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تغيريات على م�ضتوى 
هرمها القيادي

 تعيني �ساب عمره 
 36 �سنة على 

 راأ�س موبيلي�س 

قال اأنه يرف�ص الرت�ضيح بالوكالة

 بلعيد يدعو بوتفليقة
 ل�سحب تر�سحه

دعا ملوا�ضلة التحرك

 نا�سر جابي يحذر  من قمع 
احلراك ال�سعبي 

التجمع الوطني الدميقراطي

 ر�ســـــــالة الـــــــرئي�س تــــــاأكيد 
على اإ�سغائه لنب�س ال�سارع 

      .      جاب اهلل : الندوة الوطنية لي�ست هي احلل 
      .       بن فلي�س : رئا�سيات اأفريل �ستزيد الطني بيلة و خطورة

ph/app.com
ت/ب�ضري عالوة



�أقدم جمموعة من �لطلبة �جلامعيني �أول 
�أم�س على ت�رصف ح�ساري و�إن�ساين خالل 

خروجهم يف م�سرية رف�سا للعهدة �خلام�سة 
�أين قامو� بتقدمي قارور�ت �ملياه لفائدة 
رجال �لدرك �لذين كانو� يف �ل�سارع من 

�جل تاأمني �مل�سرية، وذلك مل�ساعدتهم على 
�لتحمل من �لإرهاق و�لتعب خا�سة و�أنهم 

بقو� ل�ساعات طويلة حتت �ل�سم�س.

باتنة

الك�أ�س الوطنية الع�سكرية 
للخم��سي الع�سكري 

ي�سارك 84 ريا�سيا يف فعاليات �لكاأ�س �لوطنية �لع�سكرية للخما�سي 

�لع�سكري للمو�سم �لريا�سي 2019/2018 �لتي �نطلقت �أم�س �لثنني 

باملدر�سة �لعليا ل�سالح �ملدرعات �ل�سهيد حممد قادري ببلدية و�دي 
�ل�سعبة بولية باتنة ح�سبما لوحظ.

�أيام   4 تدوم  �لتي  �لكاأ�س  هذه  على  �ملتناف�سون  �لريا�سيون  وينتمي 

�لتكوين  وهياكل  و�لنو�حي  �لقياد�ت  خمتلف  ميثلون  فريقا   14 �إىل 

�لع�سكرية على �مل�ستوى �لوطني و�أ�رصف على حفل �فتتاح �لتظاهرة 

قائد �ملدر�سة �لعليا ل�سالح �ملدرعات �ل�سهيد حممد قادري �للو�ء 

حممد عمر نيابة عن قائد �لناحية �لع�سكرية �خلام�سة �للو�ء عمار 

عثمانية حيث دعا يف كلمته باملنا�سبة �مل�ساركني �إىل �لتناف�س �لنزيه  

لعتالء من�سة �لتتويج. و�أ�ساف �ملتحدث باأن »�لقيادة �لعليا للجي�س 

�لوطني �ل�سعبي مل تبخل يف توفري كافة �لو�سائل و�لظروف �ملالئمة 

للتح�سري �جليد ملثل هذه �ملو�عيد �لهامة« م�سري� �إىل �أن »�خلما�سي 

لتقييم  �ملقاتل  عليها  يعتمد  �لتي  �لأ�سا�سية  �لركيزة  يعد  �لع�سكري 

قدر�ته �لبدنية و�ملعنوية وحت�سريه �لقتايل.«، و �أ�ساف �للو�ء حممد 

�للياقة  على  �ملحافظة  �إىل  يهدف  �لع�سكري  »�خلما�سي  باأن  عمر 

�لبدنية للع�سكريني و �إبقاء �لفرد يف جاهزية تامة لأد�ء مهامه على 

�ملر�تب  على  �لتظاهرة  يف  �مل�ساركون  يتناف�س  ،و   « وجه.  �أح�سن 

�لقنابل  �لآلية »�سيمينوف« و رمي  بالبندقية ن�سف  �لرمي  �لأوىل يف 

�ليدوية و �سوط �ملقاتل و �ل�سباحة وكذ� �لعدو �لريفي على م�سافة 

بتوزيع  �جلاري  مار�س   7 يوم  �ملناف�سة  تختتم  �أن  على  مرت  �آلف   8

�جلو�ئز على �لفائزين �ملتوجني يف �لفردي وح�سب �لفرق .

ت�سدير �لغاز �لطبيعي �مل�سال �إىل �أوروبا

 رو�سي� تتقدم على اجلزائر 

الطلبة يقدمون على التف�تة اإن�س�نية

خبر في 
صورة

يف �إطار مكافحة �لإرهاب

تدمري5 قن�بل تقليدية 
ال�سنع ب�سطيف ووهران

�لبويرة

النقل يوؤرق �سك�ن حي 
الزيتونة  ب�لبويرة

ي�ستكي �سكان حي �لزيتونة �ملعروفة بحي» بلمهدي«  �سمال مدينة 
�لبويرة من نق�س يف و�سائل  �لنقل �ملبا�رص  من و �إىل و�سط �ملدينة 

و �إىل حي 1100 م�سكن  حيث ي�سطر �لكثري �ل�سري على �لأقد�م 
مل�سافة 2 كلم يوميا .�سكان �لزيتونة �لبالغ عددهم �أكرث من 1200 
ن�سمة و يف تعد�د متز�يد مع قرب توزيع �سكنات جديدة جماورة  

لأكرث من 600 م�سكن �جتماعي تطالب مديرية �لنقل ب�سفة خا�سة  
�للتفاتة من  �أجل ��ستحد�ث خطوط جديدة  كما جددو� عزمهم 

على جتديد مطالبة �لبلدية باإعادة تاأهيل �لطريق �لإزدو�جي �لبلدي 
�لذي  يربطهم مع �لطريق �لوطني رقم 05  نتيجة �لإهرت�ء و كرثة 
�حلفر ،و �لأتربة �ملرت�كمة �لتي �أ�سبحت  تنغ�س على �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت و �حلافالت  خا�سة يف ف�سل �ل�ستاء .   
ز /  م 

 دعوة لتعميم جمع 
جلود الأ�س�حي 

متت �أول �أم�س �لدعوة  لتعميم عملية جمع جلود �أ�ساحي عيد 2019 عرب 
جلميع  �لفعالة  �مل�ساهمة  و  �ل�سنة  هذه  من  �بتد�ء  �لوطن  وليات  جميع 
�لأطر�ف �ملعنية وبالتايل تعد هذه �لعملية �لثانية من نوعها بعد حملة 2018 
و�لتي �قت�رصت على 6 وليات منوذجية ومت هذ� خالل   �ليوم �لتح�سي�سي 
�لذي نظم �أول �أم�س بغية جتاوز �لهدف �مل�سطر  من طرف وز�رة �ل�سناعة 

و�ل�رصكاء و�ملحدد بـ 800.000 قطعة جلد.

 فن�نون �سد العهدة
 اخل�م�سة بب�ري�س

فيها  خرج  �لتي  �ملظاهر�ت  يف  �جلز�ئريني  �لفنانني  من  جمموعة  �سارك 
�لتاأكيد برف�س �لعهدة  �أجل  �جلز�ئريون يف �لعا�سمة �لفرن�سية باري�س من 
�خلام�سة، وهي �ملظاهر�ت �لتي عرفت م�ساركة جمموعة من �لفنانني على 

غر�رلوني�س �آيت منقالت، �سولكينغ و�سعاد ما�سي.

�سهر  يف  رو�سيا  تقدمت 
على  �ملا�سي  فيفري 
ونيجرييا  وقطر  �جلز�ئر 

ت�سدرت  فلقد  وبالتايل 
�لدول  قائمة  رو�سيا  
�لطبيعي  للغاز  �مل�سدرة 

�مل�سال �إىل �أوروبا  وهذ� ما 
م�ستهلكي  �أكرب  �أحد  جعلها 
�لغاز يف �لعامل ،وياأتي هذ� 

نهاية  ن�رص  تقرير  وفق 
��ستند  �ملا�سي  �لأ�سبوع 

فيه لبيانات �أوروبية. 

يف �إطار مكافحة �لإرهاب، ك�سفت 
�لوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت 
�ل�سعبي، يوم 03 مار�س 2019، �إثر 
ب�سكيكدة/ ومت�سيط  بحث  عملية 
يحوي  لالإرهابيني  خمباأ  ن.ع.5، 
�ل�سنع  تقليدية  قنابل   )09(
�ملو�د  من  كمية  �إىل  بالإ�سافة 
�ملتفجرة و�أدو�ت تفجري خمتلفة، 
فيما �أوقفت مفارز م�سرتكة �أخرى 
للجماعات  دعم   )02( عن�رصي 
عمليتني  �إثر  وذلك  �لإرهابية، 
منف�سلتني بكل من �سطيف/ن.ع.5 

ووهر�ن/ن.ع.2.
�جلرمية  حماربة  �إطار  ويف 

�حلدود  حر�س  �سبط  �ملنظمة، 
من  كبرية  كمية  بتلم�سان/ن.ع.2، 
بقنطارين  تقدر  �ملعالج  �لكيف 
كيلوغر�مات، يف   )06( )02( و�ستة 
حني متكن عنا�رص �لدرك �لوطني، 
بوهر�ن/ن.ع.2، من تفكيك �سبكة 
لرتويج �ملخدر�ت مكونة من )10( 
كيلوغر�م   )20( وحجز  جمرمني 
من �لكيف �ملعالج و)04( مركبات 
ملم   9 عيار  طلقة  و)68(  �سياحية 
مو��سلة  وذلك  يدوية،  وقنبلة 
للعملية �لتي مكنت، يوم �أم�س، من 
�لكيف  من  كيلوغر�ما   )80( حجز 

�ملعالج.

مفرزة  �أوقفت  مت�سل،  �سياق  يف 
تاجري  �ل�سعبي  �لوطني  للجي�س 
مركبتني  على منت  )02( خمدر�ت 
و)5،7(  و�حد  بقنطار  بـ  حمملتني 
�ملعالج  �لكيف  من  كيلوغر�م 
�أخرى،  جهة  من  بب�سكرة/ن.ع.4 
�لوطني  للجي�س  مفرزة  �أوقفت 
 )08( بجانت/ن.ع.4،  �ل�سعبي 
بحوزتهم  �لذهب  عن  منقبني 
�حلجارة  خليط  من  كي�سا   )12(
توقيف  �لذهب، يف حني مت  وخام 
من  �رصعيني  غري  مهاجرين   )09(
جن�سيات خمتلفة بكل من تلم�سان 

وب�سار و�لأغو�ط.

�ملنظمة �لدولية للحماية �ملدنية 

منح و�س�م "الف�ر�س"للحم�ية املدنية اجلزائرية
منحت �ملنظمة �لدولية للحماية 
)�لفار�س(  و�سام  �ملدنية 
�جلز�ئرية  �ملدنية  للحماية 

نظري �لحرت�فية �لتي بدت بها 
�إنقاذ  حماولة  يف  �لأخرية  هذه 
و��ستخر�ج جثة عيا�س حمجوبي 

يف  �رتو�زية  ببئر  علق  �لذي 
�أم  مبنطقة  �ملا�سي  جانفي 
�ل�سمل ببلدية �حلو�مد �مل�سيلة، 

�حلماية  مدير  به  �أفاد  ح�سبما 
با�سي  �لعقيد  بالولية  �ملدنية 

مرز�ق.
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مقري ي�صكك يف عدد التوقيعات التي جمعت ل�صالح بوتفليقة 

ر�صالة الرئي�س ن�صخة طبق الأ�صل من مبادرة حم�س 
.       اأعلن عن اإطالق ثالث مبادرات 

اعترب رئي�س حركة حم�س اأن الر�صالة التي وجهها املرت�صح  عبد العزيز بوتفليقة اإىل الأمة مبنا�صبة تر�صحه هي �صورة طبق الأ�صل ملا قدمته و اإقرتحته احلركة يف 
املبادرة التي اأطلقتها حول التوافق الوطني، مرجعا �صبب ان�صحاب احلركة من املعرتك الرئا�صي اإىل حالة الإ�صتفزاز التي اأظهرت فر�س العهدة اخلام�صة. 

اإميان لوا�س

الأم�س خالل  مقري  الرزاق  عبد  �شكك 
باملرادية  احلزب  مبقر  �شحفية  ندوة 
يف عدد ال�شتمارات التي جمعت ل�شالح 
بوتفليقة،   العزيز  عبد  ال�شلطة  مرت�شح 
معتربا ذلك مبثابة اإعالن م�شبق لنتيجة 
النتخابات الرئا�شية املزمع اإجراءها يف 
18 اأفريل 2019، مت�شائال »من الالمعقول 
جمع 6 ماليني ا�شتمارة ل�شالح املرت�شح 
عبد العزيز بوتفليقة و م�شريات مليونية 

يف ال�شارع �شد تر�شحه لولية اأخرى ».
ب�شدة  مقري  الرزاق  عبد  اإنتقد  و 
م�شريا  الرئي�س،  تر�شح  ر�شالة  م�شمون 
قدمته  ملا  الأ�شل  طبق  �شورة  باأنها 
مبادرة  بخ�شو�س  احلركة  اقرتحته  و 
الفرق  باأن   مو�شحا  الوطني،  التوافق 
اأطلقها  التي  الإ�شالحات  اأن  يف  فقط 
الإ�شالحات  و  بوتفليقة  املرت�شح 
املتعلقة  و  احلركة  اإقرتحتها  التي 
ال�شدد  ذات  يف  م�شريا  بال�شمانات، 
انتخابية  وعود  هي  الرئي�س  وعود  باأن 
تطبيقها  ي�شمن  احلركة  ومبادرة  لغري، 

رئي�س  يراأ�شها  الإنتخابات  قبل  حكومة 
توافقي و تكون فيها اأحزاب املعار�شة، 
الإ�شالحات  و  الوطنية  الندوة  وكذلك 
قوله.   حد  على  النتخابات  قبل  تكون 
باأن  املتحدث  اإعترب  مت�شل،  �شياق  ويف 
تر�شح الرئي�س عن طريق الوكالة مبثابة 
الدو�س على الد�شتور، قائال » الو�شعية 
بالرت�شح،   له  لت�شمح  للرئي�س  ال�شحية 
كما اأن عدم اإيداع الرئي�س ملف بنف�شه و 
اإ�شتفزاز  تكليف وكيل له لإيداعه مبثابة 
املتحدث  واأو�شح   .« اجلزائري  لل�شعب 
من  احلركة  اإن�شحاب  قرار  بخ�شو�س 
باأنه  املقبل،م�شريا  الرئا�شي  املعرتك 
كان داخل جمل�س ال�شورى الوطني راأيان 
اإحتياطيا  امللف  اإيداع  يف�شل  الأول 
لوجود ترتيبات غري معلومة ثم الإن�شحاب 
�شيا�شيا يف اأخر حلظة اإذا تاأكدت العهدة 
ال�شعبي،  احلراك  رغم  فعليا  اخلام�شة 
تاأكدت  اإذا  امللف  اإيداع  عدم  والثاين 
العهدة اخلام�شة، م�شريا اأنه   كان الراأي 
ويف  الأغلبية.   اأخذ  الذي  هو  الثاين 
�شياق مت�شل، لفت املتحدث باأن تر�شح 
الرئي�س عن طريق الوكالة و ظهور بوادر 

اإ�شتفز جمل�س ال�شورى،م�شريا  اخلام�شة 
باأنه  نظرا لذلك 55 باملئة �شوتوا ل�شالح 
الرت�شح  ملف  اإيداع  وعدم  الإن�شحاب 
قرار  اإتخاذنا  رغم   « املتحدث  وقال   ،
اأكرث  اأ�شبحت  احلركة  اأن  اإل  الإن�شحاب 
جاهزية خلو�س غمار الرئا�شيات ».ومن 
جهة اأخرى، اأ�شار املتحدث باأن ماح�شل 
اأول اأم�س داخل املجل�س الد�شتوري اأكرب 
 « قائال  م�شخرة،   الإنتخابات  باأن  دليل 
لذلك قررنا التما�شي مع احلراك ال�شعبي 
املتحدث  ورد  امل�رشوعة«.  مطالبه  و 
للحركة  وجهت  التي  الإنتقادات  على 
حول  امل�شبقة  ت�رشيحاتها  بخ�شو�س 
البوتفليفي  العهد  مرحلة  نهاية  يف  اأننا 
جديدة،  مرحلة  على  مقبلة  اجلزائر  و 
العهدة  و  تخطئ  مل  توقعاتنا   « قائال 
العمل  حتى  �شيء  كل  جمدت  اخلام�شة 

ال�شيا�شي و الأحزاب ».
ال�شعبي،اأكد  احلراك  وبخ�شو�س 
على  الثبات  �رشورة  على  املتحدث 
اأهدافه  حتقيق  اإ�شتمرار  و  �شلميته 
يف  ليح�رش  حتى  اأهدافه  تدقيق  مع 
العهدة اخلام�شة فقط بل ي�شبح يطالب 

الإنتخابات  يف  ال�شعبية  الإرادة  باإحرتام 
ال�شل�س و احلد  وبالإنتقال الدميقراطي 
من الف�شاد، م�شددا على عدم اإ�شتغالله 
اأو اإحتوائه من قبل اأي جهة كانت وقوفه 
الفاقدة ل�شمانات  الإنتخابات  �شد هذه 
خفية  جلهات  ال�شماح  عدم  و  النزاهة 
مترير  و  احل�شابات  لت�شفية  ا�شتعماله 
الفر�شة  هذه  تفوت  خفية  م�شاريع 
وك�شف  احلقيقي.   للتغيري  العظيمة 
من  متكنت  احلركة  باأن  املتحدث 
مو�شحا  التوقيعات،  من  عدد  ح�شدت 
اأنه ثم جمع 1389 اإ�شتمارة تر�شح خا�شة 
خا�شة  اإ�شتمارة   12570 و  باملنتخبني،  
عن  مقري  ،ودافع  الإنتخابية  بالهيئة 
تاأجيل  ق�شية  الوطني  التوافق  مبادرة 
الرئا�شيات، معتربا باأنه لو قبلت الطبقة 
ملا  الوطني  التوافق  مبادرة  ال�شيا�شية 
،قائال  اليوم  اإليه  و�شلنا  ما  اإىل  و�شلنا 
حول  حم�س  مبادرة   « ذاته  ال�شياق  يف 
التوافق الوطني هي املبادرة التي رجعت 
اإليها ال�شلطة يف ر�شالة الرت�شح و بع�س 
الأوان  فوات  بعد  املعار�شة  اأطراف 
بنف�شه،   املبادرة  زمام  ال�شعب  واأخذ 

يجب  التي  هي  احلرة  ال�شعبية  والإرادة 
ترتيبات  اأي  يف  الآن  حا�رشة  تكون  اأن 
باأنه  املتحدث  واأ�شاف   .« م�شتقبلية 
قامت  النتخابات،  مقاطعة  موقف  بعد 
�شبكة  وهي  مبادرات  ثالث  باإطالق 

مع  الإيجابي  للتفاعل  الأحرار  الوطنيني 
احلراك ال�شعبي،  مبادرة حتالف القوى 
التيار  مبادرة  الف�شاد،  �شد  الوطنية 

النوفمربي . 

قال اإنه يرف�س الرت�صيح بالوكالة

بلعيد يدعو بوتفليقة 
ل�صحب تر�صحه

التجمع الوطني الدميقراطي

ر�صالة الرئي�س تاأكيد على 
اإ�صغائه لنب�س ال�صارع

عبد  امل�شتقبل،  جبهة  رئي�س  اأعلن 
الإنتخابات  باإجراء  بلعيد، مت�شكه  العزيز 
الرئا�شية التي من املقرر اأن جترى يوم 18 
اأفريل القادم، داعيا ال�شلطة ل�شحب ملف 
تاأكيده  مقابل  بوتفليقة،  الرئي�س  تر�شح 
مت�شك  حالة  يف  تر�شحه  مللف  �شحبه 

بوتفليقة بالرت�شح.
العزيز  عبد  امل�شتقبل  جبهة  رئي�س  اأعلن 
بلعيد خالل ندوة �شحفية احت�شنها مقر 
اأو  التمديد  رف�شهم  بالعا�شمة،  حزبه 
تاأجيل النتخابات، معتربا اأنهم بديل ولهم 
اأن  م�شيفا  الوا�شح،  ال�شيا�شي  خطابهم 
يرف�شون  واأنهم  غائب  املرت�شح  الرئي�س 
ما  م�شتنكرا  بح�شبه،  بوكالة،  تر�شحه 
جلمع  اجلزائرية  الإدارة  بتجنيد  اأ�شماه 
تعترب  عما  كا�شفا  بح�شبه،  التوقيعات 
خروق كبرية تعر�س لها منا�شلوهم خالل 
عملية جمع التوقيعات، يف حني اعترب اأن 
اعالن ان�شحابهم يف حالة حتولوا لطرف 
فقط  النتخابات  على  ال�رشعية  ي�شفي 
اأن  معتربا  خام�شة،  عهدة  مترير  مقابل 
التحدي لي�س تغيري الأ�شخا�س بل القفزة 
وت�شيري  للحكم  منط  من  للبالد  النوعية 

القت�شاد وخمتلف املوؤ�ش�شات، رادا على 
طرح اجلمهورية اجلديدة باأنه كحزب اأول 
من دعا لهيئة م�شتقلة لالنتخابات لكن ل 

اآذان �شاغية،
املحطات  كل  دخلوا  اأنهم  واأو�شح 
اأنهم كحزب  النتخابية منذ 2012، قائال 
باعتبارهم  ال�شلطة  اإىل  للو�شول  يهدفون 
اأي  اأنهم مل ي�شريوا يف  اإل  حزبا �شيا�شيا، 
بل  ال�شاحة  يف  طرف  اأي  مع  مفاو�شات 
التجاوزات  رغم  ال�شعب،  على  اقت�رشوا 
املحطات  بها  و�شف  التي  واخلروق 
النتخابية، كما عمد للرد على ت�رشيحات 
بالتاأكيد  ال�شوري  ال�شيناريو  اأويحيى حول 
فهي  ليبيا،  ول  �شوريا  لي�شت  اجلزائر  اأن 
خمتلف  عرب  الت�شحيات  بدماء  حت�شنت 
بال�شارع  احلراك  اأكده  ما  وهو  املراحل، 
قال  والتاأجيل  التمديد  وحول  بح�شبه، 
اأنهم رف�شوه من باب اأنه يدخل يف حالت 
اإىل  مت�شائال  ا�شتقطابهم،  يتم  ا�شتثنائية 
احلل  اأن  معتربا  طوارئ،  يف  نبقى  متى 
وبناء  ونزيهة،  حرة  انتخابات  هو  الوحيد 

عليها مت تر�شحهم للرئا�شيات.
�صارة بومعزة

الدميقراطي  الوطني  التجمع  اعترب 
رئي�س  ر�شالة  ت�شمنتها  التي  اللتزامات 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية، 
 18 لرئا�شيات  تر�شحه  ملف  اإيداع  عقب 
اإ�شغاء  على  تاأكيد  هو  املقبل،  اأفريل 
بكل  بوتفليقة،  العزيز  عبد  املجاهد 
ة عن  اإخال�س، لأ�شوات املواطنني املعربرّ

مطالبهم.
واأ�شاد حزب التجمع الوطني الدميقراطي، 
ر�شالة  ت�شمنتها  التي  بالإ�شالحات 
ما  اأكرث  ف�شلت  باأنها  موؤكدا   ، الرئي�س 
يجب اأن يكون خالل الفرتة القادمة �شيما 
واملراجعة  الوطنية  بالندوة  يتعلق  فيما 
بتنظيم  تعهده  مع  للد�شتور،  العميقة 

الرت�شح  دون  م�شبقة  رئا�شية  انتخابات 
فيها بعد عام على الأقل من رئا�شيات 18 
اأفريل ويرى البيان باأن الوعود التي جاءت 
�شافية  اأجوبة  اإل  هي  ما  الر�شالة  بها 
ملطالب املواطنني املرفوعة منذ جمعة 
22 فيفري، والتي ترتكز على التغيري كما 
دعا التجمع الوطني الدميقراطي، اجلميع 
ل�شبط النف�س �شيما واأن الر�شالة يجب اأن 
تكون بادرة للم�شي نحو التغيري يف هدوء 
الرئا�شي،  ال�شتحقاق  موعد  غاية  اإىل 
ال�شالحات  لب�شط  موعدا  اإياه  معتربا 
على  احلفاظ  مع  الواقع  على  املوعودة 

ا�شتقرار البالد.
ف.ن�صرين

دعا ملوا�صلة التحرك

نا�صرجابي يحذر من قمع احلراك ال�صعبي
قال اأ�شتاذ علم الجتماع ال�شيا�شي 
خروج  ا�شتمرار  اأن  جابي  نا�رش 
املواطنني ال�شلمي ال�شمان الوحيد 
حاليا مع فتح باب التفاو�س »اأحزاب 
وجمعيات و�شلطة ونخب �شيفرزها 
احلراك« وك�شف الربامج عن طريق 
لطريقة  للتو�شل  العلني  النقا�س 
حتويله  وكذلك  تنا�شبنا  انتقال 
لنمط يدب يف خمتلف املوؤ�ش�شات 
مت�شائال  لتحديثها،  واملنظومات 
ملا ل يتم حترك الدولة كموؤ�ش�شات 
يف وجه من يتم�شك ب�شيناريو العهدة 
اخلام�شة، موؤكدا اأن احلراك اأعادنا 
التق�شيمات  بدل  كمجتمع  للتحدث 
ما  وهو  تغذيتها  ومت  �شادت  التي 
اجتماعية  لقوى  ينتقل  اأن  يجب 
حمددة، حمذرا من اإقحام اجلي�س 
مواجهة  يف  الأمنية  املوؤ�ش�شة  اأو 

احلراك.
�شيفا  حلوله  خالل  جابي  و�شنف 
»ليربتي«  جريدة  منتدى  على 
منط  يحملون  باأنهم  اجلزائريني 
احلراك القوي، م�شبها اإياه باأمريكا 
العربي،  العامل  عن  بعيدا  الالتينية 
خروجه  وقت  يحدد  من  فهو 
لفر�س  متوقعة،  غري  اأوقات  يف 
الرتاكمات  على  ردا  وذلك  وجوده، 
القابلة  الجتماعية  احلركات  بعد 
كرثتها،  على  �شابقا  للتفاو�س 
اجلزائري  املجتمع  اأن  معتربا 
املجتمعني  من  اأكرث  يتحرك  كان 
لي�شت  اأن  اأي  والتون�شي،  امل�رشي 
تنق�س  كانت  التي  هي  احلركة 
املجتمع اجلزائري لكن الآن تقاطع 
مع كل ذلك، حراك وطني و�شيا�شي 
رغم  وا�شحة،  �شيا�شية  باأهداف 
الأوىل:  الت�شويه  حماولت  بع�س 

التغيري والإ�شالحات.
ن�شال  و�شائل  اأنها  اعترب  كما 
التوا�شل  و�شائل  �شاندتها  جديدة 
حتى  اأنه  م�شت�شهدا  الجتماعي، 
رغم  بفرن�شا  ال�شفراء  ال�شرتات 
قوية  ونقابات  لأحزاب  امتالكها 

م�شتقل،  كحراك  برزت  اأنها  اإل 
على  احلراك  نواكب  نحن  وبذلك 
وبعيدا  عامليا،  ال�شائد  امل�شتوى 
عن كل ت�شاوؤلت من وراء احلراك، 
اإىل  بال�شورة  عائدا  حركه،  ومن 
التاريخ اجلزائري فاحلركة الوطنية 
واأن انطلقت مع الأخالق  لها  �شبق 
الأخري  احلراك  عرب  برزت  التي 
موؤكدا  ووعي،  و�شلمية  احرتام  من 
امل�شتوى  ترفع  حركات  هكذا  اأن 
اأن  م�شيفا  املجتمعي،  الأخالقي 
اأهدافه  وحقق  جنح  اإن  احلراك 
�شيكون له دور وراأي �شيا�شي جديد 
الذي  ال�شيا�شي  الفراغ  حالة  بعد 
ت�شجيل  ظل  يف  ال�شاحة،  �شهدته 

م�شاركة اجلميع« ن�شاء وعائالت«.
فاأرجعه  ح�شل؟  ملاذا  حول  اأما 
كثريا  �شكتوا  اجلزائريني  اأن  اإىل 
واأهينوا خوفا على اجلزائر بالعودة 
للع�رشية ال�شوداء، وتف�شيل ال�شمت 
البالد  حماية  مقابل  احلقوق  عن 
لكن بلغوا مرحلة عدم القدرة على 
بوتفليقة  تر�شح  مع  اأكرث  التنازل 
لعهدة خام�شة يف ظل و�شع �شحي 
اإهانة  اأنها  على  فا�شتقبلت  خطري 
و�شامال  وطنيا  طابعا  فاأعطت 
اأنه  بذلك  م�شتدل  احلراك،  يف 
ورغم  الرت�شح  تاأكيد  بعد  حتى 
جاء  اأنه  اإل  املقدمة  القرتاحات 
من  لأكرث  وم�شرتكا  عفويا  الرد 

ولية.
فقال  اجلزائري،  للنظام  وكتقييم 
�شبق  قائم على احليلة وهو ما  اأنه 
ما  اأحداث  خالل  به  قام  واأن  له 
ووعود  وال�شكر«،  بـ«الزيت  عرفت 
حني  يف  الكبرية،  الإ�شالحات 
عادت  الوعود  تكرار  حماولة  اأن 
القريبة  الذاكرة  اإىل  باملواطنني 
وهي الوعود ال�شابقة، خا�شة يف ظل 
امل�شا�س بواقع العمل الدميقراطي 
اإفراغ  خا�شة  مب�شارها  وامل�شا�س 

النتخابات من حمتواها.
 3 اأمام  اأننا  الو�شعية  جابي  وحدد 

اأجيال و�شيناريوهني، فاجليل الأول 
والذي  الثورية  ال�رشعية  حامل 
الثاين  واجليل  الندثار  نحو  يتجه 
الفئات يف ال�شتينات واخلم�شينات، 
جيل  �شيا�شيا  باأنها  اإياها  معتربا 
»�شندويت�س« يف ظل عدم افتكاكهم 
الفئة  فهي  الثالث  اأما  ملرحلتهم، 
حاملة ال�شهادات ول ميكن اأن تقبل 
ل  روؤ�شاوؤه  جيل  طرف  من  ت�شيري 
يحملون حتى البكالوريا وهو اجليل 
يف  احلراك،  طريق  عن  عرب  الذي 
ظل  ففي  ال�شيناريوهات:  اأن  حني 
واملجتمع  املوؤ�ش�شات  ت�شحري 
حتى  موؤخرا  بلغ  الذي  املدين 
امل�شاجد، ليبلغ اجلزائريون مرحلة 
اليتم، هنا يح�شل التغيري لي�س عرب 
واجهة  يف  هو  والذي  الثاين  اجليل 
للتفاو�س  القابل  واأي�شا  التعامالت 

بل عرب اجليل احلايل.
كما فتح ملف غياب اللحمة ما بني 
الطبقة احلاكمة وما بني املواطنني، 
الذين هم يف معزل عن اجلزائريني 
ول يعرفون و�شعيتهم ول معاناتهم 
ول يجمع ال�شارع معهم اأي م�شاركة، 
لتجعل اجلزائري يعرب »ما راهوم�س 
غري  يجعلهم  ما  معانا«،  عاي�شني 
مهتمني بتطوير مناحي احلياة هنا 
باملقابل  املوؤ�ش�شات.  وخمتلف 
اجلي�س  موؤ�ش�شة  حفاظ  على  اأثنى 
كونها  ال�شارع  مع  الن�شجام  على 
ت�شمل وت�شم اجلميع، مت�شائال من 
توريطه  يتم  اأن  ميكن  وهل  ميكن 

الكرة  راميا  ال�شارع؟،  حراك  حول 
ولي�س  بالنظام  العقالء  ملعب  يف 
اأنها  قال  التي  بالرت�شح  بر�شالة 
التي  املعار�شة  مطالب  �شمت 
غياب  ظل  يف  و�شوهت  اأخذت 
باجتاه  اأما  للنظام.  م�رشوع 
التدارك فدعا الأحزاب ال�شيا�شية 
واجلمعيات واملثقفني باأنها فر�شة 
لتتقوى بهذا الزخم، مقابل التعاون 
ولي�س  بال�شارع  حتركوا  من  مع 
م�شيفا  ال�شتقطاب،  طريق  عن 
ل  كان  اإن  اأنه  النظام  بخ�شو�س 
ال�شلمي  التغيري  لبد  عقالء  زال 

الذي يتم التفاو�س حوله.
ربط  لتفادي  دعا  ثانية  جهة  من 
ل  لأنهم  باأ�شخا�س  احلراك 
كل  احتواء  على  القدرة  ميلكون 
هذا الزخم، وبالتايل يجب الدخول 
املعتمد  اجلماعي  اجلانب  يف 
حمددة،  اجتماعية  قوى  على 
وتاريخها  اجلزائر  لقراءة  داعيا 
يف  حددها  �شعفنا  نطاق  فمن 
وهي  النخب  مع  العالقة  طبيعة 
هذا  خالل  تالفيها  ي�شتوجب  ما 
احلراك، عائدا بال�شورة اإىل ندوة 
مزافران التي على �شعفها متكنت 
بالإ�شافة  قوية  برامج  طرح  من 
اإىل �رشورة ربط عالقات جديدة 
ال�شابقة  التق�شيمات  تتفادى 
مع  لل�شارع  ال�شيا�شة  نقل  وكذلك 

اخراج ممثلني للحراك.
�صارة بومعزة
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العديد  بح�ضور  اهلل  جاب  وقال 
رئي�س  غرار  على  ال�ضخ�ضيات  من 
 ، بيتور  بن  اأحمد  ال�ضابق  احلكومة 
علي بن فلي�س و الوزير ال�ضابق رحابي 
و العديد من ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية و 
الإعالمية على غرار علي ذرع ، اأحمد 
الدان ، ارزقي فراد ، م�ضعود عظيمي 
، زبري عرو�س ، فاحت ربيعي  وغريهم 
بالغة  مرحلة  تعي�س   اجلزائر  اأن 
الوقت  نف�س  يف  الدقة  و  اخلطورة 
حال  يف  اأنه  املتحدث  واأ�ضاف   ،
فاإن اجلزائر  الو�ضع احلايل  ا�ضتمرار 
يف خطر حقيقي ، حمذرا من حماولة 

اللتفاف على احلراك ال�ضعبي .
وقال جاب اهلل اأنه ل قيمة ملا جاء يف 
البيان الذي قراأه مدير حملة الرئي�س 
يتعلق  فيما   ، زعالن  الغني  عبد 
و  النتخابات  بعد  الوطنية  بالندوة 
عنها، م�ضيفا  املتحدث  الإ�ضالحات 
اأنه ل يوجد من يثق يف هذا الكالم ، 
و اأن على حده ا�ضتحداث فكرة الندوة 
الوطنية لي�ضت هي الدواء لو�ضع البالد 
، و انتهى عبد اهلل جاب اهلل بالقول اأنه 
تتحمل  اأن  اجلادة  املعار�ضة  على 
احلراك  مع  التخندق  يف  م�ضوؤوليتها 
ال�ضعبي حتى تتحقق اأهدافه . وبدوره 
قال علي بن فلي�س رئي�س حزب طالئع 
احلريات الذي اأن هم اجلزائر اليوم و 

اأولويته هو كيفية اخلروج من الأزمة 
ال�ضيا�ضية التي تعي�ضها ولي�س التوجه 
حديثه  يف  الد�ضتوري  املجل�س  اإىل 
علي  وقال  الرت�ضح،  عن  عدوله  عن 
بن فلي�س اأن هذه النتخابات املقررة 
و  بلة  الطني  �ضتزيد  18اأفريل  يف 
لي�س  احلل  بالتايل  و  كبرية  خطورة 
بهذه النتخابات ، م�ضيفا اأنه اإذا كان 
فمعناه  قائما  مازال  اخلام�ضة  خيار 
�ضيعتمد  الد�ضتوري  املجل�س  اأن 
ح�ضبه  اأ�ضبح  و   ، ال�رسيايل  الرت�ضيح 
جلنة  الآخر  هو  الد�ضتوري  املجل�س 
لبد  اأنه  فلي�س  بن  وقال   ، م�ضاندة 
من عدم قبول هذا الرت�ضح ال�رسيايل 

الذي ل يخدم اجلزائر ، وا�ضفا هذه 
الندوة الوطنية التي يتم احلديث عنها 
بالندوة اخليالية ، معقبا » كم من ندوة 
متت الدعوة اإليها مل تاأتي باحللول . 
و اأ�ضار املتحدث اإىل رد فعل ال�ضارع 
مبجرد ح�ضبه ما �ضمع باإعالن تر�ضح 
اأردمت  اإذا   « اأنه  م�ضيفا   ، الرئي�س 
فاحلل   ، الطريق  اإىل  يعود  ال�ضعب 
يف العدول عن اخلام�ضة ، والذي هو 
اإىل  اإ�ضافة   ، التهدئة  اإجراءات  اأحد 
وتاأجيل   ، احلالية  احلكومة  ذهاب 
اإذا  اأ�ضاف بن فلي�س  و   . النتخابات 
عن  العدول  و�ضالحا  فالحا  اأردنا 
كفاءات  حكومة  وت�ضكيل   ، اخلام�ضة 

الدولة  اأمور  بت�ضيري  تقوم  وطنية 
جدد  اأع�ضاء  اإ�رساك  خالل  من   ،
الدولة  موؤ�ض�ضات  يف  ال�ضعب  ليثق 
كل  م�ضتوى  على  مندوبني  وتعيني   ،
النتخابات  بتنظيم  يهتمون  الدوائر 
اللجنة  جتميد  املتحدث  يعقب  ثم 
امل�ضتقلة التي يراأ�ضها دربال ، منتهيا 
مفربكة  النتخابات  هذه  اأن  اإىل 
بيان قوي من  اإ�ضدار  املنتظر  ،ومن 
طرف �ضخ�ضيات املعار�ضة ، اإ�ضافة 
علي  املتقاعد  اجلرنال  اتهام  اإىل 
دور م�ضبوه يف هذه  لعب  لغديري يف 
النتخابات ، ل�ضيما ما اأثري حوله من 

تر�ضحه بالوكالة .

امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  رئي�س  ذكر 
دربال  الوهاب  النتخابات عبد  ملراقبة 
اأم�س الثنني مب�ضتغامن اأن هيئته »تلتزم 

بالقانون وهي م�ضتقلة عن اجلميع«.
�ضحفية  ندوة  خالل  دربال  واأبرز 
باملداومة الولئية لذات الهيئة اأن »الهيئة 
العليا امل�ضتقلة ملراقبة النتخابات هيئة 
م�ضتقلة عن  بالقانون وهي  تلتزم  قانون 
والق�ضاء(  والإدارة  )املرت�ضحني  اجلميع 
با�ضتقالليتها  اأن مي�س  باإمكانه  اأحد  ول 
اأو  قراءات  للقانون  كان  اإذا  خا�ضة 
ي�ضتعملها  اأن  ميكن  �ضيا�ضية  اإ�ضقاطات 

�ضيا�ضي �ضد �ضيا�ضي اآخر«.
قانون  اأن  اىل  امل�ضوؤول  ذات  اأ�ضار  كما 

النتخابات ل يتكلم عن �ضخ�س املرت�ضح 
لالنتخابات الرئا�ضية ويتحدث عن و�ضع 
الد�ضتوري  املجل�س  لدى  الرت�ضح  ملف 
املو�ضوع  هذا  يف  »الفا�ضل  اأن  مو�ضحا 
هو القانون ولي�س الراأي اأو الهوى وقانون 
و140   139 املادتني  يف  النتخابات 
يتحدث عن و�ضع ملف الرت�ضح ول يتكلم 
املادة  بخالف  املرت�ضح  �ضخ�س  عن 

املتعلقة بالنتخابات الت�رسيعية » .
»القانون  اأن  املتحدث  نف�س  واأ�ضاف 
يلزم  الت�رسيعية  النتخابات  حالة  يف 
ال�ضخ�س املرت�ضح رئي�س القائمة باإيداع 
ال�ضتثنائية  احلالة  ويف  الرت�ضح  ملف 
الثاين  لل�ضخ�س  ميكن  مربر  ملانع  جدا 

اأن  واأكد   ،  « امللف  اإيداع  القائمة  يف 
فيها  توجد  ل  الرئا�ضية  »النتخابات 
وتطبيقات  مرت�ضح  هناك  ولكن  قائمة 
املجل�س الد�ضتوري بهذا ال�ضاأن وا�ضحة 
ول اجتهاد مع �رساحة الن�س« لفتا اإىل 
والن�س  العرف  من  اأ�ضمى  »القانون  اأن 
ما  على  الراأي  من  اأف�ضل  ق�ضوره  رغم 
فيه من �ضواب »  وقد قام دربال بزيارة 
بالنتخابات  اخلا�ضة  العمليات  غرفة 
مبديرية  املقبل  اأفريل   18 ل  الرئا�ضية 
التنظيم وال�ضوؤون العامة بولية م�ضتغامن 
املداومة  ومقر  ا�ضتيدية  بلدية  زار  كما 
ملراقبة  امل�ضتقلة  العليا  للهيئة  الولئية 

النتخابات.

وتهدف هذه الزيارة - وفقا لعبد الوهاب 
ان�ضجام  مدى  معرفة  اإىل   - دربال 
واللوجي�ضتية  الإدارية  التح�ضريات 
الرئا�ضية  النتخابات  بتنظيم  املتعلقة 
الرتكيز  مع  لها  القانوين  الإطار  ومتابعة 
الناخبة،÷  الهيئة  تنظيف  عملية  على 
الهيئة  تنظيف  »عملية  اأن  دربال  وقال 
من  بل  فراغ  من  تنطلق  ل  الناخبة 
الهيئة  كانت  كلما  اأنه  توؤكد  قناعات 
الناخبة اأنظف كلما كانت ن�ضبة امل�ضاركة 
اأدق ون�ضبة امل�رسوعية اأ�ضح« م�ضيفا اأن 
املالحظات  كل  على  منفتحة  »الهيئة 
والقرتاحات التي تقدمها اأي جهة بهذا 

ال�ضدد.«

قال اخلبري القت�ضادي و املايل م�ضدال عبد 
القادر يف ات�ضال مع الو�ضط اأن الو�ضع القادم 
�ضاأنها  من  قرارات  اتخاذ  يتطلب  ح�ضا�س 
و�ضع  يجب  اأنه  موؤكدا  بالقت�ضاد  النهو�س 
املنهجية  تغيري  على  اأ�ضا�ضا  يعتمد  برنامج 

املتبعة يف  ال�ضيا�ضة القت�ضادية .
و اأو�ضح ذات املتحدث انه يجب الرجوع اإىل 
اأ�ضا�ضيات اقت�ضاد ال�ضوق املرتبطة باحلرية 
للقرار  بالن�ضبة  وكذا  والإنتاج  ال�ضتثمار  يف 
القت�ضادي بالن�ضبة للمتعاملني القت�ضاديني 
اختيارات  يف  التدخل  بعدم  التزامهم  مع 
فر�س  هناك  اأن  اأ�ضاف  و  اخلا�س  القطاع 
بناء  و  املحروقات  خارج  ال�ضادرات  لتنويع 
اقت�ضاد منتج �رسيطة اإتاحة الفر�ضة للقطاع 

اخلا�س وقال جمدال عبد القادر اأن حت�ضني 
بديناميكية  يرتبط  الوطني  القت�ضاد  اأداء 
و  الرثوة  خلق  ت�ضجيع  و  اخلا�س  ال�ضتثمار 
منا�ضب العمل مو�ضحا اأن و�ضول املتعاملني 
يزيد   ال�ضتثمار  يف  عالية  م�ضتويات  اإىل 
القدرة  حت�ضني  بالتايل  و  الرثوة   خلق  يف 
ال�رسائية للمواطنني  كما اأكد ذات املتحدث 
القرارات  اتخاذ  الالمركزية يف  تطبيق  على 
وقال اأنه �ضينتج عنها تنظيم اقت�ضادي جهوي 
القت�ضادية  اخلطط  حتدد  جهوية  �ضلطة  و 
دعم  و  املبادرة  بتحرير  ي�ضمح  مما  لها 
امل�ضتوى  على  املوارد  تقومي  و  ال�ضتثمار 
ال�ضتثمار  على  �ضيوؤثر  اأنه  واأ�ضاف  اجلهوي 
يدعم  اجلهوي مما  امل�ضتوى  على  الإنتاج  و 

ح�ضب  املختلفة  اجلهات  على  التبادلت 
و  لالقت�ضاد  قوية  اأعمدة  يبني  و  تخ�ض�ضها 
اعترب م�ضدال  اأنه من بني اأهم مهام ال�ضلطة 
اجلهوية ت�رسيعها اجلبائي اخلا�س بها الذي 
ي�ضجع ال�ضتثمار و املقاولتية واأكد اأن حرية 
احلكومة  تدخالت  اإطار  خارج  الت�رسيع 
انتقد  كما  البتكار  و  الإبداع  اإىل  يدفع 
طريق  عن  ال�رسائية  القدرة  دعم  م�ضدال 
خزينة  تنخر  التي  الجتماعية  التحويالت 
الدولة التي متول مبا يباع من البرتول و الغاز 
اخلبري  قال  التقليدي  الغري  التمويل  عن  و 
اأن  اعترب  و  يوقف  اأن  يجب  انه  القت�ضادي 
و�ضل  الظريف،  التقليدي  غري  التمويل  حل 
والزمن،  الكمية  ناحية  من  �ضواء  حده  اإىل 

تنازيل  يكون  اأن  يجب  اإليه  فاللجوء  وبالتايل 
ويعتقد  ت�ضاعدي  ولي�س  اأخرى  اإىل  �ضنة  من 
املتحدث اأنه مبجرد تغيري ال�ضيا�ضة املتبعة 
عندنا  ت�ضبح  لال�ضتثمار  ديناميكية  خلق  و 
مدا خيل اإ�ضافية و كلما يزيد عدد امل�ضاريع 
طريق  عن  العمومية  اخلزينة  مداخيل  تزيد 
ال�رسائب وبالتايل  حت�ضني م�ضتوى املعي�ضي 
و  امل�ضاريع  بعدد  يرتبط  الذي  للمواطن 
ال�ضتثمارات و من جهة اأخرى حذر م�ضدال 
تدفع  التي  الرتقيعية  باحللول  ا�ضماها  ما 
من  عقباها  يحمد  ل  اأزمات  اإىل  البالد 
�رسورة  على  م�ضددا  القت�ضادية  الناحية 

تغييري املنهجية املتبعة.
 ف.ن�سرين

و�سفت الو�سع اخلطري و الدقيق

عبد الوهاب دربال من م�ستغامن

اخلبري االقت�سادي م�سدال عبد القادر

ع�سام بوربيع 

املعار�سة تدعو اإىل تاأجيل الرئا�سيات 

هيئتنا تلتزم فقط مبا يحدده القانون

احلل يف تطبيق الالمركزية دعم لال�ستثمار

.       جاب اهلل : الندوة الوطنية لي�ست هي احلل 
.        بن فلي�س : رئا�سيات اأفريل �ستزيد الطني بيلة و خطورة

املجل�س ال�سعبي الوطني

 مناق�سة م�سروع قانون لتنظيم 
اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية 

امل�سيلة

طلبة جامعة حممد بو�سياف 
يف م�سرية حا�سدة

تلم�سان

م�سريات ليلية راف�سة 
للعهدة اخلام�سة

املتعلق  القانون  م�رسوع  يهدف 
عر�س  النووية،الذي  بالأن�ضطة 
ال�ضعبي  املجل�س  على  الثنني  اأم�س 
الإثراء،  و  للمناق�ضة  الوطني 
و  الت�رسيعي  الإطار  حتديد  اإىل 
التنظيمي لالأن�ضطة املت�ضلة بالبحث 

وال�ضتخدام ال�ضلمي 
مع  واإنتاجها،  النووية  للطاقة 
تتكفل  حكومية  �ضلطة  ا�ضتحداث 

بهذه املهمة.
-الذي  القانون  م�رسوع  ويرمي 
الطاقة،  وزير  قبل  من  عر�ضه  مت 
جل�ضة  خالل  قيطوين،  م�ضطفى 
رئي�س  بو�ضارب،  تراأ�ضها معاد  علنية 
من  جملة  حتديد  اإىل  املجل�س- 
اإىل  الهادفة  والتدابري  الإجراءات 
�ضمان حماية �ضحة الإن�ضان والبيئة 
ل�ضتخدام  املحتملة  امل�ضايقات  و 
هذه  ولتج�ضيد  املوؤين.  الإ�ضعاع 
»املبادئ  الن�س  حدد  احلماية، 
املن�ضاآت  �ضري  تنظم  التي  الأ�ضا�ضية 
و  الأمان  متطلبات  وكذا  النووية 
الأمن النوويني و احلماية من الإ�ضعاع 
عدم  �ضمانات  تطبيق  طريق  عن 
جميع  تت�ضمن  التي  النووي  النت�ضار 
�ضمان  اتفاق  يف  الواردة  اللتزامات 
الوكالة  مع  املوقع  النت�ضار  عدم 
ذات  ويلزم  الذرية«.  للطاقة  الدولية 
ترخي�س  على  احل�ضول  امل�رسوع 
ال�رسكات  اأو  الأفراد  لتمكني  م�ضبق 
من القيام بن�ضاط ينطوي على مواد 

�ضلطة  متنحه  م�ضعة  وم�ضادر  نووية 
الوطنية  »ال�ضلطة  ت�ضمى  حكومية 
ت�ضهر  النووين«،كما  الأمن  و  لالأمان 
ذات ال�ضلطة على عمليات مراقبة و 
النووية  تفتي�س وكذا تقييم املن�ضاآت 
وكل الأن�ضطة ذات ال�ضلة با�ضتخدام 
الطاقة والتقنيات النووية » اإىل جانب 
يف  العمومية  ال�ضلطات  م�ضاعدة   «
املادية  للحماية  وطني  نظام  و�ضع 
للمواد و املن�ضاآت النووية امل�ضادقة 

على وتنفيذه.
الن�س  ذات  حدد  مت�ضل،  اإطار  ويف 
مادة   156 يف  جاء  ،الذي   القانوين 
�رسوط  ف�ضل،   19 على  موزعة 
وطرق  املن�ضاآت  هذه  موقع  اختيار 
الواجب  والإجراءات  ت�ضميمها 
جانب  اإىل   ، ت�ضغيلها  عند  اتخذاها 
عند  انتهاجها  الواجب  التدابري 
تفكيك هذه املن�ضاأة من جهة اأخرى، 
عمليات  القانون  م�رسوع  حدد 
نقل  وطرق  امل�ضعة  النفايات  ت�ضيري 
املتعلقة  والأن�ضطة  امل�ضعة  املواد 
على  عالوة   ، والثوريوم  باليورانيوم 
حتديد العقوبات الإدارية و القانونية 
جاء  و  النووية.  بالأن�ضطة  املتعلقة 
اإجراء  عقب  القانوين  الن�س  هذا 
تقييم للو�ضعية الت�رسيعية الوطنية يف 
ن�س  يوجد  »ل  ،حيث  النووي  جمال 
يف  النووية  الأن�ضطة  ينظم  قانوين 
عر�س  يف  جاء  ما  ح�ضب  اجلزائر«، 
اأ�ضباب م�رسوع القانون.                                    

حممد  جامعة  طلبة  من  مئات  نظم 
بو�ضياف بولية امل�ضيلة، اعت�ضامات 
على  �ضاروا  اأين  عفوية  م�ضرية  و 
الأقدام من جامعة امل�ضيلة ،ايل مقر 
عندها  توقفوا  حيث  امل�ضيلة،  ولية 
�ضد  �ضعارات  ورددوا  كلمات  واألقوا 
العديد  ،ورددوا  اخلام�ضة  العهدة 
كما  لها،  الراف�ضة  ال�ضعارات  من 
�ضد  ولفتات  الوطنية  الراية  حملوا 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  تر�ضح 
غلب  ،حيث  جديدة  لعهدة  بوتفليقة 
الطلبة،  حراك  على  ال�ضلمي  الطابع 
بالتنظيم املحكم، وقوبل  ات�ضم  الذي 
قبل  من  معه  التعامل  يف  مبرونة 
قوات الأمن، التي اأدارت املظاهرات 

بحكمة واحرتافية .

مرتب�سو معهد الفندقة  
ببو�سعادة ينتف�سون

الفندقة  معهد  طلبة  اأم�س  خرج 
ولية  جنوب  ببو�ضعادة  وال�ضياحة 
جابو  �ضلمية  م�ضرية  يف  امل�ضيلة 
�ضوارع مدينة بو�ضعادة هتفوا بالتغيري 
خام�ضة،  رئا�ضية  عهدة  وبرف�ضهم 
اأي  عن  وبعيدا  الأمن،  اأنظار  حتت 
م�ضادات اأو فو�ضى وتخريب يف اأجواء 

�ضلمية متيزت بالتنظيم والهدوء .
عبدالبا�سط بديار

من  الع�رسات  اأم�س  ليلة  خرج 
مواطني ولية تلم�ضان اىل ال�ضارع 
حملة  مدير  اأعالنا  بعد  مبا�رسة 
الغاين  عبد  بوتفليقة  الرئي�س 
زعالن  عن تر�ضحه لعهدة خام�ضة 
مقرتحا وعوده  يف  تعديل  الد�ضتور 
لن  م�ضبقة   انتخابات  وتنظيم  
يرت�ضح لها  ل�ضمان النقل ال�ضل�س 
لل�ضلطة  والتي اعتربوها ا�ضتفزاز 
انتخابية  وعود  و  ال�ضعب  لإرادة 
املحتجون  غري.  ل  للرماد  وذر 
اأحياء  خمتلف  من  جاءوا  الذين 
يف  وجتمهروا   تلم�ضان  مدينة 
ال�ضاحة املركزية  قرب امل�ضجد 
تنادي  �ضعارات  حملوا  الكبري 

املطالبة  مع   ، اجلزائر  بحياة 
برف�س تر�ضح الرئي�س عبد العزيز 
عدم  و  خام�ضة  لعهدة  بوتفليقة 
اأفقدته  التي  بالد�ضتور  امل�ضا�س 
تنظيمية  وثيقة  كاأ�ضمى   هبته  
للدولة اجلزائرية ، هذا وا�ضتمرت 
�ضاعة  غاية  اإىل  الحتجاجات 
ت�ضجيل  دون  الليل  من  متاأخرة 
تطويق  و�ضط  جتاوزات   اأية 
اأظهرت  حيث   ، �ضلمي  اأمني 
احرتافية  وكذا   الحتجاجات 
الأمن  مدى  وعي �ضكان  م�ضالح 
من  انزلق  اأي  لتفادي  تلم�ضان 

�ضاأنه تهديد اأمن البالد .
تلم�سان : حممد بن ترار

اجتمعت اأحزاب املعار�سة و �سخ�سيات �سيا�سية اأم�س مبقر جبهة العدالة ،و التنمية لرئي�سها عبد اهلل جاب اهلل ملتابعة ما 
و�سفته بالو�سع اخلطري و الدقيق الذي تعرفه البالد، وبارك عبد اهلل جالب اهلل يف كلمته االفتتاحية قبل انطالق هذا 

االجتماع املغلق ان�سحاب رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س من هذه الرئا�سيات التي و�سفها ب« املهزلة » .
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تلم�سان

اأزمات تهدد املجال�س 
البلدية باالن�سداد

من  حاالت  وقع  على  تلم�سان  والية  تعي�ش 
االحتقان يف املجال�ش البلدية نتيجة اخليارات 

ال�سيا�سية للمنتخبني .
العري�سة  وبلدية   الوالية  جنوب  اأق�سى  يف  
منتخبا    13 اأ�سل  من  اأع�ساء   07 طالب  
بن  علي  الوالية  وايل  من  البلدي   باملجل�ش 
يعي�ش ب�رضورة التدخل العاجل للوقوف على 
الت�سيب  الدي تعي�سه  البلدية جراء ما �سموه 
�سوء الت�سيري من قبل رئي�ش البلدية رف�ش طلب  
عقد جل�سة عامة ملعاجلة م�ساكل البلدية  اأين 
قام بتجميد نائبه وع�سو جلنة ،وغلق مكتبهم  
خا�سة  ان�سداد  يف  املجل�ش  اأدخل  ما  ،وهو 
االأغلبية  ي�سكلون  براأ�ش املري  واأن املطالبني 
، وهي ق�سية  �سوء ت�سيري فجرتها �رضاعات 
 ، واملعار�سة  املواالة  بني  ما  االنتخابات 
البلدي   املجل�ش  اأع�ساء  اأقدم  القور  ببلدية  
وال�سبب  البلدية  رئي�ش  من  الثقة  �سحب  على 
اخلام�سة  للعهدة  الرئي�ش  دعم  اىل  راجع 
الوطني  التجمع  انه منتخب عن حزب  بحكم 
الدميوقراطي ، من جانب اآخر وببلدية الواد 
اأقدم 09 اأع�ساء من ا�سل 13 عن�رضا   خل�رض 
مكوننا للمجل�ش البلدي على �سحب الثقة من 
الكرامة    حزب  اإىل   املنتمي  البلدية  رئي�ش 
غياب  بفعل  البلدية  م�ساكل  اياه  حمملني 
اع�ساء  مع  الدائم  ال�سجار  وكذا   احلوار  لغة 
اأروقة  اىل  و�سلت  والتي  ونوابه    املجل�ش 
املحاكم باأوالد ميمون  كما ك�سفوا عن عملية 
م�سادر  اأ�سارت  حني  يف   ، الت�سيري  يف  ت�سيب 
مقربة اأن الق�سية �سيا�سية حم�سة ،ومرتبطة  
فجرت  اآخر  جانب  من   ، اخلام�سة  بالعهدة 
الرئا�سيات املجل�ش البلدي لبلدية عمري مما 
اأدى اىل جتميده من قبل  وايل الوالية وتعيني 
م�سري  له ، من جهة اأخرى �سهدت كل بلديات 
 ، الغزوات   ، �سكران  بن   ، العبديل  �سيدي 
تلم�سان والرم�سي نوعا من ال�رضاع و�سل اإىل 
ما  الر�سمية  اجلل�سات  ال�ستائم يف  تبادل  حد 
يوؤكد انحطاطا  يف امل�ستوى �سببه االنتخابات 
غذته  ،والذي  املرت�سحني  ،ودعم  الرئا�سية 
عليها  وامل�سادقة  اال�ستمارات  ملأ  عملية 

بالبلديات.
تلم�سان حممد بن ترار  

البويرة

جممع �سكان بلحجار �سعيد  
بالبويرة يعانون التهمي�س

ينا�سد جممع �سكاين  حي  بلحجار �سعيد  املعروفة 
ب » كربيك « بذراع خلمي�ش بلدية البويرة الواقعة 
على بعد 3 كلم  �سمال  مقر الوالية رئي�ش بلدية 
البويرة من اجل الوقوف على النق�ش و املعاناة 
املتمثلة  اليومية  حياتهم   توؤرق  اأ�سبحت  التي 
يف  جتديد قنواة املياه ال�سا حلة  لل�رضب التي 
ب�سبب  ال�سكان  �سحة  على  �سلبا  توؤثر  ا�سبحت 
و ربطها  بقنوات جديدة  ،و جتديدها  اإهرتائها  
باخلزان املائي اجلديد املتواجد على بعد  ن�سف 
كلم، كما يطالب ال�سكان وايل الوالية التحقيق يف 
م�رضوع  غري مكتمل و مهجور منذ عهدة رئي�ش 
البلدية ال�سالف، يف اإجناز طريق حديث  و اأعمدة 
كهربائية  على م�سافة 1.5 كم   تق�سي على معاناة 
تنقل ال�سكان  و  �سلمة  التلميذ املتمدر�سني 

من الظلم و خماطر احليوانات ال�سالة . 
ز / م   

عملية  ك�سفت   وهران  والية  يف 
توزيع كوطة 2500 م�سكن لوكالة 
الثقيل  العيار  من  ف�سيحة  عدل 
ونق�ش  اال�سغال  تاأخر  تخ�ش 
اأغلبها حيث اأن املواطنني الذين 
ال�سكنات   اأ�سطر  كافة  دفعوا 
مواقعهم  من  حرمانهم   مت  كما 
املكتتبني  بع�ش  مع  بالتواطوؤ 
ممثلني  اأنف�سهم  ن�سبوا  الذي 
ماأربهم   حتقيق  بغية   للمكتتبني 

والت�سرت على جتاوزات الوكالة.
مبوقع  عدل  مكتتبوا  واأكد  هذا 
ال�سانية بوهران  يف مرا�سلة اىل 
وزير ال�سكن تلقت الو�سط ن�سخة 
منها انهم �سيبا�رضون احتجاجات 
عارمة  ووقفات �سلمية  للمطالبة 
برد االعتبار لهم بعدما تبني اأنهم 
كبرية   ن�سب  عملية  اإىل  تعر�سوا 
من قبل وكالة عدل التي �سلمتهم 
حتتوى   ، مكتملة  غري  �سكنات 
االجناز  يف  كبرية  عيوب  على 
،ونوعيته  البلط  اأ�سغال  خا�سة 
،وامللط   ،والنوافذ  واالأبواب 
التي  العيوب  من  غريها  اىل 
كما   ، عنها  ال�سكوت  ميكن   ال 
ربطها  يتم  مل  �سكناتهم  اأن  تبني 
غرار  على  احليوية  بال�سبكات 
الكهرباء والغاز الطبيعي ، حيث 
وجد املكتتبون اأنف�سهم يدخلون 
، مع  ال�سموع  بيوتهم حتت �سوء 
اللهث وراء قارورات غاز البوتان 
اأنهم دفعوا ما عليهم  ، م�سريين 
ب�سكنات  ليفاجئوا  حقوق  من 

ناق�سة .
عملية   خلقت  اآخر  جانب  من 

بتلم�سان  عدل  �سكنات  مواقع 
كبرية  �رضاعات  اأم�ش  نهار 
التي  والفرق  املكتتبني  بني  ما 
اأتهموها  والتي  متثلهم  كانت 
احل�سول  مقابل  عليهم  بالتاآمر 
على امتيازات يف اختيار اح�سن 
باقي  ح�ساب  على  املواقع 
الثقة  �سحب  ليعلنوا   ، املكتتبني 
وزير  زيارة  ع�سية  ممثليهم   من 
عدل  �سكنات  لت�سليم  ال�سكن 

باوجليدة .

اإجتماعات طارئة

اأم�ش  نهار  املكتئبون  اجتمع 
من  بتلم�سان  عدل  وكالة  مبقر 
اجل �سحب الثقة من اال�سخا�ش 
ممثلني  نف�سهم  ين�سبون  الذين 
تبني  بعدما  املكتتبني   على 
الوحيد  همهم  انتهازيون  اأنهم 
على  الت�سابق  من  م�ساحلهم  
املواقع  اختيار  من  م�ساحلهم  
االأربع  ذات  وال�سكنات  املمتازة 
يف  ملفاتهم  ت�سبيق  ،و  غرف 
باقي  ح�ساب  على  اال�ستفادة 
املكتتبني ، هذا واأ�سار املكتتبون 
احرتام   اىل �رضورة  املحتجون  
الختيار  االكتتاب  واأرقام  تاريخ 
احتجاج  وجاء  هذا   ، املواقع 
وزير  زيارة  تزامن  مع  املكتتبني 
ي�رضف  اأن  ينتظر  الذي  ال�سكن 
من  الثاين  ال�سطر  توزيع  على 
اوجليدة   مبوقع  عدل  �سكنات 
الذي  ال�سطر  بعد  غد   �سبيحة 
 2018 �سنة  اواخر  توزيعه  مت 
مبنطقة الروكاد مبن�سورة  والتي 
ممثلوهم  ان  املكتتبني  ا�سار 
ال�سقق  اح�سن  على  ا�ستولوا 

مقابل ال�سمت  على النقائ�ش .

م�ساكل باجلملة يف �سيدي 
بلعبا�س

من جانب اآخر با�رضت ال�سلطات 
بلعبا�ش  �سيدي  لوالية  املحلية 
بتهيئة  طريق ت�سالة  بغية توزيع  
الوزير  قبل  من  الثانية  احل�سة 
يحل  اأن  املنتظر  من  الذي 
بالوالية بعد تلم�سان لتوزيع هذه 
م�سكن   800 حتوي  التي  الكوطة 
مطابقة  غري  انها  تبني  والتذي 
، كما حملوا ممثليهم  للمقايي�ش 
النقائ�ش  على  التنازل  على 
،والعمل  ملفاتهم  تقدمي  مقابل 
 ، اجليدة  املواقع  اختيار  على 
دون باقي املكتتبني  الذين دفعوا 
�سكنات  ا�ستلم   اأموالهم مقابل 
واأخرى   مكتملة   ،وغري  ناق�سة 
من  بناء  مواد  فيها   ا�ستعملت 
الدرجة الثانية ، خا�سة  االأبواب 
املطاعم  جتهيزات   ، النوافذ   ،
 .... البلط  املياه،  ،�سنابري 
م�سكن   1500 موقع  يعرف  فيما 
تاأخا فادحا يف االجناز  وبنف�ش 

املقاي�ش .

يف عني متو�سنت نف�س 
ال�سيناريو

اأ�سار  متو�سنت   عني  وبوالية   
اإىل  تعر�سو  باأنهم  املكتتبون 
وخيانة  ،واالحتيال  الن�سب 
اكت�ساف  خلفية  على  االأمانة  
ال�سكنات  يف  كربى  جتاوزات  
من  موؤخرا  عليهم  وزعت  التي 
قبل وزير ال�سكن بعد تاأخر جاوز 
ال�سكن   اأن   ال10 �سنوات  وتبني 
مطابق  غري  عليهم  املوزع  
التي  العقود  يف  موجود  هو  ملا 
اأو  �سواء يف امل�ساحة  ا�ستلموها 
م�سكل  يف  يجعلهم  ما  املوقع 

عوي�ش ي�سعب حله .
دفعوا   اأنهم  امل�ستفيدون  اأ�سار 
منذ  مليون  ال300  عن  يزيد  ما 
على  يقفوا  قبل  �سنوات   10
من  بداية  كبرية   ن�سب  عملية 
باأكرث  نق�ست  التي  امل�ساحة   
اأنهم  حيث  مربع    مرت   20 من 
95مرت  م�ساحة  مقابل  دفعوا 
با�ستلمهم  ليفاجئوا  مربع  
م�ساحة  75 مرت مربع ، �سف اىل 
ذلك  املواقع يف الطوابق  حيث 
طوابق  ب06  مقامة  العمارة  اأن 
مبالغ  دفعوا  مواطنني  اأن  كما   ،
مثل   الثالث  الطابق  يف  ليكونوا 
لذلك  وفقا  عقد  على  وحت�سلوا 
يف  م�ساكنهم  وجدو  حني   يف 
الطابق الرابع ، هذا ي�ساف  اإىل  
بداية  الداخلية  االأ�سغال  نوعية 
تلبي�سها  مت  التي  اجلدران  من 
باجلب�ش عو�ش ملط االإ�سمنت  
البلط  ا�ستعمال   على   زيادة  
واأ�سغال �سيئة  من  نوعية رديئة 
ا�ستعمال  مت  اآخر  جانب  من   ،
نوعية  من  تر�سي�ش   اأدوات  
رديئة ومركبة بطرق غري ملئمة  
،وكذا االأبواب و النوافذ ، عك�ش 
اأن  يق�سي   كان  الذي  االتفاق 
تتم  مبواد  جيدة ،  موؤكدين  اأن 
ترميم   اىل  هذه امل�ساكن حتتاج 
مليون   ال100  عن  تزيد  مببالغ 
لل�سكن ، وحدث  لتكون �ساحلة  
�سمتت  الذي  الوقت  يف  ذلك 
ال�سكان مقابل  فيه جلنة ممثلي 

مزايا حت�سلوا عليها. 

حممد بن ترار

بوهران وتلم�سان ،  بلعبا�س و متو�سنت  

�ســــــحايا وكــــــــالـــة عــــــــدل 

ي�ستنجدون بوزير ال�سكن
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تعي�س وكالة عدل باجلهة الغربية للوطن  
�سراعا كبريا مع املكتتبني نتيجة التاأخر يف 

الجناز والتوزيع من جهة ، واتهامات بالغ�س 
والنقائ�س والن�سب والحتيال بتواطوؤ ممثلي 
املكتتبني من جهة اأخرى   ما جعل امل�ستفيدين 
من ال�سكن يقررون �سحب الثقة منهم وتنظيم 
احتجاجات عارمة على عملية الغ�س بالعديد 

من الوليات الغربية.



اإثر �سراع طويل مع املر�ض ب�سبب حادث مرور 

ملكتب  احتجاجي   بيان  اأفاد 
اجلزائرية  للعمال  الوالئي  التن�سيق 
للمياه بورقلة ،حتوز يومية »الو�سط 
على  بناء  اأنه   ، منه  ن�سخة  على   «
التاأخر و التماطل يف اإعداد االأجرة 
ال�سهرية للعمال ، كما حددت هذه 
عليها  املتفق  االأجال  يف  االأخرية 
 : رقم  حتت  االجتماع  حم�رض  يف 
اأن   ،  2019/01/02 يف   2019/13
كاأق�سى  �سهر  كل  من  ع�رضون  يوم 
ال�سهرية  االأجرة  اإعداد  الإمتام  حد 
املدراء  االتفاق عليه مع  كما مت   ،
من�سب  ل�سغور  اإ�سافة   ، ال�سابقني 
عدة  منذ  االأجرة  باإعداد  املكلف 
�سهور بعد ا�ستقالة هذا االأخري ومل 
يتم ا�ستخالفه باإطار اأخر حلد االأن 
، وعليه فقد قرر العمال واالطارات 
الدخول  للمياه  اجلزائرية  بوحدة 
الوحدة  مقر  وغلق  احتجاجات  يف 
تتحقق  اأم�س حتى  يوم  من  ابتداءا 
ال�رضيك  اأن  ومعلوم    . مطالبهم 
بتاريخ  اأ�سدر  قد  االجتماعي 
مت  اجتماع  حم�رض   2019/01/02
تلخي�س فيه امل�ساكل التي تتخبط 

والتي  للمياه  فيها وحدة اجلزائرية 
الهيكلي  التنظيم  تاأتي يف مقدمتها 
معلقا  وبقي  النور  يرى  مل  الذي 
املوارد  رئي�سة  نف�س  يف  حلاجة 
م�سلحة  رئي�س  ن�سب  الب�رضية 
وتدخل  �ساغرا  يزال  ال  االأجور 
يريدون تعني  اأطراف من املنطقة 
عمدا  وتهمي�س  معينني  اأ�سخا�س 
اإ�سافة  اإطارات الوحدة »املراكز«، 
مركز  يكتنف  الذي  الغمو�س  اىل 

االأ�سغال الذي بقي جمرد ا�سم على 
ورق ، بعدما جرد من كل الو�سائل و 
اأ�سبح عالة على الوحدة حتى مقره 
ال ي�ستجيب ل�رضوط العمل ، ناهيك 
م�سلحة  غرار  على  اأخرى  عن 
االأغلفة  رغم  املعطلة  التغطية 
 ، املح�سلة   غري  ال�سخمة  املالية 
املوارد  دائرة  انفراد  ن�سيان  دون 
باب  وغلق  بالقرارات  الب�رضية 
احلوار . ويف اإنتظار تدخل جاد من 

وزير املوارد املائية ح�سني ن�سيب 
يبقى قطاع اجلزائرية للمياه بورقلة 
يتخبط يف �رضاعات مبا�رضة ، وهو 
�سبط  دون  يحول  اأن  �ساأنه  من  ما 
مع�سلة  ملواجهة  عمل  خطة 
ال�ساحلة  املياه  توفري  التذبذب يف 
العد  بدء  مع  تزامنا  وذلك  لل�رضب 
التنازيل حللول ف�سل ال�سيف الذي 
ملعدالت  مرهب  بارتفاع  يتميز 

درجات احلرارة .

ال  قدرا  العوز  الفقر  اأن  يبدوا 
مقدورا على عائلة احلاج ال�سعيد 
القاطنة باملقاطعة االإدارية تقرت 
تعي�س  اأ�سبحت  والتي   ، بورقلة 
�سقوط  خطر  هاج�س  وقع  على 
االأ�رضة  اأفراد  على  اله�س  منزلها 
 ، اأ�سخا�س   05 من  املتكونة 
مل�سالح  العاجل  التدخل  وعو�س 
تقدمي  لتفادي  املنتدب  الوايل 
املعنية  امل�سالح  ف�سلت  قافلة 

لعب دور املتفرج .
ال�سعيد  احلاج  عائلة  نا�سدت 
القاطنة  اأفراد   05 من  املتكونة 
اأية  يف  بال�سقوط  مهدد  مب�سكن 
باملقاطعة    ، قاطنيه  على  حلظة 
بعد  على   الواقعة  تقرت  االدارية 
 ، ورقلة  والية  مقر  عن  كلم   150
يف ت�رضيح لها مع يومية »الو�سط 
يحياتن  يحي  املنتدب  الوايل   ،  «
لدى  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
دوائر االخت�سا�س املعنية لتفادي 
وذلك  ال�سحايا  من  قافلة  تقدمي 
يوؤويهم  م�سكن  منحهم  اأجل  من 
حمدثينا  نفو�س  يف  يحز  ومما   ،
مت  طويلة  انتظار  مدة  بعد  اأنه 
قوائم  �سمن  العائلة  ا�سم  اإدراج 
ال�سكنات  من  امل�ستفيدين 
االجتماعية  االيجارية العمومية   

ليبقى  فيهم  بالطعن  ليتفاجاأوا  
املنتدب  الوايل  تدخل  يف  املهم 
جحيم  من  وتخلي�سهم  ولن�سافهم 

وخطر االنهيار.

تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ب�رضورة  املطالبة  االأ�سوات 
القرار  ل�سناع  العاجل  التدخل 
احلالة  بهاته  للتكفل  بالوالية 
املحلي  املجتمع  من  احلرجة 
يف  الن�سيان  وطاأة  حتت  تئن  التي 
ظل غياب خمطط ا�ستعجايل من 
خا�سة  م�ساكن  تخ�سي�س  خالل 

بالفئة اله�سة .
من  اأكرث  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
متحدث يف املو�سوع اأن ال�سلطات 
انتهاج  ف�سلت  بالوالية  املحلية 
�سيا�سة الهروب اإىل االأمام وغياب 
�سبط  يف  والنزاهة  ال�سفافية 
من  للم�ستفيدين  اال�سمية  القوائم 
واملوجهة  االجتماعية   ال�سكنات 
وفئة  للمحرومني  االأوىل  بالدرجة 
خالل  من  املحدود  الدخل  ذوي 
االأولويات  ح�سب  مبداأ  اإ�سقاط 

واالإمكانات املتاحة .
يومية  حاولت  جهتها  من   
االت�سال  ومرارا  »تكرارا  »الو�سط 
راأيه  ملعرفة  املنتدب  بالوايل 
علينا  تعذر  اأنه  اإال   ، املو�سوع  يف 
ذلك ،و يف انتظار تدخل جاد من 
للتكفل  املعنية  ال�سلطات  طرف 
لزاما  يبقى  امل�ستمرة  باملع�سلة 
على عائلة احلاج ال�سعيد معاي�سة 
الأجل غري م�سمى  املزري  الو�سع 

.
اأحمد باحلاج

الربملاين  اأم�س  اأول  ليلة  فارق 
حممد باباعلي  مب�ست�سفى بو�ساوي 
اإثر  احلياة   ، العا�سمة  باجلزائر 
ب�سبب  املر�سى  مع  طويل  �رضاع 
خالل  له  تعر�س  مروع  حادث 

االأيام القليلة املا�سية .
ليومية  مطلعة  م�سادر  اأفادت 
باملجل�س  النائب  »،اأن  »الو�سط 
الثانية  للعهدة  الوطني  ال�سعبي 
عن  باباعلي  حممد  التوايل  على 
حزب التجمع الوطني الدميقراطي 
واملح�سوب على والية مترنا�ست ، 
اأم�س  اأول  ليلة  احلياة  فارق  قد 
باجلزائر  بو�ساوي  مب�ست�سفى 
العا�سمة وذلك اإثر �رضاع طويل مع 
الناجم على حادث مرور  املر�س 
بني  الرابط  بالطريق  وقع  مروع 

امقل  عني  وبلدية  تاظروك  دائرة 
، وح�سبما اأفادت به م�سادرنا فاإنه 
مت مبا�رضة االإجراءات والرتتيبات 
من  الفقيد  جثمان  لنقل  الالزمة 
مترنا�ست  والية  باجتاه  العا�سمة 
ببلدية  راأ�سه  قبل حتويله مل�سقط 

اأدل�س لت�سييع جثمانه .
الربملاين  الفقيد  اأن   ومعلوم 
عنه  معروف  باباعلي  حممد 
ت�سب يف  التي  النارية  مبداخالته 
ال�سلطات  منا�سدة  يف  جمملها  
املركزية من اأجل التدخل العاجل 
للتكفل بان�سغاالت ومطالب �سكان 
ووالية  عامة  الكبري  اجلنوب 
وجه  على  احلدودية  مترنا�ست 

اخل�سو�س .
اأحمد باحلاج

جتمهر يوم اأم�ض االثنني عمال وحدة اجلزائرية  للمياه بورقلة ، اأمام مقر املوؤ�س�سة تنديدا 
وا�ستنكارا منهم على التاأخر غري املفهوم يف �سب اأجورهم يف املدة القانونية ، ومما زاد الطني �سغور 

من�سب  املكلف باإعداد االأجرة ال�سهرية بعد ا�ستقالة هذا االأخري .

ا�ستقالة املكلف باإعداد االأجرة القطرة التي اأفا�ست كاأ�ض االحتقان 

اأحمد باحلاج 

عمال وحدة اجلزائرية للمياه بورقلة 
يحتجون ويغلقون مقر املوؤ�س�سة 

يتخبط قاطني حي قطع الواد ببلدية 
امل�ساكل  من  جملة  يف  مترنا�ست 
من  ذلك  عن  اأجنر  وما   ، التنموية 
تهدد  باتت   ، �سلبية  انعكا�سات 
التجمعات  �سوب  بالنزوح  غالبيتهم 
ال�سكنية احل�رضية بو�سط املدينة ، 
ال�سلطات  وذلك على خلفية متاطل 
 ، بان�سغالهم  التكفل  يف  املحلية 
االإنارة  ب�سبكة  دعمهم  يف  املتمثل 
خملفات   من  النت�سالهم  العمومية 
الظالم الدام�س .  اأعرب الع�رضات 
ببلدية  الواد  قطع  حي  قاطني  من 
جريدة  مع  حديثهم  يف   ، مترنا�ست 
»الو�سط« ، عن ا�ستيائهم وتذمرهم 
ال�سديدين من ال�سمت الغري املفهوم 
باملجل�س  ممثليهم  طرف  من 
عا�سمة  ببلدية  البلدي  ال�سعبي 

عليهم  اأعابوا  الذين   ، االأهقار 
التمل�س من الدور املنوط بهم ولعب 
فيه  يكابد  وقت  يف   ، املتفرج  دور 
املذكور  باحلي  ن�سمة   1700 زهاء 
الدام�س  الظالم  يف  العي�س  معاناة 
احلي  �سوارع  افتقار  ب�سبب  وذلك   ،
االإنارة  ل�سبكة  والفرعية  الرئي�سية 
العمومية ، مما حول ناحيتهم لوجهة 
م�سبوهة لرتويج خمتلف املمنوعات 
مهلو�سة  واأقرا�س  خمدرات  من 
االنت�سار  عن  ف�سال   ، كوكايني  و 
القورقور  م�رضوب  لباعة  املرعب 
عن  �ساربه  يتوقف  الذي   ، املخدر 
للقيام  الهلو�سة  وتنتابه  التفكري  
باأعمال اإجرامية ال يت�سورها العقل 
، كالقتل العمدي وال�رضقة و انتهاك 
هذه  اأن  حيث   ، املنازل  حرمة 

الو�سعية ي�سيف حمدثونا الغا�سبني 
دفعت بالغالبية اإىل التهديد بالنزوح 
املجاورة  ال�سكنية  التجمعات  نحو 
ملا  تعر�سهم  لتفادي  اأمنا  االأكرث 
التجاوب  انتظار  ويف   ، ذكره  �سلف 
�رضورة  يف  املتمثل   ، مطلبهم  مع 
القريب  يف  ميدانية  زيارة  برجمة 
االأول  امل�سوؤول  طرف  من  العاجل 
على الهيئة التنفيذية دومي اجلياليل  
، للوقوف على حقيقة تدهور الواقع 
التي  لناحية   ، واالأمني  االجتماعي 
ال�سكان  مع  باملنا�سفة  ي�سكنها 
الالجئني  من  هائل  عدد  االأ�سلني 
االأفارقة ، يبقى لزاما على امل�سالح 
مكافحة  يف  املخت�سة  االأمنية 
العامة  املمتلكات  وحماية  االإجرام 
دورياتها  من  التكثيف   ، واخلا�سة 

الليلية  الفرتة  يف  خا�سة  االأمنية 
ال�سعبي من  الواد  لتطهري حي قطع 
يفر�سون  باتوا  الذين   ، املنحرفني 
مبجرد  ال�ساكنة  على  للتجول  حظر 

حلول الظالم الدام�س كل يوم .
م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت  جهتها  من 
االأ�سباب  اأن   ، البلدية  م�سالح  من 
التي تقف خلف تاأخر جت�سيد  عملية 
ربط احلي بالكهرباء العمومية ، هي 
مثل  من  االإمنائية  العمليات  اإدراج  
املعنية  امل�ساريع  �سمن  النوع  هذا 
بالتجميد ، يف اإطار �سيا�سة التق�سف 
الوزير  من طرف حكومة  املنتهجة 
�سالل  املالك  عبد  االأ�سبق  االأول 
يف  البرتول   اأ�سعار  تهاوي  بعد   ،

البور�سات العاملية .
اأحمد باحلاج

اجلاري   االأ�سبوع  بحر  متكنت 
اجلمارك  اأق�سام  مفت�سية 
امل�سماة  باملنطقة  اجلزائرية 
عني  االدارية  باملقاطعة  ار�سون 
االإطاحة  من   ، بتمرنا�ست  قزام 
مبهرب يف اخلم�سينيات من العمر 

نوع  من  �ساحنة  على  �سبطه  ، مت 
منه  التقرب  واأثناء   ، جيبيا�س 
ال�ساحنة  تفتي�س  بعملية  للقيام 
قرابة  االأخرية  هذه  يف  �سبط   ،
التقليدية   ال�سمة  من  كلغ   1600
من   ، النيجر  دولة  من  مهربة 

 ، الوالية  بنف�س  ترويجها  اأجل 
املحجوزة  ال�سلعة  م�سادرة  ليتم 
وحتويل املوقوف للفرقة االإقليمية 
ا�ستكمال  وبعد   ، الوطني  للدرك 
االإجراءات القانونية معه وتقدميه 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

املعني  ، �سدر يف حق  قزام  عني 
باالإيداع  اأمر   ، »م.�س«  املدعو 
انتظار  يف  املوؤقت  احلب�س  رهن 
حماكمته بتهمة التهريب واالإ�رضار 

باالقت�ساد الوطني.
اأحمد باحلاج

مترنا�ست

عني قزام بتمرنا�ست 

1700 ن�سمة بحي قطع الواد تغرق يف الظالم 

اإحباط حماولة اغراق ال�سوق املحلية بـ 1600كلغ من ال�سمة التقليدية 

يف وقت تلعب فيه م�سالح الوايل املنتدب دور املتفرج 

عائلة احلاج ال�سعيد بتقرت 
مهددة باملوت يف بناية ه�سة 

الربملاين عن الأرندي بتمرنا�ست 
حممد باباعلي يف ذمة اهلل 
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العهد   ويل  ا�ستثمار  ومع 
�سلمان  بن  حممد  ال�سعودي 
جاءت  باك�ستان،  يف  املليارات 
الإعالمي  بثها  التي  احللقة 
ال�سعودي  التلفزيون  ورئي�س 
برناجمه  يف  ال�رشيان"  "داوود 
قناة  على  املذاع  داوود”  “مع 
ال�سعرة  مبثابة  لتكون   ”SBC“
البعري  ظهر  ق�سمت  التي 
ال�سلبيات  بع�س  واأظهرت 
وتعكف  اجلدران  وراء  من 
ال�سعودية  الإعالم  و�سائل 
احللقة  وخالل  اإخفائها،  على 
اجلدل،  من  موجة  اأثارت  التي 
عن  تقريرا  “ال�رشيان”  عر�س 
القريبة  الع�سوائية  املناطق 
كـ”  الريا�س  العا�سمة  من  جدا 
ال�سمي�سى  و  املرگب  و  العود 
كا�سفا  الديرة“،  و  املنفوحة  و 
من  املناطق  هذه  تعي�سه  ما 
وانت�سار املخدرات  فقر وجهل 
وبنية حتتية منعدمة، بالإ�سافة 
ب�سكل  اجلرائم  ن�سبة  لرتفاع 

كبري فيها.
من  الكثري  التقرير  وا�ستعر�س 
�سهادات املواطنني القاطنني يف 
اأكدوا على  الذين  هذه الحياء، 
انعدام المن ب�سكل لفت لدرجة 
لوحدهم  اخلروج  على  خوفهم 
ما  على  خوفا  ليال،  التاأخر  او 
كما  اأخطار.  من  يواجهونه  قد 
انت�سار  اإىل  العيان  �سهود  اأ�سار 
تعاطي وبيع املخدرات يف هذه 
حني  يف  لفت،  ب�سكل  الأحياء 
غالء  من  الن�ساء  بع�س  ا�ستكت 
على  قدرتهن  وعدم  املعي�سة 
تلبية متطلبات احلياة الأ�سا�سية 
عر�س  قد  “ال�رشيان”  وكان 
بثها  التي  احللقة  خالل  بدوره 
اأكد  خمدرات،  عدة  اأيام  قبل 
الربنامج ح�سل عليها  اأن فريق 

يف  �سعوبات  مواجهة  دون  من 
ذلك. وقال الإعالمي ال�سعودي 
للعميد را�سد العار�سي، م�ساعد 
املخدرات  مكافحة  مدير 
بالريا�س، يف مداخلته الهاتفية، 
املخدرات  وجتارة  تعاطي  اإن 
الأحياء  يف  وا�سع  ب�سكل  يتّمان 
ال�سعبية، مت�سائالاً عما اإذا كانت 
بذلك،  دراية  على  املكافحة 
ا اأن العديد من املواطنني  موؤكداً
ا�ستجابة  عدم  من  ي�سكون 
ب�ساأن  لبالغاتهم  املكافحة 

وجود متعاطني وجتار.
ورغم حماولة العار�سي التاأكيد 
فاإن  واملراقبة،  املتابعة  على 
م�رشاًا  يقاطعه  ظل  ال�رشيان 
اأن هناك  ا  على كالمه، وم�سيفاً
تباع  املخدرات  من  ا  اأنواعاً
ي�سل  يكاد  ا  جداً زهيد  ب�سعر 

ل�سعر اخلبز.
را�سد  العميد  حاول  وملا 
توجيه  وجود  على  التاأكيد 
الريا�س  منطقة  اأمري  من 
ب�ساأن  العمل  جدية  على  كدليل 

عليه  رد  املخدرات،  مكافحة 
 : قائالاً وجراأة،  بقوة  ال�رشيان 
ا�سرب  بالتوجيه،  تنطحني  ”ل 
لتخليني  توجيه  عندك  علي، 
انا بحكيك انت وللي  ما حكي، 
املخدرات  اأقول  اأنا  وجهك، 
نامية،  والبلديات  ماتروح 
الرجال  ماتروحونها؟  وراكم 
من  ميت  لقيناه  ن�سور  وحنا 
الإبر“واأنهى الإعالمي ال�سعودي 
اإدارة  الت�سال الهاتفي، مطالباًا 
بالعمل  والبلدية  املكافحة 
تهاون  غري  ومن  جاد  ب�سكل 
انت�سار املخدرات ب�سكل  ب�ساأن 
الع�سوائية  الأحياء  يف  وا�سع 
باململكة بدورهم، اأيد نا�سطون 
عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 
اأن  اإىل  لفتني  ال�رشيان،  كالم 
ا  املخدرات ظاهرة تزداد انت�ساراً
اإدارة  تهاون  و�سط  اململكة  يف 
احلد  يف  املخدرات  مكافحة 
اأوقفت  منها ويف قرار مفاجئ، 
قناة ”اإ �س بي �سي“ التلفزيونية 
جديدة  حلقة  بث  احلكومية، 

ال�رشيان“  داوود  ”برنامج  من 
القرار  كان  اإن  يت�سح  اأن  دون 
اأم  فقط  اليوم  حلقة  �سي�سمل 
نهائيااً  الربنامج  عر�س  اإيقاف 
ا ب�ساأن  ومل ت�سدر القناة تو�سيحاً
مل  كما  اليوم،  حلقة  بث  عدم 
الربنامج،  مقدم  من  تعليق  يرد 
املخ�رشم  ال�سعودي  الإعالمي 
�سبب  حول  ال�رشيان،  داوود 
القناة  وبثت  احللقة.  بث  عدم 
على  الربنامج  من  حلقات   6
املا�سيني،  الأ�سبوعني  مدى 
تقريبااً  احللقات  كافة  واأثارت 
تناولت  اأن  بعد  وا�سعااً  جدلاً 
الفتيات من  ق�سايا مثل هروب 
وبيع  اململكة،  خلارج  ذويهن 
الأحياء  يف  ب�سهولة  املخدرات 
الع�سوائية يف اململكة وكان كثري 
عرب  طالبوا  قد  ال�سعوديني  من 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
معتربين  الربنامج،  بث  باإيقاف 
ل�سورة  ”م�سيئااً  يقدمه  ما 
ح�سب  اخلارج”  يف  اململكة 

تعبريهم.

يف الوقت الذي عملت فيه ال�سعودية على مدار اأعوام طويلة على اإظهار نف�سها من الداخل كدولة 
مثالية وخالية من اأي من امل�ساكل اأو الظواهر ال�سلبية، من خالل توظيف و�سائلها الإعالمية 

للحديث عن ذلك، اإل ان الف�سل كان حليفها يف اإبقاء هذه ال�سورة بعد تنامي ظاهرة الع�سوائيات 
داخل اأحياء مدنها ال�سكنية، وظهور عدد من اجلرائم فيها.

م .�س

لهذا ال�سبب اأوقفت ال�سعودية
 برنامج داود ال�سريان

يف قرار مثري و م�ستفز

غلق حاجز "اأبو الري�س"

هاآرت�س

اأمريكا تدمج قن�سليتها مع �سفارتها بالقد�س املحتلة

 على ماذا يراهن “الكيان 
ال�سهيوين” منذ �سنوات؟

االحتالل ال�سهيوين ين�سب خياما 
قرب امل�سجد االإبراهيمي

ذر  املنظومة االأمنية "االإ�سرائيلية" تحُ
من اندالع ت�سعيد بال�سفة 

الكيان  يفر�س  �سنوات  منذ 
على  مطبقااً  ح�سارااً  ال�سهيوين 
اإغالقااً  ويفر�س  غزة،  قطاع 
مع  املحتلة  ال�سفة  على  �سامالاً 
العتقالت  وتنفيذ  احلواجز  ن�رش 
والت�سييق العام على الفل�سطينيني 
باأن  تعليلها  الإجراءات ميكن  هذه 
تراهن  ال�سهيوين  الكيان  قيادة 
الإقت�سادي”  الو�سع  “تردي  على 
فهذه  الفل�سطيني،  للمواطن 
اأف�سل احللول للتنازل عن املبادئ 
ال�سهيوين  للكيان  الهدوء  وجلب 

وم�ستوطنيه.
ي�سعى  املحتلة،  ال�سفة  ففي 
املواطن  لتو�سيل  الحتالل 
الفقر  نقطة  اإىل  الفل�سطيني 
ال�سديد، ومع ذلك يرّوج له م�ساريع 
داخل  والعمل  القت�سادي  ال�سالم 
امل�ستوطنات، واأن املقاومة ثمنها 
هو  احللول  اأق�رش  واأن  جدااً،  غاٍل 
وحت�سني  املال  بجمع  القتناع 
غزة،  يف  اأما  القت�سادي  الو�سع 
فيعمد الحتالل للح�رش والتجويع 
من اأجل �سلخ املواطن عن مبادئه 

املقاومة  و�سلخ  الوطنية،  وثوابته 
التي  ال�سعبية  حا�سنتها  من 
املواطنون  ي�سلّم  وبهذا  حتميها، 

لالحتالل مبا يريد.
ال�سهيوين  الكيان  جنح  هل  لكن، 
على  الرهان  يف  معه-  –ومن 
الت�سييق القت�سادي واحل�سار باأن 
يحّطم حالة الحت�سان من ال�سعب 
عن  ال�سعب  تنازل  اأو  للمقاومة، 
ثوابته؟؟ يف الوا�سح كاّل، مل ينجح 
القذرة،  ال�سيا�سة  هذه  يف  العدو 
من  زادت  ال�سيا�سة  هذه  اإن  بل 
املقاومة  املواطنني حول  التفاف 
بكل اأ�سكالها، وزادت ال�سغط على 
الحتالل يف كل الأروقة، فال�سعب 
يحتفظ  يزال  ل  الفل�سطيني 
ب�سالحه ملقاومة الحتالل، ويهب 
يف م�سريات �سد الحتالل ومنادية 
ل  الفل�سطيني  فال�سعب  بحقوقه، 
يتنازل عن حقوقه مبجرد �سيا�سات 
احل�سار اأو ترويج م�ساريع ال�سالم 

القت�سادي وغريها.

اأغلقت قوات الحتالل "الإ�رشائيلي" 
الري�س"  "اأبو  حاجز  املا�سية  الليلة 
امل�سجد  قرب  املقام  الع�سكري 
اخلليل،  مدينة  و�سط  الإبراهيمي 
املدر�سة  ملعب  يف  خياما  ون�سبت 
عيان،  �سهود  واأفاد  الإبراهيمية. 
باأن قوات الحتالل اأغلقت احلاجز، 
اإىل  الو�سول  من  املواطنني  ومنعت 
احلرم  حميط  يف  الواقعة  منازلهم 
انت�سار  مع  بالتزامن  الإبراهيمي، 
مكثف جلنود الحتالل يف املنطقة 
،واأ�ساف ال�سهود اأن قوات الحتالل 
ملعب  �ساحة  يف  خياما  ن�سبت 
الكائنة  الإبراهيمية،  املدر�سة 
احلرم  جنوب  ال�سهلة  منطقة  يف 

الإبراهيمي ال�رشيف، م�سرية اإىل اأن 
من  والعتداءات  املمار�سات  هذه 
جانب امل�ستوطنني وقوات الحتالل 
على  اخلناق  ت�سييق  اإطار  يف  تاأتي 
وموؤ�س�ساتها،  القدمية  البلدة  �سكان 
واإقامة  عليها  ال�ستيالء  بهدف 
قرب  ال�ستيطانية  البوؤر  من  املزيد 
�ساحة  اأن  يذكر  الإبراهيمي.  احلرم 
ملعب املدر�سة التي يعمل الحتالل 
على تهويدها، واملعروفة من اأهايل 
ملكيتها  تعود  بـ"الب�ستان"،  اخلليل 
وهي  الداري،  اأو�س  بن  متيم  لوقف 
�سعيد  واحلاج  رجب،  ال�سيخ  لورثة 
بيو�س التميمي، وموؤجرة منذ عقود 

لدائرة معارف بلدية اخلليل.

العربية،  "هاآرت�س"  �سحيفة  ك�سفت 
حتذيرات  عن  الثنني،  اأم�س 
"اإ�رشائيل"،  يف  الأمنية  املنظومة 
جديدة  ت�سعيد  موجة  اندلع  حول 
واأ�سافت  الغربية.  ال�سفة  يف 
"املنظومة  اأن  العربية،  ال�سحيفة 
حذرت  الإ�رشائيلية  الأمنية 
اتخاذ  من  ال�سيا�سي،  امل�ستوى 
حتت  الفل�سطينيني  �سد  قرارات 
من  حمذرة  النتخابات"،  �سغط 
املزيد  وقوع  اإىل  توؤدي  قد  اأنها 
،وتابعت:  بال�سفة  العمليات  من 
الأمنية  املنظومة  "اأ�سدرت 
اأموال  ا�ستقطاع  ب�ساأن  حتذيراتها 

اخلا�سة  ال�رشائب  عائدات 
الأمن  على  وتداعياته  بال�سلطة، 
املنظومة  ورجحت  الإ�رشائيلي". 
الأمنية "الإ�رشائيلية"، اأن اأي حادث 
قادرا  �سيكون  الأق�سى  بامل�سجد 
على اإ�سعال ال�سفة الغربية ب�سهولة، 
"هاآرت�س"  واأ�سارت  ال�سحيفة،  وفق 
على  الأمنية،  املنظومة  تاأكيد  اإىل 
تكون  لن  الفل�سطينية  "ال�سلطة  اأن 
الأ�رشى،  رواتب  قطع  على  قادرة 
ا�ستقرارها  يزعزع  �سوف  ذلك  لأن 
بالأ�رشى  امل�سا�س  واأن  بال�سفة، 
�سيوؤدي  رواتبهم  اأو  ال�سجون،  داخل 

اإىل جولة من الت�سعيد".

قالت وزارة اخلارجية الأمريكية 
يف  الأمريكية  القن�سلية  اإن 
تندمج  �سوف  املحتلة  القد�س 
لدى  اجلديدة  �سفارتها  مع 
الثنني،  اأم�س  ال�سهيوين  الكيان 
القيادة  غ�سب  اأثار  قرار  يف 
املتحدث  وقال  الفل�سطينية، 
با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية 
جاء  القرار  اإن  بالدينو  روبرت 
ولكي  العمل  كفاءة  اأجل  من 
كاملة  "ا�ستمرارية  هناك  تكون 
للن�ساط الدبلوما�سي واخلدمات 

القن�سلية الأمريكية".

"ل  هذا  اأن  بيان  يف  واأ�ساف 
�سيا�سة  يف  تغيري  اإىل  ي�سري 
الوليات املتحدة ب�ساأن القد�س 
غزة...  وقطاع  الغربية  وال�سفة 
لل�سيادة  املحددة  احلدود 
تخ�سع  القد�س  يف  الإ�رشائيلية 
بني  النهائي  الو�سع  ملفاو�سات 
من  تعبريه،  ح�سب  اجلانبني" 
اللجنة  �رش  اأمني  اعترب  جانبه، 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
عريقات،  �سائب  الفل�سطينية 
الأمريكية يف  القن�سلية  دمج  اأن 
الإ�رشائيلية،  بال�سفارة  القد�س 

نع�س  يف  الأخري  امل�سمار  ميثل 
دور الإدارة الأمريكية يف عملية 

الت�سوية.
ت�رشيح  يف  عريقات  واأ�ساف 
�سحفّي: "اأن القن�سلية الأمريكية 
القد�س،  يف  ا  عاماً  175 عملت 
ياأتي يف  اإغالقها  اأن  اإىل  م�سرياًا 
املتع�سبة  الأيديولوجيا  �سياق 
ال�سعب  حق  ترف�س  التي 
م�سريه،  تقرير  يف  الفل�سطيني 
القد�س  يف  العامة  والقن�سلية 
الفل�سطينيني  تخ�س  بعثة  اأكرب 
ي�سعون بدعم دويل وا�سع  الذين 

ال�رشقية  القد�س  ت�سبح  اأن  اإىل 
يريدون  التي  للدولة  عا�سمة 
الغربية  ال�سفة  يف  اإقامتها 
املحتلة وقطاع غزة، وكان قرار 
واحدة  دبلوما�سية  بعثة  اإن�ساء 
القد�س والكتفاء بتخ�سي�س  يف 
�سوؤون  خلدمة  خا�سة  وحدة 
ال�سفارة  داخل  الفل�سطينيني 
الأول  ت�رشين  اأكتوبر  يف  اأعلنه 
الأمريكي مايك  وزير اخلارجية 
نطاق  متوقعا على  وكان  بومبيو 

وا�سع يف اأوائل مار�س.
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الإ�سكاليات ال�ست:

مع�سالت »الن�سيان االجتماعي« 
يف دول ال�سراعات العربية

ترتبط اإحدى اأبرز الق�سايا التي تثار يف مرحلة 
ما بعد التحول من ال�سراع اإىل ال�سلم، ومن 

الفو�سى اإىل ال�ستقرار، ومن النهيار اإىل التعايف 
واإعادة البناء، يف دول ال�سراعات امل�سلحة 
العربية، وخا�سة يف ليبيا واليمن و�سوريا 

والعراق، مبعاجلة التاأثريات الناجمة عن هذه 
احلروب على ال�سعيد املجتمعي...

مركز امل�ستقبل لالأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

الذاكرة  »ترميم  عليه  يطلق  ما  اأو 
جتاوز  اأن  غري  املت�شظية«.  اجلماعية 
هذا الإرث يواجه جملة من الإ�شكاليات، 
املباراة  منطق  �شيادة  يف  تتمثل  التي 
املت�شارعة،  الأطراف  بني  ال�شفرية 
وتعرث اإجراءات بناء الثقة بني اجلماعات 
ق�شايا  اإزاء  الروؤى  وتباين  املتحاربة، 
النتقالية،  والعدالة  الوطنية  امل�شاحلة 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الرتكات  وثقل 
الأجيال  منط  وانت�شار  والجتماعية، 
التجارب  وحمدودية  »ال�شائعة«، 
للم�شاحلة  الو�شول  الناجحة يف  العربية 

الوطنية. 

»هايرب�سيميثيا«:

ت�شري اأدبيات علم النف�س ال�شيا�شي والطب 
دماغية  حالة  هناك  اأن  اإىل  الب�رشي 
اأو  التذكر«  فرط  »متالزمة  با�شم  تعرف 
باأنه  وامل�شنف  »هايرب�شيميثيا«  مر�س 
النادرة،  الع�شبية  ال�شطرابات  من  يعد 
ا »الذاكرة الذاتية بالغة  ويطلق عليه اأي�شً
ال�شخ�س  يجعل  املر�س  وهذا  القوة«. 
حياته  تفا�شيل  اأدق  يتذكر  به  امل�شاب 
من دون ن�شيان اأى جتربة اأو موقف موؤمل 
مظاهر  من  الكثري  له  ي�شبب  ما  به،  مر 
يف  الو�شع  هذا  ويتزايد  والتوتر.  القلق 
اأو حروب  الفرد ل�رشاعات  تعر�س  حال 
ليبيا  ت�شهده  ما  نحو  على  اأهلية ممتدة، 
توجد  حيث  والعراق،  و�شوريا  واليمن 
يف  توؤثر  التي  املع�شالت  من  جمموعة 
عدم القدرة على جتاوز الذاكرة املريرة 
بالقليلة من املواطنني  لي�شت  لقطاعات 
يف دول ال�رشاعات العربية، وعدم تغليب 

الثاأر، ميكن  نف�شية  روح امل�شاحلة على 
تناولها على النحو التايل:

املباراة ال�سفرية:

1- �شيادة منطق »املباراة ال�شفرية« بني 
الأطراف املت�شارعة: �شواء بعد حدوث 
حتولت �شيا�شية يف هياكل ال�شلطة داخل 
دول ال�رشاعات، اأو توقف موجات العنف 
الفو�شى يف املجتمع، حيث  وممار�شات 
تبذل جهود لتفعيل عملية �شيا�شية تن�شاأ 
على اأ�شا�شها عالقة جديدة بني خمتلف 
املجتمعية،  والقوى  ال�شيا�شية  الأطراف 
اإىل  الو�شول  الأحيان  بع�س  يف  ويتم 
موؤقتة،  تكون  لكنها  للتهدئة،  اتفاقات 
يفر�س  اأن  الأطراف  اأحد  يحاول  حيث 
�رشوطه على الطرف الآخر، ل �شيما يف 
حالة ما اإذا اعترب اأن توازنات القوى متيل 
ل�شاحله، مبا يعزز من احتمالت التوافق 
ل  ب�شكل  ه�شة،  �شيا�شية  ت�شوية  على 
يجعل هذا النمط من التفاعالت مفتاًحا 
يف  يفاقمها  قد  بل  امل�شكالت،  حلل 

مرحلة لحقة.
والالفت للنظر اأن نظام الرئي�س ال�شوري 
ب�شار الأ�شد ي�شعى اإىل ا�شتكمال مواجهة 
التنظيمات الإرهابية وف�شائل املعار�شة 
امل�شلحة يف بع�س املناطق التي لزالت 
ميكن  ل  اأنه  لإدراكه  عليها  ت�شيطر 
اإل  املفاو�شات  مائدة  على  اجللو�س 
من  الأجزاء  بقية  حترير  ا�شتكمال  بعد 
الأرا�شي ال�شورية. ويعزز من هذا ال�شلوك 
النت�شارات امليدانية التي حققها خالل 
ال�شنوات الثالث املا�شية، وكذلك احلال 
يف ليبيا، اإذ يتجه اجلي�س الوطني بقيادة 
بع�س  حترير  اإىل  حفرت  خليفة  امل�شري 
املدن من �شيطرة التنظيمات الإرهابية 

واجلماعات املتطرفة. 

فجوة الثقة:

2- تعرث اإجراءات بناء الثقة بني اجلماعات 
املتحاربة: وذلك نتيجة التباينات العالقة 
اأن  بني تلك اجلماعات �شيًئا ف�شيًئا، اإىل 
امل�شالح،  يف  التناق�س  حد  اإىل  ت�شل 
وت�شاعد  الأزمات  ظهور  اإىل  يوؤدي  مما 
ما  وهو  الحتقانات،  وجتدد  التوترات 
الإنذارات  اأحد  مع  التعامل  يتطلب 
الثقة«  »فجوة  يف  تتمثل  التي  الوا�شحة، 
دول  يف  اجلماعات  بني   Trust Gap
يطرحه  ملا  ووفًقا  العربية.  ال�رشاعات 
فرن�شي�س  الأمريكي  ال�شيا�شة  عامل 
الف�شائل  »الثقة:  كتابه  فى  فوكاياما، 
تعد  الزدهار«،   وحتقيق  الجتماعية 
جمتمع  لإيجاد  رئي�شًيا  �رشًطا  الثقة 
اقت�شادي �شيا�شي متما�شك، ومن خالل 
عليه  يطلق  ما  تقلي�س  ميكن  الثقة، 
اأى  املعامالت«،  »تكاليف  القت�شاديون 
تكاليف التفاو�س والإرغام والإكراه والتي 

متثل م�شدًرا للنزاع وعدم ال�شتقرار.
اإن ال�شوؤال الذي يفرت�س اأن يكون حمورًيا 
�شكوت  بعد  التايل«  »اليوم  مرحلة  يف 
العربية،  ال�رشاعات  بوؤر  يف  املدافع 
لإبداء  العملية  الإجراءات  يتعلق مباهية 
الأخرى  الأطراف  جتاه  النوايا  ح�شن 
للنهج  وفًقا  ذاك،  اأو  املجتمع  هذا  يف 
النتقال  اإىل  يوؤدي  نحو  على  املرحلي، 
اإىل  الثقة  �شعف  اإىل  الثقة  انهيار  من 
متتني  اإىل  الثقة  بناء  اإىل  الثقة  ا�شتعادة 
الثقة بني اأطراف الأزمة، ليمتد من بنيان 
هياكل  اإىل  ال�شيا�شة  اأطر  اإىل  املجتمع 
توحي  موؤ�رشات  توجد  ول  القت�شاد. 
باإمكانية القرتاب من الثقة بني اأطراف 
تلك ال�رشاعات بحيث ت�شتند على راأ�س 
املدى  يف  املتما�شك  الجتماعي  املال 

الزمني الق�شري اأو املتو�شط.

منظورات خمتلفة:

امل�شاحلة  ق�شايا  اإزاء  الروؤى  تباين   -3
الوطنية والعدالة النتقالية: والتي تراجع 
احلديث عنها يف الأعوام الثالث الأخرية. 
املدخل  هو  املا�شي  معاجلة  اأن  اإذ 
الوطنية  امل�شاحلة  لتحقيق  الرئي�شي 
املا�شي،  عن  فالتجاوز  امل�شتدامة. 
�شيوؤدي  للجدل،  مثرًيا  اأو  موؤمًلا  لكونه 
فقط اإىل تعقيد عملية امل�شاحلة ويوؤدي 
اإىل عدم ال�شتقرار يف امل�شتقبل. ويعد 
التعامل مع املا�شي اأمًرا �شعبًا، وهو ما 
كثري  اأو جتاهل مناق�شته يف  يربر جتنب 
املحدد  يجعله  نحو  على  الأحيان،  من 
امل�شاحلة  ف�شل  اأو  جناح  يف  احلا�شم 
تطبيق  مبطلب  يرتبط  والذي  الوطنية، 
العدالة النتقالية، والتي تعرف يف تقرير 
الأمني العام لالأمم املتحدة باأنها ت�شمل 

»كامل نطاق العمليات والآليات املرتبطة 
باملحاولت التي يبذلها املجتمع لتفهم 
النطاق،  الوا�شعة  املا�شي  تركة  وجتاوز 
العدل  واإحقاق  امل�شاءلة  كفالة  بغية 

وحتقيق امل�شاحلة«. 
لالأمم  الأ�شبق  العام  الأمني  ربط  وقد 
املتحدة كويف عنان ذلك با�شرتاتيجيات 
على  الهتمام  تت�شمن  بحيث  �شاملة، 
نحو كامل باملحاكمات الفردية وو�شائل 
جرب ال�رشر وتق�شي احلقيقة والإ�شالح 
املوؤ�ش�شي والتعوي�شات، اأو اأى �شكل يدمج 
على نحو مدرو�س هذه العنا�رش بطريقة 
مالئمة مبا يوؤدي اإىل اإن�شاف ال�شحايا. 
غري اأن هذه الو�شائل لي�شت حمل توافق 
بني خمتلف القوى املجتمعية مبا يعرقل 

ال�شري يف اجتاه طى �شفحات املا�شي.

اإرث ثقيل:

4- ثقل الرتكات ال�شيا�شية والقت�شادية 
املرحلة  خالل  �شواء  والجتماعية: 
اأنظمة  عهود  اأثناء  يف  اأو  النتقالية 
البع�س  لدى  انطباًعا  �شابقة، مبا يطرح 
يف  والرغبة  امل�شاحلة  جدوى  بعدم 
نظًرا  الراهنة،  الأو�شاع  مع  التعاي�س 
امل�شاحلة،  متطلبات  حتقيق  ل�شعوبة 
على  يوؤثر  ما  وهو  املختلفة،  باأ�شكالها 
التحول  حدوث  ومع  النف�شي.  التوازن 
عن  التعبري  يف  املجتمع  يبداأ  ال�شيا�شي 
مالمح  ر�شم  يف  دوره  وحتديد  نف�شه 
تظل  املا�شي  تركة  اأن  اإل  م�شتقبله، 
عائًقا اأمام قدرة املجتمع على ممار�شة 
التحول  هذا  تطور  تعيق  وقد  دوره. 
القوى  تتعامل  اإذا مل  التقدم  ومتنعه من 
الرتكة  هذه  حيال  الفعالة  ال�شيا�شية 

ب�شيء من العقالنية واملو�شوعية.
اأطراف  تورط  ذلك  من  وي�شاعف 
حقوق  انتهاك  اأو  جتاوز  عمليات  يف 
الإن�شان، يف حني اأن املجتمعات تطالب 
مبعاقبتها عما ارتكبته من ممار�شات اأو 
على الأقل خروجها من معادلة ترتيبات 
ال�شيا�شي، وهو ما ينطبق جلًيا  النتقال 

على نظام الأ�شد يف �شوريا. 

اأجيال »تائهة«:

5 -انت�شار منط الأجيال »ال�شائعة«: وهى 
طفولتها  عا�شت  اأو  ُولدت  التي  الأجيال 
يف ظل ا�شتمرار ال�رشاعات امل�شلحة اأو 
انعكا�س  الداخلية، ل �شيما مع  احلروب 
مباين  على  ال�رشاعات  تلك  خملفات 
وامل�شت�شفيات،  وامل�شانع  املدار�س 
وت�شكل �شحايا ما ا�شطلح على ت�شميته 
بـ«املاأ�شاة الوطنية«، هذا بخالف مع�شلة 
اإىل  يقود  نحو  على  »املفقودين«،  ملف 

ت�شكل نف�شيات �شاغطة. 

خربات قليلة:

يف  الناجحة  التجارب  حمدودية   -  6
وذلك  الوطنية:  للم�شاحلة  الو�شول 
)مببادرة  املغربية  احلالة  با�شتثناء 
يقدم  ل  نحو  على  احلكم(،  نظام  من 
الرغم  فعلى  يحتذى،  متكاماًل  منوذًجا 
من النجاحات الوا�شحة التي حققت يف 
جمال اإعادة اجلزائر اإىل ا�شتقرار ن�شبي، 
اأن ثمة  اأن اجتاهات عديدة اعتربت  اإل 
حتقيق  دون  حتول  زالت  ما  متغريات 
كافة اأهداف امل�شاحلة الوطنية، باعتبار 
لي�س  العملية  لهذه  ال�شحيح  التطبيق  اأن 
م�شاألة تدابري اإدارية تتخذ لتنفيذ قرارات 
ت�شدر من اأعلى الهرم اإىل اأ�شفله، بل هو 
خمتلف  م�شاركة  يفرت�س  طويل  م�شار 
جانب  اإىل  فيه  الجتماعية  الفئات 

الأحزاب واملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية كلها. 
جتربة  تنجح  مل  ذلك،  عن  ف�شاًل 
العراقية  احلالة  يف  الوطنية  امل�شاحلة 
�شدام  نظام  انهيار  بعد  ما  مرحلة  يف 
ح�شني. وقد تبدو جتارب الدول الأخرى 
واآ�شيا  اإفريقيا  من  خمتلفة  مناطق  يف 
واأوروبا يف مراحل النتقال الدميقراطي 
الوطني،  والت�شالح  ال�شيا�شي  والتاأزم 
الأخذ   تزال موحية، مع  ل  لكنها  بعيدة، 
اأو  ال�رشاعات  من  اخلارجة  الدول 
الثورات قد ل تقود بال�رشورة اإىل ت�شابه 
يف امل�شارات، حيث قد تتخذ كل واحدة 
خ�شو�شية  حتكمه  مغايًرا،  م�شاًرا  منها 
احلالة، وطبيعة اإدارة املرحلة النتقالية 
فيها،  املتحكمة  ال�شيا�شية  والقوى 
وحجم  بينها،  فيما  القائمة  والتحالفات 

تركة الأنظمة ال�شابقة.

مرحلة التعايف:

التعاي�س  حتقيق  اإن  القول،  خال�شة 
املجتمعي  الت�شالح  وبلوغ  ال�شلمي 
ال�رشاعات  دول  يف  النف�شي،  والتوازن 
العربية، يعتمد، اإىل حد كبري، على اإعادة 
الأطراف  بني  العالقات  بناء  ثم  ترميم 
يف  اإل  يتحقق  لن  نحو  على  املتنازعة، 
حالة الو�شول اإىل �شالم طويل املدى، لأن 
ثمة اأعباًء ثقيلة على الذاكرة اجلماعية، 
الفئات املت�رشرة يف  خا�شة على ذاكرة 
مرحلة  اإىل  تنتقل  حتى  ال�رشاع  فرتات 
»جراح«  عالج  ميكن  وهنا،  التعايف. 
يف  اأولهما،  تتمثل  اآليتني:  عرب  الذاكرة 
التي ت�شود قوى املجتمع  الثقة  ا�شتعادة 
املت�رشرة جتاه النظام ال�شيا�شي اجلديد 
وموؤ�ش�شاته. وتن�رشف ثانيتهما، اإىل اإعادة 
م�شاحلة املجتمع مع ذاته بعد الت�رشيد 
والت�شييق  ال�شيا�شي  والعتقال  الق�رشي 
نحو  على  املوؤ�ش�شاتي،  والنهيار  املايل 
الإعمار �شاملة  اإعادة  ت�شبح معه عملية 
وعادلة وتكون الذاكرة �شوية.                           



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية اجلزائر
الدائرة االإدارية لبوزريعة 

الرقم : 428
رقم امللف 20/ م.ج / 2019

و�سل ا�ستالم ملف ت�أ�سي�س جمعية حملية
ذات ط�بع �سحي

اأودع يوم : 2018/12/30 ملف ت�أ�سي�س جمعية حملية ذات ط�بع �سحي 
:

جمعية الطب الداخلي االأبي�ر
الك�ئن مقره� ب : عي�دة اأرزقي كح�ل للطب الداخلي – بلدية االأبي�ر 

رئي�س )ة( اجلمعية : طب�يبية عم�ر 
االأهداف :

- التكوين الطبي امل�ستمر لالأطب�ء املتخ�س�سني
- التكوين ال�سبه الطبي

- التكوين مل� بعد التدرج
- الرتبية العالجية 

املرجع : الق�نون 06/12 املوؤرخ يف 2012/01/12   
املتعلق ب�جلمعي�ت 

املالحظة : هذا الو�سل ال يخول الوجود الق�نوين للجمعية
الوثيقة ال ت�سمح بفتح مدر�سة تكوين اأو متهني اأو تدري�س

ال ي�سمح بفتح موؤ�س�سة الإ�ستقب�ل اأو تكوين اأو متهني مبوجب هذا 
الو�سل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مكتب االأ�ست�ذ بن ح�دو حممد حم�رض ق�س�ئي لدى دائرة اخت�س��س جمل�س ق�س�ء اجللفة 
 الك�ئن مكتبه : �س�رع االأمري عبد الق�در 49/146 اجللفة اله�تف : 50 22 027 92

حم�رض تكليف ب�لوف�ء عن طريق الن�رض ) امل�دة 412 من ق اإ م اإ (
نحن االأ�ست�ذ : بن ح�دو حممد حم�رض ق�س�ئي لدى جمل�س ق�س�ء اجللفة املوقع اأ�سفله 

لف�ئدة ال�سيد )ة( : بو�سن�فة بوعالم بن حممد 
الك�ئن مقره� : بحي بلغزال 14/589 ب�جللفة   

بعد االطالع على املواد 412/613/612 من ق�نون االإجراءات املدنية و االإدارية 
بن�ءا على ال�سند التنفيذي لعقد وديعة ال�س�در عن مكتب التوثيق االأ�ست�ذ : خذيري عبد الب�قي عدد 
: 2012/37 فهر�س رقم 01 بت�ريخ 2012/01/18 املمهور ب�ل�سيغة التنفيذية و امل�سلمة بت�ريخ : 

. 2012/02/19
- بن�ء على اأمر الن�رض ال�س�در عن رئي�س حمكمة اجللفة بت�ريخ : 2019/02/26  حتت رقم : 19/323 

- كلفن� ال�سيد)ة( : بلخريي علي بن عبد اهلل   
ال�س�كن)ة( : ال�سكن�ت املدر�سية �ساليل يو�سف   ب�جللفة  

بدفع للط�لب املبلغ الت�يل : 6.860.880.00 دج مب� فيه� م�س�ريف التنفيذ 
و نبهن�ه ب�أن له مهلة 15 يوم� للوف�ء ت�رضي من ت�ريخ ن�رض حم�رض التكليف ب�لوف�ء واإال نفذ عليه جربا 

بك�فة الطرق الق�نونية كي ال جنهل م� تقدم 
طبق�  للمخ�طب  املح�رض  هذا  من  ن�سخة  �سلمن�ه  و  اأعاله  ذكر  كم�  تكلفن�  و  بلغن�  لذلك  اثب�ت�  و 

للق�نون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�ست�ذ بن ح�دو حممد حم�رض ق�س�ئي لدى دائرة اخت�س��س جمل�س ق�س�ء اجللفة 

 الك�ئن مكتبه : �س�رع االأمري عبد الق�در 49/146 اجللفة اله�تف : 50 22 027 92
حم�رض تكليف ب�لوف�ء عن طريق الن�رض ) امل�دة 412 من ق اإ م اإ (

نحن االأ�ست�ذ : بن ح�دو حممد حم�رض ق�س�ئي لدى جمل�س ق�س�ء اجللفة املوقع اأ�سفله 
لف�ئدة ال�سيد )ة( : بنك اخلليج اجلزائر ، �رضكة ذات اأ�سهم امل�أخوذة يف �سخ�س مديره� الع�م 

الك�ئن مقره� : طريق ال�رضاقة دايل اإبراهيم اجلزائر   بعد االطالع على املواد 412/613/612 من 
ق�نون االإجراءات املدنية و االإدارية 

 : بت�ريخ   64 رقم   10 جملد   864 اإيداع   32 رقم  الرهن  قيد  جلدول  التنفيذي  ال�سند  على  بن�ءا 
2015/05/04 عن املح�فظ العق�ري ب�جللفة و الأمر ب�مه�ر رهن ق�نوين ب�ل�سيغة التنفيذية ال�س�در 
عن حمكمة بئرمراد راي�س بت�ريخ 2018/11/29 رقم الرتتيب 18/07783 رقم الفهر�س : 18/07783 

املمهور ب�ل�سيغة التنفيذية .
- بن�ء على اأمر الن�رض ال�س�در عن رئي�س حمكمة اجللفة بت�ريخ : 2019/02/19  حتت رقم : 19/232 

- كلفن� ال�سيد)ة( : بن االأبي�س علي بن رابح  
ال�س�كن)ة( : بحي الكويت بن�ية 84 رقم 02 16  ب�جللفة  

بدفع للط�لب املبلغ الت�يل : 35.778.798.00 دج مب� فيه� م�س�ريف التنفيذ 
و نبهن�ه ب�أن له مهلة 15 يوم� للوف�ء ت�رضي من ت�ريخ ن�رض حم�رض التكليف ب�لوف�ء واإال نفذ عليه جربا 

بك�فة الطرق الق�نونية كي ال جنهل م� تقدم 
طبق�  للمخ�طب  املح�رض  هذا  من  ن�سخة  �سلمن�ه  و  اأعاله  ذكر  كم�  تكلفن�  و  بلغن�  لذلك  اثب�ت�  و 

للق�نون 

ANEP N°: 1916005473 الو�شط:2019/03/05 الو�شط:2019/03/05

الو�شط:2019/03/05

الو�شط:2019/03/05
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مكتب االأ�ست�ذة : لع�سب فتيحة/ حم�رضة ق�س�ئية

الت�بعة الإخت�س��س حمكمة ال�رضاقة و جمل�س ق�س�ء تيب�زة
27 �س�رع موالهم حممد اأوالد ف�يت – اجلزائر 

حم�رض تبليغ ر�سمي ل�سند تنفيذي عن طريق الن�رض
امل�دة 412 من ق اإ م اإ

نحن االأ�ست�ذة / لع�سب فتيحة املح�رضة الق�س�ئية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و اخت�س��س جمل�س ق�س�ء تيب�زة .
تنفيذا لالأمر ال�س�در عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بت�ريخ 2019/01/02، رقم الرتتيب 18/05728 ، فهر�س رقم : 19/0026 املت�سمن االإذن 

بن�رض م�سمون عقد التبليغ الر�سمي ) ل�سند تنفيذي( يف جريدة يومية وطنية طبق� مل� يقت�سيه الق�نون على اأن يكون الن�رض على نفقة الط�لب .
بطلب من / بلولو �سليم�ن بن حممد 

العنوان ب / 80 م�سكن بالطو اأوالد ف�يت 
بن�ءا على عقد اإعرتاف بدين املحرر من طرف االأ�ست�ذ يو�سفي خمت�ر املوثق ب�لدويرة بت�ريخ 2018/03/04 ، فهر�س رقم : 2018/135 املمهور 

ب�ل�سيغة التنفيذية  ، و مبقت�سى امل�دة 412 من ق�نون االإجراءات املدنية و االإدارية 
كلفن� عن طريق الن�رض

 - بن ي�حي عمر بن ع�لية
 - الك�ئن مقره� ب / حي 42 م�سكن ع 03 رقم 01 اأوالد ف�يت  

- بدفعه بني اأيدين� خالل االأجل الق�نوين لف�ئدة الط�لب مق�بل ت�سليمه و�سال على االأداء:
م� جمموعه مبلغ 30.000.000 دج ثالثون مليون دين�ر جزائري الذي ميثل املبلغ املطلوب لل�سداد عن طريق عقد اعرتاف بدين و الع�لق يف 
ذمته و مبلغ 794.240 دج �سبعم�ئة و اأربعة و ت�سعون األف و م�ئتني و اأربعون دين�ر جزائري الذي ميثل م�س�ريف التنفيذ و احلقوق التن��سبية و 
الر�سم على القيمة امل�س�فة و نبهن�ه ب�أن له اجل خم�سة ع�رض 15 يوم� للوف�ء االإرادي ي�رضي من يوم الن�رض و اإال �سيتم التنفيذ �سده جربا بك�فة 

الطرق الق�نونية . 
وليكن على علم و حتى ال يجهل

اثب�ت� لذلك حررن� هذا املح�رض لن�رض ن�سخة منه بجريدة يومية وطنية طبق� للق�نون 
املح�شرة الق�شائية /لع�شب فتيحة  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�ست�ذة : لع�سب فتيحة/ حم�رضة ق�س�ئية

الت�بعة الإخت�س��س حمكمة ال�رضاقة و جمل�س ق�س�ء تيب�زة
27 �س�رع موالهم حممد اأوالد ف�يت – اجلزائر 

حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف ب�لوف�ء عن طريق الن�رض
امل�دة 412 من ق اإ م اإ

نحن االأ�ست�ذة / لع�سب فتيحة املح�رضة الق�س�ئية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و اخت�س��س جمل�س ق�س�ء تيب�زة .
تنفيذا لالأمر ال�س�در عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بت�ريخ 2019/01/02، رقم الرتتيب 18/05728 ، فهر�س رقم : 19/0026 املت�سمن االإذن 

بن�رض م�سمون عقد التبليغ الر�سمي ) تكليف ب�لوف�ء ( يف جريدة يومية وطنية طبق� مل� يقت�سيه الق�نون على اأن يكون الن�رض على نفقة الط�لب .
بطلب من / بلولو �سليم�ن بن حممد 

العنوان ب / 80 م�سكن بالطو اأوالد ف�يت 
بن�ءا على عقد اإعرتاف بدين املحرر من طرف االأ�ست�ذ يو�سفي خمت�ر املوثق ب�لدويرة بت�ريخ 2018/03/04 ، فهر�س رقم : 2018/135 املمهور 

ب�ل�سيغة التنفيذية  ، و مبقت�سى امل�دة 412 من ق�نون االإجراءات املدنية و االإدارية 
كلفن� عن طريق الن�رض

بن ي�حي عمر بن ع�لية
الك�ئن مقره� ب / حي 42 م�سكن ع 03 رقم 01 اأوالد ف�يت  

- بدفعه بني اأيدين� خالل االأجل الق�نوين لف�ئدة الط�لب مق�بل ت�سليمه و�سال على االأداء:
م� جمموعه مبلغ 30.000.000 دج ثالثون مليون دين�ر جزائري الذي ميثل املبلغ املطلوب لل�سداد عن طريق عقد اعرتاف بدين و الع�لق يف 
ذمته و مبلغ 794.240 دج �سبعم�ئة و اأربعة و ت�سعون األف و م�ئتني و اأربعون دين�ر جزائري الذي ميثل م�س�ريف التنفيذ و احلقوق التن��سبية و 
الر�سم على القيمة امل�س�فة و نبهن�ه ب�أن له اجل خم�سة ع�رض 15 يوم� للوف�ء االإرادي ي�رضي من يوم الن�رض و اإال �سيتم التنفيذ �سده جربا بك�فة 

الطرق الق�نونية . 
وليكن على علم و حتى ال يجهل

اثب�ت� لذلك حررن� هذا املح�رض لن�رض ن�سخة منه بجريدة يومية وطنية طبق� للق�نون 

املح�شرة الق�شائية /لع�شب فتيحة  
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بقلم / عبد النا�صر عوين فروانة
ع�صو املجل�س الوطني الفل�صطيني

يق�ضي  �أن  لأبي  �لقدر  ي�ض�أ  مل 
�رس�حه  ف�أطلق  حمكوميته،  مدة 
ع�م  �آي�ر/م�يو  من  �لع�رسين  يف 
تب�دل  �ضفقة  �إط�ر  يف   1985
 ،1985 ع�م  �ل�ضهرية  �لأ�رسى 
�لتي تُعترب �لأكرث زخم�ً يف ت�ريخ 
�ملع��رسة،  �لفل�ضطينية  �لثورة 
ع�رس�ت  بني  من  روعة  و�لأكرث 
�ضفق�ت �لتب�دل �لتي نُفذت على 
و�لفل�ضطيني.  �لعربي  �ل�ضعيدين 
�لفل�ضطيني  �لت�ريخ  ك�ن  و�إذ� 
�أجنزت  �لذي  �ليوم  ذ�ك  يُ�ضجل 
وهذ�  وعزة،  بفخر  �ل�ضفقة  فيه 
�ملوؤرخون،  يوؤرخه  �أن  يجب  م� 
حتفظه  �ل�ضخ�ضية  �لذ�كرة  ف�إن 
ب�ضع�دة منقطعة �لنظري، كيف ل، 
و�أن تلك �ل�ضفقة جمعتني ولأول 
مرة مع �أفر�د �لأ�رسة على م�ئدة 
بعد  مكنّتني  �لتي  وهي  و�حدة، 
غي�ب طويل من �حت�ض�ن و�لدي 
مر�قبة  عن  وبعيد�  قيود  دون 
دون  مفتوح  لق�ء  يف  �جلنود 

حتديد للوقت �أو �لزمن.
جعلني  قد  و�لدي،  �عتق�ل  ك�ن 
على  وو�لدي  �ليتم  حي�ة  �أعي�ش 
من  حرمت  حيث  �حلي�ة،  قيد 
يل  ورع�يته  وعطفه  حن�نه 
ذقت  �أين  وب�لرغم  ولإخوتي. 
يد  على  فريدة،  ب�ضورة  �ليتم، 
�أ�ضعر  �أنني  �إل  يرحم،  ل  جالد 
و�أن�  �أبي  هو  هذ�  ب�أن  ب�لعتز�ز 
لرف�قه  ��ضتمعت  وكلم�  له.  �بن�ً 
يف  ع�ي�ضه  من  ولكل  ومع�رفه 
�زددت  ورف�ق�ً،  �خوة  �ل�ضجن، 
�لن�ض�لية  ومب�ضريته  به  فخر�ً 
وم�  �إي�ه  علمن�  ومب�  و�لوطنية 
ومف�هيم.  قيم  من  فين�  غر�ضه 
لي�ضّكل يل ولأ�رستي مفخرة على 

�لدو�م ومنوذج� يُحتذى.
"�أبو  وكنيته  فرو�نة"  "عوين 
مدينة  مو�ليد  من  هو  �لعبد" 
�أي�ر/م�يو  من  �لع��رس  يف  ي�ف� 
�لبحر  عرو�ش  ي�ف�  ع�م  1940. 
منه�  ُهجر  �لتي  �ملتو�ضط 
�لنكبة  عقب  وع�ئلته  هو  ق�رس�ً 
ليقيم يف مدينة غزة.  ع�م1948، 
�ل�ضعبية  ب�جلبهة  �لتحق  وقد 
لتحرير فل�ضطني بعد �نطالقته� 
بفرتة وجيزة، وك�ن ع�ضو�ً ف�عال 

و�ض�رك  �لع�ضكري،  جه�زه�  يف 
�لعملي�ت  من  �لعديد  ونفذ 
در�جته  ي�ضتقل  وهو  �لفد�ئية 
ك�نت  و�لتي  �ل�ضهرية  �لن�رية 
يكمن  وفيه�  لتحرك�ته  عنو�ن�ً 
ب�ضه�دة رف�قه  ن�ض�طه. هذ�  �رس 

و�أ�ضدق�ئه وجري�نه ومع�رفه.
�أبي يف مثل هذ�  �أن �عتقل  ويوم 
طفاًل  كنت   1970 ع�م  من  �ليوم 
يتج�وز  ل  عمري  وك�ن  �ضغري�ً، 
�أعرف  �أكن  ومل  �ضنو�ت.  �لثالث 
�ضيئ�ً عن �لثورة �لفل�ضطينية قبل 
و�جلبهة  فتح  عن  �أو  �عتق�له، 
�ل�ضعبية. ومل �أدرك م� يقوله �أبو 
غريهم�  و  حب�ش  وجورج  عم�ر 
عن  �لفل�ضطينية  �لقي�د�ت  من 
�أذين  يف  ي�ضدح  ومل  �لثورة، 
ووديع  جه�د  �أب�  عملي�ت  �ضدى 
طفاًل  كنت  �إذ  وجيف�ر�.  حد�د 
�أن وعيت على  غري و�عي. ومنذ 
يف  �لحتالل  جنود  ر�أيت  �لدني� 
مدججني  وهم  ليلة  ذ�ت  وجهي 
حي  يف  بيتي  يقتحمون  ب�ل�ضالح 
�رسق  �لدرج  مبحلة  ع�مر  بني 
مدينة غزة. ويفت�ضون ويحطمون 
فُطبعت  وي�رسبون.  ون  ويك�رِسّ
يف  ق�رس�ً  �ملتوح�ضة  �ضورهم 
�ل�ضور  �أوىل  هي  وك�نت  ذهني، 
�ملحفورة يف ذ�كرتي، ومن ذ�ك 
مالحمه�  بكل  و�ل�ضورة  �ليوم 
وجد�ين  يف  ع�لقة  وتف��ضيله� 
تاُلزمني  ن�ظري،  �أم�م  وم�ثلة 
وتُ�رس على �لبق�ء و�لتجذر عميق�ً 
�لرحيل  وترف�ش  ذ�كرتي  يف 
�لأبدي، �أو حتى ملجرد �ملغ�درة 

�لت�يل  �ليوم  ويف  �ملوؤقتة. 
بحث�ً  ذر�عيه�  بني  �أمي  حملتني 
ب�ت  �أ�ض�بيع  وبعد  �لغ�ئب.  عن 
تنقلني  ف�أخذت  معلوم�ً،  �ملك�ن 
معه� حيثم� يكون �لأب متو�جد�ً، 
فتنقلت خالله� من �ضجن لآخر، 
عالقتي  ن�ض�أت  �ليوم  ذلك  ومن 
ومعرفتي  �لإ�رس�ئيلية  ب�ل�ضجون 
زي�ر�تي لأبي  �أثن�ء  ف�لتقيت  به�، 
�لن�ر  �ضنو�ت  بفد�ئيي  �لأ�ضري 
رموز  على  خالله�  وتعرفت 
�حلركة  وموؤ�ض�ضي  �لأول  �لرعيل 
مر�ر�ً  �إليهم  و��ضتمعت  �لأ�ضرية، 
و��ضتفدت  كثري�ً  منهم  وتعلمت 
مع�رفهم،  وخمزون  خربتهم  من 
بق�ضيتهم،  �لت�ض�ق�  ف�زددت 
�مُلحتل  على  حقد�  و�زددت 
وكربت  فكربت  و�ضج�نيه. 
قبل  �لأ�رسى،  ق�ضية  بد�خلي 
نهج  �ىل  مبكر�ً  و�أنتمي  �أكرب  �أن 
�لثورة و�لتحق بف�ض�ئل �ملق�ومة 
�إىل  بدوري  �لآخر  �أن�  و�أحتول 
�ل�ضجون  على  فمررت  �أ�ضري 
ز�ئر�ً،  ولي�ش  �أ�ضري�ً  ودخلته� 
لأربع مر�ت، ول�ضت �ضنو�ت، ذقت 
بج�ضدي،  �ل�ضجن  مر�رة  خالله� 
بعدم� ر�أيته على ج�ضد �أبي ومن 
ثم على ج�ضد �أخي و�أقرب�ئي ويف 
وتعلمت  و�أخو�تي،  �أمي  عيون 
خ�رج  �تعلمه  مل  م�  �ثن�ئه� 
و�ضقلت  فيه�  فتتلمذت  �ل�ضجن، 
خالله�  وتعرفت  جدر�نه�،  بني 
�أعتز  م�زلت  ورف�ق  �أخوة  على 
ذلك  يل  يحدث  ومل  ب�ضد�قتهم، 
فقط، ومل يحدث لأبي فح�ضب، 

بل حدث مثل ذلك لأخي �لأ�ضغر 
�أجنبته  -�لذي  )جم�ل(  و�لوحيد 
�عتق�ل  بعد  �لنور  ليب�رس  �أمي 
و�لدي بب�ضعة �ضهور- حني �عتُقل 
وهو يف �ضن �لطفولة وك�ن ط�لب 
يف �ل�ضف �لع��رس ل�ضنو�ت خم�ش 
ويُع�د  يتحرر  �أن  قبل  متو��ضلة، 
ومي�ضى  �لث�نية  للمرة  �عتق�له 
ز�ل  م�  وهو  �إ�ض�فيتني.  �ضنتني 
�لأ�رسى  بق�ضية  وبقوة  ملت�ضق�ً 

ومد�فع�ً �رس�ض�ً عنه�. 
�ضجون  ويف  �ضوي�،  �عتُقلن�  لقد 
ول�ضنو�ت  �مل�ض�فة،  متب�عدة 
�أن  �لقر�ء  من  ولأي  طويلة، 
يت�ضور مدى مع�ن�تن�، ونحن نعلم 
�أنن� متج�ورون ومتفرقون، يف �آن 

و�حد: ل نتمكن من �للتق�ء!.
�أم� �لو�لدة -�أط�ل �هلل يف عمره�- 
على  �لرتدد  د�ئمة  ز�ئرة  فك�نت 
ربع  من  �أكرث  طو�ل  �ل�ضجون 
قرن دون �نقط�ع. فب�تت حتفظ 
�جلغر�فية،  ومو�قعه�  �أ�ضم�ءه� 
ذ�كرته�  �ختزلته  ت�ريخ�  وتروي 
�ملكد�ضة ب�لأحد�ث. فهن� �ضجن 
وهذ�  ع�ضقالن،  وهن�ك  غزة 
�لنقب  وذ�ك  �أن�ض�ر2  معتقل 
�ل�ضبع  وبئر  و�لرملة  �ل�ضحر�وي 
من  تعلمن�  قد  كن�  و�ن  ونفحة. 
و�أبجدي�ت  �لثورة  مفهوم  "�لأب" 
فلقد  �ل�ضمود،  ومعنى  �لن�ض�ل 
كثرية  �ضف�ت  "�لأم"  �كت�ضبن� من 
و�لثب�ت  و�لعط�ء  �ل�ضرب  منه� 
�ل�ضع�ب.  حتمل  على  و�لقدرة 

ون�ض�أل �هلل �ن يحفظهم�.
كلم�  مب�لغة،  وبدون  و�ضدق�ً 
�ضمعت �أو كتبت �ضيئ�ً عن �لأ�رسى 
�أبن�ئهم،  ومع�ن�ة  ومع�ن�تهم 
�ل�ضخ�ضية،  جتربتي  تذكرت 
�ل�ضجن  مع  �أ�رستي  وحك�ية 
تكون  قد  و�لتي  �لإ�رس�ئيلي، 
�آخرين  جت�رب  من  مر�رة  �أقل 
ب�لأمل،  �أ�ضعر  جتدين  لهذ�  ُكرث. 
�زددت  ب�لأمل،  �ضعرت  وكلم� 
نحو  قدم�ً  �مل�ضي  على  �إ�رس�ر�ً 
�لعمل وبذل مزيد من �لعط�ء من 
�لع�دلة،  وق�ضتهم  �لأ�رسى  �أجل 
جزء  ونحن  ق�ضيتن�  هي  �لتي 
تُكر�ش  �أن  يجب  فحي�تن�  منه�. 
�أطف�لهم،  و�ضع�دة  لأجل حريتهم 
و�ل�ضع�دة ل تتوفر �إل يف �حلرية، 

و�حلرية تُنتزع ول تُ�ضتجدى.

يف مثل هذا اليوم الثالث من اآذار/مار�س من عام 1970 اعتقل والدي - اأدام اهلل له ال�صحة والعافية 
واأطال عمره –، وزج به يف �صجون الحتالل لأكرث من خم�صة ع�صر عامًا متوا�صلة، ق�صاها متنقال 

بني �صجون عدة، وعا�س خاللها اآلم واآهات ال�صجان واحلرمان، وق�صى فرتات طويلة يف زنازين 
العزل النفرادي، وعانى اأثناءها من املر�س وتبعات الهمال الطبي، وعاي�س اأخوة ورفاق ُكرث، 
وكانت تربطه عالقات وطنية وا�صعة بكافة الأ�صرى دون ا�صتثناء، وا�صتهرت �صخ�صيته بالنوادر 

والفكاهة والبت�صامة. فحظّى مبحبة الكل واحرتام وتقدير اجلميع.

والد الأ�صرية اأن�صام �صواهنةيف �لذكرى �لـ49 العتقال �أبي

�الأ�سري�ت حتت طائلة �لتفتي�ش 
�ليومي �ملذل و�حلرمان من �لزيارة

مل ي�ضتطع و�لد �لأ�ضرية �لط�لبة �أن�ض�م 
قرية  من  �ضو�هنة  ن��رس  �ضو�هنة، 
�م�تني �رسق قلقيلية، يف حديثه ملكتب 
�لنق�ط  �أهم  حتديد  �لأ�رسى،  �إعالم 
�لتي يتحدث به� عن �أو�ض�ع �لأ�ضري�ت 
ب�ضكل ع�م، ل�ضدة �ملع�ن�ة �لتي تو�جهه� 

�لأ�ضري�ت يف �ضجن �لد�مون يومي�ً.
�لأ�رسى"  �إعالم  �ضو�هنة ملكتب  يقول 
من  ع�م  ب�ضكل  �لأ�ضرية  ع�ئلة  متنع 
�أمني ملرة و�حدة  بت�رسيٍح  �إل  �لزي�رة 
�لأخرية  زي�رتي  يف  �أ�ضهر،  �ضتة  كل 
ن�ضيت مع�ن�ة �بنتي، و�لتفت �إىل مع�ن�ة 
�ل�ضهيد  و�لدة  مهد�وي،  وف�ء  �لأ�ضرية 
كيف  �ض�هدت  فقد   ، نع�لوة  �أ�رسف 
ل  كي  ع�ئلته�  �ل�ضجن  مدير  ي�ضلل 
تزور، فقد خرج علين� وق�ل �أن �لأ�ضرية 
وعليه�  زي�رة  له�  لي�ش  مهد�وي  وف�ء 

حمكمة ��ضتئن�ف".
�أنه  تبني  لحق�ً  �ضو�هنة"  ي�ضيف 
له�  ب�أن  مهد�وي  وف�ء  لالأ�ضرية  ق�ل 
للعي�دة  تخرج  مل  و�إذ�  عي�دة  موعد 
�أم  �أخربن  �لأ�ضري�ت  �أن  �إل  تزور،  فلن 
�ل�ضجن  ومدير  زي�رة  له�  �أن  �أ�رسف 
وعندم�   ، �لزي�رة  تتحقق  �أن  يريد  ل 
ترك  زي�رة  ملك�ن  �أ�رسف  �أم  ج�ءت 
ب�لتحية  له�  وتوجهو�  �أ�رس�هم  �جلميع 
فح�لته�  �لنف�ضي  و�لدعم  و�ملو��ض�ة 
�ل�ضج�نني  ومع�ملة  �ضيئة،  �ل�ضحية 
�لتعر�ش  فيتم  وق��ضية،  عن�رسية  له� 
�أو عند  له� ب�ل�ضتفز�ز يف كل بو�ضطة 

�لذه�ب للعي�دة �أو يف وقت �لزي�رة".
و�ضع  حول  حديثه  �ضو�هنة  يت�بع 
لو�ضع  ب�لن�ضبة  فيقول"  �لأ�ضري�ت 
فم�ضلحة  ع�م،  ب�ضكل  �لأ�ضري�ت 
�ل�ضجن ترهقهن بعملية �لتفتي�ش و�لعد 
و�لتي ت�ضل يف �ليوم �لو�حد �إىل ثم�ين 
�لأمر  وهذ�  �ليوم،  مد�ر  على  مر�ت 
د�ئم  جحيم  يف  �لأ�ضري�ت  حي�ة  يجعل 
تفتي�ش  كل  فبعد  و�ضعهن،  خل�ضو�ضية 
�لأغر��ش  عن  �لبحث  مرحلة  تبد�أ 
�ملرحلة  هذه  تنتهي  �أن  وم�  وترتيبه�، 
�إىل  مف�جئ  ب�ضكل  �لقمع  قو�ت  تعود 
ليعود  ث�نية  مرة  �لكرة  وتعيد  �لغرف، 

�مل�ضهد �ملرعب".
و�لد  يقول  �لبو�ضطة  مع�ن�ة  وحول 
�لأ�ضرية �ضو�هنة" �أكرث �لعذ�ب�ت �إيالم�ً 
ف�لتفتي�ش  �لبو�ضطة،  هي  لالأ�ضري�ت 
هذه  �ضم�ت  �ملذلة  و�ملع�ملة  �لع�ري 
كل  بعد  ف�لأ�ضري�ت  �لق��ضية،  �لرحلة 
و�ل�ضعور  �لقهر  �إليهن  يت�ضلل  بو�ضطة 

ب�حلزن، فال كر�مة ول خ�ضو�ضية لهن 
حتى يف غرف �ل�ضجن".

يروي ن��رس �ضو�هنة تف��ضيل �نتك��ضة 
�لزي�رة �لأخرية،  نف�ضية وقعت معه يف 
�بنتي  �أخربتن�  يقول"  �أ�ضبوعني،  قبل 
�نته�ء  قبل  �ض�رة  مف�ج�أة  عن  �أن�ض�م 
مب�ض�فحتن�  له�  �ل�ضم�ح  وهي  �لزي�رة، 
�رسور  ح�ل  يف  وك�نت  دقيقة  ملدة 
من  �لزي�رة  �قرت�ب  وبعد  و�ضع�دة، 
�ل�ضم�ح  �لزي�رة  �ض�بط  رف�ش  �لنه�ية 
وهي  �إليه�  ونظرت  مب�ض�فحته�،  لن� 
يف ح�لة ذهول و�ضدمة و�نتك��ضة، فقد 
قدمت طلب�ً ومتت �ملو�فقة عليه قبل 
�ل�ضجن  �أن م�ضلحة  �إل  �لزي�رة،  موعد 
وتخت�ر  �لأ�ضري�ت،  قمع  يف  تتلذذ 
�لوجع  يكون  كي  �حلرجة  �للحظ�ت 

�أكرب".
يدلل �ضو�هنة على ذلك فيقول" يف كل 
فال  �ملالب�ش،  بع�ش  له�  ن�أخذ  زي�رة 
ب�ضكل  بل  منتظم  ب�ضكل  �إدخ�له�  يتم 
قد  مر�ت  لعدة  منع  وبعد  مز�جي 
ت�ضل مدته� لأكرث من ع�م فال قو�نني 
ومز�جيتهم  �ضوى عن�رسيتهم  حتكمهم 

�ملقيتة".
و�آث�ره�  �لعقوب�ت  �ضي��ضة  وحول 
�لنف�ضية على �لأ�ضري�ت يقول �ضو�هنة" 
وجب�ت  ب�إرج�ع  �لأ�ضري  ق�مت  عندم� 
�لطع�م ت�ض�من�ً مع �أ�رسى عوفر، ك�نت 
�لعقوبة هي حرم�نهن من �لفورة، فال 
يف  �لأ�رسى  مع  �لت�ض�من  لهن  يحق 
�لنظرة  ذ�ت  �ل�ضجون  م�ضلحة  عرف 
�لطع�م  �أن  حني  يف  لالأ�رسى،  �ل�ض�دية 
ميكن  �ل�ضجن  م�ضلحة  من  �ملقدم 
�لأ�ضري�ت  وتعتمد  ب�لرديء،  و�ضفه 
منه�  �لأغر��ش  و�رس�ء  �لك�نتين�  على 

على نفقتهن".
من  ط�لبة  �ضو�هنة  �أن�ض�م  �لأ�ضرية 
مت  �لنج�ح،  ج�معة  يف  �ملتفوق�ت 
قرب   2016/3/9 بت�ريخ  �عتق�له� 
مدخل م�ضتوطنة قدوميم �رسق قلقيلية 
و�ضدر بحقه� حكم �ل�ضجن �لفعلي مدة 
ملدة  �لتنفيذ  وقف  مع  �ضنو�ت  خم�ش 
تتو�جد  وهي  �ض�مل،  ب�ضكل  ع�مني 
عدد  يبلغ  حيث  �لد�مون  �ضجن  يف 

�لأ�ضري�ت هن�ك 48 �أ�ضرية.
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الفل�سطيني قدم وال  ال�سعب  اأن  واأو�سح 
النتزاع  اجل�سام  الت�سحيات  يقدم  يزال 
بني  من  املغت�سبة  الفل�سطينية  احلقوق 
وحتقيق  االإ�رسائيلي  االإحتالل  اأنياب 
يف  الفل�سطينية  الوطنية  االأهداف 
احلرية الكاملة والعودة وتقرير امل�سري 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 
وعا�سمتها القد�س ال�رسيف م�سريا اإىل 
حركة  ونفذتها  خا�ستها  كبرية  معارك 
فتح والثورة الفل�سطينية املعا�رسة منذ 
1965 وحطمت   /  1  /  1 انطالقتها يف 
وال�سيا�سات  واالأمنيات  املعايري  فيها 
االأمنية  االإ�ست�سعار  وقواعد  العن�رسية 
االآالف  خاللها  وقدمت  االإ�رسائيلية 
واجلرحى  واالأ�رسى  ال�سهداء  من 

وامل�رسدين .
با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  وذكر 
واجلرحى  واالأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  ممثل  غزة  قطاع 
اأن  واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى  االأ�رسى 
من اأبرز العمليات الفدائية التي نفذتها 
كانت  الفل�سطينية  والثورة  فتح  حركة 
اآذار   6 يف  ال�سهرية  ال�سافوي  عملية 
من  فيها جمموعة  �سيطرت  التي   1975
الفدائيني على فندق ال�سافوي الذي كان 
يتخذه مناحيم بيغن مقرا له ما اأ�سفر يف 
بينهم عقيد عوزي  حينها عن مقتل 45 
االإ�ستخبارات  �سباط  كبار  اأحد  يثريي 
كان  الذي  االإ�رسائيلية  الع�سكرية 
 10 يف  بريوت  يف  الفردان  عملية  خلف 
اجلنود  من   150 وجرح   1973 ني�سان 
العملية  يف  �سارك  وقد  االإ�رسائيليني 
الفدائية البطولية جمموعة من فدائيي 
حركة فتح ومعهم الفدائيني امل�رسيني ) 
حممد عبا�س – قبطان ال�سفينة وحممد 

ح�سن م�سعد وهو م�ساعد القبطان.
واأو�سح الوحيدي اأنه كان اأجرى حمادثة 
الركن  اللواء  مع   2013 العام  يف  هاتفية 
كايد يو�سف اأبو ن�ساأت الذي فارق احلياة 
العام  الها�سمية يف  االأردنية  يف اململكة 
فجار  بيت  قرية  االأ�سلية  وبلدته   2015
حيث  الفدائية  العملية  تفا�سيل  لتوثيق 

اأفاد اأن الفدائيني من حركة فتح هم :
1-   خ�رس اأحمد جرام ) املالزم خ�رس 
وهو قائد املجموعة ( من مواليد الرملة 
1947من �سكان خميم ال�ساطيء يف غرب 
مدينة غزة وكان التحق ب�سفوف حركة 

فتح يف 1969 .
 ( ال�سغري  ا�سماعيل  منجد  نايف     -2
اخلليل   – اإذنا  ( من مواليد  زياد طارق 

1954
3-   عمر حممود حممد ال�سافعي ) اأبو 
الليل الهندي ( من مواليد جنني يف 1955 

وكان التحق بقوات العا�سفة يف 1972 .
اأبو   ( اأبو قمر  اأحمد  اأحمد حميد     -4
عبيدة اجلراح ( من مواليد غزة 1948 .

 ( كليب  اهلل  عبد  خليل  اهلل  عبد     -5
مواليد  من   ) الهزاع  خليل  م�ساحلة 
بقوات  والتحق   1955 يف  طولكرم 

العا�سفة يف 1970 .
 ( احللواين  الدين  �سياء  حممد      -6
ع�سام بهاء الدين ال�سيويف ( من مواليد 
العا�سفة يف  بقوات  التحق  وكان  نابل�س 

. 1972
مو�سى   ( ثريا  اأبو  العبد  مو�سى     -7
عزمي ( من مواليد غزة يف 1957 وكان 

التحق بقوات العا�سفة يف 1969 .
 ( طاللقة  ح�سن  جمعة  مو�سى      -8
ال�سلط  ( وهو من مواليد  اأحمد  مو�سى 
يف 1952 وكان التحق بقوات العا�سفة يف 
الذي  الوحيد  وهو   1969 فتح يف  حركة 
احلياة  قيد  على  املجموعة  من  بقي 
وكان قد مت اأ�رسه وحترر يف عملية تبادل 
االأ�رسى يف العام 1983 من �سجن اأن�سار 
وكان قد تويف يف االأردن قبل 12 عاما .

اأ�رس   ( اأحمد ندمي دروي�س  9-   حامد 
العملية  جناح  بعد  االإقليمية  املياه  يف 
و�سجن 10 �سنوات ومت حتريره يف عملية 
برتبة  وهو   1985 عام  االأ�رسى  تبادل 

عقيد متقاعد على ال�ساحة االأردنية .
البليدي وهو من قلقيلية )  10-  ح�سام 
ال�سهيد  القائد  الإبالغ  البحر  من  رجع 
هناك  باأن  جهاد  اأبو   – الوزير  خليل 
اأ�سلح  القبطان  واأن  ال�سفينة  يف  عطل 
ي�سرتك  ومل  �ساعات  عدة  بعد  العطل 
وفارق  العملية  يف  البليدي  ال�سهيد 
احلياة يف قلقيلية نتيجة اإ�سابته مبر�س 

ال�رسطان ( .

با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  واأو�سح 
واجلرحى  واالأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى  االأ�رسى 
قد  كانت   ) الربيع  تل   ( جمموعة  اأن 
االإحتالل  عمق  اإىل  لت�سل  انطلقت 
مبا�رس  واإ�رساف  بتخطيط  االإ�رسائيلي 
اأبو   – الوزير  خليل  ال�سهداء  اأمري  من 
عرفات  يا�رس  ال�سهيد  والرئي�س  جهاد 
�سايل  �سعد  ال�سهيد  والقائد  عمار  اأبو 
وكايد  ال�سغري  عزمي  ال�سهيد  والقائد 
يو�سف ثاأرا ال�ست�سهاد القادة اأبو يو�سف 
يف  نا�رس  وكمال  عدوان  وكمال  النجار 
10 / 4 / 1973 الذين اغتالهم املو�ساد 
لبنان  يف  الفردان  بحي  االإ�رسائيلي 
واملعتقلني  االأ�رسى  بحرية  للمطالبة 
االإ�رسائيلية  ال�سجون  يف  الفل�سطينيني 
من بينهم مطران املقاومة الفل�سطينية 
هيالريون  الكبري  الوطني  الراحل 
كابوت�سي رحمه اهلل الذي اأعلن الفاتيكان 
بالعا�سمة  املنفى  يف  وفاته  عن 
االإيطالية روما عن عمر يناهز 94 عاما 
يف م�ساء االأحد 1 يناير 2017 وهو عربي 
حلب  مدينة  مواليد  من  االأ�سل  �سوري 
و�سلت  ولقد   1922 اآذار  مار�س   2 يف 
تل  مدينة  مقتحمة  الفدائية  املجموعة 
املحتلة  الفل�سطينية  الربيع  تل   ( اأبيب 
االإ�رسائيلي  االحتالل  يعتربها  التي   )

عا�سمته ال�سيا�سية والع�سكرية .
واالأقالم  الطاقات  ا�ستنها�س  اإىل  ودعا 
الفل�سطينية  الذاكرة  اإنعا�س  اأجل  من 
لل�سهداء  الوفاء  طريق  على  واإحيائها 
حماية  التاريخ  كتابة  واإعادة  العظماء 
خدمة  العربية  واللغة  والهوية  لالأر�س 
جثامني  اأن  مفيدا  القادمة  لالأجيال 
كانت  البطولية  ال�سافوي  عملية  �سهداء 
قد مت ا�سرتدادها �سمن عدد 91 جثمان 

وعرب  فل�سطينيني  ل�سهداء  تعود 
االأرقام  مقابر  يف  معتقلة  كانت 
االإ�رسائيلية يف 30 / 5 / 2012 يف 
ال�سلطة  مع  �سيا�سي  اإتفاق  �سياق 
كان  حيث  الفل�سطينية  الوطنية 
تلك  يعتقل  االإ�رسائيلي  االإحتالل 
وقد   1975 اآذار   6 منذ  اجلثامني 
�سعى لفر�س ت�سنيفاته ومعايريه يف 
والتاريخ  اجلغرافيا  لطم�س  حينها 
بني  ال�سهداء  �سكنى  مكان  بتغيري 
ا�سم  اأدرج  كان  حيث  وال�سفة  غزة 
عملية  قائد  اإجرام  خ�رس  ال�سهيد 
ال�سافوي على اأنه من �سكان ال�سفة 
ليتم ت�سليم جثمانه بال�سفة وحدث 
اأي�سا مع عائلة ال�سهيد اأحمد  هذا 
�سكان  من  زغارنة  مغنم  �سلمان 
االإحتالل  وكان  اخلليل  مدينة 
�سمن  ا�سمه  اأدرج  قد  االإ�رسائيلي 
قطاع  �سكان  من  ال�سهداء  جثامني 
غزة تالعبا يف الت�سنيفات واملعايري 

ويف م�ساعر اأهايل ال�سهداء .  
الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  و�سدد 
واالأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
االأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
على  واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى 
والقانوين  احلقوق  ال�سوت  اأهمية 
واالإعالمي لف�سح جرائم االحتالل 
ونهب  �رسقة  يف  االإ�رسائيلي 
واالأ�رسى  ال�سهداء  خم�س�سات 
موؤكدا  الفل�سطينيني  واجلرحى 
االإ�رسائيلي  االحتالل  دولة  اأن 
الفل�سطينية  االأر�س  ت�رسق  التي 
وزرائها  ورئي�س  االإن�سان  وتقتل 
يخ�سع للمحاكمة يف قف�س االإتهام 
هي  واالإحتيال  والر�سوة  بال�رسقة 

اإىل زوال ال حمالة . 

اأكد ن�ساأت الوحيدي الناطق با�سم مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا 
حلركة فتح يف قطاع غزة ممثل حركة فتح يف جلنة الأ�سرى للقوى الوطنية والإ�سالمية على اأن 

الأمم التي تعي�ش دون تاريخ ل ت�ستحق احلياة واأن ال�سعب الفل�سطيني ميتلك الهوية الوطنية 
والرتاث التاريخ الن�سايل امل�سرق ما يجعله دائما رمزا للحرية والكرامة والقرار والإ�ستقالل .

حمامي نادي الأ�سري الفل�سطيني حممود احللبييف الذكرى ال�سنوية 44 لعملية ال�سافوي

م٫�ش 
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نًا اأخ�شًر وُبندقية العظماء ُغ�شْ
االحتالل ي�شدر )87( اأمر اعتقال 

اإداري بحّق اأ�شرى خالل �شهر �شباط
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اأ�سدرت �سلطات االحتالل االإ�رسائيلي )87( 
االأ�رسى،  من  عدد  بحّق  اإداري  اعتقال  اأمر 
قابلة  �سهور  و�ستة  �سهرين  بني  ترتاوح  ملدد 
�سهر  خالل  وذلك  مرات،  عّدة  للتجديد 

�سباط/ فرباير.
الفل�سطيني  االأ�سري  نادي  حمامي  واأو�سح 
االأوامر  بني  من  الاأن  اليوم  احللبي،  حممود 
بحّق  �سهور �سدر  اأربعة  ملّدة  اأمراً  ال�سادرة 
االأ�سرية فداء دعم�س )24 عاماً(، من اخلليل، 
اأّيار 2018، بذريعة  تاريخ 29  واملعتقلة منذ 
لالعتداء  تعّر�ست  اأنها  علماً  الّتحري�س، 

عليها بال�رّسب خالل عملية اعتقالها.
ادرة )37( اأمراً  م�سيفاً اأن من بني االأوامر ال�سّ
�سدرت بحّق اأ�رسى اعتقلوا الأول مرة اأو اأعاد 

االحتالل اعتقالهم بعد االإفراج عنهم.

بحقهم  �سدرت  الذين  االأ�رسى  اأن  يذكر 
االأوامر هم:

 1.                 اأدهم زايد عزت ن�رسي، جنني، 
اأمر جديد 2.                 طارق  4 �سهور 
                 .3 متديد  �سهور   4 اهلل،  رام  زهران،  با�سم 
�سهور متديد   4 يعاقبة، جنني،  مهند  حممد 
4.                 اأحمد حممد بايد، رام اهلل، 
اأكرم عبد  6 �سهور متديد 5.                 
الزبيدي، اخلليل، 4 �سهور متديد 6.                  العزيز 
متديد  �سهور   6 اهلل،  رام  طه،  اهلل  عبد  ثائر 
اأبو حمدي،  7.                 بالل حممد 
قلقيلية، 3 �سهور متديد 8.                 اأحمد 
متديد  �سهور   6 اخلليل،  حروب،  حممد 
9.                 علي اإ�سماعيل بطاط، بيت 
حلم، 4 �سهور اأمر جديد 10.             حامت 
اأمر جديد  �سهور   4 اخلليل،  �سبارنة،  اأحمد 
11.             عبد الرحمن �سوقي �سعيبات، 
بيت حلم، 4 �سهور متديد 12.             تيمور 
ه�سام برغوثي، رام اهلل، 3 �سهور متديد 13.             
باج�س خليل �سباح، رام اهلل، 4 �سهور متديد 
العبد، رام  14.             منري عبد اجلليل 
اهلل، 6 �سهور اأمر جديد 15.             اأحمد 
جديد  اأمر  �سهور   6 اهلل،  رام  نا�رس،  با�سل 
16.             اإبراهيم �سالمة دار �سليمان، 
رام اهلل، 4 �سهور اأمر جديد 17.             عبد 
اأمر  �سهور   4 اخلليل،  �سل،  اأبو  خالد  الفتاح 
جديد 18.             حممد خالد جنيدي، 
اخلليل، 6 اأمر جديد 19.             �رسيف 
             .20 متديد  �سهور   4 جنني،  �سليمان،  نايف 
ق�سام جمد برغوثي، رام اهلل، 4 �سهور متديد 
21.             عبد البا�سط عبد املجيد احلج، 
جنني، 6 �سهور متديد 22.             عبيدة 
جديد  اأمر  �سهور   4 اهلل،  رام  مرعي،  اأحمد 
23.             اأ�رسف حممد القي�سي، جنني، 
24.             حممد  اأمر جديد  �سهور   6
             .25 متديد  �سهور   4 اهلل،  رام  �سباح،  اأحمد 
اأن�س فايز عمرو، اخلليل، 6 �سهور متديد 26.             
اأحمد حممد �سليمان، رام اهلل، 4 �سهور اأمر 
جديد 27.             معاذ ر�سدي عثمان، رام 
اهلل، 4 �سهور اأمر جديد 28.             م�سطفى 

�سحادة �سيباين، جنني، 6 �سهور اأمر جديد
29.             غ�سان اإدري�س جنار، اخلليل، 4 

�سهور متديد
30.             منت�رس يحيى اأبو عزوم، اأريحا، 

4 �سهور متديد
31.             اإبراهيم هاين �سومان، بيت حلم، 

4 �سهور اأمر جديد
32.             مراد �سامي جربيل، بيت حلم، 

4 �سهور متديد
33.             نائل حممود اأبو كويك، رام اهلل، 

4 �سهور اأمر جديد
34.             فرا�س هاين الغول، جنني، 4 

�سهور متديد
35.             يا�رس حممود رجوب، اخلليل، 6 

�سهور اأمر جديد
36.             زكريا اأحمد جربيل، بيت حلم، 

4 �سهور متديد
37.             عي�سى �سامي جربيل، بيت حلم، 

4 �سهور متديد
اأبو ع�سبة،  اأكرم  38.             عبد القادر 

اخلليل، 4 �سهور متديد
39.             �سهيب عدنان عالن، رام اهلل، 

3 �سهور متديد
40.             اأمين ريا�س �سربي، قلقيلية، 

6 �سهور متديد
41.             علي يو�سف جربيل، بيت حلم، 

4 �سهور متديد
42.             �سعيد حممد �سياجات، طوبا�س، 
4 �سهور متديد 43.             اأمين حممد 
             .44 متديد  �سهور   6 القد�س،  عيد،  اأبو 
اأدهم زياد ن�رسي، جنني، 4 �سهور اأمر جديد 
45.             اأحمد مو�سى حايك، القد�س، 
اأحمد               .46 جديد  اأمر  �سهور   6
متديد  �سهور   6 اهلل،  رام  �سالح،  �سالح 
47.             منت�رس عبد ال�سالم احلروب، 
اخلليل، 6 �سهور اأمر جديد 48.             طارق 
حممد العقيلي، اخلليل، 4 �سهور اأمر جديد 
49.             فادي ح�سان اأبو عي�سة، اخلليل، 
6 �سهور اأمر جديد 50.             علي زهري 
اأمر جديد 51.              اأبو عطية، رام اهلل، 6 �سهور 
�سهور متديد   4 القد�س،  ابزيغ،  اإياد ح�سني 
52.             م�سعب ح�سني ربيع، القد�س، 
4 �سهور متديد 53.             عبد الرحمن 
�سهور متديد 54.               4 اهلل،  رام  ح�سني غلي�س، 
ورد حممد عبده، رام اهلل، 4 �سهور متديد 55.             
فداء حممد دعم�س، اخلليل، 4 �سهور متديد 
56.             طارق هاين اأبو عي�سة، اخلليل، 
4 �سهور متديد 57.             ح�سن حممد 
             .58 متديد  �سهور   4 اهلل،  رام  ع�سفور، 
خليل عايد را�سي، رام اهلل، 4 �سهور متديد 
59.             حممد �سالمة عملة، اخلليل، 
�سادي               .60 اأمر جديد  �سهور   4
متديد  �سهور   4 حلم،  بيت  �سحادة،  حممد 
61.             حممد يو�سف برغوثي، رام 
نزيه               .62 متديد  �سهور   6 اهلل، 
             .63 �سهور متديد   6 عون، جنني،  اأبو  �سعيد 
اأبو �سخيدم، اخلليل، 6 �سهور  ح�سام مو�سى 
اأمر جديد 64.             �سالح حممود بدوان، 
رام اهلل، 6 �سهور اأمر جديد 65.             بكر 
اأمر جديد  اأبو عبيد، جنني، 3 �سهور  حممد 
اأبو جحي�سة،  66.             جماهد حممد 
اخلليل، 4 �سهور اأمر جديد 67.             بالل 
اإبراهيم االأفندي، بيت حلم، 6 �سهور متديد 
68.             اإبراهيم حممد خاليلة، اخلليل، 
69.             حممد  اأمر جديد  �سهور   6
             .70 متديد  �سهور   4 جنني،  غرة،  بني  وليد 
عا�سم جميل ا�ستية، نابل�س، 4 �سهور متديد 
71.             اإبراهيم حممود عبد املجيد، 
رام اهلل، 4 �سهور اأمر جديد 72.             عبد 
اأمر  �سهور   6 عودة، طوبا�س،  بني  اهلل جهاد 
جديد 73.             منذر حممد عا�سور، 
طولكرم، 6 �سهور اأمر جديد 74.             عز 
الدين حت�سني عودة، رام اهلل، 3 �سهور متديد 
75.             جمال جرب حمامرة، بيت حلم، 
4 �سهور متديد 76.             حممد عبد 
اأمر جديد  �سهور   6 اهلل،  رام  النا�رس حامد، 
77.             وجدي عاطف عواودة، اخلليل، 
3 �سهور متديد 78.             اأحمد جمال 
�سهور متديد 79.               4 بيت حلم،  اأبو جلغي�س، 
�سهور   6 القد�س،  عيد،  اأبو  م�سطفى  با�سل 
اأمر جديد 80.             حممد �سعيد عالن، 
رام اهلل، 4 �سهور متديد 81.             عمرو 
جديد  اأمر  �سهور   4 اخلليل،  احليح،  علي 
82.             اإبراهيم حممد فقيه، القد�س، 

�سهران متديد
83.             نادي طعمة ال�ساللدة، اخلليل، 
6 �سهور اأمر جديد 84.             اأحمد خليل 
علي اإبراهيم، اأريحا، 6 �سهور اأمر جديد 85.             
متديد    �سهور   3 البرية،  بزار،  حممد  نايف 
86.             عدي اإبراهيم بهنج، رام اهلل، 
4 �سهور متديد 87.             حممد جربيل 

حمامرة، اخلليل، 4 �سهور اأمر جديد



م٫�س

�أمام  يز�ل  ال  حال،  �أي  وعلى 
للبقاء  �الأرجنتيني فر�صة  �ملدرب 
ما جنح يف خطف  �إذ�  من�صبه  يف 
فاإجناز  �أوروبا،  �أبطال  دوري  لقب 
�صدور  دون  قطعا  �صيحول  كهذ� 
مدريد  ريال  �إد�رة  من  قر�ر 
باالإطاحة به.وميتلك ريال مدريد 
فر�صة كبرية للعبور �إىل دور �لثمانية 
على  �أوروبا  �أبطال  دوري  لبطولة 
بعدما  �لهولندي،  �أجاك�س  ح�صاب 
بنتيجة 2-1 يف مبار�ة  حقق فوز� 
مناف�صه. ملعب  على  �لذهاب 
ريال  �إد�رة  و�صعت  ذلك،  ورغم 
مدرب  مع  للتعاقد  خطة  مدريد 
جديد يف حال �إخفاق �صوالري يف 
�الأوروبية،  �لبطولة  بلقب  �لتتويج 
وفيما يلي نلقي �ل�صوء على �أ�صماء 
�ملدربني �ملر�صحني بقوة خلالفة 

�ملدرب �الأرجنتيني:

يواكيم  الأملاين   -  1
لوف:

ريال  لقيادة  لوف  مع  �لتعاقد  يعد 
مدريد حلما قدميا لرئي�س �لنادي 
�مللكي فلورينتيو برييز، فاملدرب 
�لتي  �ل�صمات  بكل  يتمتع  �الأملاين 
�ملدير  يف  برييز  �إليها  يتطلع 
�ملهمة  تويل  ي�صتحق  �لذي  �لفني 
�أن  برييز  ويرى  لناديه،  �لفنية 
�ملز�يا  من  بالعديد  يتمتع  لوف 

ريال  لقيادة  توؤهله  �لتي  و�ل�صفات 
مدريد، �أبرزها طريقته �الأنيقة يف 
�ملتطور  �لفني  و�أ�صلوبه  �لتعامل 
و�صعيه �لد�ئم لتحقيق �لفوز، هذ� 
باالإ�صافة �إىل قيادته الأملانيا خالل 
�ل�صنو�ت �لع�رش �الأخرية لتكون من 
بني �أف�صل �ملنتخبات على م�صتوى 
�لعامل، وح�صوله معها على بطولة 

كاأ�س �لعامل 2014 بالرب�زيل.
ورغم توديع �أملانيا حتت قيادة لوف 
ملناف�صات مونديال 2018 برو�صيا 
مبكر� من دور �ملجموعات، جدد 
�ملدرب  ثقته يف  �الأملاين  �الحتاد 
�ملخ�رشم �لذي قبل �لتحدي وقرر 
�ال�صتمر�ر يف من�صبه، �إال �إنه �أبدى 
��صتعد�ده  �الأخرية  �لفرتة  خالل 
لتويل �ملهمة �لفنية الأحد �الأندية 
لوف  وقال  مدريد،  ريال  وخا�صة 
يف ت�رشيحات له موؤخر�: »ق�صيت 
معظم وقتي مدربا للمنتخب ولكن 
�أحد  �أقود  �أن  �أي�صا  يل  يروق  كان 
يروق  فريق  مدريد  ريال  �الأندية، 
لوف  �أن  ي�صار  تدريبه«.  للجميع 
حقق  مبار�ة،   171 يف  �أملانيا  قاد 
خاللها 110 �نت�صار� وتعادل يف 32 
لقاء وجترع �لهزمية يف 29 مبار�ة 

�أخرى.

الإيطايل   -  2
ما�سيميليانو األيغري:

يتمتع  �الإيطايل  �ملدرب  كان 
للفوز  كبرية  بفر�صة  �ملو�صم  هذ� 
مع  �أوروبا  �أبطال  دوري  ببطولة 
جوفنتو�س، حيث �أ�صبح لديه العبا 
كري�صتيانو  �لربتغال  مثل  كبري� 
فريقه،  �صفوف  بني  رونالدو 
�أمام  بثنائية نظيفة  ولكن �صقوطه 
�الأخري  �أتلتيكو مدريد على ملعب 
للبطولة  �لنهائي  ثمن  ذهاب  يف 
ب�صكل كبري،  �لفر�صة  �أ�صعف هذه 
بالبطولة  �لفوز  يف  �ليغري  وفرط 
على  لالأندية  �الأكرب  �الأوروبية 
منا�صبتني،  يف  �لعامل  م�صتوى 
مرتني  �لنهائي  يف  �صقط  عندما 
�أمام ريال مدريد وبر�صلونة خالل 
عن  وبعيد�  �الأخرية،  �ل�صنو�ت 
�أليغري  حافظ  �الأبطال،  دوري 

جلوفنتو�س على �صطوته و�صيادته 
�الإيطايل،  �لدوري  على  �ملطلقة 
�ألقاب   5 للفوز  �لفريق  قاد  فقد 
�إىل  باالإ�صافة  �مل�صابقة،  هذه  يف 
�لكاأ�س  بطولة  يف  �ألقاب  �أربعة 
نادي  �أليغري  وقاد  �ملحلية، 
�ل�صيدة �لعجوز يف 256 مبار�ة، فاز 
يف 184 مبار�ة منها وتعادل يف 39 

وهزم يف 32 لقاء.

الأرجنتيني   -  3
ماوري�سيو بوكيتينو:

هو  �لكبري  �ملدرب  هذ�  كان 
بعد  برييز  لدى  �الأول  �ملر�صح 
للمدرب  �ملفاجئ  �لرحيل 
عن  زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�صي 
توتنهام  قر�ر  ولكن  مدريد  ريال 
مع  تعاقده  بتمديد  �الإجنليزي 
�ملدير �لفني �الأرجنتيني حال دون 
�الإ�صبانية،  للعا�صمة  �الأخري  قدوم 
نتائج  حتقيق  يف  بوكيتينو  وجنح 
لي�س  �أنه  رغم  توتنهام  مع  مميزة 
�أحد �الأندية �الأكرث قوة يف �لدوري 
�الإجنليزي لكرة �لقدم.ومنذ �لعام 
�الأرجنتيني  �ملدرب  قاد   2014
توتنهام يف 261 مبار�ة، حقق �لفوز 
يف 148 مبار�ة منها وتعادل يف 54 
�ل�صمات  لقاء وخ�رش 59، وبجانب 
مبيزة  بوكيتينو  يتمتع  �لفنية، 
�صباق  مقدمة  يف  ت�صعه  �إ�صافية 
نظرييه  على  متفوقا  �ملفا�صلة 
�إجادته  وهي  �أال  ولوف،  �أليغري 
يتوفر  ال  ما  وهو  �الإ�صبانية  للغة 
لدى �ملدربني �الإيطايل و�الأملاين.

3 مدربني على طاولة ريال مدريد
قبل اأن تنتهي عا�سفة مباريات كال�سيكو كرة القدم الإ�سبانية الثالث الأخرية، بداأ 

ريال مدريد يف التفكري يف اأ�سماء بع�س املدربني الذين ميكن لأحدهم اأن يحل بديال 
ملدربه احلايل �سانتياغو �سولري، وكان ريال مدريد قد قرر يف وقت �سابق متديد 
تعاقد �سولري لعامني اإ�سافيني، بعد اأن ملح بارقة اأمل فيما يخ�س م�ستقبل الفريق 

حتت قيادته، ولكن جاءت مباريات الكال�سيكو الأخرية لرتبك ح�سابات اإدارة النادي 
امللكي، لي�س لأن الفريق اأخفق يف اأن يحقق الفوز يف اأي منها وح�سب، بل لأنه جترع 

الهزمية يف مباراتني منها على ملعبه وحقق تعادل يف الثالثة.

كابيلو يطالب 
اليويف بتغيري 

لعبه اأمام 
اأتلتيكو مدريد

مدرب  كابيلو  فابو  �ملخ�رشم  طالب 
�إيطاليا �ل�صابق جوفنتو�س بتغيري �صلوكه 
مدريد  �أتلتيكو  نظريه  ي�صت�صيف  عندما 
ثمن  �إياب  يف  �صتاديوم  �أليانز  مبلعب 
وقال  �أوروبا،  �أبطال  دوري  من  نهائي 
م�صيطًر�  جوفنتو�س  �أ�صاهد  »مل  كابيلو: 
يف مبار�ته �أمام نابويل، مل �أر جوفنتو�س 
يف  نقطة   16 باأف�صلية  يتمتع  �لذي 
�لثاين«،  �ملركز  �صاحب  على  �لدوري 
ب�صكل  جوفنتو�س  لعب  »لقد  و�أ�صاف 
نابويل  كان  عندما  حتى  بحت،  دفاعي 
�ل�صلوك يجب  بع�رشة العبني هذ�  يلعب 

تغيريه �أمام �أتلتيكو مدريد«.
نهائي  ثمن  وخ�رش جوفنتو�س يف ذهاب 
�أمام �لروخي بالنكو�س بهدفني نظيفني، 
لدوري  �خلروج  من  قريبا  لي�صبح 
�أليك�س  »تدخل  كابيلو:  وتابع  �الأبطال، 
كان  رونالدو  نابويل على  مرييت حار�س 
خطرًي�، كري�صتيانو كان �صيتعر�س لك�رش 
�صاقه لوال �أن قفز �لربتغايل، هذ� �لتدخل 
كان  �إذ�  حتى  �حلمر�ء  �لبطاقة  ي�صتحق 
»مرييت  وختم:  �مللعب«،  منت�صف  يف 
مل  و�إذ�  رونالدو،  لعرقلة  قدميه  و�صع 
خطاأ«،  �أي  هناك  يكن  فلم  ذلك  يفعل 
وفاز �لبيانكونريي على نابويل �أول �أم�س 
�إطار لقاء�ت �جلولة 26  بنتيجة 2-1 يف 

من �لدوري �الإيطايل.

كلوب ي�ستهدف 
ترميم دفاع 

ليفربول 
ب�سخرة اأملانية

مدرب  كلوب  يورغن  حدد 
�أولوياته  �الإجنليزي،  ليفربول 
�ل�صيفية  �النتقاالت  �صوق  يف 
مد�فعي  �أحد  على  عينه  بو�صع 
وبح�صب  �الأملاين،  �لدوري 
فاإن  مريكاتو«،  »كالت�صيو  موقع 
مع  �لتعاقد  ي�صتهدف  كلوب 
ماتيا�س جينرت، مد�فع بورو�صيا 
و�صبق  �الأملاين،  مون�صنجالدباخ 
حتت  �لعمل  �الأملاين  للدويل 
تو�جدهما  �أثناء  كلوب،  قيادة 
دورمتوند  بورو�صيا  يف  مًعا 
جينرت،  2015.و�أ�صبح  عام  حتى 
ركائز  �أحد  عاًما،  �لـ25  �صاحب 
كما  �الأ�صا�صية،  مون�صنجالدباخ 
مع  للعب  �أهله  �لذي  م�صتو�ه  �أن 
للتحرك  كلوب  �ملان�صافت، دفع 
من �أجل �صمه يف �ل�صيف.وتاأتي 
جلب  يف  �لريدز  مدرب  رغبة 
يف  �أنفيلد،  ملعب  �إىل  جينرت 
ظل �قرت�ب �ملد�فع �لكامريوين 
بنهاية  �لرحيل  جويل ماتيب من 
�ملو�صم �حلايل.ويو�جه ليفربول 
�الإجنليزي  �لثنائي  من  مناف�صة 
هوت�صبري  وتوتنهام  �آر�صنال 
ينتهي  �لذي  �لالعب،  �صم  على 
يف  مون�صنجالدباخ  مع  تعاقده 

�صيف 2021.

هندر�سون: ال�سراع 
ال يزال م�ستمًرا

هندر�صون  جورد�ن  مت�صك 
يف  ليفربولباالأمل  فريق  قائد 
تعادل  رغم  �لقمة،  ��صتعادة 
�إيفرتون  �أمام  �ل�صلبي  فريقه 
بارك«  »جودي�صون  ملعب  على 
�لدوري  من   29 �جلولة  يف 
يف  هندر�صون  وقال  �الإجنليزي، 
�الإذ�عة  هيئة  نقلتها  ت�رشيحات 
�أننا  »�أعتقد   :BBC �لربيطانية 
كما  �لفر�س،  من  �لعديد  �صنعنا 
كفريق«،  ب�صكل جيد  د�فعنا  �أننا 
يونايتد  »مان�ص�صرت  و�أ�صاف: 
مباريات  ملعبنا  خارج  و�إيفرتون 
�لفوز  ميكننا  ال  نحن  �صعبة، 
مبار�ة، يجب  كل   4 �أو   3 بنتيجة 

�ل�رش�ع  باإيجابية،  نو��صل  �أن 
�للقب«،  على  م�صتمًر�  يز�ل  ال 
و�ختتم قائد �لريدز ت�رشيحاته: 
�ليونايتد،  �أمام  �لفوز  نريد  »كنا 
على  ح�صلنا  لكننا  و�إيفرتون، 
يز�ل  ال  فريق،  كل  من  نقطة 
�ملباريات  من  �لكثري  �أمامنا 
�لفريق  بهذ�  �أثق  �أنا  لنخو�صها، 
�لتعادل  وبهذه  �للقب«،  لتحقيق 
�ملخيب فرط ليفربول يف فر�صة 
مان�ص�صرت  من  �ل�صد�رة  ��صتعادة 
�إىل  ر�صيده  �رتفع  بعدما  �صيتي، 
حلامل   71 مقابل  نقطة،   70
�للقب فيما رفع �إيفرتون ر�صيده 
�إىل 37 نقطة يف �ملركز �لعا�رش.

اآالن �سرير: �سالح يفتقر 
اإىل الثقة بالنف�س

يجد �مل�رشي حممد �صالح جنم 
حتت  نف�صه  �الإجنليزي،  ليفربول 
�صغوط كبرية بعدما �أهدر �أكرث من 
وف�صل  للت�صجيل،  �صانحة  فر�صة 
حممد �صالح يف م�صاعدة ليفربول 
�لدوري  ت�صدر  مو��صلة  على 
�لريدز  عاد  بعدما  �الإجنليزي، 
بتعادل �صلبي من ملعب جودي�صون 
بارك معقل فريق �إيفرتون �لعنيد، 
وقال �أ�صطورة �ملنتخب �الإجنليزي 
�آالن �صرير، �إن حممد �صالح يفتقر 
عليه  وتظهر  بالنف�س  �لثقة  �إىل 
و�أ�صاف  �لتوتر،  عالمات  بع�س 
�صحيفة  ن�رشتها  ت�رشيحات  يف 
للقلق  مثري  �الأمر  »هذ�  �صن  ذ� 
�ملرحلة  هذه  يف  لليفربول  حًقا 

�حلا�صمة من �ملو�صم«.
ويعاين �صالح من تر�جع و��صح يف 
العب  �أح�صن  �أهدر  �إذ  �مل�صتوى، 

�ملا�صي،  �ملو�صم  �لربميريليغ  يف 
للت�صجيل  مو�تية  فر�س  عدة 
�الأخرية،  �للم�صة  �إىل  ويفتقر 
�صالح  م�صتوى  تر�جع  ويطرح 
عدة ت�صاوؤالت عن �لقدرة �لذهنية 
للنجم �مل�رشي، خا�صة  و�لنف�صية 
حتت  ليفربول  رفقة  يعي�س  �أنه 
�لفوز  �أجل  من  كبرية،  �صغوطات 
�لغائب  �الإجنليزي  �لدوري  بلقب 
 3 حو�يل  منذ  �لفريق  خز�ئن  عن 
�مل�رشي  �لدويل  ويحتاج  عقود، 
�إىل ��صتعادة ثقته بنف�صه يف �أقرب 
وقت ممكن، وذلك بهدف م�صاعدة 
�إىل  �لعودة  على  ليفربول  قطار 
�أن  �إىل  �ل�صحيح.ي�صار  �لطريق 
و�حدة  بنقطة  يبتعد  ليفربول 
�الإجنليزي  �لدوري  مت�صدر  عن 
�ملمتاز مان�ص�صرت �صيتي بعد مرور 

29 جولة.
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عي�شة ق.

�سجله  الذي  الوحيد  الهدف  وكان 
للنادي  كافيا  يو�سفي  الالعب 
النقاط  اإحراز  اأجل  من  العا�سمي 
يف  الثاين  الفوز  وحتقيق  الثالث 
االنت�سار  بعد  املجموعات  دور 

يف  الزامبي  اأتلتيكو  بيرتو  اأمام 
يوا�سل  حيث  االفتتاحية،  اجلولة 
االأهم  حتقيق  نحو  دربه  الفريق 
االأبواب  اأو�سع  من  التاريخ  ودخول 
لكاأ�س  النهائي  ربع  اإىل  التاأهل  عرب 
كبرية  فر�سة  ميلك  حيث  الكاف، 
اأجل موا�سلة املناف�سة القارية  من 

النهائي من خالل  ربع  اإىل  والتاأهل 
زامبيا  اإىل  ينتظره  الذي  التنقل 
والتي انهزم ممثلها بيرتو اأتلتيكو يف 
الزمالك  اأمام  اأ�س  اأول  الديار  عقر 
الن�رصية  فاإن  وبالتايل  امل�رصي 
العودة  اأجل  من  فر�ستها  اأمام 
خالل  زامبيا  من  ايجابية  بنتيجة 

ت�سمح  والتي  املقبلة  اجلولة  لقاء 
املقبل  الدور  يف  قدم  بو�سع  لها 
اجلولة  يف  ت�ستقبل  واأنها  خا�سة 
امل�رصي  الزمالك  نادي  االأخرية 
اأين ال ي�ستبعد اأن تكون لقاءا نهائيا 
قبل االأوان واحل�سم من اأجل حتديد 

هوية املتاأهل بني الفريقني.

توا�شل دربها نحو حتقيق تاأهل تاريخي لربع نهائي كاأ�س الكاف

الن�صرية تطيح بغورماهيا وت�صتعيد �صدارة املجموعة
ا�شتعاد فريق ن�شر ح�شني داي �شدارة املجموعة الرابعة من مناف�شة كاأ�س الكاف بعد االنت�شار الثمني الذي حققه �شهرة 
اأول اأم�س على ح�شاب ال�شيف غورماهيا الكيني حل�شاب اجلولة الرابعة من دور جمموعات املناف�شة القارية، حيث ثاأر 

العبو الن�شرية لهزميتهم يف كينيا نهاية االأ�شبوع املن�شرم بثنائية وعادوا اإىل ت�شلق املركز االأول يف جدول الرتتيب 
جمددا والذي كانوا اأ�شاعوه يف العا�شمة نريوبي

الدورة الدولية للأوا�شط للتن�س بنب عكنون

انطالق املناف�صة 
مب�صاركة 85 العبا

كابيلو ين�صح �صباليتي 
بن�صرة اإيكاردي

مناف�سات  اأم�س  اأول  انطلقت 
بنب  لالأوا�سط  الدولية  الدورة 
عكنون التي جترى فعاليتها بنادي 
النخيل للتن�س مب�ساركة 85 العبا و 
العبة ميثلون 22 دولة، فباالإ�سافة 
امل�سيف  البلد  اجلزائر  اإىل 
من  الدولية  الدورة  هذه  تن�سط 
مدغ�سقر،  م�رص،  �سوي�رصا،  قبل 
رومانيا،  اجنلرتا،  ناميبيا،  تون�س، 
النم�سا، فرن�سا، ا�سبانيا، موري�س، 
رو�سيا، ايطاليا، بلجيكا، اأوكرانيا، 
الربتغال،  موزمبيق،  االأرجنتني، 
كازاخ�ستان  لي�ستان�ستاين، 
الظروف  والكامريون.وبخ�سو�س 
املناف�سة،  هذه  فيها  تقام  التي 
ل/ فاحت  حكيم  الدورة،  حكم  اأكد 
عدد  م�ساركة  »تعرف  اأنها  واأج 
وكل  الالعبني  و مقبول من  معترب 
خا�سة  جيد،  ب�سكل  ت�سري  االأمور 
عكنون  لنب  النخيل  نادي  اأن  و 
معروف بحر�سه دوما على توفري 
اجل  من  ال�رصورية  الو�سائل  كل 
املناف�سات  خمتلف  جناح  �سمان 
االإ�سارة،  جتدر  يحت�سنها«.  التي 
الدورة  اأن اجلزائر ممثلة يف هذه 
مبجموع 17 العبا منهم 5 فتيات، 
االأحد  الت�سفوية  االأدوار  واأجريت 

واالإثنني على اأن تنطلق مناف�سات 
ويو�سح  اليوم،  النهائي  اجلدول 
ال�سارة  فاحت، احلا�سل على  حكيم 
»مناف�سات   : قائال  الف�سية، 
�ستعرف  والثاين  االأول  اليومني 
الت�سفوية  املقابالت  اإجراء 
اإناث.  5 منهم  العبا   28 مب�ساركة 
�ستنطلق  الثالثاء،  يوم  من  ابتداء 
يف  النهائي  اجلدول  مناف�سات 
الفرق«.ويرى  وح�سب  الفردي 
الدورة  هذه  اأن  املخت�سون، 
�سانحة  فر�سة  �ستكون  الدولية 
حت�سني  اجل  من  فيها  للم�ساركني 
العاملي  الت�سنيف  يف  ترتيبهم 
اإىل تقييم م�ستواهم مع  باالإ�سافة 
العاملي. التن�س  عامل  اأقرانهم يف 

و  الريا�سي  التنظيم  مدير  وعني 
املناف�سات على م�ستوى االحتادية 
اجلزائرية للتن�س، حمزة خال�سي، 
كانت  عكنون.و  بن  لدورة  مديرا 
العا�سمة،  باجلزائر  اأخريني  هذه  
االأوىل جرت يف الفرتة املمتدة من 
التن�س  بنادي  فيفري   23 اإىل   17
مبيدان  والثانية  جراح  لبا�س 
اإىل  التن�س حليدرة من 24 فرباير 

2 مار�س.
وكاالت

فابيو  االإيطايل  املدرب  اأكد 
كابيلو، اأن على املدير الفني الإنرت 
ميالن، لوت�سيانو �سباليتي، التدخل 
الإ�سالح االأجواء داخل غرفة خلع 
املوقف  وتهدئة  فريقه،  مالب�س 
اإيكاردي.وقال  ماورو  العبه  مع 
كابيلو يف ت�رصيحات لقناة �سكاي 
يدرك  اأن  املدرب  »على  �سبورت 
متى عليه اأن يتدخل، لقد واجهت 
مدريد«. ريال  م�سابها يف  موقفا 

مل  ومياتوفيت�س  »�سوكر  وتابع 
لراوؤول،  الكرة  ميرران  يكونا 
لهما  واأظهرت  ا�ستدعيتهما 
بهذه  فيها  ت�رصفا  التي  املواقف 
الطريقة وقلت لهما اإذا مل يتوقفا 
يعودا  لن  فاإنهما  الفعل،  عن هذا 
مل  وبالفعل  اأخرى،  مرة  للعب 

يتكرر هذا االأمر«.

حالًيا  يعي�س  اإيكاردي  اأن  يذكر 
فرتة �سعبة مع اإنرت ميالن، بعد اأن 
مت �سحب �سارة قيادة الفريق منه، 
بزمالئه  عالقته  اأ�سبحت  كما 
داخل غرفة خلع املالب�س متوترة 
للغاية.واأرجع البع�س �سوء عالقة 
اإيكاردي بزمالئه، اإىل ت�رصيحات 
زوجته ووكيلة اأعماله، واندا نارا، 
التي تطلقها �سد بع�س من العبي 
اآخر. اإىل  وقت  من  ميالن  اإنرت 
العديد من ال�سائعات خالل الفرتة 
اإيكاردي  م�ستقبل  حول  املا�سية 
تكهنت  حيث  ميالن،  اإنرت  مع 
باقرتاب  خمتلفة  اإعالم  و�سائل 
االإيطايل،  النادي  عن  رحيله 
التي  املتكررة  االأزمات  ب�سبب 

يواجهها الالعب.
وكاالت

 الفان يعمل خلل احل�ش�س 
التدريبية للبحث عن البديل

بلخري معاقب ويغيب 
عن ال�صاي�صي اأمام 

االإفريقي
تعرف ت�سكيلة فريق �سباب ق�سنطينة غياب العبها 

عبد النور بلخري عن املواجهة املقبلة التي تخو�سها 

يف مواجهة االإفريقي التون�سي املقررة اجلمعة املقبل 

على ملعب ال�سهيد حمالوي بق�سنطينة حل�ساب 

اجلولة اخلام�سة وما قبل االأخرية من دور جمموعات 

رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث تلقى بلخري االإنذار الثاين 

باملناف�سة القارية وذلك خالل م�ساركته يف مباراته اأمام 

االإ�سماعيلي والتي �سهدت فوز فريقه اأمام املناف�س 

امل�رصي وتواجده على بعد نقطة واحدة من التاأهل اإىل 

ربع نهائي املناف�سة القارية الأول مرة يف تاريخ م�ساركاته 

القارية، حيث تاأتي عقوبة بلخري الثانية يف املناف�سة 

القارية والتي تعني العقوبة االآلية لقاءا واحدا، االأمر الذي 

يحرم املدرب الفرن�سي ديني�س الفان من خدمات اأحد 

ركائزه االأ�سا�سية، وبالتايل �سوف يعمل على البحث عن 

البديل خالل احل�س�س التدريبية ومرحلة التح�سري للقاء 

الذي �سيكون بوابة التاأهل ر�سميا لت�سكيلة »ال�سيا�سي« 

خالل ايام االأ�سبوع احلايل والذي ال يبتعد �سوى بنقطة 

واحدة عن ح�سم االأمور ليكون اول فريق يحقق التاأهل 

يف املجموعات االأربع وجتنب لغة احل�سابات قبل اجلولة 

االأخرية اأين يتنقل رفقاء الالعب زعالين اإىل لومومبات�سي 

ملالقاة تي بي مازميبي الكونغويل.
عي�شة ق.

علي مو�شى ين�شم اإىل املديرية الفنية ل�شباب 
بلوزداد

اأبناء العقيبة يوا�صلون 
التم�صك بالبقاء

�سمن  البقاء  اأجل حتقيق  من  التامة  باآماله  بلوزداد  �سباب  فريق  وباإمكانه الرابطة املحرتفة االأوىل، ويف هذا ال�سدد �سيع النادي العا�سمي فر�سة الذي قاده اإىل غرب البالد ملواجهة مولودية وهران �سمن اجلولة 23 من الرابطة املحرتفة االأوىل، اأين عاد بنقطة التعادل من خالل التنقل ال�سعب يتم�ّسك  واأنه واجه مناف�سا كان يف املتناول  بالزاد كامال خا�سة  ثمينة، العودة  الفريق فر�سة  ا�ساع على  امام املرمى  الت�رصع  لكن  الفوز  العا�سمة يف موؤخرة الرتتيب، وهو الذي ابتعد قليال عن اخلطر بفارق نقطة واحدة، رغم ان االأمر املهم ان �سباب بلوزداد تفادى هزمية كانت �ستعقد و�سعيته حتقيق  يف  املقبلة  الثالث  اللقاءات  يلعب  عندما  ذهبية  فر�سة  الذي وميلك  ق�سنطينة  �سباب  مع  موعدا   24 اجلولة  يف  موعدا  �سي�رصب  يف حيث  التوايل  على  عا�سميني  داربيني  يلعب  اأمن  قبل  عليه  �سيفا  وهو �سينزل  داي  ح�سني  ون�رص  العا�سمة  احتاد  اجلارين  اأمام  و26   25 بوبا على ح�سابات ال�سقوط يف اجلوالت االأخرية من البطولة الوطنية.يف جدول الرتتيب واالبتعاد عن خطر يف مهمة حتقيق البقاء وتفادي اللعب الذي اأ�سبح امام فر�سة التناف�س على جمع ت�سع نقاط ت�سمح له باالرتقاء اجلولتني  »العقيبة«  اأبناء  ت�سكيلة  على  اجلديد  الوافد  تاألق  املواجهة  والتي غياهب الرابطة الثانية. يف املقابل، �سهدت املديرية الفنية لنادي �سباب العبها اجلديد من اأجل امل�ساهمة يف اإنقاذ النادي من مغبة ال�سقوط اإىل اأبان عن م�ستويات الئقة اأقنعت اجلماهري البلوزدادية التي ت�سع ثقتها يف �سومانا الذي اأنقذ زمالئه و�سجل هدف التعادل، وقدم مواجهة طيبة حيث وعرفت  اإىل �سفوفها  اإ�سحاق علي مو�سى  ال�سابق  الالعب  ان�سمام  النادي البلوزدادي مع العب الفريق ال�سابق من اأجل االن�سمام اإىل �سارف يرتاأ�سها بوعالم �سارف، حيث اتفقت �رصكة مادار التي متلك اأغلبية اأ�سهم بلوزداد 
عي�سة ق.والعمل معه من خالل االهتمام بالفئات ال�سابة.
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الدورة الدولية املفتوحة لكرة الري�شة بكينيا

اجلزائر تنال ميداليتني اإحداهما ذهبية
لكرة  اجلزائري  املنتخب  نال   
ذهبية  واحدة  ميداليتني،  الري�سة 
و اأخرى برونزية، خالل مناف�سات 
التي  املفتوحة  الدولية  الدورة 
الكينية  العا�سمة  احت�سنتها 
 2 اىل  فرباير   28 من  نريوبي 
النفي�س،  باملعدن  مار�س.وتوج 

مدال  �سربي  و  معمري  ك�سيلة 
الزوجي  نهائي  يف  فوزهما  بعد 
اأما  موري�سي،  ثنائي  على  ذكور 
ن�سيب  كانت من  الربونزية، فقد 
معمري  ك�سيلة  و  مازري  ليندة 
نهائي  ن�سف  يف  خ�سارتهما  اثر 
ثنائي  امام  خمتلط  الزوجي 

اأردين.
اجلزائرية  االحتادية  اعتربت  و 
حت�سريية  »مرحلة  الدورة  هذه 
هامة ا�ستعدادا للبطولة االفريقية 
املقررة باأبوجا نيجرييا، و�ساركت 
اجلزائر ب�ستة عنا�رص يف اجلداول 
فردي  ذكور،  )فردي  اخلم�سة 

اإناث  زوجي  ذكور،  زوجي  اإناث، 
مدال  وهي  خمتلط،  زوجي  و 
الدين،  �سيف  العرباوي  �سربي، 
معمري  الرحيم،  عبد  اأو�سفون 
وليندة  بوك�ساين  هالة  ك�سيلة، 

مازري.
وكاالت



ت�ضاجن يتدخل لتهدئة ق�ضية �إيكاردي

طالب �شتيفن ت�شاجن رئي�س نادي اإنرت ميالن الإيطايل بحل الأزمة القائمة بني النرياتزوري 
وجنمه الأرجنتيني ماورو اإيكاردي، بعد قرار جتريده من �شارة قيادة الفريق ومنحها 

للحار�س �شمري هاندانوفيت�س، وذكرت �شحيفة »كوريري ديال �شريا« اأن رئي�س اإنرت ميالن 
توا�شل هاتفًيا مع بيبي ماروتا واألي�شاندرو اأنتونيلو م�شئويل النرياتزوري وطالبهما بحل 

ق�شية اإيكاردي والتحدث مع الالعب لتهدئة املوقف.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن اإنرت ميالن حدد اليوم موعًدا للجلو�س رفقة الالعب الأرجنتيني 

وحل الأزمة التي ن�شبت بني الطرفني يف حماولة للم ال�شمل من جديد، وي�شتمر غياب 
ماورو اإيكاردي عن امل�شاركة مع اإنرت ميالن منذ 13 فيفري املا�شي، بعد قرار �شحب 

�شارة القيادة منه اأتبعه الالعب برف�شه خو�س مواجهة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي ثم 
تعر�س لإ�شابة اأبعدته عن بقية املباريات.

كار�جر ير�ضح فان ديك جلائزة 
�لأف�ضل بالربميرليغ

اأثنى جيمي كاراجر جنم 
ليفربول ال�شابق على لعب 

الريدز، بعد الأداء الذي قدمه 
خالل التعادل ال�شلبي اأمام 
اإيفرتون يف مباراة الديربي 

اأول اأم�س يف مناف�شات 
الأ�شبوع 29 من الدوري 

الإجنليزي املمتاز، وقال 
كاراجر يف ت�رصيحات بح�شب 
�شحيفة مريور: »اأداء فريجيل 

فان ديك كان ل ي�شدق، اأعتقد 
اأنه يجب اأن يكون لعب العام يف الدوري الإجنليزي، رمبا يكون ذلك اأمًرا مبكًرا قلياًل«، 

واأ�شاف: »اأمام اإيفرتون اإذا مل يلعب كان التوفيز �شيح�شمون املباراة، يبدو وكاأنه رجل 
يلعب يف مباراة لالأطفال، اإنه يلعب �شد اأف�شل الالعبني يف الكرة الأوروبية ويجعل الأمر 

يبدو �شهاًل للغاية«، وتابع: »يبدو وكاأنه مل يخترب مبا يف الكفاية، لكنك ت�شعر باأن لديه 
املزيد من الطاقة للم�شي قدًما، ميكنك اأن تقول اإنه يف العديد من املباريات هذا 

املو�شم هو من �شنع الفارق«، وفرط ليفربول يف اعتالئه قمة الدوري الإجنليزي عقب 
تعادله ال�شلبي مع اإيفرتون ليهدي مان�ش�شرت �شيتي ال�شدارة بفارق نقطة واحدة.

خطر فرن�ضي يهدد مي�ضي
يواجه ليونيل مي�شي جنم بر�شلونة �رصاًعا �رص�ًشا على لقب احلذاء الذهبي هذا 

املو�شم، والذي مينح لأكرث لعب تهديًفا يف الدوريات الأوروبية عقب نهاية املو�شم، 
ون�رصت �شحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�شبانية ترتيب الالعبني حتى الآن والذي يت�شدره 

مي�شي بعدما �شجل 25 هدًفا ليجمع 50 نقطة، وجاء كيليان مبابي موهبة باري�س �شان 
جريمان باملركز الثاين بر�شيد 48 نقطة، بعدما �شجل هديف فوز بي اإ�س جي على كان 

يف النت�شار بنتيجة 2-1 وي�شل للهدف رقم 24 بالدوري الفرن�شي، ويحتل كري�شتيانو 
رونالدو املركز الثالث بعد ت�شجيله 19 هدفا وجمعه 38 نقطة، و�شهدت القائمة تواجدا 

اإيطاليا مفاجئا بوجود فابيو كوالياريال مهاجم �شامبدوريا الذي �شجل نف�س عدد اأهداف 
الربتغايل رونالدو.    

�أزمة هجومية للريال قبل لقاء �أجاك�س �م�ضرتد�م
املحلي  مو�شمه  حتطم  اأن  بعد 
بر�شلونة  اأمام  متتاليتني  بهزميتني 
على  مدريد،تركيزه  ريال  �شي�شب 
الحتفاظ بلقب دوري اأبطال اأوروبا، 
من  تبقى  ما  لإنقاذ  وحيدة  كو�شيلة 
مو�شمه املتعرث، ومع ا�شتعداد ريال 
اأم�شرتدام  اأجاك�س  مدريد ل�شتقبال 
النهائي  ثمن  دور  اإياب  يف  اليوم 
يعاين بطل اأوروبا يف اآخر 3 موا�شم، 
ال�شباك  هز  اإذ  هجومية  اأزمة  من 
يف  املفتوح  اللعب  من  واحدة  مرة 
مدريد  ريال  وكان  مباريات،   4 اآخر 
مباراة  يف   1-2 فوزه  يف  حمظوًظا 
الذهاب باأم�شرتدام وهو ما يعني اأنه 
بحاجة اإىل التعادل اأو حتى اخل�شارة 
0-1 لبلوغ ربع النهائي لكن ف�شله يف 
يثري  اأ�شبح  املناف�شني  �شباك  هز 

القلق.
اأداء  اأجاك�س  قدم  النقي�س،  وعلى 

اأجاك�س منتع�ًشا  و�شيكون  �شباكه مرة واحدة يف ثالث مباريات،  واهتزت  واأحرز 13 هدفا  الذهاب  مذهال منذ اخل�شارة يف 
بعدما قرر الحتاد الهولندي لكرة القدم، تاأجيل مباراته �شد زفوله يف الدوري املحلي، ملنحه وقًتا اأطول للراحة وال�شتعداد 
قبل رحلته اإىل ا�شتاد �شانتياغو برنابيو، واأهدر ريال مدريد، العديد من الفر�س يف �شقوطه بنتيجة 0-3 اأمام بر�شلونة يف اإياب 
ن�شف نهائي كاأ�س ملك اإ�شبانيا، واأطاح لعبوه بالكرة مرارا خارج املرمى من داخل منطقة اجلزاء، و�شدد ريال مدريد اأكرث 
على املرمى يف الهزمية 0-1 اأمام غرميه التقليدي بر�شلونة يف الليغا لكن الكرات كانت ت�شطدم باأج�شاد مدافعي بر�شلونة ومل 
يظهر احلار�س مارك اأندريه تري �شتيغن كثرًيا.  وجاء هدفا امللكي يف الفوز 2-1 على ليفانتي الأ�شبوع املا�شي من ركلتي جزاء، 
بينما كان هدف كا�شيمريو ب�رصبة راأ�س هو الأخري من لعب مفتوح يف خ�شارته 1-2 اأمام �شيفه جريونا يف 17 فيفري املا�شي، 
ول يبدو اأن املدرب �شانتياغو �شولري ي�شعر بالقلق من معاناة فريقه امللكي يف ت�شجيل الأهداف، وقال املدرب الأرجنتيني 
اأخرى  اأحيان  ال�شباك ويف  الكرات  الأحيان تدخل كل  لفرتة، يف بع�س  الأمور حتدث  بر�شلونة: »هذه  اأمام  الهزمية 1-0  بعد 
ل«، وتابع: »�شنحاول فعل كل �شيء للتاأكد من اأن ما اأ�شعناه يف مواجهتي الكال�شيكو، �شيتحقق يف املباراة املقبلة، �شنوا�شل 
املحاولة«.   لكن يف ظل الأداء احلايل، �شيكون من ال�شعب معرفة من اأين �شتاأتي الأهداف �شد اأجاك�س، اإذ مل يقرتب اأي لعب 
من �شد الفراغ الذي خلفه رحيل كري�شتيانو رونالدو، وف�شل كرمي بنزمية يف هز ال�شباك من اللعب املفتوح يف اآخر 4 مباريات، 
بينما يقدم زميله غاريث بيل اأداء بائ�شا، وظهر الالعب الويلزي 3 مرات فقط يف الت�شكيلة الأ�شا�شية يف اآخر 10 مباريات، 
وتعر�س ل�شيحات ا�شتهجان من اجلماهري عند ا�شتبداله بعد اأداء متوا�شع اآخر �شد بر�شلونة ال�شبت املا�شي، وكان الربازيلي 
ال�شاب فيني�شيو�س جونيور اأبرز لعبي ريال مدريد يف 2019 حتى الآن وهو من ي�شنع الفر�س، لكنه يبتعد عن الت�شجيل منذ اأن 
حجز مكانه يف الفريق يف اأكتوبر املا�شي، واأحرز القائد �شريجيو رامو�س 11 هدفا بجميع امل�شابقات من مركزه كمدافع لكنه 

�شيغيب عن املباراة ب�شبب الإيقاف تاركا ثغرة كبرية على اجلانبني الهجومي والدفاعي.

�شان  باري�س  نظريه  على  �شيًفا  يونايتد  مان�ش�شرت  يحل 
اإياب مناف�شات ثمن  جريمان مبلعب حديقة الأمراء غدا يف 
قد  الذهاب  مباراة  وكانت  اأوروبا،  اأبطال  دوري  من  النهائي 
انتهت ل�شالح الفريق الفرن�شي بنتيجة 2-0 لي�شبح ال�شياطني 
احلمر مطالبني بتحقيق معجزة للتاأهل للدور التايل من دوري 
مان�ش�شرت  اأن  الربيطانية  »مريور«  �شحيفة  وذكرت  الأبطال، 
بعد  جنومه  من   10 بدون  الفرن�شي  نظريه  �شيواجه  يونايتد 
اإ�شابة 9 لعبني بجانب غياب بول بوغبا ب�شبب الإيقاف بعد 

ح�شوله على بطاقة حمراء يف لقاء الذهاب.

من  كل  برفقة  امل�شابني  لقائمة  �شان�شيز  األيك�شي�س  وان�شم 
فالن�شيا  جونز،  دارميان،  هرييرا،  ماتا،  لينجارد،  ماتيت�س، 
ومار�شيال، ويف هذا ال�شدد قال �شول�شكاير مدرب اليونايتد: 
فال  الآن  حتى  يتدرب  مل  مبار�شيال،  املخاطرة  ميكنني  »ل 
اأعتقد اأنه �شيكون جاهًزا للمباراة«، وت�شلح �شول�شكاير بالأمل 
من  واثقون  الأولد  اإن  اأقول  اأن  »يجب  واأ�شاف:  والإيجابية، 
�شتكون  اأنها  نعلم   ،0-2 ذهاًبا  خ�شارتنا  من  بالرغم  اأنف�شهم 
الكثري  لدينا  اأمامهم هنا وهم فريق جيد، نحن  لعبنا  �شعبة، 

من الإ�شابات، لدينا جبل لنت�شلقه«.

�ملان يونايتد بدون 10 لعبني �أمام �لبي �أ�س جي

ليون ي�ضحق تولوز وني�س ي�ضقط �ضرت��ضبورغ
اأي�شا فوز  التي �شهدت  الفرن�شي عقب فوزه على ديجون 0/1 يف اجلولة 27  بالدوري  الثاين  ليل تواجده يف املركز  املركز ال�شابع كما رفع �شرتا�شبورغ ر�شيده اإىل 37 نقطة، يف املركز التا�شع بفارق الأهداف اأمام رين.�شرتا�شبورغ يف الدقيقة 89، ودانيلو باربو�شا دا �شيلفا لعب نانت يف الدقيقة نف�شها، ورفع ني�س ر�شيده اإىل 40 نقطة يف عطال هدفا لني�س يف الدقيقة 20 ليقود فريقه للفوز على �شرتا�شبورغ، و�شهدت املباراة طرد �شامويل جراند�شري لعب وتوقف ر�شيد ديجون عند 20 نقطة يف املركز 19 قبل الأخري بفارق الأهداف خلف كان، ويف املباراة الثانية �شجل يو�شف الذي �شجل هدف املباراة الوحيد باخلطاأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة 72، ورفع ليل ر�شيده اإىل 54 نقطة يف املركز الثاين ني�س على �شرتا�شبورغ 0/1 وتعادل جاجنون ونانت �شلبيا، ويدين ليل بالف�شل يف هذا الفوز اإىل وي�شلو لوتوا لعب ديجون عزز 
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رواية 

خـــــــطــــــــوط الـــــــرخــــــــام 
كان ربع قامة حني نزل ال�ضائق ال�ضموت، �ضعر راأ�ضه كثيف ا�ضود، و�ضاربان عري�ضان وجبني منبطح، ذو منكبيني �ضخمني لكنه بدا يل حزينا جدا ، بل 

يخفى حزنا اآخر ا�ضعر اأين اكت�ضفه مغايرا عن ذاك الذي عرفته يف املدن الكربى . فعندما وقف اأمامي اأح�ض�ضته كذلك ! فاأنا ال اخلف احلزانى، رمبا هي 
مهنتي قد علمتني �ضم احلزن يف اأولئك الدين ياأتون ليكتبوا باجلب�س اأ�ضماء الغائبني.

ي�ضني بوغازي

القرية   مقهى  يف  بعدها  األتقية  
مقهى  اأبدا  تكن   ومل   ، اأيام  بعد 
،ففي  الأذهان  اإىل  يتبادر  كما 
القرى الغارقة يف النتظار ، ل�ست 
يف  وتعرف  ت�سمى  مثلما  الأ�سياء 
الإطالق  على  الكربى   املدن 
هي   كما  بقيت  قريتي  مقهى   ،
بيد  جنرتا  قدميتني   طاولتني 
�سيئة جدا  مرميتني ميينا و ي�رسا 
، وخلف  احلاجز الأ�سمنتي  الذي 
ظلي بالألوان الع�سبية الزاهية قد 
�سففت  اأواين املقاهي على عجل 
يف  ؟  �رسيعا  لذهني  تبادر  فيما 
الي�سار  اأباريق  من الف�سية الكبرية  
للقهوة وقد ترك عليها الزمن اثر 
مروره ، واىل جانبها اأخرى �سغرية  
وراء   ، ال�ساي  لتح�سي  قليال 
مرتيني  بفارق  الأ�سمنتي  احلاجز 
البوتان   نار  من  قدمي   موقدين  
اإ�سمنتية  اأعمدة  على  و�سعا  وقد 
نارها   اأ�سنة  اأزيز  فكان  اأي�سا 
يعطك انطباعا اأنها نارا  منهمكة 
هدوء  يف  البع�ض  بع�سها  اأكل  يف 
لل�ساي  اإبريقني   ،عليهما  وروية 
واآخر للقهوة ، وقد علمت بعدها ، 
اأن القهوة حت�رس هنا على املوقد  
ثم ترتك  فوق ال�سمنت برهة  من 
الزمن ، وان ظلت طويال  وبردت 
بنار  اأخرى  اإىل املوقد  مرة  تعاد 

هادئة ، وهكذا طول اليوم  .

»مل تكن مقهى، 
كانت �ضيئا اآخر ظل 
من املا�ضي نكاية يف 

احلزن هنا »
بعد االنتهاء من 
مرا�ضيم ت�ضيعه، 

ودفنه، اخربين ذاك 
ال�ضائق ال�ضامت 

قائال، دون اأن 
ينتظر مني ردا!
 » تلك م�ضاكن 
ال�ضبع قطط » 

ال�سبع  م�ساكن   « جملة   اأدخلتني  
الده�سة   عوامل   يف    « قطط 
بالأم�ض  تذكرت  وقد   ، والغرابة 
اأين  القدمية  ب�سيارته  كانا  عندما 
�ساألته عن تلك امل�ساكن اجلديدة 
التي تلمح من بعيد واأنت  �ساعد 
تذكرت  و   ، املقربة  اأعايل  اإىل 
يجيب  فلم  كتموا  �سامتا  ظل  انه 
احلقيقة  و  ن  يجيبني  وهاهو  ؟ 
بهذا   تو�سيفا  منه  انتظر  اأكن  مل  
املجاز الرائع ،  فبح�سب علمي ل  
ناحية  من نواحي  قريتي ، كانت 
  « قطط  ال�سبع   « هكذا   ت�سمى 
على ما اذكر يف وعي عن املا�سي 
العمر  من  قاربت  وقد    ! البعيد 
عقدي اخلام�ض ، اأيعقل انه كانت 
  ! اذري حينها  ومل   ، ت�سمى هكذا 
 ، الأ�سماء  اأ�سعت حتى  اأين  اأيقعل 
ل غري ممكن اأتذكر جميع  اأ�سماء 
 ، الطلبة   عني   « قريتي  نواحي 
،كدية  امل�رسبلة   ، الفحم  جماز 
اأتذكر   ،،، �سوان  ف�سحة   ، زينب 
به   نطق  ما  لكن   ، الأ�سماء  جميع 
ال�سائق ال�سامت بدا يل لغة غريبة  
ذاكرة   وعوامل  تتنا�سب   ل  جدا 

الأ�سماء  اإطالق  يف  قريتي   لغة 
قريتي   ل�سان  فال   ، والأو�ساف 
مماثلة  مبجازات  تنطق  لغتها  ول 
من  الكالم   وتركيب  الو�سف  يف 
تعلق   اإذ  اأما   ، العادية  امل�ستقات 
ل  اأبدا  فالأمر  مكاين  بتو�سيف 
ينطق  على هذه الطريقة  بقريتي 
ال�سائق  جملة  اإ�سابتي  لقد   ،

ال�سامت  ب�سدمة 

 » م�ضاكن ال�ضبع 
قطط » يا  الهي ، من 

يكونون !؟
اإن الف�سحة من حدود  » نبع عني 
اأ�سجار  م�سارف  اإىل   « الطلبة 
الزيتون البعيدة ، اأ�سحت ت�سمى » 
م�ساكن ال�سبع قطط » كان �سدمة 
بعد  بالعودة   قراري  من   غريت  
ليلتي الأوىل ، فلقد اأ�سحت اأ�سياء 
اأعمق   فهم   ت�ستدعي  هنا  كثرية 
لي�ست  تبدو  كثرية  ،اأ�سياء  واإدراك 
 ، والأ�سماء  الطباع   ، كانت  كما 
تقدمت ملعرفة  لو  تري  يا  فكيف 
قريتي  عن  الغياب  مدة  ما�ض 
الأوىل  ليلتي  بعد   ، وحكاياتها 
انه  را�سخة  قناعة  عندي  �سارت 
طلبها  التي  كتابته  فقط  لي�ست  
من  عندي  تركها  بعدما  مني  
على   لتكتب   ، �سهورا  اإيل  اأر�سله  
 ، للغرابة  �ساهده  وحدها املثرية 
وقد حملتني  اأعباء كثرية  يف اأوىل 
اأيام البحث عن �رسها ، لقد بدت 

يل قريتي هكذا.
» ل اأحد  يعبئ باأحد هنا  ،  ويبدو 
قاتال   �سمتا  ميار�سون   اأنهم  يل 
اأن  اب�سطها   ، كثرية  منافع  وله    ،
دون  العادية  اأيامك   قيد  تظل  
تولد   ، املا�سي  �سناديق  تفتح  اأن 
وتعي�ض ومتوت ، تكرب اإىل اأن تغدو 
 ، القروية  اأيامك  برهن  �سيخا 
اأمك   ولدتك  مند   ، اأنت  كما  تظل 
اإىل  حدباء  اآلة  على  ترفع  اأن  اإىل 
اأعايل  املقربة  ، هنا �رس و�سفرة 
ما  ،واأكتم  تفرح  ،ل  تبت�سم  ل   ،
قواعد  قامت  لقد  ا�ستطعت.. 
مل  غيابي  بعد  قريتي  يف  جديدة 
اأرمقها  وبت  املا�سي،  يف  تكن 
بعينيي وعقلي، بخوف ارمقها بعد 

العودة من الغياب الطويل » 
 كل هذا كان يجتاحني  واأنا ممدد 
الزان  من  �سجرة   اأغ�سان  حتت  
الوارفة  ظاللها ، فهي تغطى اأمتارا 
عند منحدرات  » ف�سح ال�سوان » ، 
ممدد اأتفح�ض وجه ال�سماء  التي 
األقت يف روحي  خيالت  من  تلك 
التي  بتلك  معي   حملتها  التي 
تذكرتها هنا ، رمبا هي اخليالت 
اأن  مند  اجتاحتني  التي  نف�سها 
حني  القدمية   احلافلة  امتطيت 
 ، �ساعتي هذه  اإىل  الرجوع  قررت 
والوقت  الآن حتت هذه الأغ�سان 
الوارفة  يف م�سقطي  قريتي مالئم 
جدا لل�سفر يف خيالتي  عرب بروج 

ال�سماء الزرقاء التي فوقي .

  
النهاري  الهذيان  اأحايني ي�سري  يف 
م�سكن �سد التعب، بل ي�سري جناة 
من الغرق يف الذكريات ؟ فعندما 
يطلع  بحزن  قريتك  ت�ستقبلك 
عنك  يقطع  اأن  يريد  كمن  غا�سبا 
تنزف  الأم  لن  تتعب،  طريقك، 
وتبكي ؟ وكاأنها ل تريد اأن تعرفك، 
اأن تقول لك، ملاذا جئت  تريد  اأو 
بعد زمن الغياب الطويل ؟  فت�سعر 
اأنها تلفظك، ت�رسخ يف وجهك اأن 
عد من حيث اأتيت! فال مكان لك 

البتة.

يف يومي الثاين 
حزن قريتي بدا 
يل غريبا اأكرث، 

فبعد ردح طويل 
من الغياب ق�ضيته 

بعيدا فكاأين مل 
اعرفها، قريتي 

بدت يل اأغرب اأكرث 
مما كانت عندما 
تركتها بكثري ! 

كان  ن  قريتي  اعرف  ل  وكاأين 
�سوتي الداخلي ل يتوقف يف اإلقاء 
وجه  وارت�سم  !؟  بروحي  يلقى  ما 
�سمائي  يف  الكتوم  ال�سائق  ذاك 
ارمقه  اأنا  وها  وعبو�سه،  بحزنه 

املقهى،  من  اقرتب  واأنا  اأمامي 
ارمقه واقفا عند بابها، وقد هتف 
خطرا  يتح�س�ض  كمن  ادين  يف 
عندما اقرتبت منه، اأو هتف كمن 

يلقى �رسا خطريا، قال هاتفا 
»ليتهم يقتلوننا وتخل�ض لهم البلد، 
ت�سعهم،  ل  وقد  ي�ستحقونها  هم 
هنا،   �سيء  كل  عليهم  نف�سد  اإننا 

اإننا عبء حتى على اأنف�سنا »
عوامل  اإىل  يدخلني  الثانية  للمرة 
الده�سة  مبجازاته . وكاأنه ي�سمت 
كل  .ومع  جواهرا  لينطق  فقط  
كل  يف  قريتي  مذاق  يبدو  حلظة 
الذي  واأنا  مرارة.  يزداد  حلظة 
 ، ق�سته  من  بع�ض  لأعرف  جئت 
يف  تتجلى  اآخري  ق�س�ض  فهاهي 
�سمت ، جاءت بي كتابته و�ساهده 
، فلم مت�سي  �سوى ليليتني   حتى 
على  يرغمني  قريتي    �سار  �رس 
ل  وم�ساعري  اأحا�سي�سي   ، البقاء 

تنفك تفكر بهذه الأجواء.
عاودت  ملا  املقربة  اأعايل  يف 
هالة  اأخذتني   �رسا   زيارته  

وق�سعريرة 

 » ال�ضالم عليكم 
اأهل القبور، انتم 
ال�ضابقون ونحن 

الالحقون »  
 ، اأين ل�ست وحدي  و�رسيعا تذكرت 
الب�سيطة  باللحود  بي  حماط  واإذ  
مهملة  حلود   الرتاب،  يف  الغائرة 

واخلريف،  ال�ستاء  بها  عبثت  والتي 
والرياح    ، وال�سيول  والأمطار 
 ، امليتة   الأغ�سان  و�سيجتها 
اإىل  تعود  وكاأنها   �سامرة  حلود  
عهود  قدمية ، فلم  ينفك تفكريي 
األقته من حزن  حلود  خلتهم   مبا  
 ، الأر�ض  جوف  يف   املوؤ�رسون 
فال يعباأ   بهم  يف نومهم الأبدي ، 
متاما مثلما كانوا  ل يعبث بهم يف   
يقظتهم املوؤقتة والفانية  » اأيامهم  
اأن  بل     « جدا  ومن�سية   تع�سة  
، فقد ولدوا   اأيامهم  حلود دنياهم 
هنا  وماتوا   ، وتزوجوا   ، وعا�سوا   ،
، دون اأن يدري بهم اأحدا ، بع�سهم 
كان يعزي بع�سهم باحلزن ، بع�سهم 
مل   ، بالنظرات  بع�سهم  يعزي  كان 
يكت�سفوا طرائق   �سوى  تلك التي 
» وطرائق  الطلبة  اإىل  »عني  تاأخذ 
وطرائق    ، الكثيف  ال�سبار  حدائق 
 ، ال�سواين  والف�سح  زينب  كدية 
علم  الذي  الأمكنة  حزن  والهم 
الأمكنة  فجميع   ، واملوت  احلياة 
  ، واحدة  بطريف  تكتفي  ل  كانت 
كانت  �ستى  هنا  الطرائق   فجميع 
وقبل   ! نف�سه  املكان  اإىل  تقود 
تقوم » م�ساكن ال�سبع قطط » كانت 
اليوم ل اعرف متاما  الأيام هكذا، 
ماذا حدث ؟ رمبا » ال�سبع قطط »  
من فتحوا طرائق اأخرى بني قريتي 
جميئهم  عند  بعد  الكربى  واملدن 
، مثلما  ، وذاك الذي يعنيني كثريا 
اأكرث  تعنيني  التي  �ساهده   كتابة 
اأخرى  واأ�سياء  ، مثلما حياته  واأكرث 
ل  القبور  حتر�سها  ذاكرة  اإن   «  .

يع�سقها احد » 
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الكاتبة خلود قوميدي للو�سط

وحدها الكتابة جتعلك يف 
مواجهة مبا�شرة مع الذات
خلود فتاة ب�سيطة .. اأرادت اأن تو�سل اأفكارها للقراء واأن تن�سر طاقاتها الإيجابية لل�سباب اجلزائري ، 

جمعت كتاباتها يف كتيب �سغري حتتويه جمموعة ن�سو�ض حتكي الواقع اجلزائري البع�ض منها حت�سي�سي 
وحتفيزي والآخر تاريخي خلود قوميدي طالبة جامعية اأدب عربي بجامعة مر�سلي عبد اهلل تيبازة من 

مواليد 2001/06/ 14 ولدت مبدينة القليعة وتقيم يف ولية تيبازة بالتحديد بلدية احلطاطبة ،  خللود 
اأم جد ح�سا�سة تكتب اخلواطر منذ �سغرها ولكن باللغة العامية اأي املحكية ، اأخذت عنها ح�ض الكتابة ، 

واجهت ظروفا عدة ، لكنني حاربتها بقلمي عندما تكون العزمية والإ�سرار ت�سمت الظروف

خل�سر بن يو�سف 

كيف كانت بدايتك مع 
الكتابة و كيف اأ�سبحت 

كاتبة؟

بل  كاتبة  نف�سي  �أعتقد  ال  �أنا  �أوال 
بد�يتي   ، كاتبة  �أكون  �أن  �أطمح 
يف  وخا�سة  �ل�سغر  منذ  كانت 
كنت  باملدر�سة  �لتعبري  ح�س�ص 
تنتابني   ، للكتابة  كثري�  �أحتم�ص 
عندها   ، �الأفكار  وتدفق  رع�سة 
ي�سبح قلمي يرجف وخطي كارثي 
�أ�سارك  كنت  �أفكاري  �أو�سل  ولكن 
متو�سطتي  تنظمها  م�سابقات  يف 
�أن  قررت  ثم  ثانويتي  وكذلك 
من  كبري  وبدعم  كتاباتي  �أحفظ 
وكذلك  ومعمر  �إ�سحاق  �أخوتي 
و�لدي �لذي مل يبخل علي ب�سيء ، 
�أمي ، و�جهت  وحمفزتي وقدوتي 
�المكانيات  ك�سعف  عدة   ظروف 
باب  فتح  هلل  حمد�  ولكن  وكذ� 
�الأدب يف حياتي و�أمتنى جناحات 

عدة يف هذ� �مليد�ن

من هو مثلك الأعلى يف 
الكتابة ومبن تاأثرت؟

مثلي �الأعلى يف �لكتابة هم �لكتاب 
�ل�سعر  قر�ءة  �أع�سق  �لقد�مى 
�ل�سعر�ء  عن  و�لبحث  �لقدمي 
دو�وينهم   وقر�ءة   �لقد�مى 
باجلاحظ  تاأثرت   ، وموؤلفاتهم  
�أرى  ب�سيطة  كانت  بد�ياته   ، كثري� 
فيه نف�ص �لظروف ونف�ص �لوقائع 
�لتي �أو�جهها �أنا �الآن ولكنه بعزميته 
�ألف  عليه  هو  ملا  و�سل  و�إر�دته 

وهو  كبرية  �سعرية  دو�وين  و�ألف 
لكتاب  �إهمال  بدون  �الأعلى  مثلي 
حقيقة  لكن   ، و�سعر�ئه  �لع�رص 
�لقد�مى  مع  كانت  ون�ساأته  �الأدب 
تعرجو�  وكتابه  �لتاريخ  ف�سعر�ء 
ل�ستى �ملو��سيع �سو�ء  يف �لغزل �أو 
�ملدح �أو �لرثاء �أو عن علوم �الأدب 
وبناء  كتاباته  حت�سني  يريد  فمن 
باأ�سلوبية  �الأدب  جمال  يف  نف�سه 
ي�ستند  �لكالم  يف  ومتحي�ص  ودقة 
�لتاريخ  وب�سعر�ء  �لقدمي  بال�سعر 
�الأدب  ن�ساأة  الأن  باملعا�رصين  ال 
كانت عندهم ، و�لعودة �إىل �الأ�سل 

ف�سيلة

هل الكتابة موهبة 
مق�سورة على اأ�سخا�ض 

معينة؟

�ملعا�رصين  �ل�سباب  من  �أنا   ، ال  
�أهمية  تقليل من  بدون  لك  قلت   ،
�لكتاب �ملعا�رصين ولكن من �أر�د 
جمال  يف  وتكوينها  نف�سه  بناء 
ي�ستند  وجه  �أكمل  على  �الأدب 
ولكل  �لقدمي  �ل�سعر  دو�وين  على 
وطريقته  و�أ�سلوبه  موهبته  منا 
�لتي يتميز بها عن �الآخر كوين يف 
بد�ياتي ��ستندت بالقد�مى ولكنني 
ل�ست �سد �لتجديد بالعك�ص �أ�سجع 

كل ما هو جديد

ما هي مقومات الكاتب 
الناجح من وجهة نظرك 

؟

من  �لناجح  �لكاتب  مقومات 
وجهتي نظري �أوال �الإر�دة و�ل�سرب 

ثانيا  �سيء  ياأ�س�ص  ال  فبدونهما 
�الأ�سلوب  يف  و�لتمحي�ص  �لدقة 
و�أ�سلوب  �الأفكار  بني  و�لتنا�سق 
الأخرى  كلمة  من  �الإنتقالية 
كان  فاإذ�  �الإيجابية  و�لطاقة 
وك�سوال  كئيبا  نف�سه  يحد  �لكاتب 
عمله  �لقر�ء  ي�ستقبل  ،عندما 
كتاباته هكذ�  بامللل من  ي�سعرون 
جديدة  فتاة  نظر  كوجهة  �أعتقد 

كل �لتجديد يف هذ� �مليد�ن

» تغريبة يف زمن مرهق 
» ا�سدارك الأول يف 

جمال الدب ن�سو�ض 
حتكي الواقع اجلزائري 

، ملاذا هذا الختيار 
للعنوان وماهي الدوافع 

والأ�سباب ، حدثينا اأكرث 
عن هذا املنجز ؟

كرث يف و�قعنا �حلايل ماآ�سي كثرية 
وحو�دث  �جلز�ئري  و�لفرد  ل�ساب 
كثرية وظلم وكذ� ، هذ� �لزمن عم 
نف�سي  �أرهقت  وكرث  �الإرهاق  فيه 
و�حلكايات  �لق�س�ص  �سماع  من 
�لغري  و�لهجرة  �الأطفال  لقتل 
�رصعية كمو�طنة ب�سيطة ال �أمتلك 
�لقدرة علي تغيري �سيء غري قلمي 
و �أور�قي ، فتفرغت فيها �أفكاري 
والآالمي تغربت بها من زمن كهذ� 
�سبابنا  قر�ئي  و�أريح  نف�سي  الأريح 
�أردت   ، �سلبية  طاقات  كلها  �ليوم 
�أن �أكون مثاال لهم ون�رص �لقليل من 

طاقتي �الإجنابية 

ما اجلديد الذي تناولته 

يف كتابك ؟

يعني  قدمية  مو��سيع  هناك 
مو�سوع  يوجد  م�سهورة  مو��سيع 
على ما �أظن مل يكتب عليه من قبل 
وكذلك توجد مو��سيع حتفيزية و 
كلمات حمفزة للقارئ ويوجد فيه 
نوع من �لرومان�سية عذ�ب �لع�ساق 

يعني حتتويه مو��سيع خمتلفة

كم ت�ستغرقني من الزمن 
لإخراج رواية اإىل النور 

؟

لرو�ية  رو�ية  من  �ختالف  هناك 
يعادل  ما  يكتب  �حلياة  يف  �ملرء 
يعادل  ما  ويوؤلف  �سهر  يف  كتاب 
بالن�سبة  ولكن  �ل�سنة  يف  كتاب 
�ستة  مدة  �أ�سغر  �أنه  �أظن  للكاتب 
�أ�سهر للكتيب �ل�سغري جد� ولرو�ية 
فوق  فما  عام  من  متقن  وعمل 
وحتى �أكون مبدعة البد من �لتقليد 
�أ�سع قدمي على  �أن  �أريد  �أن  �أوال 
درب �لكتابة ولذ� �رت�سيت لنف�سي 
�ل�سري على �سنن �لقد�مى و�نتهى 

هل تكتبني لأنك 
تريدين اإر�سال ر�سالة 
من خالل كتاباتك اأم 
هي طاقة تخرج منك 

على هيئة كلمات؟

�الثنني معا هي طاقة تخرج مني 
ولكن بهدف ، لكل منا طاقة ولكل 
من  منا  �لذكي  ولكن  كلمات  منا 

منها  ويجعل  ��ستعمالها  يح�سن 
هدفا ين�رصونه من خالله �لكلمات 
و�ملتنا�سقة  و�جلميلة  �لر�قية 
للقر�ء  ليحبب  وحبكة  باأ�سلوبية 
يو�سل  �لوقت  نف�ص  ويف  كلماته 

ر�سالته

يوجد جيل جديد من 
اب وتوجد روايات  الكَتّ
كثرية هذه الأيام ، هل 
تعتربيها نقطة �سعف 

اأم قوة ؟

ونقطة  وقوة  �رصف  بالعك�ص   ، ال 
كتاباته  ور�ء  يختبئ  للذي  ت�سجيع 
يف منزله ويح�سدها يف �أور�قه وال 
يجعل منها موؤلفا له ورمبا �سيكون 
�أولئك  مع  لالأدب  جديد�  تاريخا 
�أحب  �جلدد  و�لكتاب  �لرو�ئيني 
لوجود  و�أ�سعد  �ملو�هب  ت�سجيع 
ملن  و�أ�سعد  ي�سجعونني  �آخرين 
�أعتربه   بجانبي  وبقاءه  ي�سجعني 

�سند� وقوة

هناك مقولة تقول “من 
يقراأ جيداً يكتب جيداً” 

هل هذا �سحيح ؟

وتطلع  تقر�أ  مل  �إن  �سحيح  �أكيد 
وتكون  �الآخرين  موؤلفات  على 
على  يطلع  من  جتد  ال  لهم  قارئا 
تك�سبك  �لكثرية  و�لقر�ءة  كتاباتك 
�لل�سان وجتعل منك  لغة وف�ساحة 
مطلعا ومثقفا وتزيد من ر�سيدك 
حتتل  ت�سعر  �أن  دون  ومن  �للغوي 

�لكلمات ل�سانك ، فالقر�ءة تك�سبك 
تدفقا للكلمات

هناك �سباب يحبون 
الكتابة ولكنهم ل 

يعرفون كيف يظِهروا 
اأعمالهم اإىل النور. ما 

الن�سيحة التي تقدمينها 
اإليهم؟

�أو  للقدمي  �سو�ء  �لكثيفة  �لقر�ءة 
للجديد ودقة ومتحي�ص يف �لكالم 
�الآخرين  موؤلفات  على  وتطلع 
و�لكتاب  بالرو�ة  و�الحتكاك 
و�إ�رص�ر  عزمية  �لنف�ص  و�متالك 

وثقة فبدون �لثقة ال يفعل  �سيء

هل تعتقدين اأن 
�سخ�سية الكاتب ميكن 

للقارئ اأن يكت�سفها فيما 
بني �سطور الكتابة ؟

جانب  من  �ل�سطحية  �سخ�سيته 
ولكن   ، وكذ�  �لذ�ت  و�إثبات  �لثقة 
�لكاتب  الأن  ذلك  �أظن  ال  �لد�خلي 
عادة  نف�سه  على  يكتب  ال  غالبا 
�ل�سو�ء ال  �ل�ساعر بحد  �أو  �لكاتب 
يكتب على نف�سه وهناك من يكتب 
�أ�سلوبه  خالل  ومن  نف�سه  على 
و�إمكانياته �الأدبية يثبت �سخ�سيته 
مل  �إن  فالقارئ  للقارئ  وكيانه 
مرة  يطلع  لن  بكتاباتك  يعجب 
�أخرى على �أي موؤلف جديد لك ، 
�أنك كتبت بنف�ص  تبحر به خميلته 
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من�شورات الأمراء م�شرية م�شيئة وجذابة  ... ت�شنعها الكفاءة وير�شمها التحدي
 خل�سر . بن يو�سف  

يكن  مل  �إن   ، معنى  للعمر  لي�ص 
 ، �إليه  ي�سبو  هدف  ل�ساحبه 
عني  وب�سمة  يوؤديها،  ور�سالة 
طريقه  تو�سح  وروؤية  متيزه، 
متنحه  �لتجدد  على  وقدرة   ،
�لتاآكل  على  ، ع�سياً  د�ئماً  �سباباً 
 ، و�ال�سمحالل  و�ل�سيخوخة 
ومعايري دقيقة يقي�ص بها جناحه 
كلما  ينبهه  لالإنذ�ر  وجر�ص   ،

�أو�سك �أن يحيد عن �لطريق
ولعو�مل  للزمن  �الإدر�ك  بهذ� 
من�سور�ت  د�ر  و�سعت  �لنمو؛ 

�ال�سرت�تيجية  خطتها  �الأمر�ء  
�سوًى  لتكون  �ملدى،  بعيدة 
تطور  ر�حت  ثم  �لطريق،  على 
�سوئها،  على  �لق�سرية  خططها 
فكان   ، �لفتي  بعمرها  حم�سوبة 
عمرها  �سمن   ، جديد  عمر  لها 

�مل�ستقبلي 
من�سور�ت  د�ر  ذي  هي  وها 
20جو�ن  تاأ�س�ست  �لتي  �الأمر�ء  
بنهج  مقرها  و�لكائن   2018
ب�سطيف   �لرحموين  بغد�دي 
�سلطاين  نادية  برئي�ستها  ممثلة 
ن�رص وطباعة  تاأخذ على عاتقها 
و�لكاتب  بالقارئ  يرتقي  ما  كل 
و�لثقافة  �لفكر  �رصح  ليعتلي 

�ملعلومات  ون�رص  باإنتاج 
وتوزيع  �ملختلفة  باأ�سكالها 
�لكتب  مثل  �ملطبوعة  �الأعمال 
��ستطاعت  و�ل�سحف و�ملجالت 
يف فرتة زمنية وجيزة �أن تفر�ص 
��سمها ومكانتها كموؤ�س�سة ثقافية 
�ملكانة  وبهذه  �الأركان  مكتملة 
��ستطاعت  و�مل�ستحقة  �جلديدة 
من  جديد�  جيال  تكت�سف  �أن 
�ستى  يف  �ل�سباب  �ملبدعني 
�الأدبية  و�الأجنا�ص  �ملجاالت 
خا�سة �الإبد�ع �الأدبي و�لدر��سات 
�الأكادميية و�لثقافية ، وما يلفت 
و�العتز�ز  و�لفخر  فعال  �النتباه 
�أن هذه �لد�ر بو�سائلها �ملختلفة 

�لتي  هي  �لتو��سلية  و�آلياتها 
�جلز�ئر  �ملو�هب يف  تبحث عن 
�لفر�سة  وتعطي   ، �لعميقة 
للجميع من ز�وية فل�سفية حم�سة  
»  ملاذ� نن�رص؟! وماذ�؟! وملن؟! 
وكيف؟! و�أين؟! �أ�سئلة كربى تظل 
�الأمر�ء  د�ر  يف  �أعيننا  ن�سب 
كلما  عنها،  جنيب  �أن  علينا   ،
�الأمام  �إىل  �لتقدم خطوة  �أزمعنا 
يف  �ملتو��سلة  طريقتها  �أن  كما 
ت�سدره  ملا  و�لتعريف  �لت�سويق 
�لوطنية  �ملعار�ص  يف  �لد�ر 
�لتعارف  و�لدولية وحر�سها على 
و�لتثاقف بني �أبناء �لوطن �لعربي 
�أعطى  عامة  ب�سفة  و�ملعمورة 

�ل�سعي  دون  �لتميز  ذلك  لها 
ال  من  د�ر  فهي   ، فقط  للربحية 
من  �لتميز  عن  تبحث   ، له  د�ر 
خالل �إميانها بر�سالتها �لثقافية 
�ملو�هب  باكت�ساف  �لو�عدة 
 ، �ل�سحيح  �لتوجيه  وتوجيهها 
هاج�سا  �لثقافة  ت�سبح  بحيث 
وبعد� �أ�سا�سيا من �أبعاد �الإن�سان 
�حلياة  �أفقدته  �لذي  �ملعا�رص 
�لرتيبة جوهره �الأ�سا�سي ككائن 
يحمل قيما ومعنى يعرب عنه من 
خالل �لكتابة ، فالكتابة هي �لتي 
تخرج �الإن�سان من حالة �لطبيعة 
�إىل حالة �لثقافة ، �إن هذ� �لبعد 
�ملدين  و�حل�ص  �لنبيل  �الإن�ساين 

تفتح  �لد�ر  هذه  جعل  �ملرهف 
�أبو�بها حتى للمبدعني من ذوي 
�لذين  �خلا�سة  �الإحتياجات 
�العرت�ف  م�سكلة  من  يعانون 
وت�سجعهم على �لكتابة وتكت�سف 
فيهم كتابا و�عدين .  من�سور�ت 
�لد�ر�لفتية  هذه  �الأمر�ء  
على  تعتمد  �لتي  �جلز�ئرية 
وروؤية  �إد�رتها  يف  �سابة  كفاء�ت 
ح�سارية يف م�سريتها كفيلة باأن 
ت�سنع �لفارق م�ستقبال يف �حلياة 
فتحية   ،  ، �جلز�ئر  يف  �لثقافية 
من�سور�ت  لد�ر  وعرفان  تقدير 
�الأمر�ء  باجلز�ئر وملديرة �لد�ر 

نادية �سلطاين .
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ال�شادر عن من�شورات" اأناب"

 احممد هواورة يرد االعتبار 
للبطلة املن�سية »ميينة عوادي« 

�شلط ال�شوء الكاتب احممد هواورة يف كتابه اجلديد الذي حمل عنوان«ميينة عوادي البطلة 
املن�شية« ال�شادر عن من�شورات »اأناب » املوؤ�ش�شة الوطنية لالت�شال والن�شر والإ�شهار  وقامت 

بتقدميه لويزة اإغيل اأحريز وترجمة حممد �شاري ،فلقد ا�شتذكر املوؤلف حياتها التي ت�شكل  ح�شبه 
ملحمة  من �شاأنها تاأجيج ال�شعلة  الوطنية لدى النا�شئة  وهذا ما جعله يغو�س يف اأعماق التاريخ 
ليك�شف لنا  م�شريتها الن�شالية ، معتمدا فيها على وثائق واألبوم �شور لزليخة  لتبقى را�شخة يف 

ذاكرة الأجيال ال�شاعدة.   

حكيم مالك

ربة عائلة مثالية 
ووطنية وم�شوؤولة 
�شيا�شية وع�شكرية

�أن  �لكاتب  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت    ويف 
للحفاظ  تبقى و�سيلة مثلى  �لكتابة 
�ل�سباب  ه�ؤالء  ت�سحيات  على 
�ل�رش��سلة د�خل �لذ�كرة �جلماعية 
ليمينة  باحلديث  �لكاتب  فتطرق   ،
وميينة  مثالية  عائلة  ربة  ع��دي 
و�مل�س�ؤولة  �ل�طنية  ع��دي 
�لث�رة  خالل  �لع�سكرية  �ل�سيا�سية 
�رشد   فلقد  �رش�سال،  مبدينة 
�لن�سالية مع �ملجاهدين  م�سريتها 
يف �جلبال و�ل�ق�ف و�إ�رش�ر ميينة 
�ملتفردة  �ل�سهيدة  هذه  ع��دي 
وميينة ع��دي �سهيدة بال قرب على 
�لكاتب �حممد ه��ورة   حد و�سف 
من  متكن  �أنه  �لكاتب  م��سحا 
�لبطلة  هذه  حياة  عن  �أخبار  جمع 
قرب  بال  بقيت  �لتي  �جلز�ئرية 
و�ل�سابط  خديجة  �بنتها  بف�سل 
�ل�طني  �لتحرير  �ل�سابق يف جي�ش 
حاج  و�ملجاهدين  �حميمدغبال� 

ولهندي وبلقرون .

مثال للت�شحية من اأجل 
ا�شتقالل اجلزائر

ميينة  �لبطلة  حياة  وتعترب   
ح�سب  بزليخة،  ع��دي،�ملعروفة 
�أف�سل  ه��ورة  �حممد   �لكاتب 
��ستقالل  �أجل  من  للت�سحية  مثال 
�ملعروفة  �ملر�أة  فهذه  �جلز�ئر  
بزليخة هي« �أم حبيب » وزوجة حاج 
يف  �سقطا  �للذين   ، ع��دي  �أحمد 
ميد�ن �ل�رشف لقد ف�سلت �لتجند 
حد  �إىل  �لتحرري،  �لكفاح  يف  كلية 
جعلها تنف�سل عن �أوالدها �ل�سغار 
�ل�رش�سالية  هذه  �ن�سمت  فلقد 
مبدينة  �مل�ل�دة  و�لذكية  �جلميلة 
�لث�رة  �سف�ف  �إىل  مبكر�  حج�ط 
�لتحرير  جبهة  لها  �أ�سندت   ،وقد 
خلية  ت�سيري  م�س�ؤولية  �ل�طني 
�ل�سيا�سي  للتنظيم  �لتابعة  �رش�سال 
�لتحرير  وجبهة  جلي�ش  �لع�سكري 
�ل�طني  وه� من�سب نادر ما �أ�سند 
وعليه  �لتحريرية  �لث�رة  يف  المر�أة 
فلقد �أظهرت  ميينة ع��دي  قدرة 
جبارة على جتنيد �لن�ساء و�لرجال 
ملكافحة �لعدو ، فكانت قريبة جد�  
من �ل�سكان  وبقيت هذه �جلز�ئرية  
ذ�ت �ل�سخ�سية �لق�ية وفية ملثلها 
،ومتكنت  جد�  حذرة  كانت  �لعليا 
من �الإفالت عدة مر�ت من كمائن 

ب�لي�ش وع�سكر فرن�سا �لك�ل�نيالية  
�أن  �جلريئة  �أعمالها  �آخر  وكان 
فرن�سي  نقيب  وجه  على  ب�سقت 
وه� حماط برجاله، و�أمام ح�س�ر 
عدد �ل�سكان، ما ت�سبب يف ت�سفيتها 
�ل�ح�سية ، لقد قتلت ميينة ع��دي 
رمي  ومت   ،1957 �أكت�بر   25 ي�م 
جثتها يف �لغابة يف مرتفعات بلدية 

منا�رش �لقروية.
  

اآ�شيا جبار ت�شتذكر 
ال�شيدة الفا�شلة يف » 

امراأة بال قرب »

و�الأكادميية  للرو�ئية  �سبق  وقد 
�آ�سيا جبار �أن خ�ست كتابا بعن��ن« 
عن  فيه   حتدثت  قرب«  بال  �مر�أة 
هذه �ل�سيدة �لفا�سلة �لتي كافحت 
�لفرن�سية  �ال�ستعمارية  �لق�ة  �سد 
ذ�ت  م�سري�  �سبابها.    ريعان  منذ 
)ميينة  �لبطلة   هذه  �أن  �ملتحدث 
�لن�ساء  من  (كمثيالتها  ع��دي 
�سقطن  �لالئي  �جلز�ئريات 
�سهيد�ت يف �ساحة �ل�غى  من �أجل  
ميينة  وتنتمي   �جلز�ئر  حترير 
ع��دي  �إىل هذه �لقافلة من �لن�ساء 
�لبطالت �ملكافحات �لالئي يجب 
�أن   ، �ال�ستقالل  ، نحن جيل  علينا 

ننقب ون�سجل �أعمالهن �لبط�لية.

ا�شتح�شار اللحظات 
املريرة للبطلة

�إغيل  ل�يزة  �ملجاهدة  وقالت   
�أحريز خالل تقدميها لهذ� �لكتاب 
�لقيم �إن �حلديث عن �لبطلة زليخة  
ع��دي  ميينة  �حلقيقي  ��سمها 
�ملريرة  للحظات   ��ستح�سار  ه� 
عا�س��  من  ووحدهم  عا�ستها  �لتي 
يروو�  �أن  ي�ستطيع�ن  �ملاأ�ساة  هذه 
�الأفعال  يتذكرو�  و�أن   ، ذلك  لنا 
�لب�رش  يتحملها  ال  �لتي  �ل�سنيعة 
�أ�رش  �إن  وبالتايل  تغتفر  ال  و�لتي 
فعل  بها  و�لتنكيل  وتعذيبها  زليخة 
�سخ�ش  كل  على  يجب  �إجر�مي 
�أن  �أحريز  م�سرية   ، به  يندد  �أن 
زليخة قد ��ستجابت ل��جب حترير 
�لتخلي عن  وطنها   ومل ترتدد يف 
بيتها و�البتعاد عن �أوالدها  لتحمل 
بالق�سية  كم�ؤمنة   م�س�ؤولياتها  
ولتت�ىل   ، بها  وملتزمة   �ل�طنية  
، كان  م�س�ؤولية �سيا�سية وع�سكرية 
حترير  و�الأوحد  �الأ�سمى  هدفها 
�لت�سحية  ذلك  كلفها  ول�  بلدها 
تلك  ميينة  حتدت  فلقد  بالنف�ش 
�ملجندة  و�ملنا�سلة  �ملثالية  �الأم 

�سع�بات �لن�سال �ل�رشي، فنظمت 
�سبكات �لدعم، وعملت على ت�عية 
�رش�سال  مدينة  يف  �مل��طنني 
جميع  به  قام  ما  وه�  و�س��حيها 
�ملجاهدين �ملقتنعني و�مل�سممني 
�ال�ستعمار  جر�ئم  �إيقاف  على 

�ملت�ح�سة.
 

الدعوة لتخ�شي�س ن�شب 
تذكاري ليمينة عوادي

ومن جهتها  دعت  ذ�ت �ملتحدثة 
��ست�سهاد  من  �سنة  �ستني  وبعد 
و�الأ�سيلة   �حلقيقية  �لبطلة  هذه 
بتخ�سي�ش ن�سب  يليق بها ويذكرنا 
بها  ومما ال �سك �أن هنالك حاالت 
فعلى  ليمينة   م�سابه�  �أخرى 
�مل�ؤرخني �أن ي�سلط�� �ل�س�ء  على 
هذه �حلاالت �ملتميزة لهن �ملجد 
عائلة  حزن  �إن  وبالتايل  و�خلل�د  
يا  عليك  حزن  م�ساعف،  ع��دي 
وحزن   ، �ل�سهيدة  �لبطلة  زليخة 
على فقد�نك لقرب نرتحم فيه على 
تفكريي  .يذهب  �لطاهرة  روحك 
�إىل �لعدد �لكبري من �ل�سهد�ء �لذين 

بق�� بال قرب �أمثال �لعربي �لتب�سي 
ب�قرة،  �أحممد  �سي  و�لعقيد 
�سديد  ولالأ�سف  �أود�ن  وم�ري�ش 
خاطبت  حيث   ط�يلة  �لقائمة 
بالق�ل   ع��دي   ميينة  �أحريز  
�أر�ش  قطعة  قرب  �الآن   تك�نني 
و�إكليل  �لنعمان  �سقائق  فيها  تزهر 
عطرة  رو�ئح  منها  تنبعث  �جلبل، 
�ل�رش�سايل  �ل�ساحل  كل  على  تعبق 
تكرميا  �إال  �لكلمة  لي�ست  فيمينة 
للذ�كرة  و�عرت�فا  جد�  �سغري� 
�ملقاومة  رم�ز  من  برمز  و�لتاريخ 
�لذين �سح�� من �أجل جز�ئر حرة 

وم�ستقلة و�سيادية .
 

الكاتب احممد هواورة يف 
�شطور ...

�لكاتب  �أن  بالذكر  و�جلدير 
بتاريخ  �مل�ل�د  ه��ورة  �حممد 
والية  ب�رش�سال  ن�فمرب1954   3
جتارة  دبل�م  على  حا�سل  تيبازة. 
من بن عكن�ن باجلز�ئر، تقلد عدة 
عم�مية  م�ؤ�س�سات  يف  منا�سب 
للكتابة    1990 منذ  وقته  وي�سخر 

�ل�سحفية و�الإعالم �جل��ري.

عن 75 عاما

 رحيل مرتجم روائع االأدب
 الرو�سي »اأبوبكر يو�سف«

 �سدور الرتجمة العربية لكتاب
 “يوجوكون” لـ كايبارا اإكيكن

لنيقني عبد اجلواد

»االأقا�سي�ص املئة قبل االأخرية«.. من قلب احلياة

رئي�ش  جاد،  �رشيف  �أعلن 
�جلامعات  خريجي  ر�بطة 
عن  م�رش  يف  �لرو�سية 
�مل�رشي  �ملرتجم  وفاة 
�أب�بكر ي��سف، عن  �ل�سهري 
عطاء  رحلة  بعد  عاما،   75
عربي  �أول  �إنه  �إذ  حافلة، 
رو�سيا  �أدباء  �حتاد  مينحه 
عام  �ل�رشفية  �لع�س�ية 
الإ�سهاماته  تقدير�  2000؛ 
�لتقريب  يف  �لكبرية 
�لرو�سية  �لثقافتني  بني 

و�لعربية.
ت�رشيح  يف  جاد  وقال 
�لر�حل  �إن  له،  �عالمي 
�الأدب  مرتجمي  �أبرز  �أحد 
ح�سل  �إذ  للعربية،  �لرو�سي 
عام  ب��سكني  ميد�لية  على 
�لعميقة  الإ�سهاماته  2012؛ 
�لعرب  �لقر�ء  تعريف  يف 
خا�سة  �لرو�سي،  باالأدب 
ت�سيك�ف،  �أنط�ن  �أعمال 

عرب  �لقر�ء  عرفها  �لتي 
�أن  جاد  و�أو�سح  ترجماته. 
منذ  �أقام  �لر�حل  �ملرتجم 
�ملا�سي  �لقرن  �ستينيات 
مب��سك�، وه� حا�سل على 
�الأدب  يف  �لدكت�ر�ه  �سهادة 
�أغلب  وق�سى  �لرو�سي، 
متفرغا  حياته  �سن��ت 
د�ر  يف  مرتجما  للعمل 
�ل�س�فيتية  “بروجري�ش” 
د�ر  �إىل  �نتقل  ثم  للن�رش، 
�لتي  “ر�دوجا”  ن�رش 
يف  �لعربية  لقر�ء  قدمت 
�الأعمال  �أغلب  �ل�سبعينيات 

�لرو�سية.
�أب�بكر  �لدكت�ر  وترجم 
م�سريته  خالل  ي��سف، 
�لكتب  ع�رش�ت  �حلافلة، 
�الأدبية �لرو�سية �إىل �لعربية، 
خمتارة  م�ؤلفات  منها 
ولريمنت�ف  لب��سكني 
وج�ج�ل وج�ركي وك�برين 

و�س�ل�خ�ف.
�إعادة  على  �أ�رشف  كما 
�ملرتجم  ترجمات  طبع 
�لدكت�ر  �لكبري  �لر�ئد 
لرو�يات  �لدروبي  �سامي 
�ل�سهرية،  د�ست�يف�سكي 
�مل�ؤلفات  من  وغريها 
�لكال�سيكية،  �لرو�سية 
جمم�عة  �إىل  �إ�سافة 
�الأدباء  م�ؤلفات  من  كبرية 
جنكيز  منهم  �ل�س�فيت، 
وبيك�ف  �آيتمات�ف 

ومارك�ف وغريهم.
بخالف �لرو�يات و�الأعمال 
�لعديد  ترجم  �لق�س�سية، 
من ق�سائد �ل�سعر �لرو�سي، 
عدة  كتب  له  �سدرت  �إذ 
ت�ت�سيف  لق�سائد  مرتجمة 
وبل�ك،  وبري��س�ف 
�ل�سعر  من  وخمتار�ت 

�ل�س�فيتي.
 وكالة اأنباء ال�شعر

�لثقافى  �ملركز  عن  حديثا  �سدر 
لكتاب  �لعربية  �لرتجمة  �لعربى 
�حلياة”  يف  درو�ش  “ي�ج�ك�ن.. 
�إكيكن،  كايبار�  �لياباين  للكاتب 

وترجمة: �أمال ن. �حللبى.
�إكيكن فيل�س�فاً وطبيباً  كان كايرب� 
مديد�ً  عمر�ً  عا�ش  و�سام�ر�ي، 
ويدّون  �لطب،  مهنة  ميار�ش 
�حلياة  ب�ساأن  و�أفكاره  مالحظاته 
�لطبيعة  مع  و�ملتناغمة  �ل�سليمة 
�لتي ميكن �أن يعي�سها �ل�سام�ر�ي. 
من  و�لثمانني  �لر�بعة  بلغ  وعندما 

وما  مالحظاته  بجمع  قام  �لعمر، 
حمل  كتاٍب  يف  معارف  من  جنى 
درو�ش  �أي  “ي�ج�ك�ن”،  عن��ن 
فيه  و�سح  �حلياة،  رعاية  يف 
�لفر�سان  له�ؤالء  �الأخرية  و�ساياه 

�ملحاربني.
�لعمل  هذ�  �أن  من  �لرغم  وعلى 
طبقة  �إىل  �الأ�سل  يف  م�جها  كان 
�ل�سام�ر�ي يف ذلك �لع�رش، �إال �أنه 
�رشعان ما �نت�رش بني جميع فئات 
�ملجتمع، و�أ�سبح مرجعاً يف �ليابان 
�حلديث، حيث تعاد طباعته ب�سكٍل 

ترجمته  من  �لهدف  �أما  د�ئم، 
على  �لعربي  �لقارئ  و�سع  فه� 
و�إتاحته  �ل�سام�ر�ي”،  “طريق 
جماالت  يف  عليه  �ل�سري  فر�سة 
عديدة من حياته �لي�مية، من �أكل 
وعناية  حي�ية،  وطاقة  و�رشب، 
ومر�ش  جن�سية،  ورغبة  باجل�سم، 
وفن �لطبابة، و��ستعمال �لعقاقري، 
�سن  �لكرمي يف  �لعي�ش  �إىل  و�س�الً 

�ل�سيخ�خة.
 وكالة اأنباء ال�شعر

ي�سم هذ� �لكتاب 100 من �الأقا�سي�ش 
مير  �أن  ميكن  ملا  من�ذجاً  تعد  �لتي 
يجدون  عندما  �لنا�ش،  من  كثرٌي  به 
�أنف�سهم يف قلب �حلياة، وو�سط �سبابها 
مرة،  وغدرها  خد�عها  وبني  وبهائها، 
�أخرى.  مرة  وزه�ها  �نفر�جها  وبني 

بـ  و�ملعن�ن  حديثاً،  �ل�سادر  �لكتاب 
�الأخرية«،  قبل  �ملئة  »�الأقا�سي�ش 
تق�ل  �جل��د،  عبد  نيفني  للدكت�رة 
م�ؤلفته يف �ملقدمة: »�إذ� كنا قد �عتدنا 
على �سماع �حلكايات و�حل��ديت قبل 
كربنا،  �أن  فبعد  �سغار،  ونحن  �لن�م 

يك�ن ��ستيقاظنا من �لن�م قد �أ�سحى 
�رشورة ال مفر منها، لنظل �أحياء، لذ�، 
فاإنها رحلتك لل�سع�د، �لتي �ستبد�أ ف�ر 
�ُسباتك  من  �ال�ستيقاظ  قر�ر  �تخاذك 

�لعميق.. فال ت�ؤجلها«.
 وكالت



درا�سة

 تناول الأرز واملعكرونة 
قد يكون مميتا!

حذر بع�ض �لعلماء، يف در��سة �أجريت حديثا، ون�رشت 
يف »Nature Microbiology«، من تناول �لأرز 
و�ملعكرونة �إذ� كانت مطبوخة منذ ب�سعة �أيام ومت 

تخزينها. وجاء يف �لدر��سة �أن تلك �لأطعمة ميكن �أن 
تت�سبب يف تكوين بكترييا توؤدي �إىل �لت�سمم �لغذ�ئي، وحتى 

�إىل �ملوت. وعادة ما ين�سّب �هتمام �لنا�ض على �للحوم 
و�لدو�جن و�لأ�سماك �لتي تخزن يف �لثالجة لب�سعة �أيام، 
ظنا منهم �أن �لبكترييا �ل�سارة بالإن�سان ميكن �أن ت�سيب 

هذه �لأطعمة، بينما ل يهتم �أحد بالأرز �أو �ملعكرونة.
وي�سك �لعلماء يف �أن هناك بكترييا قاتلة حمتملة با�سم 
»با�سيلو�ض �سرييو�ض« )Bacillus cereus(، ميكن �أن 
تتكاثر يف هذه �لأطعمة )�لأرز و�ملعكرونة(، وفقا ملا 

ن�رشه موقع »Siencealert«. وحذر �ساحب �لدر��سة، 
�لباحث �لأ�سرت�يل من �جلامعة �لأ�سرت�لية �لوطنية، ماتور 
�أنوكريتي، من خطورة تلك �لبكترييا �ل�سائعة، حيث �أنها 
»تعي�ض يف �أي بيئة جتدها �ساحلة لبقائها مثل �لرتبة 

و�حليو�نات و�حل�رش�ت و�لغبار و�لنباتات«، وقد تعي�ض 
»با�ستخد�م �لعنا�رش �ملغذية من �ملنتجات �لغذ�ئية، مبا 
يف ذلك �لأرز ومنتجات �لألبان و�لتو�بل و�لأطعمة �جلافة 
و�خل�رشو�ت«. و�أما عن �حلالت �ملميتة لالإ�سابة بهذه 
�لبكترييا، فقد مت �لإبالغ عن حالة 5 �أطفال من عائلة 

و�حدة عام 2005، �أ�سيبو� باملر�ض جر�ء تناولهم ل�سلطة 
معكرونة طبخت قبل �أربعة �أيام، فعانى جميع �أفر�د 

�لعائلة من ت�سمم غذ�ئي بدرجات خمتلفة، بل وتويف �لبن 
�لأ�سغر. ويتابع �أنوكريتي قائال �إن »بكترييا )با�سيلو�ض 

�سرييو�ض( ميكن �أن تنتقل عن طريق �لغذ�ء، لكن �لعدوى 
بها مل تر�سد ب�سبب �أعر��سها �خلفيفة ب�سكل عام، لكن 
حالة م�ستع�سية كهذه توؤكد على �حتمال خطورة هذه 

�لبكترييا ب�سبب ما �أحدثته من ف�سل بالكبد«.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر 

 

عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف در��سة علمية حديثة ملعرفة �رش �ل�سوت  تو�سّ
�لذي ي�سدر لدى »طقطقة« �لأ�سابع، مظهرين �أن �سببه 

�نفجار فقاعات جمهرية يف �ل�سائل �ملوجود يف �ملفا�سل، 
للتو�سل لهذه �خلال�سات، ��ستند �لباحثون �لفرن�سيون 

و�لأمريكيون �إىل مناذج ريا�سية.
و�لفر�سية �لتي طرحوها لي�ست جديدة، وهي ظهرت لأول 

مرة قبل 70 عاماً ثم �سككت بها در��سات لحقة، �إل �أن 
�جلديد يف خال�سات �لدر��سة �لأخرية �أن �نفجار فقاعة 

و�حدة يكفي لإ�سد�ر هذ� �ل�سوت، بح�سب عبد �هلل بركات 
�لباحث يف �لكلية �لتقنية يف باري�ض.

وكانت در��سة �أجريت يف �لعام 2015 حتدثت عن �أن �سوت 
»�لقرقعة« ياأتي من ت�سّكل �لفقاعات ولي�ض من �نفجارها 

وقال بركات: »رّكزنا على هذه �مل�ساألة من وجهة نظر 
ريا�سية، لأن كّل �لأبحاث �ل�سابقة كانت تعتمد على 

�ملر�قبة«نو�أ�ساف: »حاولنا بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�سياً 
لو�سف ظاهرة فيزيائية«.

وخل�ض �لباحثون يف �لدر��سة �ملن�سورة يف جملة 
»�ساينتيفيك ريبورت�ض« �إىل �أن �نفجار �لفقاعات �ل�سغرية 
هو �مل�سوؤول عن �إ�سد�ر �سوت »�لقرقعة« لدى »طقطقة« 
�لأ�سابع، ولي�ض ت�سّكلها ول ت�سبب هذه �ملمار�سة �لتهاب 

�ملفا�سل، بخالف �لعتقاد �ل�سائد.

اأدوية �صائعة ت�صيب الدماغ باأمرا�ض خطرية

�أن  �لدمنارك  من  علماء  �كت�سف 
تناول �مل�ساد�ت �حليوية له عالقة 
بالإ�سابة باأمر��ض نف�سية خطرية 
 »Conversation« موقع  ويفيد 
باأن �لعلماء �أجرو� در��سة مب�ساركة 
ولدو�  �سخ�ض،  مليون  من  �أكرث 

جميعا خالل �أعو�م 2012-1995.
�لتي  �لأمر��ض  �لأطباء  وحدد 
لغاية  م�سرتك  كل  بها  �أ�سيب 
�لتي  تلك  فيها  مبا   ،2013 عام 
�مل�ست�سفى،  يف  رقودهم  تطلبت 
ميكن  �لتي  �خلفيفة  و�لأمر��ض 
للعدوى.  م�سادة  باأدوية  معاجلتها 
كما مت حتديد جميع �ل�سطر�بات 
ت�سخي�ض  �إىل  ��ستناد�  �لنف�سية 
�لأطباء و�لو�سفات �لطبية و�ت�سح 
من  ز�دت  �ملعدية  �لأمر��ض  �أن 
خطر تطور �ل�سطر�بات �لنف�سية 
بـ 1.84 مرة. وعند تناول �لأدوية 
�حليوية،  �مل�ساد�ت  فيها  مبا 
مرة.   1.4 بـ  �ملوؤ�رش  هذ�  �رتفع 

م�سادة  �أدوية  تناول  �أن  كما 
��سطر�بات:  يف  ت�سبب  للبكترييا 
طيف �لف�سام، �لو�سو��ض �لقهري، 
و�ل�سلوك،  �ل�سخ�سية  ��سطر�ب 

طيف �لتوحد ونق�ض �لنتباه.  
�لعالقة  هذه  تو�سيح  وميكن 
�ملعوي  �لنبيت  بني  بالتفاعل 
فكما  �ملركزي.  �لع�سبي  و�جلهاز 
�مل�ساد�ت  فاإن  معروف،  هو 
�لثدييات  لدى  ت�سبب  �حليوية 
تغري�ت يف �أنو�ع و�أعد�د �لبكترييا 
�إىل  يوؤدي  قد  ما  �لأمعاء،  يف 
�ملعرفية  �لقدر�ت  �نخفا�ض 

لالإن�سان.

الن�سيان قد يكون عالمة 
مر�ض قاتل

تورونتو  جامعة  علماء  �أجرى 
فيها  �سارك  در��سة  �لكندية 
لالإ�سابة  معر�سون  �أ�سخا�ض 

�أن  و�كت�سفو�  �لدماغية،  باجللطة 
�لن�سيان �لفجائي قد يكون عالمة 
�حلدوث  و�سيكة  دماغية  جللطة 
�أو حدثت بالفعل، يقول �لباحثون، 
يالحظون  �لذين  »�لنا�ض 
يريدون  �لذي  ما  ين�سون  باأنهم 
�لطبيب  مر�جعة  عليهم  قوله، 
يكون  قد  هذ�  لأن  �ملخت�ض، 
�إىل �حتمال حدوث جلطة  �إ�سارة 
دماغية  نتيجة جللطة  �أو  دماغية 
»�سامتة« حدثت. ويو�سح �لأطباء 
»�ل�سامتة«  �لدماغية  �جللطة  �أن 
هي تلك �لتي ل تر�فقها �أعر��ض 
�لروؤية  فقد�ن  مثل  معروفة 
�لكالم  و��سطر�ب  �لطبيعية 
و�ل�سلل، لأن هذ� يعود �إىل �لأوعية 
�لذي  �لدماغ  جلزء  �لدموية 
كانت  فاإذ�  �جللطة.  فيه  حدثت 
يعني  فهذ�  »�سامتة«،  �جللطة 
�لدماغ  �أجز�ء  يف  حتدث  مل  �أنها 
و�لكالم  �حلركة  عن  �مل�سوؤولة 

و�لب�رش. �أي ميكن �أن حتدث دون 
هذه  يف  ذلك،  �لإن�سان  يعي  �أن 
�لدقيق  �لفح�ض  فقط  �حلالة 
بالرنني  �لت�سوير  با�ستخد�م 
يك�سف  �أن  ميكن  �ملغناطي�سي 
�أن  �إىل  �لأطباء  وي�سري  حدوثها. 
�إىل  ت�سري  �أخرى  عالمات  هناك 
�حتمال حدوث �جللطة �لدماغية 
�ل�سعف،  بالدو�ر،  �ل�سعور  وهي: 
بالدة �لإح�سا�ض، طنني يف �لأذن، 
��سطر�ب �لنوم، وجع ر�أ�ض �سبيه 
بال�سد�ع �لن�سفي، ويحذر �لأطباء 
�ملو��سم  تغري  مرحلة  يف  �أنه  من 
�ل�سد�ع  حالت  تزد�د  و�لطق�ض، 
�ملعر�سني  على  لذلك  �لن�سفي، 
حذرين،  يكونو�  �أن  به  لالإ�سابة 
�لأذن  يف  و�لطنني  �ل�سد�ع  لأن 
�سغط  لتغري  نتيجة  د�ئما  لي�سا 
لأنها  �ل�سيئ.  و�لطق�ض  �لدم 
جلطة  حلدوث  �إ�سارة  تكون  قد 

دماغية »�سامتة«.
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علماء رو�ض يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف العامل

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

دو�ء  رو�سيا  من  علماء  �بتكر 
حجب  ميكنه  �لربو  لعالج 
للمر�ض  �لرئي�سة  �لآليات  �إحدى 
وتفيد  يعاين منه �ملاليني  �لذي 
باأن علماء  »�إيزفي�ستيا«  �سحيفة 
للوكالة  �لتابع  �ملناعة  معهد 
�لبيولوجية،  �لطبية  �لفدر�لية 
ي�سمح  م�ستح�رش�  �بتكرو� 
نوبات  من  بالتخل�ض  للمر�سى 
�لختناق. وي�سري �لعلماء �إىل �أن 
هذ� �لدو�ء يوؤثر يف �سبب ظهور 

�ملر�ض ول يكافح �أعر��سه.

جميع  بنجاح  �لدو�ء  و�جتاز 
�ل�رشيرية،  قبل  ما  �لختبار�ت 
�ختباره  من  �لعلماء  �أثبت  وقد 
�أن  �ملخربية،  �لفئر�ن  على 
يوؤدي  �مل�ستح�رش  ��ستن�ساق 
حجم  يف  كبري  �نخفا�ض  �إىل 
وقال  �لق�سبات  ن�سيج  �لتهاب 
خايتوف،  مو�سى  �ملعهد،  مدير 
على  �ملادة  هذه  �بتكار  �إن 
يحجب  �جلزيئي  �مل�ستوى 
يف  »�ملذنب«  �لربوتني  �إنتاج 
�لذي  »�لإنرتلوكني-4«،  �لتهاب 

ي�سبب تطور �أمر��ض �حل�سا�سية 
�لربوفي�سور،  قال  جانبه،  من 
من  جون�سون،  �سيبا�ستيان 
ت�رشيح  يف  �مللكية  لندن  كلية 
لل�سحيفة، �إن �لوليات �ملتحدة 
بحوثا  جتريان  وبريطانيا 
ودر��سات يف هذ� �ملجال �أي�سا، 
متكنو�  رو�سيا  علماء  �أن  بيد 
»�لإنرتلوكني-4«  �أن  �إثبات  من 
تطور  يف  رئي�سا  دور�  يلعب 
�أما  �لتنف�سية،  �ملمر�ت  �لتهاب 
فيودوروفا،  �أولغا  �لربوفي�سورة، 

�حل�سا�سية  �أمر��ض  �أخ�سائية 
ل  »�لدو�ء  �إن  فقالت  و�ملناعة، 

مثيل له يف �لعامل«.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز �لدماغ 
بو��سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء �لنوم، و�أظهرت نتائج �لتجربة حت�سن 

�أد�ء �لذ�كرة يف �ليوم �لتايل. وتخطو نتائج هذه �لأبحاث خطوة و��سعة باجتاه 
�لتو�سل �إىل عالج يقلل من تدهور �لقدر�ت �ملعرفية و�لذ�كرة �لذي ي�ساحب 

بع�ض �لأمر��ض �لع�سبية مثل �ل�سلل �لرّعا�ض )باركن�سون(. ويعترب حتفيز 
�لدماغ من �ملو�سوعات �ل�ساخنة على مو�ئد �لبحث يف جمال علم �لأع�ساب 

خالل �ل�سنو�ت �لأخرية. ومتتاز �لطريقة �جلديدة باأنها تعتمد على �لنوم �لذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا �لذ�كرة بتنظيم وجتديد نف�سها. وبح�سب دورية 
نيورو�ساين�ض، �أم�سى �مل�ساركون يف �لتجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�سعو� 
خالل �لليل لطريقة �لتحفيز �لكهربي �جلديدة و�لتي ت�سّمى �لتحفيز بالتناوب 

عرب د�ئرة مغلقة.



�أغنامهم،  للحي  يحلب  عنه  �هلل  ر�ضي  بكر  �أبو  كان   )1(
ال  �الآن  �حلي:  من  جارية  قالت  باخلالفة  له  بُويَع  فلما 
يحلب لنا �أغنامنا، ف�ضِمعها �أبو بكر، فقال: بلى الأحلبنَّها 
ين ما دخلت فيه عن خلق كنُت  لكم، و�إين الأرجو �أاَلّ يُغِيّ
عليه، فكان يحلب لهم؛ )�لطبقات �لكربى؛ البن �ضعد، جـ 

3، �ضـ 138:139(.
د �مر�أًة عمياء   )2( قال �أبو �ضالح �لغفاري: كان عمر يتعَهّ
يف �ملدينة بالليل، فيقوم باأمرها، فكان �إذ� جاءها وجد 
غيه قد �ضبقه �إليها، ففعل ما �أر�دت، فر�ضده عمر، فاإذ� 
هو �أبو بكر، كان ياأتيها ويق�ضي �أ�ضغالها �رًسّ� وهو خليفة؛ 

)�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، �ضـ 265(.
 )3( قال �أبو بكر �ل�ضديق ر�ضي �هلل عنه: وددت �أين �ضعرة 
)�لزهد؛ الأحمد بن حنبل، �ضـ90،  يف جنب عبد موؤمن؛ 

رقم560(.
ع جي�ش �أ�ضامة بن زيد،   )4( خرج �أبو بكر �ل�ضديق ليُوِدّ
�لذي خرج جماهًد� �إىل �ل�ضام، وهو ما�ٍش، و�أ�ضامة ر�كب، 
فقال له �أ�ضامة: يا خليفة ر�ضول �هلل، لرتكنب �أو الأنزلن! 
فقال: و�هلل ال نزلت وال �أركب، وما علَيّ �أن �أُغرِبّ قدمي 
�ضاعًة يف �ضبيل �هلل! )�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، 

�ضـ195(.

من توا�صع اأبو بكر ال�صديق
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احلج:
قد يح�ضب �الإن�ضان �أن �ل�ضفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�ضة �لذي كلف بها �مل�ضتطيع و�عترب 
من فر�ئ�ش �الإ�ضالم على بع�ش �أتباعه 

يح�ضبه �الإن�ضان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َش  ُجّ �أَ�ْضُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُضوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�ش �ملجمل لبع�ش �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�ضالم، ن�ضتبني منه متانة 
�الأو��رس �لتي تربط �لدين باملقا�ضد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�ضد. فال�ضالة و�ل�ضيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �ضابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�ضالم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�ضود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�ضون �حلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه 
�ل�ضجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�ضاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�ضتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ش �ضلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�ضالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�ضوع وت�ضنع �أهم �ملنا�ضك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �ضيئا عن �ضالمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�ضد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�ضل وروعة �ل�ضلوك 

يرجع �إىل م�ضار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

ال�صالة الواجبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة �إَِنّ �ل�ضَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�ضَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َضاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهي  تَ�ضْ

من �ضوء �لقول و�ضوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�ضالة.

العالقة بني ال�صيام والدعاء
�آيات �ل�ضيام جاء عقبها ذكُر �لدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َضاأَلََك  َو�إَِذ�   {
َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة  �أُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل  َفلْيَ�ْضتَِجيبُو�ْ 
قال   ]186  : �لبقرة  يَْر�ُضُدوَن{] 

بع�ش �ملف�رسين : )) ويف هذه �الآية 
�إمياءٌ �إىل �أن �ل�ضائم مرجو �الإجابة ، 
و�إىل �أن �ضهر رم�ضان مرجوة دعو�ته 
، و�إىل م�رسوعية �لدعاء عند �نتهاء 
�لتحرير   [  )) رم�ضان  من  يوم  كل 

تعاىل  و�هلل   ]179/2 و�لتنوير 
يغ�ضب �إذ� مل ي�ضاأل قال �لنبي عليه 
�ل�ضالة و�ل�ضالم )) من مل ي�ضاأل �هلل 
يغ�ضب عليه (( ] رو�ه �أحمد 442/2 

و�لرتمذي 3373 [ .

العفو عن اخلطاأ والن�صيان يف الفروع
َب  ْو �رَسِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�ضيان فال حرج علي من ن�ضي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِضَى َوُهَو �ضَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْضيَاَن َوَما ��ْضتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ َتَ ُ َو�َضَقاهُ«)10( و�ضيامه �ضحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �ضَ

الإميان املزور
فلي�ضت �لعربة يف �جلوع و�لعط�ش �إنا �لعربة يف �ملقا�ضد و�ملعاين و�أ�ضول �ل�رسيعة ومل يعف �الإ�ضالم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�ضيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�ضيل مع دمه يف عروقه ينب�ش بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��ضمه:}�أََر�أَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �ضَ �ْضِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�ضَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُشّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َضاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ عالمة �ملكذبني بيوم �لدين �ضوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�ضالة ومل يتوجهو� �إليه باالإخال�ش يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�ش، و�ضوء خلقهم مع �لنا�ش نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخالق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خيه عن �لنا�ش )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�صول التقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلي، وو�ضية �هلل لالأولني و�الآخرين، و�ل�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غي ما �أو�ضي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�ضفهاء. فعندما ي�ضبح هُمّ �مل�ضلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �ضكلية دون �اللتفات �إل مقا�ضدها ودون �إحد�ث 

تغيي يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة �الإميان، وتد �نف�ضاما يف �ضخ�ضية بع�ش �مل�ضلمني، فقد تده 
ى �ل�ضدق، ويُ�ضيء معاملة  ا كثي �ل�ضالة و�ل�ضيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�ضه ال يُوؤمَتَن علي �ضيء، وال يتَحَرّ �ضخ�ضً

�الآخرين، وتده قليل �ل�ضرب عند �لبالء؛ فهو �إذ� مل يتغي بعبادته ومل ي�ضتفد من �أد�ئها.

حمفزات خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�ضلمني على �ضيام هذ� �ل�ضهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�ضلم لال�ضتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيي �ضلوكه وعادته. ثانياً : تغي �ل�ضلوك من حيث �لطعام و�ل�رس�ب و�لعبادة، و�ضبط �لنف�ش و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�ضلم هو من يتحكم بنف�ضه ال �ضهو�ته. ثالثاً : تالزم �أد�ء �لعباد�ت و��ضتمر�رها ما بني �ضحور و�ضيام و�ضالة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�ضهر دون �نقطاع، فامل�ضلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت مما ي�ضاعد 

على �ال�ضتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�ضلوك �الإيجابي �جلماعي من خالل �لتز�م �مل�ضلمني بحفظ �أل�ضنتهم وجو�رحهم 
مما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�ضاعد على �لتغيي. �إن كل ما يف �لكون يتغي يف رم�ضان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�ضلم �أن ي�ضت�ضعرها ويتعاي�ش يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيي، �لتغيي �الإيجابي �لذي ي�ضتمر مع �مل�ضلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�ضان.
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مهرجان  اإدارة  بني  اأزمة  اندلعت 
االآ�شيوية  لل�شينما  ال�شيخ  �رشم 
اإ�رشار  بعد  »الفريق«  فيلم  و�شناع 
املهرجان على عر�ش الفيلم، م�شاء 
اليوم االأحد، �شمن فعاليات الدورة 
مبدينة  الثقافة  ق�رش  داخل  الثالثة 
اأ�رشة  اإعالن  رغم  ال�شيخ،  �رشم 
�شوء  ب�شبب  له  �شحبهم  عن  الفيلم 

خمرج  قال  جانبه  ومن  التنظيم. 
االفتتاح  حفل  اإن  اإ�شالم   الفيلم 
وعر�ش  كبري،  تنظيم  �شوء  �شهد 
ما  للح�شور،  جاذبة  غري  فقرات 
مكان  ملغادرة  منهم  الكثريين  دفع 
عر�ش  رف�ش  اأنه  م�شيفاً  احلفل، 
االفتتاح  يف  ال�شبت،  اأم�ش  فيلمه، 
تعب  والأنه  القاعة  جاهزية  لعدم 

عامني  مدار  على  فيلمه  يف  كثرياً 
كاملني.

املهرجان  قرار  على  ر�شمي  وعلق 
بعر�ش الفيلم رغم قرارهم ب�شحب 
و�شاأبحث  »فليعر�شوا  قائاًل:  الفيلم 
من  �شدهم  اإجراء  اتخاذ  اإمكانية 

عدمه خالل ال�شاعات املقبلة«.
وعلى اجلانب االآخر، ك�شف م�شدر 

لـ24،  املهرجان،  اإدارة  داخل  من 
اإنه �شيتم عر�ش  رف�ش ذكر ا�شمه، 
يف  اأقل  ديجيتال  بن�شخة  الفيلم 
االأ�شلية،  الفيلم  ن�شخة  جودتها من 
التي ما زالت يف حوزة �شناع الفيلم 
اإىل االآن، م�شدداً على حق املهرجان 
قبلوا  اأنهم  طاملا  الفيلم  عر�ش  يف 

بعر�شه يف الدورة الثالثة.

فيلم »خطايا روح معذبة« لعمر 
عمرون ي�شنع احلدث يف مهرجان 

الفيلم الأمازيغي
   

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

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

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

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

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

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

بعد �شتة اأ�شهر من رفعها على يوتيوب.
 

»هاو تو ترين يور دراغون« يت�شدر اإيرادات ال�شينما الأمريكية

ا�شتبعاد املغربي حممد مفتاح من »كازبالنكا«

ت�سدر اجلزء الثالث من �سل�سة اأفالم الر�سوم املتحركة )هاو تو ترين يور دراغون( والذي يحمل 
عنوان )هاو تو ترين يور دراغون: ذا هايدن وورلد( اإيرادات دور ال�سينما باأمريكا ال�سمالية، 

ح�سبما اأظهرت تقديرات ا�ستوديوهات ال�سينما  م�ساء اأول اأم�س .

يف  ي�شارك  الذي  الفيلم،  وحقق 
من  كل  �شخ�شياته  اأ�شوات  اأداء 
باروت�شيل  وجاي  بالن�شيت  كيت 
اإيرادات بلغت 30  وغريارد باتلر، 

مليون دوالر.
الفيلم  الثاين  املركز  يف  وجاء 
فاميلي  ماديا  »اإيه  الكوميدي 
يف  ي�شارك  الذي  فيونريال«، 
بطولته كل من تايلر بريي وكا�شي 
حمققاً  الفلي،  وباتري�ش  ديفيز 
ايرادات بلغت 27٫1 مليون دوالر.  
فيلم  الثالث  املركز  اإىل  وتراجع 
باتل  )األيتا:  واحلركة  املغامرات 
اأجنيل(، الذي ي�شارك يف بطولته 
كل من روزا �شاالزار وكري�شتوفر 
حمققا  كونلي،  وجينيفر  فالتز 

ماليني   7 بلغت  اإيرادات 
دوالر.

املتحركة  الر�شوم  فيلم  وجاء 
)ليغو مويف:2 ذا �شكند بارت(، 
اأ�شوات  اأداء  يف  ي�شارك  الذي 
برات  كري�ش  �شخ�شياته 
اأرنت،  بانك�ش وويل  واإليزابيث 
باإيرادات  الرابع  املركز  يف 

بلغت 6٫6 مليون دوالر.
اخلام�ش  املركز  اإىل  و�شعد 
جائزة  على  احلائز  الفيلم 
اأو�شكار اأف�شل فيلم لهذا العام 
)غرين بوك(، والذي ي�شارك يف 
بطولته كل من فيغو مورتن�شن 
باإيرادات  علي،  وماهر�شاال 

بلغت4٫7 مليون دوالر.

رامي عيا�س يطرح »و�شفويل عيونك«

من�شور،  وليد  املنتج  ا�شتبعد 
مفتاح،  حممد  املغربي  الفنان 
»كازبالنكا«  اجلديد  فيلمه  من 

دون اإبداء اأ�شباب.
الغ�شب  انتابه  مفتاح  اأن  وعلم 
جراء قرار ا�شتبعاده املفاجئ، 
عر�ش  عن  اعتذر  اأنه  ال�شيما 
الذي  الفيلم،  ب�شبب  م�رشحي 
مع  املادية  االأمور  على  اتفق 
التوقيع  ينتظر  وكان  من�شور، 

فوجئ  ولكنه  ر�شمي،  ب�شكل 
رغم  معه  االأخري  توا�شل  بعدم 
القاهرة  يف  الت�شوير  انطالق 

واملغرب.
وي�شارك يف بطولة »كازبالنكا« 
واإياد  عادل  وغادة  كرارة  اأمري 
عبداجلليل  وعمرو  ن�شار 
واأحمد دا�ش وحممود البزاوي، 
من تاأليف ه�شام هالل واإخراج 

بيرت ميمي.

طرح اللبناين رامي عيا�ش اأحدث 
اأغانيه »و�شفويل عيونك« من 

األبومه اجلديد »ق�شة حب«، على 
قناته الر�شمية بيوتيوب.

اأغنية »و�شفويل عيونك« من 
كلمات نبيل اأفيوين، واأحلان 

نور املالح، وتوزيع جان ماري 
ريا�شي، ومن اإنتاج �رشكة 
»مزيكا«. وتخطت اأغنية 

»و�شفويل عيونك« 100 األف 
م�شاهدة، بعد �شاعات من 

طرحها على يوتيوب. وي�شم 
األبوم رامي عيا�ش »ق�شة حب« 

10 اأغاٍن خمتلفة باللهجتني 
امل�رشية واللبنانية

اأزمة بني مهرجان �شرم ال�شيخ لل�شينما الآ�شيوية و�شناع فيلم »الفريق«
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"كيا" من  القادمة  "Niro" الكهربائية  على  تعّرف 

"كيا"  �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
منوذجها  اجلنوبية  الكورية 
 "Niro" اجلديد من �ضيارات
اأوفر  الكرو�س  الكهربائية 
هذه  وجاءت  املتطورة 
املركبات بت�ضميم جديد كليا 
 "Niro" ب�ضيارات  مقارنة 
اأكرث  اأ�ضبح  فالهيكل  ال�ضابقة، 

الأمامية  والواجهة  ان�ضيابية، 
واأنيق  ع�رشي  مبظهر  باتت 
ال�ضباب  م�ضابيح  بف�ضل 
ب�ضكل حرف "x"، كما اأك�ضبت 
الأمامية  ال�ضدمات  ممت�ضات 
طابع  ال�ضيارة  هذه  واخللفية 
اأما مق�ضورة  والقوة.  احلداثة 
فتبدو  الداخل،  من  ال�ضيارة 

اأفالم  من  مركبة  كمق�ضورة 
وتتميز  العاملي،  اخليال 
املتطورة  واملواد  بالب�ضاطة 
يتداخل  والتي  تك�ضوها،  التي 
البال�ضتيك  مع  املعدن  فيها 
ب�ضورة  الكربون  واألياف 
وجود  اإىل  بالإ�ضافة  مميزة، 
و10   7 مبقا�س  �ضا�ضتني 

اأمام  اإحداهما  بو�ضات، 
ال�ضائق مبا�رشة و�ضتطرح هذه 
كهربائي  مبحرك  املركبة 
وبطارية  ح�ضانا،   170 بعزم 
تكفيها  كيلوواط،   1.56 ب�ضعة 
على  كلم   150 من  اأكرث  لقطع 
طرق ال�ضفر ال�رشيع، ونحو 70 

كلم داخل املدن.

�سيارة  "المبورغيني" تطلق 
كوبيه ريا�سية جبارة

"لمبورغيني"  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارات  من  اجلديد  منوذجها 
"Spyder" بن�ضخة كوبيه، يجعل 
منها واحدة من اأجمل ال�ضيارات 
ما  واأكرث  الأ�ضواق  يف  الريا�ضية 
الت�ضميم  هو  ال�ضيارة  هذه  مييز 
يف  الهوائية  للفتحات  الفريد 
ميكن  الذي  وال�ضقف  هيكلها، 
طيه واإخفاوؤه داخل الهيكل خالل 
17 ثانية، حتى عند �ضري املركبة 
و�ضتاأتي  عالية  �رشعات  على 

كبرية  مبحركات  ال�ضيارة  هذه 
 5.2 و�ضعة  اأ�ضطوانات،  بع�رش 
�ضيارات  املوجودة يف  كتلك  لرت، 
 Lamborghini Huracan"
Evo"، بعزم 640 ح�ضانا، قادرة 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  زيادة  على 
ثانية   2.9 يف  كلم/�ضاعة   100
تطرح  اأن  املفرت�س  ومن  فقط 
اأواخر  الأ�ضواق  يف  املركبة  هذه 
ربيع هذا العام، ب�ضعر يرتاوح ما 

بني 184 و220 األف دولر.

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

دودج ت�سارجر 2019 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  ال�ضينية  ال�رشكات 
بب�ضاطة اأن تكبح نف�ضها عن اإغراء 
الغرب،  �ضيارات  ت�ضاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�ضها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�ضيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�ضني.
حيث تظهر �ضور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ضتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�ضينية 

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

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�ضيل، 
لكن و�ضائل الإعالم ال�ضينية تتوقع 
باأن ال�ضيارة �ضت�ضمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�ضميمها 
�ضينجدو  تد�ضينها يف معر�س  يتم 
�ضينطلق  والذي   2018 لل�ضيارات 

يف 7 �ضبتمرب.

موديالت  ح�ضول  املرتقب  من 
حتديثات  على  وت�ضالنجر  ت�ضارجر 
لذلك  دودج  تلميح  ح�ضب  قريبا 
موؤخرا.. وقد ظهرت �ضور جت�ض�ضية 
القادم  ت�ضارجر  ملوديل  جديدة 
حمدودة  تغيريات  عن  تك�ضف 

لل�ضيارة الع�ضلية.
“�ضكات”  لن�ضخة  هي  ال�ضور 
بنف�س  ت�ضارجر،  لدودج  الأ�ضا�ضية 
الأمامية  وامل�ضابيح  املقدمة 
ال�ضابق،  للموديل  املحرك  وغطاء 
رئي�ضي،  واحد  باختالف  ولكن 
فتحات الهواء، والتي مت و�ضع اثنتني 
�ضبكة  من  العلوي  اجلزء  يف  منها 

الأمامية  امل�ضابيح  بجوار  التهوية 
لإعطاء ت�ضارجر مظهرا اأكرث جراءة 

ولو ب�ضكل حمدود لعام 2019.
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�ضدار 
حمدودة  تغيريت  مع  املوديل،  من 
وبع�س  الكربوين  اخللفي  للجناح 
املوديل  �ضارة  على  التعديالت 
اأ�ضفل  تقع  التحديثات مع ذلك  اأهم 
غطاء املحرك لأداء ال�ضيارة، لرفع 
قوتها من امل�ضتوى احلايل عند 485 
ح�ضان، ويُذكر اأن دودج تنوي اإجراء 
حتديثات �ضاملة لالأداء واملحركات 

يف موديل 2020.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

�ضريون  بوجاتي  ا�ضتبدال  رغم 
فريون،  لطراز  �رشع  والأ حدث  الأ
من  واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإل 
اأف�ضل ال�ضوبركارز التي مت �ضنعها 
طالق، ولهذا ال�ضبب تعترب  على الإ
ن�ضخة  �ضنع  يتم  كي  منا�ضبة  الآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  ال�ضعب  من  بالطبع، 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�ضخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�ضعر 
ن�ضخة  بطرح  اأفيتو  با�ضم  رو�ضي 
والتي  فريون،  من  مكتملة  ن�ضف 
 6 �ضعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�ضان  بقوة  لرت 
هذه  اأن  اإل  فقط،  كلم   100 �ضري 
التفا�ضيل م�ضكوك يف م�ضداقيتها 

بن�ضبة كبرية جداً بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�ضب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�ضخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  الأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�ضان،   1،000 بقوة 
اأية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  اختالفاً  �ضوبر�ضبورت 
تاأتي  فهي  املقلدة،  الن�ضخة  هذه 
التريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�ضان و 1،500 نيوتن.

معدل  مع  الدوران،  عزم  من  مرت 
كلم/�ضاعة   100 اإىل   0 من  ت�ضارع 
ق�ضوى  و�رشعة  ثانية   2.5 خالل 

ت�ضل اإىل 415 كلم/�ضاعة.

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�ضنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�ضي الرو�ضية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�ضية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ضتحدث �رشكة بي 
الأملانية م�ضنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�ضيا، ومن املرجح 
و�ضيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�ضيارات"اأما 
�ضينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�ضنع، 
�ضيدان من  �ضيارات  ت�ضنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�ضال عن �ضيارات كرو�س اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني

النتهاء  يتم  اأن  املفرت�س  ومن 
من بناء امل�ضنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�ضف، 
من  الثاين  الن�ضف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�رش ق�شائي لدى حمكمة ال�رشاقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء  عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612و 613و 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : كيتي عبد احلكيم بن عبد القادر عامل املولود ببلدية بوزريعة  ولية اجلزائر يف 1959/02/21
املقيم)ة( ب : 81 �شارع قاو�س بلدية ال�رشاقة ولية اجلزائر 

-�شد : طاهر بالر بن ح�شني عامل املولود ببلدية ال�رشاقة ولية اجلزائر بتاريخ 1970/11/03
املقيم)ة( ب : حي قاو�س بلدية ال�رشاقة ولية اجلزائر 

-مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة    بتاريخ 2016/12/20 رقم الفهر�س 2016/366 املمهور بال�شيغة التنفيذية �شادر عن ال�رشكة املدنية املهنية للتوثيق بال�رشاقة لالأ�شتاذين بن 
ف�شالة عبد القادر و جرباع علي الكائنة ب 13 �شارع عليوة ف�شيل ال�رشاقة 2018  

-بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 
حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/01/10 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  

-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/01/10
-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/10 

-بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 004 101 680 77
-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/01/22
- بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/01/22

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/02/14 حتت رقم 19/00576 ، 
ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/10 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة بتاريخ 2016/12/20 
الكائنة ب 13 �شارع عليوة ف�شيل  القادر و جرباع علي  بال�رشاقة لالأ�شتاذين بن ف�شالة عبد  للتوثيق  ال�رشكة املدنية املهنية  التنفيذية  �شادر عن  بال�شيغة  الفهر�س 2016/066 املمهور  رقم 

ال�رشاقة 2018  
املت�شمن ما يلي  )).... �رشح الطرف املودع لديه ال�شيد / طاهر بالر طاهر بن ح�شني باأنه ت�شلم الوديعة املتمثلة يف مبلغ 2.300.000.00 دج  اثنان مليون و ثالثمائة األف دينار جزائري  .

                                   ))...
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإل �شي�رشع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�رش ق�شائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء  عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612و 613و 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : دواقي حممد اأمني  العنوان : طريق ال�شيوخ بوزريعة – اجلزائر  
القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : زيواين بالل  

-�شد : موؤ�ش�شة �شامل موبيدزاينNC SALEM MOBIDESIGN  ) �شخ�س طبيعي  IXINA ( املمثلة من طرف �شاحبها و م�شريها �شامل جنيب حميد 
-مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�شم املدين  بتاريخ 18/03/07 رقم اجلدول  17/09110 رقم الفهر�س 18/002039 املمهور بال�شيغة التنفيذية 

امل�شلمة بتاريخ 2018/12/11  .
-بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/01/20 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  
-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/01/27

-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/27 
-بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 004 101 755 77

بتاريخ 2019/02/14 حتت رقم  ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة  اأمر �شادر عن  بناء على  ، و  الرابعة منها  الفقرة  بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما 
19/00574 ، ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/20 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر 

عن حمكمة ال�رشاقة الق�شم املدين  بتاريخ 18/03/07 رقم اجلدول  17/09110  رقم الفهر�س 18/02039 املمهور بال�شيغة التنفيذية  امل�شلمة بتاريخ 2018/12/11  
املت�شمن ما يلي  )).... يف املو�شوع : احلكم بف�شخ عقد البيع املربم بني املدعي دواقي حممد امني و املدعى عليها موؤ�ش�شة �شامل موبيدزاين املمثلة من قبل ال�شيد �شامل جنيب 
حميد و بالنتيجة الزام املدعى عليها باأن ترد للمدعي مبلغ الت�شبيق املدفوع لها و املقدر مبليون دينار جزائري )1.000.000.00دج و ان ت�شدد له مبلغ خم�شون األف دينار جزائري ) 

50.000.00دج كتعوي�س عن ال�رشر الالحق به ، حتميل املدعى عليها بامل�شاريف الق�شائية   ....((                                   
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإل �شي�رشع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�رش ق�شائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء  عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612و 613و 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : يو�شف ع�شري �شفيان العنوان : حي ال�شالم – ال�شلف 
القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : براهمي عبد احلق 

-�شد : ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة ايجيقران املمثلة من طرف م�شريها 
العنوان  : 11 بن حدادي �شعيد فيال رقم 12 ال�رشاقة 

-مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�شم التجاري / البحري  بتاريخ 18/01/15 رقم اجلدول  17/05974 رقم الفهر�س 18/00514 املمهور بال�شيغة التنفيذية 
امل�شلمة بتاريخ 2018/12/26  .

-بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 
حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/01/06 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  

-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/01/06
-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/06 

-بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 004 108 538 77
-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/01/15
- بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/01/15

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/02/07 حتت رقم 19/00492 ، 
ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/06 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة ال�رشاقة 

الق�شم التجاري / البحري بتاريخ 18/01/15 رقم اجلدول  17/05974  رقم الفهر�س 18/00514 املمهور بال�شيغة التنفيذية  امل�شلمة بتاريخ 2018/12/26  
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جيلها  �إطالق  �آبل  �رشكة  تعتزم 
 Apple« �ساعات  من  �خلام�س 
جتعلها  مبو��سفات   »Watch
�ل�ساعات  �سوق  �سد�رة  حتتل 

�لذكية.
جديدة  ميزة  �لآن  »�آبل«  وتخترب 
�ساعاتها  �إىل  �إ�سافتها  تنوي 
معدلت  مر�قبة  وهي  �لقادمة، 
�ستعتمد  و�لتي  �مل�ستخدم،  نوم 

ح�سا�سات  على  كبري  ب�سكل 
قيا�س نب�س �لقلب �ملوجودة يف 
 Apple« �ستكون  كما  �ل�ساعة 
و�سع  على  قادرة   »5-Watch
قلب  حلالة  متكامل  ت�سخي�س 
�رشعة  وقيا�س  �مل�ستخدم، 
و�إنذ�ره  �نتظامه،  وعدم  �لنب�س 
�آلية  يف حال ت�سجيل �أي خلل يف 
عمل �لقلب، ور�سم خمطط بياين 

تلك  بدقة  ي�سف  �أ�سهر  لعدة 
�لبيانات، ومن �ملفرت�س �أن تزود 
بح�سا�سات  �أي�سا  �ل�ساعات  هذه 
قادرة على قيا�س درجة �حلر�رة 
م�ستويات  وحتديد  و�لرطوبة، 
�ل�سجيج، �لتي قد توؤثر على �سحة 
و�جل�سدية،  �لنف�سية  �مل�ستخدم 
لإجر�ء  كامري�ت  �إىل  بالإ�سافة 

مكاملات �لفيديو.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

�أحدث   Jio تطبيق 
�لويب  مت�سّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  و�جلميع  بالي، 
يف  تطول  �لقائمة  �أن 
يف  حيث  �ملجال،  هذ� 
مل�سنا  �لأخرية  �لآونة 
من  به  باأ�س  ل  عدد 
�ملت�سفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذ�  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رشيًعا  حاًل  �أندرويد  كم�ستخدم  لك  يُقّدم  �لذي  �ملت�سّفح، 
لت�سّفح �لنرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  �أنه  �ملت�سّفح  هذ�  ومن مميز�ت 
بكافة  �لأخبار  �أحدث  لك  تعر�س  �لتي  �لرئي�سية  �لو�جهة  وهناك 
وحماذ�ة  �لطلب،  ح�سب  �لن�س  حجم  تعديل  خيار�ت  مع  �أ�سكالها، 
بالأخبار يّقدم لك مت�سّفح Jio مقاطع فيديو ح�سب �لذوق، بطريقة 

.UC م�سابهة للمت�سّفح �لغني عن �لتعريف
ومن على �لو�جهة �لرئي�سية للمت�سّفح �ستاُلحظ وجود عالمات تبويب 
�فرت��سية لبع�س مو�قع �لويب �ل�سهرية، ف�ساًل عن وجود �رشيط بحث 
يدعم �لبحث �لن�سي و�لبحث �ل�سوتي، مع دعمه لفتح عالمات تبويب 
�أدعها  �لتي  �ملميز�ت  �خلفي، وغريها من  �لت�سّفح  وو�سع  متعددة، 
 Jio Browser مت�سّفح  حتميل  ميكنك  �أخرًي�  بنف�سك،  لتكت�سفها 
يدعم  �أن  على  بالي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�سكل 

�أندرويد 5.0 فاأحدث.
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اآبل تطلق خوذا بتقنيات »8K« اأبرز ما �صيميز �صاعات »اآبل« القادمة

للواقع االفرتا�صي
مر�ت  عدة  �آبل  ذكرت 
تطوير  على  تعمل  �أنها 
�لفرت��سي  للو�قع  خوذ 
م�سادر  لكن  و�ملعزز، 
�أن  موؤخر�  �أكدت  مطلعة 
خوذ  �ستطلق  �ل�رشكة 
مزودة  فريدة   »VR«

.»8K« بتقنيات
 »CNET« موقع  ونقل 
�أن  �آبل  يف  م�سدر  عن 
لإطالق  تتح�رش  �ل�رشكة 
 ،2020 عام  �خلوذ  هذه 
�أن  �ملفرت�س  من  حيث 
�لتعامل  على  قادرة  تكون 
�لأجهزة  من  �لعديد  مع 
بنظام  �لعاملة  �لذكية 

.Ios
هذه  ميز�ت  �أهم  ومن 
للم�سدر،  وفقا  �خلوذ 
ب�سا�ستني  �ستزود  �أنها  هو 
 ،»8K« بدقة  منف�سلتني 
ر�سوميات  ومعالج 
قدر  �أكرب  �سيوفر  متطور 
�ل�سور  يف  �لو�قعية  من 

ثالثية  و�لفيديوهات 
�لأبعاد.

 »Oculus Rift« خوذة 
�لفرت��سياأ�سهر  للو�قع 
�لفرت��سي  �لو�قع  خوذ 

لعام 2018
كما من �ملفرت�س �أن تخلو 
�لأ�سالك  من  �خلوذ  هذه 

�حلال  هو  كما  �خلارجية 
يف �خلوذ �حلالية، لتت�سل 
�سغري  خارجي  جهاز  مع 
يثبت على �خل�رش ل�سلكيا 
ويحوي معاجلات متطورة 
 Fusion Apple A11(
 845  Snapdragon �أو 

.)970 Kirini أو�

 �صناب �صات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

�أعلن �لقائمون على تطبيق �سناب 
�سات �ل�سهري �إطالق �جليل �لثاين 
 »Spectacles« نظار�ت  من 

�لذكية.
 »Spectacles V2« و�سممت 
�سم�سية  نظار�ت  �سكل  على 
عادية بهيكل �أنيق وع�رشي مقاوم 
�سغرية  بكامري�ت  ومزود  للماء، 

ت�ساعد  �جلانبني  على 
�لتقاط  على  �مل�ستخدم 
و�لفيديوهات  �ل�سور 
عالية �لدقة، بالإ�سافة �إىل 
للم�ستخدم  توفر  د�خلية  بطارية 
�أو  للت�سوير  �لنظارة  ��ستعمال 
لعدة  �لفيديوهات  م�ساهدة 
�ساعات. �أما ما تبدو �أنها عد�سات 
�لو�قع  يف  فهي  �لنظارة،  هذه 
عر�س  ميكنها  متطورة  �سا�سات 

�أو  ما ت�سوره �لكامري�ت مبا�رشة، 
�ملوجودة يف  �لفيديوهات  عر�س 
�لهاتف �أو �جلهاز �لذكي بعد و�سله 

بالنظارة عرب �سبكة �لبلوتوث.
يف  حاليا  �لنظارة  هذه  وتتوفر 
�لوليات  يف   »Snap« متاجر 
�ملتحدة وبريطانيا وكند� وفرن�سا 
ومن  دولر،   129.99 ب�سعر 
دولة   13 يف  تظهر  �أن  �ملنتظر 

�أخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�صبوقة لتعديل ال�صور

 »NVIDIA« طور �ملربجمون يف �رشكة
ت�ساعد  فريدة  رقمية  خو�رزميات 
�لأجز�ء  و��سرتجاع  �ل�سور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  �ملفقودة 
بر�مج  عمل  �أ�سلوب  عن  �لتقنية  هذه 
�لتعديل �لأخرى، فخو�رزمياتها ل ت�سعى 

�ل�سورة  من  �ملفقود  �ملكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  �لقريبة  �لألو�ن  وحتديد 
بل تعتمد على �لذكاء �ل�سطناعي لتعاين 
�ل�سورة ب�سكل كامل وتخمن ما ميكن �أن 
كما  ومتلوؤه.  �ملفقود  �جلزء  مكان  يكون 
مع  �لتعامل  �خلو�رزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  �لوجوه  على  حتتوي  �لتي  �ل�سور 
�أ�سكال عيون  و�نتقاء  �لعيون مثال،  �سكل 
مبا  �لأ�سلية  و��ستبد�ل  منها  قريبة 
�لذي  �لأمر  �لوجه،  �سكل  مع  يتنا�سب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�سورين، 
وللذين يعدلون �ل�سور للمجالت و�ملو�قع 

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�سفح Brave ب�سكل كبري موؤخر�، حيث 
�أن م�رشوع �لعمل جاء �رشيعا ومت تطوير �ملت�سفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �سهور، ثم �آندرويد قبل 
�لكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�سف،  �سهر 
�أن  ويبدو  ولينك�س.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
�لقائمني على �مل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  بر�مج  ملناف�سة  �حلديث  �ملت�سفح 
وفايرفوك�س، حيث �أن �لن�سخة �جلديدة منه تاأتي 
ب�سكل مميز و�سبيه مبت�سفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نو�ة  على  بريف  �أو   Brave مت�سفح 
للربجمة  مفتوح  م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذ�ته �لذي بنت عليه مت�سفحها 
و�جهة  على  �لأخري  �لتحديث  و�حتوى  كروم. 
مطورة عن �ل�سابق و�أ�سبح باإمكان �مل�ستخدمني 
�لأعلى  يف  ظاهر  ب�سكل  �لتبويب  عالمات  روؤية 
�ملت�سفح  �أن  كما  كروم،  قوقل  �حلال  هو  كما 
�أ�سبح �أ�رشع من �ل�سابق، ومن �ملفرت�س �أن يكون 
حممي ب�سكل �أكرب وذلك ب�سبب تر�بطه �ملبا�رش 

مع نو�ة كروميوم �ملطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�سفح بريف ياأتي مع �إ�سافة حلجب �لإعالنات 
�سببا  كانت  و�لتي  بها،  �لتحكم  �ملزعجة- ميكن 
رئي�سيا يف �سهرة �ملت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر 
�أن مت�سفح بريف هو �أحد م�ساريع �ملطور �لكبري 
“جافا  �لربجمة  لغة  مبتكر  وهو  �يت�س،  بريند�ن 
موؤ�س�سي  �أحد  �أنه  كما   ،JavaScript ”سكربت�
موزيال  مت�سفح  تطوير  عن  �مل�سئولة  موزيال 

فايرفوك�س �ل�سهري.



فيما يخ�س درو�س ال�سالمة املرورية املوّجهة 
والن�ساط  الإ�سغاء  خاليا  نّظمت  للتالميذ، 
الوقائي لأمن الدوائر الإدارية الـ13 بالعا�سمة، 
ابتدائيات  لتالميذ  موّجه  لقاء حت�سي�سيا   )17(
مّت  العا�سمة  اخت�سا�س  قطاعات  مبختلف 
احرتام  �رضورة  حول  التالميذ  حت�سي�س 
اإ�سارات املرور وكذا ا�ستعمال املمرات العلوية 
وال�سفلية، يف حني مّت برجمة لقاءات حت�سي�سية 
ل�سائقي  موّجهة  املرورية  بال�سالمة  خا�سة 
حافالت  �سيارات،  نارّية،  )دراجات  املركبات 
بلغ  اجلوّية،  التقلّبات  مع  تزامنا  و�ساحنات( 
عددها )14( لقاء، مّت خاللها حت�سي�س ال�سواق 
احرتام  وكذا  ال�سياقة  بقواعد  التقّيد  ب�رضورة 
قوانني املرور، مع تقدمي ن�سائح وار�سادات يف 

ال�سياقة، خا�سة يف الفرتة ال�ستوية.
الأنرتنت،  خماطر  من  التح�سي�س  جمال  يف 
�رضوحات  تقدمي  على  ال�سغاء  خاليا  عملت 
وافية حول الطريقة املثلى يف ا�ستعمال ال�سبكة 
اأن  العنكبوتية و�رضورة جتّنب كل ما من �ساأنه 

مّت  والطلبة حيث  التالميذ  فكر  ب�سالمة  ي�رّض 
 )05( ا�ستهدف  حت�سي�سي،  در�س   )12( تقدمي 
ومركزين  متو�سطات   )05( خم�سة  ثانويات، 

)02( للتكوين املهني.
اأما يف جمال الوقاية من الإدمان على املخدرات 
فاإن  العقلية،  اأنواعها وكذا املوؤثرات  مبختلف 

نوعية  لقاءات  تقدمي  على  حر�ست  اخلاليا 
بال�ستعانة مبخت�سني يف املجال، اأين مت اإلقاء 
)28( در�س حت�سي�سي، �سمل )12( ثانويات، )13( 
متو�سطات، و )03( مراكز تكوين مهني ومتهني 
ناهيك عن الأبواب املفتوحة التي مّت تنظيمها 

بال�ساحات العمومية وكذا باملرتو.

متحورت حول املخدرات وخماطر االنرتنت

اأمن العا�شمة ينّظم )71( لقاء حت�شي�شيا ملختلف �شرائح املجتمع
نظّمت م�سالح اأمن والية اجلزائر، )71( ن�ساطا حت�سي�سيا خالل �سهر فيفري الفارط، موّجه ملختلف �سرائح املجتمع، متحورت حول ال�سالمة املرورية، خماطر 

االإدمان على املخدرات واملوؤثرات العقلية، خماطر ال�سبكة العنكبوتية وذلك جت�سيدا ملبداأ ال�سرطة اجلوارية.

البويرة

�شكان قرية اأث 
وعلي  بالبويرة 

م�شتاوؤون
عرب �سكان قرية اث وعلي التابعة 

لبلدية اأث من�سور �رضق البويرة 
،  البالغ عددهم اكرث من 1000 

ن�سمة عن عدم ر�ساهم من 
و�سعهم احلايل  بعدما ف�سلت كل 
املجهودات و ال�سكاوى املكتوبة  
اىل  امل�سالح  الولئية على غرار 

مديرية الفالحة و الري و الأ�سغال 
العمومية بغية  التدخل من اجل 
اإيجاد حلول  اأ�ستعجالية  وقائية 

من خطورة  اإجنراف الرتبة و ك�سح  
جميع الرثوات املزروعة  كاأ�سجار 

الزيتون املتنف�س الوحيد  لأغلب 
العائالت من فيا�سانات واد ال�ساحل 

اأثناء الإ�سطراب الكبري لالأحوال 
اجلوية ، املتحدثون للجريدة  اأكدوا 

اأنهم يتعر�سون يف كل �سنة لأ�رضار 
كبرية من اكت�ساح م�ساحة ب�ساتنهم 
اخل�رضاوية و  كذا اقالع عدد كبري 

من اأ�سجار الزيتون و ا�رضار يف 
اأعمدة  الكهرباء ما  يزيد تذمر و 

عناء ال�سكان ، ممثلي القرية و ح�سب 
الوثائق املقدمة للجريدة  ينا�سدون 

وايل الولية التدخل ال�رضيع لتخ�سي�س 
غالف مايل لأجناز �سد حجري يقيهم 

من فيا�سان الواد  الذي ح�سبهم 
�سيزيدهم اإطمئنانا من خطورة 

�سالمتهم التي ا�سبحت مهددة اأكرث 
من وقت م�سى  خا�سة على اأولدهم 

ال�سغار اأثناء توجههم اىل املدار�س   .  

ز / م 

توقيف كهلني يف يروجان  املخدرات 

حجز 60غ كيف ب�شيدي بلعبا�س

ثالث دول عربية تدافع عن  التطبيع مع ال�شهاينة

وزير املجاهدين بتب�سة

اإحياء الذكرى  62 حلادثة حرق لب�شوق 

عنكبوت �شغري يقتل اأكرث 
الأفاعي �شمية يف العامل!

تعزية

امل�سيلة

15 جريحا يف حادث مرور مبنطقة الذكارة 

تون�س يف 24 من مار�س اجلاري  

بطولة الذاكرة للمحرتفيني مب�شاركة جزائرية

الفريق ڤايد �شالح يف زيارة 
عمل اإىل اأكادميية �شر�شال 

املخدرات  مكافحة  عنا�رضفرقة  جنحت  
بلعبا�س يف  الولئي  ب�سيدي  التابعة لالمن 
يف  خمت�سة  �سبكة  من  عن�رضان  توقيف 
احل�رضي  القليم  داخل  املخدرات  ترويج 
حلي ميمون ب�سيدي بلعبا�س  وحجز 60 غ 

من الكيف املعالج . املتهمان وح�سب بيان 
العمر  من  يبلغان  والت�سال  العالم  خلية 
توقيفهما  مت  التوايل  على  �سنة  و50   49
متلب�سني بناء على معلومات تلقتها عنا�رض 
ن�ساط  حول  املخدرات    مكافحة  فرقة 

انطالقا  املخدرات  برتويج  يقوم  �سخ�س 
ليتم    ، ميمون  بحي  املتواجد  م�سكنه  من 
ب�سخ�س  الأمر  ويتعلق  له وتوقيفه  الرت�سد 
يبلغ من العمر 50 �سنة ، وبعد عملية تفتي�س 
الكيف  من  غرام   60 حجز   مت  م�سكنه 

املعالج ،وبالتحقيق معه ك�سف عن  �رضيكه 
يف ترويج هذه ال�سموم والبالغ من العمر 49 
واحالتهما على    ، توقيفه  والذي مت  �سنة  

التحقيق .
�سيدي بلعبا�س حممد بن ترار

اعرت�ست  وم�رض،  والإمارات  ال�سعودية  من  كل   قامت 
م�سودة  يف  ال�سهيوين  الكيان  مع  التطبيع  عدم  بند  على 
يف  املنعقد  العربي  الربملاين  لالحتاد  اخلتامي  البيان 
الربملاين  الحتاد  رئي�س  اإن  املرا�سلة،  وقالت  الأردن، 
العربي رئي�س جمل�س النواب الأردين، املهند�س عاطف 

وم�رض  والإمارات  ال�سعودية  مطلب  رف�س  الطراونة، 
واأكد  ال�سهيوين.  الكيان  التطبيع مع  ببند رف�س  ومت�سك 
وتف�سيال  جملة  ترف�س  العربية  »ال�سعوب  اأن  الطراونة، 
الربملان  واأن  ال�سهيوين  الكيان  مع  والتطبيع  التقارب 
العربي ير�سخ لإرادة ال�سعوب العربية«،فيما اأيدت الوفود 

ال�سوري واللبناين والفل�سطيني قرار رف�س التطبيع واأكدت 
داخل  اإقراره  الذي مت  البند  بهذا  التم�سك  على �رضورة 
كما هي وجنح  الفقرة  بقيت  نهاية اجلدل  ،ويفيِ  املوؤمتر 
البند الذي يدعو اإىل وقف التطبيع مع الكيان ال�سهيوين 
»من  اأنه  البند، على  ون�س  التقارب معها.  اأ�سكال  وكافة 

وقف  تتطلب  الفل�سطينيني  الأ�سقاء  دعم  خطوات  اأهم 
الإ�رضائيلي  املحتل  مع  والتطبيع  التقارب  اأ�سكال  كافة 
اأبواب  كل  ب�سد  والثبات  احلزم  موقف  اإىل  ندعو  وعليه 
البند  »ح�رض  املتحفظون  اإ�رضائيل«واقرتح  مع  التطبيع 

بوقف تطبيع ال�سعوب مع املحتل الإ�رضائيلي«.

اأ�رضف وزير املجاهدين الطيب زيتوين نهار  
اأم�س على اإحياء  حادثة حرق �سوق املدينة  
�سنة 1956 حيث  الرابع مار�س من  تب�سة يف 
الولية على  وايل  وزير املجاهدين  اأ�رضف  
للحادثة   ”62“ بالذكرى  الحتفاء  مرا�سم 
بح�سور   وذلك  لها  املخلدة  اجلدارية  اأمام 

ممثلي  و  والع�سكرية  املدنية  ال�سلطات 
املجاهدين  من  وجمموعة  الثورية  الأ�رضة 
ي�رضف  ،كما  املواطنني  من  غفري  وجمع 
رفات  دفن  مرا�سيم  على  زيتوين   الطيب 
مار�س    4 الثنني  يوم  الطاهرة  ال�سهداء  

بلدية بوخ�رضة ولية تب�سة  

منظر  لأغرب  �سورا  اأ�سرتالية  مواطنة  التقطت 
اأكرث  اأحد  موت  ير�سد  حياتها،  يف  الربية  للحياة 
اأحمر  عنكبوت  يد  على  العامل  يف  �سمية  الثعابني 
الظهر. وذكرت �سحيفة ديلي ميل، اأن روبن ماكلينان 
ثعبان  الظهر مع فري�سته،  اأحمر  العنكبوت  �سورت 
بني مرقط، يف حميط مدينة مريتلوود �سمال �رضق 

ولية فيكتوريا يف اأ�سرتاليا.
وتعد العناكب حمراء الظهر، اأو كما ت�سمى الأرملة 
اأكرث احل�رضات خطورة رغم �سغر  الأ�سرتالية، من 
حجمها فهي متتلك �سما ع�سبيا قويا، وتنمو الإناث 
لي�سل طولها اإىل �سنتميرت واحد. اأما الذكور، فطولها 

اأقل مبرتني اأو ثالث من اإناث الأرملة الأ�سرتالية.

املدير  تلقى  والأ�سى  احلزن  من  مبزيد 
ال�سحفي  بورقلة  الو�سط  جلريدة  اجلهوي 
اهلل  باإذن  له  املغفور  وفاة  نباأ  باحلاج   اأحمد 
التجمع  حزب  عن  الربملاين  النائب  تعاىل 
ال�ساكن  باباعلي  الدميقراطي حممد  الوطني 

امل�ساب  اإزاء  ي�سعني  ول  مترنا�ست   بولية 
ب�سادق  الفقيد  عائلة  اإىل  اأتقدم  اأن  اإل  الأليم 
واأ�سكنه  رحمته  بوا�سع  اهلل  تغمده  املوا�ساة.. 
ف�سيح جناته واألهمكم جميعاً ال�سرب وال�سلوان.. 

 

اإنَّا هلل واإنَّا اإليه راجعون.     

اأ�سيب 15 �سخ�سا بجروح متفاوتة اخلطورة يف 
حادث مرور وقع م�ساء اأم�س مبنطقة الذكارة 
ببلدية حمام ال�سلعة �سمال ولية امل�سيلة وقد 
الوطني  الطريق  م�ستوى  على  احلادث  وقع 
بني  ا�سطدام  اإثر  الذكارة  60مبنطقة  رقم 
م�سيلة  خط  ت�سغل  امل�سافرين  لنقل  حافلة 

اأعوان  قام  وقد  �سياحية  �سيارة  و  من�سورة   -
بنقل امل�سابني اىل م�سلحة  احلماية املدنية 
الإ�ستعجالت الطبية مب�ست�سفى حمام ال�سلعة 
حتقيقا  الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  كما 

حول مالب�سات هذا احلادث .
عبدالبا�سط بديار

اجلاري  ال�سهر  من  الع�رضين  و  الرابع  يف  تون�س  حتت�سن 
ومن   ، للمحرتفني  الذاكرة  لبطولة  اجلديدة  الطبعة  فعاليات 
املرتقب اأن ت�سجل بطولة الذاكرة للمحرتفيني يف هذه الطبعة 
م�ساركة مميزة من خمتلف الوفود العربية للتناف�س على لقب 
اجلزائر  يف  الأوىل  الطبعة  كانت  للمحرتفيني  الذاكرة  بطل 

العا�سمة مب�ساركة العديد من املراكز التدريبية من خمتلف 
قوة  يف  مرات   8 العامل  لبطل  �رضيف  وبح�سور  الوطن  ربوع 
بطولة  حكام  وكبري  بريطانيا  من  اأوبراين«  »دومينيك  التذكر 
يحيي  العرب  فيها بطل  اإفتك  والتى  �سامربز«   »فليب  العامل 

ن�رض الدين را�سيني املرتبة الأوىل 

نائب  �سالح،  ڤايد  اأحمد  الفريق  يقوم 
اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير 
اجلي�س الوطني ال�سعبي، يوم الثالثاء 05 
مار�س 2019، بزيارة عمل اإىل الأكادميية 
الراحل  »الرئي�س  ل�رض�سال  الع�سكرية 

هواري بومدين«. الزيارة �ست�سكل �سانحة 
لل�سيد الفريق لتقييم مدى تطبيق برامج 
التكوين بالأكادميية، وعقد لقاء توجيهي 
املوؤ�س�سة  هذه  وطلبة  اإطارات  مع 

التكوينية العريقة.
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تغيريات على م�ستوى هرمها القيادي

تعيني �شاب عمره 
 36 �شنة على 

راأ�س موبيلي�س

 

يف اإطار تطوير الن�ساطات اجلديدة على 
م�ستوى جمّمع ات�سالت اجلزائر، تلوا لدخول 
حيز اخلدمة الناجح للنظام البحري اجلديد 
لالألياف الب�رضية، ميديك�س، وتنفيذا لالئحة 

جمل�س م�ساهمات الدولة املتعلق بتطوير هذا 
ال�سق، مت تعيني زايدي �سيد اأحمد، الرئي�س 

املدير العام لت�سالت اجلزائر للهاتف 
النقال )موبلي�س( لالإ�رضاف على اإجناز مركز 
البيانات بالأخ�رضية، واإطالق الفرع اجلديد 
املخ�س�س لتطوير وت�سويق اخلدمات ذات 
القيمة امل�سافة، اإيواء البيانات على نطاق 
وا�سع، وت�سويق اخلدمات للخارج. كما قام 
جمل�س الإدارة، املجتمع اأم�س الثنني 04 
مار�س 2019، بتن�سيب ال�سيد بالل مكيد 
ب�سفة رئي�س مدير عام ل�رضكة موبلي�س. 

بالل مكيد، البالغ من العمر 36 �سنة، خريج 
املدر�سة الوطنية لالإدارة ويح�رض دكتوراه يف 

الدرا�سات املالية واجلبائية، �سغل اإىل غاية 
 اليوم من�سب رئي�س مدير 

عام ملوؤ�س�سة دعم تطوير الرقمنة. 

ال�سريك الدائم لكرة 
القدم اجلزائرية 

Ooredooُت�شّجع 
 الروح الريا�شية 

يف املالعب
الوطنية،  القدم  لكرة  الدائم  Ooredoo،ال�رضيك 
قيمالريا�سةفياجلزائرو  تثمني  التزامها يف  توا�سل 
بر�سالتها  املالعب.  للروحالريا�سيةيف  الرتويج 
باللغات  املن�سورة  الريا�سية«  الروح  مع  كلنا   «
الثالثة العربيةوالأمازيغية والفرن�سية على اللوحات 
التي  املالعب  خمتلف  يف  الإعالنية  والالفتات 
 Ooredoo حتت�سن مباريات بطولة اجلزائر، توؤكد
القيمالعامليةلل�سداقة  ت�سجيع  يف  عرنغبتها 
وامل�سجعني  الالعبني  لدى  والت�سامن  والأخوة 
اجلزائريني. ففي اجلولة الثامنة ملرحلة الإياب من 
لـ  الريا�سية  الروح  ر�سالة  ن�رض  اجلزائر، مت  بطولة 
تيزي وزو، خالل  Ooredooمبلعب 1 نوفمرب يف 
مار�س2019   2 ال�سبت  يوم  جمعت  املباراةالتي 
التي  الر�سالة  نف�س  بوفاق�سطيف.  القبائل  �سبيبة 
املباراة  خالل  ن�رضها  مت  الريا�سية  للروح  تدعو 
التي جمعت �سبيبة القبائل مبولودية اجلزائر يوم 09 
ثل هذه  فيفري 2019 مبلعب 1 نوفمرب بتيزي وزو. متمُ
 Ooredoo ترعاها  نوادي  التي جتمع  املباريات 
دعمها  لتاأكيد  الوطنية،  القدم  كرة  ل�رضيك  فر�سة 
للفرق والتزامها يف ترقية الروح الريا�سية. للتذكري، 
نوادي  لأربع  الر�سمي  الراعي  هي   Ooredoo
مرموقة لكرة القدم اجلزائرية وهي وفاق �سطيف، 

�سبيبة القبائل، مولودية اجلزائر ومولودية وهران.
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