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اإبراهيم ل" ال��سط"

�ساركنا يف موؤمتر روما لوزر�ء 
�لزر�عة رغم �أنف �ملغرب
.  الرهان املقبل على القمة الإفريقية

عبد العزيز رحابي

نقرتح �آليات دقيقة و على �ل�سلطة تقدمي �سمانات
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بتهمتي "اإ�سعاف الروح املعن�ية 
للجي�ص واإهانة هيئة نظامية" 

�إيد�ع خل�سر 
بورقعة رهن 

�ص2�حلب�س �ملوؤقت 

�ص3

�ص3

�ص13 �ص4 �ص5

تنزانيا / اجلزائر
 الي�م ابتداء من ال�ساعة 20:00

ممثل عمال �سركة "كوجي�سي"، ه�سام �سدوق " للو�سط"

منظمة ترقية املواطنة:

الفيدرالية الوطنية للغابات  
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بتهمتي "اإ�شعاف الروح املعنوية للجي�ش واإهانة هيئة نظامية" 

اإيداع خل�سر بورقعة 
احلب�س املوؤقت 

اأمر قا�ضي التحقيق لدى حمكمة 
)اجلزائر  راي�س  مراد  بئر 
باإيداع  الأحد,  اأم�س  العا�ضمة(, 
احلب�س  رهن  بورقعة  خل�رض 
الروح  "اإ�ضعاف  بتهمتي  املوؤقت 
هيئة  واإهانة  للجي�س  املعنوية 
بيان  اأورده  ما  ح�ضب  نظامية", 
ذات  لدى  اجلمهورية  لوكيل 

املحكمة.
"مت  اأنه  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
امل�ضتبه  تقدمي  اليوم  بتاريخ 
وكيل  اأمام  بورقعة(  )خل�رض  فيه 

اجلمهورية لدى حمكمة بئر مراد 
اأحال  �ضماعه,  بعد  الذي,  راي�س 
ال�ضيد  على  الإجراءات  ملف 
تهمتي  اأجل  من  التحقيق  قا�ضي 
امل�ضاهمة وقت ال�ضلم يف م�رضوع 
الروح  اإ�ضعاف  منه  الغر�س 
بالدفاع  اإ�رضارا  للجي�س  املعنوية 
الوطني واإهانة هيئة نظامية, وهي 
واملعاقب  املن�ضو�س  الأفعال 
مكرر   144  ,75 باملادتني  عليها 

و146 من قانون العقوبات".
ذات  --ح�ضب  ذلك  وجاء 

امل�ضدر-- "اإثر التحقيق البتدائي 
ال�ضبطية  قبل  من  املفتوح 
للم�ضلحة  التابعة  الق�ضائية 
الق�ضائي  للتحقيق  الإقليمية 
وقائع  بخ�ضو�س  اجلزائر  ملدينة 
ذات طابع جزائي من�ضوبة للمدعو 
بورقعة خل�رض"واأ�ضاف بيان وكيل 
قا�ضي  "ال�ضيد  اأن  اجلمهورية 
التحقيق, بعد �ضماعه للمتهم لدى 
اأمر  اإ�ضدار  قرر  الأول,  احل�ضور 

باإيداعه رهن احلب�س املوؤقت".

خبر في 
صورة

التون�ضي  الرتجي  نادي   يتوجه 
البطولة  لعبي  مع  التعاقد  نحو 
يف  اعتماده  خالل  من  الوطنية 
على  ال�ضيفي  املركاتو  فرتة 
اجلزائريني  الالعبني  ا�ضتقدام 
وهو الذي ي�ضم يف �ضفوفه لعبني 
املو�ضم  منذ  �ضفوفه  يف  اثنني 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  املن�رضم 
مزياين,  والطيب  باليلي  يو�ضف 
التعاقد  �ضمان  على  اأقدم  حيث 

هذه  جدد  جزائريني  لعبني  مع 
عبد  التحاق  بعد  وذلك  ال�ضائفة 
وفاق  من  قادما  بدران  القادر 
�ضطيف وبالل بن �ضاحة من دفاع 
اإىل جانب ذلك تواجد  تاجنانت, 
اأبطال  رابطة  لقب  حامل  اإدارة 
مفاو�ضات  يف  املا�ضية  اإفريقيا 
مع الالعب عبد الروؤوف بن غيث 

من اأجل �ضمه اإىل �ضفوفه.

عمال ال�سكك احلديدية ي�سلون 
القطارات  

القطارات  �ضل  على  احلديدية  ال�ضكك  عمال  اأم�س  �ضبيحة  اأقدم 
والدخول يف اإ�رضاب مفاجئ دون �ضابق اإنذار والذي جنم عنه �ضلال 
الإ�رضاب  اأحدث  حيث  البارحة,  �ضبيحة  القطارات  حلركة  تاما 
تذبذبا كبريا يف حركة القطارات وعطل ان�ضغالت املواطنني وجنم 
والتنقل عرب  النقل  و�ضائل  م�ضتوى  على  اأي�ضا  عنه حركة م�ضطربة 

احلافالت.

البويرة

تكرمي 23 مرتب�سا متخرجا من 
التكوين املهني

احت�ضن اأم�س معهد التكوين املهني " كبابي حممد واعلي " مبدينة 
وايل  عليه  اأ�رضف  املتفوقني  23 مرتب�ضا من  تكرمي  البويرة حفل 
والع�ضكرية  املدنية  ال�ضلطات  مبعية   " ليماين  م�ضطفى   " الولية 
و�ضط ح�ضور مميز لعائالت املكرمني وا�رضة قطاع التكوين املهني 
, ويف ال�ضياق ك�ضف مدير التكوين بالولية "عبد النا�رض اعراب " عن 
تخرج هذه ال�ضنة 5347 مرتب�ضا يف خمتلف التخ�ض�ضات املربجمة 
عرب مراكز ومعاهد التكوين املنت�رضة عرب اإقليم الولية ومن جهته 
ثمن الوايل جمهودات الأ�ضاتذة يف تكوين هوؤلء املتخرجني الذين 
يطمحون لك�ضب منا�ضب العمل يف املوؤ�ض�ضات الإقت�ضادية وخمتلف 
الإدارات العمومية واخلا�ضة , هذا وقدمت على هام�س هذا احلفل 
و�ضالت غنائية من اأداء الفرقة املو�ضيقية ملركز التكوين املهني 
بالعجيبة امل�ضماة " اإثران العجيبة " والتي نالت اإعجاب احل�ضور .
اأح�شن مرزوق

بكل من مترنا�شت وعني قزام 
وبرج باجي خمتار

توقيف23 منقبا عن الذهب
مفارز  اأوقفت  املنّظمة,  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
عمليات  اإثر   ,2019 جوان   29 يوم  ال�ضعبي,  الوطني  للجي�س 
خمتار/ باجي  وبرج  قزام  وعني  مترنا�ضت  من  بكل  متفرقة 
كهربائي  مولد   )17( وحجزت  الذهب  عن  منقبا   )23( ن.ع.6, 
ومركبتني   )02( �ضاحنتني  اإىل  بالإ�ضافة  و)09( مطارق �ضغط, 

)02( رباعيتي الدفع.

�سبط خمدرات و اإحباط 
هجرة غري �سرعية

بب�ضار/ن.ع.3,  ال�ضعبي,  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
املعالج,  الكيف  من  كيلوغرام   )5.9( بحوزته  تاجر خمدرات 
هجرة  حماولت  ال�ضواحل  حلر�س  وحدات  اأحبطت  فيما 
تقليدية  قوارب  منت  على  كانوا  �ضخ�ضا   )46( لـ  �رضعية  غري 
القالة وعنابة  ال�ضنع, وذلك, خالل عمليات منف�ضلة بكل من 

و�ضكيكدة/ن.ع.5.

الوطني  الدرك  عنا�رض  متكنت 
اأول  م�ضاء  متو�ضنت  عني  بولية 
عنا�رض  ب03  الإطاحة  من  اأم�س  
من �ضلكة دولية خمت�ضة يف تنظيم 
رحالت الهجرة الغري �رضعية نحو 
عني  �ضواحل  من  انطالقا  اوربا  
العملية  تكللت  كما   , متو�ضنت 

للهجرة  جمهزة  مركب   03 بحجز 
الغري �رضعية .

املوقوفون الذين ترتاوح اأعمارهم  
بني 31 و39 �ضنة  يقيمون مبنطقة 
عني  ولية  غرب  الطلبة  عني 
على  بناءا  توقيفهم  مت  متو�ضنت  
انهم  ا�ضتعالماتي دقيق بني  تقرير 

يقفون وراء  اغلب عمليات الهجرة 
من  انطلقت  التي   �رضعية  الغري 
 , الوردانية   , ال�ضبيعات  �ضواطئي 
 , �ضاف  وبني  مداغ    , الزوانيف 
رحالت  ينظمون  اأنهم  تبني  كما 
جلزائريني واأفارقة  مت تهريبهم من 
 , وهران  التجميع مبناطق   مراكز 

بلعبا�س  و�ضيدي  م�ضتغامن   , �ضلف 
 03 بحوزتهم على  العثور  كما مت   ,
مراكب وجتهيزات خا�ضة بالهجرة  
مبالغ  على  زيادة  ال�رضعية   غري 
والأجنبية  الوطنية  بالعملتني  مالية 
التحقيقات جارية معهم  , ولتزال 

قبل اإحالتهم على الق�ضاء.

بناء على تقرير ا�شتعالماتي دقيق بعني متو�شنت

توقيف 03عنا�سر من �سبكة دولية
 لتنظيم الهجرة الغري �سرعية  

بهدف تر�شيخ هذه العادة لدى عمال ال�شرياتون

حملة للتربع بالدم
نظم   :2019 جوان   30 اجلزائر, 
نادي  �ضرياتون  فندق  موظفو 
للتربع  جديدة  حملة  ال�ضنوبر 
يف  العملية   متت  حيث  بالدم, 
اأرجاء  و�ضط  الظروف  اأح�ضن 
العام  املدير  بح�ضور  الفندق 

ال�ضيد �ضام فان كامبنهوت. 
و�رضكاء  موظفي  اليوم  �ضارك 
خالل  اجلزائر  �ضرياتون  فندق 
�ضعار  حتت  اخلريي  العمل  هذا 

بالدم"  التربع  بنداء  معنيني  "كلنا 
وبهدف واحد, هو متويل م�ضت�ضفى 
بني م�ضو�س بهذه املادة احليوية. 
وقد كللت هذه العملية بجمع اأكرث 

من 50 كي�س دم. 
ويف ت�رضيح األقى به املدير العام 
ال�ضيد  ال�ضنوبر  نادي  ل�ضرياتون 
�ضام فان كامبنهوت " اأفتخر كثريا 
واجبهم  يوؤدون  لروؤيتهم  بزمالئي 
حتول  فقد  املر�ضى.  اجتاه 

عادة  اىل  الن�ضاين  العمل  هذا 
انقاذ  المر  يتعلق  حينما  خا�ضة 

الرواح".
منتجع  احتفل  فقد  لالإ�ضارة 
بذكرى  ال�ضنوبر  نادي  �ضرياتون 
اجلزائر  يف  لفتتاحه  الع�رضين 
هذه  كل  وخالل   . جوان   24 يوم 
املدة مل يتفانى فريقه عن احرتام 
مبادئه التي ي�ضاركها مع جمموعة 

ماريوت يف كل منا�ضبة.

م.ب

الرتجي التون�سي يت�سّوق
 من البطولة الوطنية

حظ موفق للخ�شر
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عبد العزيز رحابي

�سنقرتح �آليات دقيقة و على 
�ل�سلطة تقدين �سمانات

اأكد من�شق املنتدى الوطني للحوار والوزير والدبلوما�شي الأ�شبق عبد العزيز رحابي 
اأن الهدف من املنتدى املفتوح الذي �شيتم تنظيمه ال�شبت القادم التفاق على كيفية 

اخلروج من الأزمة بت�شور موحد حيث �شنقرتح اآليات ميدانية دقيقة يف مقدمتها 
�شمان م�شداقية الهيئة التي �شت�شرف على تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية 

النتخابية على اعتبار اأن موؤ�ش�شات الدولة تفتقد اإىل ال�شرعية.
ف.ن�شرين 

لدى  رحابي  العزيز  عبد  وقال 
»�ضيف  برنامج  يف  ا�ضت�ضافته 
الأوىل،  الإذاعية  للقناة  ال�ضباح« 
»اإن جناح هذه املبادرة امل�ضرتكة 
املدين  واملجتمع  الأحزاب  بني 
كل  قبل  من  جتاوبا  يتطلب 
اأطراف احلوار مبا فيها ال�ضلطة 
التي يجب عليها اتخاذ اإجراءات 
حال  لأنه يف  بالثقة  تبعث  تهدئة 
وعدم  الغري  �ضوت  �ضماع  عدم 
ال�ضمانات  وتقدمي  املناخ  توفري 

ي�ضتحيل تنظيم النتخابات حتى 
اأ�ضهر واأبرز   6 الـ  غ�ضون  يف 
هذه  اإطار  يف  اإنه  الأوىل،  �ضيف 
بداية  �ضتكون  التي  املبادرة 
عدم  �ضاملة  وطنية  ملبادرات 
اأي جهد يف الت�ضال بكل  ادخار 
بروؤية  للخروج  اأحزاب املعار�ضة 
حوار  اأ�ضا�س  على  مبنية  موحدة 
لأي  اإق�ضاء  دون  و�ضامل  جامع 
اعتبارات  اأي  عن  وبعيدا  طرف 
�ضيتم  حيث  وحزبية  اإيديولوجية 
الأزمة  حلل  فعلية  اآليات  اقرتاح 
مطالب  العتبار  بعني  تاأخذ 

واأكد  ال�ضعبي هذا  احلراك 
التي  املبادرة  هذه  اأن  رحابي، 
التغيري  قوى  مبادرة  �ضبقتها 
حظيت  الوطنية  وال�ضخ�ضيات 
اأحزاب  قبل  من  مبدئي  بقبول 
قناعة  هناك  لأنه  املعار�ضة 
مرحلة  اإىل  و�ضلت  اجلزائر  باأن 
ح�ضا�ضة من الأزمة وال�ضعب يريد 
من�ضق  الأزمة واأ�ضاف  لهذه  حال 
اأن  للحوار،  الوطني  املنتدى 
مطالب احلراك ال�ضعبي وا�ضحة 
دميقراطي  نظام  اإر�ضاء  منها 
املال  ومراقبة  الف�ضاد  وحماربة 

العام ويبقى على الأحزاب والنخب 
م�ضمونا  اإعطاوؤها  وال�ضلطة 
�ضيا�ضيا لتج�ضيد هذا النظام عرب 
ال�ضعب  �ضيكون  الذي  ال�ضندوق 
هو ال�ضيد فيه واعترب رحابي، اأن 
الف�ضاد  عن  امل�ضوؤولني  حما�ضبة 
ولكن  هامة  خطوة  وحب�ضهم 
الأموال  ا�ضرتجاع  الأهم  يبقى 
املنهوبة عرب خلق اآليات م�ضتقلة 
يبقى  والإ�ضكال  الف�ضاد  ملحاربة 
النظام  من  اخلروج  كيفية  يف 
يتاأتى  ول  الف�ضاد  فيه  كرث  الذي 
املمار�ضة  تغيري  عرب  اإل  ذلك 

اخلطابات  على  القت�ضار  وعدم 
النتخابات  تنظيم  اإىل  والو�ضول 
التي مت تاأجيلها ب�ضبب عدم تهيئة 

الأر�ضية لذلك
يف  القيادي  قال  اأخرى  جهة  من 
خل�رض  والتنمية  العدالة  جبهة 
يف  الندوة  اأهمية  خالف اأن  من 
�ضتح�رضها  التي  ال�ضخ�ضيات 
التيارات،  ملختلف  جمعها  وكذا 
وح�ضب ذات املتحدث فاإن عدة 
رغبتها  اأبدت  ثقيلة  �ضخ�ضيات 
على  الندوة  هذه  يف  بامل�ضاركة 
اليامني  الأ�ضبق،  الرئي�س  غرار 

ووزير  والدبلوما�ضي  زروال، 
طالب  اأحمد  ال�ضابق  اخلارجية 
يحي  واحلقوقي  الإبراهيمي، 
جميلة  واملجاهدة  النور  عبد 
العربي  ال�ضهيد  و�ضقيقة  بوحريد 
بن مهيدي، وكذا اجلرنال ال�ضابق 
احلكومة  ورئي�س  يل�س  بن  ر�ضيد 
وغريهم  بيتور  بن  اأحمد  الأ�ضبق 
من ال�ضخ�ضيات وروؤ�ضاء الأحزاب 
ال�ضيا�ضية، كما مل ي�ضتبعد م�ضاركة 
الإ�ضالمية  اجلبهة  عن  ممثلني 
لالإنقاذ املحلة، الذين �ضاركوا يف 

ندوة مزافران �ضابقاً.

من  بل  جدا  متوقعا  كان 
من  العديد  ح�ضب  الطبيعي 
ال�ضيا�ضي  لل�ضاأن  املتتبعني 
من  بورقعة  للخ�رض  وقع  ما 
م�ضالح  طرف  من  اعتقاله 
باإيداعه  انتهت  التي  و  الأمن 
ال�ضجن املوؤقت ، ل�ضيما بعد 
و�ضفت  التي  الت�رضيحات 
التي  و   ، حدا  باخلطرية 
يف  بورقعة  خل�رض  اأطلقها 
الأر�ضيدي  اجتماعات  اأحد 
ل  اتهامات  و  ت�رضيحات   ،
رجل  من  تخرج  اأن  يجب 
يدعي اأنه جماهد ، فيما هي 
الفتنة  اإىل  داعية  ت�رضيحات 

وتهدد ا�ضتقرار البالد .
باإيداع  اليقني  اخلرب  وجاء 
ال�ضجن  بورقعة  خل�رض 
و  التهم  من  بالعديد  املوؤقت 
هيئة  اإهانة  اأهمها  من  التي 
نظامية ، اإ�ضافة اإىل اإ�ضعاف 
 ، للجي�س  املعنوية  الروح 
التلفزيون  بيان  عن  ناهيك 
جاء  الذي  الر�ضمي  العمومي 
لي�س  بورقعة  خل�رض  اأن  فيه 
ا�ضمه  واإمنا  احلقيقي  ا�ضمه 
ا�ضم  انتحل  وقد   ، احمد 
مقراين  لرابح  ن�ضبة  خل�رض 
الفعلي  القائد  هو  كان  الذي 
 ، الرابعة  التاريخية  للولية 
كان  بورقعة  اأحمد  هذا  اأن  و 
الفرن�ضي  اجلي�س  يف  يحارب 
يف منطقة الألب بني 1954،و 
بعد  باجلزائر  ليلتحق   ،1956

فرتة عطلة .
ب�ضجن  يتعلق  فيما  هذه  كل 
تاريخه  م�ضاألة  اأو   ، بورقعة 
 ، للبع�س  بالن�ضبة  �ضادمة 
لكن يف احلقيقة هي بالن�ضبة 
بال�ضاأن  العارفني  للكثريين 
الرت�ضبات  حتى  و  العام 
اأمرا  هذا  يعتربون  التاريخية 
من  بداية   ، طبيعيا   و  عاديا 
اأم�س  اأول  بورقعة  اعتقال 
 ، الأمن  م�ضالح  طرف  من 
خا�ضة بعد ت�رضيحه املتهور 

والذي   ، حم�ضوب  الغري  و 
و  باجلي�س  م�ضا�ضا  فعال  كان 
الروح املعنوية ، و اأن بورقعة 
، يبدو  كان �ضحية تيار معني 
خا�ضة  منه  ي�ضتفق  مل  اأنه 
بورقعة  عن  معروف  هو  ما 
مع  كان  عندما   1963 �ضنة 
الأفافا�س ، وما وقع له بعدها 

عندما مت اعتقاله .
هذا  عن  النظر  وبغ�س 
بورقعة  فاإن خل�رض   ، التاريخ 
ين�ضط  مازال   ، 86�ضنة  
جناح  مع  ويتموقع   ، �ضيا�ضيا 
، و�ضمح لنف�ضه اأن يكون حمل 
اأ�ضحاب  طرف  من  ا�ضتغالل 
ت�ضتعمل   ، خبيثة  نوايا 
مثله   ، جتاري  ك�ضجل  ا�ضمه 
و  املجاهدين  بع�س  مثل 
نف�س  حيث   ، املجاهدات 
بوحريد  جلميلة  يقع  ال�ضيء 
الدوائر  بع�س  حتاول  التي 
لتمرير  ا�ضمها  ا�ضتغالل 

اأجندتها .
املمزوجة  بورقعة  حتركات 
وممزوجة   ، بالثورية  اأحيانا 
كذلك با�ضطفافه مع ما يعرف 
بالدولة العميقة ، كونه من بني 
جماعة 19التي كان من بينهم 
تومي  وخليدة   ، حنون  لويزة 
كان  كان  من  يعرف  الكل  و 
يحرك لويزة حنون ، ووا�ضل 
حتركاته  بورقعة  خل�رض 
مع  ا�ضطفافه  يف  ال�ضيا�ضية 
تيار الأفافا�س و العلمانيني ، 
اأحدا من جل�ضاء  اأ�ضبح  حتى 
املعروفة  بورواي  اأمرية 
بخرجاته ال�ضاذة ، والغري من 
 ، الوطني  البعد  من  النابعة 
فر�ضة  ويكون  احلراك  لياأتي 
الأحقاد  اأ�ضحاب  من  للكثري 
و احل�ضابات املرتاكمة ليدلو 

كل واحد بدلوه .
ويبدو اأن خل�رض بورقعة الذي 
الع�ضا  ا�ضماك  لعبة  يتقن  مل 
بو�ضلته  وفقد   ، الو�ضط  من 
�ضوهد  بعدما   ، �ضيا�ضيا 

تنم   ، متذبذبة  بت�رضيحات 
عن خمطط معني و توجهات 
الرجل  لدى  وميولت مكبوتة 
، قد وقع يف الفخ هذه املرة 
مبا�رض  با�ضتهداف  خا�ضة 
لأكرب موؤ�ض�ضة يف اجلزائر األ 
و هي اجلي�س ، وحماولة اإفراغ 
مكبوتاته و اأحقاده مع النظام 
ال�ضابق نظام هواري بومدين 
على هذا اجليل الغري م�ضتعد 
حلمل الكثري من املا�ضي ، و 

من�ضغل ببناء م�ضتقبله .
مل  العمومي  التلفزيون  بيان 
بورقعة  احمد  ا�ضتفادة  يغفل 
مادية  �ضخ�ضية  مكا�ضب  من 
حيث   ، �ضحيح  ذلك  وفعال   ،
ميلك  بورقعة  اأن  يعلم  الكل 
اأحداهما   ، فيلتني �ضخميتني 
يف حيدرة ، ناهيك عن العديد 
منها من  ا�ضتفاد   ، املكا�ضب 
النظام ال�ضابق، ويبدو اأن هنا 
مربط الفر�س كون الكثري من 
ال�ضخ�ضيات  بع�س  متوقع 
ا�ضتفادته من  مع جناح معني 
التعبري  �ضح  اإن  اأو  مكا�ضب 
�رضاءه مثل �رضاء العديد من 
لهذا   ، احلزبية  ال�ضخ�ضيات 
يحيد عن احلق  بع�ضهم  ترى 

حتى ولو كان بازغا اأمامه .
هول  اأمام  و  النهاية  ويف 
العديد  فريى   ، امل�ضتجدات 
اأن م�ضلحة و اأمن و ا�ضتقرار 
�ضواء  اعتبار  كل  فوق  الوطن 
اأو  حقيقيا  جماهدا  كان 
اأيقونة  اأو  رمزا  اأو   ، مزيفا 
يكونوا  اأن  لهوؤلء  وليحق   ،
عرائ�س قراقوز يف يد البع�س 
مثل  اجتاه  اأي  يف  يحركونهم 
وعلى   . البع�س  يحاول  ما 
اأن  جدا  الوا�ضح  من  العموم 
جماعة  �ضحية  وقع  بورقعة 
التي  الأر�ضيدي  و  الأفافا�س 
اإىل  دفعه  حاولت  لطاملا 
ال�ضحية  هو  ويكون  الأمام 

مثل الكثري من املرات .
ع�شام بوربيع

ق�شية املجاهد خل�شر بورقعة

�ملنا�سل �ل�سر�س يف مو�جهة �لقانون

رئي�س  نواب  اجتماع  خل�س 
الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س 
و  منه  الثقة  �ضحب  اإىل   ،
اجتماع  قرارات  جميع  اإلغاء 
انعقد  الذي  الأخري  املكتب 

يوم اخلمي�س املا�ضي.
توقيع  حمل  بيان  وح�ضب 
املجل�س  يف  نواب  خم�ضة 
هم  الوطني،  ال�ضعبي 
بونفلة  الرزاق،  عبد  ترب�س 
العيد،  حممد  ح�ضان،بيبي 
مراد  حلي�س  و  هدى  طلحة 
من  الثقة  �ضحب  تقرر  اأنه 
و  للمكتب  كرئي�س  بو�ضارب 
اإلغاء جميع قراراته و جاء يف 
الرئي�س  نواب  “نحن  البيان 
املجل�س  مكتب  اأع�ضاء 
ال�ضعبي الوطني ، املجتمعني 
يف   2019 جوان   30 بتاريخ 
طبقا  عادي  غري  اإجتماع 
للمادة 18من القانون الداخلي 
الوطني،  ال�ضعبي  للمجل�س 
امل�ضتجدات  لتطور  وذلك 
ال�ضعبي  املجل�س  مير  التي 
اأثرت  والتي  الوطني موؤخرا، 
احل�ضن  ال�ضري  على  �ضلبا 

ان�ضداد  وخلقت  للمجل�س 
والكتل  هياكله  م�ضتوى  على 
اإىل  واأدت  الربملانية، 
نحو  وتوجه  �ضيا�ضي  ان�ضداد 
ال�ضتقرار  وعدم  املجهول 
ن�س  واأ�ضاف  املجل�س  يف 
” قررنا �ضحب الثقة  البيان: 
كرئي�س  بو�ضارب  معاذ  من 
للمكتب واإلغاء جميع قرارات 
الأخري  املكتب  اجتماع 
جوان   27 بتاريخ  املنعقد 
بال�ضتقالة  ومطالبته   ،2019
املجل�س  رئا�ضة  من  فورا 
حفاظا  الوطني،  ال�ضعبي 
املوؤ�ض�ضة  ا�ضتقرار  على 

الت�رضيعية”

�ضتة  دعت  اأخرى  جهة  من 
املجل�س  يف  برملانية  كتل 
رئي�س  الوطني،  ال�ضعبي 
للربملان،  ال�ضفلى  الغرفة 
لالإ�ضتقالة  بو�ضارب  معاذ 
حفاظا  من�ضبه،  من  فورا 
“ا�ضتقرار  و�ضفوه  ما  على 
الت�رضيعية  املوؤ�ض�ضة 

والبالد”.
الكتل  بيان  يف  وجاء 
حمل  الذي  الربملانية 
املجموعة  من  كل  توقيع 
جبهة  حلزب  الربملانية 
والتجمع  الوطني،  التحرير 
الدميقراطي،  الوطني 
الربملانية  واملجموعة 

اأجل  من  والحتاد  لالأحرار، 
والبناء  العدالة  النه�ضة 
اجلزائر،  اأمل  جتمع  وكذلك 
املجموعات  روؤ�ضاء  “نحن 
املجتمعون  الربملانية 
مبقر   ،2019/06/30 بتاريخ 
الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س 
التي حدثت  التطورات  وبعد 
يف املجل�س ال�ضعبي الوطني 
اأزمة  خلق  اإىل  اأدت  والتي 
ان�ضداد داخل املجل�س حيث 
املوؤ�ض�ضة  على  �ضلبا  اأثرت 
الت�رضيعية وا�ضتقرارها واأداء 
املناطة  الد�ضتورية  مهمتها 
بها واأ�ضاف البيان “ويف ظل 
الظروف ال�ضيا�ضية التي متر 
بها البالد وا�ضتجابة ملطالب 
القا�ضية  ال�ضعبي  احلراك 
بو�ضارب  ال�ضيد معاذ  بتنحي 
ال�ضعب  املجل�س  رئا�ضة  من 
حلحلة  اأجل  ومن  الوطني 
الو�ضع ال�ضيا�ضي والبحث عن 
نطالب  فاإننا  الأزمة  خمارج 
من  بو�ضارب  معاذ  باإ�ضتقالة 

من�ضبه .
ف.ن�شرين

موؤ�شرات احل�شم تقرتب

روؤ�ساء جمموعات برملانية 
ي�سحبون �لثقة من بو�سارب

الوطنية  املنظمة  دعت 
لرتقية  املدين  للمجتمع 
�رضورة  اإىل  املواطنة 
ا�ضت�ضاري  جمل�س  تاأ�ضي�س 
لي�ضاير  املدين  للمجتمع 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�س 
اإ�ضافة  الأمة  جمل�س  و 
و  املحلية  املجال�س  اإىل 
جميل  املنظمة  رئي�س  اأكد 
يف  ا�ضت�ضافته  لدى  بلقا�ضم 
يجب  اأنه  الو�ضط  منتدى 

كافة  مع  التعاون  و  التن�ضيق 
و  املعنية  العليا  ال�ضلطات 
كذا الهيئات و القوى احلية و 
بهدف  الوطنية   ال�ضخ�ضيات 
و  الدميقراطية  الت�ضاركية 
تفعيلها على ار�س الواقع كما 
احلفاظ  اىل  املنظمة  دعت 
على الهوية الوطنية و الدفاع 
عن رموز الدولة و العمل على 
القطاعية  ال�ضيا�ضات  توجيه 
باجلزائر و كذا تقييم تطورات 

م�ضتقبلية يف جل الن�ضغالت 
و املوا�ضيع الهامة بالوطن . 
من جانبه اأكد ع�ضو املكتب 
م�ضعودي  للمنظمة   الوطني 
اجلزائر  اأن  الكرمي  عبد 
تاريخية  اأزمات  بعدة  مرت 
و  الأمان    بر  اإىل  و خرجت 
من  ان  املتحدث  ذات  قال 
الأمن و  بني مبادئ املنظمة 
ال�ضتقرار و الت�ضامح العدالة 
اإخراج  �ضانها  من  التي  و 

اأكد  و  اأزمتها  من  اجلزائر 
الأ�ضا�س  اأن  املتحدث  ذات 
هو النية ال�ضادقة و اجللو�س 
مب�ضاركة  احلوار  طاولة  اإىل 
و  التيارات  و  الهيئات  كل 
كل جهة  ان  اأو�ضح  و  الفئات 
على   اأكد  كما  �رضيحة  متثل 
الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  مرافقة 
الفقري  العمود  متثل  التي 

للدولة .
ف.ن�شرين

منظمة ترقية املواطنة:

نقرتح تاأ�سي�س جمل�س ��ست�ساري للخروج من �لأزمة
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�صدوق   �ل�صياق  �أو�صح  ذ�ت  ويف 
�جلز�ئرية  �ل�رشكة  هذه  �أن 
 « كوجي�صي  �خلا�صة   » 
توجد  حيث  عامل  لديها  1500 
باملائة   20 �إىل   10 من  ن�صبة 
و�لبقية عبارة عن عمال  �إطار�ت 
م�صاعد  �إىل  �لبناء  من  ب�صطاء 
�أن رو�تبهم ال تكفي  �لبناء موؤكد� 
ل�صد �حتياجاتهم �ل�رشورية  فهم 
�ل�صيف   ف�صل  حاليا  يو�جهون 
بد�ية  يف  �الجتماعي   و�لدخول 
لي�س   �أنها  معترب�  �صبتمرب  �صهر 
توقف  يف  م�صلحة  �صخ�س  الأي 
تدور  �لتي    �القت�صادية  �لعجلة 
�جتاهها  يف  مت�صي  كانت  و�لتي 
�ل�صحيح  وعليه فمن و�جب �لدولة  
لهذه  �الجتاه   هذ�  يف  �ملو��صلة 
�لعجلة  كما �أنه البد من  مر�عاة  
معاناة �لعمال  �لذين مل تدفع لهم 
رو�تبهم ل�صهرين  كاملني،  كا�صفا 
مهدد  عامل   3000 هناك  �أن 
�إيجاد  يتم  مل  �إن  وهذ�  بالبطالة  
فهم  �لب�صطاء   �لعمال  لهوؤالء  حل 
�مل�صاكل  هذه   من  �ملت�رشرين 
�أحد   �أي  تخدم  ال  �لتي  �ملادية  
فنحن �صنتجه نحو و�صعية �صعبة 
حل  �إيجاد  عن  عاجزون  ونحن 
فالهم �لوحيد للعمال هو �جلانب 
عنه  �صترتتب  �لذي  �الجتماعي 
�لقر�ر�ت  لهذه  جانبية  تبعات 

يتعلق  خا�صة  فيما  �لق�صائية 
بتجميد �الأر�صدة  موؤكد� �أن هذ� 
�جلانب �صيكون له �أثر رهيب على 
�الأوىل   بالدرجة  �الإن�صان  عاطفة 
هو  �الأ�صا�صي  فهدفنا  وعليه 
و�أن ال  ��صتمر�ر  عجلة �القت�صاد 
على  �ل�رشكة  حر�س  تتوقف  مع 
بعد�  �مل�صتد�مة  �لتنمية  جعل 
و��صحا ود�ئما ملمار�صة مهنتها.      
�جلانب  يخ�س  وفيما 
�القت�صادي  قال �صدوق  �أن  مهم 
ربح  لديها  �رشكتنا   جد�  الأن 
�صنوي  فاخلزينة �لعمومية للدولة 
�جلز�ئرية  ت�صتفيد من مد�خيلنا 
�رشكة  ،  »فكوجي�صي«  �لكبرية 
جز�ئرية خا�صة  حلقة من �لعجلة 
�القت�صادية فتوقف هذه �ل�رشكة  
لالقت�صاد  كبرية  خ�صارة  يعد 

متابعني  مالكها  لكون  �لوطني  
ق�صائيا  ) عائلة  كونيناف (حيث 
لالقت�صاد  كارثة  عنه  �صتنجر 
تدخل   �أي   متاما  نافيا  �لوطني، 
يف �لقر�ر�ت  �ملتخذة من طرف 
�لعد�لة �جلز�ئرية  مع �لعمل جنبا 
�إىل جنب مع �لعد�لة �جلز�ئرية   
موؤكد� �صدوق �أن جهود �لدولة يف 
متجهة   كانت   �الأخرية  �ل�صنو�ت 
�لوطني  �القت�صاد   تطوير  نحو 
منتوج   على  �العتماد  عن طريق 
يجمع خمتلف  و�لذي  �جلز�ئري  
�ل�رشكات  �ملوزعة على �مل�صتوى 

�لوطني.
�ملتحدث  ذ�ت  ك�صف  كما    
�أن  »�لو�صط«  يومية  منتدى  يف 
ذ�ت  كوجي�صي«  جممع«  م�صاريع 
ووطنية  و�لتي  �قت�صادية  �أهمية 

تخ�س قطاع �ملياه وقطاع �ل�صحة 
يف  ت�صاهم  وقطاعات  عديدة 
بناء  �القت�صاد �لوطني فمن زبائن 
�لوطنية  �لوكالة    : �ل�رشكة   هذه 
للمياه  وموؤ�ص�صات �لدولة كالوكالة 
و  �الجتماعي   لل�صمان  �لوطنية 
�ل�صندوق �لوطني للعطل مدفوعة 
��صرت�كات  مع  و�لبطالة   �الأجر 
�مل�صاريع  �لعمال،   معترب�  �أن  
خدمة  يف   ، �ليوم  تو�جه  �لكبرية 
�صيء  كل  وقبل  �أوال  هو  �ملجتمع 
�لقدرة على �صمان ت�صميم وبناء 
وت�صغيل �الأ�صغال �لعامة �لرئي�صية 
�لتي هيكل �مل�صتقبل  مع خربة يف 
جمال �الأ�صغال �لعامة ، �لهند�صة 
،و  �ملياه  نقل  �إتقان   ، �ملدنية 
هذ�  تقوم KOUGC بتطوير 
لها  تتيح  �لتي  و�خلربة  �الإتقان 
�مل�صاريع  م�صوؤولية  تويل  �ليوم 
�رشكة  �لكبرية  فهي  �ملعقدة 
جانب  �إىل  �ل�صوق  يف  ر�ئدة 
دولية  �أخرى  ومن  جمموعات 
م�صت�صفى   « »كوجي�صي  م�صاريع 
�الأغو�ط   م�صت�صفى  مترن��صت، 
م�رشوع   ، �لبليدة   وم�صت�صفى 
تي�صم�صيلت،  م�رشوع  تيارت، 
�إ�صافة  رتو،  �صوناطر�ك  م�رشوع 
و  �جلنوبي  �لطريق  مل�رشوع 
وم�رشوع  �جلز�ئر  مرتو  م�رشوع 
مل�صاريع   �إ�صافة  جديد،  بناء  
�صطيف  من  كل  يف  �أخرى 

وجيجل .

ممثل عمال�شركة »كوجي�شي«، ه�شام �شدوق » للو�شط«

حكيم مالك 

العمال يطالبون بتحديد م�سريهم 
وجه اأم�س  ه�شام �شدوق  ممثل عمال  �شركة »كوجي�شي »من منرب يومية »الو�شط »نداء ا�شتغاثة   نيابة 

عن جميع العمال الذين يعانون من عدم دفع رواتبهم وم�شتحقاتهم املادية ،داعيا من ال�شلطات 
العمومية والق�شاء  اأن ت�شتجيب  لنا وت�شاهم يف اإيجاد حل يف اأ�شرع وقت   عن طريق اإعادة النظر   يف 

قرار ال�شادر عن العدالة واملتمثل يف  جتميد الأر�شدة البنكية ل�شركتنا  نف�س ال�شيء بالن�شبة �شركة  
كوغرال والتي تنتمي اإىل نف�س املجمع، موؤكدا اأن هذه اخلطوة املتخذة �شتوؤدي اإىل �شلل تام للمجمع من 

جميع النواحي الجتماعية والقت�شادية ومن ناحية اللتزامات مع املتعاملني القت�شاديني اإ�شافة 
للتزاماتنا الداخلية مع العمال  مما �شيرتتب عنه عجز لدفع رواتب هوؤلء العمال الب�شطاء الذين 

يعتربون جزء ل يتجزاأ من ال�شعب اجلزائري  .

�شهرين منذ  رواتب  دون  بـ »كوجي�شي«  3000 عامل 

 خ�سائر باملاليري يف انتظار خمرج قانوين
طالب ممثلو عمال جممع 
�ل�صلطات  »كوجي�صي«، 
ملف  يف  بالنظر  �لعليا 
�الأ�صهم  ذو  �ملجمع 
باملائة   80 يعود  �لتي 
�الأعمال  رجل  �إىل  منها 
كونيناف،  �حلب�س  رهن 
وو�صعية 3000 عامل عرب 
بعد قر�ر  خمتلف فروعه 
�لعد�لة بتجميد �الأر�صدة، 
عن  ممثلون  �أو�صح  حيث 
موؤ�ص�صة كوغر�ل �خلا�صة 
وموؤ�ص�صة  �لزيوت  باإنتاج 
جتميد  �أن  كوجي�صي، 
�أدى  �لبنكية  �حل�صابات 
لتوقيف ن�صاط �ملوؤ�ص�صات 
و�لوحد�ت،  بامل�صانع 
فاأو�صح �ملمثل عن جممع 
بالزيوت  كوغر�ل �خلا�س 
�أن  من�صوري  يا�صني 

�خل�صائر بلغت �ملاليري.
عن  �ملمثل  �أو�صح  كما 

�صدوق  ه�صام  كوجي�صي 
يف  �ملخت�صة  موؤ�ص�صة  �أن 
�لعمومية  و�الأ�صغال  �لبناء 
عدة  �أجنزت   1971 منذ 
�لتزويد  مت�س:  م�صاريع 
و�صق  باملياه  و�لربط 
�إىل  باالإ�صافة  �لطرق 
�جلز�ئر  ميرتو  تو�صعتي: 
�إىل كل من �صاحة �ل�صهد�ء 
�لنعجة،  وعني  و�حلر��س 
�ل�صلف  عرب  وم�صاريع 
وق�صنطينة  وتي�صم�صيلت 
و�لبويرة  وتلم�صان 
بالتنمية  خا�صة  وم�صاريع 
م�صاريع  وعدة  باجللفة 
من�صوري  �أما  �أخرى. 
موؤ�ص�صة  حول  فاأو�صح 
�لتي توظف 400  كوغر�ل 
طن   400 وتنتج  عامل 
مع  يوميا  �لزيوت  من 
�مل�صتوى  على  توزيعها 
لعدة  و�لت�صدير  �لوطني 

قر�ر  �أن  �أو�صح  دول، 
�لغرفة �خلام�صة ملحكمة 
�صيدي �حممد يف 2 جو�ن 
بتجميد  �خلا�س  �لفارط 
�حل�صاب �لبنكي للموؤ�ص�صة 
�أدى لتوقيف �الإنتاج وعدم 
لرو�تبهم  �لعمال  تقا�صي 
متتالية،  �صهرين  منذ 
توقف  �إىل  باالإ�صافة 
و�ل�صلع  �الإنتاج  عمليات 
�صو�ء  �الأولوية  و�ملو�د 
ر�أ�صها  على  باخلارج 
م�صتوى  على  �أو  ��صبانيا 
عدة  عن  ناهيك  �مليناء، 
م�صاريع متوقفة بد�ية من 
�ل�رش�كة �لهندية �خلا�صة 
�جلديدة  باملعد�ت 
�حرت�مهم  موؤكدين   ،
�إال  �لعد�لة  لقر�ر�ت 
عن  للبحث  يدعون  �أنهم 
ل�صالح  قانونية  حلول 
�ملجمع  وحتمي  �لعمال 

من �النهيار �صو�ء حماية 
حماية  �أو   4000 للعمال 
نظر�  �لوطني  لالقت�صاد 
ملا تتمتع به �ملوؤ�ص�صتني 
وقوة  م�صاريع  من 
على  فاعلة  �قت�صادية 
تفاديا  �لوطني  �مل�صتوى 
خل�صارتها �ل�صوق وحماية 
�لوطني،  لالقت�صاد 
�لتوقف  �أن  م�صيفني 
�الأ�رش�ر  من  له  �حلايل 
�أ�رش�ر  من  بد�ية  �لكثري 
�لتجارية  �لتعامل�ت 
وخ�صارتهم  �ملتوقفة 
و�صوال  لزبائنهم 
�لغام�س  للم�صتقبل 
و�مل�صاريع  للعمال 
�لتي  �مل�صتقبلية 
�ل�صياع،  رهينة  �أ�صبحت 
بالن�صبة  ر�أ�صها  على 
لكوجي�صي: 4 م�صت�صفيات 
بال�رشطان:  خا�صة 

ووهر�ن  ق�صنطينة 
ومترن��صت  و�لبليدة 
عرب  �ملياه  وتو�صيل 
ناهيك  واليات،  عدة 
و�صك  على  م�صاريع  عن 
�النتهاء منها. �أما بالعودة 
كوجي�صي  ملوؤ�ص�صة 
�أن  �ملتحدث  فاأو�صح 
بلغ  �خل�صائر  حجم 
فرتة  خالل  �ملاليري 
م�صيفا  �الأخرية،  �لغلق 
طلبات  وجهو�  �أنهم 
ور�صائال ملختلف  تدخل 
�لوزير  �مل�صوؤولني: 
ووزير  �لعدل  وزير  �الأول 
�ملالية  ووزير  �ل�صناعة 
لالحتاد  �لعام  و�الأمني 
�جلز�ئريني  للعمال  �لعام 
�لذي ز�رهم باالأم�س، �إال 
�أنهم مل يتلقو� ردود� حلد 

�ل�صاعة.
�شارة بومعزة

قال �ملحامي و رئي�س �للجنة �لوطنية 
حقوق  حماية  و  لرتقية  �ال�صت�صارية 
طلب  �أن  ق�صنطيني  فاروق  �الن�صان 
بتعيني  »كوجي�صي«  جممع  عمال 
مقبول  قانوين  حل  هو  لل�رشكة  م�صري 
و معقول ينجي �ملوؤ�ص�صات و يحافظ 

على حقوق �لعمال.
يف  ق�صنطيني  قال  �الآليات  حول  و 
�أن  �لو�صط  جريدة  مع  له  �ت�صال 
بطلب  و  �ملخت�صة  �ملحكمة  رئي�س 
بتعيني  يقوم  �لتحقيق  قا�صي  من 
م�صري موؤقت لل�رشكة موؤكد �ن �لعملية 
ظرف  يف  بها  �لقيام  وميكن  ب�صيطة 
�ملتحدث �أنه  ذ�ت  �أكد  و  �صاعة   24
يجب تعيني م�صريرّ ق�صائي للموؤ�ص�صات 
من  �ململوكة  �ال�صتثمارية  و�ل�رشكات 
على �رشورة  م�صد�   ، كونيناف  طرف 
�ملوؤ�ص�صات  هذه  الإنقاذ  �لتحرك 
ل�صمان ��صتمر�ر ن�صاطها و�ملحافظة 
ذ�ت  �أكد  �ل�صغل  كما  منا�صب  على 
�ملتحدث �أنه ميكن للحكومة �جلز�ئرية 
حماية �ملوؤ�ص�صات �ال�صتثمارية لرجال 
�الأعمال �مل�صجونني، من خالل تعيني 
لل�رشكات  �الإد�ر�ت  ري  مل�صيرّ موؤقت 
�أفر�د  �أحد  �أو  �ملعنية  و�ملوؤ�ص�صات 
��صتمر�ر  ل�صمان  �ملتهمني  عائلة 
حتت  يكون  وذلك  �ل�رشكات  ن�صاط 
تعيني  �أو  مبا�رشة،  �لق�صاء  رقابة 
�جلز�ئري  �لق�صاء  يف  يعرف  ما 
�أو�صح  �لق�صائي”، و  ب”�حلار�س 
�ملعني ميار�س  �أن  ق�صنطيني 
�لعمال  �أجور  دفع  يف  �صالحياته 
و�لوفاء  �الأولية،  �ملادة  و�صمان 

وكل  وغريها،  �ملوؤ�ص�صة  بالتز�مات 
منا�صب  على  �حلفاظ  �أجل  من  ذلك 
�ل�صغل وعلى وجود �ملوؤ�ص�صة �إىل غاية 
للعد�لة مذكر�  �لنهائي  �صدور �حلكم 
على  باحلفاظ  مطالبة  �حلكومة  �أن 
مكا�صب منا�صب �ل�صغل �لتي توفرها 
تطبيق  مع  �ملوؤ�ص�صات،  تلك  ون�صاط 
�لقانون ب�رش�مة يف �لوقت ذ�ته على 

كل جتاوز�تهم.
�أنه  �ملحامي  �أكد  �أخرى  جهة  من 
طلب  على  �ال�صتجابة  عدم  حالة  يف 
�لعمال ميكنهم رفع ق�صية �صد ممثل 
يطالبو�  و  �ملالية  وزير  هو  و  �لدولة 
باال�صتعجال يف تعيني م�صري ولالإ�صارة 
عمال  من  �الآالف  يز�ل م�صري  ال 
يف  �ملخت�س  كو.جي.�صي«،   « جممع 
يز�ل غام�صا  ال  �ملعمارية،  �لهند�صة 
بعد �أكرث من �صهر على توقيفه ووجع 
منتدى  عرب  كوجي�صي  جممع  عمال 
�ل�صلطات  �إىل  ��صتغاثة  ند�ء  �لو�صط 
و�صعيتهم  �إىل  �اللتفات  �أجل  من 
�حلرجة و�إنقاذ م�صري �أزيد من ثالثة 
�الأجهزة  مبا�رشة  بعد   ، عائلة  �آالف 
�ملجمع،  �إجر�ء�ت يف حق  �لق�صائية 
�الأر�صدة  جميع  جتميد  مقدمتها  يف 
�ل�صلطات  �ملحتجون  وطالب  �لبنكية 
�ملخت�صة باإيجاد حل لالأزمة �لتي مير 
ق�صائي  م�صري  وتعيني  جممعهم،  بها 
�ملرحلة،  هذه  ت�صيري  على  ي�رشف 
فروع  عدة  لديه  �ملجمع  و�أن  خا�صة 
تربطها عقود عمل مع عدة �رشكات 

وطنية وخا�صة وحتى �أجنبية.
 ف.ن�شرين

فاروق ق�شنطيني للو�شط :

طلب عمال » كوجي�سي« 
قانوين و مقبول

وزير التنمية للجمهورية ال�شحراوية
 اأدة اإبراهيم ل" الو�شط"

�ساركنا يف موؤمتر روما لوزراء 
الزراعة رغم اأنف املغرب
.       الرهان املقبل على القمة الإفريقية

للجمهورية  �لزر�عة  وزير  ك�صف 
�ت�صال  يف  �إبر�هيم"  "�أدة  �ل�صحر�وية 
م�صاركتهم  �أن  "�لو�صط"  مع  هاتفي 
بني  �مل�صرتك  روما  باجتماع  �الأخرية 
لوزر�ء  و�الأوروبي  �الإفريقي  �الحتاد 
�لفاو  طرف  من  �ملنظم  �لزر�عة 
بعد  نوعه  من  �لثاين  الجتماع  وهو 
ببلجيكا،  �خلارجية  وزر�ء  �جتماع 
بها  يقوم  ثانية  خطوة  �أنها  موؤكد� 
�الحتاد �الإفريقي وكانت �لتح�صري�ت 
لعدة  ت�صجيلهم  مقابل  طبيعية، 
من  �لتح�صري  عمليات  عر�قيل خالل 
�أنها  معترب�  جمهولة،  جهات  طرف 
ومن  �ملغربية  �ململكة  من  قادمة 
م�صاركتهم،  عرقلة  �جل  من  يدعمها 
مو�صحا �أن �الحتاد �الإفريقي و�لدول 
�الفريقية ��صتنكرو� ذلك و�أو�صحو� �أن 
بناء  ت�صارك  �ل�صحر�وية  �جلمهورية 
على ع�صويتها يف �الحتاد �الأوربي، مع 
�ت�صالهم ملفو�صية �لزر�عة باالحتاد.

يف  متثلت  �أنها  �لعر�قيل  و�أو�صح 
بخ�صو�س  كتبي  جو�ب  �إيجاد  عدم 
�ملوؤمتر  قبل  ويوم  �لت�صجيالت 
�مل�صاركة  تاأ�صري�ت  من  حرمانهم 
�أن  �إىل  باالإ�صافة  كامال،  للوفد 
تو�جدها،  مكان  عن  �أعلم  �ل�صفري 
و�صع  عدم  على  �التفاق  وكذلك 
�أنه يف حالة �صحب  �الأعالم، متد�ركا 
علم  �صحب  من  مانع  ال  �الأعالم  كل 

�جلمهورية �ل�صحر�وية.
متديده  مت  �لذي  �التفاق  وحول 
و�ململكة  �الأوروبي  �الحتاد  بني 
بال�صاحل  بال�صيد  �خلا�س  �ملغربي 
وزر�ء  تخ�س  �أنها  فقال  �ل�صحر�وي، 
�صيا�صي،  م�صكل  كونه  �خلارجية 
�لت�رشيح  الأن  مفاجئ  �تفاق  �أنه  �إال 
�مل�صرتك بني �لطرفني قبل 48 �صاعة 

�الأوروبية  �ملفو�صية  فرتة  �نتهاء  من 
وت�صكيل  �الأخرية  �النتخابات  بعد 
وقبيل  �الأوروبي،  �الحتاد  حكومة 
ت�رشيح  بهكذ�  تقوم  عهدتها  نهاية 
يعني �أن �ل�صغوط من فرن�صا و��صبانيا 
�أن هكذ�  تفعلت، كون �ملغرب يعرف 
ت�رشيحات �صد ت�رشيحات �ملحكمة 
للطعن  قابل  هو  وبالتايل  �الأوروبية 
�لقانون،  �أول من يطعن يف  يعد  كونه 
موؤكد� �أنهم �صيقدمون على �لطعن يف 
�التفاقية، خا�صة يف ظل ما خلفته من 
حرج �جتاه فرن�صا و��صبانيا وللمملكة 
برناجمها  �صادق  �لتي  �ملغربية 
من  فيها  مطعون  �صيد  �تفاقية  على 
�أ�صا�صيا، �أي عدم  �ملحكمة �الأوروبية 

�حرت�م �لقانون �لدويل.
�ملقبل  �لعمل  برنامج  بخ�صو�س  �أما 
فاأو�صح �أنه كاأولوية حاليا هي حمطة 
�لد�خل،  �ل�صهر  �الفريقية  �لقمة 
مو�صحا �أن هناك معركة على م�صتوى 
�جلمهورية  وتاأثري  لدور  نظر�  �لقمة، 
حلفائها،  مع  وتن�صيقها  �ل�صحر�وية 
وتن�صيق دويل مع �صبكة �لدعم �لدولية 
�ل�صعب  بحق  �العرت�فات  لرت�صيخ 
فالقمة  عنه،  و�لدفاع  �ل�صحر�وي 

�الإفريقية.
�شارة بومعزة
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اأحمد بن عطية

ف�إن  ذاته  للم�صدر  اإ�صتن�دا  و 
اإ�صتف�د  التي  العق�رية  الأوعية 
من  كل  على  متوزعة  هوؤلء 
ال�صن�عي  الن�ص�ط  من�طق 
اإداري�  الت�بعة  ع�مر  بح��صي 
بطيوة  و  بونيف،  ح��صي  لبلدية 
ال�صن�عية  ب�ملنطقة  اأرزيو  و 
املنطقة  و  البرتوكيم�وية 
حذرت  اأين   ، ال�ص�ني�  ال�صن�عية 
اإجن�ز  يف  املتق�ع�صني  اللجنة 
يف  املتخ�ذلني  و  م�ص�ريعهم 
و  منهم  ب�صحبه�  اإنطالقه� 
مت�بعتهم ق�ص�ئي� بتهم الن�صب و 

الت�رصيح الك�ذب و غريه . 
مولود  وهران  وايل  جهته  من 
تعليم�ت  اأعطى  �رصيفي 
من  اأزيد  �صحب  لأجل  م�صددة 
الأرا�صي  من  هكت�را  ثالثني 

على  توزيعه�  و  منحه�  مت  التي 
امل�صتثمرين الوهميني و ذلك يف 
الأ�صبقني  الواليني  من  كل  عهد 
عبد  و  بو�صي�ف  امل�لك  عبد 

من  ب�لرغم  زعالن،حيث  الغ�ين 
دعم الدولة لهوؤلء الذين يدعون 
ومب�ص�ح�ت  ب�لعق�ر  الإ�صتثم�ر 
كبرية من اأجل اإن�ص�ء م�ص�ريع ذات 

منفعة ع�مة من عي�دات طبية و 
�صي�حية،اإل  مركب�ت  و  م�ص�نع 
امل�صتفيدين  من  الغ�لبية  اأن 
و  العق�رات  تلك  بت�صييج  ق�موا 

اآخرون ق�موا ببيعه� مبب�لغ م�لية 
ب�هظة، م� دفع ب�جله�ت الو�صية 
لفتح حتقيق م�صتعجل و حم��صبة 
املتورطني يف عهد الوايل ال�ص�بق 
عبد الغ�ين زعالن و توا�صلت مع 
احل�يل متخ�ض عنه� �صحب اأزيد 
من ثالثني هكت�را من العق�رات 
اإ�صتخدمت  و  ت�صتغل  مل  التي 
بنكية  قرو�ض  لأخذ  كو�صيلة 
املاليري  ف�قت  م�لية  مبب�لغ 
بينت  حني  الدين�رات،يف  من 
التي  امليدانية  التحقيق�ت 
مت�بعة  جلنة  م�ص�لح  به�  ق�مت 
ملف الإ�صتثم�ر و كذلك العديد 
من التق�رير ال�صوداء التي رفعه� 
ال�صعبي  ب�ملجل�ض  منتخبون 
اإنطالقة  بعدم  تفيد   ، الولئي 
غ�لبية امل�ص�ريع الأمر الذي دفع 
ال�صلط�ت الولئية ب�إعط�ء اأوامر 
لهم  الذين  التنفيذيني  للمديرين 

على  عقوب�ت  بت�صليط  �صلط�ت 
من  ب�ل�صتف�دة  ق�موا  الذين 
»البزن�صة«  اأع�دوا  و  العق�رات 
به� و ب�عوه� ،يف حني مت �صحب 
كونه�  ال�ص�ني�  من  بكل  عق�رات 
بنف�ض  مرورا  �صن�عية  منطقة 
ال�صن�عية  ب�ملنطقة  ال�صيء 
اإداري�  الت�بعة  ع�مر  ح��صي 
ن�هيك  بونيف،  ح��صي  لبلدية 
ب�صيدي  عق�رات  عدة  عن 

ال�صحمي .
امل�ص�در  لذات  اإ�صتن�دا  و 
للم�ص�ريع  امل�لية  القيمة  ف�إن 
ملي�ر  ب�أزيد من 1000  املجمدة 
�صنتيم، حيث حت�صل امل�صتثمرون 
الوهميون على القرو�ض البنكية 
من دون اأن يقوموا بت�صييد �صرب 
من تلك امل�ص�ريع التي ا�صتف�دوا 
من خالله� من العق�ر و القرو�ض 

البنكية . 

عرب 4 مناطق ن�شاطات بوهران

اإعذارات ب�سحب 30 هكتارا من 250 م�ستثمرا وهميا 
.           ا�شتفادوا من قرو�ض فاقت 1000 مليار �شنتيم 

اأ�شدر امل�شوؤول التنفيذي الأول عن ت�شيري �شوؤون عا�شمة الغرب مولود �شريفي 250 قرار اإنذار مل�شتثمرين وهميني حت�شلوا ، على اأرا�شي و م�شاحات 
اأر�شية على م�شتوى عدد من مناطق الن�شاطات ال�شناعية و الإقت�شادية، و ك�شف م�شدر م�شوؤول ل«الو�شط« اأن التحقيقات التي با�شرتها اللجنة الولئية 

التي اأمر الوايل بت�شكيلها من اأجل و�شع حد لتجاوزات امل�شتفيدين غالبيتهم من رجال املال و الأعمال و برملانيون كانت تربطهم عالقات م�شبوهة 
بالع�شابة و رجال الأعمال علي حداد و ر�شا كونيناف املتواجدين رهن احلب�ض الإحتياطي ب�شجن احلرا�ض ب�شبب تورطهم يف ق�شايا ف�شاد .

التهمت املاليري دون حتقيق النتائج املرجوة

م�صري جمهول ل 09 حمطات لتحلية 
املياه بورقلة

يكتنف  الغمو�ض  يزال  ل 
م�صري 09 حمط�ت لتحلية 
لل�رصب  ال�ص�حلة  املي�ه 
بورقلة ، التي التهمت فرتة 
دون  املاليري  اجن�زه� 
 ، املرجوة  النت�ئج  حتقيق 
اإرادة  غي�ب  ظل  يف  وذلك 
ال�صلط�ت  من  حقيقية 
الولئية والوزارة املركزية 
الق�ئم  ب�مل�صكل  للتكفل 
ال�صك�ن  مع�ن�ة  واإنه�ء 
�صه�ريج  مي�ه  �رصاء  مع 

ال�ص�حن�ت .
ط�لب الع�رصات من �صك�ن 
اأحي�ء بني ثور ، املخ�دمة 
الن�رص   ، الروي�ص�ت   ،
ت�رصيح  يف  وب�منديل 
»الو�صط  يومية  مع  لهم 
املركزية  ال�صلط�ت   ،«
ب�رصورة ايف�د جلنة حتقيق 
للوقوف  امل�صتوى  ع�لية 
املربر  غري  الت�أخر  على  
حمط�ت   09 اإدخ�ل  يف 
ال�ص�حلة  املي�ه  لتحلية 
لل�رصب حيز اخلدمة ، رغم 
ت�أكيد وزير املوارد امل�ئية 
هذا  جت�صيد  على  ال�ص�بق 
الوعد خالل �صهر رم�ص�ن 
2018، لكن حلد كت�بة ه�ته 
يذكر  جديد  ل  الأ�صطر 
امل�رصوع  هذا  بخ�صو�ض 

مم�   ، انتظ�ره  ط�ل  الذي 
مع�ن�ة  حجم  من  ف�قم 
من  املت�رصرين  ال�ص�كنة 
اأن  ، حيث  الق�ئم  امل�صكل 
اأرغمتهم  الو�صعية  هذه 
�صه�ريج  مي�ه  �رصاء  على 
اأموالهم  من  ال�ص�حن�ت 
الذي  الأمر  وهو  اخل��صة 
الع�ئالت  ك�هل  اأثقل 
من  اله�صة  الفئة  خ��صة 
املجتمع املحلي امل�ص�بة 
املزمنة  ب�لأمرا�ض 
ك�ل�صغط الدموي وال�صكري 
فقد  مت�صل  �صي�ق  ويف   ،
بولية  اأخ�ص�ئيني  حذر 
ورقلة املعروفة ب�لع��صمة 
املركزية للجنوب ال�رصقي 
من مغبة تعر�ض املواطنني 
جراء  �صحية  مل�ص�عف�ت 
ا�صتهالكهم ملي�ه احلنفي�ت 

ذات امللوحة الع�لية .
فتح  فقد  ث�نية  جهة  من 
بولية  حمليون  منتخبون 
اجله�ت  على  الن�ر  ورقلة 
واجن�ز  بتمويل  املكلفة 
 09 بـ  املتعلق  امل�رصوع 
املي�ه  لتحلية  حمط�ت 
وحملوه�  ال�ص�حلة 
هذا  ف�صل  م�صوؤولية 
امل�رصوع قبل ولدته بدليل 
العتم�د خالل اجن�زه على 

درا�صة مغ�صو�صة تتن�فى مع 
املع�يري التقنية والق�نونية 
املعمول به� يف اجن�ز مثل 
المن�ئية  الربامج  هذه 
لف�ئدة  املوجهة  ال�صخمة 
بهدف  الولية  �صك�ن 
حت�صني امل�صتوى املعي�صي 

.
 اإىل ج�نب ذلك فقد �رصبت 
م�ص�درن� اخل��صة معلوم�ت 
مف�ده اأن ال�صلط�ت الأمنية 
اأدرجت  قد  والق�ص�ئية 
التحقيق  ملف�ت  �صمن 
بتبديد  �صلة  له�  التي 
الري  ملف   ، الع�م  امل�ل 
الذي  امل�ئية  واملوارد 
دون  املاليري  ا�صتنزف 
اذا  خ��صة   ، جدوى 
اجلبهة  مط�لب  اأن  علمن� 
بحجم   بولية  الجتم�عية 
الع��صمة املركزية للجنوب 
تقت�رص  تزال  ل  ال�رصقي 
حلول  اإيج�د  �رصورة  على 
جذرية وم�صتعجلة للق�ص�ء 
على مع�صلة تذبذب املي�ه 
عز  يف  لل�رصب  ال�ص�حلة 
الذي  احل�ر  ال�صيف  ف�صل 
درج�ت  فيه  جت�وزت 
الـ 50 درجة  احلرارة عتبة 

مئوية حتت الظل .
اأحمد باحلاج 

ن��صدت  الفيدرالية الوطنية 
والنمو  للغ�ب�ت الطبيعة 
له�  ال�صلط�ت  بي�ن  يف 
يف  حتقيق  بفتح  الق�ص�ئية 
يف  الع�صوائي  ال�صتثم�ر 
ب�رون�ت  قبل  من  الغ�ب�ت 
وراء  يقفون  الذين  العق�ر 
هزت  التي  احلرائق  اأغلب 
�صعيدة   ، املدينة  ولي�ت 
 ، تلم�ص�ن   ، جيجل   ،
 ... بومردا�ض   ، بلعب��ض 
على  الق�ص�ء  اأجل  من 
رف�ض  بعد  الغ�بية  الرثوة 
منحهم  الغ�ب�ت  م�ص�لح 
رخ�ض التربي�ض بفعل عدم 
مط�بقة  ا�صتثم�راتهم  مع 
يفتح  الذي  الغ�بة  ق�نون 
املنتج�ت  يف  ال�صتثم�ر 
الأرا�صي  عو�ض  الغ�بية 
اإىل  ب�لإ�ص�فة   ، الغ�بية 
والنح�لني  الفح�مني 
�ص�ر  الذين  واحلط�بني 
احلرائق  اإ�صع�ل  يهمهم 
مع  الفحم  من  لال�صتف�دة 
الأ�صحى  عيد  اقرتاب 

وكرثة الطب عليه .
نور  خواتري  واأ�ص�ر  هذا 
ب�لتكوين  املكلف  الدين 
الوطنية  الفيدرالية  على 
للغ�ب�ت  الطبيعة والنمو اأن 
فتح هذا امللف اأ�صبح اأكرث 
اأ�صبح  بعدم�  �رصورة  من 

حي�ة  يهددون  الب�رون�ت 
عم�ل الغ�ب�ت الذين يعي�صون 
ن  و د مهد هم  و ت  يال لو ا
على  اأو  حرق�  ب�ملوت 
وم�في�  احلط�بني  يد 
يف  العق�ر  م�صريا  اأنه 
اأعوان  يتعذب  الذي  الوقت 
ال�صنة  جم�بهة  يف  الغ�ب�ت 
حي�تهم  معر�صني  النريان 
يف  اأي�م  لعدة  للخطر 
ال�صلط�ت  اخلالء   تقوم 
بحرم�نهم  من  مبع�قبتهم 
العت�د  يف  حقوقهم  اأدنى 
ال�رصورية  واملعدات 
املالب�ض  وكذا  لالإطف�ء 
الواقية من احلرائق وحتى 
م�  امل�ص�لك  اآلت  �صق 
يف  الغ�ب�ت  اأعوان  جعل 
يف  احلرائق  مك�فحة  وقت 
واأ�ص�رت   ، حقيقي  خطر 
الفيدرالية اأنه� نظمت عدة 
م�ص�لح  واأن  وقف�ت خ��صة 
الغ�ب�ت فقدت عدة  اأعوان 
يتقدمهم   حبيب  له� 
،  ن�بي  بوهران  خمت�ر 
وقبله�   ، خمت�ر  ببلعب��ض 
يد  على  غ�ب�ت  عون  مقتل 
امل�في� بتب�صة كم� مت مقتل 
و  بجيجل  ب�حلرائق  اآخر 
الذي  بتلم�ص�ن الأمر  زاير 
تخرج  الفيدرالية  جعل 
للمط�لب  �صمته�  عن 

اأ�صب�ب  يف  ب�لتحقيق  ة 
�ص�رت  التي  احلرائق 
وكذا  للجميع  مك�صوفة 
و�ص�ئل  يف  حقه�  بتوفري 
للعمل  يف  والعت�د  احلم�ية 
�صة  خ� ح�صنة   ف   و ظر
حتول  بعدم� 
الغ�ب�ت  حظرية  مديرية 
القدمي  للعت�د  حم�رص  اإىل 
الآلت  نتيجة  ومقربة 
ب�أدنى  تزويدهم  عدم 
 2008 منذ  ال�رصوري�ت 
عم�ل  ذلك اأن  اإىل  �صف 
م�صكال  يعي�صون  الغ�ب�ت 
الع�ملة  اليد  نق�ض  يف 
التي  الأوىل  الفئة  خ��صة 
الرتقي�ت  بفعل  ا�صمحلت  
منذ  التوظيف  وعدم 
�صنوات  وخروج الآلف من 
والتق�عد  للتق�عد  العم�ل 
على  طغى  الذي  امل�صبق 
ظروف  من  هرب�  القط�ع 
جهة  من  ال�صعبة  ،  العمل 
اأخرى ك�صف ذات امل�صوؤول 
اأن عم�ل الغ�ب�ت هم الدين 
التدخل  ع�تقهم  على  يقع 
الأويل واأنهم يعرفون جيدا 
املواقع الغ�بية وم� به� من 
م�ص�بق�ت  خم�طر وغي�ب 
اأعوان جدد الأمر  لتوظيف 
عم�ل  من  �ص�عف  الذي 
القط�ع  الذين �ص�رو  وجه� 

لوجه مع م� في� الغ�ب�ت من 
حط�بني واأ�صح�ب العق�رات 
وال�صتثم�رات الذين �ص�رو 
يحرقون الغ�ب�ت ل�صتغالل 
م�ص�ح�ته� يف اإق�مة م�ص�ريع 
تنموية وغ�لب� م� يكونو من  
ويهددون  وج�ه  نفوذ  ذوي 
واإل كيف  الغ�ب�ت  اأ�صح�ب 
الغ�ب�ت  الته�ب  تف�صري  يتم 
ال�صي�حي  التو�صع  مبن�طق 
 ، ،بومردا�ض  غرار  على 
 ، متو�صنت  ،عني  تلم�ص�ن 
 ، جيجل   ، بج�ية   ، وهران 
يف   ... وزو  تيزي   ، عن�بة 
الوقت الذي مل يتم فيه فتح 
حتقيق رغم قي�م امل�في� يف 
البن�ء مك�ن اندلع احلرائق 
يف  ال�صلط�ت  من  وبتزكية 
عون  يبقى  الذي  الوقت 
الوحيد  الغ�ب�ت  ال�صحية 
والعدو اللدود لهذه امل�في� 
تهدد  غ�لب�  م�  التي 
حدث  مثلم�  ب�لت�صفية 
ال�صنة امل��صية بتب�صة، هذا 
الفيدرالية  الق�ص�ء  ودعت 
من  ب�رصعة  التحرك  اإىل 
ع�صوائية  توقيف  اجل 
الغ�ب�ت  يف  ال�صتثم�ر 
والنهب  احلرائق  لوقف 
تعد  التي  الغ�بة  وحم�ية 

م�صدر احلي�ة.
حممد بن ترار

الفيدرالية الوطنية للغابات  

مافيا م�صوؤولة عن احلرائق الكبرية
 التي تهز الغابات



بالقطاع  واإطارات  عمال  نا�شد 
العمومي بوالية ورقلة وايل الوالية 
ب�رضورة  جالوي  القادر  عبد 
واتخاذ  امل�شوؤولية  بروح  التحلي 
معمق  حتقيق  لفتح  جريء  قرار 
يف مالب�شات التجاوزات واخلروق 
ا�شتغالل  عملية  �شاحبت  التي 
الوطني  للمركز  اجلهوية  املديرة 
ملحقة  بعد  عن  املهني  للتعليم  
هو  الذي  وظيفي  ل�شكن  ورقلة 
مدير  ملن�شب  تابع  االأ�شل  يف 
ببلدية عني  التكوين املهني  مركز 
نف�س  علم من  ، وح�شبما  البي�شاء 
املذكورة  املديرة  فاإن  امل�شدر 
االجتماعية  حالتها  حتديد  مت 
كاأنثى عزباء ، يف وقت يلجاأ عديد 
خمتلف  يف  بالوالية  االإطارات 
والوالئية  التنفيذية  املديريات 

و  ال�شحة   ، الرتبية  غرار  على  
رفقة  م�شاكن  لكراء  الفالحة 
عائالتهم مببالغ مالية ترتاوح بني 
وهو  �شنتيم  مليون   03 و   2.5 الـ 
ودفع  كاهلهم  اأثقل  الذي  االأمر 
بهم للت�شكيك يف امتيازات الدولة 
ال�شكن  توفري  ل�رضورة  الرامية 

من  الدولة  الإطارات  الوظيفي 
خمتلف الواليات الراغبني للعمال 

بواليات جنوب البالد الكبري .
وجهت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
احتجاجية  وعرائ�س  �شكاوى 
رفعت لل�شلطات املركزية باأ�شابع 
بالوالية  القرار  ل�شناع  االتهام 

العجز  م�شوؤولية  تبعات  وحملتهم 
الوظيفية  ال�شكنات  ا�شرتجاع  يف 
قانونية  غري  بطريقة  امل�شتغلة 
على  توزيعها  اإعادة  بهدف 
�شحية  راحت  التي  االطارات 
ذات  يف  الرقابية  االدوات  تفاوت 
ذات  من  علم  وح�شبما   ، املجال 
يرف�س  الوايل  فاإن  ال�شكاوى 
يف  اخلو�س  وتف�شيال  جملة 
اأن  باعتبار  ال�شائك  امللف  ذات 
عليها  امل�شتوىل  ال�شكنات  غالبية 
ميتدون  لكن  عاديني  مل�شوؤولني 
 ، املركزية  الوزارات  من  نفوذهم 
وهذا ان دل على �شيء فاإمنا يدل 
والية  اأن  على  املت�رضرين  ح�شب 
بعد يف  التحقيق  ي�شلها  ورقلة مل 
تعليمات  رغم  ال�شائكة  امللفات 
بفتح  القا�شي  العدل  وزارة  
حتقيق عرب جميع حماكم واليات 
الوطن الإ�شقاط بقايا رموز النظام 

الف�شاد  .

طالب موظفني بالقطاع العمومي بورقلة ، من وايل والية ورقلة ب�سرورة فتح حتقيق يف ا�ستغالل 
املديرة اجلهوية ملركز التكوين والتعليم املهني عن بعد ملحقة ورقلة  ل�سكن وظيفي الذي هو يف 

االأ�سل خم�س�ص ملدير مركز التكوين املهني ببلدية عني البي�ساء ح�سب املعلومات املتاحة .

مركز التعليم املهني عن بعد بورقلة

اأحمد باحلاج 

مطالب بالتحقيق يف طرق ا�ستغالل 
املديرة ل�سكن وظيفي

.        ال�سكن مت اال�ستيالء عليه بعد حتويل مدير مركز التكوين بعني البي�ساء 

دق منتخبون حمليون ببلدية �شيدي 
ناقو�س  ورقلة،  بوالية  خويلد 
تف�شي  خلفية  على  وذلك  اخلطر 
ظاهرة النهب العقاري للممتلكات 
العمومية ، موازاة مع ذلك ال تزال 
راأ�شها  وعلى  الرقابية  االأدوات 
عو�س  املتفرج  دور  تلعب  املري 
�شد  الردعية  التدابري  اتخاذ 

ا�شحاب البناء الفو�شوي .
طرف  من  موقعة  مرا�شلة  طالبت 
البلدي  ال�شعبي  املجل�س  ع�شوا 
بوالية  خويلد  �شيدي  ببلدية  
يومية  ت�شلمت  قد  كانت   ، ورقلة 
رئي�س  من   ، منها  »الو�شط«ن�شخة 

العاجل  التدخل  ب�رضورة  البلدية 
النهب  لظاهرة  للت�شدي  والفعال 
واال�شتيالء على االأرا�شي ال�شاحلة 
للبناء ، والتي هي ملك لدولة على 
اجلهة  وخا�شة   البلدية  م�شتوى 
والقاعة  البلدي  للملعب  ال�شمالية 
املتعددة الريا�شات التي اأ�شبحت 
وغري  فو�شوية  باأ�شا�شات  ملغمة 

�رضعية .
وح�شبما اأفادت به نف�س املرا�شلة 
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  فاإن 
بات  خويلد  �شيدي  لبلدية  البلدي 
القائم  امل�شكل  مبعاينة  ملزم 
ومن  التقنية  امل�شلحة  وتدخل 

واالجراءات  التدابري   اإتخاذ  ثم 
جمال  يف  بها  املعمول  القانونية 
والتي  الظاهرة  هذه  مكافحة 
تبقى  ما  ت�شتنزف  ا�شبحت 
على  للبناء  �شاحلة  اأرا�شي  من 
البلدية والتي ميكن  م�شتوى تراب 
العمومية  للتجهيزات  تخ�شي�شها 
التجزئات  اطار  يف  وا�شتغاللها 
ال�شباب  على  وتوزيعها  الريفية 
منه  تعاين  ما  ، يف ظل  م�شتقبال 
من افتقار لهذه امل�شاحات التي 
ت�شتويل عليها مافيا العقار بدون 

ح�شيب اأورقيب .
 اىل جانب ذلك حتول ملف نهب 

مهددة  موقوتة  لقنبلة  العقار 
ظل  يف  حلظة  اية  يف  باالنفجار 
�شناع  من  حقيقية  ارادة  غياب 
لالإلتزام  ورقلة  بالوالية  القرار 
الرامية  احلكومة  بتعليمة 
جمال�س  ت�شكيل  يف  باال�رضاع 
واليات  عرب  م�شغرة  تنفيذية  
على  لالإ�رضاف  اجلمهورية 
عملية تنفيذ االالف من قرارات 
وامل�شتودعات  للبنايات  الهدم 
واحلظائر الع�شوائية التي �شيدت 
فوق اأوعية عقارية عمومية بدون 

رخ�شة بناء .
اأحمد باحلاج 

طالبوا املري بالنزول للميدان للت�سدي لنهب ممتلكات الدولة 

جراء الو�سعية الفو�سوية لل�سوق احلايل

تف�سي النهب العقاري ب�سيدي خويلد بورقلة 

�سوق مغطاة مطلب �سكان املغري بالوادي

نا�سدوا ال�سلطات املحلية بالتدخل للوقوف 
على امل�سكل املطروح

�سكان حي �سكرة بورقلة 
يعي�سون يف الظالم 
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التابعة  �شكرة  حي  �شكان  جدد 
التي  و  الروي�شات  لبلدية  اإداريا 
مقر  عن  كلم   05 حوايل  تبعد 
الوالية ورقلة ، مطلبهم القا�شي 
ب�رضورة  ربط جتمعاتهم ال�شكنية 
العمومية  ، حيث   االإنارة  ب�شبكة 
امتعا�شهم  القائم  امل�شكل  اأثار 
التزام  نتيجة   وا�شتياءهم 
ال�شمت حيال  ال�شلطات املعنية 
وجتاهلها  املتعفن  املو�شوع 
و�شفوه  الذي   ملطالبهم 
الع�رضات  قال   . بامل�رضوع 
ببلدية  �شكرة  حي  �شكان  من 
حفيظتهم  اأثار  ما  اأن  الروي�شات 
وا�شتياءهم عدم التقيد بتعليمات 
بربط  القا�شية  الو�شية  الوزارة 
العمومية  باالإنارة  االأحياء  جميع 
الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي   ،
مبالغ  احلكومة   فيه  خ�ش�شت 
ت�شليح   الإعادة   �شخمة  مالية 
يف   ، اأخرى  تثبيت  و  امل�شابيح 
العملية  ا�شتفاد من  الذي  الوقت 

املناطق واالأحياء املجاورة .
طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
املت�رضرين من امل�شكل القائم  ، 
من ال�شلطات املحلية  بالتدخل 
دائرة  من  الإخراجهم  العاجل 

الظالم الدام�س الذي يتخبطون 
فيه منذ �شنوات ب�شبب عدم ربط 
االإنارة  ب�شبكة  ال�شكني  جتمعهم 
العمومية ، االأمر الذي بات ي�شكل 
نتيجة  �شالمتهم  على  خطرا 
يف  املنحرفني  من  عدد  انت�شار 
حرم  الذي  االأمر   ، ال�شوارع 
و  م�شاحلهم  ق�شاء  من  ال�شكان 
نقل مر�شاهم اإىل امل�شت�شفى يف 
الفرتة الليلية ، و ما زاد الطني بلة 
انعدام االأمن بذات اجلهة ، مما 
�شاهم يف زيادة عدد املنحرفني 
الذين �شيطروا على املنطقة   . 
و ح�شب ت�رضيح عدد من ال�شكان  
املع�شلة  فاإن  الو�شط«   « لـ 
ت�شكل  اأ�شبحت  املطروحة  
خطرا على �شالمتهم ، مطالبني 
اجلهات املعنية بالتدخل العاجل 
والعمل على اإعادة ت�شليح �شبكة 
االإنارة العمومية  و تثبيت اأخرى 
الإخراجهم  االأحياء  من  بعدد 
التي  الدام�س  الظالم  دائرة  من 
يتخبطون فيها منذ �شنوات ،  و 
امل�شاريع  من  ر�شيدهم  منحهم 
احلكومة  اأقرتها  التي  التنموية 

للتقليل من معاناة املواطنني .
اأحمد باحلاج 

املن�رضم   االأ�شبوع  خالل  مت 
ملواجهة  وقائي  نظام  و�شع 
ب�شار  والية  عرب  احلر  موجة 
عبا�س،   بني  املنتدبة  والوالية 
م�شادر  به  اأفادت  ح�شبما 
املحلية  املديرية  من  م�شوؤولة  
للتكفل  وال�شكان  لل�شحة 

باحلاالت احلرجة .
مت  فقد  ال�شدد  هذا  ويف 
اال�شتعجاالت  م�شالح  تدعيم 
للموؤ�ش�شات  واجلراحية  الطبية 
العمومية  اال�شت�شفائية 
باملنطقة، �شيما منها م�شت�شفيي 
و«  بب�شار   « بوجمعة  »ترابي 
عبا�س  ببني   « حممد  يعقوب 
والتقنية  الب�رضية  باالإمكانيات 
ليت�شنى  الالزمة  واالأدوية 
مثلما  االحتماالت،  كل  مواجهة 
الزهراء  فاطمة  ذلك  اأفادت يف 

الوقاية  م�شلحة  م�شوؤولة  حمو، 
لدى مديرية ال�شحية وال�شكان.

ال�شحة  مديرية  وو�شعت 
وال�شكان يف متناول اال�شتعجاالت 
تلك  الطبية واجلراحية مبا فيه 
العبادلة  مبنطقتي  املتواجدة 
من  معتربة  كميات  ونيف  وبني 
للت�شمم  امل�شادة  االأم�شال 
العقربي وغريها من االأدوية التي 
اأح�شن باملر�شى.  ت�شمح بتكفل 
اجلهاز،  هذا  اإىل  وباالإ�شافة 
حت�شي�شية  حمالت  نظمت  فقد 
على  العري�س  اجلمهور  لفائدة 
املحلية  لالإذاعة  االأثري  اأمواج 
للتعر�س  ال�شارة  االآثار  حول 
يتعر�س  والتي  ال�شم�س  للفحات 
االأطفال  خا�شة  ب�شفة  لها 

واالأ�شخا�س امل�شنني.
�سالح ،ب

نظام وقائي ملواجهة 
موجة احلر عرب الوالية

تدعيم م�ست�سفيي عا�سمة ال�ساورة وبني 
عبا�ص باالمكانيات الب�سرية والتقنية 

جتار  من  العديد  موؤخرا  نا�شد 
اجلديدة  املنتدبة  و�شكان  الوالية 
، املغري بالوادي ال�شلطات املعنية 
للخ�رض  مغطاة  �شوق  تخ�شي�س 

والفواكه وكذا املواد الغذائية.
و ال يزال هوؤالء يعانون من م�شاكل 
عديدة بالرغم من تخ�شي�س م�شاحة 
ممار�شة  املدينة  بغية  و�شط  لهم 
الكبرية  احلركية  ظل  يف  جتارتهم 
نتيجة  املدينة  ،  ت�شهدها  التي 

التو�شع العمراين واال�شتقطاب لعدد 
كبري من ال�شكان من مناطق اأخرى، 
واقعة  مدينة  اأنها  اإىل  باالإ�شافة 
عدد  و   3 رقم  الوطني  الطريق  يف 
ن�شمة  الـ   60الف  يقارب  �شكانها 
لل�شوق  احلالية  للو�شعية  ،  ونظرا 
وقربه من م�شجد ابي بكر ال�شديق 
م�شتوى  على  امل�شاجد  اكرب  احد 
املدينة وتعر�س هذا االأخري قرب 
االأو�شاخ  االأمامي  لرمي  مدخله 

ناهيك  والفواكه،  اخل�رض  وبقايا 
عن  تعرب  التي  التبول  مظاهر  عن 
اهلل  بيوت  حلرمة  �شارخ  انتهاك 
هذا  اأ�شبح  اأخرى  جهة  ومن   ،
ال�شوق م�شدر اإزعاج للم�شلني اأثناء 
اأوقات ال�شالة ، لذا يطالب ال�شكان 
ب�رضورة  �شواء  حد  على  والتجار 
احلالية  االأو�شاع  هذه  يف  النظر 
امل�شاحات  واأن  خا�شة   ، لل�شوق 
متوفرة على م�شتوى املدينة ويرى 

ميكن  املطلب  هذا  اأّن  املواطنون 
حتقيقه اإذا ما توفرت االإرادة والنية 
ويف  املواطن.  خدمة  يف  احل�شنة 
ال�شلطات  من  جاد  تدخل  اإنتظار 
بوالية  التجارة  يبقى قطاع  املعنية 
االإدارية  واملقاطعة  الوادي عموما 
يعاين  اخل�شو�س  وجه  على  املغري 
تفاوت  ب�شبب  الفو�شى  وقع  على 

االأدوات الرقابية .
�سالح ،ب
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اإ�سراب اإنذاري عن الطعام بال�سجن 
املركزي القنيطرة

�شرع الأ�شري املدين ال�شحراوي عبد الوايل اخلفاوين �شمن جمموعة اأقدمي اإزيك املتواجد بال�شجن 
املركزي القنيطرة مبوجب حكم جائر و قا�شي ت�شل مدته للموؤبد يف اإ�شراب اإنذاري عن الطعام 
ملدة 48 �شاعة اإحتجاجا منه على عدة ممار�شات مرتكبة يف حقه من لدن م�شوؤولني يف الدولة 

املغربية ح�شب ما تو�شلت به رابطة حماية ال�شجناء ال�شحراويني.
وتعترب هذه اخلطوة التي تو�صلت 
الإدارة ال�صجنية القنيطرة باإ�صعار 
بالأمر  املعني  من  مكتوب 
اإ�صتكمال جلملة من الإحتجاحات 
التي خا�صها  الن�صالية  و  الكتابية 
ال�صحراوي  املدين  الأ�صري 
كتابي  برد  تو�صل  بعدما  خا�صة 
باملحكمة  امللك  الوكيل  من 
امل�صجل  و  القنيطرة  البتدائية 
بتاريخ   – ع  م   –  971 رقم  حتت 
بعدم  يق�صي   2019-06-08
ال�صماح له باإجراء الوكالة العدلية 
من  الرغم  على  العائلة  لفائدة 
املوافقة عليها من طرف الوكيل 
ال�صتئناف  مبحكمة  للملك  العام 
و  املغربية  -العا�صمة  بالرباط 
رقم  الخرى حتت  هي  امل�صجلة 
 18  / �س  ر   –  322 ملف عدد   /
ما  وهو   2018-05-25 تاريخ 
اإ�صكالية  و  قانونيا  ت�صاربا  ي�صكل 
القواعد  تطبيق  و  تف�صري  يف 
تعدد  و  بها  املعمول  القانونية 
الظروف  يف  املتحكمة  اجلهات 

املدنيون  للأ�رسى  الإعتقالية 
ال�صحراويون .

و لأ�صباب متييزية ليزال الأ�صري 
انتظار  يف  ال�صحراوي  املدين 
�صعبة  املا�صرت  ب�صلك  الت�صجيل 
مع  اإن�صجاما  الإن�صان  حقوق 
التح�صيل  و  الدرا�صة  يف  احلق 
العلمي كما ترف�س اإدارة ال�صجن 

مدة  منذ  و  القنيطرة  املركزي 
اخلفاوين  الوايل  اهلل  عبد  نقل 
اإىل امل�صت�صفى لتلقي فحو�صات 
طبية و املدرجة �صمن املواعيد 
الدقيقة  للمتابعة  املخ�ص�صة 
من طرف اأطباء خمت�صني جرى 
مواعيد  حتديد  و  ت�صجيلها 
الإدارة  اإخبار  مع  لدنهم  من 

 10 بتاريخ  باإجرائها  ال�صجنية 
اله�صمي  اجلهاز  يف   2019،  04،
يف   2019،  09  05 بتاريخ  اآخر  و 
طب العيون وهو ما يعترب اإلتفافا 
حلقوق  م�صادرة  و  وا�صحا 
ال�صحراوي  املدين  الأ�صري 
يف  اخلفاوين  الوايل  اهلل  عبد 
بالإ�صافة   ، العلج  و  التطبيب 
ل�صجناء  التف�صيلية  املعاملة  اإىل 
املندوب  طرف  من  العام  احلق 
والذي  ال�صجون  لإدارة  العام 
ميكنهم مبوجبها من الإ�صتفادة و 
بدون عراقيل من درو�س دعم و 
تقوية يف اللغات الأجنبية عك�س 
ال�رسى  مع  به  التعامل  يتم  ما 
ب�صكل  و  ال�صحراويون  املدنيون 
اخلفاوين  الوايل  اهلل  عبد  خا�س 
الذي تو�صل برد مكتوب يت�صمن 
على  احل�صول  من  املنع  قرار 
 13-5251-19 بتاريخ  تعليمي 
بداعي   2019-04-18 بتاريخ   f
عدم توقيت منا�صب لها اأو اأماكن 

خم�ص�صة لها داخل ال�صجن.

الأ�شري املدين ال�شحراوي عبد اهلل الوايل اخلفاوين 

نوايا  اأظهرته  لفت  "انقلب" 
للنتخابات  التون�صيني  ت�صويت 
املقررة  والرئا�صية  الت�رسيعية 
اجلاري،  العام  نهاية  بالبلد 
حال   - تنذر  قد  توجهات  يف 
الأحزاب  برتاجع  جت�صدها- 
مقابل  التقليدية  وال�صخ�صيات 

�صعود ت�صكيلت جديدة. 
ا�صتطلعات  اإىل  وا�صتنادا 
النتخابي  امل�صهد  يبدو  الراأي، 
يف  الدخول  و�صك  على  التون�صي 
يف  ت�صع  جذري،  تغيري  مرحلة 
حتى  ظلت  �صخ�صيات  ال�صدارة 
وقت قريب- بعيدة عن ال�صيا�صة، 
القروي  نبيل  الإعلمي  مثل 
الذي فاجاأ اجلميع بت�صدره نوايا 
الرئا�صية  للنتخابات  الت�صويت 
وموؤخرا، ن�رست موؤ�ص�صة "�صيغما 
ا�صتطلعا  اخلا�صة،  كون�صاي" 
ت�صدره -على م�صتوى النتخابات 
)مل  القروي  حزب  الربملانية- 
املالك  حينها(،  بعد  يت�صكل 
بـ29.8  خا�صة،  لقناة  ال�صابق 
النه�صة  حلّت  حني  يف  باملائة، 

ثانية بـ 16.8 باملائة.
احلزب  حل  الثالث،  وباملركز 
بن�صبة  )ليربايل(  احلر  الد�صتوري 
رئي�س  حزب  ثم  باملائة،   11.3
"حتيا  ال�صاهد  يو�صف  احلكومة 
باملائة،  بـ8.6  )ليربايل(  تون�س" 
)و�صط  الدميقراطي"  فـ"التيار 
تليها  باملائة،  بـ5.8  ي�صار( 
)جمعية(  تون�س"  "عي�س  قائمات 

بـ 5.4 باملائة.
ال�صلم  "حزب  اأعلن  والثلثاء، 
له  يعرف  ل  الذي  الجتماعي" 
توجه بعد، تغيري ا�صمه اإىل "قلب 
رئي�صا  القروي  وتعيني  تون�س"، 

له.
الرئا�صيات،  ملر�صحي  وبالن�صبة 
حل القروي باملركز الأول، بـ23.8 
اجلامعي  الأ�صتاذ  يليه  باملائة، 
قي�س �صعيد بـ23.2 باملائة، فيما 
الد�صتوري  "احلزب  رئي�صة  حلت 
احلر"، عبري مو�صي ثالثا، بـ 10.8 
جاء  الرابع  وباملركز  باملائة 
ال�صاهد  يو�صف  احلكومة  رئي�س 
عبو  حممد  يليه  باملائة،   7.4 بـ 
رئي�س حزب "التيار الدميقراطي" 
بـ 6.6 باملائة، ثم الرئي�س ال�صابق 
املن�صف املرزوقي بـ6.3 باملائة 

من نوايا الت�صويت.
ا�صتباقية،  خطوة  ويف  لكن، 
مر�صحني  ملنع  مراقبني  ح�صب 
الأهلي  العمل  ا�صتخدموا 
�صادق  �صيا�صية"،  لـ"اأغرا�س 
جوان   18 يف  التون�صي،  الربملان 
القانون  تعديل  على  اجلاري، 
التعديلت  وت�صمنت  النتخابي 
باملائة  بـ3  انتخابية  عتبة  اإقرار 
ومنع  الت�رسيعية،  النتخابات  يف 
من  ا�صتفادته  ثبت  من  كل  تر�ّصح 
ا�صتعمال جمعية اأو قناة تلفزيونية 
اأو  )الدعاية(،  ال�صيا�صي  للإ�صهار 
جّمد الدكتاتورية اأو توّجه بخطاب 

يدعو للكراهية والعنف.

اأمل" "خيبة 

الدين  �صلح  ال�صيا�صي  املحلل 
اجلور�صي، اعترب اأن "النقلب يف 
موقف الراأي العام واجتاهاته يعود 
التون�صيني  اأمل  خيبة  اإىل  اأ�صا�صا 
بعد  التعددية  التجربة  ح�صيلة  يف 

الثورة )2011(".
اعترب  للأنا�صول،  حديث  ويف 
لدى  يبدو  "الو�صع  اأن  اجلور�صي 
نحو  تراجع  يف  املواطنني  هوؤلء 
احلكومات  تعّدد  رغم  اخللف، 
العايل  ال�صقف  ورغم  والتحالفات، 
اأن  اأعتقد  "ل  وتابع:  للوعود." 
واع  عام  ب�صكل  الآن  التون�صي 
بخطورة ما هو مقدم عليه، وهذا 
التي  الكربى  ال�صبابية  اإىل  يعود 
ولفت  التون�صيني"  هوؤلء  يواجهها 
واثقني  غري  "التون�صيني  اأن  اإىل 
ت�صاوؤمهم  ون�صبة  امل�صتقبل،  من 
طيلة  باملائة  و90   80 بني  ترتاوح 
عندما  وبالتايل  الأخرية،  الأ�صهر 
)الت�صويت  النتقام  عن  نتحدث 
موقفا  يعك�س  ل  فهذا  العقابي(، 
رد  هو  بل  وواعيا،  را�صدا  �صيا�صيا 
احلاكمة  النخب  عجز  جتاه  فعل 
الراأي  هذا  اإقناع  على  واملعار�صة 

باأن امل�صتقبل �صيكون اأف�صل". 

"خطر" يواجه امل�صار النتقايل 
اجلور�صي نبه من اأن "ال�صلوك العام 
مطمئن  غري  �صلوك  للمواطنني 

مل  اإن  �صلبية  نتائج  اىل  �صيوؤدي 
النتقايل  امل�صار  على  كارثية  تكن 
وفق  اخلطورة،  تون�س"وتتمثل  يف 
اخلبري، يف اأن هذا التوجه "�صي�صع 
خميفة،  �صيناريوهات  اأمام  البلد 
للثورة  راف�س  حزب  اإىل  فاللجوء 
)مثل  للدميقراطية،  وراف�س 
الد�صتوري احلّر(، اأو و�صع اأ�صخا�س 
يف  والكفاءة  بالقدرة  يتمتعون  ل 
يجعل  اجلمهورية،  رئا�صة  موقع 
التكهن  ي�صعب  و�صع  اأمام  البلد 

بنتائجه". 
ه�صام  الجتماعي  الباحث  اأما 
"حالة  هناك  اأن  فاعترب  احلاجي، 
التطلعات  كل  اأن  على  تعرّب  ترّبم 
ال�صنوات  على  بنيت  التي  والآمال 
مل  قدمت  التي  والوعود  الأخرية 
حديث  يف  احلاجي،  تنجز"ولفت 
"الأحزاب  اأن  اإىل  للأنا�صول، 
يف  لل�صتهداف  تتعر�س  احلاكمة 
كل ا�صتحقاق انتخابي، لأن الأخرية 
�صتدافع عن ح�صيلة اأكرث منها دفاع 

عن برنامج مل يتم اختباره".
احل�صيلة،  ناحية  "من  ومو�صحا: 
حتولت  يلم�س  ل  املواطن  فاإن 
يوميا  يرى  بالعك�س  بل  كبرية، 
عن  احلديث  اأن  كما  تدهورا، 
ا�صتقرار الدينار ومكافحة الإرهاب 
يكفي  ل  للحكومة،  كمنجزات 
على  ينعك�س  مل  ذلك  اأن  طاملا 
والت�صغيل  والت�صخم  الأ�صعار  غلء 
والو�صع البيئي"ووفق احلاجي، فاإن 
منطق  هو  حاليا  القائم  "املنطق 

عقابي اأكرث منه توّجه نحو برنامج 
عزل  ميكن  "ل  اأنه  م�صريا  بديل"، 
الناخب التون�صي عن التحولت يف 
الت�صال  و�صائل  التي جتعل  العامل 
و�صخ�صيات غري حزبية تلعب دورا 
اإىل �صعود مذيع  اإ�صارة  كبريا"، يف 

اإىل الرئا�صة يف اأوكرانيا.
حلول"  ميلكون  "ل 

"اجلميع  اإن  ليقول  عاد  اجلور�صي 
يف  ال�صاعدة  الأطراف  اأن  يعلم 
عمليات �صرب الآراء، ل متلك حلول 
جزء  اأدرك  حني  لكن  حقيقية، 
الأحزاب  اأن  العام  الراأي  من  هام 
من  التقليل  تحاول  احلاكمة 
توجيه  الرد عرب  قرر  هوؤلء،  �صاأن 
لتلك  �صديدة  ونقد  رف�س  ر�صالة 

الأحزاب".
وراأى احلاجي اأن "الربامج املقدمة 
مل  اجلديد  ال�صيا�صي  العر�س  يف 
الأدنى"وت�صاءل  ال�صقف  بعد  يبلغ 
املر�صحة  ال�صخ�صيات  "قدرة  عن 
مثل  الت�صويت،  نوايا  يف  للرئا�صة 
ونبيل  مو�صي  وعبري  �صعيد  قي�س 
برملاين"،  وزن  القروي، على خلق 
لأن  "يوؤثر  الأمر  هذا  اأن  معتربا 

ال�صلطة برملانية".
الإعالم واأزمة الدميقراطية

الأ�صتاذ  احلمامي،  ال�صادق 
وعلوم  ال�صحافة  مبعهد  اجلامعي 
اأزمة  "هناك  اأن  اعترب  الأخبار، 
التون�صية،  الدميقراطية  تعي�صها 

عن  )الناخبني(  العزوف  يف  تتمثل 
منها"واأو�صح  وامللل  ال�صيا�صة 
"النا�س  اأن  للأنا�صول  احلّمامي، 
يف  وهم  ال�صيا�صة،  عن  عزفوا 
عدم  يربز  وهنا  معها،  قطيعة 
ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  يف  ثقتهم 

والأحزاب وال�صيا�صيني". 
واأرجع احلّمامي العزوف اإىل �صبب 
"يتمثل يف حتويل  اإنه  قال  رئي�صي 
من  ال�صيا�صي  العمل  ال�صيا�صيني 
اإدارة ال�صاأن العام اإىل اإدارة التناف�س 
"م�صوؤولية  اإىل  ال�صلطة"ولفت  على 
حتول  حيث  ذلك،  يف  الإعلم 
التون�صيني  لإخبار  اآلية  من  الأخري 
واإدارة  ال�صيا�صية،  احلياة  عن 
ل�رساع  م�صهد  اإىل  العام،  النقا�س 
ال�صلطة"،و�صدد  حول  ال�صيا�صيني 
بطريقة  �صاهم  "الإعلم  اأن  على 
ال�صيا�صة،  عن  العزوف  يف  ما 
يف  �صاهمت  التلفزيونية  والقنوات 
هذا العزوف لأنها ل تقدم برامج 
حول  بل  ال�صيا�صة،  حول  حوارية 

ال�صيا�صيني".
طرح اأيده احلاجي الذي ختم حديثه 
بالقول اإن "التون�صي ل ميتلك اليوم 
من  املزيد  حتّمل  على  القدرة 
حمذرا  واخل�صومات"،  املناكفات 
يحددها،  مل  اأطراف  وجود  من 
واإعلمية  �صيا�صية  معارك  "تقود 
كربى"ومن املقرر اأن جتري تون�س 
اأكتوبر   6 الت�رسيعية يف  انتخاباتها 
 17 يف  الرئا�صيات  تليها  املقبل، 

نوفمرب.

اأبو ردينة

 الإدارة الأمريكية مل تِع در�س 
ف�سل "م�ؤمتر املنامة"

الرئا�صة  با�صم  املتحدث  قال 
اإن  ردينة،  اأبو  نبيل  الفل�صطينية 
در�س  تِع  مل  الأمريكية  "الإدارة 
ذلك  املنامة"جاء  موؤمتر  ف�صل 
وكالة  نقلتها  ت�رسيحات  يف 
الر�صمية  الفل�صطينية  الأنباء 
على  ردينة  اأبو  و�صدد  )وفا(، 
منيت  الذي  الذريع  "الف�صل  اأن 
�صيا�صة  رغم  املنامة،  ور�صة  به 
العقاب والتهديد التي ا�صتعملتها 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة 
يجب  اجلميع،  مع  ترامب 
له  وا�صحة  ر�صالة  ت�صكل  اأن 
الإملءات  �صيا�صة  باأن  ولإدارته 
مع  جتدي  تعد  مل  والتهديد 

ال�صعب الفل�صطيني وقيادته".
الأمريكي  "الرئي�س  اأن  واأ�صار 
ب�صكل  يعتمد على فريق منحاز 
كامل لإ�رسائيل، ول ميكن لهذا 
ال�صكل  بهذا  املنحاز  الفريق 
توؤدي  اأن  ميكن  حلول  يقدم  اأن 
الدائم  ال�صلم  حتقيق  اإىل 
اإىل  ردينة  اأبو  والعادل"،ولفت 
اأن "مواقف القيادة الفل�صطينية 
ال�رسعية  قرارات  اإىل  م�صتندة 
حقوق  على  واحلفاظ  الدولية، 
وعلى  الفل�صطيني،  �صعبنا 

امل�صتقلة  دولته  اإقامة  راأ�صها 
ال�رسقية،  القد�س  وعا�صمتها 
عليه  ومتفق  عادل  حل  واإيجاد 
اللجئني"،وم�صى  لق�صية 
الفل�صطينية  "احلقوق  بالقول: 
ميكن  ول  ت�صرتى  ول  تباع  ل 
يجرب  اأن  العامل  يف  كان  لأي 
عن  التنازل  على  الفل�صطينيني 
التحديات  كانت  مهما  حقوقهم 
ردينة  اأبو  الإغراءات"،واأكد  اأو 
حتقيق  اإىل  "الطريق  اأن  على 
ال�صلم وا�صح، ويجب اأن ي�صتند 
الدولية  ال�رسعية  قرارات  على 
ل  العربية  ال�صلم  ومبادرة 
ت�صتبدل  اقت�صادية  اأوهام  على 
الأر�س مقابل ال�صلم بالزدهار 

مقابل ال�صلم".
والأربعاء،  الثلثاء  ويومي 
"موؤمتر  البحرين  ا�صت�صافت 
الزدهار"،  اأجل  من  ال�صلم 
ال�صق القت�صادي خلطة ال�صلم 
املعروفة  الأو�صط،  ال�رسق  يف 
اإعلميا بـ "�صفقة القرن"وعقد 
املوؤمتر مب�صاركة عربية ر�صمية 
تامة  مقاطعة  مقابل  حمدودة، 
من جانب فل�صطني ودول عربية 

اأخرى.

نوايا الت�شويت بتون�س

م�سريية  ا�ستحقاقات  مالمح  غا�سب" يبعرث  "انقالب 
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»�إمام �أوغلو« مناف�س �أردوغان يف رئا�ضيات 2023

م/ر

هزمية  �إ�سطنبول  خ�سارة  وت�سكل   
�سخ�سية للرئي�س �لرتكي »�أردوغان« 
�إعادة �النتخابات،  �أ�رّص على  �لذي 
�لعليا  �للجنة  على  �سغوًطا  ومار�س 
وقدم  �ل�سدد،  هذ�  يف  لالنتخابات 
»بن  ملر�سحه  حمدود  غري  دعًما 
��ستعادة  �أمل  على  يلدرم«،  علي 
�ملعار�سة،  من  �أخرى  مرة  �ملدينة 
�ملدينة  �إ�سطنبول  كون  عن  ف�ساًل 
م�سو�ره  »�أردوغان«  منها  بد�أ  �لتي 
بلديتها يف  تر�أ�س  عندما  �ل�سيا�سي 
�لت�سعينيات، وكانت �سببًا يف �سعود 
جنمه على �ل�ساحة �ل�سيا�سة �لرتكية 
كربى  �إجناز�ت  من  حققه  ملا 

باملدينة خالل رئا�سته لها.

�شعبية مرتاجعة:

مدينة  رئا�سة  �نتخابات  �أُعيدت 
�للجنة  قر�ر  على  بناء  �إ�سطنبول 
�لعليا لالنتخابات، يف 6 مايو 2019، 
»�أكرم  �ملعار�سة  باإلغاء فوز مر�سح 
يف  �لبلدية  برئا�سة  �أوغلو«  �إمام 
�النتخابات �ملحلية �لتي �أُجريت يف 
تعيني  بدعوى  �ملا�سي،  مار�س   31
�النتخابات يف  رئي�س ومدر�ء جلنة 
�إ�سطنبول �أع�ساء وروؤ�ساء ل�سناديق 
�لدولة  موظفي  غري  من  �قرت�ع 
قر�ر  جاء  وقد  للقانون،  باملخالفة 
حزب  بها  تقدم  طعون  بعد  �للجنة 
�سيا�سية  و�سغوط  و�لتنمية،  �لعد�لة 
على  »�أردوغان«  �لرئي�س  مار�سها 
�للجنة مبطالبته �أكرث من مرة باإعادة 
هناك  »�أن  بدعوى  �النتخابات، 
لي�سل  و�حتيال«،  تالعب  عمليات 
�رص�حة  مطالبته  حد  �إىل  �الأمر 
 4 يف  لالنتخابات،  �لعليا  �للجنة 
يومني من قر�رها  ماي 2019، قبل 
�النتخابات  باإعادة  �لطعون،  ب�ساأن 
�رتكاب  �أنه مت  �لو��سح  قائاًل: »من 
كل  �إلغاء  وعرب  وف�ساد.  جتاوز�ت 
�النتخابية  �للجنة  �سرتيح  ذلك، 

�لعليا �سمائر مو�طنينا«.
�الإعادة  �نتخابات  �أ�سفرت  وقد 
�لتي  �إ�سطنبول،  بلدية  لرئا�سة 
عن  �جلاري،  جو�ن   23 يف  �أُجريت 
فوز مر�سح حتالف �الأمة �ملعار�س، 
�لذي ي�سم حزبي �ل�سعب �جلمهوري 
و�جليد، »�أكرم �إمام �أوغلو«، برئا�سة 
 %54.21 على  ح�سوله  بعد  �لبلدية 
من �الأ�سو�ت بو�قع 4 ماليني و741 
�ألًفا و868 �سوًتا. فيما خ�رص مر�سح 
حزبي  ي�سم  �لذي  �ل�سعب،  حتالف 
و�حلركة  �حلاكم  و�لتنمية  �لعد�لة 
بعدما  يلدرم«،  علي  »بن  �لقومية، 
من   %44.99 ن�سبة  على  ح�سل 
�الأ�سو�ت بو�قع 3 ماليني و935 �ألًفا 
�أوغلو«  »�إمام  �إن  �أي  �سوًتا،  و453 
تقدم على »يلدرم« بفارق 806 �آالف 

و385 �سوًتا بن�سبة %9.22.

و�لن�سب  �الأ�سو�ت  عدد  ومبقارنة 
�ملر�سحني  كال  عليها  ح�سل  �لتي 
�الإعادة لرئا�سة بلدية  �نتخابات  يف 
عليها  ح�سال  �لتي  بتلك  �إ�سطنبول 
يف �النتخابات �ملحلية �لتي �أُجريت 
يف 31 مار�س �ملا�سي، جند تر�جًعا 
�لعد�لة  حزب  �سعبية  يف  كبرًي� 
مار�س  �نتخابات  ففي  و�لتنمية. 
برئا�سة  »�أوغلو«  فاز  �ملا�سي، 
 13 بو�قع   %0.16 بفارق  �إ�سطنبول 
�ألًفا و729 �سوًتا فقط، بعدما ح�سل 
على 4 ماليني و169 �ألًفا و765 �سوًتا 
بن�سبة 48.77% من �الأ�سو�ت، مقابل 
ح�سول »يلدرم« على 4 ماليني و156 
بن�سبة 48.61% من  �ألًفا و36 �سوًتا 
يف  »�أوغلو«  فاز  �الأ�سو�ت، يف حني 
�آالف  �الإعادة بفارق 806  �نتخابات 
و385 �سوًتا، �أي �إن �لفارق ز�د بنحو 

792 �ألًفا و656 �سوًتا. 
جناح  �ملقارنة  هذه  تُظهر  كما 
»�أوغلو« يف رفع ن�سيبه من �الأ�سو�ت 
باأكرث من 5% بو�قع حو�يل 572 �ألف 
�سوت، مقابل تر�جع ن�سيب »يلدرم« 
من �الأ�سو�ت بن�سبة 3.6% باأكرث من 
220 �ألف �سوت. وي�ساف ملا �سبق، 
�أن نتائج �لبلديات �لفرعية �لـ39 يف 
�إ�سطنبول تُظهر بو�سوح �أن »يلدرم« 
قد تر�جع فيها جميعها، و�أن »�إمام 
بال  جميعها  فيها  تقدم  قد  �أوغلو« 
»�أوغلو«  جناح  عن  ف�ساًل  ��ستثناء، 
 28 يف  �الأغلبية  على  �حل�سول  يف 
فاز  بلدية   11 مقابل  فرعية،  بلدية 
فيها »يلدرم«، وهو ما يعك�س حجم 
حزب  �سعبية  يف  �لكبري  �لرت�جع 

�لعد�لة و�لتنمية.

اأ�شباب اخل�شارة:

�أ�سباب هزمية مر�سح  �إرجاع  ميكن 
حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل جمموعة 
من �الأ�سباب و�لتي ميكن تو�سيحها 

فيما يلي:
تركيا:  يف  �لدميقر�طية  �إنقاذ   -1
�الإعادة  �نتخابات  حتولت  فقد 
جمرد  من  �إ�سطنبول  بلدية  لرئا�سة 
�لبلدية  رئي�س  من�سب  على  تناف�س 
يف  �لدميقر�طية  الإنقاذ  معركة  �إىل 
�لعد�لة  حزب  ممار�سات  من  تركيا 
بعد  »�أردوغان«  و�لرئي�س  و�لتنمية 
�ل�سغوط �لتي مار�سوها على �للجنة 
�لعليا لالنتخابات الإلغاء فوز مر�سح 
�ملعار�سة »�إمام �أوغلو«، وهو ما �أثار 
��ستياًء كبرًي� لدى �لناخبني �الأتر�ك 
تهديًد�  �لقر�ر  �عتربو�  �لذين 
للم�سار �لدميقر�طي يف تركيا، و�أن 
�ملعار�سة  مر�سح  ل�سالح  �لت�سويت 
�لرتكية،  للدميقر�طية  �إنقاذ  هو 
�إعادة  لقر�ر  رف�سهم  عن  وتعبري 
�النتخابات، وقد جنحت �ملعار�سة 
يف  �النتخابية  �ملعركة  حتويل  يف 

هذ� �الجتاه.
�أحز�ب �ملعار�سة �لرتكية  2- تكتل 

فبجانب  �أوغلو«:  »�إمام  خلف 
�جلمهوري  �ل�سعب  حزبي  حتالف 
فقد  �الأمة«،  »حتالف  يف  و�جليد 
�ملعار�سة  �أحز�ب  بع�س  �سحبت 
�نتخابات  يف  مر�سحيها  �ل�سغرية 
�أوغلو«  »�إمام  معلنة دعمها  �الإعادة 
�لعد�لة  حزب  مر�سح  مو�جهة  يف 
�لي�سار  ر�أ�سها:  وعلى  و�لتنمية، 
�لرتكي،  و�ل�سيوعي  �لدميقر�طي، 
�لرتكي، هذ�  �لدميقر�طي  و�حلزب 
�ل�سعوب  حزب  دعم  عن  ف�ساًل 
�جلولة  منذ  �لكردي  �لدميقر�طي 
يقدم  مل  حيث  لالنتخابات،  �الأوىل 
مو�جهة  يف  مر�سًحا  �الأ�سا�س  من 

»�أوغلو«.
»�أردوغان«  حماوالت  ف�سل   -3
فقد  �لكردي:  �ل�سوت  ��ستمالة 
�أعلنت �حلكومة �لرتكية، يف 13 ماي، 
حتظر  كانت  �لتي  �لقر�ر�ت  �إلغاء 
لقاء زعيم حزب �لعمال �لكرد�ستاين 
حيث  مبحاميه،  �أوجالن«،  »عبد�هلل 
�حلياة  مدى  �ل�سجن  عقوبة  يق�سي 
يف �سجن »�إمر�يل«. وفيما يبدو �أنها 
�حلكومة  بني  حدثت  قد  تفاهمات 
�لعمال  حزب  وزعيم  �لرتكية 
»�أوجالن«،  وّجه  �لكرد�ستاين، حيث 
حزب  �إىل  ر�سالة  جو�ن،   20 يف 
�ل�سعوب �لدميقر�طي �لكردي دعاه 
فيها �إىل �لتز�م �حلياد يف �نتخابات 
وهي  �إ�سطنبول،  لرئا�سة  �الإعادة 
�لدعوة �لتي رف�سها حزب �ل�سعوب 
�لرئي�س  متهًما  �لدميقر�طي، 
�لوقيعة  مبحاولة  »�أردوغان« 
بهدف  و«�أوجالن«،  �حلزب  بني 
يف  »يلدرم«  مر�سحه  فر�س  تعزيز 

�النتخابات.
»�أردوغان«  �نعك�ست حماوالت  وقد 
على  �أو  �الأكر�د  �أ�سو�ت  جلذب 
مر�سح  دعم  عن  ثنيها  �الأقل 
على  �سلبًا  �أوغلو«  »�إمام  �ملعار�سة 
�لفوز  يف  »يلدرم«  مر�سحه  حظوظ 
�إىل  ذلك  �أدى  حيث  باالنتخابات، 
عزوف عدد من �لقوميني �الأتر�ك، 
�أن�سار حليفه حزب �حلركة  خا�سة 
�لقومية �ملعادي لالأكر�د، عن منح 
��ست�سعر  ورمبا  لـ«يلدرم«،  �أ�سو�تهم 
�نطالق  قبل  ذلك  »�أردوغان« 
�النتخابات، ما دفعه للخروج لينفي 
وجود »عملية �سالم د�خلية« جديدة 

يف تركيا.
�الأو�ساع  تدهور  ��ستمر�ر   -4
فبح�سب  �لبالد:  يف  �القت�سادية 
�حلكومي،  �لرتكي  �الإح�ساء  معهد 
�إىل  تركيا  يف  �لت�سخم  معدل  و�سل 
مقارنة   ،2019 مايو  يف   %18.71
بـ12.15 يف مايو 2018. وبلغت ن�سبة 
 ،2019 مار�س  يف   %14.1 �لبطالة 
�إىل  تركيا  �لعاطلني يف  لريتفع عدد 
نحو مليون 334 �ألًفا مقارنة بالفرتة 

نف�سها من �لعام �ل�سابق.
�ملحلي  �لناجت  �نخف�س  كما 
عام  من  �الأول  �لربع  يف  �الإجمايل 

بالفرتة  مقارنة   %2.6 بن�سبة   2019
�لعام �ملا�سي، و�نخف�س  ذ�تها من 
يف   %4 بن�سبة  �ل�سناعي  �الإنتاج 
نف�سه  بال�سهر  مقارنة   2019 �أبريل 
من �لعام �ل�سابق، وي�ساف ملا �سبق 
ن�سف  نحو  �لرتكية  �للرية  فقد�ن 
قيمتها �أمام �لدوالر، منها �أكرث من 
�لعام �ملا�سي ونحو 15% منذ   %30
بد�ية هذ� �لعام، ليبلغ �سعر �رصف 
لري�ت   6 من  �أكرث  �لو�حد  �لدوالر 

تركية.

تداعيات متعددة:

�لعا�سمة  �إ�سطنبول،  مدينة  تلعب 
و�الجتماعية  و�لثقافية  �القت�سادية 
ا يف حتديد ور�سم  لرتكيا، دوًر� هاًمّ
عماًل  تركيا،  يحكم  من  م�ستقبل 
يَُفْز  باإ�سطنبول  يُفْز  »من  بقاعدة 
برتكيا كلها«، ويرجع ذلك �إىل كونها 
عدد  حيث  من  تركيا  مدن  �أكرب 
 15 عددهم  يتجاوز  �لذين  �ل�سكان 
من   %18.4 لي�سكلو�  ن�سمة  مليون 
مركزها  وتعد  تركيا،  �سكان  عدد 
متلك  فهي  و�ملايل،  �القت�سادي 
�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  ثلث  نحو 
مقيا�ًسا  يجعلها  ما  وهو  لرتكيا، 
يف  �الأتر�ك  �لناخبني  لتوجهات 
هذ�  ومن  مقبلة،  �نتخابات  �أي 
تكون  �أن  �ملتوقع  من  �ملنطلق، 
تد�عيات  �النتخابات  هذه  لنتيجة 
�لعد�لة  حزب  م�ستقبل  على  هامة 
يف  �ل�سيا�سي  و�مل�سهد  و�لتنمية 

تركيا عموًما.
فعلى �سعيد حزب �لعد�لة و�لتنمية، 
من �ملرّجح �سغط عدٍد من �لقياد�ت 
�سة للحزب، وعلى  �لتاريخية �ملوؤ�ِسّ
�الأ�سبق  �لوزر�ء  رئي�س  ر�أ�سهم: 
�جلمهورية  ورئي�س  �أوغلو«،  »د�ود 
الإجر�ء  جول«،  »عبد�هلل  �الأ�سبق 
عملية مر�جعة �ساملة الأد�ء �حلزب 
�الأخرية  �لفرتة  يف  و�سيا�ساته 
للوقوف على �الأ�سباب �لتي �أدت �إىل 
تر�جع �سعبيته، وحما�سبة و��ستبعاد 

و�أن  خا�سة  ذلك،  عن  �مل�سئولني 
موؤخًر�  ها  وَجّ و«جول«  »�أوغلو« 
�حلزب  الأد�ء  علنية  �نتقاد�ت 
�لدميقر�طية  وتر�جع  و�سيا�ساته، 
عن  ف�ساًل  تركيا،  يف  و�حلريات 
�نتخابات  �إعادة  قر�ر  رف�سهما 

�إ�سطنبول.
ومن �ملتوّقع �جتاه »�أوغلو« و«غول« 
�لتاريخية  �لقياد�ت  من  وغريهما 
�ل�سنو�ت  يف  تهمي�سها  مت  �لتي 
حزب  عن  لالن�سقاق  �الأخرية، 
حزب  وتاأ�سي�س  و�لتنمية،  �لعد�لة 
�لتغيري�ت  �إدخال  يتم  مل  �إن  جديد 
�حلزب  �سيا�سات  على  �لالزمة 
وهيكله �لقيادي، بحيث ترتجم هذه 
ومتنحهم  مالحظاتهم  �لتغيري�ت 

�أدو�ًر� قيادية د�خل �حلزب.
�مل�سهد  مب�ستقبل  يتعلق  وفيما 
نتائج  تُ�سّكل  تركيا،  يف  �ل�سيا�سي 
قوية  دفعة  �إ�سطنبول  �نتخابات 
للمعار�سة يف مو�جهة حزب �لعد�لة 
الأية  يتعر�س  مل  �لذي  و�لتنمية 
 ،2002 عام  منذ  �نتخابية  هزمية 
يف  هزميته  الإمكانية  لها  وحافًز� 
�لقادمة  �النتخابية  �ال�ستحقاقات 
�لتي  �ال�سرت�تيجية  نف�س  عرب 
�ملحلية  �النتخابات  يف  �نتهجتها 
�إ�سطنبول  و�نتخابات  �الأخرية 
مر�سحيها  توحيد  وهي  �ملعادة، 
يف  بينها  فيما  �جليد  و�لتن�سيق 
�حلاكم  �حلزب  مر�سحي  مو�جهة 
ما  وهو  �الأ�سو�ت،  تفتيت  ملنع 
تو�سيع  �حتمالية  �أمام  �لباب  يفتح 
لي�سم  �ملعار�سة  �الأمة  حتالف 
�أحز�ًبا �أخرى بجانب حزبي �ل�سعب 

�جلمهوري و�جليد.
تركيا  »حكم  �أن  من  و�نطالًقا 
�أ�سبحت  فقد  �لبلديات«،  من  يبد�أ 
بلدية  برئا�ستها  �ملعار�سة، 
�لبلديات  من  وغريها  �إ�سطنبول 
حزب  من  �نتزعتها  �لتي  �لكربى 
�النتخابات  يف  و�لتنمية  �لعد�لة 
مار�س  يف  �أُجريت  �لتي  �ملحلية 
حقيقي  �ختبار  �أمام  �ملا�سي، 

تكون  �أن  على  قادرة  �أنها  الإثبات 
و�لتنمية،  �لعد�لة  حلزب  بدياًل 
�مل�ستقبل،  يف  تركيا  وقيادة 
�لربملانية  لالنتخابات  و�ال�ستعد�د 
يف  �إجر�وؤها  �ملقرر  و�لرئا�سية 
خالل  من  وذلك   ،2023 عام 
من  مزيد  وتقدمي  بر�جمها  تنفيذ 
وحتقيق  للمو�طنني،  �خلدمات 
�إجناز�ت يف �لبلديات �لتي تديرها، 
ف�سيكون  ذلك  يف  ف�سلها  حال  ويف 
�لعد�لة  حزب  على  �ل�سهل  من 
�ملبادرة  زمام  ��ستعادة  و�لتنمية 

مرة �أخرى.
�إ�سطنبول  بلدية  رئي�س  �أن  كما 
فر�سة  �أمامه  باتت  �أوغلو«،  »�إمام 
كبرية لطرح نف�سه كمناف�س للرئي�س 
»�أردوغان« يف �النتخابات �لرئا�سية 
�رصيطة   ،2023 عام  يف  �ملقبلة 
�الإجناز�ت  من  �لعديد  يحقق  �أن 
قادر  �أنه  تثبت  �لتي  �إ�سطنبول  يف 
على حكم تركيا، مبا يو�سع وير�سخ 
�لبالد،  عموم  يف  �ل�سعبية  قاعدته 
بد�ية  ي�سبه  �لبع�س  و�أن  خا�سة 
�سعود  بق�سة  �أوغلو«  »�إمام  �سعود 
فاز  عندما  »�أردوغان«  �لرئي�س 
عام  يف  �إ�سطنبول  بلدية  برئا�سة 
1994، وحقق �لعديد من �الإجناز�ت 
باملدينة خالل فرتة رئا�سته لها، ما 
�ساهم يف �سعود جنمه على �ل�ساحة 
�ل�سيا�سية �لرتكية، ليتمكن من حكم 

تركيا لنحو 16 عاًما متو��سلة.
خ�سارة  �أكدت  فقد  �خلتام،  ويف 
النتخابات  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب 
�إ�سطنبول  بلدية  لرئا�سة  �الإعادة 
يف  لها  خ�سارته  عن  �أكرب  بفارق 
�أجريت  �لتي  �ملحلية  �النتخابات 
�لتي  �ملا�سي،  مار�س  �سهر  يف 
 10 نحو  رئا�سة  ا  �أي�سً فيها  خ�رص 
�لرت�جع  وواليات،  كربى  بلديات 
يف  �حلزب  ل�سعبية  �مل�ستمر 
ي�سكل  ما  وهو  �لرتكي،  �ل�سارع 
�ملعار�سة  الأحز�ب  كبرية  فر�سة 
لتعزيز تو�جدها يف �ل�سارع �لرتكي 

��ستعد�ًد� النتخابات عام 2023.

تعر�س حزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا بزعامة الرئي�س »اأردوغان«، ل�شربة كربى بعد خ�شارته انتخابات الإعادة لرئا�شة بلدية اإ�شطنبول، 
اأكرب مدن تركيا وعا�شمتها القت�شادية، التي اأُجريت يوم الأحد 23 يونيو. حيث فاز مر�شح حزب ال�شعب اجلمهوري املعار�س »اأكرم اإمام اأوغلو« 
برئا�شة البلدية بعد ح�شوله على ن�شبة %54.21 من اأ�شوات الناخبني، يف حني ح�شل مر�شح حزب العدالة والتنمية »بن علي يلدرم« على ن�شبة 

806 اآلف �شوت، ليفقد بذلك حزب العدالة والتنمية �شيطرته على اإ�شطنبول للمرة الأوىل يف تاريخه منذ و�شوله  %44.99، وذلك بفارق بلغ نحو 
للحكم يف عام 2002. وقد اأُعيدت هذه النتخابات بعد الطعون التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية للجنة النتخابات بعد خ�شارة مر�شحه »بن علي 

يلدرم« رئا�شة اإ�شطنبول يف النتخابات املحلية التي اأُجريت يف 31 مار�س املا�شي، وذلك على اأمل انتزاعها مرة اأخرى من املعار�شة.



�إ�شهارالإثنني 01  جويلية  2019  املوافـق  ل28 �شوال  1440هـ 9

الو�شط:2019/07/01

الو�شط:2019/07/01

الو�شط:2019/07/01

الو�شط:2019/07/01

الو�شط:2019/07/01 الو�شط:2019/07/01

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

ومبوجـب ال�شيـة التنفيذيـة للحكم ال�شادر عن املحكمة الإدارية بتيبازة الغرفة رقم 01 بتاريخ 2018/06/25، الق�شيـــة رقــــم 18/61، الفهـــــر�س رقــــــــــــــــــم 18/1100.

بالوفاء  للتكليف  الر�شمي  التبليغ  حم�شري  م�شمون  بن�شر  الإذن  املت�شمــن   ،19/746 الرتتيب   رقم   ،2019/06/18 بتاريخ  القليعة  حمكمة   رئي�س   عن  ال�شادر  للأمر  وتنفيذا 
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
الديوان الوطني للخدمات اجلامعية الإقامة اجلامعيـة �شيـدي عبـد اهلل – اجلزائـر – املمثلـة مـن طـرف مديرهـا.

العنــوان  : املدينـــة اجلديـــدة �شيـــدي عبـــــد اهلل، اجلزائــــــــــــــر.

* بدفعه بني يدينا خلل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـــدة  : ال�شيد/ تومــي نــور الديـــــــن.
العنــــوان: تعاونيـة الفتـح ج 1 قطعـة رقـم 13 القبـة، اجلزائــــــــــــــــــر.

املختار موطنا له  يف دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ لهذا امللف ل غري، مبقر ال�شركة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ ال�شالف ذكـــره.
مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 778.284،87 دج

 )�شبعمائة وثمانية و�شبعون األفا ومائتان واأربعة وثمانون دينارا جزائريا و87 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
                                                                                               املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

لفائــــدة : ال�شيد/ طبايبيـة عمـار اأ�شتـاذ فـي الطـب.
املختار موطنا له : مبكتب وكيله القائم يف حقه واحلا�شر عنه يف ق�شية احلال، الأ�شتاذ/ علي معاي�شي، املحامي لدى املجلـ�س.

الكائــــن : 28 نهج علي خوجة، برج الكيفان، اجلزائـــــــــــــــــــــــــر.

وتنفيذا للأمر على عري�شة ال�شادر عن رئي�س  حمكمة  ال�شراقة بتاريخ 2019/05/12، الفهر�س رقم 19/1772، املت�شمـن الإذن بن�شر م�شمون التبليغ الر�شمي، وذلـك على نفقة 
الطالـــــــــــــــــــــــــب

   
ومبقت�شـى املـواد 18، 19، 313، 322، 336، 405 اإىل 416 مـن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.

بلغنـــا عـــن طريـــق الن�شــــر  

اإلــــى : ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة »برومي بلون ديزاين« - املمثلة يف �شخ�س م�شريها القانوين زعموم اح�شـن.
العنــوان : جتزئــة بوجمعــة متيــم اقامــة ابــن اجلبــل جمموعـــة ملكيـــة رقـــم 789 

                ق�شــم 03 ح�شــة الطابــق الأول �شقـــة رقـــم 04، الدراريــــة، اجلزائـــر.

الفهــر�س  رقــم    ،18/4715 اجلــدول  رقــم    ،2018/11/12 بتاريــخ  البحــري  التجــاري  الق�شــم  ال�شراقــة  حمكمــة  عـن  ال�شــادر  ح�شـوري  البتدائـي  احلكـم  مـن  ن�شخـة 
.18/7755

- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�شتئنـاف حمـدد  ب�شهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �شخ�شيــا،
  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �شهريـن )02( اإذا تـم فـي موطنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�س املــــادة 336 مــــن  قانــــون الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.

                               حتــت جمــيع التحفظـــات
واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.

                                                                                               املح�شـــــر الق�شائــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

ومبوجـب ال�شيغـة التنفيذيـة لعقـد العتـراف بديـن املحـرر علـى يـد الأ�شتـاذة/ وادي منـي حوريـة املوثقـــة بال�شراقـــة بتاريــــخ 2018/08/16، رقـــــم الفهــــــــر�س 18/499.

وبناء على حم�شر ا�شتحالة التبليغ املنجز عن طريق ديواننا بتاريـــــــــــــــــخ 2019/05/12.

وتنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س  حمكمة  ال�شراقة بتاريخ 2019/06/25، الفهر�س رقم 19/2259، املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء 
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ال�شيـــد : لبـــــو عـــــــادل.

ال�شاكن حاليا : فيـل رقـم 47 جتزئـة عليـوة ف�شيـل، ال�شراقـة، وليـــة اجلزائــــــــــــر.

* بدفعه بني يدينا خلل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـــدة  : ال�شيد/ ل�شهـب حممـد بـن علـي.
ال�شاكــن : 08 �شعيد �شيدي �شعيد، اجلزائر الو�شطى، اجلزائــــــــــــــــــــــــر

املختار موطنا له يف  دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري، مبقر ال�شركة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ  ال�شالف ذكــره.
مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 13.296.770.00 دج

)ثلثة ع�شر مليونا ومائتان و�شتة وت�شعون األفا و�شبعمائة و�شبعون دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
                                                                                               املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

الفهـــــــــر�س  رقـــم   ،16/1155 الق�شيــة  رقــم   ،2016/06/14 بتاريــخ  الأ�شـرة«  �شـوؤون  »غرفـة  تيبـازة  ق�شـاء  جملـ�س  عـن  ال�شـادر  للقـرار  التنفيذيــة  ال�شيغــة  ومبوجــب 
.16/1637

املوؤيد مبدئيا واملعدل للحكم  ال�شادر بتاريخ 2014/05/26، اجلدول رقم 14/1188، الفهر�س رقــم 14/3450.
وبناء على حم�شر التكليف بالوفاء  املبلغ عن طريق ديواننا بتاريـــــــــــــــــخ 2017/02/23.

وال�شند  بالوفاء  للتكليف  الر�شمي  التبليغ  حم�شري  م�شمون  بن�شر  الإذن  املت�شمــن   ،19/1981 رقم   ،2019/05/30 بتاريخ  ال�شراقة  حمكمة   رئي�س   عن  ال�شادر  للأمر  وتنفيذا 
التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ال�شيـــد/ رحـــو م�شطفــــــــــى.

العنــوان : رقم 57 ب�شاطىء النخيل، ا�شطاوايل، ولية اجلزائـــــــــــــــــــــــر.

* بدفعه بني يدينا خلل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـــدة  : ال�شيدة/ �شاملــي �شـــــــارة.
العنـــوان : طريق امللعب القدمي، ا�شطاوايل، ولية اجلزائــــــــــــــــــــــــر.

مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 638.583.00 دج
)�شتمائة وثمانية وثلثون األفا وخم�شمائة وثلثة وثمانون دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
                                                                                               املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

الفهـــــــر�س  رقــــم   ،13/5552 اجلــدول  رقــم   ،2014/02/25 بتاريــخ  البحـري«  التجـاري  »الق�شـم  القليعــة  حمكمــة  عــن  ال�شـادر  للحكـم  التنفيذيـة  ال�شيغـة  ومبوجـب 
.14/1078

الر�شمي للتكليف بالوفاء  التبليغ  ال�شراقة بتاريخ 2019/05/30، رقم الفهر�س 19/1979، املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري  ال�شادر عن رئي�س  حمكمة   وتنفيذا للأمر 
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ب�شكتـة �شر�شـال اجلديـدة �شركـة اأ�شهـم – املاأخـوذة فـي �شخـ�س  مديرهـا العــــــــــام.

الكائن مقرها : 1 �شـارع عي�شـات اإيديـر، ال�شراقـة، وليـة اجلزائــــــــــــــــــر.

* بدفعها بني يدينا خلل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـــدة : �شركة تونيك �شركة ذات ا�شهم – ممثلة يف �شخ�س الرئي�س املدير العـــــــــــــــام.
الكائن مقرها : املنطقـة ال�شناعيـة بوا�شماعيـل طريـق القليعــة، وليــة تيبــــــــــــــازة.

املختارة موطنا لها يف  دائرة  اخت�شا�س حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري، مبقر ال�شركة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ  ال�شالف ذكـره.

مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 3.355.905،22 دج
)ثلثة مليني وثلثمائة وخم�شة وخم�شون األفا وت�شعمائة وخم�شة دينار جزائري و22 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

ومبوجــب ال�شيغــة التنفيذيــة للقــرار ال�شــادر عــن جملــ�س ق�شـــاء تيبـــازة بتاريـــخ 2019/03/05، رقـــم الق�شيــــة 18/3786، رقـــم الفهـــــر�س 19/680.

التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء  ال�شراقة بتاريخ 2019/06/05، رقم الفهر�س 19/2032، املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري  وتنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س  حمكمة  
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
املوؤ�ش�شـة ذات ال�شخـ�س الوحيـد وذات امل�شوؤوليـة املحـدودة امل�شمـاة املجمـع املدر�شـي ابـن باحـة اخلا�شـة 

املمثلة يف �شخ�س م�شريتها ملخي خرية بنت حممد زوجة �شم�شــــــــــــــــــــــــم.
الكائن مقرها : 54 �شارع املدر�شة ال�شبالة، الدرارية، وليــــة اجلزائــــــــــــــــــر.

* بدفعها بني يدينا خلل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـدة  : ال�شيد/ حدبــــي مــــــــــراد.
العنـوان : رقم 116 جتزئة الربكة رقـم 23 حـي مقنـو�س تق�شريـن، بئـر خـادم، وليـة اجلزائـــــر.

القائم يف حقه واحلا�شر عنه يف ق�شية احلال، وكيله الأ�شتاذ/ لعروم عبد النور املحامي لدى املجلـــــــــــــــ�س.
املختار موطنا له  يف دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ لهذا امللف ل غري، مبقر ال�شركة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ ال�شالف ذكـــره

مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 10.683.670،54 دج
)ع�شرة مليني و�شتمائة وثلثة وثمانون األفا و�شتمائة و�شبعون دينارا جزائريا و54 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
املح�شـــــر الق�شائــــــــي

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
 رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

ال�شراقة - ولية اجلزائر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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حكايات من واقع جتربة الأعتقال 

الأ�سري املحرر خالد اخلطيب
يوا�شل مركز اأبو جهاد ل�شوؤون احلركة الأ�شرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب الأ�شرى  وهذا الأ�شبوع يروى جتربة الأ�شري املحرر خالد اخلطيب من طولكرم .

ق.ف

مواليد  من  اخلطيب،  �سليمان  خالد 
 ،1968 عام  �سباط  من  ع�رش  التا�سع 
من خميم نور �سم�س/طولكرم، متزوج 
مل  وبنتان،  اأوالد:ولدان  اأربعه  ولديه 
عند  توقف  االأ�سا�سي،  تعليمه  يكمل 

ال�سف ال�ساد�س، وال يعمل حاليا.

الندماج يف العمل الوطني
يف  للعمال  موقف  على  اأعمل  كنت 
املحتلة  االأرا�سي  داخل  يف  نتانيا  
التقيت  املوقف  يف  وجودي  واأثناء 
زهرة  اأبو  عطا  ا�سمه  ب�سخ�س 
ت�سكيل  يف  علي  املو�سوع  وعر�س 
وبداأنا  االحتالل،  ملقاومة  جمموعة 
بالعمل الوطني اأنا وهو لتو�سيع العمل 
�سيف  ايل   ذهبت  وبالفعل   ، الوطني 
ومت  الزهريي  و�سالح  �سعيد  ح�سن 
قمت  عمل  واأول  معنا،  ان�سمامهم 
به اأنا وعطا اأبو زهره لوحدنا �رشب 
زجاجه ملوتوف والذي ولعها هو ومره 
، بينما عطا  اأنا و�سيف و�سالح  ثانيه 
غاب عن املو�سوع وهنا ح�سل �سك 
من ناحيتنا ملاذا مل ياأتي و�سو املعيق 
ال�سك  بداأ  وهنا   معه  حدث  الذي 
نحو عطا، ومن ثم تابعنا الن�سال اأنا 
ذهبنا  ثانيه  ليله  ويف  و�سالح  و�سيف 
الزجاجة  �سعل  و�سيف  الثالثة  نحن 
ذهبنا  وبعدها  �رشبتها،  وانا  الثانية 
با�س  و�رشبنا  لوحدنا  الثالثة  نحن 
باحلجر وهذه كانت اآخر عمل لنا يف 
وقت ق�سري وعطا مفقود وبعد يومني 
جاء بالغ من املخابرات االإ�رشائيلية 
ل�سالح وعطا و�سيف وبعد ثالثة اأيام 
مت اعتقالنا نحن االأربعة �سيف و�سالح 

وعطا وخالد.
مرحلة العتقال:

يف   1986/4/2 يف  االعتقال  تاريخ 
البيت  مداهمة  مت  حيث  �سم�س،  نور 
مت  معلومات  على  بناء  وحما�رشته 
كانت  تواجدي،  ومكان  علي  االإخبار 
و�سع  خالل  من  معي  معاملتهم 
الكلب�سات يف يدي، واأخذ حطة والدي 

الفل�سطينية )الكوفية( ومت تلثيمي بها 
ومل  با�سرتجاعي،  والدي  ووعدوا 

اأتعر�س الأي اآذى ج�سدي. 

مرحلة التحقيق
طولكرم،  يف  معي  التحقيق   مت 
االآن،  املحقق  ا�سم  اذكر  اعد  مل 
ا�ستمرت عملية التحقيق ثمانية ع�رش 
اىل  االإدخال  باأ�سلوب  بداأوا  يوما،  
زنزانة  يف  واحد  كل  التحقيق  غرفه 
و�سع  هو  بالتحقيق  يبداأون  ما  واأول 
الكلب�سات بعد تكتيف اليدين ومن ثم 
لب�س الكلب�سات ب�سكل قوي ع مف�سل 
اليد ال�سفلى، ثم جر االأ�سري ع غرفه 
قوي  ب�سكل  الباب  واإغالق  التحقيق 
املخابرات  �سابط  وكان  ومزعج، 
ثم  ومن  �سدره  من  االأ�سري  مي�سك 
يبداأ بدفع االأ�سري جلهة الباب ب�سكل 
قوي ليبداأ الكلب�سات يف االحتكاك يف 
العظم ليبداأ التعذيب  واالأمل ومن ثم 
يجل�س االأ�سري على الكر�سي ويكتف  
اليوم  ويف  �سبح  يعني  بالكلب�سات 
وعطا  انا  عتمه،  زنزانة  يف  الثالث 
�رشب  اأمل  من  للتخل�س  اعرتفنا 
الكلب�سات  �سغط  و  بالباب  االأيدي 
على االأيدي ، وتوقف التعذيب وبقينا 
مت  التحقيق  يف  يوما   ع�رش  ثمانية 

االعرتاف من خالله.
مل اأكن وقتها تابع لتنظيم، و لذلك مل 
واحدا  يوما  اإال  الع�سافري  مع  اجل�س 
ومل نتحدث كثريا الأنه �سبق و اعرتفت 

مع ال�سابط.
يف  جنيد  �سجن  ايل  نقلونا  ثم  ومن 
�سجن جنيد وداخل ال�سجن اأي اأ�سري 
عند  املطلوبة   بال�سورة  يعرتف  مل 
ال�سجن  داخل  �سيعرتف  املخابرات 
مالحظه  عندي  وكان  التنظيم  ايل 
حول �سخ�س عطا فقلت لتنظيم بان 
االإ�رشائيلية   للمخابرات  عمل  عطا 
وكان انا و�سيف �سنقتله وبالفعل رفعنا 
و�سالح  و�سيف  خالد  الثالثة  نحن 
قيد  وظلت  للتنظيم  املالحظة  هذه 

املتابعة.
 

  مرحلة املحكمة
املحكمة  ويف  جنني  يف  توقيفي   مت 
ومن  واحده  مره  ملده  يف  الع�سكرية 
نابل�س   يف  الع�سكرية  املحكمة  ثم 
وخالل  ثالثة،  الق�ساة  عدد  كان 
من  احلكم  اإ�سدار  مت  جل�سات  ثالثة 
خالل �سفقة، وكان ميثلنا من الداخل 
حمامي مل اعد اذكر ا�سمه،  مت توجيه  
رمي  جرحه،  و  جندي  اإ�سابة  تهمة 
ال�سهيوين،  اجلي�س  على  مولوتوف 
اإ�سدار احلكم بعد مكوثي ت�سعه  ومت 
 4 مع  �سنوات   6 بال�سجن  اأ�سهر، 
التنفيذ، ومل يرافق  �سنوات مع وقف 

ذلك اأي �سيء اآخر .

مكان اإم�شاء فرتة احلكم
فيها  مكثت  جنني  معتقل  يف  بداية 
عام1986اىل1987،  من  اأ�سهر  ت�سعة 
ومكثت  جنيد  معتقل  اىل  انتقلت  ثم 
به خم�س �سنوات من 1987اىل 1991، 

واآخر ت�سعة اأ�سهر يف �سجن النقب.
ب،  اأق�سام)اأ،  ثالث  جنيد  �سجن  يف 
ج( وانا ع�ست بهذه االأق�سام يف داخل 
هذه االأق�سام نوعيه االأكل كانت جيدة 
جدا الن االأ�رشى هم من يقومون به 
و حتت اإ�رشافهم، بينما يف النقب كان 
�سيء للغاية واالعتماد على علبة الفول 
وهي غري كافية اإطالقا لالأ�رشى، وكنا 
بالنهار  خيمة  وداخل  م�ساتيح  ع  ننام 
فوق  والطائرات  والقار�س  الذباب 
ع�سكريه  مناورات  وبالليل  روؤوؤ�سنا 

دبابات ومدرعات تلف االأق�سام.
ال�سحية  الرعاية  توفر  عدم  مع   .
ال�سديد  الطبي  واالإهمال  الالزمة، 
االأمرا�س  الأ�سحاب  خ�سي�سا 
زيارة  ظروف  متثلت  اأي�سا  املزمنة، 
االأهل ح�سب مزاج اليهود و اأو�ساعهم، 
اأهلي،  اأذكر موقف خالل زيارة  وهنا 
من  اإ�رشائيلي  �سابط  علي  اعتدى 
الزيارة  وقت  بانتهاء  املعتقل  اإدارة 
اأخرى  �ساعة  ربع  وجود  من  بالرغم 
عليه  واعتديت  فقاومته  النتهائها، 
وكان  باأنفي،  ك�سور  يف  ت�سبب  الن 
وهو  وجهه  يف  �رشبته  البوت  معي 

كب�س على زر النجدة وجاءت واأخذين 
�سابط االإدارة ايل قاعه كبرية ومعهم 
الع�سي واخذوا ب�رشبي ع كافه اأنحاء 

ج�سمي وبعدها نزلوين ع الزنزانة
 وكان هذا خالل زيارة اأهلي وبوجود 
زنزانة  اإىل  نقلي  فتم  اجلميع،  اأهايل 
ملدة اأ�سبوعني عقابا يل، مع حرماين 
ومنع  اأخرى  بحقوق  مطالبة  اأي  من 
ما  حتى  �سهرين  ملدة  عني  الزيارة 

بني االأق�سام .
�ساعة  هناك  كانت  للفورة  بالن�سبة 
ون�سف من الزمن ملمار�سة الريا�سة 
اأي�سا  والع�رش  ال�سباح،  �ساعات  يف 
بني  ما  متاح  التنقل  وكان  �ساعة، 

االأق�سام والغرف.
�سيئة  املعتقل  اإدارة  معاملة  كانت 
وا�ستفزازات  اعتداءات  من  للغاية، 
مع  م�ساكل  وخلق  ومتابعه  مراقبة 

االأ�رشى.
باقي  مع  اأت�سامن  اأن  املوؤكد  من 
عن  يوما   20 اأ�رشبت  ف  االأ�رشى، 
بتح�سني  للمطالبة   1987 يف  الطعام 
بحقوق  واملطالبة  ال�سجون  اأو�ساع 
االأ�رشى  مع  والت�سامن  االأ�رشى، 
اإعادة  ومت  الزنازين،  يف  القابعني 

العديد من الوجبات.
بداية مل اأكن منظما ب�سكل ر�سمي، و 
عند دخول ال�سجن انتميت اىل تنظيم 
بال�سكل  العالقة  ات�سمت  و  فتح، 
عمل  وال�سداقة،  وباالأخوية  اجليد، 
الو�سع  و�سبط  بالنهو�س  التنظيم 
الدولة  ي�سبه  ما  و�سار  االأ�رش  داخل 
والتعبئة  والتثقيف  االأمية  حيث حمو 
الكتب  اأمهات  وجلب  الوطنية 
ال�سيا�سية  والدرا�سات  العلمية 
يف  التنظيم  من  املجاالت  كل  ويف 
باأ�سلوب  نتعارف  و�رشنا  اخلارج 

علمي وعملي.
داخلية   الئحة  هناك   وكانت 
خالل  ومن  الواحد،  التنظيم  داخل 
وممثلهم  قائدهم  فرز  يتم  التنظيم 
اأمام الف�سائل، مل يكن اآنذاك وقت 
وجودة  مدة  اىل  يعتمد  له،  حمدد 
متت  حال  يف  الأنه  املعتقل،  بهذا 

معرفته من قبل ال�سجون  يتم نقله 
مت  ما  حال  ففي  اآخر،  معتقل  اىل 
جلنة  هناك  عنه،  اأفرج  اأو  نقله، 
اإليه،  املوكلة  املهام  ت�ستلم  ظل 
اليومية،  اجلل�سات  اىل  باالإ�سافة 
وجل�سه  تنظيمية  جل�ستني  حيث 
ترفيهية، با�ستثناء اأيام الزيارة ويوم 

اجلمعة.
التفتي�س  وجل�سات  التنظيم  حيث 
يوجد يف  واالن�سباط حيث  ممتازة 
االأوامر  لتنفيذ  �ساوي�س  غرفه  كل 
لتنظيم  ثفاقة  وجلنه  التنظيم  من 
اجلل�سات . ولكن نحن االأ�رشى كنا 
كل  يف  العمالء  ظاهره  من  نعاين 
اثنني،  اأو  عميل  يوجد  جمموعة 
�سبب  من  اأكرث  له  العمالء  وزرع 
االأول ك�سف املعلومات من ال�رشفاء 
بع�س  لديهم  ويبقى  يعرتفوا  الذين 
تخريب  الثاين  وال�سبب  املعلومات، 
والع�سيان  امل�ساكل  وبث  التنظيم 
داخل املعتقالت من خالل ال�رشقة 
مثل �رشقه الدخان من احد االأ�رشى 
رمي  او  اآخر  واحد  خزانه  وو�سعه 
املالعق داخل املجاري او تزييف 
الكتب والكرا�سات العلمية من خالل 
اخلرب�سة للكرا�سات وت�سويه �سمعه 

بع�س املعتقلني.
العالقات بني الف�سائل يف املعتقل

التنظيم  بني  ما  العالقة  ان  كما 

يرام  ما  على  االأخرى  والف�سائل 
دفع  يف  كبري  دور  للرفاق  وكان 
معنويات االأ�رشى،  حتددت بالئحة 
العالقة  وات�سمت  عليها،  متفق 
ب�سكل ممتاز، قوة ،ووحدة، وتعاون.

حال  يف  قيود  هناك  كان  ما  نوعا 
مت خالفات معينه ما بني الف�سائل، 
اأ�سخا�س  من  معهم،  توا�سل  من 

معينني.
وكان لهم عنا�رشهم داخل املطبخ 
الريا�سة  �ساعات  يف  وامل�ساركة 
ولكن  االأق�سام،  داخل  والتنقالت 
ال�سباب  بع�س  من خروج  نعاين  كنا 
�سيوخ  كانوا  واأغلبهم  التنظيم  من 
لوحدهم  بغرفه  يطالبون  وكانوا   ،
يفتعلون  نف�سيا  اأمرا�س  كانوا 
امل�ساكل ع االأكل يف  معظم االأحيان 
، ولي�س لهم ال تنظيم وال �سئ اأخر 

�سوى االأكل وال�رشب فقط ال غري.
اآخر  اأي مبعنى  )كنتينا(  هناك  كان 
دكان لكافه االأ�رشى والف�سائل وكان 
الف�سائل  كافه  يف  وطنيه  جلنه  لنا 
يذهبون  املعتقل  ممثل  غري 

للمفاو�سات مع االإدارة
جميعها  الف�سائل  عن  ممثل  هناك 
املعتقل،  اإدارة  اأمام  ال�سجن  ميثل 
بالتعامل  جمربة  املعتقل  واإدارة 
يتم  وكان  به،  االعرتاف  و  معه 

اختياره من جميع الف�سائل.

االأ�رشى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
واملحررين يف تقرير اأ�سدرته �سباح 
االأحد املوافق 2019/06/30 ، اأن 
ت�سن  االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات 
منذ اأيام حملة اعتقاالت م�سعورة 
يف بلدة العي�سوية بالقد�س، طالت 

ع�رشات املواطنني.
االحتالل  اأن  الهيئة،  وقالت 

العي�سوية  مدينة  ي�ستهدف 
التع�سفية  االإجراءات  من  مبزيد 
احل�سار  وت�سديد  واالنتقامية 
الر�سا�س  واإطالق  البلدة،  على 
جتاه  واملعدين  املطاطي 
مركباتهم  وحتطيم  املواطنني، 
وفر�س غرامات مالية بحقهم، يف 
اجلماعية  العقوبات  فر�س  اإطار 

عقب  �سيما  ال  ال�سكان،  على 
ا�ست�سهاد ال�ساب حممد عبيد.

االأيام  وخالل  اأنه  الهيئة،  ولفتت 
�سلطات  اعتقلت  املا�سية  القليلة 
املواطنني  ع�رشات  االحتالل 
املقد�سيني، من بينهم 10 مواطنني 
منهم  خم�سة  اليوم،  فجر  اعتقلوا 
فوؤاد عبيد،  من عائلة عبيد، وهم 

وحممود  عبيد،  عا�سم  وحممود 
ع�سام عبيد، وحممد �سعيد عبيد، 
وحممود حممد يو�سف عبيد، كما 
ع�رش  ت�سعة  ام�س  فجر  اعتقلت 
ليلة  بعد  العي�سوية  من  مواطنا 
امل�سبوقة  غري  املواجهات  من 
االحتالل  �سد  البلدة  �سهدتها 
خم�سني  من  اأكرث  خاللها  واأ�سيب 

مواطنا.
اأدانت  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
االحتالل  قوات  اعتقال  الهيئة 
وزير  االأحد،  اليوم  االإ�رشائيلي، 
الهدمي،  فادي  القد�س  �سوؤون 
اأن داهمت  للتحقيق، بعد  واحالته 
يف مدينة  ال�سوانة  يف حي  منزله 
وا�ستولت  وفت�سته  فجرا،  القد�س 

النقالة  الهواتف  اأجهزة  على 
اخلا�سة به.

وقالت، اأن ما يحدث بالقد�س هي 
عملية اعتقال م�سعورة وممنهجة، 
اخلناق  ت�سييق  �سياق  يف  وتاأتي 
املقد�سة  املدينة  اأهايل  على 
التاريخي  �سمودهم  من  واالنتقام 

على اأر�سهم.

اأدانت  اعتقال الوزير الهدمي

هيئة الأ�سرى: حملة اعتقالت م�سعورة وغري م�سبوقة يف العي�سوية



ح�صن العا�صي
كاتب وباحث فل�صطيني مقيم 

يف الدامنرك

�أ�سري  �آالف  �سبعة  حو�يل  يقبع 
فل�سطيني د�خل �لزنازين يف �ل�سجون 
�أربعمائة  بينهم  من  �الإ�رس�ئيلية، 
موقوف.  �أو  عليه  حمكوماً  طفاًل 
�لفل�سطينيون  �الأطفال  جميع 
يعانيه  ما  متاماً  يعانون  �الأ�رسى 
وتعذيب  �رسب  من  �لكبار  �الأ�رسى 
تنتهك حقوقهم  وح�سية  وممار�سات 
�الإن�سانية، مثل �ل�سبح �ملتو��سل من 
خالل تعليق �لطفل �الأ�سري من يديه 
�لوقوف  على  و�إجباره  قدميه،  �أو 
�لنوم  ل�ساعات طويلة، وحرمانه من 
باملاء  �الأطفال  وتغطي�س  و�لطعام، 
�ملثلج ثم باملاء �حلار جد�ً، وكذلك 
�سعقهم بالكهرباء و�لتحر�س �جلن�سي 

بهم وتهديدهم باالغت�ساب.
يتم  �لفل�سطينيني  �الأطفال  معظم 
�عتقالهم من قبل �سلطات �الحتالل 
�لغاب، من قبل �جلنود  وفق �رسيعة 
ونقاط  �حلو�جز  يف  �الإ�رس�ئيليني 
يف  �ملنت�رسة  �لع�سكرية  �لتفتي�س 
�لقب�س  �إلقاء  يجري  �أو  �ل�سو�رع، 
من  و�نتز�عهم  �لبيوت  من  عليهم 
تع�سيب  يتم  حيث  ذويهم.  و�سط 
عيونهم وتقييد يديهم ثم يتم و�سعهم 
يف مركبة ع�سكرية ويتعر�سون للركل 

�الحتالل  جنود  قبل  من  و�ل�ستائم 
�العتقال  مر�كز  ويف  �الإ�رس�ئيلي. 
�عرت�فات  و�نتز�ع  تعذيبهم  يجري 
للتوقيع على  و�ل�سغط عليهم  منهم، 
�أور�ق بلغة عربية ال يفهمها �الأطفال، 
وهذه �الأور�ق يتم �عتمادها من قبل 
�الإ�رس�ئيلية،  �لع�سكرية  �ملحاكم 
�سد  �إد�نة  دليل  �لق�ساة  ويعتربها 

�ل�سغار.
�لفل�سطينيون  �الأطفال  و�سع  يتم 
�ل�سجون  من  عدد  يف  �الأ�رسى 
�الإ�رس�ئيلية �لتي ال تتوفر على �أدنى 
�ل�رسوط �الإن�سانية، ب�سبب �الزدحام 
و�نت�سار  �الأمطار  ماء  وت�رسب 
�الأمر��س  و�سيوع  �لكريهة،  �لرو�ئح 
نوعيته،  و�سوء  �لطعام  ونق�س 
ووجود  �لنظافة  �نعد�م  من  ويعانون 
ويتعر�سون  �ملختلفة،  �حل�رس�ت 
من  ويحرمون  و�لتعذيب،  لل�رسب 

�لعناية �لطبية ومن �حلق يف �لتعليم.

�صمري الأمة الغائب
�الحتالل  �سلطات  �أن  �سك  ال 
حمددة  �سيا�سة  تعتمد  �الإ�رس�ئيلي 
�إىل  تهدف  لها  وخمطط  وو��سحة 
�لفل�سطينيون،  �الأطفال  �إرهاب 
�الأرقام  خالل  من  ذلك  ويت�سح 
�ملتز�يدة يف �أعد�د �الأطفال �لتي يتم 
�الأحكام  ومن  عليهم،  �لقب�س  �إلقاء 
�ملحاكم  ت�سدرها  �لتي  �لعالية 
�إذ  بحقهم،  �الإ�رس�ئيلية  �لع�سكرية 
يجري �إ�سد�ر �أحكام ت�سل من ع�رسة 
طفل  كل  على  عاماً  ع�رسون  �إىل 
ر�سق  تهمة  عليه  تثبت  فل�سطيني 
باحلجارة.  �الإ�رس�ئيليون  �جلنود 
كما مت توثيق حاالت عديدة من قبل 
منظمات حقوقية فل�سطينية ودولية 
�الإ�رس�ئيليني  �جلنود  قيام  حول 

فل�سطينيون  �أطفال  بخطف 
ع�رس،  �لثانية  �سن  دون  �أعمارهم 
وهذ� �الأمر بالغ �خلطورة الأنه ي�سري 
�لفل�سطيني  �جليل  ��ستهد�ف  �إىل 
�الأمنية  �لقو�ت  قبل  من  �ل�سغري 
�الإ�رس�ئيلية، يف حماولة لك�رس �إر�دة 
�ل�سعب �لفل�سطيني، و�حتو�ء �لغ�سب 

�لثوري لل�سباب.
يف  �لفل�سطينيون  �الأ�رسى  �إن 
فيهم  مبا  �الإ�رس�ئيلية  �ل�سجون 
�الأمة  �سمري  هم  �الأطفال  �الأ�رسى 
�لعامل  يتجاهلهم  �ملن�سي،  �لغائب 
�لذي يخو�س �حلروب  �لغربي  �حلر 
�أمن  حتقيق  الأجل  �ل�سعوب  ويقتل 
�إىل  يتحول  فيما  مو�طنيه،  ورفاهية 
�لعدو�نية  جتاه  و�أ�سم  �أبكم  كائن 
بحق  �إ�رس�ئيل  قبل  من  �لغا�سمة 
يحرك  وال  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 
�ملرعبة  �النتهاكات  لوقف  �ساكناً 
�الأمنية  �الأجهزة  متار�سها  �لتي 
�ملعتقلني  بحق  �ل�سهيونية 
و�الأطفال  عامة  ب�سورة  و�الأ�رسى 

منهم ب�سفة خا�سة.
�سدمة  تخلفه  �لذي  �الأثر  �إن 
�ملريرة  �ل�سجن  وفرتة  �العتقال 
بالغ  �لفل�سطينيني  �الأطفال  على 
�ل�سوء وو��سح �ملعامل على و�قعهم 
وم�ستقبلهم، ذلك �أنهم يعانون �أكرث 
ب�سبب  �لكبار،  �الأ�رسى  يعانيه  مما 
خرب�ت  �متالكهم  وعدم  طفولتهم 

و�سعف  �لعدو،  ملو�جهة  �حلياة 
�أمناط  ونق�س  �لدفاع  منظومة 
�ل�سغوط  مو�جهة  يف  �لتكيف 
على  تعذيبهم  يحدثه  �لذي  و�الأمل 

يد قو�ت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي.
�الأطفال  غالبية  يعاين  لذلك 
و�الكتئاب  �لقلق  من  �الأ�رسى 
�ل�رسيع و�آالم متنوعة يف  و�لغ�سب 
كما  عنهم،  �الإفر�ج  بعد  �جل�سم 
�لتو�فق  يف  �سعوبة  يجدون  �أنهم 
�أ�رسهم  مع  �الجتماعي  و�لتكيف 
�العتقال  نتيجة جتربة  وحميطهم 
�لتي تعر�سو� لها وجعلت  �لبغي�سة 

يف حياتهم و�سعاً قبيحاً ال يطاق.

 املعركة احلقيقية
على �جلميع يف �لقيادة �لفل�سطينية، 
وهيئة  �خلارجية  وز�رة  وخا�سة 
ويدرك  يعي  �أن  �الأ�رسى  �سوؤون 
عمق م�سوؤوليته �لوطنية يف �لتحرك 
من  حمددة  قر�ر�ت  ال�ست�سد�ر 
�جلمعية  و�أهمها  �لدولية  �لهيئات 
ومن  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 
لل�سغط  �لدولية،  �لعدل  حمكمة 
على �إ�رس�ئيل لالإفر�ج عن �الأ�رسى 
�الإجر�ء�ت  و�تباع  فور�ً،  �الأطفال 
وحما�سبة  ملالحقة  �لقانونية 
وعلى  �ل�سهاينة.  �حلرب  جمرمي 
و�سع  �لفل�سطينية  �لقوى  كافة 
وطنية  ��سرت�تيجية  عمل  خطة 

دولية  ت�سامن  حملة  باأو�سع  للقيام 
وخا�سة  �لفل�سطينيني  �الأ�رسى  مع 
�النتهاكات  وك�سف  �الأطفال، 
�الحتالل  �سلطات  متار�سها  �لتي 

�الإ�رس�ئيلي بحقهم.
�ملجتمع  موؤ�س�سات  دور  نغفل  وال 
توثيق  يف  وم�سوؤوليتها  �ملدين 
لها  يتعر�س  �لتي  �النتهاكات 
�ل�سجون  د�خل  �الأ�رسى  �الأطفال 
هذه  لتقدمي  متهيد�ً  �الإ�رس�ئيلية، 
�جلنايات  حمكمة  �إىل  �مللفات 
بال�سهاد�ت  مرفقة  �لدولية، 
و�ل�سور، ملحاكمة �لنازيني �جلدد.
�إن �الأطفال �لفل�سطينيني يتعر�سون 
منذ  �لعن�رسي  �لتمييز  ل�سيا�سة 
�سباباً  ي�سبحو�  �إن  وما  والدتهم، 
يافعني حتى ي�سبحو� مالحقني من 
�الإ�رس�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة  قبل 
يهدد  خطر�ً  فيهم  ترى  �لتي 
�لغا�سب.  �ل�سهيوين  �لكيان 
و�الأحز�ب  �لقوى  كافة  على 
و�لف�سائل و�ملنظمات و�جلمعيات 
و�ل�سخ�سيات  و�ملوؤ�س�سات 
�أهم  �إن من  تدرك  �أن  �لفل�سطينية 
خو�سها،  عليهم  �لتي  �ملعارك 
هي حرية هوؤالء �الأطفال �الأ�رسى 
مل�ساعدتهم على ��ستعادة طفولتهم 
�لعي�س  من  ومتكينهم  �مل�رسوقة، 
�أطفال  ببقية  �أ�سوة  طبيعية  بحياة 

�لعامل. 

بخالف جميع دول العامل التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة العام 1989، حيث ن�صت املادة الأوىل منها على "يعترب الإن�صان طفاًل ما مل يتجاوز 
الثامنة ع�صرة من عمره"، ين�ص الأمر الع�صكري رقم "132" ال�صادر عن �صلطات الحتالل الإ�صرائيلي يف العام 1967 على اأن الطفل الفل�صطيني هو �صخ�ص دون �صن ال�صاد�صة ع�صرة، بالرغم 

من اأن القانون اجلزائي الإ�صرائيلي يعّرف الطفل لإ�صرائيلي باأنه �صخ�ص دون �صن الثامنة ع�صرة. كما وي�صمح هذا الأمر ل�صلطات الحتالل باعتقال اأطفال فل�صطينيني يف �صن الثانية ع�صرة، 
مبوجب العتقال الإداري ملدة �صتة اأ�صهر من دون تهم حمددة.
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�الأ�سري  نادي  قال 
�لفل�سطيني �إن �ليوم �الأحد  
 2019/06/30 �ملو�فق 
ثالثة  عن  �الإفر�ج  موعد 
معتقالت  من  �أ�رسى 
�الإ�رس�ئيلي،  �الحتالل 
و�أ�سري  �أ�سرية،  بينهم 
بال�رسطان.  مري�س 
�أنه  �الأ�سري  نادي  و�أو�سح 
�الأ�سري  عن  �الإفر�ج  �سيتم 
�ملري�س بال�رسطان رجائي 
عاماً(،   36( �لقادر  عبد 
عمار  دير  خميم  وهو  من 
يف حمافظة ر�م �هلل، وذلك 
بعد ق�سائه مدة حمكوميته 
�سهر�ً.  كذلك   )45( �لبالغة 

�الأ�سري  عن  �الإفر�ج  �سيتم 
حممود ر�سو�ن )23 عاماً( 
من بلدة عزون يف حمافظة 
قلقيلية، وذلك بعد ق�سائه 
�لبالغة  حمكوميته  مدة 
�سبع �سنو�ت ون�سف. علماً 
�سيتم  �الأ�سريين  كال  �أن 
معتقل  من  عنهما  �الإفر�ج 
�ل�سحر�وي".فيما  "�لنقب 
�الأ�سرية  �الإفر�ج عن  �سيتم 
�إ�رس�ء جابر )19 عاماً( من 
حمافظة �خلليل وذلك بعد 
�عتقال ��ستمر )30( �سهر�ً، 
من  عنها  �الإفر�ج  و�سيكون 
حيث  "�لد�مون"  معتقل 

تقبع �الأ�سري�ت.  

تقرير: اإعالم الأ�صرى

مع حلول ف�سل �ل�سيف تبد�أ حفالت 
�لفل�سطينية  �جلامعات  يف  �لتخرج 
و�الأ�سري�ت،  �الأ�رسى  جر�ح  فتنكاأ 
عيد  �آيات  �خلريجة  �ملحررة 
عا�سم  �الأ�سري  زوجة  دحادحة، 
�سالح  �ل�سهيد  �سقيق  �لربغوثي، 
عمليتي  نفذ�  من  وهما  �لربغوثي، 
عوفر�  م�ستوطنة  قرب  نار  �إطالق 
جناٍح  تفا�سيل  تروي  �سهور  قبل 

وحزٍن يف حياتهم.
بني  ما  دحادحة"  �ملحررة  تقول 
حزن  حكايـة  و�لثانية  �الأوىل  �ل�سورة 
وقهر وعزيـمـة و�إنـجاز، فاالأوىل كانت 
عدة  قبل  عوفر  من  خروجي  عند 
ربوع  يف  �ليوم  كانت  و�لثانية  �أ�سهر، 
�ل�سنة  كانت  فلقد  بريزيت،  جامعة 
فيها  ذقت  �لتي  �ل�سنة  �الأ�سعب، 
�سنة  كانت  و�لفقد�ن،  �الأمل  مر�رة 

رغم  ولكن  و�لهموم،  باحلزن  مليئـة 
من  �أتـخـرج  �ليوم  �أنا  ها  كله،  هذ� 

جامعة بريزيت بامتياز".
�لف�سل  وّدعـت  دحادحة"  ت�سيف 
�لدر��سّي �الأخري و��سمي - بف�سل �هلل 
تعاىل - على الئحة �ل�رسف فاحلمد 
وما  �لعلم،  طريق  يل  ي�ّسـر  �لذي  هلل 
توفيقي �إال به �سبحانه، فال�سكر بعد 
�للذين  وو�لدتي  لو�لدي  تعاىل  �هلل 
بعثـا فـّي �لهمة و�لعزمية، فمن ثـنـايا 
فلله  �ملنحة،  �أ�رسقـت  �لـمـحـنـة 

�حلمد يف �الأوىل و�لثانـيـة".
عمة �الأ�سري عا�سم، حنان �لربغوثي، 
تخرج  تقول"  كوبر  قرية  �سكان  من 
زوجة �الأ�سري عا�سم بتفوق يدلل على 
�أن �الأ�رس ال مينع �لنجاح و�لتفوق، بل 
فاملحررة  للنجاح،  حقيقي  د�فع  هو 
وزوجها  �الأ�رس،  ويالت  ذ�قت  �آيات 
مل  ذلك  ومع  �ملوؤبد،  �ل�سجن  ينتظر 
و�العتقال  و�لتعذيب  �الأ�رس  مينعها 

فالتخرج  �جلامعة،  من  �لتخرج  من 
باءت  �الحتالل  �إجر�ء�ت  �أن  يعني 

بالف�سل".
يفعله  ما  �لربغوثي"كل  ت�سيف 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  باأبناء  �الحتالل 
تعاىل  �هلل  يقول  وكما  �أثر،  له  لي�س 
�أذى  لهم  فهم  �أذى"  �إال  "لن ي�رسوكم 
علينا �أما �أن يكون لهم �سيطرة علينا 
�لر�ية  لهم  نرفع  ولن  حمال  فهذ� 
بني  من  جاء  �آيات  وتخّرج  �لبي�ساء، 
�لربغوثي  عائلة  عا�ستها  عذ�بات 
�أفر�د  جلميع  و�عتقال  ��ست�سهاد  من 
ت�سطع يف  �أمل  كبارقة  �لعائلة، وجاء 

�سماء حياتنا".
حنان �لربغوثي توؤكد على �أن �ل�سعب 
�لنجاح،  ي�سنع  د�ئماً  �لفل�سطيني 
تخرجن  �الأ�رسى  بنات  من  فالكثري 
من �جلامعة، ومت �أ�رس �الآباء وهن يف 
�الأ�سري  كرمية  مثل  �الأوىل،  �ل�سنو�ت 
�أكرب  �ساحب  �لربغوثي  �هلل  عبد 

حكم.
�أ�سماء  حوتري،  ر�ئد  �الأ�سري  زوجة 
و�بني  حور  �بنتي  قالت"  حوتري، 
�أن  مع  �ملدر�سة،  يف  تفوقو�  مقد�د 
�ل�سنو�ت  بعمر  وهم  �عتقل  و�لدهم 
بال�سجن  حكماً  يق�سي  وهو  �الأوىل، 
و�أنا  مرة،   23 �ملكرر  �ملوؤبد 
فاالأ�رس  �لدكتور�ة،  برنامج  �أكملت 
�حلياة،  يف  و�الندماج  للتفوق  د�فع 
يعني  ال  لنا  بالن�سبة  �ملوؤبد  وحكم 
�الأ�رس  من  �الأ�رسى  و�سيخرج  �سيئاً، 

وعائالتهم يف �أح�سن حال".
�لنا�رس  عبد  �ملري�س  �الأ�سري  زوجة 
قائلة"  علّقت  قلقيلية  من  �لر�بي 
لزوجي  �الأ�رس  جر�ح  من  بالرغم 
�متحانات  يف  تفوقت  �بنتي  �أن  �إال 
�لثانوية �لعامة، ودخلت كلية �لدعوة، 
على  حزناً  ينفطر  قلب  بني  فحياتنا 
منقو�س جاء من  فرٍح  وبني  و�لدها، 

عزمية ال تلني".

حفالت التخرج من اجلامعات 

حمطات جناح للأ�سرى رغم جراحهم
موعد الإفراج عن ثلثة 

اأ�سرى بينهم اأ�سري مري�ض 
بال�سرطان واأ�سرية



ت�سابق العبو املنتخبني الكامريوين 
التي  الفر�ص  اإهدار  يف  والغاين 
�سوطي  مدار  على  لهم  �سنحت 
املباراة ليتعادل الفريقان �سلبيا اأول 
اأم�ص يف اجلولة الثانية من مباريات 
اأمم  ببطولة  ال�ساد�سة  املجموعة 
نقاط  الفريقان  واقت�سم  اأفريقيا، 
املباراة لريفع املنتخب الكامريوين 
حامل اللقب ر�سيده اإىل 4 نقاط يف 
�سدارة املجموعة، مقابل نقطتني 
الفريقان  وقدم  غانا،  ر�سيد  يف 
م�ستواهما  من  كثرًيا  اأقل  عر�سا 
منهما  لكل  �سنحت  واإن  املعهود، 
انتهى  ال�سباك،  لهز  فر�ص  عدة 
ال�سوط االأول من املباراة بالتعادل 
من  كل  اأهدر  بعدما  ال�سلبي، 
له  �سنحت  التي  الفر�ص  الفريقني 
اأمام مرمى املناف�ص، ويف ال�سوط 

واإن  كثريا،  احلال  يتغري  مل  الثاين 
رغم  ن�سبيا  االأداء  م�ستوى  تراجع 
الفريقان،  اأجراها  التي  التغيريات 
لينتهي اللقاء بالتعادل وح�سول كل 

فريق على نقطة واحدة.
وبداأ الفريقان املباراة باأداء �رسيع 
ات�سم باحلما�ص والندية، واإن ظهر 
اأف�سل.لكن  ب�سكل  الغاين  املنتخب 
ا�ستغالل  الغاين ف�سل يف  املنتخب 
له  اأتيحت  التي  املبكرة  الفر�ص 
الدقة  غابت  حيث  املباراة،  يف 
الفريق،  هجمات  عن  والرتكيز 
بالدفاع  اأت�سو  كري�ستيان  وتالعب 
اجلزاء  منطقة  خارج  الكامريوين 
الكرة  �سدد  ثم   ،12 الدقيقة  يف 
بجوار  مرت  لكنها  بي�رساه  قوية 
�سامويل  ولعب  مبا�رسة،  القائم 
من  بداًل   15 الدقيقة  يف  اأو�سو 

مبكر  ا�سطراري  تغيري  يف  اأت�سو 
نحو  مرور  ومع  غانا،  ملنتخب 
حتولت  املباراة  من  �ساعة  ن�سف 
ال�سيطرة تدريجيا ل�سالح املنتخب 
الذي عانده �سوء حظ  الكامريوين 
من  االأخري  �ساعة  الربع  يف  كبري 
اأكرث من  لي�سيع منه  االأول  ال�سوط 
احلكم،  ورف�ص  حمقق،   هدف 
اأندريه  مطالب  وراء  االن�سياق 
�رسبة  باحت�ساب  املربرة  غري  اآيو 
واأ�سار   54 الدقيقة  يف  لغانا  جزاء 
با�ستمرار اللعب، واأيقظ املنتخب 
على  الغاين  نظريه  الكامريوين 
 ،75 الدقيقة  يف  خطرية  فر�سة 
عندما �سدد با�سوجوج الكرة قوية 
لكنها  اجلزاء،  منطقة  داخل  من 
لت�سيع  مين�ساه  ب�سدر  ارتطمت 

الفر�سة.

مارتينيز: �سنواجه تون�س مبعنويات مرتفعة

مانيتي  ريكاردو  اأكد 
ملنتخب  الفني  املدير 
فخور  اأنه  ناميبيا، 
اخل�سارة  رغم  بفريقه 
وجنوب  املغرب  اأمام 
االأمم  كاأ�ص  يف  اأفريقيا 
يف  املقامة  االإفريقية 
مانيتي  وقال  م�رس، 
خالل املوؤمتر ال�سحفي 
ملباراة ناميبيا اأمام كوت 
اجلولة  يف  اليوم  ديفوار 
مناف�سات  من  االأخرية 
الرابعة:  املجموعة 

اأن  يريد  ال  مدرب  "اأي 
دائًما  وي�سعى  يخ�رس 
مباراتني  لعبت  للفوز، 
وجنوب  املغرب  اأمام 
الفوز  اأجل  من  اأفريقيا 
واأو�سح  خ�رسنا"،  لكننا 
ريكاردو اأنه رغم خ�سارة 
مباراتني  اأول  يف  فريقه 
بالعبيه  فخور  لكنه 
جيًدا  اأداًء  قدموا  واأنهم 
املباريات،  هذه  يف 
على  ريكاردو،  و�سدد 
اأمام  فريقه  لقاء  اأن 

�سيكون  ديفوار  كوت 
منتخب  واأن  خمتلًفا 
اأجل  ناميبيا �سيلعب من 
معاجلة  وحماولة  الفوز 

ظهرت  التي  ال�سلبيات 
املغرب  لقائي  يف 

وجنوب اأفريقيا.

املباراة  على  ال�سلبي  التعادل  خيم 
بنظريه  بنني  منتخب  جمعت  التي 
اجلولة  يف  ام�ص  اأول  بي�ساو  غينيا 
ال�ساد�سة  املجموعة  من  الثانية 
وف�سل  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�ص  ببطولة 
املنتخبان يف ا�ستغالل كافة الفر�ص 
املرم،  اأمام  لهما  اأتيحت  التي 
ليح�سل كل منهما على نقطة، ورفع 
منتخب بنني ر�سيده اإىل نقطتني يف 
املركز الثاين منا�سفة مع املنتخب 
غينيا  منتخب  ح�سد  فيما  الغاين، 
بي�ساو اأول نقطة له يف املجموعة، 
التي يت�سدرها املنتخب الكامريوين 
منتخب  وفر�ص  نقاط،   4 بر�سيد 
بنني، �سيطرته على جمريات اللقاء 
هجمات  ب�سن  وبادر  بدايته  منذ 
هدف  ت�سجيل  عن  بحثا  متتالية 
منتخب  ح�سابات  به  يربك  مبكر 

غينيا بي�ساو.
يف  املنتخبان  ف�سل  ذلك،  ومع 
املرمى  على  خطورة  اأي  ت�سكيل 
تلك  ت�سهد  ربع �ساعة، ومل  اأول  يف 
املرمى  على  خطورة  اأي  الفرتة 
بنني  ملنتخب  ركنية  ركلة  با�ستثناء 
قابلها  اجلزاء  منطقة  داخل  لعبت 
لكن  بت�سديدة،  اأديوتي  جوردان 
و�سهدت  القائم،  بجوار  مرت  كرته 

الدقيقة 19 فر�سة خطرية ملنتخب 
غينيا بي�ساو، عندما �سدد مانكوين 
كرة قوية من خارج منطقة اجلزاء 
مرت بجوار القائم االأمين للحار�ص 
فابيان فارنول، ويف الدقيقة 27 كاد 
الت�سجيل  يفتتح  اأن  بنني  منتخب 
قابلها  عر�سية  كرة  لعبت  عندما 
لكنها  راأ�ص  ب�رسبة  موين  �ستيف 
وانح�رس  القائم،  بجوار  مرت 
حتى  امللعب  و�سط  يف  اللعب 
اأن  كادت  والتي   37 الدقيقة  جاءت 
التقدم،  لهدف  بنني  ت�سجيل  ت�سهد 
اإىل  الكرة  اأديوتي  مرر  عندما 
�ستيف موين الذي انطلق بها ودخل 
اأر�سية  كرة  و�سدد  اجلزاء  منطقة 
جونا�ص  احلار�ص  لها  ت�سدى  قوية 

ميندي�ص.
تخلى  الثاين،  ال�سوط  بداية  ومع 
حذره  عن  بي�ساو  غينيا  منتخب 
على  هجمات  و�سن  الدفاعي 
مرمى بنني لكنها مل ت�سكل خطورة 
اخل�سم،  مرمى  على  حقيقية 
اأخطر الفر�ص يف الدقيقة  وجاءت 
عندما  بنني  ن�سيب  من  كانت   ،75
لعبت ركلة حرة من الناحية اليمنى 
ارتقى  اجلزاء  منطقة  خارج  من 
ب�رسبة  وقابلها  موين  �ستيف  اإليها 
راأ�ص لكن كرته علت العار�سة، ومر 
بدون  املباراة  من  املتبقي  الوقت 
نهاية  �سافرة  احلكم  ليطلق  جديد 
املباراة فار�سا التعادل ال�سلبي بني 

الفريقني.

و�سيدخل الفرن�سي هرييف رينارد 
املدير الفني للفريق اللقاء بكامل 
اأي  يوجد  ال  ال�ساربة حيث  قوته 
غيابات يف �سفوفه �سواء لالإيقاف 
اأن  املتوقع  ومن  االإ�سابة،  اأو 
بطريقة  اللقاء  رينارد  يخو�ص 
بونو  يا�سني  معتمًدا على   3-3-4
رباعي  واأمامه  املرمى،  حلرا�سة 
غامن  حكيمي،  اأ�رسف  الدفاع 
نبيل  عطية،  بن  مهدي  �ساي�ص، 

يون�ص  الو�سط،  خط  ويف  درار، 
مبارك  االأحمدي،  كرمي  بلهندة، 
الهجوم  يقود  اأن  على  بو�سوفة، 
امرابط،  الدين  نور  الثالثي 

يو�سف ن�سريي، حكيم زيا�ص.
على اجلانب االآخر، �سيكون اأمام 
النتزاع  طريقني  اإفريقيا  جنوب 
النهائي  ثمن  اإىل  العبور  بطاقة 
القاري حيث اأنه ميتلك يف ر�سيده 
على  وحيد  انت�سار  من  نقاط   3

ويتمثل  رد،  دون  بهدف  ناميبيا 
االنت�سار  حتقيقه  حالة  يف  ذلك 
�سيتاأهل  احلالة  تلك  يف  فاإنه 
لكن  النهائي،  ثمن  اإىل  مبا�رسة 
التعادل  فخ  يف  �سقوطه  حالة  يف 
دور  اإىل  التاأهل  �سينتظر  فاإنه 
اأربع  اأف�سل  بني  من  النهائي  ثم 
منتخبات حتتل املركز الثالث يف 
و�سيخو�ص  ال�ست،  املجموعات 
اللقاء  اإفريقيا  جنوب  منتخب 

 2-4-4 وهي  املعتادة  بطريقته 
حلرا�سة  كيت  دارين  يف  متمثاًل 
الدفاع  رباعي  واأمامه  املرمى، 
بوهلي  هالنتي،  �سيفي�سو 
هالت�سوايا،  ثوالين  خموانازي، 
يف  مكيزي.و�سيلعب  ثام�سانكا 
زواين،  ثيمبا  امللعب  و�سط 
كيكانا،  هلومفو  زوجنو،  بوجناين 
بري�سي تاو، على اأن يقود الهجوم 
�سيبو�سي�سو  موثيبا،  ليبو  الثنائي 

فيالكازي.
اخلام�سة  اليوم  مواجهة  و�ستكون 
االأمم  كاأ�ص  يف  املنتخبني  بني 
جنوب  حققت  حيث  االإفريقية، 
اإفريقيا الفوز يف مباراتني مقابل 
املواجهة  �ستكون  فيما  تعادلني، 
املواجهات  تاريخ  يف   8 رقم 

فازت  حيث  بينهما،  جمعت  التي 
مباراتني،  يف  اإفريقيا  جنوب 
و�سجل  تعادالت،  خم�ص  مقابل 
اأهداف  اإفريقيا 10  العبو جنوب 
اأحرز  ال�سباك املغربية، فيما  يف 
يف  اأهداف  �سبعة  املغرب  العبو 

مرمى جنوب اإفريقيا.

اأ�سود الأطل�س ت�ستدرج البافانا بافانا يف لقاء مثري
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ي�شتدرج منتخب املغرب اليوم نظريه جنوب اإفريقيا امللقب "بالأولد" يف لقاء مثري باجلولة الثالثة 
للمجموعة الرابعة من بطولة كاأ�س الأمم الإفريقية مب�شر، ورغم جناح املنتخب املغربي يف انتزاع بطاقة 
العبور والتاأهل اإىل ثمن النهائي من انت�شارين على ناميبيا وكوت ديفوار بنتيجة واحدة هدف دون رد، اإل 

اأن "اأ�شود الأطل�س" لديهم الرغبة يف احلفاظ على القمة وعدم التفريط فيها باأي �شكل من الأ�شكال.

بنني وغينيا بي�ساو يفرتقان على التعادل ال�سلبي

اإعداد: عي�شة ق.

مدرب ناميبيا: �سنظهر ب�سكل خمتلف اأمام كوت ديفوار

مارتينيز  كورينتني  قال 
ملنتخب  الفني  املدير 
حاول  اإنه  موريتانيا 
اجلانب  على  الرتكيز 
مباراة  خالل  الدفاعي 
اخل�سارة  بعد  اأنغوال، 
هدف  مقابل  برباعية 
اأمام مايل يف بطولة اأمم 
وخيم   ،2019 اأفريقيا 
على  ال�سلبي  التعادل 
اأول  جمع  الذي  اللقاء 
اأنغوال  منتخبي  ام�ص 
ملعب  على   ، وموريتانيا 
يف  اجلديد  ال�سوي�ص 
املجموعة  جوالت  ثاين 
اأمم  ببطولة  اخلام�سة 

واأ�ساف  اأفريقيا، 
املوؤمتر  خالل  كورينتني 
اللقاء:  عقب  ال�سحفي 
متوازنة  مباراة  "خ�سنا 
االأمر  اأنغوال،  اأمام 
كبرية  ثقة  يعطينا  الذي 
تون�ص  مواجهة  خالل 

دور  ختام  يف 
وتابع  املجموعات"، 
تون�ص  "�سنواجه 
مرتفعة،  مبعنويات 
الفوز على ن�سور قرطاج 
على  موريتانيا  ي�ساعد 
التاأهل  حلم  حتقيق 

اأمم  بطولة  نهائي  لثمن 
اأفريقيا".

موريتانيا  مدرب  واأ�سار 
بقاء  على  اإ�رساره  اأن 
اأداما با دون تبديل، ياأتي 
الالعب  باأن  قناعته  من 
وقطع  كبرية  مباراة  قدم 
اأمام  الكرات  من  الكثري 
"ح�سلنا  وقال:  اخل�سم، 
اليوم على نقطة تاريخية 
اأنغوال،  اأمام  تعادلنا  بعد 
من  العديد  نخلق  مل 
كما  اخلطرية،  الفر�ص 
بقوة  نتواجد  مل  اأننا 
من  االأخري  الثلث  يف 

امللعب.

اأ�سامواه جيان جنم منتخب  اأبدى 
فريقه  تعادل  عن  ر�ساه  غانا 
التي  املباراة  يف  الكامريون  اأمام 
جمعتهما على ملعب االإ�سماعيلية 
التي  االأفريقية،  االأمم  ببطولة 

ومتتد  حالًيا  م�رس  ت�ست�سيفها 
وتعادل  املقبل،  جويلية   19 حتى 
ام�ص  اأول  �سلبًيا  وغانا  الكامريون 
للمجموعة  الثانية  اجلولة  يف 
ر�سيد  لريتفع  بالكان،  ال�ساد�سة 
الكامريون اإىل 4 نقاط يف ال�سدارة 
فيما ح�سد املنتخب الغاين نقطته 

الثانية.
عقب  ت�رسيحات  يف  جيان  وقال 
يف  جنح  غانا  "منتخب  املباراة: 
اأمام  اليوم  قوي  ب�سكل  الظهور 
الكامريون، لكن احلظ مل يحالفنا، 
واملهم اأننا مل ن�ستقبل اأي اأهداف 

التعادل"،  نقطة  على  وحافظنا 
قائمة  الزالت  "فر�سنا  واأ�ساف: 
ف�سنخو�ص  النهائي،  لثمن  للتاأهل 
املباراة املقبلة اأمام غينيا بي�ساو 
ال�سعود"،  ل�سمان  الفوز  بهدف 
اجلولة  ت�سهد  اأن  املنتظر،  ومن 
املقبل  الثالثاء  واالأخرية  الثالثة 
فر�سة  على  �رس�سة  مناف�سة 
حيث  النهائي،  ثمن  للدور  التاأهل 
على  بي�ساو  غينيا  مع  غانا  يلتقي 
بينما  اجلديد،  ال�سوي�ص  ملعب 
بنني  منتخب  الكامريون  يواجه 

على ملعب االإ�سماعيلية.

جيان: احلظ مل يحالفنا اأمام الكامريون

تعادل باهت بني الكامريون وغانا



عي�شة ق.

فر�صة  الوطنية  العنا�رص  ومتلك 
ثمينة من اأجل حتقيق فوز ثالث 
العالمة  وحتقيق  التوايل  على 
عرب  الأول  الدور  من  الكاملة 
على  الثالث  النت�صار  ت�صجيل 
كينيا  اأمام  فوزين  بعد  التوايل 
الثاين  الدور  وبلوغ  وال�صنغال 
ال�صحاب  يف  مرتفعة  مبعنويات 
ت�صمح لهم باللعب باأف�صل تركيز 
يف  بعيدا  الذهاب  اجل  من 
املناف�صة القارية والتناف�س بقوة 
على التتويج باللقب القاري الذي 
واملدرب  الالعبني  طموح  يعترب 

اجلماهري  جانب  اإىل  بلما�صي 
ح�صول  يف  الراغبة  اجلزائرية 
يف  الثانية  النجمة  على  اخل�رص 
اإحراز لقب قاري  م�صوارها بعد 

وحيد يف العام 1990.
حتفيز  اإىل  بلما�صي  ي�صعى 
اإىل  الدخول  اجل  من  لعبيه 
ل  الفوز  بهدف حتقيق  املقابلة 
غري وموا�صلة وترية النت�صارات 
وت�صجيل الفوز للقاء التا�صع على 
بلما�صي  يدرك  حيث  التوايل، 
ن�صق  على  املوا�صلة  اأهمية 
النت�صارات وم�صاعدة اأ�صباله من 
التح�صري  الذهنية ف�صد  الناحية 
للدور املقبل مبعنويات مرتفعة، 

التي  املعايري  اأف�صل  ويبقى 
حت�صب للخ�رص خو�صهم املقابلة 
دون �صغط اأمام مناف�س ل ميلك 
عدا  ما  اللقاء  من  هدف  اأي 
النهزام  بعد  الوجه  ماء  حفظ 
الأول  الدور  من  لقاءين  اأول  يف 
والإق�صاء من املناف�صة القارية، 
اإىل جانب �صمان رفقاء الالعب 
�صفيان فيغويل التاأهل اإىل الدور 
املجموعة  �صدارة  يف  الثاين 
الآخر  اللقاء  نتيجة  كانت  مهما 

بني ال�صنغال وكينيا.
التدريبية ما قبل  وكانت احل�صة 
اأم�س  اأول  جرت  التي  الأخرية 
على اأحد مالعب القاهرة عرفت 

غياب لعبني اثنني ويتعلق الأمر 
الذي  براهيمي  يا�صني  من  بكل 
م�صتوى  على  العالج  يوا�صل 
الكاحل وف�صل البقاء يف الفندق 
الطبي  الطاقم  جانب  اإىل 
عالجية  ح�ص�س  اإىل  للخ�صوع 
باليلي  يو�صف  زميله  جانب  اإىل 
اإىل  زمالئه  رفقة  ح�رص  الذي 
املدين،  الزي  مرتديا  امللعب 
التدريبية  احل�صة  تابع  حيث 
املدين  بالزي  البدلء  مقعد  من 
من  اإعفاءه  بلما�صي  قرار  بعد 
التدريبات ب�صبب الإجهاد البدين 
طيلة  له  تعر�س  الذي  الكبري 

اأطوار مقابلة ال�صنغال.

تنزانيا / اجلزائر اليوم ابتداء من ال�شاعة 20:00

اخل�سر ي�سعون اإىل العالمة 
الكاملة ورفع املعنويات

يخو�س املنتخب الوطني مباراته الأخرية من الدور الأول ملناف�شة كاأ�س اإفريقيا عندما يلتقي على ملعب 30 
جوان بالقاهرة نظريه تنزانيا �شمن اجلولة الثالثة من املجموعة الثالثة، و�شوف تكون املقابلة �شكلية للخ�شر 

الذين �شمنوا التاأهل ر�شميا اإىل الدور ثمن النهائي من »الكان« بعد حتقيقهم انت�شارين يف اأول لقاءين خا�شوهما 
اأمام كينيا وال�شنغال، اإىل جانب اإق�شاء املنتخب التنزاين من �شباق التاأهل للدور الثاين من املناف�شة القارية
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اأحمد ح�شن ير�شح اخل�شر ملناف�شة م�شر على اللقب القاري

ايتو و�سيوف يرفعان القبعة اإىل بلما�سي
اعرتف النجم الكامريوين �صامويل 
به  ظهر  الذي  الوجه  ان  اإيتو 
املنتخب الوطني مل يفاجئه وتاألقه 
اإفريقيا  كاأ�س  مناف�صة  بداية  يف 
لالأمم اجلارية يف م�رص لي�س غريبا 
بالن�صبة له، واأو�صح خالل تن�صيطه 
اأم�س ندوة �صحافية اإىل جانب كل 
ال�صنغايل  ال�صابقني  النجمني  من 
اأحمد  وامل�رصي  �صيوف  حاجي 
م�صتوى  جيدا  يعرف  اأنه  ح�صن 
بلما�صي  جمال  الوطني  الناخب 
يف  م�صبقا جناحه  علم  على  وكان 
نتائج  حتقيق  اإىل  اخل�رص  قيادة 
اإيجابية يف العر�س الكروي القاري، 
من  املنا�صب  الرجل  اأنه  م�صيفا 
اأجل تويل العار�صة الفنية الوطنية، 
بغداد  اخل�رص  اإيتو لعب  وو�صف 
املهاجمني  اأح�صن  اأحد  بوجناح 
بالنظر  الإفريقية  القارة  يف 
على  قدمه  الذي  الرائع  للمردود 
املنق�صي،  الكروي  املو�صم  مدار 
جيدا  امكانياته  يعرف  الذي  وهو 
وبلما�صي  جانبه  اإىل  يقطن  حيث 
اإىل  التحية  ايتو  ووجه  قطر،  يف 

لقدرته  حمرز  ريا�س  الالعب 
ومواجهة  بالأع�صاب  التحكم  يف 
يتعر�س  التي  الالذعة  النتقادات 
اأن  لها يف الفرتة الأخرية مو�صحا 
اجلزائر قادرة على التتويج بلقب 

»الكان«.
النجم  امتدح  اأخرى،  جهة  من 
ح�صن  اأحمد  ال�صابق  امل�رصي 
به  ظهرت  الذي  القوي  الأداء 
انطالق  منذ  الوطنية  الت�صكيلة 
الندوة  واأكد يف  القارية  امل�صابقة 

التي جرت على ملعب  ال�صحافية 
القاهرة عن انبهاره الكبري بالأداء 
العنا�رص  اأبانته  الذي  القوي 
الروح  خالل  من  خا�صة  الوطنية 
القتالية التي اأبانوها والتي اأ�صاف 
التي  اللعب  بطريقة  تذكره  انها 
امل�رصي  املنتخب  ينتهجها  كان 
يف  بها  ن�صط  التي  الفرتة  خالل 
�صفوفه، واأ�صاف اأحمد ح�صن اأنه 
التنايف  اجل  من  اجلزائر  ير�صح 
�صوف  واأنها  القاري  اللقب  على 

للمنتخب  عنيدا  مناف�صا  تكون 
يتمنى  اأنه  �صدد  لكنه  امل�رصي 

اللقب اإىل ت�صكيلة »الفراعنة«.
ال�صنغايل  النجم  اأرجع  جهته،  من 
التاألق  �صيوف  حاج  ال�صابق 
لعب  طريقة  مييز  الذي  والتطور 
املدرب  اإىل  الوطني  املنتخب 
انه  اأكد  عندما  بلما�صي  جمال 
يف  امللحوظ  بالتطور  له  يعرتف 
الوطنية  الت�صكيلة  لعب  طريقة 
العنا�رص  اإىل  الروح  واإعادة 
الأول  النجم  اأنه  الوطنية مو�صحا 
يف �صفوف اخل�رص حاليا،  واأ�صاد 
املتحدث بالختيار ال�صائب الذي 
قام به رئي�س الحتادية اجلزائرية 
للعب خري الدين زط�صي والذي قام 
باخليار املنا�صب من خالل تعيني 
يعرف  والذي  املنا�صب  املدرب 
اخلربة  بحكم  جيدا  اخل�رص  بيت 
كالعب،  �صفوفه  يف  ميلكها  التي 
م�صيفا اأنه ير�صح منتخبا اجلزائر 
على  التناف�س  اأجل  من  واملغرب 

اللقب القاري.
عي�شة ق.

بالحتادية  م�صوؤولون  قام 
بتوزيع  القدم  لكرة  اجلزائرية 
تذاكر على اجلماهري التي و�صلت 
مل�صاندة  وذلك  القاهرة،  اإىل 
تنزانيا  اأمام  بالدها  منتخب 
اجلولة  �صمن  اليوم  مباراة  يف 
ببطولة  الثالثة  للمجموعة  الثالثة 
ويحتل  الأفريقية،  الأمم  كاأ�س 
املنتخب الوطني املركز الأول يف 
املجموعة بر�صيد 6 نقاط، فيما 

الأخري  املركز  يف  تنزانيا  تاأتي 
بدون اأي نقاط، و�صمن املنتخب 
ثمن  الدور  اإىل  التاأهل  اجلزائري 
الأمم  كاأ�س  بطولة  من  النهائي 
الأفريقية املقامة حاليا يف م�رص 
وحتى 19 جويلية املقبل. اجلدير 
الأمم  كاأ�س  بطولة  اأن  بالذكر 
مب�صاركة  مب�رص  تقام  الأفريقية، 
24 منتخبا للمرة الأوىل يف تاريخ 

امل�صابقة.

الفاف توزع تذاكر مباراة تنزانيا 
على اجلماهري

ق.ر.

اعترب بلما�شي مدرب قوي تكتيكيا

حليلوزيت�ش: اجلزائر �ستهزم م�سر 
وتتوج باللقب القاري

ر�ّصح الناخب الوطني ال�صابق وحيد 
الوطني  املنتخب  حليلوزيت�س 
درمان  اأم  �صيناريو  تكرار  اإىل 
امل�رصي  املنتخب  مواجهة  عند 
الدور  املنتخبني  بلوغ  حال  يف 
كاأ�س  مناف�صة  من  النهائي  ن�صف 
م�رص،  يف  اجلارية  لالأمم  اإفريقيا 
بو�صني  الفرانكو  املدرب  وقال 
خالل نزوله �صيفا على قناة »كنال 
اجلزائر  اأن  الفرن�صية  بلو�س« 
درمان  اأم  �صيناريو  تعيد  �صوف 
2009 جمددا و�صوف تق�صي م�رص 
من الدور ن�صف النهائي للمناف�صة 
القارية، واأرجع روؤيته اإىل الذهنية 
الكبرية التي اأ�صحى يتواجد عليها 
للخ�رص،  احلاليون  الالعبون 
امليدان  اأر�صية  على  والإرادة 
بها  يلعبون  التي  القتالية  والروح 
حليلوزيت�س  ووا�صل  املواجهات، 
اإىل  الوطنية  الت�صكيلة  قاد  الذي 
وحقق  بالربازيل   2014 مونديال 

معها تاأهال تاريخيا اإىل الدور ثمن 
النهائي تفاوؤله الكبري ب�صاأن م�صوار 
احلالية  اإفريقيا  كاأ�س  اجلزائر يف 
اإىل  اجلزائر  ير�صح  انه  وقال 
القارية  املناف�صة  نهائي  تن�صيط 
والتتويج باللقب القاري، م�صيفا اأن 
الرتكيبة احلالية للمنتخب الوطني 
�صبان  لعبني  �صفوفها  يف  ت�صم 
لديهم م�صتقبل كبري يف انتظارهم 
وموؤهلون اإىل اللعب يف اأندية كبرية 

بالدوريات الأوروبية.
لباري�س  ال�صابق  املدرب  واأ�صاد 
الفرن�صيان  ونانت  جرمان  �صان 
جمال  الوطني  الناخب  مبوؤهالت 
بلما�صي اأي اعتربه الالعب رقم 12 
على امليدان، حيث اأ�صار اأنه تفني 
التكتيكي  اجلانب  يف  جدا  قوي 
التحكم  يف  كبرية  قدرة  عن  واأبان 
بالعبيه وجمريات املباريات على 

مدار 90 دقيقة.
عي�شة ق.

يف�شل منح الفر�شة للبدلء يف لقاء تنزانيا

بلما�سي يجري تعديالت على 
الت�سكيلة الأ�سا�سية

الوطني  الناخب  يحدث  اأن  ينتظر 
من  عددا  بلما�صي  جمال 
التغيريات على الت�صكيلة الأ�صا�صية 
املنتخب  تالقي  �صوف  التي 
للقاء  حت�صبا  اليوم  �صهرة  التنزاين 
الدور  من  والأخرية  الثالثة  اجلولة 
لالأمم، حيث  اإفريقيا  لكاأ�س  الأول 
�صكلية  مباراة  الالعبون  يخو�س 
التاأهل  بعدما �صمنوا  تنزانيا  اأمام 
كاأ�س  من  النهائي  ثمن  الدور  اإىل 
اأمام  انت�صارين  عقب  غفريقيا 
�صيجد  وبالتايل  وال�صنغال،  كينيا 
مواتية  الفر�صة  اخل�رص  مدرب 
اأمامهم من اأجل منح الفر�صة اإىل 
البدلء وال�صماح لهم باللعب واإبراز 
�صمنوا  واأنهم  خا�صة  اإمكانياتهم 
اللعب  وموا�صلة  الثاين  الدور  بلوغ 
على التناف�س من اأجل احراز التاج 

القاري.
الت�صكيلة  فاإن  ال�صدد  هذا  ويف 
تغيريات  تعرف  �صوف  الوطنية 
عديدة ويف مقدمتها على م�صتوى 
اأن  ينتظر  حيث  املرمى  حرا�صة 
يتحول احلار�س الأول راي�س وهاب 
مبوحلي اإىل دكة الحتياط من اأجل 
األك�صندر اأوكيدجا  اإفحام احلار�س 

ويحر�س  اأ�صا�صيا  �صيكون  وال=ي 
اإىل  كبرية،  بن�صبة  اخل�رص  عرين 
جانب اإحداث عددا من التغيريات 
على م�صتوى اخلط اخللفي يتقدمه 
اإقحام مهدي زفان وحممد فار�س 
والأي�رص  الأمين  الرواقني  على 
العتماد  جانب  اإىل  التوايل،  على 
الفرن�صي  ديجون  لعب  على 
مكان  ال�صرتجاع  يف  عبيد  مهدي 
الفر�صة  ومنح  قديورة،  عدلن 
من  اأونا�س  اآدم  الالعب  اإىل 
يا�صني  اإىل  بالإ�صافة  اللعب  اأجل 
اأ�صا�صيا  دخوله  املنتظر  براهيمي 
واإمكانية  باليلي  يو�صف  مكان 
الهجوم  ثنائي  اإىل  اللعب  فر�صة 
ديلور  واأندي  �صليماين  اإ�صالم 
نف�صه  يجد  اأن  ي�صتبعد  ل  الذي 
ملنتخب  رفقة  مرة  لأول  اأ�صا�صيا 
ر�صمية  م�صاركة  اأول  ويف  الوطني 
اإىل  مرة  لأول  الدعوة  توجيه  منذ 
الألوان  لتقم�س  مونبلييه  لعب 
الت�صكيلة  »الكان«.    يف  الوطنية 
املحتملة: اأوكيدجا، زفان، فار�س، 
بن العمري، ماندي، عبيد، بنا�رص، 
اأونا�س، براهيمي، ديلور، �صليماين

عي�شة ق.

مباريات اليوم

ديفوار كوت   / ناميبيا   17:00

املغرب  / اإفريقيا  جنوب   17:00

ال�شنغال  / كينيا   20:00

ال�شنغال  / تنزانيا   20:00



�سواريز  لوي�س  ي�ستطع  مل 
بعدما  دموعه  مينع  اأن 
ركلة  ت�سجيل  يف  ف�سل 
التي  بريو،  اأمام  الرتجيح 
هداف  حلم  اأجه�ست 
يف  التاريخي  اأوروغواي 
اأمريكا  كوبا  نهائي  بلوغ 
الأخرية  تكون  قد  التي 
الأكرث  الأمر  له،  بالن�سبة 
اإثارة هو ف�سل اأحد هدايف 

يف  الت�سجيل  يف  البطولة 
جايي�سي  بدرو  مرمى 
احلرا�س  اأكرث  اأحد 
ا�ستقبال للأهداف، الذي 
اأهداف   5 �سباكه  تلقت 
اأمام  واحدة  مباراة  يف 
جنح  لكنه   0-5 الربازيل 
لركلة  بنجاح  الت�سدي  يف 
الفذ،  بر�سلونة  مهاجم 
�سوب  �سواريز  توجه 
لكن  بقوة  و�سدد  الكرة، 
اجتاهها  توقع  احلار�س 
اأعطى  مما  لها  وت�سدى 
بريو  ملنتخب  الأف�سلية 
من  اأي  يهدر  مل  الذي 

لعبيه.
حدا  بريو  حار�س  و�سع 
يف  �سواريز  مل�سوار 
ميني  كان  التي  البطولة 
بعيدا  يذهب  اأن  النف�س 
بخو�س  يحلم  كان  فيها، 
ملعب  على  النهائي 
ماركانا ال�سهري يف ريو دي 

الثاين  لقبه  لريفع  جانريو 
بعدما حققه لأول مرة يف 
 ،.2011 الأرجنتني  ن�سخة 
وقال �سواريز قبل املباراة 
اأمام  لأوروغواي  الأوىل 
الإكوادور:«بلغت 32 عاما 
وقد تكون البطولة الأخرية 
املباريات  اأخو�س  يل، 
بنف�س طموح 2011 عندما 
كنت اأحلم باأن تقول ابنتي 
اإن اأبي بطل كوبا اأمريكا، 
الأمل«،  نف�س  لدينا  الآن 
هدفا  �سواريز  و�سجل 
اأمام الإكوادور و�سنع اآخر 
ثم �سجل هدفا ثانيا اأمام 

اليابان من �رضبة جزاء.
الدور  جولت  اآخر  ويف 
مل  ت�سيلي  اأمام  الأول 
لكنه  �سواريز  ي�سجل 
الفر�س  من  العديد  �سنع 
ربع  مباراة  ويف  لزملئه، 
عجز  بريو  اأمام  النهائي 
�سباك  هز  عن  �سواريز 

حماولته  رغم  جايي�سي 
ي�سجل  اأن  قبل  العديدة، 
هدفا يف الدقيقة 72 لكن 
جلاأ  بعدما  األغاه  احلكم 
لتقنية الفيديوالتي ت�سببت 
هدفني  اإلغاء  يف  اأي�سا 
»ال�سيلي�ستي«  ملنتخب 
كوبا  مباريات  اأكرث  يف 
اأمريكا اإثارة، وعلى نقطة 
بالدموع  ُكتبت  اجلزاء 
للغاية  نهاية مو�سم مرير 
اأحرز  اأنه  رغم  ل�سواريز، 
الإ�سباين  ال�سوبر  لقب 
والليغا بقمي�س بر�سلونة، 
اإىل  �سواريز  وو�سل 
يف  اإ�سابة  بعد  املنتخب 
تعر�س  اليمنى  الركبة 
فرتاته  اأحلك  يف  لها 
عندما  البار�سا  مع 
 4-0 ثقيلة  بهزمية  مني 
ن�سف  يف  ليفربول  اأمام 
اأبطال  دوري  نهائي 
البطولة  وتوديع  اأوروبا 

و�رضح  خمٍز،  ب�سكل 
مع  مقابلة  يف  �سواريز 
�سبورت�س«  »فوك�س  قناة 
الإق�ساء  »بعد  موؤخرا 
من الت�سامبيونزليغ اأردت 
كانت  متاما،  الختفاء 
اللحظة الأ�سواأ يف حياتي 
 ،»2014 مونديال  بجانب 
حينما خ�رضت اأوروغواي 
اأمام كولومبيا يف دور ثمن 
اآلم  من  وزاد  النهائي، 
بر�سلونة  �سواريز خ�سارة 
اأمام  اإ�سبانيا  لكاأ�س ملك 
ماي   25 يف  فالن�سيا 
كوبا  يخو�س  جعله  مما 
اأمريكا بحافز التعوي�س، 
مع  املهاجم  اأحلم  لكن 
حتطمت  »ال�سيلي�ستي« 
حار�س  �سخرة  على 
مرمى بريو، ليبقى م�سهد 
وا�سعا  �سواريز  خروج 
القمي�س على وجهه اأبرز 

لقطات البطولة.

�سحفي  تقرير  ك�سف 
فرن�سي عن �سعي ليفربول 
ل�ستعادة خدمات الربازيلي 
لعب  كوتينيو  فيليب 
النتقالت  بر�سلونة خلل 
ال�سيفية احلالية، وبح�سب 
 »10Sport  Le« موقع 

ليفربول  فاإن  الفرن�سي، 
كوتينيو،  ل�ستعادة  ي�سعى 
فيليب  اأكد  بعدما  ة  خا�سً
اأنه لن يلعب اأبًدا يف �سفوف 
مان�س�سرت يونايتد احرتاًما 
مهتما  كان  والذي  للريدز، 
بجانب  بخدماته  بالظفر 

ت�سيل�سي موؤخًرا.
بر�سلونة  اأن  واأ�سارت 
رحيل  فكرة  يُعار�س  ل 
كوتينيو، والذي اعرتف منذ 
يعرف م�سريه  باأنه ل  اأيام 
واأ�سافت  البار�سا،  مع 
كلوب  »يورغن  ال�سحيفة: 

لليفربول  الفني  املدير 
فريقه  لتعزيز  م�ستعد 
بلعبني اأمثال كوتينيو، من 
مان�س�سرت  مواجهة  اأجل 
املو�سم  يف  بقوة  �سيتي 
على  لل�رضاع  اجلديد 
واأفاد  الربميريليغ«،  لقب 

فريبو  جونيور  اأن  التقرير 
لريال  الأي�رض  الظهري 
اهتمامات  �سمن  بيتي�س 
الدفاع،  لتدعيم  ليفربول 
اللعب  نف�س  جذب  وقد 

اأنظار بر�سلونة موؤخًرا.

عقدة تهدد مي�سي يف
 الكال�سيكو الالتيني

الأرجنتني  بني  اللتينية  الكرة  كل�سيكو  بنتيجة  التكهن  مي�سي  ليونيل  رف�س 
والربازيل يف ن�سف نهائي بطولة كوبا اأمريكا، م�سرًيا اأن فر�س الفريقني تبدو 
مت�ساوية رغم ت�سلح جنوم ال�سامبا بعاملي الأر�س واجلمهور، لكن التاريخ ل 
ين�سف مي�سي دائًما يف مواجهات منتخب بلده �سد الربازيل، حيث مل ي�سبق 
لنجم بر�سلونة الإ�سباين اأن حقق الفوز على ال�سيلي�ساو يف اأي مباراة ر�سمية، 
�سواء بت�سفيات كاأ�س العامل اأو كوبا اأمريكا، كما اأن هناك كابو�سا تاريخيا اآخر 
يقف اأمام الربغوث وهو عدم جناحه يف هز �سباك الربازيل باأي معرتك ر�سمي 
مقابل 4 اأهداف يف مباراتني وديتني، وي�ستعر�س ال�سجل ال�سعيف ملي�سي يف 

مواجهات الأرجنتني والربازيل، على النحو التايل:
�سد  مواجهة  اأول  خ�رض  حيث  الأرجنتيني،  للربغوث  �سادمة  كانت  البداية 
ال�سيلي�ساو بثلثية نظيفة يف مباراة ودية اأقيمت يف �سبتمرب 2006، وتكرر نف�س 
ال�سيناريو اإل اأن جرح مي�سي كان غائرا يف نهائي كوبا اأمريكا التي ا�ست�سافتها 
جنوب  يف   2010 العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  الت�سفيات  ويف   ،2007 عام  فنزويل 
اأفريقيا، عجز ليونيل عن فك �سفرة الربازيل بالتعادل 1-1 واخل�سارة بثلثة 
الربازيلي  املنتخب  �سد  نح�سه  البار�سا،  اأيقونة  وك�رض  اإيابا،  لهدف  اأهداف 
بهدف، قاد منتخب بلده للفوز يف مباراة ودية اأقيمت يف نوفمرب 2010، وعاد 
التانغو  فوز  يف  �ساهم  هاتريك  بت�سجيل  تفوقه  ليكرر  الأرجنتيني  ال�ساحر 
بنتيجة 4-3 يف مباراة ودية اأقيمت يف جوان 2012، وذاق ليونيل مي�سي مرارة 
بفوز  انتهت  ودية  مباراة  خلل  والأرجنتني  الربازيل  كل�سيكو  يف  اخل�سارة 

راق�سي ال�سامبا بهدفني دون رد يف اأكتوبر 2014.
بينما كان ال�سقوط كبريا يف الت�سفيات املوؤهلة ملونديال رو�سيا 2018 حيث 
اآخر  اأما  رد،  دون  بثلثية  ال�سيلي�ساو  اأمام  مي�سي  بح�سور  الأرجنتني  انهار 
حلظة  �سهد  فقد  مي�سي،  بح�سور  العريقني  املنتخبني  بني  لتيني  كل�سيكو 

�سعيدة للربغوث وذلك بالفوز بهدف يف مباراة ودية اأقيمت يف جوان  2017.

الربازيل ت�ستعيد ريت�سارلي�سون 
�سد الأرجنتني

ك�سف تقرير �سحفي برازيلي اأم�س اأن منتخب راق�سي ال�سامبا ا�ستعاد اأحد 
لعبيه قبل مواجهة الأرجنتني، فجر الأربعاء املن�رضم يف ن�سف نهائي 
اأمريكا، وكان املنتخب الربازيلي فقد جهود ريت�سارلي�سون  بطولة كوبا 
اأمام باراغواي يف ربع النهائي، بعدما مت ا�ستبعاد اللعب من املباراة، 
الربازيلي  »لن�س«  ووفًقا ملوقع  النكافية،  الغدة  بالتهاب  اإ�سابته  ب�سبب 
فاإن حالة اللعب حت�سنت، ومن املنتظر اأن يعود اإىل تدريبات راق�سي 
ال�سامبا اليوم ا�ستعداًدا خلو�س املباراة، وكان قد مت عزل ريت�سارلي�سون 
كاإجراء  الأيام املا�سية  الفندق خلل  اأحد  الفريق يف  اأع�ساء  بقية  عن 
وقائي، واأو�سح املوقع الربازيلي اأن اجلهاز الطبي لراق�سي ال�سامبا قام 

بتطعيم باقي اأفراد الفريق من اأجل جتنب اإ�سابتهم بالفريو�س.

نيمار ي�سع 
ريال مدريد يف 

الطوارئ
التي  ال�سحفية  التقارير  تتوا�سل 
نيمار  الربازيلي  تتحدث عن رغبة 
دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان 

الإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة  ووفًقا  بر�سلونة،  اإىل  العودة  يف 
فاإن نيمار رغب يف العودة اإىل بر�سلونة، بعد اأن دخل يف اأزمات مع لعبني 
تاأثر  نيمار  اأن  واأ�سارت  الفني وجماهري �سان جريمان،  واأع�ساء اجلهاز 
بعد النتقال اإىل الفريق الباري�سي على امل�ستوى ال�سخ�سي ويف م�سريته 
الحرتافية، حيث اأنه مل يعد يناف�س على لقب دوري اأبطال اأوروبا وكذلك 
على الكرة الذهبية. وما يدعم نيمار يف �سعيه للعودة اإىل »كامب نو« اأنه 
يتمتع بثقة غرف امللب�س يف بر�سلونة، ل �سيما جريارد بيكيه وليونيل 
نيمار  عائلة  اأن  الإ�سبانية  ال�سحيفة  واأو�سحت  �سواريز،  ولوي�س  مي�سي 
اإىل  العودة  تريد  فهي  ولذلك  باري�س،  العي�س يف مدينة  تتكيف على  مل 
بر�سلونة مرة اأخرى، واأفادت باأن نيمار مل ي�سع اأبًدا ريال مدريد كخيار 
اأول له يف املريكاتو، اإل اأنه كان يرى ارتداء قمي�س املرينغي كاحتمال 

اأقل �رضرا، اإذا مل يحقق اأمله يف العودة اإىل �سفوف بر�سلونة.

بريو  منتخب  تاأهل 
كوبا  بطولة  نهائي  لن�سف 
بالعريق  بالإطاحة  اأمريكا 
بركلت  اأوروغواي 
الرتجيح، بعد انتهاء الوقت 
بالتعادل  للقاء  الأ�سلي 
املنتخب  وتفوق  ال�سلبي، 
 4-5 بنتيجة  البريويف 
ليتاأهل  الرتجيح،  بركلت 
حاملة  ت�سيلي  مللقاة 
ن�سختني،  اآخر  يف  اللقب 
الفريقني  مدربا  واأدار 
خمتلف،  بفكر  املباراة 
تاباريز  اأو�سكار  جلاأ  حيث 
لأوروعواي  الفني  املدير 
واأحكم   ،2-4-4 خلطة 
متاما  ال�سيطرة  فريقه 
�سواء  اللقاء  �سوطي  على 
على م�ستوى ال�ستحواذ اأو 
خلق الفر�س، لكن منتخب 
من  اأكرث  اأ�ساع  اأوروغواي 
فر�سة لقتل اللقاء، خا�سة 
�ساعة  ن�سف  اأول  يف 

لوي�س  من  حماولت   3
كافاين  واإدين�سون  �سواريز 
خارج  بالكرة  اأطاح  الذي 
بينما  اخلايل،  املرمى 
�سجله  هدفا  احلكم  األغى 
اأرا�سكايتا  دي  جورجيان 
متيز  كما  الت�سلل،  بداعي 
وكافاين،  �سواريز  رفاق 
من  قوي  دعم  بوجود 
بنتانكور  الو�سط،  ثلثي 
فالفريدي  وفيدريكو 

وناهيتان فرينانديز.
يف املقابل، اعتمد ريكاردو 
على  بريو،  مدرب  جاريكا 
خطة دفاعية بحتة واإغلق 
اإىل مرمى  املوؤدية  الطرق 
جالي�سي،  بيدرو  احلار�س 
وذلك باعتماده على خطة 
جنح  دفاعًيا   ،1-4-1-4
كبرية رغم  بدرجة  جاريكا 
و�سيطرة  الدائم  ال�سغط 
اختفى  بينما  اأوروغواي، 

فريقه هجوميا على مدار 
90 دقيقة، ووا�سل منتخب 
يف  �سغطه  اأوروعواي 
�سدد  الثاين، حيث  ال�سوط 
كرة  فالفريدي  فيدريكو 
بريو  حار�س  اأبعدها  قوية 
ب�سعوبة، بينما األغى احلكم 
هدًفا �سجله لوي�س �سواريز 
بداعي الت�سلل بعد اللجوء 
اإىل تقنية الفيديو، وحترك 
ال�سفوف  لتن�سيط  جاريكا 

من  �ساعة  ربع  اآخر  يف 
اأ�رضك  حيث  اللقاء، 
ثم  غونزالي�س  كري�ستوفر 
مكان  رويديا�س  راوؤول 
كارييو وكويفا، اأما العجوز 
ي�ستفد  تاباريز مل  اأو�سكار 
حيث  البدلء،  �سلح  من 
باإ�رضاك  اجلميع  باغت 
يف  �ستواين  كري�ستيان 
من  ال�سابعة  الدقيقة 
بدًل  ال�سائع  الوقت 
فالفريدي  فيدريكو  من 
يف  عليه  للعتماد  متهيدا 
الرتجيح،  ركلت  ت�سديد 
�سواريز  لوي�س  واأ�ساع 
لأوروغواي،  الأوىل  الركلة 
الأربعة  زملئه  و�سجل 
وبنتانكور  و�ستواين  كافاين 
بينما  توريرا،  ولوكا�س 
�سجل منتخب بريو ركلته 
باأقدام  بنجاح  اخلم�س 
جرييرو ورويديا�س ويوتون 

واأدفينكول وفلوري�س.
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ولء كوتينيو يدفع ليفربول نحو ا�ستعادته

�سواريز يكتب نهاية املو�سم بالدموع

كوبا اأمريكا

بريو تفاجئ اأوروغواي وتتاأهل اإىل ن�سف نهائي
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حممد عفيفي مطر

 الإن�سان الذي 
كان �سيًخا م�سترًتا 
كثرية هي التفا�شيل التي تقبع فوق مكتبه، فذلك قلم ر�شا�ص ما زال 

يحمل نب�شات اأنامله، وتلك ق�شا�شة ورقية ت�شم ق�شيدة مل تكتمل، وعلى 
اجلدار ت�شكن لوحة رائعة لأبواب القد�ص، واأخرى يزينها وجهه يف مراحل 
عمرية خمتلفة، وحول ذلك كله ترتبع مكتبة متو�شطة اإىل اجلدران، فوق 

رفوفها، ي�شتند العديد من الكتب يف علوم وجمالت �شتى.
وكالت

حياة ال�شيخ امل�شترت

ال�شاعر، حممد  من داخل منزل 
عفيفي مطر، الذي رحل عنا منذ 
7 �شنوات، ر�شد موقع “اإرم نيوز” 
املبدع  حياة  تفا�شيل  من  جانبًا 
امل�شترت”،  “ال�شيخ  اأو  الإن�شان 
الذي  ال�شتثنائي  ال�شاعر  ذلك 
ر�شي طوياًل بالإق�شاء والتهمي�ش 

ثمًنا ملعار�شته.
ومن خالل اجللو�ش على مقعده 
ورفيقة  زوجته  اإىل  واحلديث 
من  حكايات  على  تعرفنا  عمره، 
حياته تن�رش لأول مرة من خالل 
نفي�شة  لل�شيدة  خطية  ر�شائل 
الأدبية  الناقدة  قنديل،  حممد 
ال�شاعر  زوجة  واملرتجمة 
وبزفرات  مطر،  عفيفي  حممد 
اأحياًنا  اأ�شى  وحلظات  وب�شمات 

جاء حديثها “كان الأب بعد الأب 
قالت،  هكذا  الأخ”،  بعد  والأخ 
تداعب  احلزن  يغلفها  وابت�شامة 
وجهها، بينما �رشدت اإىل �شنوات 
لها  خطبته  اأيام  وتذكرت  بعيدة 
يرتدد  كان  عندما  متت،  وكيف 
على اأحد اأبناء عمومتها يف بيت 
يوم  ذات  فراآها  لبيتها،  مال�شق 

وتقدم خلطبتها.

ر�شائل ن�شية

م�رشقة  ابت�شامة  وجهها  غزت 
الر�شائل  تلك  تتذكر  وهي 
املدينة  اإىل  ير�شلها  كان  التي 
اجلامعية، حيث كانت ت�شكن وقت 
درا�شتها، وما كان يبثه لها عربها 
راقية  واأحا�شي�ش  م�شاعر  من 
للحظات  نفي�شة  ال�شيدة  غابت 
الر�شائل،  تلك  ببع�ش  لتعود 
فقد  بها  العتناء  رغم  اأوراق 
ليحيله  لونها  على  الزمان  غلب 

اأم�شكتها  الباهت،  الأ�شفر  اإىل 
بيديها واأمعنت النظر اإىل كلمات 
خطت بيده، منذ ما يقارب الـ50 
من  ن�شيب  خلطه  كان  عاًما، 
خط  وهو  والر�شانة،  اجلمال 
اأغلب املبدعني �شغري  كخطوط 

منمق.
يحمله  ما  عمق  ك�شفت  ر�شائل 
حقيقة  يبث  هو  فها  جتاهها، 
ر�شالة  اأول  يف  نحوها  اإح�شا�شه 
بني  “من  يقول:  حيث  بينهما، 
ظماأً  اإليك  اأظماأ  الب�رش  جميع 
بني  واأرجو  قا�شًيا،  ملتهبًا 
واأرجو  والتفتح،  احلياة  يديك 
على  وراأ�شي  املوت  اأ�شتقبل  اأن 
اأحمله  اآخر ما  ركبتيك، و�شوتك 

معي من زاد الأبدية”.
كل  “اإن  اأخرى:  يف  يقول  بينما 
وكل  األفة،  اأو  �شداقة  جتربة 
كلمة  وكل  مواقفي،  من  موقف 
كان  �شيء  كل  كتبتها،  اأو  قراأتها 

كيف  الأمر  نهاية  يف  يعلمني 
الراحل  ال�شاعر  ويقول  اأحبك” 
حا�رشًة  اأ�شبحت  “لقد  ا  اأي�شً
معي، تقفني بيني وبني كل �شيء، 
بك  ملوًنا  اإيل  ينفذ  �شيء  وكل 

وم�شاًفا اإليه طعمك وعبريك”.
اإليها املفعمة  ر�شائله  كثرية هي 
بامل�شاعر احلقة، تطوي الأوراق 
ماأمنها،  وتعيدها  حر�ش  يف 
رغبتها  يف  نيتها  عن  لتك�شف 
ن�رشه،  تنوي  كتاب  يف  بجمعها 
ت�شعى  حلًما  لها  ميثل  ما  وهو 
خالله  من  لتخلد  لتحقيقه، 
تنته.  مل  اأبًدا  وم�شاعر  حلظات 
الراحل  الأديب  اأرملة  وعادت 
عن  عنه،  حديثها  لت�شتطرد 
الإن�شان:  مطر  عفيفي  حممد 
هكذا  م�شترتا”،  �شيًخا  “كان 
�شاردًة  الأمر  لتو�شح  باغتتني، 
توؤكد  ومعه  منه  حدثت  مواقف 
عقله  قبل  لقلبه  كان  فقد  ذلك، 

الذي  الفل�شفة  علم  من  ن�شيب 
در�شه وكان يدّر�شه لتالميذه، بل 
ا ن�شيب كبري،  اأي�شً للت�شوف  كان 
املت�شوفة  منهج  يتبع  كان  حيث 
ذلك  وهو  الـ3،  اأبنائه  تربية  يف 
دون  النظرة  على  القائم  املنهج 

توجيه اأو تقييد.

تنبوؤات

اأن  على  دلت  التي  مواقفه  ومن 
تنبوؤه  م�شترًتا،  �شيًخا  بداخله 
يف  احلياتية  الأحداث  من  بكثري 
�شعره واأقواله، فقد كان دائًما ما 
يردد على م�شامع زوجته: “اأ�شفق 
ليتم  الأليم”،  امل�شري  من  عليك 
اعتقاله بعدها ويقا�شي وتقا�شي 
التجربة.  ويالت  معه  هي 
ق�شائده  اإحدى  يف  قال  بينما 
حمفتها  على  اأموت  امراأًة  “يا 
حتقق،  ما  نف�شه  وهو  الفقرية”، 
فبعد مر�شه اأ�رش على اأن يغادر 

بيته  يف  ربه  ليلقى  امل�شت�شفى 
وعلى حمفة زوجته.

اأمنيات م�شتقبلية

وفيما غلفت اللقاء �شحابة �شمت 
عن  الفقيد  اأرملة  اأجابت  ثقيلة، 
من  قلبها  يحمله  ما  حول  �شوؤال 
وقد  حتقيقه  تود  وما  اأمنيات 
باأنها  عمرها،  من  الـ70  جاوزت 
“تتمنى لو اأن ما تبقى من مكتبة 
مكتبة  اإىل  ي�شم  اخلا�شة  زوجها 
الإ�شكندرية، بعد اأن �شمت وزارة 
عامة  مكتبة  يف  بع�شه  الثقافة 
وقد  قريته”،  يف  ا�شمه  حملت 
التنفيذ،  قريب  الأمر  اأن  ظنت 
�رشاج  اإ�شماعيل  وعدها  اأن  بعد 
ملكتبة  ال�شابق  املدير  الدين 
ال�شكندرية، باأن يتم اإن�شاء ق�شم 
ا�شم حممد عفيفي مطر  يحمل 
باملكتبة، اإل اأن �شيًئا من ذلك مل 

يتحقق.

تاأليف فيليب هان�شن و ترجمة خالد عايد اأبو هديب

حّنة اأرندت: ال�سيا�سة والتاريخ واملواطنة
"ترجمان"  �شل�شلة  يف  حديًثا  �شدر 
ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز  عن 
ال�شيا�شة  اأرندت:  حّنة  كتاب  ال�شيا�شات 
خالد  تعريب  وهو  واملواطنة،  والتاريخ 
 Hannah لكتاب هديب  اأبو  عايد 
 Arendt: Politics، History and
يقتفي  هان�شن.  Citizenship لفيليب 
هان�شن يف كتابه هذا م�شاهمة حنة اأرندت 
وحماولتها  العامة،  احلياة  درا�شة  يف 
ع�رشنا،  يف  "ال�شيا�شي"  طبيعة  تخطيط 
بع�شهم  النا�ش  فيها  يرتبط  التي  وال�شبل 
ببع�ش، وما يعلّمنا ذلك ب�شاأن ماهيتنا وما 
التم�شك  فعله. يف حماولتها  مقدورنا  يف 
واأ�ش�شها  ال�شيا�شية  الفل�شفة  مبتطلبات 
ا�شتعادة  اإىل  اأرندت  ت�شعى  ل  التاريخية، 
نفي  اإىل  ول  وانق�شى،  م�شى  ملا  حرفية 
ل  فالأمر  الزمان.  عليه  عفا  ملا  �رشيح 
بل  املا�شي؛  ا�شتحالة  حد  عند  يقف 
الغربي  فالتقليد  م�شتحب:  غري  اأمر  هو 
بع�شه  يناق�ش  ال�شيا�شي  بالفكر  اخلا�ش 
احلياة  طبيعة  ت�شّوه  قيمه  اإن  اإذ  ا؛  بع�شً

العامة بقدر ما تك�شف عنها.
 

�شيا�شة... و�شيا�شة زائفة
 

�شفحة   384( الكتاب  هذا  يتاألف 
من  ومفهر�ًشا(  موثًقا  الو�شط،  بالقطع 
التاريخ  الأول،  الف�شل  يف  ف�شول.  �شتة 
وانحطاط ال�شيا�شة، يتفح�ش هان�شن نقد 
تقليبًا  الأكرث  النقد  وهو  للتاريخ،  اأرندت 
اإن  يقول  التاريخ".  "مفهوم  مقالتها  يف 
اأرندت يف نقدها لي�شت �شديدة الهتمام 
مبكانة  اأو  تقنًيا،  فرًعا  بو�شفه  بالتاريخ 
الوعي  مبغزى  بل  التاريخي،  التف�شري 

وترى  العامة.  احلياة  لنوعية  التاريخي 
يف  للتفكري  طريقة  ي�شّكل  الوعي  هذا  اأن 
العامل غري مالئمة للفعل العام احلقيقي. 
مع ذلك فاإن هذا النوع من التفكري وا�شع 
النت�شار ول يقت�رش على ت�شورنا للتاريخ 
والتكنولوجيا  العلم  فمجالت  وحده؛ 
احلديثة  املجتمعات  يف  التاأثري  البالغة 

معامل بارزة من معامل هذا الت�شور.
 

احلرية والفعل واملجال 
العام

 
والفعل  احلرية  الثاين،  الف�شل  ميثل 
اأرندت  حّنة  مدينة  العام:  واملجال 
والأ�ش�ش ل�شيا�شة اأ�شيلة، بحٌث يف العنا�رش 
�شيا�شة  اأرندت  تعتربه  ملا  الأ�شا�شية 
ب�شورة  بحٌث  العامة؛  احلياة  اأي  اأ�شيلة، 
و"الفعل"  "احلرية"  مفاهيم  يف  خا�شة 
و"املجال العام"، ويف العالقة التي تربط 
الذي  املفاهيمي  بالإطار  املفاهيم  هذه 
تطوره اأرندت يف كتابها ال�رشط الإن�شاين. 
تعطي  اأنها حني  يثبت  اأن  هان�شن  يحاول 
هذه الأفكار نكهتها اخلا�شة، فاإنها لي�شت 
الواقع  اأو منقطعة عن  الفهم  ع�شية على 
اأدوات  ب�شفتها  لتعمل  القائم  ال�شيا�شي 

اأدبية اأو تاأملية فح�شب.
حتت  العام  املجال  الثالث،  الف�شل  يف 
والع�رش  الزائفة  ال�شيا�شة  احل�شار: 
ما  عنا�رش  هان�شن  يتناول  احلديث، 
ي�شميه �شيا�شة "زائفة" اأو "�شبه" �شيا�شة، 
حيث يتجلى الطابع الأنطولوجي ملوقف 
اإمكانات  اأحبطت  اإذا  بو�شوح:  اأرندت 
الفعل  ف�شيجد  اأ�شيلة،  �شيا�شة  قيام 

اأهم  بني  ومن  اأخرى.  منافذ  الإن�شاين 
ظواهر ال�شيا�شة زيًفا، يف الأقل يف الدول 
الثقافة  جند  الليربالية،  الدميقراطية 
حا�شٍم  كحكٍم  والعنف  اجلماهريية، 
الكذب  ا  وخ�شو�شً العامة،  ال�شوؤون  يف 
حتليله  يقّدم  الذي  املنَظم  ال�شيا�شي 
والفذة  املتب�رشة  اأرندت  م�شاهمات  اأهم 
احلقيقة  اإن  املعا�رشة.  ال�شيا�شة  لفهمنا 
الزائفة  ال�شيا�شة  ب�شاأن  املريحة  غري 
اإنتاجها.  اأن املتورطني فيها يعيدون  هي 
الزائفة،  لل�شيا�شة  النهائي  وال�شكل 
امل�شوؤومة،  للخ�شائ�ش  الأكمل  التج�شيد 

هو التوتاليتارية.
 

توتاليتارية وثورة

الرابع،  الف�شل  يف  هان�شن  يقول 
عند  التوتاليتارية  اإن  التوتاليتارية، 
التطور  من  تقاطع  عند  تقف  اأرندت 
التاريخي ملوؤ�ش�شات اجتماعية و�شيا�شية 
للتعليل  الغربي  الرتاث  مع  خم�شو�شة، 
اإن  القول  يف  معنى  هناك  املفهومي. 
مرعبًا  حتقيًقا  متّثل  التوتاليتارية  الدولة 
لقيم كونية معينة، وهذا التطور هو الذي 
اأرندت حيال  تاأرجح  اأكرث من غريه  �شّكل 
الفل�شفة  به  تقوم  الذي  ال�شيا�شي  الدور 
اإىل  احلاجة  ا�شتقدم  ما  وهو  التقليدية، 
ا�شتك�شاف ما الذي تعنيه اأن تفكر �شيا�شًيا. 
يف الف�شل اخلام�ش، الثورة،  يجد املوؤلف 
اأهم  متثل  اأرندت  اإىل  بالن�شبة  الثورة  اأن 
حماولة حديثة لإر�شاء جمال عام حقيقي، 
وهي تعرب عن قدرة الب�رش على اأن يبداأوا 
خالل  من  العامل  يلجوا  واأن  جمدًدا، 
الكلمة والفعل، ويخلقوا تالًيا ف�شاء عاًما 

م�شائل  جديدة  بطريقة  تفتح  اإنها  حًيا. 
وقيمتها،  العامة  ال�شوؤون  طبيعة  ب�شاأن 
وتفتح اإمكانات غري م�شبوقة تاريخًيا اأمام 
الثورة  تك�شف  كما  ال�شيا�شية.  امل�شاركة 
الرتاث  من  الإيجابي  اجلانب  لأرندت 
تقّدم  فهي  احلديث:  بالع�رش  وعالقته 
اخلا�شة  التاريخية  الذكريات  لتلك  ملجاأ 

مبحاولت اإيجاد ف�شاء عام.
يعتمد هان�شن يف الف�شل ال�شاد�ش والأخري، 
ما هو التفكري �شيا�شًيا؟، يف حتليل اأرندت 
لل�شيا�شة وال�شيا�شي على عنا�رش التفكري 
املواطن  عقالنية  حتديًدا:  ال�شيا�شي 
املتميزة. يو�شح اأن التفكري )عامل التاأمل( 
اإىل  بالن�شبة  لي�شا،  الفعل(  )عامل  والفعل 
ن�شاط  منف�شلني فحتى يف عزلة  اأرندت، 
التفكري، يكون العامل يف املتناول، ويجب 
ال�شيا�شي  التفكري  اإن  كذلك.  يكون  اأن 
�شيا�شية  اأ�شياء  ب�شاأن  تاأماًل  يت�شمن  ل 
العالقة  من  معيًنا  نوًعا  بل  بها،  معرتٍف 
املميزة  والعالمة  وبالذات،  بالآخرين 
ال�شتقامة  ول  الذكاء  لي�شت  الرئي�شة 
الأخالقية، بل القدرة على اتخاذ القرار.

و اجلدير بالذكر فلقد األف هذا الكتاب" 
يف  م�شارك  هان�شن "اأ�شتاذ  فيليب 
يف  ريجينا  جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم 
�شا�شكات�شيوان الكندية وترجم هذا الكتاب 
والكاتب  هديب " الباحث  اأبو  عايد   "
الفل�شطينية  ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�ش 
وال�رشاع العربي - الإ�رشائيلي والالجئني. 
اجلامعة  من  الآداب  يف  دكتوراه  يحمل 
يف  م�شت�شاًرا  عمل  بريوت،  يف  الأمريكية 
ال�شوؤون القت�شادية وال�شيا�شية يف موؤ�ش�شة 

الدرا�شات الفل�شطينية يف بريوت.
 وكالت

ت�شّم 18 ق�شة ُتن�شر للمرة 
الأوىل يف كتاب

دار ال�ساقي حتيي ميالد 
جنيب حمفوظ 

 
ق�ش�شية  جمموعة  اللبنانية  ال�شاقي  دار  تُ�شدر 
بعنوان  حمفوظ،  جنيب  الكبري  العربي  لالأديب 
"هم�ش النجوم"، ت�شّم 18 ق�شة تُن�رش للمرة الأوىل 
دي�شمرب   11 يف  ميالده  ذكرى  يف  وذلك  كتاب،  يف 

.2018
ووّقعت دار ال�شاقي عقداً مع ورثة الأديب الراحل 
ن�شو�شا  ت�شم  التي  الق�ش�شية  املجموعة  لن�رش 
�رشدية كتبها الراحل يف ت�شعينيات القرن املا�شي 

ومل تن�رش حتى اليوم يف كتاب.
دي�شمرب 1911، وتويف  وولد جنيب حمفوظ يف 11 
اأول عربي حائز  وهو  اأوت 2006،  الثالثني من  يف 
على جائزة نوبل يف الأدب عام 1988، وترجم كثري 
اللغات  معظم  اإىل  باملئات  تعد  التي  اأعماله  من 

الأجنبية.
ويف خطوة تكرميية اأخرى، وافق املجل�ش الأعلى 
للثقافة مب�رش )ر�شمي( قبل اأ�شهر قليلة على اقرتاح 
تقدمت به وزيرة الثقافة اإينا�ش عبد الدامي بتحويل 
اإىل جائزة عاملية  جائزة جنيب حمفوظ )حملية( 
قيمة  زيادة  �شتجري  ذلك،  على  وبناء  الإبداع.  يف 
اجلائزة املالية، وتو�شيع نطاق الرت�شح، والعتماد 
على جلان حتكيم من داخل م�رش وخارجها. وكان 
املجل�ش الأعلى للثقافة مينح جائزة �شنوية با�شم 
حمفوظ حتى عام 1999 ثم توقفت، ويف اأوت 2017 
عادت اجلائزة بعد توقف 18 عاما، ورفع املجل�ش 
قيمتها املالية من 25 األف جنيه )نحو 1400 دولر( 

اإىل اأربعني األف جنيه )نحو 2300 دولر( اآنذاك.
 وكالت 



وكاالت

هوية  �سوؤال  اإثارة  اأن  ومبا 
جديدة  م�ساألة  لي�ست  ال�سلطة 
الكتاب  هذا  فاإن  اليمن،  على 
توزيع  اإىل  التعرف  اإىل  يهدف 
املحلية  الهويات  بني  ال�سلطة 
وما  البلد،  هذا  يف  املختلفة 
اإذا كان ثمة هوية معيَّنة ت�ستاأثر 
تقول  ملا  وفًقا  ال�سلطة،  بهذه 
اجلدل  يرفعها  التي  الدعاوى 
هوية  حول  النا�سط  الهوياتي 
ال�سلطة. كما يهدف الكتاب اإىل 
تف�سري هذا اجلدل؛ بالتعرف اإىل 
اأ�سبابه  وا�ستك�ساف  �سياقاته، 
و�سوًل  واأهدافه،  وحمركاته 
واآفاق  م�ستقبله  ا�ست�رشاف  اإىل 

تقا�سم ال�سلطة يف اليمن.
�سفحة   240( الكتاب  يتاألف 
موثًقا  الو�سط،  بالقطع 
ومفهر�ًسا( من اأربعة ف�سول، وهو 

مذيل با�ستنتاجات املوؤلف.

دعاوى وحقائق
»ال�ستئثار  الأول،  الف�سل  يف 
دعاوى  اليمن:  يف  بال�سلطة 
التاريخ«،  و’حقائق‘  احلا�رش 
جدل  حدود  الأح�سب  يتناول 
اليمن  يف  ال�سلطة  هوية 
عرب- ومنظوًرا  وم�سامينه، 
ال�ستئثار  مل�ساألة  تاريخي 
متحدًثا  اليمن،  يف  بال�سلطة 
التاريخ  يف  ال�سلطة  طبائع  عن 
وؤ. وبح�سب  وقوانني الكرثة والتجُزّ
املوؤلف، يدور اجلدل حول هوية 
على  اليوم  اليمن  يف  ال�سلطة 
هي:  هوياتية،  م�ستويات  ثالثة 
اجلهوية والع�سائرية واملذهبية، 
م�ساألة  اأن  املوؤلف  يرى  كما 
مل  عليها  وال�سيطرة  ال�سلطة 
الع�سبية  حول  تتمحور  تكن 

بالأ�سا�س ول بال�رشورة، بل اإنها 
بن�ساط  اإىل حد بعيد،  ارتبطت، 
الفرد الطموح وكفاحه، وببع�س 
يف  وهي  وامل�سالح،  الظروف 
الأ�سل نتيجة لفعِل قهٍر وتَغلٍُّب، 

اأو نتيجة تناف�سية.

توزيع هوياتي
الف�سل  يف  الأح�سب  يتو�سل 
الثاين، »التوزيع الهوياتي لل�سلطة 

يف اليمن«، اإىل ما ياأتي:

على امل�ستوى اجلهوي، مت تداول 
املختلفة،  الأقاليم  بني  ال�سلطة 
وعلى الرغم من اأن هذا التداول 
مل يكن بن�سب مت�ساوية؛ اإذ ترجح 
ال�سمال،  �سمال  اإقليم  ن�سيب 
حمتكرة  تكن  مل  ال�سلطة  فاإن 
اإقليم،  اأو  منطقة  اأي  من  متاًما 
ن�سيبه  جتاوز  ما  منها  فلي�س 
الدول  من  �سواء  ال�سلطة،  من 
اأو من فرتة احلكم، ن�سبة 50 يف 
العرقي  امل�ستوى  وعلى  املئة. 
ال�سلطة  لت  تنََقّ والع�سائري، 
واإن مل  بني خمتلف النتماءات، 
فاإنه  مت�ساوية  ب�سورة  ذلك  يكن 
ا�ستحوذ  واحد  طرف  من  ما 
ت�سور  اأي  ينق�س  وهذا  عليها، 
هوية  اأو  ن�سب  �سيطرة  حول 
بعينها على ال�سلطة، كما ينق�س 
اليمنيني  بني  ال�سائع  الت�سور 
جدلهم  يف  املركزية  والدعوى 
تتهم  التي  ال�سلطة  هوية  حول 
بال�سيطرة  الها�سميني  الأئمة 
اأكرث  البالد  يف  ال�سلطة  على 
امل�ستوى  وعلى  عام.  األف  من 
نَّة من  املذهبي، كان ن�سيب ال�ُسّ
عدد  حيث  من  �سواء  ال�سلطة، 
الدول اأو من حيث فرتة احلكم، 
يفوق بفارق كبري ن�سيب ال�سيعة 
بفرعيهم الزيدي والإ�سماعيلي. 

الت�سورات  يناق�س  وهذا 
القائلة  والدعاوى  ال�سائدة 
ب�سيطرة الزيود على ال�سلطة يف 

اليمن اأكرث من األف عام.

تدافع الهويات
»التدافع  الثالث،  الف�سل  يف 
املحلية:  للهويات  ال�سيا�سي 
التمظهرات وال�ستغالت«، يرى 
الأح�سب اأن ال�سيا�سة واجلغرافيا 
طبيعية  عالقة  اإقامة  يف  ف�سلتا 
عالقة  جمعتهما  بل  بينهما، 
وما  الع�سور،  عرب  م�سطربة 
واملجتمع  الأفراد  عالقة  زالت 
اليمن  يف  والدولة  بال�سيا�سة 
عن  يُعرّب  حيث  مكانية،  عالقة 
وامل�سالح  والتطلعات  املواقف 
بلغة جهوية فاقعة، ولي�س اجلدل 
اأحد  اإل  وهويتها  ال�سلطة  حول 
جتليات هذه الظاهرة، فهو تعبري 
وم�سالح  وتطلعات  مواقف  عن 
هي  اجلغرافيا  اإن  بل  جهوية، 
يدور حوله، حتى  الذي  املحور 
الع�سائرية  م�سامينه  اأن  يبدو 
تفريعات  اإل  لي�ست  واملذهبية 
للم�سمون اجلهوي ويف خدمته. 
الرغم  على  املوؤلف؛  وبح�سب 
من اأن التاريخ مليء باملحطات 
ال�رشاعية التي تفوح منها رائحة 
ع�سبية عرقية اأو ع�سائرية، فاإن 
اليمن مل ي�سهد �رشاًعا �سيا�سًيّا 
ع�سائرية  اأو  عرقية  دوافع  له 
والع�سائرية  والعرقية  نقية، 
اإمنا ا�ستُخدمتا َكم�سّهل وحمّفز 
يكن  مل  بهما  والتذرع  �رشاعي، 
بدافع  اإل  طائفًيّا  نزوًعا  ي�سّكل 
الأح�سب  ي�سيف  امل�سلحة. 
قوله: »انتهت املذهبية باإ�سفاء 
احلقل  على  مذهبي  طابع 
وا�ستغالته،  اليمني  ال�سيا�سي 
تكري�س  يف  ا  مهًمّ دوًرا  واأّدت 

و�سمت  التي  الظواهر  من  عدد 
وتغذيته،  ال�سيا�سي  اليمن  تاريخ 
و�سيولة  امل�ستمر  كال�رشاع 
احلاكمة،  ال�سلطات  الدول/ 
وما  للبالد.  املتكرر  والتفكك 
زال هناك ما يوؤهلها لال�ستمرار 
فاليمن  الدور،  ذلك  اأداء  يف 
اليوم حما�رَش مبذهبية �سيا�سية 
تخو�س  ن�سطة  و�سّنية  �سيعية 
يف  وعنيفة  ناعمة  مواجهات 
تعمل  حالة  وهي  ذاته،  الوقت 
ال�سيا�سي  الو�سع  تعقيد  على 
ن وقوًدا اإ�سافًيّا لل�رشاع يف  وتُوؤِمّ

البالد«.

حمركات واآفاق
»اجلدل  الرابع،  الف�سل  يف 
)وحولها(  لل�سلطة  الهوياتي 
املحركات  اليمني:  ال�سياق  يف 
يبحث  والآفاق«،  والوظائف 
ال�سياقات  يف  الأح�سب 
الهوياتي  للجدل  واملحركات 
مثل دميومة  اليمن،  لل�سلطة يف 
ال�رشاع ال�سيا�سي، و�سح املوارد 
الطبيعية، و�سعف الدولة، وحتيز 
وف�سادها،  احلاكمة  ال�سلطة 
كما  والأطراف.  املركز  وجدل 
والغايات؛  الوظائف  يف  يبحث 
وحتفيز  والإ�سالح،  كالحتجاج 
الع�سبيات وا�ستقطابها، وت�سويق 
امل�رشوعات ال�سيا�سية، والتهيئة 
املوؤلف،  وبح�سب  ال�رشاعية. 
بحرارة  حمتفًظا  اليمن  يزال  ل 
ع�سبية حيَّة ومتاأهبة ومدعومة 
بغريزة �رشاعية ن�سطة ومندفعة، 
»ول تزال هناك اأ�سباب وعوامل 
اإىل  الو�سول  كثرية �ستحول دون 
ال�سلطة  ب�ساأن  اجتماعي  عقد 
وتداولها، قابل للبقاء وللنجاح«.

اإذا  اليمنيني  اأن  املوؤلف  ويرى 
نحو  التحول  م�رشوع  يف  م�سوا 

الفدرالية من دون تلبية �رشوط 
طريقهم  يف  »اإنهم  فـ  الفدرلة، 
فمن  امل�ستقبل؛  تفخيخ  اإىل 
ال�رشوط  بتلك  الوفاء  دون 
اأكرث  امل�رشوع  هذا  يكون  لن 
للفو�سى،  و�سفة  جمرد  من 
ال�سيا�سية  للحياة  و�سيت�سبب 
احلرائق،  من  مزيد  يف  وللبالد 
�سيُغري،  �سعيًفا  املركز  فبقاء 
ال�سلطات  املثل،  �سبيل  على 
طموحاتها  ويحفز  الإقليمية 
مبا  ال�ستقاللية،  ونزعاتها 
جغرافيتها  مع  تتعامل  يجعلها 
مع  وتتعامل  م�ستقبلية  كاأوطان 
موقت  كوطن  اليمنية  الدولة 
اأن  اإىل  فح�سب،  ا�سطراري  اأو 
عليه  لالنقالب  الفر�سة  تتوافر 
وعندما  به.  الرتباط  وفك 

لها،  الت�سدي  املركز  يحاول 
�ستكون البالد قد دخلت يف طور 

الفو�سى ال�ساملة«.
باحث  الأح�سب  علي  اأحمد 
التدري�س يف  هيئة  ميني، ع�سو 
ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة 
يف  مقيم  غري  وباحث  �سنعاء، 
الدرا�سات  مراكز  من  عدد 
اإعداد  يف  �سارك  الإقليمية. 
حملية  اإ�سرتاتيجية  تقارير 
اأوراق  من  عدًدا  وقدم  عدة، 
وموؤمترات  ندوات  يف  العمل 
يف  �سارك  واإقليمية.  حملية 
العربي  »الربيع  كتابني:  تاأليف 
التي  الثورة  العربي:  والذوبان 
مل تكتمل و�سوؤال الدميقراطية« 
)2013(؛ »اإ�سالح املوؤ�س�سات يف 

املنطقة العربية« )2015(.
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للموؤلف اأحمد علي االأح�شب

هوية ال�سلطة يف اليمن: جدل ال�سيا�سة والتاريخ
�شدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات كتاب هوية ال�شلطة يف اليمن: جدل ال�شيا�شة والتاريخ، ويتناول فيه موؤلفه، اأحمد علي االأح�شب، 

ال�شلطة ب�شفتها حموًرا رئي�ًشا تدور حوله ال�شراعات ال�شيا�شية واالجتماعية يف اليمن، الظاهرة منها اأو اخلفية.

للكاتبة الكويتية منى ال�شمرى

 »ل مو�سيقى يف الأحمدي« يف طبعة جديدة
الرابعة من  الطبعة  اأخرياً  �سدرت 
رواية »ل مو�سيقى يف الأحمدي«، 
�سهري  درامي  لعمل  حتولت  والتي 
�سمن م�سل�سالت رم�سان الأخري، 

للكاتبة الكويتية منى ال�سمرى.
وتر�سد الرواية حياة عدة اأ�رش يف 
واخلم�سينيات  الأربعينات  حقبة 
القرن  ال�سبعينيات من  اإىل  و�سولً 
وال�سعودية  الكويت  يف  املا�سي، 
�سخ�سية  على  م�سيئة  وُعمان، 
تعود  كويتي  رجل  وهو  »ع�سيبان« 
ال�سعودية،  يف  للق�سيم  اأ�سوله 
و�ساحب مكانة كبرية يف املجتمع، 

»حمد«  هو  وحيد  ابن  ولديه 
يف  النفط  حقول  يف  يعمل  الذي 
الأول  مرتني،  ويتزوج  الأحمدي، 
والثاين  ح�سة،  من  تقليدي  زواج 
املهند�س  ابنة  وهي  اجلليلة  من 
وكل  معه،  يعمل  الذي  العراقي 
مت�سابكة  موازاة حكايات  ذلك يف 
من ذلك الزمان، حتمل الكثري من 

الت�سويق.
وا�ستندت الكاتبة منى ال�سمري اإىل 
ن�سو�س باحثني كويتيني و�سعوديني 
حر�ساً على دقة الأبعاد التاريخية 

والجتماعية يف اإجناز الرواية.

الدولة  بجائزة  فوزها  وبعد 
الت�سجيعية عن روايتها »ل مو�سيقى 
يف الأحمدي«، حّولت الكاتبة منى 
اإىل  الرواية  هذه  ن�س  ال�سمري 
بال�سم  م�سل�سل  وحوار  �سيناريو 
نف�سه، وتو�سح يف مقابالت �سابقة 
لها »الأحداث تدور يف الأحمدي، 
املنطقة التي كانت تاريخياً حتت 
اكت�ساف  اإثر  الإنكليز،  �سيطرة 
ف�سارت  الكويت،  يف  البرتول 
والعمل  النكليز،  مبنطقة  تعرف 
اأعدُت فيه قراءة كتب يف التاريخ، 
باحثني  ن�سو�س  اإىل  وا�ستندت 

ا�ستعادة  من  لنتمكن  الرتاث،  يف 
على  حفاظاً  الأ�سلية،  املفردة 
القدمي  الكويتي  املجتمع  تقاليد 
اأكرث  تقدميه  ياأتي  ولكي  ولغته، 

اأمانة«.
ومن اأجواء الرواية:

يف  وتعبه  وقته  والدى  »يفرغ 
النفط  رائحة  عن  بعيًدا  البحر 
وحبات الرمل التي كثرياً ما دخلت 
النظارة  يرتدى  �سار  حتى  عينيه 
حر  يطفئ  اأن  ي�ستاق  ال�سوداء.. 
وطوال  املاء،  برودة  ال�سحراء يف 
يومني يظل ناقعا يف امللح وحوله 

وجدي  وزوجتاه  واأخواتي  اإخواين 
اأحفاده  بتعليم  ين�سغل  الذى 
البحر  من  يخرج  ول  ال�سباحة، 
حتى يوؤمن غداء الغد بوجبة كبرية 
من �سمك احلمام الذى كان يطري 
جمدداً،  ليغو�س  ويعود  اأمامنا 
حتت  طريقها  اأ�رشابه  تتخبط 
ال�سيد  �سبكة  ي�سحب  اأقدامنا، 
ال�سمك  ينتف�س  ت�سغر  يزمها،  ثم 
املاء  من  جدى  يخرج  بداخلها، 
البيت،  اإىل  الفارع  بطوله  كمارد 
ح�سة  اأبى  زوجة  معه  وتخرج 
لتح�رش له القهوة وال�ساي، وتبخر 

غرفتها ا�ستقباًل لوالدي الذى كان 
لأنه  العطلة  يومي  عندها  ينام 
طوال الأ�سبوع بعيد عنها يف بيتنا 
بخورها  رائحة  ت�سج  بالأحمدي، 
وخمرية �سعرها يف املكان، يل�سع 
دبور الغرية قلب الوالدة، حني كرب 
املبيت  عادة  انقطعت  اإخوتي 
قهر  من  جليلة  اأمي  وحتررت 

روتينه«.
�سدرت  الرابعة  الطبعة  اأن  يذكر 
للن�رش  بل�س  نوفا  ن�رش  دار  عن 
ن�رشت  ما  بح�سب  والتوزيع، 

وكاالت  ال�سمري على تويرت.
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بيت ب�شطارزي يحتفي بالإبداع امل�شرحي يف �شهر جويلية
 خ�ش�ض امل�شرح الوطني اجلزائري ل�شهر جويلية برناجما ثريا ي�شم العديد من العرو�ض  والتظاهرات امل�شرحية وهذا كله بغية اإعطاء نف�شا جديدا 
واإ�شفاء البهجة يف  مو�شم �شيف 2019 حيث من املنتظر اأن تلقى ا�شتجابة وا�شعة من طرف اجلمهور اجلزائري العا�شق للفن الرابع الذي لديه ر�شائل 

فنية هادفة ل�شالح للفرد وللمجتمع على حد �شواء والذي يعالج ق�شايا عديدة فهو يواكب الأحداث بطريقته اخلا�شة لي�شاهم يف  التوعية والإر�شاد  
عن  طريق الإبداع امل�شرحي الذي ميتلك خا�شية متيزه عن باقي الفنون الأخرى .

حكيم مالك 

برنامج  جويلية   و2   1 يومي  و�ستنطلق 
عر�ض  بوا�سطة  امل�رسحية  العرو�ض 
م�رسحية »�سليمان اللك« ويعود ن�سها عن 
حمي  اقتبا�ض  ملوليري،  الوهم«  »مري�ض 
الدين ب�سطارزي  و التي اأخرجها املخرج 
بريرب  الكرمي  عبد  اجلزائري  امل�رسحي 
اجلزائري،  الوطني  امل�رسح  اإنتاج   ومن 
من  و23  و16  و09   الثاين   يف  و�ستقدم  
البيئة«  »�سديق  عر�ض    2019 جويلية 
وهي ن�ض  ل�سيد علي بو�سافع ومن اإخراج  
املخرج  امل�رسحي ال�سوري  ح�سن كناين 

والتي اأنتجها بيت الب�سطارزي . 
 ،04 و،   03 اأيام  �سي�ستمتع اجلمهور   كما   
06، 07 و08 و 10، 11، 14، 15، 16  جويلية  
ن�ض:  ال�سيدين«  ..خادم  »اأرلوكان  بعر�ض 
كارلو غولدوين وترجمة: عبد القادر علولة  
الكبري  اجلزائري  املخرج  اإخراج  ومن 
العمل  فهذا  وبالتايل  عياد   �رسيف  زياين 
امل�رسح  بني  اإنتاج م�سرتك  هو  امل�سرتك 

اجلهوي  وامل�رسح  اجلزائري  الوطني 
لوهران.

من  و18   17 يومي  اجلمهور  و�سي�ستمتع  
ال�سعب  »فخامة  مب�رسحية   « جويلية 
ينتظر« والتي كتب  ن�سها يزيد �سحراوي 
امل�رسحي  العر�ض  هذا  باإخراج    وقام 
اإنتاج  من  وهو  زايدي   يا�سني   املخرج 
و�سيتم     ، اجلزائر  �سعيد  بور  تعاونية 
عر�ض يوم 20 من جويلية 2019«املوقوف 
رقم 80 » ماذا... لو » ن�ض: عبا�ض حايك   
�سفراين  م�سطفى  امل�رسحي  للمخرج 
القناع  الثقافية  اجلمعية  اإنتاج:  من  وهي 
للفنون الدرامية  لوالية ميلة  ،  يف حيت 
اجلزائري  الوطني  امل�رسح  �سيحت�سن 
 « »املينة  م�رسحية  املوايل  اليوم  يف 
ر�سوان  ر�سدي  االإعالمي  كتبها   التي 
بوزيد  �سوقي  املبدع  املخرج  واأخرجها 
لب�سكرة،   اإنتاج امل�رسح اجلهوي  وهي من 
امل�رسح  ع�ساق  جمددا   �سيكت�سف  كما 
ن�ض  »�سفية«  مل�رسحية  اجلزائري 
اأنتجها  والتي  �رسقي  اإبراهيم  واإخراج 

الدين  حمي  اجلزائري  الوطني  امل�رسح 
ب�سطارزي.

 ،25 اأيام  اجلزائرية   العائالت  و�ستحظى 
من  املو�سيقية  باملتعة  جويلية   و27   ،26
للمو�سيقى  الوطني  املهرجان  خالل  
للفرق   اجلزائرية  االأندل�سية  الكال�سيكية 
 ، �ساهيناز  نا�سف  بن  اإنتاج  من  وهي 
�سيحتفي  الفنية   الفعالية  فهذه  وبالتايل 
باإبداعات  الوطني  امل�رسح  خاللها  من 
املو�سيقى الكال�سيكية التي لديها �سحرها 
جمالية   لالأرجاء  ي�سفي  الذي  اخلا�ض   

المثيل لها .
كما �سيتم تنظيم  االأيام امل�رسحية للجنوب 
اجلزائري من  الوطني  امل�رسح  ركح  على 
�سيت�سنى  حيث    2019 اأوت   03 اإىل   29
االإبداعات  ملعرفة  العا�سمي   للجمهور 
اجلزائري  اجلنوب  يف  الأهلنا  امل�رسحية 
والذي ميتلك طاقات اإبداعية ال مثيل لها 
تتويجات  اإيجابي يف  دور  لها  كانت  والتي 
وطنية  ودولية يف العديد من املهرجانات 
املخرج  تتويجات  اأبرزها  امل�رسحية 

عقباوي  اأدرار  مدينة  ابن  امل�رسحي 
ال�سيخ  واملخرج عزوز عبد القادر، ولقد 
كان لهما دور بارز يف التعريف  اجلمهور 
حتاكي  مب�رسحيات  والعاملي   اجلزائري 

العادات  لتربز  الكبري  جنوبنا  يف  الواقع 
واالأمازيغية  املحلية   والثقافة  والتقاليد 
اجلزائري  التاريخ  عمق  يف  املتجذرة 

املليء  باالإجنازات ال�سخمة . 

الفكاهيان  املمثالن  اأدخال 
و  ب�سكرة  من  ال�سفري  الطاهر 
ليلة  �سطيف  من  �ساويل  مراد 
و  العائالت  االأحد  اإىل  ال�سبت 
اأجواء  يف  ال�سطايفي  ال�سباب 
عر�سيهما  خالل  من  ال�سحك 

»عرب  ملنولوجي  التوايل  على 
ذلك  و  »اأحنا خري«  و  بطلنا«  وال 
يف اأول �سهرة للطبعة االأوىل الأيام 
�سيتيفي�ض للفكاهة و ذلك مب�رسح 
الهواء الطلق لدار الثقافة هواري 

بومدين ب�سطيف.

التظاهرة  هذه  ا�ستهلت  قد  و 
  3 غاية  اإىل  تدوم  التي  الفنية 
جويلية املقبل من تنظيم مديرية 
الإبن  باأداء  للوالية،  الثقافة 
ال�سفري  الطاهر  الزيبان  عا�سمة 
الذي اأ�سحك اجلمهور من خالل 

حماكاته  لعديد ق�سايا املجتمع 
على  ب�سخرية  فكاهي  قالب  يف 
على  االأغاين  بع�ض  فحوى  غرار 
الزوايل«،  يا  روحك  »هني  غرار 

»زواج اليوم �سعيب و غايل«.
الفكاهي  مع  ال�سهرة  توا�سلت  و 

اأمتع  الذي  �ساويل  مراد 
خري«  »حنا  بعر�سه  اجلمهور 
بلم�سات جديدة، اأبرز من خالله 
اجلزائري  املواطن  ب�سيكولوجية 
قلب  طيبة  و  نرفزة  و  قلق  من 
يف  تاألق  حيث  الوقت  نف�ض  يف 

جت�سيد �سورها على اخل�سبة عن 
طريق موا�سيع خمتلفة  باأ�سلوب 
فكاهي جعلت اجلمهور احلا�رس 
ال�سحك  من  ه�سترييا  يف  يدخل 

القاطع لالأنفا�ض.
وكالت 

الطبعة الأوىل لأيام �شيتيفي�ض للفكاهة :

 الطاهر ال�شفري و مراد �شاويل ميتعان اجلمهور يف اأول �شهرة

وال�ساعر  الروائّي  كتاب  �سدر 
تيوفيل  الفرن�سّي  والناقد 
�سمَن  م�رس«،  اإىل  »رحلة  غوتييه 
التي  الفرن�سّي  االأدب  كال�سيكّيات 
ت�سدر عن م�رسوع »كلمة« للرتجمة 
وال�سياحة-  الثقافة  دائرة  يف 

اأبوظبي.
الكاتب  الفرن�سية  عن  وترجمه 
واملرتجم املغربّي حمّمد بنعبود، 
وقّدم  ونّقحها  الرتجمة  وراجع 
العراقّي  واالأكادميّي  ال�ساعر  لها 
جهاد،  كاظم  باري�ض  يف  املقيم 
بالّتزامن  الرتجمة  هذه  وت�سدر 
مع ترجمة رحلة الكاتب نف�سه اإىل 
ترجمها  االأخرى  وهي  اجلزائر، 
كاظم  وراَجعها  بنعبود  حمّمد 

جهاد.

»امل�ّشاء الكبري«
باقي  وفر�ست م�رس، �ساأنها �ساأن 
على  �سطوتها  ال�رّسق،  بلدان 
اإليها  رحلته  قبل  غوتييه  خيال 
ويف  الّرحلة  واأثناء  عديدة،  بعقوٍد 
اأعقابها، وكتب عنها و�سعَر ب�سوٍق 
اأن تطاأها قدماه،  اإليها قبل  عارٍم 
من  �ساهده  ما  خالل  من  وذلك 

الدويّل  املعر�ض  اأبنائها يف  اإبداع 
 ،1867 �سنة  باري�ض  اأقيم يف  الذي 
والغالريّيات،  املتاحف  ويف 
قراءاته  بف�سل  عنها  عرفه  وما 

ال�رسقّية واال�ست�رساقية الوا�سعة.
وجاء يف البيان: »عندما بلغها بعد 
�ساء  و�سغف،  وحنني  انتظار  طوِل 
حلادث  يتعّر�ض  اأن  االأقدار  عبث 
الكبري  امل�ّساء  وهو  رحلته،  حّوَل 
الذي كان يعّول على نظراته بقدر 
نقول  ثقافته،  على  يعّول  كان  ما 
اأّن  ذلك  ثابت«،  »�سفٍر  اإىل  حّولَها 
على  تعّر�ست  قد  ذراعيه  اإحدى 
مّما  الك�رس،  اإىل  ال�ّسفينة  منت 
ا�سطره، ملداراة ذراعه املجرّبة، 
املدينة  اإىل  بالتطلّع  االكتفاء  اإىل 
اأحالمه  كّل  ت�ستقطب  كانت  التي 
حيث  �ِسرَبْد  فندق  �رسفة  من 

اأقام«.

اأوا�شر م�شرتكة
بيد اأّن هذا اللّقاء املفّوت مل يكن 
الكاتب  فقريحة  بكامله،  كذلك 
لطاملا  التي  م�رس  عن  وذكرياته 
راآها يف اأحالمه وقراءاته، وقدرته 
على ا�ست�رساف طبائع اأهل البالد 

اأدنى جتلّياتها، وبف�سل  من خالل 
اأب�سط حمادثة، هذا كلّه مّكنه من 
اأن يعّو�ض ن�سبّياً عدم اقتداره على 
القاهرة  طول  يف  جائاًل  احلركة 
�سائر  يف  داأبه  كان  كما  وعر�سها 

رحالته.
ثّم اإّن الكتاب املرتَجم ههنا يقّدم 
ما  بف�سِل  اآخر  تعوي�ساً  للقارئ 
عن  مقاالت  من  ملحقه  يحتويه 
مكّر�سة  وفنّية  اأدبّية  اأعماٍل  عّدة 
يف  كتبها  قد  غوتييه  كان  مل�رس، 
الباحث  وجمعها  خمتلفة  فرتات 
الذي  تورتونيزه،  بابلو  االإيطايّل 
لهذه  طبعته  من  الرتجمة  تنطلق 
لرحلته  تتّمة  مبثابة  فهي  الّرحلة، 
تاأتينا من معاينته رحالت االآَخرين 
اأو  البالد  اإىل م�رس وما كتبوه عن 

ر�سموه.
اخليالّية  غوتييه  اأعمال  وحتتفظ 
املومياء«  »رواية  من  ال�رسق،  عن 
وق�س�سه،  اأ�سعاره  من  العديد  اإىل 
املكّر�سة  ومقاالته  رحالته  مع 
عديدةـ  م�سرتكة  باأوا�رس  لل�رّسق 
جند  االإبداعّية  الن�سو�ض  ففي 
اأفكاراً وافرة عن ال�رسق وحتليالت 
ويف  وثقافتهـ  لتاريخه  ر�سينة 

هذه  هناك  واملقاالت  الرحالت 
القدرة العالية على اإجناز الو�سف 
الّدّقة  البالغة  واللّوحة  احلّي 
وامل�سهد الباذخ التفا�سيل وال�رّسد 
هذا  واملعاينات،  للّقاءات  البارع 
كلّه الذي ي�سّف عن حر�ض الكاتب 
الذي  العامل  يف  قارئه  زّج  على 
لهذا  قراءته  �سميم  ويف  ي�سف، 

امل�سهد اأو العمل الفّنّي اأو ذاك.
تيوفيل  ولد  واملرتجم  الكاتب 
 Théophile Gautierغوتييه
 Tarbes تارب  مدينة  يف 
اإىل  عائلته  مع  وانتقل  الفرن�سّية 
املدر�سة  ويف   .1818 يف  باري�ض 
دو  جريار  ال�ساعر  على  تعّرف 
�سداقتهما  ُعرى  وتوّطدت  نرفال 
ال�ّسعراء  لدرا�سة  معاً  وحتّم�سا 
الفرن�سّية،  اللّغة  واآداب  الاّلتني 
االأو�ساط  يرتادان  بعد  فيما  وبداآ 
فيكتور  على  تعّرف  ثّم  االأدبّية. 
موهبته  يعي  جعله  الذي  هوغو 
كاتباً هو الذي كان م�سّمماً على اأن 
ي�سبح ر�ّساماً، وما هي اإاّل �سنوات 
نف�سه،  غوتييه  �سار  حّتى  قليلة 
باأ�سعاره و�رسدّياته ومقاالته، اأحد 

اأعمدة الرومنطيقّية الفرن�سّية.

قّرر   1850 من  اعتباراً  اأّنه  بيد 
م�ستاًء  احلركة  هذه  عن  االبتعاد 
واأطلق  ال�ّسعورّية،  مغاالتها  من 
الفّن«،  اأجل  »الفّن من  نظرّيته يف 
تّيار  رائد  �سار  ما  و�رسعان 
من  نوع  وهو  ال�سعرّي،  الربنا�ض 
بها  اأُعجب  حُمَدثة  رومنطيقّية 

رامبو ثّم انتقدها فيما بعد.
وبرع غوتييه اأي�ساً يف كتابة الرواية 
الفّن  وق�س�ض الرحالت، ويف نقد 
والّنحت  الّر�سم  �سنوفه،  بكّل 
�سهد  وقد  وامل�رسح.  واملو�سيقى 
باالأملعّية،  واأقرانه  �سابقوه  له 
ال�سعرّية  فافتتح بودلري جمموعته 
باإهداء  ال�رّسّ  اأزهار  االأ�سا�سّية 
غوتييه،  اإىل  كلّها  املجموعة 
هوغو  من  كّل  وفاته  بعد  ورثاه 
وماالرميه، وكان بني اأ�سدقائه، اإىل 
الّروائّيان  ال�سعراء،  هوؤالء  جانب 
دوما  واألك�سندر  فلوبري  غو�ستاف 

االبن.
كلمة«  »م�رسوع  اأن  بالذكر  وجدير 
الأجمل  ترجمة  ن�رس  اأن  �سبق 
واأكرثها  الق�سرية  غوتييه  ق�س�ض 
وال�ساعر  الروائي  بها  قام  ذيوعاً 
اليو�سفي  علي  حمّمد  التون�سّي 

وحملت  جهاد،  كاظم  وراجعها 
وق�س�ض  العا�سقة  »امليتة  عنوان 

فنظازّية اأخرى«.
اأّما حمّمد بنعبود، مرتجم الكتاب، 
تطوان  اإقليم  مواليد  من  فهو 
باملغرب، �سنة 1957، حا�سل على 
كلّية  العربية من  اللّغة  االإجازة يف 
اآداب فا�ض، وعلى دبلوم كلّية علوم 

الرّتبية بالّرباط.
)احّتاد  الذئب«  »ق�سبة  رواية  له 
كّتاب املغرب( وجمموعة ق�س�سية 
وزارة  )من�سورات  »جتاويف« 
و�سنياريوهات  املغربية(  الّثقافة 

اأفالم تلفزيونّية.
»امل�رسّية«  روايتا  ترجماته  ومن 
�سينويه  جليلربت  النيل«  و«ابنة 
وروايتا  اجلمل(،  )من�سورات 
و«خمالب  الف�سيلة«  »اغتيال 
حمدو�سي  مليلودي  املوت« 
»لقاء«  )من�سورات عكاظ(، وكتاب 
روايات  و�سّت  كونديرا  مليالن 
الّثقايف  )املركز  زفايغ،  ل�ستيفان 
وثالث  و«طردّيات«  العربّي( 
دوما  الألك�ساندر  للنا�سئة  روايات 

)م�رسوع »كلمة« للرتجمة(.
وكالت 

م�شروع "كلمة" ُي�شدر ترجمة رحلة تيوفيل غوتييه اإىل م�شر
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

ملاذا حتتوي كب�صولت الدواء على لونني خمتلفني؟ 
من  واحدة  الكب�شولت  تعترب 
الدواء؛  تقدمي  طرق  اأقدم 
والتي يرجع تاريخها اإىل ع�رس 
الفراعنة والذين ذاع �شيتهم يف 
لكن  وال�شيدلة؛  الطب  جمال 
هل ت�شاءلت يوماً ملاذا حتتوي 
جزاأين  على  الدواء  كب�شولت 

خمتلفي اللون ؟
الدواء  كب�شولت  حتتفظ 
�شلبة  جيلتينية  كانت  �شواء 
اجلزاأين؛  ذات  هلمية  اأو 
بداخلها؛  الدوائي  بامل�شحوق 
تقوم  الكب�شولة  بلع  وعند 
اجلزء  باإذابة  املعدة  ُع�شارات 
اخلارجي من الكب�شولة؛ ليمتزج 
اأمعاء  يف  الدوائية  البودرة 
املري�ص ليتم امت�شا�شها فيما 
بعد من الأمعاء ونقلها اإىل باقي 
اأجراء اجل�شم عن طريق الدم .
جزاأين  من  الكب�شولة  وتتكون 
فهناك  ؛  احلجم  يف  خمتلفني 
والذي  الآخر  من  اأعر�ص  جزء 
يحتوي بداخله على امل�شحوق 

اأما اجلزء الآخر فما  الدوائي، 
على  يغلق  فارغ  غطاء  اإل  هو 
عملية  وخلل  الآخر،  اجلزء 
و�شع  يتم  الكب�شولة؛  ت�شنيع 
قاعدة  على  الكبري  اجلزء 
الدوائية،  باملادة  ملئه  ليتم 

باجلزء  بعد  فيما  تغطيته  ويتم 
الأ�شغر.

على  الدواء  �رسكات  وتعمل 
التفرقة بني اجلزاأين عن طريق 
لت�شهيل  بلون  منهما  كل  �شبغ 
كفاءة  وزيادة  الإنتاج  عملية 

الإنتاج.
العملية  هذه  اأن  اإىل  بالإ�شافة 
واإقناع  ترغيب  على  تعمل 
الأطفال بتناول الدواء وخا�شة 
اإذا كانت األوان الكب�شولت متيل 

اإىل الألوان الزاهية .

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأعطى الحتاد الأوروبي ال�شوء الأخ�رس 
لدواء جديد يوؤمن الوقاية من نوبات 

ال�شداع الن�شفي )ال�شقيقة( وميكن الآن 
 erenumab ت�شويق الدواء اإرنوماب
)ال�شم التجاري Aimovig ®( كاأول 

دواء للوقاية من نوبات ال�شداع الن�شفي، 
والذي طورته خمتربات نوفارتي�ص 

Novartis . وبعد اأن اأجازت الوليات 
املتحدة ت�شويق هذا الدواء يف البلد 

ال�شهر املا�شي، وتبعتها �شوي�رسا 
قبل اأ�شبوعني، وافقت بلدان الحتاد 

الأوروبي على ت�شويق هذا العلج 
للمر�شى الذين يعانون من نوبات 

ال�شداع الن�شفي 4 مرات يف ال�شهر على 
الأقل.

 erenumab( يقدم الدواء اإرنوماب
Aimovig( - ® اأ�شلوباً جديداً متاماً 

يف علج ال�شداع الن�شفي حيث اأنه 

ل ي�شتهدف نظام ال�شريوتونني مثل 
اأدوية تربتان triptans ، اأو اإرغوتامني 

ergotamineولكنه موّجه �شد 
م�شتقبلت البيبتيدات ذات ال�شلة 

بالكال�شيتونني )CGRP(. ولتب�شيط 
هذه العملية فاإن الدواء يحجب 

م�شتقبلت الأمل التي يفرت�ص اأنها 
تنخرط يف تن�شيط اأمل ال�شداع الن�شفي.

خلل التجارب ال�رسيرية، فاإَنّ ن�شف 
عدد املر�شى البالغ 2600 مري�ص ممن 

يعانون من نوبات ال�شداع الن�شفي 
العر�شي بفرتة تطول من 4 اإىل 14 يوماً 
يف ال�شهر وممن اأخذوا علج اإرنوماب، 

انخف�ص عدد اأيام ال�شداع الن�شفي 
الذي يعانون منه اإىل الن�شف اأو اأكرث. 

وهذا العلج الوقائي ميكن لل�شخ�ص اأن 
ياأخذه بنف�شه يف البيت مرة واحدة يف 

ال�شهر با�شتخدام قلم احلقنة.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

رقـــــــم  الفهـــر�س   ،16/4182 رقــم  اجلــدول    ،2016/11/30 بتاريــخ  البحـري«  التجـاري  »الق�شـم  حممـد  �شيدي  حمكمــة  عـن  ال�شـادر  للحكـم  التنفيذيـة  ال�شيغـة  ومبوجـب 
.16/6991

التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء  ال�شراقة بتاريخ 2019/06/05، رقم الفهر�س 19/2033، املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري  وتنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س  حمكمة  
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.
نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  

ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة ذات ال�شخ�س الواحد امل�شماة كري�س �شاندريو، املمثلة من طرف م�شريتها حمديد يا�شمـني.
العنــوان : القطعــة ح رقــم 12، العا�شـــور، وليـــــة اجلزائـــــــــــــر.

* بدفعها بني يدينا خلل الأجل القانونـــــــــــــــــــــــــــــــــي :

لفائـــدة : البنك اخلارجي �شركة الأ�شهم – املمثل من طرف رئي�س مديره العـــــــــــــــام.
العنـــوان   : 88 �شارع ح�شيبة بن بوعلي، اجلزائــــــــــــــــــــــــــــر.

املختار موطنا له يف دائرة  اخت�شا�س حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري، مبقر ال�شركة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ  ال�شالف ذكــره.

مــــــا جمموعــــــــه مبلــــــــــــــــــغ 1.280.404،75 دج
)واحد مليون ومائتان وثمانون األفا واأربعمائة واأربعة دينار جزائري و75 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

الفهــــــــر�س  رقــــم   ،11/2282 اجلــدول  رقــم   ،2011/07/11 بتاريــخ  البحـري«  التجـاري  »الق�شـم  ال�شراقــة  حمكمــة  عــن  ال�شـادر  للحكـم  التنفيذيـة  ال�شيغـة  ومبوجـب 
.11/3377

وتنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س  حمكمة  ال�شراقة بتاريخ 2019/06/03، رقم الفهر�س 19/2044، املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء 
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ال�شيــد  : بوعــروة حممــــد �شمــــــري.

العنــوان : حي 19 ماي، فيل رقم 07، بابا ح�شن، وليــة اجلزائــــــــــــــــــــر.

* بدفعها بني يدينا خلل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـــدة : البنك الوطني اجلزائري »�شركة م�شاهمة« وكالة بابا ح�شن – املمثلة يف �شخ�س مديرهــــــــا.
العنـــوان  : �شـارع ارن�شتـو �شيخفـــارة - اجلزائــــــــــــــــــــــــر.

املختــارة موطنــا لهــا فــي دائــرة  اخت�شــا�س حمكمــة التنفيــذ مبقــر وكالــة بـابـا ح�شــن
الكائـــن  : رقــم 14 �شــارع قا�شــي حممــد، بـابـا ح�شــن، وليــــة اجلزائـــــــــر.

مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 795.766،15 دج
)�شبعمائة وخم�شة وت�شعون األفا و�شبعمائة و�شتة و�شتون دينارا جزائريا و15 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
 املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

الفهـــــــر�س  رقــــم   ،13/6125 اجلــدول  رقــم   ،2014/02/17 بتاريــخ  البحـري"  التجـاري  "الق�شـم  ال�شراقــة  حمكمــة  عــن  ال�شـادر  للحكـم  التنفيذيـة  ال�شيغـة  ومبوجـب 
.14/1099

التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء  ال�شراقة بتاريخ 2019/06/03، رقم الفهر�س 19/2045، املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري  وتنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س  حمكمة  
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ال�شيــد  : خليــل عبــد الــــــرزاق.

العنــوان : ب تو�شعــة اأ رقــم 46 بابا ح�شــن، وليـــة اجلزائــــــــــــــــر.

* بدفعها بني يدينا خلل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـــدة : البنك الوطني اجلزائري �شركة م�شاهمة -  املمثلة يف �شخ�س الرئي�س املدير العـــــــــــام.
العنـــوان  : 08 �شـارع اأرن�شتـو �شخغيفـارا – اجلزائـــــــــــــــــــــــر.

املختــارة موطنــا لهــا فــي دائــرة  اخت�شــا�س حمكمــة التنفيــذ مبقــر وكالــة بـابـا ح�شــن
الكائـــن  : رقــم 14 �شــارع قا�شــي حممــد، بـابـا ح�شــن، وليــــة اجلزائـــــــــر.

مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 1.321.982،84 دج
                                   )واحد مليون وثلثمائة وواحد وع�شرون األفا وت�شعمائة واثنان وثمانون دينارا جزائريا و84 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

ومبوجـب ال�شيغـة التنفيذيـة للحكـم ال�شـادر عــن حمكمــة ال�شراقــة »الق�شـم التجـاري البحـري« بتاريــخ 2015/04/13، رقــم اجلــدول 15/967، رقــــم الفهــــــــر�س 15/2549.

وال�شند  بالوفاء  للتكليف  الر�شمي  التبليغ  حم�شري  م�شمون  بن�شر  الإذن  املت�شمــن   ،19/2034 الفهر�س  رقم   ،2019/06/05 بتاريخ  ال�شراقة  حمكمة   رئي�س   عن  ال�شادر  للأمر  وتنفيذا 
التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ال�شيــد  : اأيــت �شعيــد مالـــــك.

العنــوان : حي �شيدي حل�شن 02 قطعة رقم 10 حمل رقم 10، بابا ح�شن، وليــة اجلزائــــــــــر.

* بدفعه بني يدينا خلل الأجل القانونـــــــــــــــــــــــــــــــــي :

لفائـــدة : البنك الوطني اجلزائري �شركة ذات اأ�شهم -  املمثلة يف �شخ�س املديـر العـــــــــــام.
العنـــوان  : �شـارع اأرن�شتـو �شيغيفـارة – اجلزائــر. )وكالــــة بابا ح�شـــــــــــن(.

املختــارة موطنــا لهــا فــي دائــرة  اخت�شــا�س حمكمــة التنفيــذ مبقــر وكالــة بـابـا ح�شــن
الكائـــن  : رقــم 14 �شــارع قا�شــي حممــد، بـابـا ح�شــن، وليــــة اجلزائـــــــــر.

مــــــا جمموعــــــــه مبلــــــــــــــــــغ 2.911.593،46 دج
)مليونان وت�شعمائة واحدى ع�شر األفا وخم�شمائة وثلثة وت�شعون دينارا جزائريا و46 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

الفهـــــــر�س  رقــــم   ،14/998 اجلــدول  رقــم   ،2014/04/07 بتاريــخ  البحـري"  التجـاري  "الق�شـم  ال�شراقــة  حمكمــة  عــن  ال�شـادر  للحكـم  التنفيذيـة  ال�شيغـة  ومبوجـب 
.14/2423

الر�شمي للتكليف بالوفاء  التبليغ  الفهر�س 19/2031، املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري  ال�شراقة بتاريخ 2019/06/05، رقم  ال�شادر عن رئي�س  حمكمة   وتنفيذا للأمر 
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  

ال�شيــد  : �شكنـــدري ر�شــــــــــا.
العنــوان : جتزئة فا�شتون برنار رقم 78، الدرارية، وليـة اجلزائـــــــــــــــــــــر.

* بدفعه بني يدينا خلل الأجل القانونـــــــــــــــــــــــــــــــــي :

لفائـــدة : البنك الوطني اجلزائري �شركة م�شاهمة -  املمثلة يف �شخ�س الرئي�س املدير العـــــــــــام.
العنـــوان  : �شـارع ارن�شتـو �شيغفـارة – اجلزائـــــر العا�شمـــــــــــــــــة.

املختــارة موطنــا لهــا فــي دائــرة  اخت�شــا�س حمكمــة التنفيــذ مبقــر وكالــة بـابـا ح�شــن
الكائـــن  : رقــم 14 �شــارع قا�شــي حممــد، بـابـا ح�شــن، وليــــة اجلزائـــــــــر.

مــــــا جمموعــــــــه مبلــــــــــــــــــغ 2.738.510،50 دج
)مليونان و�شبعمائة وثمانية وثلثون األفا وخم�شمائة وع�شرة دينار جزائري و50 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

ومبوجـب ال�شيغـة التنفيذيـة للحكــم ال�شــادر عــن حمكمــة ال�شراقــة »الق�شـم املدنـــــي« بتاريــخ 2018/05/23، رقــم اجلــدول 18/2739، رقــــم الفهـــــــر�س 18/4413.

وتنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س  حمكمة  ال�شراقة
 بتاريخ 2019/05/30، رقم الفهر�س 19/1975، املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على 

نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ال�شيـد  : قريــــن اأحمـــــــــد.

العنـوان : 10 حــي �شيــدي ح�شــان ال�شراقــة، وليــــة اجلزائــــــــــــــر.

* بدفعه بني يدينا خلل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـدة  : ال�شركة الوطنية للتاأمني املديرية اجلهوية للتاأمني اجلزائر 3 �شركة ذات م�شاهمة – ممثلة يف �شخ�س مديرهــا.
العنـوان : 05 �شـارع ارن�شتـو �شـي غيفـارة، اجلزائـــــــــــــــــــــــــر.

املختارة موطنا لها يف  دائرة  اخت�شا�س حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري، مبقر ال�شركة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ  ال�شالف ذكـره.

مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 1.032.972،74 دج
)واحد مليون واثنان وثلثون األفا وت�شعمائة واثنان و�شبعون دينارا جزائريا و74 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

املح�شـــــر الق�شائــــــــيواإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

ومبوجـب ال�شيغـة التنفيذيـة للحكـم ال�شـادر عــن حمكمــة ال�شراقــة "ق�شــم �شـوؤون الأ�شـرة" بتاريــخ 2011/06/20، رقــم اجلــدول 11/1430، رقــــم الفهـــــــر�س 11/2931.
املرفو�س ا�شتئنافه مبوجب القرار ال�شادر بتاريخ 2018/12/19، الفهر�س رقــــــــــــم 18/3578.

الر�شمي للتكليف بالوفاء  التبليغ  املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري  الفهر�س 19/1980،  ال�شراقة بتاريخ 2019/05/30، رقم  ال�شادر عن رئي�س  حمكمة   وتنفيذا للأمر 
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

 نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ال�شيـد  : واجنلــــي عبـــــــــــد اهلل.

العنـوان : حـي 1016 م�شكـن، عمـارة 30 رقـم 12 وادي الرمـان العا�شـور، وليـة اجلزائــــــر.

* بدفعها بني يدينا خلل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـــدة : ال�شيدة/ ب�شـــريي ناديــــــــة.
العنــوان  : حي الرتقوي رقم CITE EVOLUTIVE 29، عني البنيان، اجلزائـــــــــــــــــر.

القائمة يف حقها واحلا�شرة عنها يف ق�شية احلال، وكيلتها الأ�شتاذة/ مرو�س فيلومان نهاد املحامي لدى املجلـــــــــــ�س.

مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 2.709.250.00 دج
)مليونان و�شبعمائة وت�شعة اآلف ومائتان وخم�شون دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
                                                                                               املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

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

الفهــــــــر�س  رقــــم   ،14/997 اجلــدول  رقــم   ،2014/04/07 بتاريــخ  البحـري«  التجـاري  »الق�شـم  ال�شراقــة  حمكمــة  عــن  ال�شـادر  للحكـم  التنفيذيـة  ال�شيغـة  ومبوجـب 
.14/2422

التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء  ال�شراقة بتاريخ 2019/06/03، رقم الفهر�س 19/2037، املت�شمــن الإذن بن�شر م�شمون حم�شري  وتنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س  حمكمة  
وال�شند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�شـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.

  نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ال�شيــد  : طوبــــال ح�شــــــــــني.

العنــوان : حي �شيدي حل�شن 01 رقم 104، باب اأح�شن، وليـــة اجلزائــــــــــــــــر.

* بدفعه بني يدينا خلل الأجل القانونـــــــــــــــــــــــــــــــــي :

لفائـــدة : البنك الوطني اجلزائري �شركة م�شاهمة -  املمثلة يف �شخ�س الرئي�س املدير العـــــــــــام.
العنـــوان  : �شـارع اأرن�شتـو �شيغيفـارة – اجلزائـــــر العا�شمـــــــــــــــــة.

املختــارة موطنــا لهــا فــي دائــرة  اخت�شــا�س حمكمــة التنفيــذ مبقــر وكالــة بـابـا ح�شــن
الكائـــن  : رقــم 14 �شــارع قا�شــي حممــد، بـابـا ح�شــن، وليــــة اجلزائـــــــــر.

مــــــا جمموعــــــــه مبلــــــــــــــــــغ 3.966.760،80 دج
)ثلثة مليني وت�شعمائة و�شتة و�شتون األفا و�شبعمائة و�شتون دينارا جزائريا و80 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

املح�شـــــر الق�شائــــــــيواإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة
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ماجدة  الفّنانة  ح�صلت 
الدكتوراه  على  الرومي 
العلوم  يف  الفخرية 
وحر�صت  الإن�صانية 
على  اأحالم  الفّنانة 
فعرب  لها.  التهنئة  توجيه 
النرتنت  على  ح�صابها 
قائلة:  اأحالم  غّردت 
هي  وتفخر  »ت�صتحقينها 
ا�صمك  باأّن  تفخر  بك، 

يقرتن با�صم هذه ال�صهادة 
الفّن،  كبرية  يا  الكبرية، 
ماجدة الرومي فخر الفن 

والفّنانني«.
بريوت  جامعة  وكانت 
ماجدة  الفّنانة  كرمت 
ومنحتها  الرومي 
يف  الفخرية  الدكتوراه 
تقديراً  الإن�صانية  العلوم 
الإن�صانية  لعطاءاتها 

والفنية  والثقافية 
الـ56  الذكرى  مبنا�صبة 

اجلامعة  تاأ�صي�س  على 
بفرعيها يف بريوت.
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املدير م�صوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

جائزة جديدة للمخرجة نادين لبكي من اأملانيا
اإجناز جديد ت�شيفه املخرجة اللبنانية نادين لبكي اإىل جعبتها، وهذه املرة من اأملانيا، حيث ُمنحت جائزة ميونيخ لل�شالم لكل من املخرج الأملاين 

مايكل »بويل« هريبيغ واملخرجة نادين لبكي، مع العلم اأن اجلائزة ُتنح قبل بدء مهرجان ميونخ يف اأملانيا بفرتة ق�شرية.
الأفالم  اجلائزة  هذه  تكّرم 
ذات القيمة الفنية التي حتمل 
والجتماعي  الإن�صاين  البعد 
اجلائزة  اأما  وال�صيا�صي، 
املخرج  نالها  فقد  اخلا�صة 
عن  ديركي  طالل  ال�صوري 
فيلمه الوثائقي »الآباء والأبناء 

- اأبناء اخلالفة«.
هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
اإىل  ترمز  الدولية  اجلائزة 
ال�صالم والتنوير والتفاهم بني 
الإن�صان  كرامة  وحرمة  الأمم 

لكل فرد يف اأي جمتمع، بغ�س 
الرتاث  اأو  الثقافة  عن  النظر 
عن  النظر  وبغ�س  الديني، 
لون  اأو  العرق  اأو  اجلن�س  نوع 

اللحم.
برنارد  زوجها  وفاة  بعد 
اإليزابيث ويكي  اأن�صاأت  ويكي، 
اإندري�س �صندوق برنارد ويكي 
التذكاري يف عام 2002؛ وهي 
من  ّول  تمُ ربحية  منظمة غري 
واجلهات  التربعات  خالل 

الراعية.

فهو  ويكي  برينارد  اإرث  اأما 
التي  ال�صالم  جائزة  اأ�صا�س 

نح منذ عام 2002. تمُ
يمُعّد  الذي  ويكي  برنارد  كان 
اأبرز  اأحد  وا�صع  نطاق  على 
الأملانية،  باللغة  املخرجني 
تاأثريه  كان  وحيد«،  »ذئب 
حم�صو�صاً على نطاق وا�صع يف 
امل�صهد ال�صينمائي يف الن�صف 

الثاين من القرن الع�رشين. 
املناه�صة  �صورته  لقيت 
 )1959( »اجل�رش«  للحرب 

جميع  يف  كبرية  اإ�صادة 
العديد  وتلّقى  العامل،  اأنحاء 
ذلك  يف  مبا  اجلوائز  من 
 Golden و  اأو�صكار  تر�صيح 
الأمم  كّرمته  وقد   ،Globe
لتعزيز  جلهوده  املتحدة 

ال�صالم والتفاهم بني الأمم.
حفل  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
ت�صليم جائزة ال�صينما الدولية 
م�رشح  يف  يمُقام  لل�صالم 
اأروع  اأحد  كوفيلي�س-ميونيخ، 

م�صارح روكوكو يف العامل.

   نبيل �شعيل يغني »املحبة« بلغة الإ�شارة

اأغنيته  من  فيديو  مقطع  �صعيل  نبيل  املطرب  طرح 
عرب  والبكم،  لل�صم  الإ�صارة  للغة  مرتجم  »املحبة« 

�صفحته الر�صمية مبوقع في�س بوك.
اأغنية »املحبة« من كلمات اأحمد ال�صانع، اأحلان عبد 
القادر الهدهود، وهي اإحدى اأغاين األبوم »فرق ال�صما 

.»2019
ووعد نبيل �صعيل جمهوره بقرب طرح األبومه اجلديد، 
وعلق نبيل على الفيديو، قائاًل: »اإن �صاء اهلل يف القريب 

العاجل مني األبوم خالل هذا ال�صهر«.

منة ف�شايل ترف�س 
تقدمي برنامج تلفزيوين

   
تقدمي  ف�صايل عن خو�س جتربة  منة  الفنانة  اعتذرت 
على  عر�صه  املقرر  من  كان  يومي  تلفزيوين  برنامج 

اإحدى الف�صائيات امل�رشية.
وعلم  اأن ف�صايل اعتذرت عن الربنامج ل�صعف الأجر، 
لتقدمي  يومياً  للتفرغ  يرتقي  ل  املبلغ  اأن  وجدت  األف جنيه م�رشي، حيث  ومائتي  مليون  اإيل  و�صل  الذي 
برنامج، رغم اأنه كان من املقرر اأن ي�صاركها يف تقدميه اأحد املذيعني ال�صباب، اإل اأنها اعتذرت للقائمني 

عليه فور علمها بقيمة الأجر.
يذكر اأن منة ف�صايل ت�صتعد ل�صتكمال ت�صوير دورها يف م�صل�صل »قيد عائلي« خالل الأيام املقبلة، وي�صاركها 
البطولة عزت العاليلي ومريفت اأمني وبو�صي ون�صال ال�صافعي ورمي البارودي واأمرية هاين وكوكبة من النجوم، 

من اإخراج تامر حمزة.

وفاة الفنان حممد اأبو الوفا 
بعد �شراع مع املر�س

   
تويف الفنان حممد اأبوالوفا بعد �رشاع مع املر�س،  اأول 

اأم�س ، داخل م�صت�صفى الفيوم العام.
وت�صيع جنازة الفنان الراحل بعد �صالة الظهر، اليوم، من 
اأحد م�صاجد الفيوم، على اأن يوارى جثمانه الرثى داخل 
تتلقى  اأن  نف�صها، ومن املقرر  العائلة باملحافظة  مقابر 

اأ�رشته العزاء، م�صاء اليوم ال�صبت، داخل اإحدى دور املنا�صبات هناك.
وكان حممد اأبوالوفا تعر�س لوعكة �صحية �صديدة قبل اأ�صابيع عدة، ا�صتلزم مكوثه داخل امل�صت�صفى حيث 

وافته املنية هناك.
يذكر اأن الفنان حممد اأبوالوفا قد �صارك يف العديد من الأعمال الدرامية، اأبرزها م�صل�صالت »اأهل كايرو، 

بدون ذكر اأ�صماء، قانون عمر، ن�رش ال�صعيد، وممنوع القرتاب اأو الت�صوير«

م�شطفى �شعبان يدر�س حتويل »الزوجة 
الرابعة« اإىل م�شرحية

م�صطفي  الفنان  تلقى 
�صعبان عر�صاً من ال�رشيك 
املوؤ�ص�س والع�صو املنتدب 
املخرج  �صو«،  »كايرو  لـ 

لتحويل  الهواري،  جمدي 
»الزوجة  م�صل�صلهما 
اإنتاجه  مت  الذي  الرابعة« 
م�رشحية  اإىل   2012 عام 

والدول  م�رش  يف  تمُعر�س 
العربية.

يدر�س  �صعبان  اأن  وعلم  
موافقته  رغم  العر�س 
الفكرة،  على  املبدئية 
اأن امل�صل�صل حقق  بخا�صة 
عر�صه،  وقت  كبرياً  جناحاً 
وعلي اإثره دخل الهواري فى 
مفاو�صات مع البطالت عال 
غامن ودرة ولقاء اخلمي�صي 
جمدي  وهبة  عامر  واآينت 
لإقناعهن باملوافقة، حيث 
ما زالت املفاو�صات جارية 

ومل تثمر عن تعاقد ر�صمي 
حتي الآن.

اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
كان  �صعبان  م�صطفي 
جبل«،  »اأبو  م�صل�صل 
رم�صان  يف  ر�س  عمُ الذي 
املا�صي، و�صاركته البطولة 
بن  عائ�صة  التون�صية 
بدر  وجنالء  ودياب  اأحمد 
وكوكبة  البزاوي  وحممود 
تاأليف  من  النجوم،  من 
واإخراج  ب�صري  �صيد  حممد 

اأحمد �صالح

جورج  الأمريكي،  الروائي  �رشح 
مارتن موؤلف روايات »اأغنية اجلليد 
اأحداث  منها  املقتب�س  والنار«، 
»�رشاع  التلفزيونية  ال�صل�صلة 
راأيه  عن  الأوىل  للمرة  العرو�س«، 
�صهدها  التي  الفعل  ردود  حول 
امل�صل�صل  من  الأخري  املو�صم 
تاريخ  يف  ومتابعة  �صعبية  الأكرث 
وبخا�صة  التلفزيونية،  الدراما 
اأحداث احللقة الأخرية، معترباً اأن 

ذلك اأمراً غري م�صبوق.
وهاجم جورج مارتن يف ت�رشيحاته 

الجتماعي،  التوا�صل  من�صات 
وا�صفاً ما تداولته بع�س املواقع من 
اأخبار وتعليقات بال�صموم التي تبث 
يف عقول املثقفني، وتابع مو�صحاً: 
»كثرياً ما اأتلقى اأ�صئلة من املتابعني 
�صت�صمنها  التي  النهاية  �صكل  حول 
اجلزء القادم من »�رشاع العرو�س« 
التي اأقوم بكتابتها حالياً«، لفتاً اإىل 
اأن املحتوى الذي يقدمه من خالل 
يكون  اأن  بال�رشورة  لي�س  روايته 
تقدمه  ملا  تفا�صيله  بكل  مطابقاً 
�صبكة »هوبو«، التي تعر�س اأحداث 

خمتلفة  من�صة  خالل  من  الرواية 
حمدود  عدد  ويف  التلفزيون  وهي 

من ال�صاعات«.
يف املقابل، اأ�صاد مارتن يف احللقة 
التي ظهر فيها مع الناقد ال�صينمائي 
ً»�رشاع  م�صل�صل  مالتني يف  ليونارد 
التي  الوا�صعة  بال�صعبية  العرو�س«، 
حققها امل�صل�صل يف خمتلف اأنحاء 
بع�س  دفع  الذي  احلد  اإىل  العامل، 
اجلدد  املواليد  لت�صمية  العائالت 
باأ�صماء بع�س اأبطال العمل، ما يعد 

من اأكرب النجاحات.

جورج مارتن يفاجئ متابعيه

ماجدة الرومي حت�شل على الدكتوراه الفخرية.. واأحالم ُتعّلق
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الأ�سواق من  �سيارة  األف   600 من  اأكرث  ت�سحب  مازدا 
�رشكة  يف  م�صادر  ذكرت 
اأن ال�رشكة  اليابانية  مازدا 
األف   640 نحو  �صت�صحب 
حول  طرحتها  �صيارة 
العامل واأو�صحت امل�صادر 
اأن �صبب �صحب مازدا لهذه 
ال�صيارات هو اكت�صاف خلل 
فني يف نواب�ض ال�صمامات 
حمركاتها،  يف  املوجودة 
عمل  اإبطاء  اإىل  يوؤدي  ما 

توقفها  اأو  املحركات، 
بع�ض  العمل فجاأة يف  عن 
املفرت�ض  ومن  الأحيان 
اأن ت�صحب مازدا نحو 230 
األف �صيارة من ب�صعة مناذج 
كانت   "5-CX" بينها  من 
ال�صوق  يف  طرحتها  قد 
اإىل  بالإ�صافة  اليابانية، 
410 اآلف �صيارة مطروحة 

يف الأ�صواق العاملية.

بعد  الأخبار  تلك  وتاأتي 
فرتة من اإعالن مازدا عن 
نيتها �صحب 20 األف �صيارة 
كانت   "6" الطراز  من 
ال�صوق  يف  طرحتها  قد 
 2002 بني  ما  الرو�صية 
م�صاكل  ب�صبب  و2008، 
و�صادات  عمل  يف  تقنية 
املوجودة  الهوائية  الأمان 

يف تلك ال�صيارات.

ني�سان و�سريكتها رينو توقفان تطوير حمركات الديزل لإلغاءها

عاملية خدمة  اإىل  "Yandex.Taxi" تتحول 

مع توا�صل امل�صتهلكني النتقال اإىل 
�صيارات البرتول والكهرباء و�صغوطات 
احلكومات حول العامل حلظر الديزل 

بالكامل، بداأت �صانعات ال�صيارات 
التخلي عنها واآخر املن�صمني اإىل 

احلملة هي ني�صان، حيث اأعلنت 
ر�صميا توقفها عن بيع �صيارات الديزل 

يف اليابان واأنها �صتوقفها خالل 
عامني يف اأوروبا مع اإيقافها تطوير 

واإنتاج حمركات الديزل والرتكيز على 
ال�صيارات الكهربائية.

فيات كراي�صلر وتويوتا وغريهما 

اأعلنوا خططا مماثلة، لكن ني�صان 
ا�صرتاتيجيتها خمتلفة قليال حيث 

تنوي تقدمي مركبات جتارية 
مبحركات ديزل ت�صرتيها من �رشكات 
�صيارات اأخرى ولي�ض �رشيكتها رينو 

التي �صتوقف هي الأخرى تطوير 
حمركات الديزل.

هذا وبالرغم من اأن خطوة حتالف 
رينو-ني�صان على الطريق ال�صحيح، اإل 
اأن �رشكاءهما قد يتاأثران بذلك حيث 
مر�صيد�ض كمثال ت�صتخدم حمركهما 

1.5 لرت dCi يف بع�ض موديالتها.

اأعلنت �رشكة ياندك�ض الرو�صية اأن خدماتها للنقل 
الأ�صواق  من  مزيدا  و�صلت  الأجرة  �صيارات  عرب 
جتاوزت  خدمتها  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت  العاملية 
الآن يف  متاحة  واأ�صبحت  الرو�صي  الحتاد  حدود 
التجارية، وقريبا   "Yango" فنلندا حتت عالمة 
الغربية  اأوروبا  بلدان  من  العديد  يف  �صتظهر 

واإفريقيا.
خدمة  اأكرب   "Yandex.Taxi" خدمة  وتعترب 
بلدان  يف  الإنرتنت  عرب  الأجرة  �صيارات  حلجز 

اأ�صطول  ال�رشكة  ومتلك  حاليا،  الرو�صي  الحتاد 
كبريا من ال�صيارات، حتى اأن خدمة اأوبر ال�صهرية 
�رشكة  اأما  هناك.  معها  بالتعاون  تعمل  باتت 
"ياندك�ض" امل�رشفة على هذه اخلدمة متلك حاليا 
واحدا من اأكرب حمركات البحث يف العامل، والذي 
رئي�صيا ملحرك غوغل، ف�صال عن  مناف�صا  يعترب 
وباتت  املجالت،  من  العديد  يف  تو�صعت  اأنها 
عرب  النقل  خدمات  تخترب  رو�صيا  يف  �رشكة  اأول 

ال�صيارات ذاتية القيادة.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�صتعر�صت �رشكة IAT Design ال�صينية �صيارة "Karlmann King" التي �صنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�صب موقع "CarAndBike" املتخ�ص�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�صيارة هو هيكلها اخلارجي امل�صمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�صنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�صلب.

وي�صمن القوة والأداء املمتاز لل�صيارة حمرك قوي من 10 اأ�صطوانات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�صان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�صوي ت�صل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�صيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، بالإ�صافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�صاخنة، وماكينة ل�صنع 
القهوة، واأماكن خم�ص�صة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�صاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من 

هذه ال�صيارة فقط حول العامل ب�صعر ي�صل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�صفت �رشكة ت�صنيع ال�صيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �صياراتها  اأول  �صتكون  والتي  مازدا6  �صيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�صتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض ال�صيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�صخة  اأول  �صتكون 
يف �صيف العام احلايل 2018، كما �صيكون اأ�صحاب 

ال�صيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�صكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�صيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�صدار 
�صمن  �صتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�صتي 
اإ�صافات نظام الت�صغيل الذكي املوجود يف �صيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�صم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة  املن�صتني 
ال�رشكة يف املعر�ض الدويل لل�صيارات مل يتحدث 
ا�صتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�صتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�صافة من�صتي قوقل واآبل يف العام املا�صي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية من 
�سيارة "نيفا" الرو�سية

ال�صالم  حفظ  مناورات  اأثناء  الرو�صية  "اأوتوفاز"  �رشكة  ك�صفت 
"نيفا"،  ل�صيارة  البيالرو�صية عن مناذج ع�صكرية مطورة  الرو�صية 
ف�صال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ،ومت اختبار ال�صيارة يف 
الأرا�صي الوعرة، وات�صح اأنها قادرة على ال�صري فيها كاملدرعات 

املجنزرة وعربات "بي اإم بي".
اإن  ليبيد،  اأناتويل  اخلا�صة،  املظليني  قوات  يف  املقدم  وقال 
"نيفا" الع�صكرية املطورة خم�ص�صة للدعم الناري للم�صاة، وميكن 
اأو  ملم،   7.62 عيار  من  ر�صا�ض  اأو  قنابل  قاذف  فيها  ين�صب  اأن 
لنقل مدفع هاون  ا�صتخدامها  كما ميكن  الثقيل.  "كورد"  ر�صا�ض 
مقارنة  والأر�ض  قعرها  بني  امل�صافة  ازدادت  وقد  طاقمه.  مع 
بالنماذج املدنية. واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �صلمت 4 �صيارات 
ع�صكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�صة املرابطة 

يف مدينة �صولنيت�صنوغور�صك يف �صواحي مو�صكو.
ال�رشيع  للتدخل  �صيارة  فهي  اخلفيفة،  "باغي"  الدفع  رباعية  اأما 
يف  كيلومرت   100 و�رشعتها  كيلوغراما   750 وزنها  وال�صتطالع، 
من  لرتا   15-12 ت�صتهلك  حيث  الوعرة  الأرا�صي  يف  ال�صاعة 

الوقود.
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مكتب الأ�ضتاذة   حميدي جناة حنان ،حم�ضرة ق�ضائية مبحكمة  القليعة
اخت�ضا�س   جمل�س ق�ضاء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�ضفري- ولية تيبازة

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة 3/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة حميدي جناة حنان ، املح�ضرة الق�ضائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله    
لفائدة : البنك الوطني اجلزائري  وكالة القليعة املمثل بوا�ضطة وكيله الأ�ضتاذ حمودة زين الدين   - طالب التنفيذ -

الكائن مقره)ها( ب : القليعة  
عن  ال�ضادر  احلكم  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا  و  الإدارية  و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   416 اىل   404 املواد  ن�س  على  بناءا 
حمكمة القليعة :الق�ضم التجاري /البحري  ، بتاريخ  2017/06/13، رقم الفهر�س 2017/03663 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 

.2018/04/08
- بناءا على حما�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي + ت�ضليم التكليف بالوفاء + التكليف بالوفاء عن طريق الربيد 

- بناءا على حما�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي + ت�ضليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق الن�ضر مبحكمة القليعة  بتاريخ 2019/03/26، و 
ببلدية املعني بتاريخ 2019/01/22، 

بتاريخ   ، القليعة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  وطنية  يومية  بجريدة  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�ضر  بالإذن  الأمر  على  بناءا  و 
2019/02/14، رقم الرتتيب 2019/00183 

تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف:

ال�ضيد)ة (: مراوبي دليل - املنفذ عليه -
الكائن موطنه )ها( : طريق اجلزائر القليعة 

نلزمه بالوفاء مببلغ الدين الذي هو يف ذمته وفقا لل�ضند التنفيذي املذكور بياناته اأعاله بالإ�ضافة اإىل امل�ضاريف الق�ضائية و املقدرة اإجمال 
مببلغ : 1.787.229.27 دج ) مليون و �ضبعمائة و �ضبعة و ثمانون األف و مائتان و ت�ضعة و ع�ضرون دينار جزائري و �ضبعة و ع�ضرون �ضنتيم (

و اأخطرناه باأن لها اأجل خم�ضة ع�ضر يوما )15 يوم( كاملة للوفاء بهذا املبلغ ، و يبداأ �ضريانها من تاريخ الن�ضر يف اجلريدة اليومية و اأنه بعد 
انق�ضاء هذا الأجل �ضوف تتخذ �ضده كافة الإجراءات القانونية التي ت�ضمن حقوق الطالب ل�ضيما احلجز على اأمواله املنقولة ثم العقارية 

متى واأينما وجدت .

مكتب الأ�ضتاذة   حميدي جناة حنان ،حم�ضرة ق�ضائية مبحكمة  القليعة
اخت�ضا�س   جمل�س ق�ضاء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�ضفري- ولية تيبازة

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة 3/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة حميدي جناة حنان ، املح�ضرة الق�ضائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله    
لفائدة : البنك الوطني اجلزائري �ضركة م�ضاهمة رمز 441  وكالة القليعة املمثل من قبل مديره العام     - طالب التنفيذ -

الكائن مقره)ها( ب : �ضارع �ضويداين بوجمعة القليعة  
بناءا على ن�س املواد 404 اىل 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة 
بال�ضيغة  املمهور   2017/05034 الفهر�س  رقم   2017  /04011 اجلدول:  رقم   ،  2017/10/17 بتاريخ    ، /البحري   التجاري  :الق�ضم  القليعة 

التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2019/05/05 حتت رقم : 2019/794.
- بناءا على حما�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي + ت�ضليم التكليف بالوفاء + التكليف بالوفاء عن طريق الربيد 

- بناءا على حما�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي + ت�ضليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق الن�ضر مبحكمة القليعة  بتاريخ 2019/05/22، و 
ببلدية املعني بتاريخ 2019/05/21 ، 

بتاريخ   ، القليعة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  وطنية  يومية  بجريدة  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�ضر  بالإذن  الأمر  على  بناءا  و 
2019/06/09 ، رقم الرتتيب 2019/00695 

تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف:

�ضد ال�ضيد)ة (: جمعي عبد اللطيف            - املنفذ عليه -
الكائن موطنه )ها( : حي الإخوة �ضمار القليعة ولية تيبازة 

نلزمه بالوفاء مببلغ الدين الذي هو يف ذمته وفقا لل�ضند التنفيذي املذكور بياناته اأعاله بالإ�ضافة اإىل امل�ضاريف الق�ضائية و املقدرة اإجمال 
مببلغ : 2.982.192.99 دج ) مليونان و ت�ضعمائة و اإثنان و ثمانون األف و مائة و اإثنان و ت�ضعون دينار جزائري و 99 �ضنتيم ( 

و اأخطرناه باأن لها اأجل خم�ضة ع�ضر يوما )15 يوم( كاملة للوفاء بهذا املبلغ ، و يبداأ �ضريانها من تاريخ الن�ضر يف اجلريدة اليومية و اأنه بعد 
انق�ضاء هذا الأجل �ضوف تتخذ �ضده كافة الإجراءات القانونية التي ت�ضمن حقوق الطالب ل�ضيما احلجز على اأمواله املنقولة ثم العقارية 

متى واأينما وجدت .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�ضتاذ : احلاج الطاهر حممد
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة حجوط 

�ضارع فتاكة علي )اأمام املحكمة ( 
حم�ضر تبليغ تكليف بالوفاء

عن طريق الن�ضر باجلريدة اليومية
املادة 412 من ق.ا.م.ا

لفائدة ال�ضيد : مغوزل جمال ، ال�ضاكن طريق القليعة رقم 03 بلدية حجوط  
�ضد ال�ضيد : عراب عبد اهلل ابن عبد القادر ، ال�ضاكن بحي 70 م�ضكن عمارة 03 رقم 02 ولية تيبازة 

بناءا احلكم ال�ضادر عم حمكمة تيبازة بتاريخ : 2018/10/30 حتت رقم : 2018/02073 و املعدل بالقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة 
بتاريخ : 2019/01/28 حتت رقم : 2019/01201 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة عن نف�س املجل�س بتاريخ 2019/05/15 حتت رقم 

 2019/547 :
بناءا على تكليف بالوفاء املحرر من طرفنا و املبلغ عن طريق التعليق بتاريخ : 2019/05/21 حتت رقم : 19/93 

بناءا على اأمر اإذن بالن�ضر يف جريدة يومية وطنية املوؤ�ضر عليه من طرف حمكمة تيبازة بتاريخ : 2019/06/23 حتت رقم : 2019/00573 
، و  اأعاله  بالعنوان املذكور  الكائن مقر مكتبنا  نحن الأ�ضتاذ : احلاج الطاهر حممد حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة و 

املوقع اأدناه .
كلفنا ال�ضيد : عراب عبد اهلل ابن عبد القادر ، ال�ضاكن بحي 70 م�ضكن عمارة 03 رقم 02 ولية تيبازة ، بتنفيذ حمتوى ال�ضند التنفيذي 
املتمثل يف : احلكم ال�ضادر عن حمكمة تيبازة بتاريخ : 2018/10/30 حتت رقم 02073 /2018 و املعدل بالقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء 
تيبازة بتاريخ : 2019/01/28 حتت رقم : 2019/01201 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة عن نف�س املجل�س بتاريخ : 2019/05/15 

حتت رقم : 2019/547 
و القا�ضي ب : دفع مبلغ مليون دينار جزائري )1.000.000  دج ( كتعوي�س عن الأ�ضرار الالحقة به  

- دفع مبلغ �ضتة األف و اأربعة مائة و ثمانون دينار جزائري )6.480 دج( مقابل م�ضاريف التنفيذ 
-دفع مبلغ �ضتون األف دينار جزائري )60.000 دج( مقابل احلقوق التنا�ضبية للمح�ضر الق�ضائي 

اإل حررنا حم�ضر امتناع عن  ( للوفاء ت�ضري من تاريخ ن�ضر هذا املح�ضر باجلريدة وطنية و  باأن له مهلة خم�ضة ع�ضر يوما )15  و نبهناه 
التنفيذ 

املح�ضر الق�ضائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�ضتاذ : احلاج الطاهر حممد
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة حجوط 

�ضارع فتاكة علي )اأمام املحكمة ( 
حم�ضر تبليغ تكليف بالوفاء

عن طريق الن�ضر باجلريدة اليومية
املادة 412 من ق.ا.م.ا

لفائدة ال�ضيد : مغوزل جمال ، ال�ضاكن بحي �ضيدي يعقوب عمارة 31 البليدة 
�ضد ال�ضيد : عراب عبد اهلل ابن عبد القادر ، ال�ضاكن بحي �س ل م تيبازة  

بناءا على عقد اعرتاف بالدين املحرر من طرف الأ�ضتاذ : خيال احممد – موثق بحجوط – بتاريخ : 2007/07/23 حتت رقم : 
2007/1695 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة عن نف�س املوثق 

بناءا على تكليف بالوفاء املحرر من طرفنا و املبلغ عن طريق التعليق بتاريخ : 2019/05/21 حتت رقم : 19/94 
 : رقم  حتت   2019/06/23  : بتاريخ  تيبازة  حمكمة  طرف  من  عليه  املوؤ�ضر  وطنية  يومية  جريدة  يف  بالن�ضر  اإذن  اأمر  على  بناءا 

 2019/00572
نحن الأ�ضتاذ : احلاج الطاهر حممد حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة و الكائن مقر مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله 

، و املوقع اأدناه .
كلفنا ال�ضيد : عراب عبد اهلل ابن عبد القادر ، ال�ضاكن بحي �س ل م تيبازة ، بتنفيذ حمتوى ال�ضند التنفيذي املتمثل يف : عقد 
و   2007/1695  : رقم  حتت   2007/07/23  : – بتاريخ  بحجوط  – موثق  اأحممد  خيال   : الأ�ضتاذ  طرف  من  املحرر  بالدين  اعرتاف 

املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة عن نف�س املوثق 
و القا�ضي ب : دفع مليونني و خم�ضمائة األف دينار جزائري )2.500.000.00 دج ( مقابل الدين املذكور يف عقد اعرتاف بالدين 

- دفع مبلغ �ضتة األف و اأربعة مائة و ثمانون دينار جزائري )6.480 دج( مقابل م�ضاريف التنفيذ 
-دفع مبلغ مائة األف دينار جزائري )100.000 دج( مقابل احلقوق التنا�ضبية للمح�ضر الق�ضائي 

و نبهناه باأن له مهلة خم�ضة ع�ضر يوما )15 ( للوفاء ت�ضري من تاريخ ن�ضر هذا املح�ضر باجلريدة وطنية و اإل حررنا حم�ضر امتناع 
عن التنفيذ 

املح�ضر الق�ضائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�ضتاذ : احلاج الطاهر حممد
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة حجوط 

�ضارع فتاكة علي )اأمام املحكمة ( 
اعالن م�ضتخرج من قائمة �ضروط البيع

الهاتف:0661676196

لفائدة ال�ضيد:عابر امني ال�ضاكن بحي 330 م�ضكن ت�ضاهمي عمارة �س رقم 04 حجوط 
�ضد ال�ضيدة:كايل اإبراهيم بن بويحي ال�ضاكن مبزرعة �ضي تامي رقم 04 حجوط

تنفيذا لعقد اعرتاف بالدين املحرر من طرف  الأ�ضتاذ:ارون معمر-موثق بحجوط-بتاريخ 2017/03/20 حتت 
رقم :112 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة عن نف�س املوثق الذي يق�ضي ببيع عقار كائن باإقليم بلدية 

حجوط م�ضروع 240/198 
م�ضكن اجتماعي ت�ضاهمي الطابق اخلام�س لعمارة ذات ملكية م�ضرتكة EقطعةH ع من جهة اليمنى تتكون 
ح�ضة  كذا  87.09م2  م�ضاحة  ذو  +مطبخ+حمام+مرحا�س+رواق+�ضرفة  غرف   03+ جلو�س  قاعة  من  ال�ضقة 
الو�ضفي  البيان  من   23 ميثل  الذي  و  ال�ضكن  لهذا  التابعة  امل�ضرتكة  اأجزاء  من   1.000/83 و   10.000/39
للتق�ضيم امل�ضهر باملحافظة العقارية لتيبازة يف 2014/03/16 حجم 264 رقم 61 كما هو مبني بتقرير خربة 
حتت   2019/04/25: بتاريخ  حجوط  حمكمة  �ضبط  بكتابة  -املودعة  عقاري  وردة-خبري  الأ�ضتاذة:اوكيدان 
رقم:19/74 ال�ضعر الفتتاحي مببلغ قدره خم�ضة ماليني دينار جزائري )5.000.000دج( و مت حتديد جل�ضة 
العرتا�ضات ليوم:2019/07/23 على ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا الطالع على قائمة �ضروط البيع يتم الت�ضال 

مبكتب املح�ضر الق�ضائي او امانة �ضبط حمكمة حجوط 
املح�ضر الق�ضائي 
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حم�ضر تبليغ ر�ضمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�ضر الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة، ع�ضو ال�ضركة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/ حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 
حي 60 م�ضكنا، عي�ضات اإيدير، ال�ضراقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

الفهـــــــر�س  رقــــم   ،16/2999 اجلــدول  رقــم   ،2016/10/17 بتاريــخ  البحـري"  التجـاري  "الق�ضـم  ال�ضراقــة  حمكمــة  عــن  ال�ضـادر  للحكـم  التنفيذيـة  ال�ضيغـة  ومبوجـب 
.16/5779

التبليغ الر�ضمي للتكليف بالوفاء  ال�ضراقة بتاريخ 2019/05/30، رقم الفهر�س 19/1974، املت�ضمــن الإذن بن�ضر م�ضمون حم�ضري  وتنفيذا لالأمر ال�ضادر عن رئي�س  حمكمة  
وال�ضند التنفيذي بجريدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالـــب.

ومبقت�ضـــى املــــادة 412 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــــة.    

نكلــــف عــن طريـــق الن�ضــــر  
ال�ضيـد  : بولقــرع حممــد الأمـــــني.

العنـوان : الأفــاق عمــارة 13 رقــم 7 ال�ضبالــة، وليـــــة اجلزائــــــــــــر.

*  بدفعه بني يدينا خالل الأجل القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

لفائـــدة : البنك اخلارجي اجلزائر �ضركة الأ�ضهم – املمثل من طرف رئي�س مديره العــــــــــــام.
العنــوان  : 6 نهــج �ضــي  قيفــــارة، اجلزائــــــــــــــــــــــــر.

القائمة يف حقه واحلا�ضرة عنه يف ق�ضية احلال، وكيلته الأ�ضتاذة/ ب�ضار باية املحامية املعتمدة على املحكمة العليــــــا.
املختارة موطنا لها يف  دائرة  اخت�ضا�س حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري، مبقر ال�ضركة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ  ال�ضالف ذكـره.

مــــــا جمموعــــــــه مبلـــــــــــــــــغ 1.605.460،56 دج
)واحد مليون و�ضتمائة وخم�ضة اآلف واأربعمائة و�ضتون دينارا جزائريا و56 �ضنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضـة ع�ضـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�ضـري مـن يـوم الن�ضــر، واإل تـــم التنفـــيذ �ضـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
املح�ضـــــر الق�ضائــــــــي

حجر
ولهذه الأ�ضباب

ابتدائيا  علنيا  ال�ضرة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 
ح�ضوريا يف ال�ضكل :قبول اإعادة ال�ضري يف الدعوى 

حمكمة   عن  املو�ضوع  يف  الف�ضل  قبل  ال�ضادر  احلكم  املو�ضوع:افراغ  يف 
الفهر�س  رقم  حتت   2018/07/12 بتاريخ  ال�ضرة  �ضوؤون  ق�ضم  اجللفة 
خليفي  الطبي  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  اعتماد  و   18-02446
حتت  بتاريخ2018/09/28  املحكمة  �ضبط  امانة  لدى  املودعة  حممود 

رقم الإيداع 18/270 و بالنتيجة احلكم مبايلي 
املولودة  فطيمة  مالح  امل�ضماة  عليها  املدعى  على  احلجر  	•
بتاريخ07-03-1976 ببلدية اجللفة ولية اجللفة لبيها احمد و لمها 

حفاف �ضعداوية 
 1978-03-04 يف  املولود  كمال  مالح  املدعي  تعيني  	•
�ضعداوية  حفاف  لمه  و  احمد  لبيه  اجللفة  لية  و  اجللفة  ببلدية 
ال�ضرعي  الويل  ت�ضرفات  عنها  نيابة  للت�ضرف  عليها  املدعى  عن  مقدما 
مع امر املدعي بن�ضر هذا احلكم باأحد اجلرائد اليومية الوطنية لالعالم 
بالتا�ضري  اجللفة  لية  و  اجللفة  لبلدية  املدنية  احلالة  �ضابط  امر  و 
مبنطوق هذا احلكم على هام�س عقد ميالد املدعى عليها يف ال�ضجالت 

ال�ضلية للحالة املدنية 
املقدرة  و  الق�ضائية  امل�ضاريف  املدعى  حتميل  و  	•

بت�ضعمائة دينار جزائري )900دج( 
يف  املنعقدة  العلنية  باجلل�ضة  جهارا  به  اف�ضح  و  احلكم   هذا  �ضدر  بذا 
التاريخ املذكور اأعاله و ل�ضحته و قع على ا�ضله كل من الرئي�س و امني 

ال�ضبط

رقم اجلدول : 18/03548
رقم الفهر�س : 19/00621
تاريخ احلكم : 19/02/07
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ولية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة 
م�ضلحة التنظيم العام 

مكتب النتخابات و اجلمعيات  
رقم:25/م ت �س ع /م ت ع/م ج ا2019 

و�ضل ا�ضهاري لتحديد جمعية

طبقا لأحكام املادة 08 من القانون رقم 12 -06 املوؤرخ يف 
12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات مت جتديد اجلمعية 
ال�ضحة  ممار�ضي  جمعية  الولئية  اجلمعية  امل�ضماة:     

باجللفة 
الكائن مقرها: مركز ال�ضباب خملويف خملوف باجللفة 

طابعها: �ضحي 
جمال ن�ضاطها: ولئي 

برئا�ضة ال�ضيد)ة(: ك�ضيدة حممد عبد ال�ضمد 
املولود)ة( بتاريخ:1968/05/05 مب�ضعد

ال�ضاكن)ة(:حي دار البارود 06/427 اجللفة
مالحظة هامة: هذا الو�ضل �ضالح فقط للقيام اجباريا 
على  �ضهر  خالل  اجلمعية  نفقة  على  ال�ضهار  ب�ضكليات 
اإعالمية واحدة على الأقل و  الأكرث يف جريدة يومية 

ذات طابع توزيع وطني 

مكتب الأ�ضتاذة   حميدي جناة حنان ،حم�ضرة ق�ضائية مبحكمة  القليعة
اخت�ضا�س   جمل�س ق�ضاء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�ضفري- ولية تيبازة

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة 3/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة حميدي جناة حنان ، املح�ضرة الق�ضائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله    
لفائدة : البنك الوطني اجلزائري �ضركة م�ضاهمة رمز 441  وكالة القليعة املمثل من قبل مديره العام     - طالب التنفيذ -

الكائن مقره)ها( ب : �ضارع �ضويداين بوجمعة القليعة  
عن  ال�ضادر  احلكم  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا  و  الإدارية  و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   416 اىل   404 املواد  ن�س  على  بناءا 
املمهور   2018/00958 الفهر�س  رقم   2017  /06706 اجلدول:  رقم   ،2018/02/13 بتاريخ    ، /البحري   التجاري  :الق�ضم  القليعة  حمكمة 

بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2019/01/13حتت رقم : 2019/0053.
- بناءا على حما�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي + ت�ضليم التكليف بالوفاء + التكليف بالوفاء عن طريق الربيد 

- بناءا على حما�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي + ت�ضليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق الن�ضر مبحكمة القليعة  بتاريخ 2019/03/26، و 
ببلدية املعني بتاريخ 2019/03/26، 

بتاريخ   ، القليعة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  وطنية  يومية  بجريدة  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�ضر  بالإذن  الأمر  على  بناءا  و 
2019/06/09 ، رقم الرتتيب 2019/00694 

تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف:

ال�ضيد)ة (: زيتوين اليا�س            - املنفذ عليه -
الكائن موطنه )ها( : احلطاطبة ولية تيبازة 

نلزمه بالوفاء مببلغ الدين الذي هو يف ذمته وفقا لل�ضند التنفيذي املذكور بياناته اأعاله بالإ�ضافة اإىل امل�ضاريف الق�ضائية و املقدرة اإجمال 
مببلغ : 1.240.573.19 دج ) مليون و مائتان و اأربعون األف و خم�ضمائة و ثالثة و �ضبعون دينار جزائري و 19 �ضنتيم (

و اأخطرناه باأن لها اأجل خم�ضة ع�ضر يوما )15 يوم( كاملة للوفاء بهذا املبلغ ، و يبداأ �ضريانها من تاريخ الن�ضر يف اجلريدة اليومية و اأنه بعد 
انق�ضاء هذا الأجل �ضوف تتخذ �ضده كافة الإجراءات القانونية التي ت�ضمن حقوق الطالب ل�ضيما احلجز على اأمواله املنقولة ثم العقارية 

متى واأينما وجدت .

ال�ضركـة املدنيـة املهنيـة للمح�ضريـن الق�ضائيـني
لدى اخت�ضا�س حمكمة ال�ضراقة، جمل�س ق�ضاء تيبازة

لالأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�ضي : رقم 29 حي 60 م�ضكنا، عي�ضات  اإيدير

 ال�ضراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 
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حتديث تطبيق VLC ُيعيد دعم �أندرويد 
�أوتو وحت�سني �لتو�فق مع كروم بوك

�أف�ضل  من  و�حًد�   VLC يُعّد 
�ملوجودة،  �لو�ضائط  م�ضغالت 
�ضيغ  جميع  تقريبًا  يدعم  بحيث 
ف�ضاًل  و�ل�ضوت،  �لفيديو  ملفات 
نظام  كل  على  �لعمل  دعمه  عن 
�أ�ضا�ضي، يف غ�ضون ذلك مت �إتاحة 
حتديث جديد للتطبيق يدعم نظام 
�أندرويد فقط، وقد رفع من رقم 
 ،3.1  VLC �إىل  �لتطبيق  �إ�ضد�ر 
�جلديدة  �لن�ضخة  هذه  لدى  حيث 

�لكثري من �لإ�ضافات �ملفيدة.
�لرئي�ضية،  �لإ�ضافة  يخ�ص  فيما 
�أوتو،  لأندرويد  �مُل�ضّغل  دعم  هي 
تنفيذ  تتذكرون فقد مت  كنتم  و�ن 
هذ� �لدعم قبل عامني، ولكن بعد 
مرور ب�ضع �أ�ضهر مت �إز�لته، وهاهو 
وتت�ضّمن  �أخرى،  مرة  يعود  �لآن 
دعًما  �لأخرى  �لتغيري�ت  بع�ص 
�ملحلية،   3  /  SMB v2 خلو�دم 
ف�ضاًل عن دعم �لتخزين �خلارجي 

و�إ�ضافة  بوك،  كروم  �أجهزة  على 
و�لقدرة  ل،  �مل�ضِغّ �خت�ضار�ت 
�أجهزة  على  �مللفات  ت�ضفح  على 
خيار جديد  وهناك  كما   .OTG
�لفيديو  مقاطع  جتميع  ي�ضتهدف 
ح�ضب �ملجلد�ت، مع خيار حفظ 
عن  ف�ضاًل  �لفرز،  تف�ضيالت 
�لو�ضائط  مكتبات  دعم  حت�ضني 
 TV �أندرويد  على  ومن  �لكبرية، 
�إعد�د  �لتطبيق  يدعم  �أ�ضبح 

م�ضاركة �ل�ضبكة يدوًيا وخيار فرز 
من  �لقنو�ت  وعر�ص  �لو�ضائط 

على �ل�ضا�ضة �لرئي�ضية.
ي�ضل   3.1  VLC حتديث  �أخرًي� 
مل�ضتخدمي  تدريجي  ب�ضكل 
و�ضوله  عدم  حالة  يف  �أندرويد، 
�ىل جمتمع  �لن�ضمام  لك ميكنك 
�أو  هنا،  من  �لتجريبي  �لتطبيق 
 APK �لـ  ملف  حتميل  بب�ضاطة 

�خلا�ص بالتحديث من هنا.

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

مايكرو�سوفت �ستك�سف عن 
�أفريل  17 يف   2S  Surface Hub

دعو�ت  مايكرو�ضوفت  �أر�ضلت 
خا�ص  حدث  حل�ضور  لل�ضحافة 
Surface Hub حيث من  بجهاز 
�ملتوقع �أن تك�ضف فيه عن �إ�ضد�ر 

جديد هذ� �لعام.
ك�ضفت  قد  مايكرو�ضوفت  كانت 
Surface Hub 2 يف موؤمتر  عن 
ومن  �ملا�ضي،  �لعام   Ignite
ن�ضخة  عن  تك�ضف  �أن  �ملتوقع 
 Surface ��ضم  حتت  منه  حم�ضنة 
ن�ضخة  �ضتطلق  وكذلك   2S  Hub

�خرى �لعام �ملقبل.
�ملتوقعة  �لفنية  �ملو��ضفات 

بو�ضة   50.5 م�ضاحة  هي  للجهاز 
 ،3:2 �أبعاد  ون�ضبة   +4K بدقة 
من  مايكرو�ضوفت  وكذلك خف�ضت 
حو�ف �جلهاز للح�ضول على ن�ضبة 
�ملز�يا  ومن  �أكرب.  للو�جهة  �ضا�ضة 
 4K أي�ضاً كامري�ت بدقة� �مل�ضافة 
ومايكروفونات  مدجمة  و�ضماعات 

موزعة ب�ضكل �أف�ضل.
�ملوؤمتر �ضيكون خا�ص بهذ� �جلهاز 
– ل يتوقع �إطالق �أجهزة �أخرى فيه 
 Steelcase وبالتعاون مع �رشكة –
�ك�ض�ضو�ر�ت  عن  تك�ضف  قد  �لتي 

و�أثاث مكتبي خا�ص به.

ظهور �أغرب هاتف لهذ� �لعام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ��ضتعر�ضت �رشكة 
مزود�  هاتفا  �لأخري   »MWC« معر�ص 
�أمبري،  ميللي   18000 ب�ضعة  ببطارية 
�لهو�تف  بطاريات  بني  �ضعة  �لأكرب  هي 
باأن  �مل�ضنعة  �ل�رشكة  وتفيد  �لعامل  يف 
ليعمل  تكفيه  �لكبرية  �لهاتف  بطارية 
تكفي  كما  �لنتظار،  و�ضع  يف  يوما   50

ملدة  و�لفيديوهات  �لأفالم  مل�ضاهدة 
 %100 �إىل   0 من  �ضحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �ضاعات، وميكن ��ضتخد�مها 
ك�ضاحن حممول للهو�تف و�لأجهزة �لذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
د�خل  مدجمة  �أمامية  بكامري�   »Pop
�لهيكل، تخرج عند �حلاجة ل�ضتخد�مها، 

و�ضا�ضة مبقا�ص 6.2 بو�ضة، بدقة عر�ص 
و�ضول  وذ�كرة  بيك�ضل،   )1080/2160(
ع�ضو�ئي 6 جيغابايت، وذ�كرة د�خلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  �لهاتف  يطرح  �أن  �ملفرت�ص  ومن 
 600 ب�ضعر  �ملقبل،  جو�ن  يف  �لأ�ضو�ق، 

دولر تقريبا. 

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOSx« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�ضخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�ض�ص للحو��ضب 
�مل�ضتخدمني  جلميع  متاحة  �أ�ضبحت 
م�ضتخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�ضحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�ضبح   »Mac« حو��ضب 
نظام �لت�ضغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��ضم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�ضتخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�ضجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�ضمي 
دخوله عرب ح�ضاب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�ضاد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�ضبه �ل�ضخ�ضي.
�لن�ضخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�ضري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�ضغيل �ل�ضابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�ضتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ضاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�ضابق  للرئي�ص  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�ضومي كيمي�ضيما، ويبدو �أن �لرئي�ص �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ضتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ص �جلديد �ضنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ضتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �ضويت�ص. �إل �أن �لرئي�ص �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�ضيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�ضعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�ضمى 

.Dragalia Lost
بالو�ضع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ضاب،  �جلديد  �لرئي�ص  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ضاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ص  كانت  �لتي  �لغياب  �ضنو�ت  عن  عو�ضاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



�أحمد باحلاج 

الوطني  الديوان  عمال  قال 
للتطهري بوالية ورقلة اأن جلوئهم 
خليار الت�صعيد من لهجة خطابهم 
ا�صتنفاذهم  خلفية  على  جاء 
 ، الودية املمكنة  جلميع احللول 
ان�صغاالتهم  مقدمتهم  يف  وتاأتي 
�رضورة   ، الزمن  جتاوزها  التي 
الرتقية يف املنا�صب ، ناهيك عن 
غياب العمل مبعايري الدرجات ، 
ومما   ، املنطقة  ملنحة  اإ�صافة 
املحتجني  العمال  حفيظة  اأثر 
يزيد  ملا  امل�صتمر  التذبذب 
عن �صنة كاملة يف �صب رواتبهم 

ال�صهرية، ويف �صياق مت�صل فقد 
اأثارت الت�رضفات غري امل�صوؤولة 

العمال  حفيظة  الوالئي  للمدير 
ل�صيا�صة  انتهاج  خالل  من 

الهروب وااللتفاف على املطالب 
بلغة  احتقانهم  عو�ض حما�رضة 
دفعهم  الذي  االأمر  ال�رضاحة  ، 
املركزية  ال�صلطات  ملنا�صدة 
اأجل  من  الو�صية  واجلهات 
وتفاديا  مطالبهم  مع  التجاوب 
يف  املحلي  االحتقان  لتاأجيج 

�صفوف العمال .
العمال  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
على  كبرية  اأماال  يعلقون  باأنهم 
املديرية العامة للتجاوب اجلاد 
امل�رضوعة  مطالبهم  جملة  مع 
القدرة  تدين  ظل  يف  وذلك 
امل�صتوى  وارتفاع  ال�رضائية 

املعي�صي .

للمطالبة بالتكفل بان�شغاالتهم �ملهنية و �الجتماعية

عمال الديوان الوطني للتطهري 
بورقلة يحتجون

الرئي�س ال�صحراوي  
يزور بنما

و�صل رئي�ض اجلمهورية االأمني العام 
جلبهة البولي�صاريو اإبراهيم غايل ، اإىل 
العا�صمة البنمية بنما �صيتي ، بدعوة 
للم�صاركة  البالد  حكومة  من  ر�صمية 
يف مرا�صيم تن�صيب الرئي�ض املنتخب 
اليوم  املقررة   ، كورتيثو  الورينتينو 

االثنني فاحت جويلية  2019.
مطار  يف  ا�صتقبل  اجلمهورية  رئي�ض 
ممثلني  طرف  من  الدويل  توكيمون 
من ال�صلطات الوطنية البنمية ، حيث 
التحية  احلر�ض  من  وحدة  له  قدمت 
اإىل  بكلمة  يتوجه  اأن  قبل   ، ال�رضفية 
والدولية  البنمية  الوطنية  ال�صحافة 
اأكد  اجلمهورية  رئي�ض  احلا�رضة، 
بني  التاريخية  العالقات  قوة  على 
بنما  جمهورية  يف  والبلدين  ال�صعبني 
جمدداً   ، ال�صحراوية  واجلمهورية 
االإرادة ال�صادقة يف توطيدها حا�رضاً 
ال�صعب  با�صم  ومعرباً  وم�صتقباًل 
ال�صحراوي عن ال�صكر والتقدير على 
للرئي�ض  ومتمنياً   ، الكرمية  الدعوة 
مهامه  يف  التوفيق  كل  اجلديد 
التقدم  من  مزيدا  البنمي  ولل�صعب 

واالزدهار.
الرئي�ض  يجري  اأن  املنتظر  ومن 
وعدداَ  الزيارة  هذه  خالل  اأن�صطة 
البنميني  اللقاءات مع امل�صوؤولني  من 
والوفود  واحلكومات  الدول  وروؤ�صاء 
اجلمهورية  رئي�ض  ويرافق  املدعوة، 
الوزير  عمر  من�صور  ي�صم  وفد 
الالتينية  باأمريكا  املكلف  املنتدب 
ال�صحراوي  ال�صفري  حممود  اأعلي   ،
ال�صفري  الطيب  �صليمان   ، ببنما 
بنيكاراغوا ، عبداتي اأبريكة م�صت�صار 
لدى الرئا�صة ، وعن وزارة اخلارجية 
اإىل   ، ال�صالك  والليهة  �صيدي  �صعادو 
االأول  ال�صكرتري  ح�صنة  عمار  جانب 

بال�صفارة ال�صحراوية يف بنما.
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بح�شور مبوثني �أمريكيني 
افتتاح نفق جنوبي 
امل�صجد الأق�صى 

من املقرر اأن ي�صارك ال�صفري االأمريكي لدى 
ومبعوث  فريدمان  ديفيد  ال�صهيوين  الكيان 
االأو�صط جي�صون  ال�رضق  اإىل  االأبي�ض  البيت 
افتتاح  مرا�صم  يف  االأحد  اليوم  غرينبالت 

نفق مثري للجدل يف القد�ض ال�رضقية.
و�صارك الدبلوما�صيان االأمريكيان بعد ظهر 
اأم�ض يف مرا�صم افتتاح النفق يف بلدة �صلوان 
جمعية  تنظمها  والتي  ال�رضقية  القد�ض  يف 
�صهاينة،  وم�رضعني  وزراء  بح�صور  »العاد« 
اإدارة  قبل  من  جديدة  خطوة  يبدو  ما  يف 
الرئي�ض دونالد ترامب نحو تثبيت اعرتافها 
اأن  وخا�صة  القد�ض،  على  ال�صهاينة  ب�صيادة 
الدبلوما�صيني االأمريكيني امتنعوا يف ال�صابق 
عن زيارة القد�ض ال�رضقية برفقة م�صوؤولني 

اإ�رضائيليني.
على  ن�رضها  تغريدة  يف  غرينبالت  ورف�ض 
الفل�صطينية  االنتقادات  »تويرت«  يف  ح�صابه 
التي ت�صدد على اأن هذا »احلدث التاريخي« 

يدعم تهويد القد�ض وميثل عمال عدائيا.

بر�شلونة 
مبلغ �صخم ل�صم 
مهاجم اأرجنتيني

لوتارو  ال�صاب،  االأرجنتيني  املهاجم  بداأ 
منتخب  مع  تاألقه  ثمار  جني  يف  مارتينيز، 
الفرتة االأخرية، بعد ظهور تقارير  بالده يف 
مهتم  بر�صلونة  نادي  باأن  تفيد  اإعالمية 
 Football« موقع  وك�صف  معه،  بالتعاقد 
باتت  الكتالوين،  الفريق  اإدارة  اأن   ،»Italia
مليون   112 قيمته  عر�ض  لتقدمي  م�صتعدة 
الـ22  لال�صتفادة من خدمات �صاحب  يورو، 
اإنرت  األوان  عن  حاليا  يدافع  الذي  عاما، 

ميالن.
»البلوغرانا«،  م�صوؤويل  اأن  املوقع،  واأو�صح 
اإنرت،  يف  مارتينيز  زميل  �صم  رف�صوا 
االأرجنتيني االآخر، ماورو اإيكاردي، املتوقع 

رحيله عن »النرياتزوري« هذا ال�صيف.
وخا�ض مارتينيز 27 مباراة مع اإنرت يف املو�صم 
لكنه  فقط،  اأهداف  �صتة  واأحرز  املن�رضم، 
يتاألق ب�صكل الفت مع منتخب االأرجنتني يف 
الربازيل،  يف  املقامة  اأمريكا«  »كوبا  بطولة 
حيث �صجل هدفني، اآخرهما كان يف �صباك 
فنزويال، قاد به »البي�صيلي�صتي« لبلوغ الدور 

ن�صف النهائي للبطولة القارية.

�لبليدة
بعث اأ�صغال اجناز 

60  م�صروعا تنمويا
البليدة  والية  بلديات  خمتلف  ا�صتفادت   
اأ�صغال  انطلقت  تنموية  م�صاريع  عدة  من 
ال�صنة  ال�صدا�صي االأول من  اإجنازها خالل 
ب37  قدرت  اإجمالية  مالية  بتكلفة  هذا  و 
ح�صبما  دج(،  مليون   370( �صنتيم  مليار 
املجل�ض  رئي�ض  االأحد  اأم�ض  عنه  ك�صف 
�صواملي  الرحمن  عبد  الوالئي،  ال�صعبي 
اأ�صغال  افتتاحه  لدى  �صواملي  واأو�صح 
ال�صعبي  للمجل�ض  الثانية  العادية  الدورة 
التي  التنموية  امل�صاريع  هذه  اأن  الوالئي، 
يف  اخلدمة  حيز  دخولها  عقب  �صت�صاهم 
ل495  ت�صاف  احل�رضي  االإطار  حت�صني 
عملية تنموية مت بعث اأ�صغالها هي االأخرى 
و  للوالية  اال�صتعجايل  الربنامج  اإطار  يف 
ب1300  قدر  مايل  غالف  له  ر�صد  الذي 

مليار �صنتيم )130 مليار دج(.

بعد فتح حتقيقات عن �لف�شاد

ال�صارع البويري يرحب باملنجل

�مل�شيلة 

اأبواب املفتوحة للدرك الوطني

ال�رضاع  يف  االأيام  هذه  خالل  يعلو  حديث  ال 
التي  التحقيقات  خرب  عن  �صوى  البويري 
با�رضتها اجلهات االأمنية املخت�صة يف ق�صايا 
�صفقات  يف  العام  املال  وتبديد  الف�صاد 
م�صبوهة تورط فيها م�صوؤولون �صامون من والة 
�صابقني واأمناء ومدراء خمتلف القطاعات اىل 
الذين  وامل�صتثمرون  البلديات  روؤ�صاء  جانب 
التي  الوهمية  امل�صاريع  �صتى  ف�صاد يف  عاثوا 
وكذا  وم�صبوهة  ملتوية  بطرق  متريرها  مت 
وامتيازات  واأرا�صي  عقارات  من  اال�صتفادة 
ثقتهم  املواطنون  اأبدى  ال�صياق  هذا  ويف   ،
من  كل  معاقبة  من خالل  العدالة  يف  الكاملة 
العام  املال  وتبديد  الف�صاد  ق�صايا  يف  تورط 
لينال اجلميع اجلزاء الذي ي�صتحقه ، كما ك�صف 
املتحدثون اأن هذه املمار�صات غري القانونية 

هي ال�صبب الرئي�صي التي جعلت والية البويرة 
رغم  ال�صنني  التنموي عرب  الركب  تتخلف عن 
تعاقب عدة والة والك�صف عن الربامج التنموية 
على  لتج�صيدها  املر�صودة  املالية  واالأغلفة 
ار�ض الواقع لكن دار لقمان ال تزال على حالها 
املثال فقط  �صبيل  ال�صاعة هناك على  وحلد 
رغم  العط�ض  تعاين  باأكملها  ومدا�رض  قرى 
توفر الوالية على ثالثة �صدود اإىل جانب الغاز 
الطبيعي واأزمة ال�صكن اخلانقة والبطالة التي 
ال�صباب  فئات  و�صط  ف�صيع  ب�صكل  ا�صتفحلت 
والذين  واملعاهد  اجلامعات  من  املتخرجني 
التوظيف  �صيا�صات  من  مرة  كل  يف  ي�صكون 
عرب �صتى القطاعات كون امل�صابقات التي يتم 

االإعالن عنها تعترب �صكلية ح�صبهم .
�أح�شن مرزوق

او�صان«  ابراهيم  امل�صيلة«  والية  وايل  اأ�رضف 
رفقة قائد املجموعة الوالئية للدرك الوطني 
»عديلة اجلياليل »وبح�صور ال�صلطات املحلية 
املفتوحة  االأبواب  تد�صني  على  والع�صكرية 
ببهو  املنظمة  الوطني  الدرك  م�صالح  على 
دار الثقافة ال�صهيد »قنفود احلمالوي » على 
على  املواطنني  تعريف  بهدف  اأيام   3 مدار 
الوطني  الدرك  م�صالح  خمتلف  ودور  مهام 
كونهم  املواطنني،  من  املوؤ�ص�صة  تقريب  مع 
حلقة مهمة يف ال�صل�صلة االأمنية برتاب الوالئية  
الوالئية  املجموعة  لقائد  افتتاحية  كلمة  ويف 
الذي  الوطني  الدرك  ان  قال  الوطني  للدرك 
م�صريته  اليوم   يوا�صل  معتربة،  اأ�صواطا  قطع 

هائال  ر�صيدا  حمققا  ثابتة  بخطى  الدوؤوبة، 
من االإجنازات وهذا بف�صل االهتمام والدعم 
الكبريين اللذان ما فتئ يتلقاهما ويحظى بهما 
با�صتمرار  واأكد العقيد اأن الدرك الوطني الذي 
اأ�صبح اليوم يزخر بالكفاءات العالية ور�صيد ال 
على  القادرة   ، واخلربة   التجربة  من  ين�صب 
جمابهة التحديات التي تواجه املوؤ�ص�صة على 
املفتوحة  االأبواب  و�صهدت  �صعيد،  من  اأكرث 
كبريا  اإقباال  الوطني  الدرك  �صالح  حول 
للجمهور ،ال�صيما من الفئة ال�صبانية  لالإطالع 
يقوم  التي  والن�صاطات  املهام  خمتلف  على 
املواطن  اأمن  على  للحفاظ  اجلهاز  هذا  بها 

وممتلكاته .

كاأ�س �إفريقيا للأمم
  م�شر 2019 

موبيلي�س معاك
 يا اخل�صراء

للفيدرالية  الر�صمي  ال�رضيك  موبيلي�ض 
املنتخب  و  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اخل�رض  ي�صّجع  القدم،  لكرة  )اأ(  الوطني 
الثالثة  اجلولة  حل�صاب  مباراتهم  ع�صّية 
 32 طبعتها  يف   2019 اإفريقيا  اأمم  لكاأ�ض 
جويلية   19 اإىل  جوان   21 من  ،املنعقدة 

2019 مب�رض. 
�صيلعب اخل�رض،اليوم على ال�صاعة 20:00 
اآخر مبارياته  و  ثالث  )بتوقيت اجلزائر(، 
من دور املجموعات االأوىل اأمام منتخب 

تنزانيا ،مبلعب ال�صالم بالقاهرة، م�رض.
�صل�صلة  موا�صلة  الوطني  الفريق  يعتزم  و 
هذا  بداية  مع  املحققة  االإنت�صارات 
)2ـ0(  كينيا  من  كل  بعد  االإفريقي  احلفل 

و ال�صنغال )1ـ0(.
و ح�صب اجلولة الثانية، يت�صدر املنتخب 
الثالثة  املجموعة  ترتيب  اجلزائري 
تاأ�صرية  بذلك  �صامنا  نقاط،   6 بر�صيد 
تاأهله للدور التايل، اأمام منتخب ال�صنغال 
و كينيا )3( نقاط، يف حني يتذيل منتخب 
حيث  نقطة.   0 بـ  الرتتيب  جدول  تنزانيا 
�صيتاأهل للدور الثمن النهائي اأول الفريقني 
االأربعة  الفرق  اأف�صل  و  كل جمموعة  من 
موبيلي�ض،  الثالث،  املركز  يف  املتواجدة 
ت�صجيع  و  مرافقة  حيال  اللتزاماته  ويف 
امل�رضوط  غري  دعمه  ،يجدد  اخل�رض 
املوعد  كان  مهما  الوطني،  للفريق 

الريا�صي و مكانه.
 حظ موفق و �شعيد للفنك! 
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نظم يوم �أم�س �الأحد عمال �لديو�ن �لوطني للتطهري بورقلة وقفة �حتجاجية �أمام مقر �ملديرية 
�جلهوية للمطالبة بالتجاوب �لفوري مع جملة �ملطالب �ملهنية و�الجتماعية مقارنة باملجهود�ت 

�جلبارة �لتي يبذلونها يف �طار خدمة �ل�شالح �لعام .

بني 29 �إىل 30 جو�ن 2019

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 3 اأ�صخا�س

جوان   30 اإىل   29 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
ال�صاعة  اأم�ض على  اإىل غاية �صبيحة  و   2019
الثامنة �صباحا )اأي خالل 24 �صاعة االأخرية( 
�صجلت وحدات احلماية املدنية 3185 تدخل 
وهذا  الوطن  من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف 
على اإثر تلقي مكاملات اال�صتغـاثة من  طرف 
خمتلف  �صملت  التدخالت  هذه  املواطنني، 
�صواء  املدنية  احلمايـة  اأن�صطة  جماالت 
املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، 
اإخمــاد احلرائق و االأجهزة  االإجالء ال�صحي، 

االأمنية ...الخ.
على  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  حيث 
اثر عدة حوادث مرور منها 06 االأكرث دموية 
ت�صببت يف وفاة 03 �صخ�ض و اإ�صابة 13 اآخرين 
بجروح، اأين مت اإ�صعافهم ثم نقلهم اإىل خمتلف 
احلماية  م�صالح  طرف  من  امل�صت�صفيات 

املدنية .

�لبويرة

�صيدليات برج اأخري�س 
بدون مداومة

اأق�صى  الواقعة  اأخري�ض  برج  بلدية  �صكان  اأبدى 
من  ال�صديد  �صخطهم  البويرة  والية  جنوب 
الت�رضفات واملمار�صات غري املقبولة التي يقوم 
نظام  ي�رضبون  الذين  ال�صيدليات  اأ�صحاب  بها 
اإقدامهم  خالل  من  احلائط  عر�ض  املداومة 
دون  ليال  الثامنة  ال�صاعة  من  بداية  الغلق  على 
يتحملون  الذين  ال�صكان  اإحتياجات  مراعاة 
البعيدة  املناطق  يف  الدواء  عن  البحث  م�صقة 
املتعددة  العيادة  اإىل  املر�صى  نقل  اأثناء  عنهم 
 ، البلدية  بو�صط   « بو�صياف  »حممد  اخلدمات 
الذين حتدثوا  ال�صكان  نا�صد ممثلو  ال�صياق  ويف 
واجلهات  ال�صلطات  جميع   « الو�صط   « ليومية 
من  ال�صحة  مديرية  م�صالح  خا�صة  املعنية 
لفر�ض  الق�صية  هذه  يف  العاجل  التدخل  اجل 
واتخاذ  ال�صيادلة  على جميع  املداومات  قانون 
واأ�صار   ، املخالفني  حق  الالزمة يف  االإجراءات 
على  بالبلدية  �صيدليات   3 وجود  اإىل  حمدثونا 
ب�صفة  املداولة  بنظام  منها  واحدة  تعمل  االأقل 

يومية لتجنب امل�صقة على املواطنني .
�أح�شن مرزوق  عبد�لبا�شط بديار

اأتت احلرائق منذ مطلع مو�صم احلر احلايل 
على 386 هكتار من حما�صيل احلبوب عرب 
والية ميلة، ح�صب ما علم اأم�ض االأحد من 

املديرية املحلية للم�صالح الفالحية.
امل�صجلة  احلرائق  اأن  امل�صدر  اأو�صح  و 
م�صاحات  على  كبرية  اأ�رضارا  خلفت 

ال�صلب مبجموع 288،5  القمح  معتربة من 
هكتار من امل�صاحة االإجمالية التي اأتلفتها 
األ�صنة اللهب منذ مطلع يونيو اجلاري كما 
حم�صول  من  املت�رضرة  امل�صاحة  بلغت 
اللني 70 هكتارا،و 27،5 هكتار من  القمح 

ال�صعري.

ميلة
احلرائق تتلف 386 هكتارا من حما�صيل احلبوب
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