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بني 02 اإىل 04 ماي 2019

اإرهاب الطريق يح�ضد 
اأرواح 14 �ضخ�ضا

العقيد املتقاعد رم�شان حمالت

 ملفات الف�ضاد الثقيلة 
ت�ضم م�ضوؤولني ع�ضكريني

املكتب الوطني لالأرندي

 اأويحيى يدعو للدخول 
يف حوار �ضيا�ضي

قاطعوا اجتماع دار ال�شعب

 اأع�ضاء يف الحتاد يتخلون 
عن �ضيدي ال�ضعيد 

على ذمة قناة قناة بورتيفي

اعتقال طرطاق ، ال�ضعيد بوتفليقة و اجلرنال توفيق

ت/ب�شري عالوة



خالل الفرتة املمتدة بني 02 اإىل 04 ماي 2019 و اإىل غاية �صبيحة هذا 
اليوم على ال�صاعة الثامنة �صباحا )اأي خالل 48 �صاعة الأخرية( �صجلت 

وحدات احلماية املدنية 5131 تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من 
الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات ال�صتغـاثة من  طرف املواطنني، 
هذه التدخالت �صملت خمتلف جمالت اأن�صطة احلماية املدنية �صواء 
املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، الإجالء ال�صحي، اإخمــاد 

احلرائق و الأجهزة الأمنية ...الخ.
حيث تدخلت وحدات احلماية املدنية على اثر عدة حوادث مرور 

منها 16 الأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 14 اأ�صخا�ص و اإ�صابة 85 اآخرين 
بجروح، اأين مت اإ�صعافهم ثم نقلهم اإىل خمتلف امل�صت�صفيات، اأثقل 

ح�صيلة �صجلت بولية ب�صكرة بوفاة 04 اأ�صخا�ص و اإ�صابة 02 اآخرين 
بجروح على اإثر ا�صطدام بني �صيارة من الوزن اخلفيف و�صاحنة على 

م�صتوى الطريق الوطني رقم 03 باملكان امل�صمى �صيقة ببلدية اوما�ص، 
دائرة اورلل.

م�ؤ�س�سة ال�سيخ عمي �سعيد بغرداية

يوم تاأبيني للعامل ال�شيخ احلاج 
�شليمان بن بكري مطهري وجنله 

نظمت موؤ�ص�صة ال�صيخ عمي �صعيد بغرداية يوم درا�صي تاأبيني للعاملني 

اجلليلني باملذهب الإبا�صي ال�صيخ احلاج �صليمان بن بكري مطهري وجنله 

ال�صيخ احلاج حممد بن �صليمان مطهري من ق�رص مليكة بغرداية. 

مب�صاهمة  املن�رصم  الأ�صبوع  نهاية  نظم  الذي  احلفل  هذا  خالل  ومت 

حلقة العزابة لق�رص مليكة وتناول الإ�صدارات الدينية للعاملني اجلليلني، 

تقدمي �صهادات موؤثرة مل�صائخ واأئمة واأ�صدقاء واأقارب ال�صيخني حول 

مناقب هاذين الرمزين البارزين يف املذهب الإبا�صي �صواء منها املهنية 

هذه  خالل  اأي�صا  قدمت  التي  احلية  ال�صهادات  وتركزت  الإن�صانية.  اأو 

ما  على  بارزة  دينية  �صخ�صيات  بح�صور  كذلك  متيزت  التي  الفعاليات 

كانت تتمتع به ال�صخ�صيتان من �صفات احلكمة والإلتزام ، وكذا امل�صار 

خالل  من  وذلك  الإبا�صي  املذهب  اإثراء  يف  للعاملني  الغزير  العلمي 

لبع�ص  ال�صهادات متبوعة ببث ت�صجيالت  الفكرية وكانت تلك  الأعمال 

الندوات  عديد  يف  ال�صيخان  بها  �صاهما  التي  والدرو�ص  اخلطب  من 
الفكرية. 

 )1948-1862( مطهري  بكري  بن  �صليمان  احلاج  الفقيد  ال�صيخ  وكان 

ال�صكرتري اخلا�ص لل�صيخ العالمة اأبو اإ�صحاق اأطفي�ص )املف�رص واملوؤرخ 

وال�صاعر واملو�صوعي 1818-1914(، كما األف عديد الأعمال والكتب يف 

اأي�صا.كما كان جنله الراحل ال�صيخ  حقل الإ�صالم، ويف الفقه والتف�صري 

جليال،  عاملا  اأي�صا   )1998-1911( مطهري  �صليمان  بن  حممد  احلاج 

مبحكمة  وقا�صي  الإبا�صية  املحكمة  قا�صي  من�صب  توىل  قد  وكان 

عديد  تاأليف  يف  �صاهم  كما  املا�صي،  القرن  �صبعينيات  خالل  غرداية 

املوؤلفات الدينية وحول  ال�رصيعة الإ�صالمية ويف جمال الفتاوي كذلك، 
واأجرى اأبحاثا عديدة حول الفكر الإ�صالمي عموما. 
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.         تعميم احلركة  على املحاكم االبتدائية قريبا

درك العا�سمة 

خمطط ا�شتثنائي مبنا�شبة 
�شهر رم�شان املعظم 

يف اإطار اإ�صرتاجتية قيادة الدرك الوطني الهادفة اإىل حماية املواطن ، 
ممتلكاته و تنقالته �صطرت املجموعة الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر 

خمطط اأمنيا ا�صتثنائيا مبنا�صبة �صهر رم�صان املعظم بهدف ا�صتتباب الأمـن 
و زرع ال�صكينة لدى املواطنني ، حيث مت و�صع ت�صكيل اأمني خا�ص على 

م�صتوى خمتلف الت�صكيالت العملياتية الثابتة ،و املتنقلة ل�صيما عرب الطرق 
الرئي�صية و الثانوية مع ت�صديد املراقبة و التفتي�ص عرب احلواجز ، تكثيف 

التواجد بالأماكن التي يتوافد عليها املواطنني بال�صاحات العمومية ، اأماكن 
الت�صلية و املراكز التجارية اإ�صافة اإىل املناطق ال�صياحية و املوؤ�ص�صات 

الفندقية ، حمطات نقل امل�صافرين و خطوط ال�صكة احلديدية ، كما اأتخذ 
الدرك الوطني عدة اإجراءات منها تدعيم و تكثيف ن�صاط ال�رصايا الإقليمية 
لأمن الطرقات ، الفرق الإقليمية و ف�صائل الأمن و التدخل بدوريات راجلة 
و متحركة لإحباط اأي حماولة اأو نوايا اإجرامية من �صاأنها اأن توؤثر �صلبا على 

النظام و الأمن و ال�صكينة العمومية .

براهيمي ي�شاند كا�شيا�س 
ويطمئن عليه

الربتغايل  بورتو  نادي  يف  زميله  براهيمي  يا�صني  اجلزائري  الدويل  الالعب  دعم 
احلار�ص اإيكر كا�صيا�ص من خالل القيام بخطوة حت�صب على لعبي النادي الربتغايل 
والذين قاموا بزيارته يف امل�صت�صفى لالطمئنان على �صحته بعد تعّر�صه لأزمة قلبية 
خالل تدريبات الفريق ونقل على اإثرها اإىل امل�صت�صفى اأين خ�صع اإىل عملية جراحية 
امل�صت�صفى  يف  زمالئه  بقية  رفقة  حا�رصا  براهيمي  وكان  القلب،  على  م�صتعجلة 

لالطمئنان عليه وهم يرتدون قمي�صا يحمل ندعمك »كا�صيا�ص«. 

مقربة  م�صادر  ك�صفت 
وزير  العدل  اأن  وزارة  من 
درا�صة  با�رص  قد  العدل 
حركة  اإجراء  اأجل  من  دقيقة 
الق�صاة  �صفوف  وا�صعة  يف 
اجلمهورية  على  ووكالء 
حماكم  خمتلف  م�صتوى 
اإىل  اأجراء  الوطن  بالإ�صافة 
روؤ�صاء  مت�ص  حركية 
العامني يف  والنواب  املجال�ص 
اأن  �صاأنها  من  الوليات  التي 
اأعمال  لرجال  متابعة  تعرف 

متهمني بالف�صاد.
هذا وح�صب ذات امل�صدر فاأن 
جمال�ص   03 �صت�صمل  احلركة 
 : وهم  اجلزائري  الغرب  من 

�صيدي بلعبا�ص ، عني متو�صنت 
اإىل  بالإ�صافة  ووهران 
بال�رصق  اجلزائري  جمل�صني 
وهم عنابة  وقاملة ، وجمل�صني 
وهم  العا�صمة  بالو�صط 
الوليات  وهي   ، وتيبازة 
بق�صايا  ا�صمها  ارتبط  التي 
املنتظر  من  حيث   ، الف�صاد 
كافة  لهم  ق�صاة  تعطى  تعيني 
متابعة  ال�صالحيات  بغية 
رجال املال الفا�صدين ، �صمن 
العدالة  هيبة  اإرجاع  خمطط 
من  بارونات  وحمايتها 
هذا   ، الأعمال  ورجال  املال 
هذه  تتبع  اأن  املنتظر  ومن 
يف  �صاملة  احلركة  حركة 

اجلمهورية  ووكالء  الق�صاة 
باملحاكم  التحقيق  ووق�صاة 
قوة  البتدائية  بغية  تدعيم 
وحتريك  اجلزائرية  العدالة 
الفالحي  العقار  نهب  ق�صايا 
من  وال�صناعي  وال�صياحي 
عن  الدولة  مافيا  تعمل  قبل 
جذورها  اجتثاث  طريق 
كما   ، الق�صاء  طريق  عن 
الوزارة  تتدخل  ان  ينتظر 
املواد  بع�ص  تفعيل  اجل  من 
الإجراءات  �صمن  قوانني 
للت�صدي  والعقوبات  العمومية 
اأموال  نهبت  للمافيا التي 

اجلزائريني .
م.ب                  

بالل ال�شغري يرد على �شائعات وفاته

اأدرار

�شبط م�شد�س ر�شا�س و كمية من الذخرية

ال�صاب  الراي  مغني  خرج 
بالل ال�صغري لتفنيد الأخبار 
التي مت ترويجها عنه خالل 
واملتعلقة  الأخرية  الفرتة 

مرور  حادث  اإثر  بوفاته 
خطري اأودى بحياته، حيث 
فيديو  ال�صغري  بالل  ن�رص 
على  اخلا�ص  ح�صابه  عرب 

موقع التوا�صل الجتماعي 
خالله  نفى  »فاي�صبوك« 
تلك الأخبار التي انت�رصت 
الأخرية  الفرتة  يف  بقوة 

الكبري  اإحباطه  عن  وعرّب 
التي  الأخبار  تلك  ملثل 
واأ�صدقائه  عائلته  جعلت 

يقلقون عليه.

يف اإطار مكافحة 
االإرهاب، �سبطت 

مفرزة للجي�ش ال�طني 
ال�سعبي، ي�م 03 ماي 

باأدرار/ن.ع.3،   ،2019
م�سد�سا  ر�سا�سا من ن�ع 

كال�سنيك�ف و كمية من 
الذخرية.
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الفريق اأحمد ڤايد �شالح 

يف زيارة اإىل الناحية 
الع�شكرية الثانية

موا�صلة للزيارات امليدانية الدورية اإىل خمتلف 
النواحي الع�صكرية، وبغر�ص تفقد وتد�صني بع�ص 

امل�صاريع املنجزة يف اإطار خمطط تطوير 
خمتلف القوات، قام الفريق اأحمد ڤايد �صالح، 
نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ص اأركان اجلي�ص 

الوطني ال�صعبي، اأم�ص ال�صبت بزيارة تفتي�ص وعمل 
اإىل الناحية الع�صكرية الثانية بوهران. 



الأمني العام  لالأفالن حممد جميعي :

اجلي�ش جنبنا املحرقة ، وف�ضح اخلونة 
اأعلن الأمني العام اجلديد لالأفالن حممد جميعي اأن يده ممدودة ومب�سوطة للتعاون مع اجلميع ، من اأجل اإنقاذ احلزب الذي كان على �سفا ال�سياع ب�سبب 

اأ�ساليب و ت�سرفات اأ�ساءت للحزب ومل ي�ست�سغها املواطن وجلبت له النفور .
ع�سام بوربيع 

وقال جميعي خالل لقائه مبحافظي 
ويف  بالعا�صمة  التحرير  جبهة 
انتخابه  بعد  ر�صمي  ن�صاط  اأول 
اال�صتثنائية  الدورة  خالل  باالأغلبية 
التعيني  عهد  اأن  املركزية  للجنة 
 ، لالأبد  و  االإيعاز قد وىل  و  بالهاتف 
على  بال�صطو  القبول  ميكن  ال  اأنه  و 
غري  بطرق  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات 
اإىل  االحتكام  وجوب  ليبقى  قانونية 

القانون هو النهج.
كان  االأفالن  اأن حزب  جميعي  وقال 
خمتطفا با�صتعمال التزوير و التحايل 
و اخلروج عن القوانني تارة بخطابات 
و  البهلوانية  ال�صلوكات  و  التهريج 
تبنى  وتارة   ، املناورة  ت�رصفات 
ا�صتفزازية  ت�رصيحات  خمتطفوه 

فجة ال �صلة لها باحلزب .
اثر  األتزموا  اأنهم  جميعي  اأ�صاف  و 
ب�صبب  م�ص�ض  على  ال�صكوت  ذلك 
�صيا�صة الرتهيب التي اأربكت اجلميع 
قوية  احلراك  هبة  جاءت  حتى   ،
، معتربا  �صاهمت يف حترير اجلميع 
ال�صعب  �صلب  من  خرج  االأفالن  اأن 
اأننا نكون بال�صعب  »ونحن على يقني 

وبدونه ال نكون اأبدا » .
من  ال�صفح  طلبه  جميعي  وعاود 
ال�صعب عندما قال« با�صمي اخلا�ض 
ال�صعب  فخامة  من  ال�صفح  نطلب 
ال�صادق  البطل  ال�صعب   ، اجلزائري 
عن  ال�صفح  منه  نطلب   ، وطنه  مع 
كل تق�صري زعزع ثقة فخامة ال�صعب 
فينا ، الذي نعد باأخذه بعني االعتبار 

ون�صب اأعيننا ».
االأقنعة  �صقوط  وحتدث جميعي عن 
على  املركزية  اللجنة  اجماع  بعد 
بع�ض  بذلك  وخر�صت   ، انتخابه 
على  تعمل  كانت  التي  االأل�صنة 
معتربا   ، الكاذبة  الدعايات  ت�صويق 
بها  تكليفه  مت  التي  امل�صوؤولية  اأن 
الواجب  من  لذلك  ثقيلة  م�صوؤولية 
خلدمة  واحدة  يدا  نكون  اأن  علينا 
حمل  على  قادرون  اأننا  و   ، احلزب 

التحدي اإن خل�صت النوايا » .
رهانات  اأمام  اليوم  اأننا  عقب  و 
التكاثف  �صوى  ازاءها  البد  �صيا�صية 
و العمل اجلماعي ، وجتنب �صلوكات 
�صلوكات  وبث  االإق�صاء  و  التهمي�ض 
لتجاوز  التعاون  و�صجية  التفهم 

الظروف ال�صعبة .
اىل  ال�صياق  هذا  يف  جميعي  اأ�صار  و 

ملجال�ض  طباخة  االأجنبية  املخابر 
الفتنة يف عوا�صم دولية لتبني متثيل 
اىل  اليوم  ت�صعى   ، ال�صعوب وحراكها 
يف  ال�صموم  وبث  الفتنة  بذور  زرع 
احلراك ال�صعبي ليخرج عن ال�صلمية 
 ، الداخل  يف  اذنابهم  با�صتعمال  و 
واطالق حرب قذرة ل�رصب جي�صنا .

موؤ�ص�صة  حكمة  اأن  جميعي  وقال 
وب�صريته  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض 
الطعم  تبتلع  وملن  للموؤامرة  تفطنت 
اأن  م�صيفا   ، الفتنة  اأذرع  وك�صفت 
يدين  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
اجلي�ض  على  التكالب  هذا  ب�صدة 
الويف للخط النوفمربي ، » ونعترب اأن 
االإ�صاءة للجي�ض حامي البالد و العباد 

ا�صاءة مبا�رصة ملنا�صلينا ولبالدنا .
الذي جنبنا  للجي�ض  اإجالل  فتحية   «
حمرقة ، حتية للجي�ض الأنه مل يقف 
بالدبابة مع الع�صابة ، وترك ال�صعب 
يعرب بدميقراطية ، حتية جلي�صنا الأنه 
احلوار  اىل  ودعا  الد�صتور  وفق  �صار 
اخلونة  ك�صف  الأنه  جلي�صنا  حتية   ،
مع  واحدة  طاولة  يف  جل�صوا  الذين 
اأجهزة اأجنبية . االأمني العام لالأفالن 
خا�صة  بتحية  توجه  جميعي  حممد 
لقيادة اجلي�ض ، معتربا دعوة الفريق 

االأركان  قائد  �صالح  قايد  اأحمد 
الإيجاد خمارج اآمنة لالأزمة التي متر 
بها البالد على نهج التب�رص و احلكمة 
. ونوه جميعي باحلراك ال�صعبي الذي 
اندمج مع جي�صه و اعترب امل�صا�ض به 
خط اأحمر ، منوها اأي�صا بكل اأ�صالك 

برهنوا  الذين  اأفرادا  و  قيادة  االأمن 
التاأطري  و  العالية  احرتافية  على 
در�صا يف  اأعطوا  و   ، للحراك  اجليد 
دوما يف  اأنهم  اأكدوا  و  الفعال  االأداء 
مل  كما    . اجلزائري  ال�صعبي  خدمة 
حتيته  لريفع  الفر�صة  جميعي  يفوت 

اجلزائري  لل�صباب  اخلال�صة  احلزب 
فهم  ويف  ب�صلميته  العامل  اأبهر  الذي 
عينه  قرة  اجلزائر  وجعل  االأحداث 
 ، اخرتاقات  اأية  من  اجلزائر  وحمى 
وكذلك حلرائر اجلزائر الالأتي اأثبنت 
اأنهن فعال �صليالت �صهداء نوفمرب . 

العقيد املتقاعد رم�سان حمالت

ملفات الف�ضاد الثقيلة ت�ضم 
م�ضوؤولني ع�ضكريني

املكتب الوطني لالأرندي

 اأويحيى يدعو للدخول 
يف حوار �ضيا�ضي

اأكد العقيد املتقاعد رم�صان حمالت 
حول  �صالح  القايد  ت�رصيحات  اأن 
بها  يق�صد  مل  الثقيلة  الف�صاد  ملفات 
اإنها  مو�صحا  فقط  االأعمال  رجال 
تت�صمن اأ�صماء اأخرى ينتظر االإطاحة 

بها قريبا
لالإذاعة  املتقاعد  العقيد   اأو�صح 
الثقيلة  امللفات  اأن   « اجلزائرية 
وميكن  جدا  كبرية  روؤو�ض  بها  يق�صد 
الروؤو�ض  هذه  بع�ض  ت�صقط  اأن 
اأي�صا  بينها  ومن  االأيام  هذه  خالل 
ع�صكرية وقال ذات  منا�صب  اأ�صحاب 
املتحدث »اأن الف�صاد ال�صيا�صي ينجر 
عنه املح�صوبية وتاأثرياتها وا�صتعمال 
النفوذ وهذا الذي اأدى بنا اإىل الف�صاد 
املايل و يف ذات ال�صدد قال االأ�صتاذ 
الوطنية  النقابة  رئي�ض  ي�صعد مربوك 
ال�صعب عموما  يطلبه  ما  »اأن  للق�صاة 
هو حماكمة كل من هو م�صتبه به واأن 

بع�ض  ولكن  العقوبات  اأق�صى  ينال 
بع�ض  تخفف  املوجودة  الن�صو�ض 
مقبولة  غري  جرائم  يف  العقوبات 
ميكنه  ال  والقا�صي  ح�صانة  ومتنحها 
الن�ض على ما فيه من عيوب و  خرق 
رغم  انه  مربوك«  اأ�صاف ي�صعد 
اأن  اإال  العدالة  عن  املرفوع  ال�صغط 
القا�صي مازال ي�صعر ب�صغط من نوع 
العدالة  يدفع  املجتمع  اأن  اآخر حيث 
االأدوات  وجود  دون  معني  �صياق  اإىل 
يرى  اأخرى  لذلك« ومن جهة  الالزمة 
االأ�صتاذ بوجمعة �صويلح« اأن املواطن 
الق�صاء  اأمام  الدولة  مواجهة  يف 
رغم  امل�صاواة  قدم  على  االإداري 
يف  ت�صتخدم  ا�صتثنائية  قواعد  وجود 
القانون العام واالإجراءات يف احلاالت 
املحددة حتتاج القا�صي اأن يتمح�ض 

وال يعتمد على االإح�صائيات.
ف.ن�سرين

الوطني  للتجمع  العام  االأمني  دعا 
الدميقراطي، اأحمد اأويحيى، الطبقة 
�صيا�صي،  للدخول يف حوار  ال�صيا�صية 
يف�صي اإىل عقد االنتخابات الرئا�صية 
اجتماع  بيان عقب  املقبلة. وجاء يف 
املكتب الوطني برئا�صة اأويحيى ، اإن 
الدميقراطي  الوطني  التجمع  حزب 
يجدد نداءه اإىل كل الطبقة ال�صيا�صية 
�صيف�صي  �صيا�صي  حوار  يف  للدخول 
التي  الرئا�صية،  االنتخابات  عقد  اإىل 
ال�صامل  التغيري  على  االأبواب  �صتفتح 

من  و8   7 املواد  تطبيق  ذلك  يف  مبا 
تذكري  اإىل  البيان  الد�صتور،واأ�صار 
عرب  الذي  باملوقف  الوطني  املكتب 
ا�صت�صارة  خالل  �صابقا  احلزب  عنه 
اإىل  والداعي  الفارط  اأفريل   22
مبراقبة  مكلفة  وطنية  هيئة  تاأ�صي�ض 
االنتخابات وم�صاندته الأي توافق قد 
يظهر يف ال�صاحة ال�صيا�صية  كما هناأ 
حلول  مبنا�صبة  ال�صعب  كافة  احلزب 

�صهر رم�صان .
ف.ن

قالت اإن الرئا�سيات القادمة م�سادرة ل�سيادة ال�سعب

لويزة حنون تتحامل على قائد الأركان
.      التعيينات التي يقوم بها بن �سالح غري قانونية

حلزب  العامة  علقت االأمينة 
على  حنون  لويزة  العمال 
رئي�ض  بها  قام  التي  التغيريات 
�صفوف  يف  �صالح  بن  الدولة 
اجلمهورية  ورئا�صة  الوالة 
بنك  ،و  اجلمارك  راأ�ض  وعلى 
ال  �صالح  بن  موؤكدة  اجلزائر، 
ميلك اأي �صالحية الإحداث اأي 
مبثابة  ذلك  معتربة  تغيريات، 
وخرق  الد�صتور  على  التفاف 
�رصيح له، قائلة يف ذات ال�صدد 
بن  بها  يقوم  التي  » التعيينات 

�صالح غري قانونية ».
اعتربت لويزة حنون  يف كلمتها 
املجل�ض  لدورة  االفتتاحية 
تدخل  باأن  للحزب  ال�صيا�صي 
اجلي�ض يف ال�صيا�صة اأ�صبح ب�صفة 
ت�رصيحاته  خالل  من  وا�صحة 
اأن  مو�صحة  االأوامر،  واإ�صدار 
هذا االأمر يعترب خرقا لد�صتور 
باحرتام  ينادي  الذي  النظام 
اجلي�ض الإطاره،  منتقدة تدخل 
ال�صيا�صة  احلياة  يف  اجلي�ض 
العديد  اأن  لفتت  اإىل  ،يف حني 
كانت  ال�صعبية  ال�صعارات  من 
اأين  اجلمعة11  يف  وا�صحة 
رف�صهم  عن  الكثريون  اأعرب 
يف  ع�صكري  نظام  الإر�صاء 

اجلزائر.
وعربت لويزة حنون عن رف�صها 
رئا�صية  انتخابات  اإىل  للذهاب 
بتاريخ 4 جويلية املقبل، معتربة 
رئا�صية  ا�صتحقاقات  تنظيم 
دفع  مبثابة  احلايل  الو�صع  يف 
يرمي اإىل بقاء النظام وم�صادرة 

بان  موؤكدة  ال�صعب،  �صيادة 
مطلب  باأن  �صعبي  وعي  هناك 
مع  يتناق�ض  النظام  رحيل 
فر�ض احللول املزيفة يف اإطار 
دعوتها  جمددة  بايل،  د�صتوري 
للجمعية التاأ�صي�صية للخروج من 

االأزمة .
يف حني اأعابت لويزة حنون على 
الطريقة امل�صتعملة يف حماربة 
الف�صاد، وا�صفة اإياها بالطريقة 
امل�صحوبة  اال�صتعرا�صية 
ال�صغط  منها  املراد  بالت�صهري 
عن  معربة  ال�صمائر،  على 
رف�صها عدالة تعمل باملردودية 
امللفات،  عدد  بحجم  اأي 
تتحرر  مل  العدالة  باأن  موؤكدة 
الأنها  م�صتقلة  لي�صت  و  بعد 
النظام  لنف�ض  تخ�صع  التزال 
املرفو�ض �صعبيا  ،معتربة  باأن 
حماولة  ربراب  ي�صعد  حماكمة 
متويهية حتى يقتنع النا�ض باأن 
و  انتقائي  لي�ض  امل�صعى  هذا 
ح�صابات«،  ت�صفية  فيه  لي�ض 
يعمل  اأن  �رصورة  على  م�صددة 
ال�صكينة  الق�صائي  يف  اجلهاز 
و ال ت�صتعجل حتى اليتم الوقوع 

يف االأخطاء .
رد  باأن  املتحدثة  واعتربت 
االأغلبية حول اإعادة فتح ملفات 
فهي  وا�صحا،  كان  الف�صاد 
راف�صة للنظام وكل رموزه و مع 
اإر�صاء موؤ�ص�صة ق�صائية وجهاز 
الذهاب  ثم  م�صتقل،  ق�صائي 
و  بدد  من  كل  حما�صبة  اإىل 

اختل�ض املال العام.

القايد  ت�رصيح  وبخ�صو�ض 
على  اطالعه  حول  �صالح 
» القايد  قائلة  الف�صاد،  ملفات 
�صالح قال باأنه اطلع كل ملفات 
الف�صاد، لكن امللفات املفتوحة 
جديدة،  ،ولي�صت  قدمية 
مت�صائلة »هل ا�صتفاقت العدالة 

بعد �صبات طويل »
وفيما يتعلق بنداءات قائد اأركان 
اجلي�ض الوطني ال�صعبي للحوار، 
هذا  يذكرنا   « املتحدثة  قالت 
امل�رصي  الرئي�ض  مب�صعي 
ال�صي�صي يف2013 بعد االإطاحة 
وبعدما   ، مر�صي  بالرئي�ض 
كل  باعتقال  قام  للحكم  و�صل 
الن�صطاء ،واالأحزاب حتى الذين 
دعموه«. كما ا�صتح�رصت اأي�صا 
التجربة ال�صودانية اأين دعت اإىل 
ا�صتخال�ض الدر�ض منها بعدما 
قالت اإن اجلي�ض ال�صوداين اأخذ 
ح�صة االأ�صد من ال�صلطة ون�صب 
جمل�صا انتقاليا وعمق االن�صداد 
ال�صيا�صي ، معلقة باالأمر بقولها 
�صياق  يف  قيا�ض«  »واحلديث 
ال�صعبية  اأ�صادت  الثورة  اآخر، 
ما  منذ  اجلزائر  تعي�صها  التي 
باأنها  موؤكدة  اأ�صهر،   3 يقارب 
ال�صعب  لدى  كبريا  وعيا  اأثبتت 
ال�صاحقة  االأغلبية  باأن  اأثبتت 
لي�صت مغفلة والدليل على ذلك 
الثورة  الفرز الذي يتم كل يوم، 
جوهري،  منعطف  اأخذت 
متر  التي  ال�صعبية  الديناميكية 
والتجمعات  امل�صريات  عرب 
يف  تتجذر  واالعت�صامات 

االأ�صفل داخل مكونات املجتمع 
م�صيفة«  تعبريها،  حد  على 
من  العديد  يف  االإ�رصابات 
القطاعات طارحة م�صاألة رحيل 
االحتاد  ا�صتقاللية  و  النظام 
و  اجلزائريني  للعمال  العام 
طرد  اجتماعية،  مطالب  طرح 
دليل  ،هذا  املديرين احلقارين 
دميقراطية  الثورة  باأن  قاطع 
لي�ض من اأجل تغيري بع�ض رموز 
تفكيك  اأجل  اإمنا من  و  النظام 

النظام ورموزه ».
الوقفة  حنون  لويزة  وثمنت 
نظمها  التي  االحتجاجية 
معتربة  ماي،   1 يوم  العمال 
متكنوا  عيدهم  يف  العمال  بان 
احلركة  ح�صن  اإىل  العودة  من 
العمالية العاملية، ونظموا وقفة 
با�صتعادة  للمطالبة  القمع  رغم 
بظروف  والتنديد  املنظمة 

العمل .
فتحت  اأخرى،  جهة  من 
بع�ض  على  النار  املتحدثة 
تتحرك  التي  املراكز 
االإلكرتوين  الذباب  بوا�صطة 
باأن  م�صريا  قولها،  على حد 
تلويث  هو  ذلك  من  الهدف 
وزرع  ال�صيا�صي  النقا�ض 
منحى  لتغيري  ال�صكوك 
»اأطراف  قائلة  احلراك، 
هم  كاملرتزقة  يتحركون 
بهجمات  للق�صام  ماأجورين 
تزييف  و  االأكاذيب  لن�رص 

احلقائق.«
اإميان لوا�س   
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.      نطلب ال�سفح من فخامة ال�سعب

ري عالوة
ت/ب�س



و�ضع  اجل  من  الفاعلني  خمتلف 
ا�ضتحقاق  اإىل  تقود  طريق  ورقة 
رئا�ضي يف اأقرب الآجال واأكد رئي�س 
اجتماع  خالل  له  كلمة  يف  احلركة 
للمكتب  اخلام�ضة  العادية  الدورة 
اأن  ال�ضيا�ضية  الهيئة  لهذه  الوطني 
ثانية  وت�ضاور  حوار  جلولة  »التوجه 
من �ضاأنه امل�ضاهمة يف ار�ضاء ورقة 
اإىل  توؤدي  واآمنة  توافقية  طريق 
الآجال  اأقرب  رئا�ضي يف  ا�ضتحقاق 
و�ضعبية  �ضيا�ضية  م�ضاركة  وت�ضمن 
الإطار  هذا  يف  واقرتح  عري�ضة«. 
نهاية  قبل  للحوار  ندوة  »انعقاد 
منت�ضف ال�ضهر احلايل وكذا تو�ضيع 
عن  ممثلني  لي�ضم  عليها  الإ�رشاف 
رئا�ضة الدولة واملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
و�ضخ�ضيات وطنية حيادية و�ضيا�ضية 
ال�ضعبي  احلراك  عن  ممثلني  وكذا 
يعملون لتح�ضري احلوار و الإ�رشاف 

عليه ومتابعة وتنفيذ خمرجاته«. 
تعبري  حد  --على  احلركة   وترى 

يف  اجلزائر  »جناح  اأن  غويني-- 
تنظيم ال�ضتحقاق الرئا�ضي املقبل 

يتم يف اإطار م�ضاركة �ضيا�ضية وا�ضعة 
يعيد  توافقي  �ضيا�ضي  مناخ  ظل  يف 

لبناء  اجلزائريني  بني  والأمل  الثقة 
على  املنتخبة  املوؤ�ض�ضات  خمتلف 
وم�ضاركة  �ضليمة  دميقراطية  اأ�ض�س 
ال�ضتحقاقات  خمتلف  يف  وا�ضعة 
اإ�ضالحات  لتج�ضيد  املقبلة 
الأمن  لتعزيز  و  عميقة  وتغيريات 
البالد ور�س ال�ضف  وال�ضتقرار يف 
الت�ضدي  اجل  ما  اأكرث  الوطني 
وجمابهة  التحديات  خمتلف  اإىل 
التي  والد�ضائ�س  املوؤامرات  كل 

ت�ضتهدف الوطن«.
جدد  الف�ضاد  حماربة  وبخ�ضو�س 
الداعي  ال�ضيد غويني موقف حزبه 
اإىل »التكفل بامللفات بكل م�ضوؤولية 
الكايف  الوقت  اخذ  مع  و�ضمولية 
لعالجها بعيد عن اأي �ضغوط« وهذا 
»قطاع  قال--  --كما  �ضيجعل  ما 
الكاملة  م�ضوؤولياتها  اأمام  العدالة 
الإطار  هذا  ال�ضعب«و�ضدد يف  اأمام 
�رشورة اأن »تتكفل العدالة اأي�ضا بكل 
م�ضوؤولية بتقارير جمل�س املحا�ضبة 
اإطار  الأخرية يف  ال�ضنوات  مر  على 
�رشف  ملتابعة  التامة  ال�ضفافية 

وت�ضيري املال العام«.

الوطنية  الفيدرالية  طماأنت 
اللحوم  اإنتاج  وفرة  عن  للمربني 
�ضهر رم�ضان و ا�ضتقرار اأ�ضعارها 
نافية تاأثري املر�س على الأ�ضعار 
هاج�ضا  ارتفاعها  ي�ضكل  التي 
�ضهر  دخول  مع  للم�ضتهلك 

رم�ضان.
الوطنية  الفيديرالية  نائب  واأكد 
يف  بلقا�ضم  مزروعة  للمربني 
اأن   ، الو�ضط  جريدة  مع  ات�ضال 
ارتفاعا  ت�ضهد  مل  اللحوم  اأ�ضعار 
موؤكدا اأن اأ�ضعارها عادية بالن�ضبة 

تخوف  ،وعن  اللحوم  ل�ضوق 
اأ�ضعار  ارتفاع  من  املواطنني 
الذي  الوباء  عقب  الأغنام  حلوم 
اأكد   ،2018 نهاية  املا�ضية  �رشب 
مزروعة باأن الأمر لن يوؤثر موؤكدا 
 98 بن�ضبة  عليه  الق�ضاء  مت  انه 
ت�ضجيل  يتم  انه مل  ،وقال  باملائة 
املوالني  طرف  من  ت�رشيح  اأي 
تراوح  متوقعا   ، املر�س  بوجود 
اأ�ضعار حلم الغنم يف �ضوق اجلملة 
الواحد  للكيلوغرام  1300دج 
ذات  ك�ضف  كما   . رم�ضان  خالل 

املتحدث ،عن حمتوى اجتماعهم 
�رشيف  حممد  الفالحة  وزير  مع 
وفرة  تباحثنا  قال  و  عماري 
الوطنية من  ال�ضوق  وتغطية  اإنتاج 
اللحوم خا�ضة احلمراء التي يكرث 
املحافظة  �ضبل  و  الطلب  عليها 
مع  يتما�ضي  مبا  الأ�ضعار  على 
انه  اأ�ضاف  و  املواطن   قدرة 
باب  فتح  حول  ا�ضت�ضارتهم  متت 
حدود  يف  ووافقنا  ال�ضترياد 
تعادل الأمور للحفاظ على الإنتاج 
ذات  اأو�ضح  و  الوطنية  الأ�ضواق  و 

ال�ضترياد  باب  فتح  ان  املتحدث 
الأ�ضعار  انخفا�س  يف  �ضي�ضاهم 
لتجنيد  البيطريني  مزروعة  ودعا 
لل�ضهر  واملادية  الب�رشية  املوارد 
على �ضحة املواطنني �ضواء الذين 
والدوائر،  البلديات  عرب  ي�ضتغلون 
مراقبة  مهمة  لهم  وامل�ضندة 
املذابح واأ�ضواق  املا�ضية واللحوم 
احلمراء، اأو اأعوان مراقبة احلدود 
واجلوية ملراقبة  والبحرية  الربية 

كل املنتجات الغذائية.
ف.ن�سرين  

الوطنية  الرتبية  مديرة  رفعت 
هدايات  حري�س  غليزان  لولية 
اأمناء   06 �ضد  ق�ضائية  دعوى 
مكاتب ولئية نقابات الرتبية على 
لتق�ضي  بلجنة  مطالبتهم  خلفية 

املديرة  جتاوزات  يف  احلقائق 
بامل�ضابقات  تعلق  ما  �ضيما  ل 
ال�ضفقات  جانب  اإىل  والتعيينات 
وتقلي�س  الوظيفية  وال�ضكنات 
املو�ضم  خالل  التح�ضريي  اأق�ضام 

 2020/2019 املقبل  الدرا�ضي 
تطرقت  قد  اجلريدة  كانت  والتي 
يف اأعدادها ال�ضابقة اإىل املو�ضوع 
مديرية  حميط  من  علم  وح�ضبما 
ال�ضبطية  اأن  الوطنية  الرتبية 

اأقوال  اإىل  ا�ضتمعت  الق�ضائية 
اإحالة  انتظار  يف  منهم  امل�ضتكى 
العدالة  على  الق�ضية  اأو  امللق 

للف�ضل فيها .
�س  �أ

اللجنة  اأع�ضاء  قرر غالبية 
العام  بالحتاد  الوطنية  التنفيذية 
على  التمرد  اجلزائريني  للعمال 
النقابية،  للمركزية  العام  الأمني 
ال�ضعيد،  �ضيدي  املجيد  عبد 
اجتماع  ح�ضور  رف�ضوا  حيث 
العا�ضمة.  يف  ال�ضعب  بدار  اأم�س 
اأم�س،  اإعالمية،  م�ضادر  ك�ضفت 
اللجنة  اأع�ضاء  غالبية  مترد  عن 
العام  بالإحتاد  الوطنية  التنفيذية 
طريق  عن  اجلزائريني،  للعمال 
ال�ضعب  دار  لجتماع  مقاطعتهم 
ال�ضعيد،  �ضيدي  اإليه  دعاهم  الذي 
اأم�س، حيث ح�رش 77 م�ضوؤول من 

الو�ضط  ع�ضوا لوليات   37 اأ�ضل 
والأمانة  اللجنة  اأع�ضاء يف  ما بني 
الوطنية للمركزية النقابية، يف حني 
اأو�ضحوا اأن دعوات الجتماع توىل 
اإر�ضالها اأمني عام الحتاد الولئي 
رغم  تاقجوت،  عمر  للعا�ضمة، 
ولي�س  اللجنة  يف  ع�ضوا  لي�س  اأنه 
الدعوات  توجيه  �ضالحياته  من 
اأمانة  �ضالحيات  من  هي  التي 
�ضيدي  العام  الأمني  اأو  التنظيم 
ال�ضعيد، ح�ضب الن�ضو�س اخلا�ضة 
وت�ضم وليات  النقابية.  باملركزية 
الوطنية  التنفيذية  للجنة  الو�ضط 
وتيبازة  والبليدة  العا�ضمة  من  كال 

والبويرة  واملدية  وبومردا�س 
ف�ضل  على  فعل  وكرد  وزو،  وتيزي 
اللجنة  اأع�ضاء  جمع  يف  معاونيه 
�ضيد  قرر  الوطنية  التنفيذية 
وعدم  الجتماع  مقاطعة  ال�ضعيد 
�ضيدي  ويعاين  وهذا  احل�ضور. 
منذ  كبرية  �ضغوطات  من  ال�ضعيد 
انطالق احلراك ال�ضعبي 22 فيفري 
الفارط، حيث حتولت الحتجاجات 
كل  اأ�ضبوعية  عادة  اإىل  الدورية 
�ضبت يف وقت �ضابق قبل اأن تتفاقم 
اآخرها  اأخرى  احتجاجات  اإىل 
للعمال  العاملي  واليوم  بالتزامن 
جتمهر  حيث  ال�ضابق،  ماي  اأول 

للعمال  العام  الحتاد  منخرطو 
خمتلف  من  قادمني  اجلزائريني 
الأمني  برحيل  للمطالبة  الوليات 
لفتات  حاملني  للمركزية،  العام 
وهتف  املوؤ�ض�ضات،  خمتلف  عن 
بـ«ديقاج  طويال  املتجمهرون 
هو  �ضيدهم ال�ضعيد« و«العامل 
ال�ضلطة ارحل«، مع حمل �ضعارات 
للعمال  العام  الحتاد  »ارجاع 
اأجل حت�ضري  من  و«   « اجلزائريني 
عمال  من طرف  ا�ضتثنائي  موؤمتر 
للعمال  الكلمة  و«  م�ضداقية«  ذوي 

ولي�س ل�ضارق املال«.
�سارة بومعزة

حركة �لإ�سالح �لوطني

نائب فيدير�لية للمربني مزروعة بلقا�سم

غليز�ن

قاطعو� �جتماع د�ر �ل�سعب

حكيم مالك  

الو�ضع يتطلب توافقا على خارطة طريق

اأ�ضعار اللحوم �ضتكون م�ضتقرة يف رم�ضان

مديرة الرتبية تقا�ضي 06 نقابيني

اأع�ضاء يف االحتاد يتخلون عن �ضيدي ال�ضعيد

رئي�س �لفدر�لية �لوطنية للخبازين يو�سف قلفاط

ال ا�ضطرابات يف توزيع و توفري اخلبز

على ذمة قناة قناة بورتيفي

 اعتقال طرطاق ، ال�ضعيد بوتفليقة 
و اجلرنال توفيق

الوطنية  الفدرالية  رئي�س  طماأن 
قلفاط،  يو�ضف  للخبازين 
اخلبز  ت�ضويق  باأن  امل�ضتهلكني 
�ضيكون  الكرمي  رم�ضان  �ضهر  يف 
كا�ضفا  عادية،  وب�ضفة  اليوم  طيلة 
مب�ضالح  فيدراليته  جمع  لقاء  عن 
ت�ضمن  موؤخرا،  التجارة  وزارة 
لدعم  احلكومة  تقدمي  اقرتح 
�ضهريا،  للمخابز  مبا�رش  مادي 
من  الفرينة  ملادة  اقتنائها  اأو 
املطحنة مبا�رشة ب�ضعر خمف�س.

الوطنية  الفدرالية  رئي�س  ك�ضف 
خالل  قلفاط،  يو�ضف  للخبازين 
انعقاد  عن  اأم�س،  �ضحفية  ندوة 
التجارة  وزارة  اجتماع موؤخرا بني 
للخبازين  الوطنية  والفدرالية 
ربح  هام�س  رفع  ان�ضغال  لدرا�ضة 
اللقاء  خل�س  حيث  اخلبازين، 
موؤجال  الطرفني  بني  باتفاق 
لحق،  لوقت  نتائجه  عن  الك�ضف 
مو�ضحا اأن الجتماع �ضهد عر�س 
يتعلق  الو�ضية،  للوزارة  اقرتاحني 
من  �ضهرية  فاتورة  بتقدمي  الأول 
لكمية  واملحددة  اخلباز  طرف 
احل�ضول  بغية  الفرينة  �رشاء 
والثاين  مبا�رش،  مادي  دعم  على 
املطحنة  من  الفرينة  باقتناء 
مبا�رشة ب�ضعر خمف�س متفق عليه 
تفاوؤله  عن  اأعرب  كما  م�ضبقا. 
الأيام  يف  اإيجابيا  الرد  يتم  باأن 
اخلبازين،  مطالب  على  املقبلة 
هذه  م�ضكل  حل  يتم  اأن  اأجل  من 
بغلق  مذكرا  نهائية،  ب�ضفة  الفئة 
خالل  خمبزة   3.000 من  اأزيد 
ربح  هام�س  �ضعف  ب�ضبب   2017
اخلبازين،  ن�ضاط  وتغيري  اخلباز 
اخلبازين  ان�ضغالت  ترتاوح  حيث 
الربح  تراجع هام�س  اأ�ضا�ضا حول 
الذي يعاين منه املهنيون يف هذه 
الإنتاجية واحليوية، وذلك  ال�ضعبة 

امل�ضجل يف جميع  الرتفاع  جراء 
والتي  الأخرى،  اخلبز  مكونات 
بداية  منذ  اأكرث  �ضعرها  ارتفع 

جانفي 2018.
لن  اأنه  قلفاط  اأو�ضح  حني  يف 
خالل  اخلبز  مادة  يف  ندرة  تكون 
املخابز  كل  واأن  رم�ضان،  �ضهر 
�ضتعمل ب�ضكل منتظم و دون تغيري 
للمواطن  �ضي�ضمح  ما  لن�ضاطها، 
ب�ضورة  اليوم  طيلة  اخلبز  باقتناء 
عن  رده  يف  معلقا  ح�ضبه،  عادية 
يف  خا�ضة  اخلبز  تبذير  ظاهرة 
راجع  ذلك  باأن  رم�ضان،  �ضهر 
ال�ضتهالكية  الثقافة  غياب  اإىل 
وانخفا�س �ضعر اخلبز الذي يفتح 
اأبرز  حيث  للتبذير،  كثريا  املجال 
باأنه لو يتم رفع الدعم عن الفرينة 
وبالتايل  اخلبز  �ضعر  �ضريتفع 

الق�ضاء على التبذير.
بدوره ك�ضف املن�ضق العام والناطق 
الر�ضمي با�ضم الحتاد العام للتجار 
�ضهرة،  بن  حزاب  واحلرفيني 
ممثلي  مع  لقاءات  �ضتنظم  باأنه 
يف  النا�ضطة  الفدراليات  وروؤ�ضاء 
جمال املواد الوا�ضعة ال�ضتهالك 
والفواكه  واخل�رش  كاحلليب 
الن�ضغالت  ملختلف  للتطرق 
وحماولة اإيجاد حلول لها، م�ضيفا 
يف  ندرة  هناك  تكون  لن  باأنه 
ال�ضتهالك  وا�ضعة  املنتجات 
تطبيق  مع  رم�ضان،  �ضهر  خالل 
على  للحفاظ  مرجعية  اأ�ضعار 
القدرة ال�رشائية للمواطن، مذكرا 
التي �ضتتخذها وزارة  بالإجراءات 
ب�ضمان  اأ�ضا�ضا  واملتعلقة  التجارة 
املخازن،  يف  والتفتي�س  الرقابة 
امل�ضاربة  ظاهرة  تفادي  بغية 
ب�ضبب تخزين بع�س املواد وبيعها 

فيما بعد باأ�ضعار مرتفعة.
�سارة .ب

اأم�س  اإعالمية  م�ضادر  ذكرت 
�ضعيد  من  كل  اعتقال  مت  اأنه 
و  توفيق  واجلرنال   ، بوتفليقة 
 « قناة  وقالت   ، طرطاق  اجلرنال 
و  ال�ضعيد  اعتقال  اأن   « تيفي  بور 
على  بناءا  جاء  طرطاق  و  توفيق 
اىل  تهذف  موؤامرات  يف  تورطهم 
باجلزائر  الدفع  و  الفو�ضى  خلق 
 . الن�ضداد  وحالة  العنف  اىل 
الفريق قايد �ضالح قد وجه  وكان 
املدير  اىل  اللهجة  �ضديد  اإنذارا 
ال�ضابق للمخابرات اجلرنال توفيق 
للتوقف عن مناوراته و تاآمره �ضد 
ا�ضتقرار البلد ، حيث كان الفريق 
عن  ك�ضف  قد  �ضالح  قايد  احمد 
التي  الع�ضابة  اأفراد  اأ�ضماه  ما 
النتقال  اإف�ضال  على  تعمل  ظلت 

ال�ضلمي لل�ضلطة و ال�ضعي للحفاظ 
وهيمنته  البائد  العهد  رموز  على 
على موارد وخريات البالد . وكان 
الآخر  هو  اأفريك«  »لومند  موقع 
حتدث عن اعتقال املن�ضق ال�ضابق 
لرئا�ضة  التابعة  الأمنية  للم�ضالح 
التي كانت تعمل حتت  اجلمهورية 
بوتفليقة ، اجلرنال عثمان طرطاق 
ال�ضتخبارات  م�ضالح  طرف  من 
اأن  املوقع  اأ�ضاف  و   . الع�ضكرية 
من  ياأتي  طرطاق  ب�ضري  اعتقال 
الأهمية اأكرث  بعد اعتقال العديد 
املح�ضوبني  الأعمال  رجال  من 
غرار  على  الأوليغار�ضية  على 
كونوا  الذين  كونيناف  حداد، 
ثروات �ضخمة يف عهد بوتفليقة .

 ع�سام بوربيع 

دعا رئي�س حركة �لإ�سالح �لوطني فياليل غويني, �أم�س �ل�سبت باجلز�ئر 
�لعا�سمة, �إىل �لذهاب �إىل جولة حو�ر وت�ساور ثانية جتمع 
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ر�ؤى

ال�صحافة اجلزائرية..من 
احل�صار اإىل التحرر؟؟

�ليد بوعديلة

ل�صنا ندري هل ن�صمح لل�صحافة اجلزائرية 
باالحتفال بيومها العاملي يف الثالث ماي الذي 

يجمع بني االإعالم �حرية التعبري ؟؟اأم 
نطلب منها فنح النقا�ش �البحث حول راهنها 

�م�صتقبلها؟؟، بخا�صة مع معاناتها ل�صنوات من 
خمتلف اأطر احل�صار �اخلنق �التهديد؟؟

نعلم خمتلف ممار�صات النظام البوتفليقي 
التي جعلت من كثري من املوؤ�ص�صات االإعالمية 

�من ال�صحفيني مطبلني للربامج �التوجهات 
ال�صلطوية �احلكومية، مقابل �صفحات 

��م�صات االإ�صهار �خمتلف امل�صاعدات يف 
�صوق االقت�صاد �االإعالم؟؟

�نعلم اأن بع�ش املوؤ�ص�صات االإعالمية املكتوبة 
� ال�صمعية الب�صرية تعر�صت للظلم الأنها مل 
ت�صاند ال�صلطة البوتفليقية اأ� على االأقل مل 

ترد اأن تطبل لعهداتها، � �قفت اإىل جانب 
ال�صعب يف بحثه عن التعددية احلقيقية 

�التحوالت ال�صيا�صية �املجتمعية. 
� ال داعي للحديث عن االإعالم العمومي الذي 

اأ�صبح اإعالما حكوميا؟؟ يتغنى باملنجزات 
�يتتبع اأخبار الوزراء على ح�صاب احلقيقة � 
النزاهة، � مل يك�صف ال�صور االأخرى الب�صعة 

ملمار�صات الف�صاد �اخلراب �تهديد االأمن 
الداخلي للوطن؟؟ ففي ظل االحتجاجات 

الكثرية التي كانت ت�صهدها املدن اجلزائرية، 
مل تكتب عنها ال�صحافة العمومية �مل تنزل 

كامريا القنوات العمومية-احلكومية للت�صوير 
�تقدمي اخلدمة االإعالمية العمومية 

ال�صفافة �النزيهة؟؟
�خنقت قناة اليتيمة جمهورها باأخبار � 

ر�صائل فخامة الرئي�ش د�ن تقدمي كلماته 
��صوته؟؟ كنوع من ا�صتحمار املتلقي 

اجلزائري �حما�صرته بر�ؤية اإعالمية 
��صلطوية �صمولية ديكتاتورية، كانت من 

اأ�صباب الهبة الوطنية اجلماعية للتغيري 
ال�صعبي ال�صلمي �احل�صاري.

لقد �عدت موؤخرا حكومة ال�صلطة املرفو�صة 
�صعبيا بالتوزيع لعادل لالإ�صهار بني ال�صحف 

�املوؤ�ص�صات االإعالمية، �مل تتج�صد بعد 
الوعود، �ل�صنا ندري ما هي املعايري التي 

�صتعتمد؟؟ اأم اأنها عبارة عن �عود �صعبوية 
ال�صتمالة االإعالم � ال�صحافة �اإعادة 

�صيناريوهات التهديد �الرتغيب مع اأ�صحاب 
الكلمة � ال�صورة؟؟ يف ظل غياب مريب 

مل�صالح �صلطات ال�صمعي الب�صري ��صلطة 
ال�صحافة املكتوبة؟؟

�هي التي تركت ال�صعب يعاين من املنا�رات 
�االأكاذيب �الت�صويهات االإعالمية منذ 

�صهور ، مع يوميات احلراك ال�صعبي، حيث 
ظهرت الكثري من املمار�صات التي حتتاج 

للتدخل �تقيم الر�ؤية االإعالمية ب�صمري  
االأخالقيات املهنية ال�صفافة، لكن ال 

�صوت ل�صلطات املراقبة �املتابعة؟؟ �كاأنها 
تنتظر ات�صاح املعامل ال�صيا�صية �ترتقب 

التوجيهات ال�صلطوية؟؟ اأ� كاأنها خادمة يف 
بالط ال�صلطان؟؟ رغم اأن ال�صلطان الذي 

�صّكلها قد ذهب �املفرت�ش تقدمي ا�صتقالتها 
�االن�صحاب، لتاأتي �صلطة اإعالمية) مكتوبة 

��صمعية ب�صرية( جديدة تنت�صر ل�صوت احلق 
يف التعبري �االأخالق االإعالمية فقط.
�صيحرر احلراك ال�صعبي كل املمار�صات 

االإعالمية اجلزائرية، �بالتاأكيد ننتظر 
حتوالت كثرية ت�صيب الكتابة �امل�صهد 

االإعالمي، ليكون حرا �نزيها، �لي�صمن 
حقوق االجتماعية للعاملني يف احلقل 

االإعالمي، �ليقدم اخلدمة االإعالمية يف 
�صياق احلقيقة �النزاهة، �ننتظر منه اأن 

يخدم ال�صعب �لي�ش الزمر املت�صارعة، �على 
االأقل ننتظر من اإعالمنا اأن ال يكذب على 

ال�صعب الغلبان، �اأن ال يخادعه، �اأن ال يعيد 
ممار�صات �صلطة كانت متار�ش اال�صتحمار على 

�صعبها؟؟
� اللهم احفظ الوطن ��فق ال�صحافة لتخدم 
هذا ال�صعب الذي ثار �صلميا، ليحّرر املحامني 

�الق�صاة �االأدباء �االإعالميني �النقابيني...
لينجز حراكه ال�صلمي التحرري ، ق�صد 

التغيري اجلذري ال�صامل. 

 و ت�سري امل�سادر ذاتها اأن عملية ا�ستدعاء 
اأزيد من 50 �سخ�سا من �سمنهم  �ست�سمل 
رجال اأعمال و مقاولني و منتخبني �سابقني 
و حاليني للتحقيق معهم يف ق�سايا ف�ساد و 
نهب للعقار مبنطقة بئر اجلري ، �سيما ق�سية 
اال�ستيالء على امل�ستثمرات الفالحية  من 
مل  التي  العقار«  ب«مافيا  ت�سمى  ما  قبل 
بطرق  �سعت  بل  احلد  هذا  عند  تتوقف 
تامة على  �سيطرة  احتيالية على  و  ملتوية 
االأرا�سي التابعة ملديرية اأمالك الدولة و 
مطالبة الدولة بتعوي�سات مالية حيال ذلك 
بتواطئ ع�سابة بئر اجلري يتقدمهم رئي�س 

البلدية احلايل امل�سجون .

اأن  املطلعة  »الو�سط«  م�سادر  تو�سح   و 
الق�سية التي �ستقود عدة اأطراف للتحقيق 
و ال�سجن ت�سمل امل�ستثمرة الفالحية  رقم 
و   « ال�سيد » ب ب  13 امل�سرية من طرف 
 1292 رقم  امتياز  عقد  مبوجب   « ع  ب   «
تقدر   2014 جويلية   06 يف  امل�سجلة 
 ، 14ار90�سنتيار  8هكتارا  ب  م�ساحتها 
مداولة  وجود  رغم  منح  االمتياز  عقد  و 
للم�ساريع  االأر�س  هذه  حتدد   2006 منذ 
التنموية، هته امل�ستثمرة توجد يف بلقايد 
اأدرجتها  م�سالح  الدولة  اإن  و  اجلري  بئر 
االأرا�سي SUB رقم 28  يف خمطط �سغل 
كم�ساريع  اأدرج  ما  بني  من  و   2006 �سنة 
على  يحتوي  م�ست�سفى   - مدر�سة  بناء   «
مبقايي�س  اإ�سالمية  مكتبة  �رسيرا-   240
بريد  مركز  جواري   ملعب   - متقدمة 

مرفوق  االأرا�سي  �سغل  خمطط  ...الخ  و 
 . منها  ن�سخة  »الو�سط«  تلقت  ب�سورة 
رجل  علم  عندما  اأنه  م�سادرنا  ت�سري  و 
اأبرم  باملو�سوع  بالنفوذ  معروف  اأعمال 
 ، العقد  قراءة  عند  هو  و  �رساكة  اتفاق 
امل�ستثمرة  �رساء  و  بيع  عقد  اأنه  ن�ستنتج 
اأكتوبر   2 يف  موؤرخ  �سنتيم  مليار   2 مببلغ 
2016 و �سّيج االأر�س ببناء جدار لكي مينع 
يف  املربجمة  امل�ساريع  و�سع  من  الدولة 
من  و   28 رقم  االأرا�سي  �سغل  املخطط 
مالية  مببالغ  بتعوي�سه  الدولة  اإلزام  اأجل 
كبرية. ما يعجل لطرح ت�ساوؤل هل هو عقد 
لرجل  منحت  كو�سيلة  وثيقة  فقط  اأو  بيع 
االأعمال املعروف من اأجل التفاو�س مكان 
اجليدة  ملعرفته  نظرا  االأر�س  ي�سغل  من 
اأموال  اأخد  اأجل  من  املتخذة  للطرق 

! ؟ و هو ما جعل  التعوي�س  الدولة مقابل 
العقد ال ي�سجل. العقد املربم عقد عريف 
الدولة  اأمالك  مديرية  لدى  م�سجل  لي�س 
اجلري  بئر  بلدية  رئي�س  مع  بتواطوؤ  لكن  و 
رئي�س  و  قنفوذ  االأمني  حممد  امل�سجون 
دائرة و رئي�س م�سلحة الفالحة لبئر اجلري 
مت منع قيام هذه امل�ساريع املربجمة ومنع 
املرافق  هذه  من  االإ�ستفادة  من  ال�سكان 

ال�رسورية ، كما يقول ممثلهم.
االإبتزازات  هذه  اإىل  اإيقاف  دعا   حيث 
املافياوية  الت�رسفات  و  العراقيل  و 
ببلقايد  اجلري  بئر  بلدية  ل�سكان  ل�سماح 
املحافظة  مع  للنهو�س  بامل�ساريع 
لرجل  �سنتيم  دفع  بعدم  العام  املال  على 
بدون  االأر�س  على  ي�سيطر  الذي  االأعمال 

عقد م�سهر .

 اأحمد بن عطية

النعامة   لوالية  ال�سمالية  املنطق  عا�ست 
بلعبا�س  �سيدي  جنوبي  مناطق  وكذا 
وتلم�سان خ�سائر فادحة بفعل  في�سانات 
االأمطار  ت�ساقط  عن  الناجمة  االأودية 
اأرغم  كبرية  خ�سائر  اإىل  اأدى  ما  الكثيفة  
الواليات  بهذه  املدنية  احلماية  م�سالح 
العاجل  والتدخل  اأزمة  اإقامة خاليا  على 
حلماية  قواتها  كافة  جتنيد  خالل  من 

املواطنني  .
النعامة  منطقة  �سمال  م�ستوى  فعلى 
وعبد  عمار  بن  مكمن  مناطق  �سهدت 
كثيفة  اأمطار  ت�ساقط  والق�سدير  املوىل 
مراعيهم  يف  املوالني  حما�رسة  اإىل  اأدت 
، كما فاجاأت االأودية العديد من القطعان 
روؤو�س  من  املئات  جرف  يف  وت�سببت 
االأمطار  التي هلكت بفعل هذه  املا�سية  
الطوفانية والتي فاجاأت اجلميع وجرفت 
مت  حيث   ، واخليام  واالأعالف  املوا�سي 
اإنقاذ 05 رعاة من موت حمقق  باالإ�سافة 
كانت   التي  الرحل  البدو  من  عائلة  اإىل 
االأودية  احد  من  بالقرب  خيمتها  تن�سب 
غرب  �سمال  الق�سدير  منطقة  ب�سمال  

عا�سته  الو�سع  ونف�س   ، النعامة  والية 
التي  تلم�سان  لوالية  اجلنوبية   املناطق 
الفالحية  امل�سالح  من  �سكانها   طالب 
وعلى راأ�سها  امل�سالح الفالحية بالتدخل 
املوالني  تعوي�س  اأجل   من  العاجل 
املت�رسرين من الفي�سانات  التي اجتاحت 

املنطقة  نهار اأم�س .
جنوب  ماقورة  منطقة  واأ�سارموالو  هذا 
بلدية البويهي يف  اأق�سى جنوب غرب والية 
تلم�سان  اأن  املوالني فقدوا املئات  من 
الوديان  بفعل  نفقت  التي  االأغنام  روؤو�س 
فاجاأت  والتي  املنطقة   اجتاحت  التي 
روؤو�س  من  الع�رسات  وجرفت   الرعاة 
هذا   ، املراعي  يف  كانت  التي  املوا�سي 
وكان وادي بعري القادم من اأق�سى اجلنوب 
من  يعد  والذي  ماقورة  �سد  يف  وي�سب 
نفوق  يف  املبا�رس  ال�سبب  الوديان  اخطر 
الع�رسات من  املوا�سي  ما كلف املوالني 
اإىل خ�سائر طاعون  خ�سائر كبرية ت�ساف 
املنطقة  ذات   اجتاح  الذي  املجرتات 
وت�سبب كبرية للموالني  دون  اأن يتم تدخل 
اأو  باللقاح  لدعمهم  الفالحية  امل�سالح 

تعوي�سهم ،هذا واأكد املوالني اأنهم �سئموا 
يف  خ�سو�سا  الفادحة  اخل�سائر  حتمل 
ظل نق�س الكالأ ب�سبب القحط  من جهة  
للموالني  الفالحية   امل�سالح  واإهمال 
واملناطق اجلنوبية من جهة اأخرى واالأمر 
الكوارث  هو  املعاناة  من   �ساعف  الذي 
الفي�سانات  راأ�سها  وعلى  الطبيعية  
وت�سببت  املنطقة  اجتاحت  التي  االأخرية 
احد  تعد  التي  النائمة  الوديان  اأحياء  يف 
اكرب االأخطار املهددة للموالني باملنطقة 

  .
من جانب اآخر  حا�رست االأودية النائمة  
�سيدي  جنوب  املوالني  من  الع�رسات 
وراأ�س املال  بلعبا�س على غرار مرحوم  
وت�سببت في�سانات وادي كرزوطة يف نفوق 
خيمة  وجرف  و  املوا�سي  من   العديد 
 ، املوالني  الأحد  تابعة  االأعالف  وبع�س 
من جهة  اأخرى عا�س  �سكان مزرعة بن 
تركي الكائنة مابني بلديتي �سيدي بلعبا�س 
حالة  اأم�س  اأول  ليلة  اإبراهيم  و�سيدي 
االأحوال  تغريات  بفعل  ق�سوى  طوارئ 
اجلوية التي �سهدتها والية �سيدي بلعبا�س  

االأمر الذي اأدى اإىل  ارتفاع من�سوب مياه 
وحا�رس  م�ساره  عن  وخروجه  مكرة  واد 
االأمر  ال�سكانية  التجمعات  هذه  �سكان  
الذي اأرغم م�سالح احلماية املدنية على 
الو�سائل  كل  ت�سخري  مت  حيث   التدخل 
الغط�س  فرقة  .منها  واملادية  الب�رسية 
و22 �ساحنة تدخل مبختلف اأنواعها 120 
و  الرتب  مبختلف  املدنية  احلماية  عون 
ت�سجيل  دون  �سكانها  اإجالء  و  اإنقاذ  مت 
اأي خ�سائر ب�رسية تذكر ، من  جهة اأخرى  
الرابط   101 رقم  الوطني  الطريق  �سهد 
بني مدينتي �سيدي بلعبا�س وعني متو�سنت 
بلدية  حادث مرور خطري على  م�ستوى  
نفعية  �سيارة  انقالب  يتمثل يف  قادة  عني 
من نوع ببجو406  ما اأدى اإىل وفاة طفلني. 
،4 و8 �سنوات واإ�سابة 3 اأ�سخا�س بجروح 
االإ�سعافات  لهم  قدمت  الذين  خمتلفة 
املدنية   احلماية  عنا�رس  قبل  من  االأولية 
ب�سيدي  اجلامعي  امل�ست�سفى  اإىل  وحولوا 
اإىل  الطفلني  جثي   وحولت  بلعبا�س 

م�سلحة حفظ اجلثث ب�سيدي بلعبا�س
حممد بن ترار

احلدود  �رسطة  م�سالح  اأم�س،  متكنت 
بال�سانيا  الدويل  بلة  بن  اأحمد  مبطار 
التجاري  املدير  توقيف  من  بوهران، 
حتويل  و  االأملنيوم  مل�سنع  ال�سابق 
احلديدية،  غري  و  احلديدية  النفايات 
 3 منذ  ق�سائية  متابعة  حمل  كان  الذي 
 3 حقه  فيه  �سدر  تقريبا،حيث  �سنوات 
مذكرات قب�س و اإح�سار من قبل النيابة 

العامة للقطب اجلزائي املتخ�س�س.
امل�ستوى  رفيع  اأمني  مل�سدر  ا�ستنادا  و 
عملية  حيثيات  عن  ل«الو�سط«  ك�سف 

عملية  عن  امل�سوؤول  املتهم  توقيف 
العملة  من  كبري  مبلغ  تهريب  و  توطني 
ال�سعبة قدرته امل�سالح االأمنية من خالل 
املوقوف  دوالر،  مليون   124 ب  اخلرباء 
و�سوله  لغاية  تر�سد  و  مراقبة  كان حمل 
و  متنكرا  بوهران  بلة  بن  اأحمد  ملطار 
بهوية و جواز �سفر مزورين حتمل هوية 
مدينة  من  جوية  رحلة  عرب  م�ستعارة، 
اخلطوط  ب�رسكة  االإ�سبانية  »األيكانت« 

اجلوية اجلزائرية.
 املتهم كان ي�سغل من�سب املدير التجاري 

ر�سكلة  و  حتويل  ،و  االأملنيوم  مل�سنع 
احلديدية  غري  و  احلديدية  النفايات 
مع  يتعامل يف خمططاته  كان  بوهران،و 
بنوك اأجنبية و اأخرى عمومية حملية من 
البنك  و  املحلية،  التنمية  بنك  �سمنها 
اخلليج  بنك  و  اخلارجي،  اجلزائري 
تورط  و  »�سو�سيتي جيرنال«  ببنك  مرورا 
معه عدد من اجلمركيني ،و رجال اأعمال 
الوطنية  بالوكالة  اإطارات  و  ووكالء عبور 
لدعم اال�ستثمار »اأوندي« و الذين يعدون 
العمل  و  الفواتري  ت�سخيم  عن  م�سوؤولني 

على االختال�س املمنهج من خالل حتويل 
اإىل  احلديدية  و غري  احلديدية  النفايات 

�سبائك ق�سد بيعها يف ال�سوق ال�سوداء.
ق�ساة  قبل  من  معاجلتها  متت  الق�سية 
ب�سهر  املتخ�س�س  اجلزائي  القطب 
اإدانة  مت  و  املا�سية،  ال�سنة  من  �سبتمرب 
و7   5 بني  ما  تراوحت  بعقوبة  املتهمني 
�سنوات �سجنا نافذة و ح�سول اإطار بوكالة 
دعم اال�ستثمار من الرباءة اإ�سافة ملدير 

وكالة بنك التنمية املحلية بخمي�ستي .
اأحمد بن عطية

ت�صببت يف �فاة طفلني

ظل فارا ل3 �صنوات � اأ�قف مبطار اأحمد بن بلة 

.     اإطارات ببنوك �طنية � اأجنبية � جمركيون � �كالء عبور متورطون

.       هكذا تورط رئي�ش بلدية بئر اجلري يف نهب العقار الفالحي ببلقايد

اأمطار طوفانية تت�صبب يف نفوق ع�صرات املوا�صي

توقيف مهرب 124 مليون دوالر للخارج بوهران

 تداعيات توقيف » مري«  بئر اجلري � 4

 من نوابه � االأمني العام

حتقيقات ت�صمل 50  رجل 

اأعمال و مقاولني بوهران
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ك�صفت اأم�ش، م�صادر مطلعة ل«الو�صط« اأن التحقيقات التي 
با�صرتها م�صالح الفرقة املالية � االقت�صادية لل�صرطة الق�صائية 

باالأمن الوالئي بوهران، � التي متخ�ش عنها توقيف رئي�صي بلدية 
بئر اجلري احلايل« ق  اأ« � ال�صابق مدير اإذاعة �صعيدة حاليا » ح 
ب » �صتمتد اإىل كل من بلديتي حا�صي بن عقبة � حا�صي بونيف 

التابعتني اإداريا لدائرة بئر اجلري، حيث تبني اأن التحقيقات االأ�لية 
ك�صفت امتداد يد الع�صابة يف مقدمتها منتخب ببلدية بئر اجلري مت 
توقيفه اأي�صا، له اأذرع مالية �صيطر من خاللها على غالبية امل�صاريع 

� ال�صفقات بهتني البلديتني ال�صالف ذكرهما .



املناولة  ال�رشكات  عمال  طالب 
ورقلة  بواليتي  النفطية  باملناطق 
مع  لهم  ت�رشيحات  يف  وايليزي 
مفت�شيات  من  »الو�شط«،  يومية 
العمل وال�شلطات املركزية وعلى 
والت�شغيل  العمل  وزارات  راأ�شها 
التجارة   ، االجتماعي  وال�شمان 
للمديرية  اإ�شافة  الطاقة  و 
العمالق  النفطي  للمجمع  العامة 
التدخل  ب�رشورة   ، �شوناطراك 
العاجل حلمايتهم من امل�شايقات 
التي باتوا يتعر�شون لها من طرف 
م�شريي ال�رشكات املناولة ، وذلك 
على خلفية مت�شكهم يف ا�شرتجاع 
و  املهنية  مبطالبهم  و�شفوه  ما 
التي   ، امل�رشوعة  االجتماعية 
تثبيت  �رشورة  مقدمتها  يف  تاأتي 
االجر القاعدي لـ 80 باملائة ، مع 
والعطل  العمل  مدة  يف  الت�شاوي 
عن  ناهيك   ،4/4 بـ  يعرف  ما  اأو 
مقعد  على  احل�شول  حق  منحهم 
االأمر  تعلق  �شواء  الطائرة  يف 

بالعطلة اأو اأثناء العودة للعمل .

و�شف  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املو�شوع  يف  متحدث  من  اأكرث 
يتعر�ض  التي  امل�شايقات  اأن 
املناولة  ال�رشكات  عمال  لها 
االأمر  تعلق  �شواء  املحتجني 
الطرد  اأو  الق�شائية  باملتابعات 
حماوالت  ذاتها  حد  يف  تعترب 
مطالبهم  على   لاللتفاف  يائ�شة 
يف  عليها  املن�شو�ض  امل�رشوع 

قوانني العمل .

العمل والت�شغيل  اأن وزارة  ومعلوم 
اأبدت  قد   ، االجتماعي  وال�شمان 
ا�شتعدادها  منا�شبة  من  اأكرث 
التجارة  وزارة  مع  للتن�شيق 
من  التجارية  ال�شجالت  ل�شحب 
املناولة  املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب 
جتاوزات  يف  تورطهم  ثبت  الذي 
 ، للت�رشيع  خمالفة  وخروقات 
اأعلنت  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
عديد اجلمعيات املحلية املهتمة 

احلقوقية  و  العاملة  اليد  مبلف 
عن دعمها املطلق والالم�رشوط 
ملطالب عمال ال�رشكات املناولة  
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف    .
طرف ال�شلطات املركزية الإرغام 
التجاوب  على  املناولة  ال�رشكات 
الفوري ملطالب العمال وحمايتهم 
لزاما  يبقى  االإداري  االإرهاب  من 
الو�شع  معاي�شة  الفئة  هذه  على 

املزري الأجل غري م�شمى .

م�شالح  اأم�ض،  اأول  ليلة  اأوقفت 
بالكتيبة  والتحري  البحث 
االإقليمية للدرك الوطني ب�شحراء 
برج  االإدارية  باملقاطعة  تيمياوين 
اأدرار  لوالية  التابعة  خمتار  باجي 
الع�رشينيات  يف  ،03 اأ�شخا�ض 
مركبة  منت  على  كانوا  العمر  من 
التقرب  واأثناء    60 اأفجي  نوع  من 
التلم�ض  باإجراءات  للقيام  منهم 
القانونية �شبط بحوزتهم 03 بنادق 
هائلة  وكمية  مرخ�شة  غري  �شيد 
م�شادرة  ليتم  الذخرية،  من 

للم�شالح  وت�شليمها  املحجوزات 
حتويل  مت  فيما  املخت�شة، 
العمومية،  املوقفني   للم�شلحة 
االإجراءات  ا�شتكمال  وبعد 
ق�شائية  ملفات  واإعداد  القانونية 
تقدميهم  مبوجبها  مت  �شدهم، 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
اأمر  اإ�شدار  اأين مت   ، باأدرار  رقان 
انتظار  يف  احلب�ض  رهن  باالإيداع 
اأ�شلحة  حيازة  بتهمة  حماكمتهم 

نارية غري مرخ�شة .
�أحمد باحلاج 

يف  التكوينية  الدورة  اختتمت 
لفائدة  االإ�شارة  لغة  جمال 
مكلفني  �رشطة  موظف   29
بقاعة  وهذا  باالإ�شتقبال 
اأدرار  والية  الأمن  املحا�رشات 
 06 دامت  التي  الدورة  هذه   ،
تابع  اإطار  عليها  ا�رشف  ا�شهر 
املعاقني  االأطفال  ملدر�شة 
يف  تدخل  هي  و  باأدرار  �شمعيا 
العامة  املديرية  �شيا�شة  اإطار 
اإىل  الهادفة  الوطني  لالأمن 

االت�شال و التوا�شل مع خمتلف 
فئات املجتمع و اإبراز اجلانب 
توليها  التي  العناية  و  االإن�شاين 
املديرية العامة لالأمن الوطني 

لهذه الفئة.
ثمن  فقد  ثانية  جهة  من   
الدورة  هذه  يف  امل�شاركني 
التي  املبادرة  هذه  التكوينية 
جهاز  انفتاح  اإطار  يف  تندرج 
اخلارجي   العامل  على  ال�رشطة 
�أحمد باحلاج  

اأفاد بيان مل�شالح والية الوادي ، 
كانت قد حت�شلت يومية »الو�شط« 
على  بناء  اأنه   ، منه  ن�شخة  على 
والعمران  ال�شكن  وزارة  مرا�شلة 
واملدينة بخ�شو�ض التح�شي�شات 
االجتماعية ، اأين مت اإح�شاء 297 
ملفا مرفو�شا ، اإ�شافة لـ 78 ملفا 
الغي عن طريق جلنة الطعون مع 
اإح�شاء 154 م�شتفيدا من ال�شكن 

االجتماعي االيجاري العمومي .
تبعا  اأنه  البيان  نف�ض  واأو�شح 
لوالية  ال�شكن  مديرية  ملرا�شلة 
واملدينة  ال�شكن  وزارة  الوادي 
التحقيق  بخ�شو�ض  والعمران 
من  امل�شتفيدين  قائمة  يف 
االجتماعية  التح�شي�شات 
عر�ض  مت  اأين  مرحلتني،  على 
لال�شتفادة  املرت�شحني  قوائم 
االجتماعية  التح�شي�شات  من 
على  الوادي  ببلدية  اخلا�شة 
اأ�شفر  حيث   ، الوطنية  البطاقية 
ملفا   297 اإح�شاء  على  التحقيق 
البطاقية  م�شتوى  على  مرفو�شا 

232ملفا  لـ  اإ�شافة   ، الوطنية 
احلفظ  م�شتوى  على  رف�شه  مت 
العقاري و 15 ملفا مت رف�شه على 
للت�شيري  العقارية  الوكالة  م�شتوى 
احل�رشيني  العقاريني  والتنظيم 
ملف   171 اإح�شاء  عن  ناهيك   ،
ال�شن  لكبار  ملف   52 و  متنازلني 
، 81 ملف اإخوة من نف�ض العائلة 
لـ  اإ�شافة   ، �شنة  �شن 30  يبلغو  مل 
يبلغوا  مل  ال�شن  �شغار  ملفا   240
امللف  اإيداع  يوم  القانوين  ال�شن 
طريق  عن  األغي  ملفا   78 و   ،
به  اأفاد  وح�شبما   ، الطعون  جلنة 
 154 اإح�شاء  عن  املذكور  البيان 
االجتماعي  ال�شكن  من  م�شتفيدا 
االيجاري العمومي ، وبعد ت�شفية 
بلدية  تبليغ  مت  الطعون  هذه  كل 
ملبا�رشة  وذلك  بالنتائج  الوادي 
عملية القرعة للم�شتفيدين الذين 
مل ت�شملهم عملية تطهري القوائم 
قد  امل�شالح  ذات  اأن  ومعلوم   .

اأح�شت 5550 ملفا مطروحا .
�أحمد باحلاج 

يتعر�ض يف �لفرتة �لأخرية عمال �ل�شركات �ملناولة باملناطق �لنفطية على غر�ر مدينتي عني 
�أمنا�ض وحا�شي م�شع�د ب�ليتي �إيليزي�ورقلة على �لت��يل مل�شايقات من طرف م�ش�ؤويل تلك 
�ل�شركات �لذين هددو� بع�شهم باملتابعات �لق�شائية و�لبع�ض �لآخر بالطرد يف حالة مت�شكهم 

مب���شلة �لحتجاج للمطالبة بالتجاوب مع مطالبهم �لجتماعية و�ملهنية .

بعدما هددو� �لعمال �ملحتجني على مطالبهم بالطرد و�ملتابعات �لق�شائية 

.     �مل�شرب�ن لي�م و�حد يتعر�ش�ن خل�شم  03 �أيام 

�أحمد باحلاج 

م�شريو ال�شركات املناولة بورقلة 
واإيليزي يتجاوزن اخلطوط احلمراء 

بحي  العائالت  مئات   ت�شكو 
ال�رشفة ببلدية ورقلة، من االفتقار 
ال�شبه تام ل�شبكة االإنارة العمومية 
عرب عدد من �شوارع واأزقة احلي ، 
مما ولد حالة من الغليان والغ�شب 
يف اأو�شاط ال�شكان، الذين توعدوا 
من  والت�شعيد  لل�شارع  باخلروج 

لهجة خطابهم وك�شف امل�شتور .
ال�رشفة   حي  �شكان  ممثلو   عرب 
غ�شبهم من  عن  ورقلة،  ببلدية 
�شبكة  توفري  يف  الفادح  النق�ض 

كبري  عدد  عرب  العمومية  االإنارة 
و�شع   ، واالأزقة  ال�شوارع  من 
الرهيب  االنت�شار  على  �شجع 
�شاهم  كما  ال�شارة،  للح�رشات 
ب�شبب  املتعفن  التنموي  الو�شع 
اإغراق عدد من االأحياء يف الظالم 
الدام�ض، حيث نا�شد حمدثونا يف 
ورقلة  والية  وايل  ال�شياق  نف�ض 
ب�شفته   ، جالوي  القادر  عبد 
التنفيذي،  اجلهاز  على  امل�شوؤول 
زيارة  لهم  برجمة  ب�رشورة 

ميدانية للوقوف على اأمهات التي 
بلديتهم  حرمان  ب�شبب  يكابدونها 
العمومية، مع مطالبة  االإنارة   من 
حتقيق  فتح  ب�رشورة  هوؤالء  اأي�شا 
املر�شودة  االأموال  وجهة  يف 
للنهو�ض بواقع التنمية املحلية يف 
املعي�شي  امل�شتوى  حت�شني  اإطار 

للمواطن املحلي .
على  االأول  امل�شوؤول  اأن  ومعلوم 
عبد  بورقلة  التنفيذية  الهيئة 
وجه   قد  ،كان  جالوي  القادر 

لالعتمادات  توزيعه  هام�ض  على 
املالية على بلديات منطقة ورقلة 
للمدراء  �شارمة  تعليمات  الكربى 
و  البلديات  وروؤ�شاء  التنفيذيني 
البناء  لفتح قنوات احلوار  الدوائر 
املحلية  اجلمعيات  ممثلي  مع 
ال�شعي  و  الإن�شغاالتهم  لال�شتماع 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
االإمكانات  و  االأولويات  ح�شب 

املتاحة .
�أحمد باحلاج  

بواليات  املت�شوقني  اأ�شوات  تعالت 
جنوب البالد الكبري ، من اأجل املطالبة 
فرق  طرف  من  جاد  تدخل  ب�رشورة 
ملديريات  التابعة  واملراقبة  التفتي�ض 
امل�شاربني  التمور  لردع جتار  التجارة 
باالأ�شعار ع�شية حلول ال�شهر الف�شيل . 
اأعرب الع�رشات من املواطنني بواليات 
غرداية   ، مترنا�شت   ، ورقلة   ، الوادي 
،اأدرار وب�شار يف ت�رشيح لهم مع يومية 
وتذمرهم  ا�شتيائهم  عن  »الو�شط«، 

ال�شاروخي  االرتفاع  من  ال�شديدين 
تعلق  ما  خا�شة  التمور  الأ�شعار 
عتبة  جتاوزت  التي  نور  دقلة  بنوعية 
وقد   ، الواحد  للكيلوغرام  دج  الـ700 
هذا  ال�شاأن  لذات  املتتبعني  ذات  برر 
االرتفاع تزامنا مع حلول �شهر رم�شان 
هذه  على  الطلب  يكرث  اأين   ، املبارك 
املادة التي تعترب �شيدة املائدة خالل 
ثانية  جهة  من   . الف�شيل  ال�شهر  هذا 
ذوي  فئة  من  املت�شوقني  طالب  فقد 

الدخل املحدود ، من م�شالح التجارة 
التكثيف  ب�رشورة  الواليات   بهاته 
واملراقبة  التفتي�ض  فرق  عمل  من 
التجارة  ج�شع  لردع  االأ�شعار  و�شبط 
على  لالعتماد  بع�شهم  جلاأ  الذين 
للتمور  االحتكار  و  امل�شاربة  عاملي 
ذلك  كان  ولو  �شقفها  اأ�شعار  من  لرفع 
اإىل   . الب�شيط  املواطن  ح�شاب  على 
اأ�شعار  ارتفاع  اأعاد  فقد  ذلك  جانب 
بواليات  الف�شيل  ال�شهر  خالل  التمور 

الت�شاوؤل من جديد  باب  لفتح  اجلنوب 
اإطار  يف  ال�شخمة  االأموال  م�شري  عن 
عليها  حت�شل  التي  الفالحي  الدعم 
النتائج  حتقيق  دون  النخيل  فالحي 
فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف   . املرجوة 
املحدود  الدخل  ذوي  فئة  هددت 
االأول  االأ�شبوع  التمور خالل  مبقاطعة 
عودتها  غاية  اإىل  الف�شيل  ال�شهر  من 

الأ�شعارها احلقيقية .
�أحمد باحلاج 

�لفتقار للإنارة �شجع على �نت�شار �حل�شر�ت �ل�شامة 

ع�شية حل�ل �ل�شهر �لف�شيل 

اآالف العائالت بحي ال�شرفة ببلدية ورقلة  تغرق يف الظالم الدام�س 

مطالب بتفعيل االأدوات الرقابية للتجارة لردع جتار التمور 

�شبطت بح�زتهم 03 بنادق �شيد غري مرخ�شة 

 لفائدة 29 م�ظف �شرطة باأمن ولية �در�ر

ح�ل �لتح�شي�شات �لجتماعية

توقيف 03 اأ�شخا�س 
مبنطقة تيمياوين  باأدرار  

 اختتام الدورة التكوينية 
يف جمال لغة االإ�شارة 

وزارة ال�شكن ترد على مرا�شلة 
مديريتها بالوادي 
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التي  اأوبك  منظمة  اأن  املعروف 
كان  والتي   ،  1960 عام  تاأ�س�ست 
 ، تاأ�سي�سها  يف  مهما  دورا  لإيران 
م�سالح  حماية  منها  الهدف  كان 
اآليات  واإيجاد   ، الأع�ساء  الدول 
 ، النفط  اأ�سعار  على  لل�سيطرة 
ثابتة  عائدات  و�سول  ل�سمان 
بالدول  اخلا�سة  التنمية  خلطط 

الأع�ساء.
كانت   ، اأوبك  منظمة  مرجعية 
 " فيها  الأع�ساء  الدول  "م�سالح 
وجود  وب�سبب  املنظمة  اأن  اإل   ،
النبطاح  حد  اإىل  تابعة  دول 
مرجعيتها  داخلها حولت  لأمريكا 
والكيان  اأمريكا  "م�سالح  نحو 

ال�سهيوين".
من  تتخذ  اأ�سحت  اأوبك  قرارات 
اأن  حتى   ، املنظمة  نطاق  خارج 
حجم الإنتاج واأ�سعار النفط تتخذ 
على �سوء اأوامر ي�سدرها الرئي�س 
عرب   ، ترامب  دونالد  الأمريكي 
فتمتثل   ، هاتفي  ات�سال  اأو  تويرت 
الفور  على  والإمارات  ال�سعودية 
الدول  م�سالح  تاأخذ  اأن  دون   ،

بالعتبار  املنظمة  يف  الأع�ساء 
ال�سعودية  م�سالح  حتى  ول   ،

والإمارات.
تبعية ال�سعودية والإمارات العمياء 
اليوم  باتت  الأمريكية  للأوامر 
اأوبك  منظمة  وجود  حتى  تهدد 
الأمريكي  احلظر  فبعد   ، برمتها 
غري ال�رشعي وغري القانوين وغري 
 ، اجلانب  والأحادي  الأخلقي 

الرامي اإىل منع الدول الأخرى من 
�سارعت   ، الإيراين  النفط  �رشاء 
بالرتحيب  والإمارات  ال�سعودية 
عن  واأعلنتا   ، الرتامبي  بالقرار 
النفط  لتعوي�س  ا�ستعدادهما 

الإيراين عرب زيادة اإنتاجهما.
ال�سعودية  يدع  مل  ترامب 
من  دور  جت�سدا  اأن  والإمارات 
يخطط مبفرده دون اأوامر ، حتى 

انه  الفور  على  فاأعلن   ، للحظات 
والإمارات  بال�سعودية  ات�سل 
اإنتاجهما  يزيدا  اأن  منهما  وطلب 
بهدف   ، الإيراين  النفط  لتعوي�س 
�سادراتها  واإي�سال  اإيران  خنق 

النفطية اإىل ال�سفر.
والإمارات  ال�سعودية  ذيلية 
مب�سالح  حتى  اأ�رشت   ، لمريكا 
 ، املنظمة  خارج  املنتجة  الدول 
مثل رو�سيا ، التي اتفقت مع اوبك 
اإىل نحو مليون  اإنتاجها  لتخفي�س 
اجل  من  يوميا  برميل  األف  و200 
احلفاظ على اأ�سعار النفط ، فتلك 
الذيلية والتبعية البائ�سة �ست�رشب 

بالتفاق بعر�س احلائط .
والإمارات  ال�سعودية  اأن  امللفت 
اأع�ساء يف منظمة  تعتربان  اللتان 
اأوبك ، ل تعملن على ال�سد من 
م�سالح دول املنظمة فح�سب ، بل 
وب�سكل خمز يف جرمية  ت�ساركان 
الأمريكية  الإدارة  ترتكبها  كربى 
املت�سهينة �سد ال�سعب الإيراين ، 
الأمر الذي ل يهدد بانهيار منظمة 
اوبك ، احللم القدمي الذي طاملا 
�رشاع  باإ�سعال  بل   ، ترامب  راود 
الأخ�رش  على  ياأتي  املنطقة  يف 

والياب�س.

مل تاأت ت�صريحات وزير النفط الإيراين "بيجن نامدار زنكنه" من فراغ وهو يحذر من احتمال انهيار منظمة البلدان امل�صدرة 
للنفط ) اوبك( ب�صبب املمار�صات اأحادية اجلانب لبع�ض اأع�صائها .

بعد حتذيرات وزير النفط الإيراين 

ق٫د

انهيار اأوبك .. حلم قدمي طاملا راود ترامب  

املقاومة تدك امل�صتوطنات

لأول مرة منذ اأكرث من عام

ب�صبب اأنظمة "اإ�ض-400" الرو�صية

�سهيدان واإ�سابات بق�سف "اإ�سرائيلي" على غزة 

كوريا ال�سمالية تطلق �سواريخ ق�سرية املدى 

ترامب .. "الرئي�س الف�سيحة"

اآخر تطورات معركة طرابل�س 
بني قوات حفرت والوفاق 

البنتاغون يهدد مبنع تركيا 
نهائيا من �سراء "اإف-35" 

اإل  فمه  الأمريكي  الرئي�س  يفتح  ل 
وتخرج منه لفظة �سوقية اأو جارحة اأو 
غري اأخلقية ، حتى باتت هذه ال�سفة 
ال�سفة  وهذه   ، كظله  للرجل  ملزمة 
هي التي دفعت حماموه اإىل منعه من 
لقاء املحقق اخلا�س مولر خوفا من 

تفوهه بكلم ينهي حياته كرئي�س.
فقد   ، حرج  ول  فحدث  الكذب  اأما 
بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  ذكرت 
اأن  لها،  اإح�سائية  يف  الأمريكية، 
يف  يوم   800 من  اأكرث  وخلل  ترامب 
الكاذبة  ت�رشيحاته  جتاوزت  الرئا�سة 
اأما   ، ت�رشيح  اآلف   10 امل�سللة،  اأو 
امل�سينة  وت�رشفاته  الأخلقي  ف�ساده 

، فلن تكون باقل من كذبه.
اآخر ما تر�سح من ترامب من "قرف" 
الكونغر�س  يف  النائبة  و�سفه  كان   ،
األك�ساندريا اأوكا�سيو كورتيز بـ "النادلة 
تقدميها  خلفية  على   ، ال�سابة" 
املناخي،  التغيري  ملعاجلة  م�رشوعا 

امل�سمى "التفاق الأخ�رش اجلديد".
اإهانته  وراء  احلقيقي  ال�سبب  اأما 

اإ�سدار  انتقادها  هو   ، للنائبة 
ت�سمح  لأ�سخا�س  اأمنية  ت�رشيحات 
لهم بالدخول اإىل البيت الأبي�س ، وهو 
يف  الأ�سخا�س  بع�س  ي�سمل  انتقاد 
الدائرة اخلا�سة بابنة ترامب ، ايفانكا 

، وزوجها كو�سرن.
بالنخب  ي�سمتوا  اأن  الآخرين  من حق 
الآليات  ب�سبب   ، اأمريكا  ال�سيا�سية يف 
الرئي�س  اأمريكا لختيار  املعتمدة يف 
ترامب  مثل  �سخ�سا  اأو�سلت  والتي   ،
الأخلقي  غري  ال�سجل  �ساحب   ،
 ، ال�سوقية  ال�سخ�سية  و�ساحب   ،
حتى  وال�سهيوين   ، اجل�سع  وال�سم�سار 
ليكون   ، ال�رشيح  والعن�رشي   ، العظم 
رئي�سا لأمريكا ، فهذه النخب لطاملا 
تبجحت بنظامها ال�سيا�سي و�سفافيته 
، وتدخلها يف �سوؤون الآخرين ، وا�سفة 
روؤ�ساء الدول الأخرى باأب�سع ال�سفات 
يف  بالتدخل  نرغب  فل  نحن  اأما   ،
هو  ترامب  اأن  نقول   ، اأمريكا  �سوؤون 
املمثل احلقيقي لأمريكا ونقطة على 

ال�سطر.

الليبي" عن  الوطني  "اجلي�س  اأعلن 
ت�سديه لهجوم م�سلح على املنطقة 
جنوب  �سبها  مبدينة  الع�سكرية 
البلد فجر ال�سبت، يف حني اأعلنت 
على  �سيطرتها  الوفاق  حكومة 
حمور وادي الربيع جنوب العا�سمة 
الإعلمي  املركز  وقال  طرابل�س. 
للواء 73 م�ساة يف بيان �سحفي عرب 
�سفحته الر�سمية على الـ"في�سبوك 

"اإن "وحدات اجلي�س الوطني الليبي 
يف  حفرت(  خليفة  امل�سري  )بقيادة 
م�سلح  لهجوم  ت�سدت  �سبها  مدينة 
الع�سكرية  املنطقة  له  تعر�ست 
حتركت  اأن  "ما  م�سيفا،  �سبها"، 
بقيادة  امل�سلحة  املجموعة 
برماية  ي�سانده  ومن  مو�سى  ح�سن 
اأخرى  ع�سوائية واقرتاب جمموعة 

من املطار، مت �سد الهجوم"   .

الدفاع  وزير  باأعمال  القائم  اأعلن 
�ساناهان،  باتريك  الأمريكي، 
نهائيا  تركيا  �ستحذف  بلده  اأن 
مقاتلتنا  م�سرتي  م�رشوع  من 
حال  يف  "اإف-35"،  طراز  من 
"اإ�س-400"  اأنظمة  اأنقرة  �رشاء 

ال�ساروخية الرو�سية.
اأنه  لل�سحفيني  �ساناهان  حتدث 
م�ساركة  حول  الو�سح  ناق�س 
قيادة  مع  امل�رشوع  هذا  يف  تركيا 
�رشكتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد 
اأن  اإىل  واأ�سار  تيكنولوجي�س". 
موقف اجلانب الأمريكي مل يتغري 
اأن  على  وين�س  اللقاء  هذا  بعد 
تنازلت  اأي  تقدم  لن  وا�سنطن 
خططها  "تنفيذ  و�ستوا�سل  لرتكيا 
م�رشوع  حتريك  نظر  وجهة  من 

اأنه  �ساناهان  "اإف-35"وذكر 
�سيتعني على اأنقرة اأن تقوم بخيار 
واأنظمة  "اإف-35"  مقاتلت  بني 
اأي  اإىل غياب  "اإ�س-400"، م�سريا 
ال�ساأن  بهذا  القرار  لتخاذ  موعد 
واأو�سح يف الوقت ذاته اأن تركيا ل 
بالن�سبة  ا�سرتاتيجيا  �رشيكا  تزال 
الو�سع  واأن  املتحدة،  للوليات 
والأمريكي  الرو�سي  ال�سلح  حول 
لن يوؤثر على و�سع قاعدة اجنرليك 

الع�سكرية الأمريكية.
 100 من  اأكرث  �رشاء  اأنقرة  وتنوي 
"اإف- طراز  من  اأمريكية  مقاتلة 
 )"Lightning II  35-F"(  35
"اإف-35"  لإنتاج  اإطار م�رشوع  يف 
املتحدة،  الوليات  رعاية  حتت 

ان�سمت اإليه اأنقرة عام 2002.

ا�ست�سهد فل�سطينيان واأ�سيب اآخرون، 
للطريان احلربي الحتلل  يف ق�سف 
اليوم  �سباح  ومدفعيته،  الإ�رشائيلي 
غزة،  قطاع  �سمايل  على  ال�سبت، 
الفل�سطينية  املقاومة  دكت  حني  يف 
بع�رشات  املحتلة  الأرا�سي 

ال�سواريخ.
ا�ست�سهاد  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
 22( ن�سري  حممد  عماد  املواطن 
قوات  ا�ستهداف  جراء  عاما( 
و�ساب  غزة،  قطاع  ل�سمال  الحتلل 
اآخر مل يعرف ا�سمه ونفذت طائرات 
"اإ�رشائيلية" اأكرث من غارة على اأرا�ٍس 
�سمايل  حانون  بيت  بلدة  يف  زراعية 
اإحداها  ا�ستهدفت  فيما  غزة،  قطاع 
حانوت  بيت  يف  البنات"  "�سارع 

واأوقعت عدة اإ�سابات.
 8 اإ�سابة  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
جراء  خمتلفة  بجراح  مواطنني 
لقطاع  "ال�رشائيلي"  ال�ستهداف 

غزة.

وا�ستهدفت مدفعية الحتلل مر�سدا 
للمقاومة بقذيفة جحر الديك لي�سيح 
باجتاه  مدفعية  قذائف   3 العدد 
مرا�سد للمقاومة �رشق جحر الديك، 
ميداين  �سبط  نقطة  ا�ستهدفت  كما 
من قبل املدفعية "ال�رشائيلية" �رشق 

خانيون�س.
�سباح  الفل�سطينية  املقاومة  وبداأت 
جرائم  على  الرد  ال�سبت،  اليوم 
الحتلل، باإطلق ع�رشات ال�سواريخ 
لقطاع  املحاذية  امل�ستوطنات  جتاه 

غزة.
باإطلق  اإعلم عربية  واأفادت و�سائل 
اأكرث من مائة �ساروخ من قطاع غزة 

باجتاه الأرا�سي املحتلة.
يف  الإنذار  �سافرات  وانطلقت 
م�ستوطنات غلف غزة، حيث اأفادت 
و�سائل الإعلم التابعة للحتلل، باأن 
م�ستوطنات  اإىل  و�سلت  ال�سواريخ 
ومفل�سيم  وكي�سوفيم  �سالوم  كريم 

ونري عام و�سديروت.

ويف وقت �سابق ال�سبت، اأعلن اجلي�س 
الإ�رشائيلي �سقوط �ساروخ اأطلق من 
القطاع على امل�ستوطنات الإ�رشائيلية 
عن  ي�سفر  اأن  دون  لغزة،  املحاذية 

وقوع اإ�سابات.
كما اأعلن جي�س الحتلل الإ�رشائيلي، 
�سباح اأم�س ال�سبت، عن اإغلق مناطق 
وحماور يف م�ستوطنات "غلف قطاع 
مع  الأمني  ال�سياج  من  قريبة  غزة" 
للو�سع  تقييم  القطاع، وذلك يف �سوء 

الأمني.
-م�ساء  فل�سطينيني   4 وا�ست�سهد 
موقعا  ا�ستهدف  اأم�س- جراء ق�سف 
الع�سكري  اجلناح  الق�سام  لكتائب 
وا�ستهداف  حما�س،  حلركة 
ال�سلميني امل�ساركني يف  املتظاهرين 

م�سريات العودة وك�رش احل�سار.
جي�س  با�سم  املتحدث  واأو�سح 
حظر  "مت  اأنه  اأم�س  �سباح  الحتلل 
الو�سول اإىل الغرب من الطريق 232، 
�سديروت،  يف  "كوبي"  من  بالقرب 

ال�سهم  موقع  هبعمونيم،  جيفات 
جفعات  نزميت،  جفعات  الأ�سود، 

هربي�س هبودد".
ولفت اإىل اأنه تقرر اأي�سا اإغلق �ساطئ 
م�سددا  امل�ستجمني،  اأمام  "زيكيم" 
للتعليمات  الن�سياع  �رشورة  على 
"الإ�رشائيلي"  اجلي�س  عن  ال�سادرة 
الحتلل  جي�س  قرارات  وتاأتي 
ت�سعيده  �سوء  يف  هذه  "الإ�رشائيلي" 
غرفة  دعت  حيث  غزة،  قطاع  �سد 
العمليات امل�سرتكة لف�سائل املقاومة 
كافة  الع�سكرية  احلالت  اأم�س  م�ساء 
لرفع اجلهوزية وال�ستعداد للرد على 

جرائم الحتلل الإ�رشائيلي.
مقت�سب  بيان  يف  الغرفة،  وقالت 
"اأمام  اإنه  ال�سهداء:  ارتقاء  عقب  لها 
على  "الغا�سم  "الإ�رشائيلي  العدوان 
امل�سرتكة  الغرفة  قيادة  فاإن  �سعبنا 
جميع  تدعو  املقاومة  لف�سائل 
اجلهوزية  لرفع  الع�سكرية  احلالت 

وال�ستعداد للرد على جرائم العدو".

اأم�س  ال�سمالية،  كوريا  اأطلقت 
ال�سبت، �سواريخ ق�سرية املدى 
خطوة  يف  اليابان،  بحر  باجتاه 
منذ  نوعها  من  الأوىل  تُعترب 
رئا�سة  وقالت  عام  من  اأكرث 
اأركان القوات امل�سلحة الكورية 
كوريا  اإن  بيان  يف  اجلنوبية 
من  عددا  "اأطلقت  ال�سمالية 
من  املدى  ق�سرية  ال�سواريخ 
مدينة  قرب  هودو  جزيرة  �سبه 

اجتاه  يف  ال�ساحلية،  وون�سان 
اأن  ال�رشقي"واأ�سافت  ال�سمال 
اإىل  ال�سواريخ عربت ما بني 70 

200 كيلومرت فوق بحر اليابان.
�ساندرز  �سارا  قالت  ولحقا، 
الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدثة 
"نحن على علم بت�رشفات كوريا 
�سنوا�سل  الليلة.  هذه  ال�سمالية 
بني  العلقات  املراقبة"وفرتت 
يانغ ووا�سنطن منذ ف�سل  بيونغ 

قمة هانوي يف فرباير املا�سي، 
بني الزعيم الكوري ال�سمايل كيم 
الأمريكي  والرئي�س  اأون  جونغ 

دونالد ترامب.
الثاين  وهو  اللقاء،  هذا  وتعرث 
الأوىل  التاريخية  القمة  بعد 
يونيو  يف  ب�سنغافورة  بينهما 
2018، ب�سبب اخللف حول رفع 
العقوبات املفرو�سة على كوريا 
�سلحها  نزع  مقابل  ال�سمالية 

النووي.
ال�سمايل  الكوري  الزعيم  وكان 
اعترب خلل  قد  اأون  جونغ  كيم 
الأخرية  الآونة  يف  عقدها  قمة 
فلدميري  الرو�سي  الرئي�س  مع 
املتحدة  الوليات  اأن  بوتني 
ت�رشفت "ب�سوء نية" اأثناء لقائه 
ترامب يف هانوي، م�سريا اإىل اأن 
الو�سع يف �سبه اجلزيرة الكورية 

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

ودول املنطقة.

اأهمية املنطقة للمبادرة:

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

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

العاملية. 
وت�سري الدرا�سة اإىل م�سيق باب املندب، على 
�سبيل املثال، مير من خالله حوايل 10% من 
التجارة البحرية العاملية، مبا يف ذلك معظم 
عالوة  اأوروبا.  اإىل  اليومية  ال�سني  �سادرات 
على ذلك، يُعترب م�سيق هرمز، الذي متر من 
اأهم  العاملية،  النفط  �سفن  من   %20 خالله 

نقاط مرور النفط عاملًيّا.

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

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

انت�سار الإرهاب يف مقاطعاتها الغربية.

اأربعة حماور: 

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

املنطقة. وتتمثل تلك املحاور فيما يلي:
وغري  مفيد  اإطار  يف  املبادرة  عر�ش  اأوًل- 
ُمهِدد للدول، وتقدميها على اأنها "نوع جديد 
بالنفتاح،  تتميز  التي  التعاون"  اآليات  من 
واملعاملة باملثل، واملنفعة املتبادلة، والنتائج 
والتعددية.  والتكامل،  والبتكار،  املتكافئة، 
كما ت�ستغل ال�سني ميزتها ال�سيا�سية باعتبارها 
"دولة نامية" ل متلك تاريًخا اإمربيالًيّا، وتقوم 
ك�رشيك  الأو�سط  لل�رشق  نف�سها  بت�سوير 
ال�سئون  يف  يتدخل  ول  متحيز  وغري  حمايد 

الداخلية للدول.
ثانًيا- حتديد اأهداف املبادرة ومدى توافقها 
مع م�سالح املنطقة من اأجل زيادة جاذبيتها، 

اإذ  املنطقة؛  يف  الرئي�سيني  لالعبني  وجذبها 
توؤكد ال�سني على تو�سيع التقارب بني م�سلحة 
حتقيق  اأهمية  وكذلك  وم�سلحتها،  املنطقة 
التكامل بني الطرفني، وتكوين جمتمع يتقا�سم 

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

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

الأو�سط حول تطوير وتعزيز املبادرة. 
اأي  على  املفرط  العتماد  جتنب  رابًعا- 
للتجارة،  واحد  طريق  اأو  للطاقة  وحيد  مورد 
وبناء  النفط،  اإمدادات  تنويع  على  العمل  بل 
�سبكات بديلة من الت�سال والتن�سيق والتعاون. 
فربغم اعتماد ال�سني الأ�سا�سي على ال�سعودية 
اإىل  ت�سعى  اأنها  اإل  النفط،  ا�سترياد  يف  مثاًل 

لتنويع  اإيران  مع  الثنائية  عالقتها  تعزيز 
مواردها النفطية. 

الآثار املرتتبة:

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

ال�سعودية 2030".
الآثار  اأن  عن  الدرا�سة  تتحدث  ذلك،  وبرغم 
قد  للمبادرة  واجليو�سرتاتيجية  القت�سادية 
توؤثر ب�سكل كبري على الإقليم، بحيث �ست�ستفيد 
الباب  و�ستفتح  غريها،  من  اأكرث  الدول  بع�ش 
دول  بني  امل�سالح  ت�سارب  احتمال  اأمام 

املنطقة. ومن اأبرز تلك الآثار:
وذلك  للمزايا:  املتكافئ  غري  التوزيع  اأوًل- 
لبع�ش  ال�سرتاتيجي  اجلغرايف  للموقع  نتيجة 
اإىل  ال�سني  يدفع  الذي  الأمر  وهو  الدول، 
املجالت  يف  الدول  بتلك  ا�ستثماراتها  زيادة 
واملوانئ  احلديدية  ال�سكك  مثل  املختلفة، 
ورفع  واخلدمات،  الطاقة  جمال  يف  والتعاون 
"ال�رشاكة  م�ستوى  اإىل  العالقات  م�ستوى 

ال�سرتاتيجية ال�ساملة".
ثانًيا- التناف�ش املحتمل بني ال�رشق الأو�سط 
اإن�ساء  خالل  من  وذلك  الو�سطى:  واآ�سيا 
ال�سيني-الباك�ستاين  للممر القت�سادي  ال�سني 
الرئي�سية  الأجزاء  اأحد  وهو   ،)CPEC(
و�سيوفر  ال�سينية،  املبادرة  يف  واملتكاملة 
ومن  لبكني.  هائلة  جيو�سرتاتيجية  ا  فر�سً
عام  بحلول  املمر  ت�سغيل  يتم  اأن  املتوقع 
2020، بعد النتهاء من مطار جوادر الدويل يف 
باك�ستان، والتطورات الرئي�سية مليناء جوادر.

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

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

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

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

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

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

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

لتمويل امل�ساريع ال�سناعية.    
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تداعيات مبادرة احلزام والطريق 
على توازنات ال�سرق الأو�سط

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

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

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

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

مرحلة جديدة يف تفاعل ال�سني مع املنطقة.



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

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

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ 
املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

بناءا على طلب ال�ضيد : براهمة نور الدين ، اجلاعل موطنه مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله  
�ضد :ALL ELECTRIC SARL  طريق املدابح رقم ا�ضطاوايل – اجلزائر   

بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف ال�ضيك ال�ضادر بنك بي ان بي باريبا اجلزائر  ، حتت رقم : 0093990 بتاريخ 2015/09/01 و 
امل�ضحوب �ضهادة عدم الدفع املحررة من طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة رقم : 634 ، بتاريخ : 2017/01/25 . 

بناءا على  االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/04/10 
، رقم 19/1615 ، فهر�س رقم : 2019/1378

وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رش التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي املذكور اعاله يف جريدة 
  ALL ELECTRIC SARL : يومية وطنية  ال�ضادر  لفائدة : براهمة نور الدين �ضد

و اإلزامه بدفع مبلغ : مليون و اربعمائة و خم�ضة ع�رش الف و ثمامنائة و ع�رشة دينار جزائري  الذي ميثل جمموع املبلغ املطالب 
به + م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 

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

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

اال�ضتاذة /حا�ضور الزهراء
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضن داي 

اخت�ضا�س جمل�س  ق�ضاء اجلزائر 
الكائن مكتبها ب10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

 حم�ضر تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء 
عن طريق الن�ضر يف جريدة يومية

املادة 614-613 من قانون االجراءات املدنية و االدارية
املادة 412 فقرة 03 و ما يليها من ق ا م ا

لفائدة :طايبي �ضيد احمد ابن ال�ضعيد 
العنوان: حي احلياة �ضارع 05 رقم 53 القبة والية اجلزائر 

بوا�ضطة املحامية اال�ضتاذ برم�ضان �ضيد علي 
بناءا على االحكام املواد 322 -313-336-405-406-407-416-319 من قانون االجراءات املدنية و االدارية 

بناءا على عقد الوديعة املحرر من طرف موثق اال�ضتاذة �ضعلي هند )موثقة لدى حمكمة ال�رشاقة (بتاريخ 2018/10/09 رقم الفهر�س 2018/370 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية 
مبوجب حما�رش تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رش تكليف بالوفاء املحررة من طرف اال�ضتاذة حا�ضور الزهراء املح�رشة الق�ضائية عن طريق التعليق الربيد بتالريخ 
2019/01/23 حتت الرقم 005345 مبوجب حما�رش تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رش تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رشة الق�ضائية –عن طريق التعليق 

بلوحة االعالنات حمكمة باب الواد بتاريخ 2019/02/11
-مبوجب حما�رش التبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رش التبليغ تكليف بالوفاء وحم�رش التكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رش الق�ضائي عن طريق التعليق بلوحات اعالنات بلدية بولوغني 

بتاريخ 2019/02/11 
بناءا على اذن بن�رش م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة باب الواد بتاريخ 2019/04/08 حتت رقم 1436 

بلغنا اىل/زموري ابراهيم ابن عبد القادر 
العنوان: �ضارع القن�ضلية رقم 116بولوغني بن زيري اجلزائر

مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اعاله وال�ضيما الق�ضاء ب:دفع مبلغ 10.000.000.00دج 
)ع�رش مليون دينار جزائري( 

ميثل مبلغ الوديعة+ دفع م�ضاريف التنفيذ +دفع احلق التنا�ضبي للمح�رش الق�ضائي عند الدفع 
-و نبهناه/ ان له مهلة 15 يوما للوفاء  ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة اليومية و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اعاله و �ضلمنا ن�ضخة 

من هذا املح�رش للمخاطب الكل طبقا للقانون  .

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

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

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ 
املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة : براهمة نور الدين ، ال�ضاكن : رقم 106 بو�ضاوي 01 بلدية ال�رشاقة 
�ضد ال�ضيدة: زمبوط فطة  

العنوان : حي املذبح اجلديد بلدية ا�ضطاوايل 
 : رقم  فهر�س   ،  17/06/15  : بتاريخ  اجلنح   ق�ضم   ، ال�رشاقة  ال�ضادر عن حمكمة  احلكم  املتمثل يف  التنفيذي  لل�ضند  تنفيذا  

17/03965 ، جدول رقم : 17/00914و املمهور بال�ضيغة التنفيذية  امل�ضلمة ، بتاريخ : 18/09/30 .
بناءا على  االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/04/10 

، رقم : 19/1616 ، فهر�س رقم : 2019/1380
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رش التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي املذكور اعاله يف جريدة 
يومية وطنية  ال�ضادر  لفائدة : براهمة نور الدين �ضد : زمبوط فطة و اإلزامها بدفع مبلغ: �ضبعمائة و ت�ضعة و خم�ضون الف و مائة و 
خم�ضة و ثمانون دينار جزائري الذي ميثل جمموع املبلغ املطال به + م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

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

حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�ضراقة 
حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر

املادة 412 من ق.ا.م وا
نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ 

املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 
بناءا على طلب ال�ضيد : براهمة نور الدين ، اجلاعل موطنه مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله  

�ضد :ALL ELECTRIC SARL  طريق املدابح رقم ا�ضطاوايل – اجلزائر   
بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف ال�ضيك ال�ضادر بنك بي ان بي باريبا اجلزائر  ، حتت رقم : 0093991 بتاريخ 2016/09/01 و 

امل�ضحوب �ضهادة عدم الدفع املحررة من طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة رقم : 634 ، بتاريخ : 2016/09/18 . 
بناءا على  االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/04/10 

، رقم 19/1617 ، فهر�س رقم : 2019/1381
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رش التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي املذكور اعاله يف جريدة 

  ALL ELECTRIC SARL : يومية وطنية  ال�ضادر  لفائدة : براهمة نور الدين �ضد
و اإلزامه بدفع مبلغ : مليون و اربعمائة و خم�ضة ع�رش الف و ثمامنائة و ع�رشة دينار جزائري  الذي ميثل جمموع املبلغ املطالب 

به + م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

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

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

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

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة 
القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة : براهمة نور الدين ، اجلاعل موطنه مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله  
�ضد :ALL ELECTRIC  SARL  طريق املدابح رقم ا�ضطاوايل – اجلزائر 

بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف ال�ضيك ال�ضادر بنك بي ان بي باريبا اجلزائر  ، حتت رقم : 0093991 
بتاريخ 2016/09/01 و امل�ضحوب �ضهادة عدم الدفع املحررة من طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية 

وكالة رقم : 634 ، بتاريخ : 2016/09/18 . 
بناءا على  االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة 

ال�رشاقة بتاريخ 2019/04/10 ، رقم 19/1617 ، فهر�س رقم : 2019/1381
التنفيذي  لل�ضند  الر�ضمي   التبليغ  الر�ضمي املتمثل يف  حم�رش  التبليغ  وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد 

املذكور اعاله  اثباتا ملا تقدم،  حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

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

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

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

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة 
القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة : براهمة نور الدين ، اجلاعل موطنه مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله  
�ضد :ALL ELECTRIC  SARL  طريق املدابح رقم ا�ضطاوايل – اجلزائر 

بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف ال�ضيك ال�ضادر بنك بي ان بي باريبا اجلزائر  ، حتت رقم : 0093990 
بتاريخ 2015/09/01 و امل�ضحوب �ضهادة عدم الدفع املحررة من طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية 

وكالة رقم : 634 ، بتاريخ : 2017/01/25 . 
ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة  الر�ضمي بجريدة يومية وطنية  التبليغ  بناءا على  االإذن بن�رش م�ضمون عقد 

ال�رشاقة بتاريخ 2019/04/10 ، رقم 19/1615 ، فهر�س رقم : 2019/1378
التنفيذي  لل�ضند  الر�ضمي   التبليغ  املتمثل يف  حم�رش  الر�ضمي  التبليغ  بن�رش م�ضمون عقد  نقوم  وعليه 

املذكور اعاله  اثباتا ملا تقدم،  حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

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

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

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

القائمة  ال�رشاقة  تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة  نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء 
بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة : براهمة نور الدين ، ال�ضاكن : رقم 106 بو�ضاوي 01 بلدية ال�رشاقة 
العنوان : حي 230 �ضكن عمارة اأ رقم 09 بلدية اأوالد فايت 

�ضد ال�ضيدة: زمبوط فطة  
العنوان : حي املذبح اجلديد بلدية ا�ضطاوايل 

بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة ، ق�ضم اجلنح  ،بتاريخ : 2017/06/15 ، 
فهر�س رقم : 17/03965 ، جدول رقم : 17/00914 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة   بتاريخ : 2018/09/30 . 
بناءا على  االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 

2019/04/10 ، رقم 19/1616 ، فهر�س رقم : 2019/1380
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف  حم�رش التبليغ الر�ضمي  لل�ضند التنفيذي املذكور اعاله  

اثباتا ملا تقدم،  حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .
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�حلاجه �أم ذيب.. �أيقونة 
�سرب فل�سطينية

جمال عبد احلفيظ

ما زال الأمل يحدو والدة الأ�صري �صعيد نا�صيف 
بروؤية فلذة كبدها قبل اأن حتني �صاعة احلقيقة وياأتي 

الأجل، كما تقول. الوالدة ال�صابرة، مي�رس نا�صيف 
"68 عاًما"، من مدينة �صلفيت، منوذج فل�صطيني اآخر 
لل�صرب وال�صمود، ففلذة كبدها حمكوم بال�صجن مدى 

احلياة ويعاين من ظلم ال�صجان وعتمة ال�صجن يف 
هدارمي، وولداها الآخران جريحان، تكر�س منوذج 

املراأة الفل�صطينية؛ التي تعي�س عذابات وحتمل 
هموًما تتعامل معها وتفتتها لتتحدى الحتالل.

الأ�صري �صعيد نا�صيف، ويواجه حكًما بال�صجن املوؤبد 
املكرر مرتني، منذ اعتقاله عام 2002، قبل نحو ع�رس 

�صنوات طلب من اأهله �رساء قطعة اأر�س، وتعمريها 
له باأ�صجار الزيتون واللوزيات. كغريه كثريين من 

الأ�رسى اآمنوا باأن حريتهم قريبة فاأعدوا م�صاريع 
احلياة القادمة غري عابئني مبرارة الأ�رس.

تقول احلاجة اأم ذيب: "ابني الأ�صري �صعيد مل ينل منه 
احلكم املوؤبد، فطلب منا �رساء قطعة اأر�س وهو داخل 

الأ�رس، وزراعتها وال�صتفادة منها، وهي الآن، مثمرة، 
ولديه اأمل باأن يخرج حراً من الأ�رس ويعتني بها". تروي 
اأم ذيب كيف اأن ابنها الأ�صري ي�صاأل يف كل زيارة عن حال 
اأر�صه و�صجراته وثمراتها، كاأنه يعي�س فيها وتعي�س فيه. 

"عندما  ي�صاألني عن تفا�صيل الأر�س اأ�صعر ب�صعادة، 
فهناك ق�صية يهتم بها رغم ق�صبان احلرمان، هذا 

امل�رسوع بالن�صبة لنا كعائلة وكاأ�صري حمكوم بال�صجن 
املوؤبد الأمل الذي يك�رس حاجز الياأ�س". تقول اأم ذيب. 

ويف ق�صة �صمودها، تفر�س اأم ذيب الوالدة ال�صابرة 
حتدًيا اآخر يف وجه الحتالل، حينما قررت ا�صت�صالح 

اأر�س زراعية حلمايِتها من براثن امل�صادرة الحتاللية، 
وت�صجيلها با�صم ولدها الأ�صري، على اأمل اأن ينعم 

بن�صيم احلرية يوًما ما ليجد قطعة الر�س هذه متكاأً 
له ملواجهِة عرثات احلياة. عائلة الأ�صري �صعيد قررت 

ا�صت�صالح قطعة الأر�س، حينما كان �رسطان ال�صتيطان 
واجلدار العن�رسي يتمدد يف حمافظة �صلفيت على 

ح�صاب الأر�س الفل�صطينية، لكن الأمل بالغد والوفاء 
لالأر�س –وهما خا�صيتان فل�صطينيتان- حفزا العائلة 
على رعاية الر�س وزراعتها. ويف �رسد الق�صة، قبل 

نحو ع�رِس �صنوات بداأت عائلة الأ�صري �صعيد ا�صت�صالح 
قطعة ار�س حماذية مل�صتوطنة اأريئيل، وزرعت فيها 
�صبعني �صجرة زيتون، وحفرت بئر مياه فيها، بعد اأن 

�صادرت �صلطات الحتالل اأكرث من 96 دومًنا مملوكة 
للعائلة ل�صاحلة م�صتوطنة اأريئيل. ورغم �صربها وثباتها 

ومت�صكها بالأمل، اإل اأن احلاجة اأم ذيب تعاين ويالت 
القلق واخلوف على م�صري �صناها، كلما تلقت خرًبا 
باعتداءات قوات القمع الحتاللية على الأ�رسى، اأو 
كلما �صمعت اأخباًرا حول عن بدء اإ�رساب الأ�رسى، 

وتقول يف ذلك: "ما يل نف�س بالأكل، وانا عارف انه اإبني 
م�رسب عن الطعام وعاي�س على املي وامللح".  بينما 

ي�صمد الأ�رسى داخل الأ�رس، ت�صمد م�صاريعهم التي 
تنفذها عائالتهم خارج الأ�رس يف انتظارهم، الأحكام 

املوؤبدة التي ت�صدرها حماكم الحتالل بحقهم، ل 
ت�صكل عائًقا اأمام عائالتهم ل�صتثمار ما يتم جتميعه 
من خم�ص�صاتهم ال�صهرية التي قررت دولة الحتالل 

اقتطاعها منذ �صباط املا�صي، يف م�صاريع تعزز 
ال�صمود على الأر�س الفل�صطينية ومقاومة الحتالل، 

بينما تعي�س اأمهات الأ�رسى ومن بينهم احلاجة اأم ذيب 
تفا�صيل معاناة النتظار ويكتنب ملحمة ال�صرب وي�صطرن 

اإلياذة ال�صمود، واأودي�صا التحدي.
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ثورة �حلب خلف ق�سبان �سجون �الحتالل
77 طفاًل جاءوا اإىل احلياة بالنطف املهربة، و�شلوا ار�ض فل�شطني من البعيد، �شار البعيد قريبًا، فتحوا األف باٍب وباب، طاروا 
فوق الأ�شالك ال�شائكة، هم لي�شوا مهربني بل حمررين، خرجوا من ال�شلوع املقيدة، تدفقوا من ال�شرايني الناب�شة، اعتربهم 

البع�ض �شفراء احلرية، وو�شفهم البع�ض الآخر بالأنبياء اجلدد الذين ح�شموا الروؤية ون�شروا الر�شالة. 

بقلم: عي�شى قراقع

ان جناح الأ�رسى الفل�صطينيني يف تهريب 
النطف املنوية واإجناب الأطفال بالتلقيح 
جماعية  ظاهرة  اإىل  وحتولها  ال�صناعي 
كان انت�صاراً على �صيا�صة احلرمان والقهر 
والإجراءات التع�صفية بحق الأ�رسى، وهو 
لي�س اجنازاً فل�صطينياً فح�صب بل اجنازاً 

لالإن�صانية وللقيمة العليا لالإن�صان.
الأ�رسى  ان  يون�س..  كرمي  الأ�صري  يقول 
وبعث  وخلق  �صناعة  واأبدعوا يف  تفوقوا 
ينك�رسون ول  واأنهم ل  احلياة من جديد 
من  ي�صنعوا  ان  على  قادرون  بل  يياأ�صون 
الياأ�س ظاًل ي�صتظلون به ويحمونه ويحمل 
اأ�صماءهم ومينعونه من ال�صقوط يف �صهام 

الياأ�س والإحباط.
هل هي ثورة احلب خلف ق�صبان �صجون 
احلياة  الأ�رسى  ينفخ  حيث  الحتالل؟ 
التي  البائ�صة  اجلافة  الظروف  تلك  يف 
لأول  احلياة،  ودفن  احلب  لقتل  ممت  �صُ
حياة  تنجب  املعدومة  احلياة  نرى  مرة 
من  ينبلج  نور  الآخرون،  حملها  اأخرى 
الظالم ويت�صع النور ويتجدد ويكرب الأمل 

باحلرية والنعتاق. 
النار  الأ�رسى  اأ�صعل  احلب،  ثورة  هي 
من  والقمع  ال�صجن  لفظوا  الرماد،  يف 
داخلهم واثبتوا ان قدرتهم لي�صت م�صلولة 
عن اخللق واإعادة اخللق، قدرتهم لي�صت 
خم�صية على تغيري الواقع، فالتحرر مثله 
مثل عملية الولدة وان كانت ولدة موؤملة 
اإن�صان  هو  عنها  يتمخ�س  الذي  ولكن 

جديد يطل على احلياة.
داخل  كثرية  مواجهات  الأ�رسى  خا�س 
ال�صجون منذ بداية الحتالل، ا�صتباكات، 
�صبيل  الطعام يف  عن  مفتوحة  اإ�رسابات 
الإن�صانية  حياتهم  �رسوط  حت�صني 
ومواجهة �صيا�صة الذل وال�صتعباد، ولكن 
ول مرة توقعت م�صلحة �صجون الحتالل 
الأ�رسى  مطالب  جدول  على  يكون  ان 
والإجناب  باخللوة  احلق  اإن�صان،  �صناعة 

واإن�صاء عائلة.
�صعاراً  رفعت  الن�صانية  احلب  ثورة  ان 
ون�صتحق  ب�رس  الأ�رسى  نحن  يقول: 
ول  جمرمني  ول  اإرهابيني  ل�صنا  احلياة، 
اكتمالً  والأكرث  احلرية  رموز  نحن  قتلة، 
ي�صطهدون  الذين  هوؤلء  من  اإن�صانيا 
اآخر ويزجون النا�س يف مع�صكرات  �صعباً 
وزنازين ت�صبه القبور، نحن ل�صنا اأ�صباحا 
يجب  واأ�صياء  اأهدافا  ول  اأرقاما  ول 

ال�صيطرة عليها.
الأ�رسى  فجرها  التي  احلب  ثورة 
لقيت  التي  املنوية  نطفهم  بتهريب 
وغطاًء  �صعبياً  ودعماً  احت�صاناً جمتمعياً 
ح�صابات  يف  انقالباً  اأحدثت  دينياً، 
ونظرياتهم  اأمنهم  واأجهزت  املحتلني 
وهويته  الإن�صان  �صحق  ت�صتهدف  التي 

الإن�صانية والن�صالية.
ثورة احلب دلت على ان الأ�رسى ما�صون 
جوهر  وان  اإن�صانيتهم،  ا�صتعادة  يف 
العامل،  مع  الوجود  هو  ون�صالهم  وعيهم 
املغلقة  ال�صجون  خارج  بوعيهم  خرجوا 
اأ�صبح  وتنف�صوا،  خارجه  اإىل  املخنوقة 
لذاكرتهم  معنى،  واآلمهم  لن�صالتهم 

كذاكرة  موت  ذاكرة  ولي�صت  حافلة  حياة 
الإ�رسائيليني.

ثورة احلب خلف ق�صبان ال�صجون اأ�صفت 
اأبعاد ثالثية على الزمن املا�صي واحلا�رس 
وامل�صتقبل، ي�صتمر التاريخ، تُهدم هياكل 
الأو�صاع املقيدة  التمرد على  الحتالل، 
التي يجري فيها اختزال الزمن اإىل ظالل 

بعيدة متنائية.
املوازي  الأ�رسى  زمن  هي  احلب  ثورة 
يف  دقة  وليد  الأ�صري  عنه  حتدث  الذي 
الزمن   " عنوان  حملت  وقد  م�رسحيته 
الحتالل  ك�صف عن�رسية  وقد  املوازي" 
عندما قال: ال�صجني اليهودي يغال عمري 
قاتل ا�صحق رابني يختلي بزوجته واأجنب 
يل  ي�صمحوا  فلم  اأنا  اأما  اأطفال،  منها 
اأمي، ويكتب وليد حكاية  حتى ان امل�س 
�رس الزيت التي بطلها ابنه الذي مل يولد 
بعد، معلناً انه لن ي�صمح لهم بقطع �صلته 
ان  لل�صجن  ي�صمح  لن  القادم،  بالزمن 

يغرقه يف تلبد الإح�صا�س وامل�صاعر.
احلب  ثورة  اأعلنوا  الذي  الأ�رسى  اثبت 
الأطفال  واإجناب  النطف  وتهريب 
قدرهم  فوق  التعايل  على  قادرون  اأنهم 
لي�س  بامل�صوؤولية  ال�صعور  اخلارجي، 
داخل ال�صجن فقط واإمنا باحلياة العامة، 
�صعادة،  هناك  قادمون،  اأطفال  هناك 
الهدف  هو  احلب  لن  متكاملة،  اأ�رسة 
التغلب  اإن�صان،   لأي  والأ�صمى  املقد�س 
اجلدران،  و�صدى  الروحي  الفراغ  على 
نف�صه  يب�صم  الذي  اخلامت  هو  احلب 
زمن  يف  حتى  ينب�س  ويبقى  القلب  على 
املوؤبدات املفتوح وو�صط حفالت القمع 

اليومية.
ال�صجانني  على  الأ�رسى  ينت�رس  مل 
مبا  انت�رسوا  بالر�صا�س،  واجلالدين 
ا�صقطوا  واإن�صانية،  حب  من  ميلكون 
الب�صع،  الحتالل  دولة  وجه  عن  القناع 
الب�رسية  على  الدولة  هذه  اأحقاد  ك�صفوا 
الأمل  الأ�رسى  �صنع  الإن�صاين،  وال�صالم 

الع�صي على امل�صاومة واملقاي�صة.
ثورة احلب خلف ق�صبان �صجون الحتالل 
الأ�صالك  خلف  الأ�رسى  ح�رس  رغم 
بجمال  ي�صعرون  احلديدية  والأبواب 
هذه  يعرفوا  مل  ال�صجانني  ولعل  احلياة، 

القوة الروحية اخلارقة لالأ�رسى يف روؤية 
ال�صحاب  يرون  الأ�رسى  هم  ها  اجلمال، 
اجلميلة،  والأ�صجار  واملطر  وال�صماء 
ينبهر ال�صجانون عندما يقراأون ما يكتبه 
وخواطر  وروايات  ق�صائد  من  الأ�رسى 
واحلنني  العاطفة  لت�صبح  واأنا�صيد 
يت�صاءل  القيد،  من  اأقوى  الإن�صاين 
عندها ال�صجانون: هل هوؤلء فعاًل داخل 
ال�صاعر  ال�صري  ذلك  على  ورد  ال�صجن؟، 

و�صيم الكردي بقوله:
نحب احلياة و�صفر احلياة

ون�رسع يف املوت موت الولدة
الر�س  يف  تن�رس  امل�صابيح،  منا  فتنثال 

زهوا وعادة
بالع�صق  تراكم، جنهر  وننف�س عنا غباراً 

ع�صق العبادة
تالقي  احلياة �رسايني حب  قو�س  ومننح 

ان�صدادة

الإن�صان الأ�صري ي�صتطيع ان يحتفظ ببقية 
من احلرية الروحية ومن ا�صتقالل العقل 
حتى يف تلك الظروف املريعة من ال�صغط 
اإن�صانية  عظمة  هي  واملادي،  النف�صي 
العظمى،  القوة  هو  احلب  ي�صبح  عندما 
ولكنهم  اجل�صد  على  �صيطروا  ال�صجانون 
احلرية  على  ال�صيطرة  ي�صتطيعوا  مل 

الداخلية يف نفو�س الأ�رسى.
ال�رسي بني هنا  ثورة احلب مدت احلبل 
الأ�صري  بني  املقد�س  الرابط  وهناك، 
اإ�رسائيل  منعت  فاأن  واحلياة،  واحلرية 
اأمام  العقبات  كل  وو�صعت  الزيارات 
الأ�رسى  بني  الجتماعي  التوا�صل 
بدون  الآن  احلياة  ُخلقت  فقد  وذويهم 
كل  احلب  ثورة  وك�رست  امني،  ت�رسيح 

املمنوعات.
ثورة  هي  الق�صبان  خلف  احلب  ثورة 
خمتلفة مل يحدث مثلها يف تاريخ ثورات 
ميار�صون  الإ�رسائيليون  الوطني،  التحرر 
وهدم  والعتقالت  والإعدامات  القتل 
وبناء  الأرا�صي  وم�صادرة  البيوت 
قوانني  بت�رسيع  م�صغولون  املع�صكرات، 
عدوانية وعن�رسية وانتقامية من الأ�رسى 
ولكن  الإعدام،  قانون  يف  ذروتها  و�صلت 
ي�صيئون  احلياة،  ببناء  م�صغولني  الأ�رسى 

الكونية  والعدالة  الإن�صانية  وجه 
اأطفال  ينجبون  النبيلة،  والقيم  والأخالق 
الذي تر�صل فيه  الوقت  اأحياء رائعني يف 
اأو  ال�صجن  اإىل  اأطفال فل�صطني  اإ�رسائيل 

اإىل املقابر اأموات.
ثورة احلب تقول للعامل: نحن ننتج احلب 
خطاباً  ننتج  نحن  القنابل،  ينتجون  وهم 
ينتجون  وهم  ح�صارياً  اإن�صانيا  اأخالقيا 
والتطرف  واخلطيئة  الكراهية  خطاب 

والع�صكرة واإلغاء الآخرين.
الأطفال  تالحق  الحتالل  دولة  لزالت 
املولودين والأطفال ال�صاكنني يف النطف، 
النطف، وتالحق  وتالحق و�صائل تهريب 
فطفاًل،  علقة  ت�صبح  عندما  النطفة 
ل  يولدوا،  مل  بوجودهم،  يعرتفون  ل 
اأنهم  لآبائهم  زيارات  ل  ميالد،  �صهادات 

اأ�صماء ميتة.
منظومة القمع يف دولة اإ�رسائيل ا�صتنفرت 
وق�صاة  وخمابرات  وزراء  من  كلها 
الإ�رسائيلي  ال�صجن  ينجح  مل  و�صجانني، 
يف الت�صبب باملوت النفعايل لالأ�رسى، مل 
يتجمدوا يف عامل ال�صجن اململ واملغلق، 
اجلن�صي، مل  والعجز  بالبالدة  ي�صابوا  مل 
ذكرياتهم  وتتوارى  م�صاعرهم  تن�صف 

واأ�صواقهم للحياة الطبيعية.
ال�صجون  ق�صبان  خلف  احلب  ثورة 
روعة  من  فيها  ما  واأكرث  انطلقت، 
الأ�صري  زوجة  الفل�صطينية  املراأة  هي 
املتحدية  ال�صابرة،  ال�صامدة  املنتظرة 
هذه  الجتماعية،  واملخاوف  للتقاليد 
بال�صرب  مرة  مرتني:  حبلت  التي  املراأة 
الطويل والنتظار، ومرة مبولود جاء كما 
الربق من خلف ال�صحاب، هل هي مرمي 
والهداية  الب�رسى  حاملة  الفل�صطينية 

واحلب وال�صالم؟ 
ولتلك احلبيبة كتب ال�صاعر الأ�صري حممد 

عبد ال�صالم:
ولكنني يا حبيبة عمري البعيدة

على الرغم من انني مثخن بال�صهام
وا�صمع حز القيود برجلَيّ حتى العظام

تيقنت اين بحبك انت ت�صامت حياتي
وازهر موتي

فحلقت... حلقت
حتى حتولت نف�صي ق�صيدة



تقرير : مكتب اإعالم الأ�سرى 

�أن�صاف  �ملعركة  هذه  �أ�صحاب  ويرف�ض 
يلوح  ما  هي  فقط  فاحلرية  �حللول؛ 
مطالبني  جوعهم  مو��صلة  مع  �أمامهم 
ومنازلهم  وعائالتهم  �أهاليهم  �إىل  بالعودة 
وال حماكمة  تهمة  دون  منها  ُحرمو�  �لتي 
�الحتالل  خمابر�ت  مز�ج  ملجرد  بل 
�لذي قرر �أن يكونو� حمرومني من �أب�صط 

�حلقوق.

املعلم الأ�سري

�الإ�رض�ب  يف  �لبطوالت  ق�ص�ض  بني  ومن 
خالد  �الأ�صري  حكاية  �لطعام  عن  �ملفتوح 
فر�ج )31 عاما( من خميم �لدهي�صة جنوب 
مدينة بيت حلم و�لذي ما ز�ل م�صتمر� يف 
من  و�لع�رضين  �ل�صاد�ض  منذ  �إ�رض�به 

مار�ض �ملا�صي.
مكتب  لـ  �الأ�صري  عم  فر�ج  جنيب  ويقول 

�إعالم �الأ�رضى �إن قو�ت �الحتالل د�همت 
ومل  �ملخيم  يف  خالد  �صقيقه  �بن  منزل 
��صتدعاء  بالغ  عائلته  ف�صلمت  جتده 
و�فق  �لذي  �لتايل  �ليوم  �صبيحة  للمقابلة 
 2018 عام  جويلية  من  و�لع�رضين  �لثالث 
وحني توجه للمقابلة مت �عتقاله ونقله �إىل 

�ل�صجون.
ويو�صح باأن �الحتالل قام باإجر�ء حماكمة 
�صكلية لالأ�صري فر�ج بتهمة �لتحري�ض عرب 
�لتهمة  وهي  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 
بغر�ض  �الأ�رضى  ملئات  يوجهها  �لتي 

�إبقائهم يف �الأ�رض وتربير �عتقالهم.
�عتقاله  من  �أيام  عدة  بعد  وي�صيف:" 
قررت �ملحكمة �الإفر�ج عنه بكفالة مالية 
العتقاله  حقيقية  مربر�ت  توجد  ال  الأنه 
ذلك  رف�صت  �الحتالل  خمابر�ت  ولكن 
و��صتاأنفت على �لقر�ر ليتم جتميد �الإفر�ج 

عنه وحتويله لالعتقال �الإد�ري".
مر�رة  يكابد  �ل�صجون  يف  �الأ�صري  بقي 
�الأوىل  فرتته  �نتهت  حتى  �العتقال  هذ� 

قانوين،  م�صوغ  �أي  دون  له  جتديده  ومت 
ومن هناك �أعلن �الأ�صري بدء �إ�رض�به عن 

�لطعام رف�صا لهذ� �لظلم.
�عتقل  خالد  �الأ�صري  �أن  �إىل  عمه  وي�صري 
مرتني �صابقا لدى �الحتالل؛ �الأوىل كانت 
عام  و�لثانية  �صهر�   1٤ ملدة   2008 عام 
2011 ملدة ثالث �صنو�ت، علما �أنه يعمل 
مدربا ومدر�صا للرتبية �لريا�صية ومعروف 
وهو  معهم،  �لدوؤوب  وعمله  لطالبه  بحبه 
يعمل يف  وكان  �لقد�ض  من جامعة  خريج 
مكتبة �صغرية ملكها و�لده �لذي تويف �أثناء 
�عتقاله �الأخري دون �أن يتمكن من ود�عه، 
�أنه �أم�صى من �صنو�ت عمره ع�رضة  علما 

�أعو�م يف �ل�صجون.

تدهور م�ستمر

با�صتمر�ر  فتتدهور  �ل�صحية  حالته  �أما 
فقد  فج�صده  عائلته؛  ي�صل  ما  ح�صب 
فيه  �ملاء  خمزون  ومن  وزنه  من  �لكثري 

ب�صبب ��صتمر�ر �الإ�رض�ب.
على  �لقدرة  فقد  خالد  باأن  عمه  ويو�صح 
��صتمر�ر  مع  مبفرده  و�لوقوف  �ل�صري 
�ال�صتجابة  ورف�ض  �لتعنت  يف  �الحتالل 
�ملاء  بتقيوؤ  بد�أ  ج�صده  �أن  كما  ملطالبه، 

ورف�صه.
يف  �الأ�صري  �أمام  �صالح  �آخر  وي�صيف:" 
الأن  �الإ�رض�ب  هو  �الإد�ري  �العتقال 
ويريدهم  بهم  يتالعب  فقط  �الحتالل 
�ل�صجون،  يف  �لفرت�ت  �أطول  مي�صو�  �أن 
�لت�صامن  �إال  �أمامهم  فلي�ض  �الأهايل  �أما 
�مل�صاندة  بالفعاليات  و�لقيام  �أبنائهم  مع 
يف  �ال�صتمر�ر  على  ي�صاعدوهم  كي  لهم 

�الإ�رض�ب".
ويوؤكد باأن �الأ�صري خالد ي�رض على مو��صلة 
�الإ�رض�ب حتى �حلرية الأن �عتقاله كيدي 
وال توجد �أي مادة قانونية �صده، الفتا �إىل 
زيار�ت �ملحامني  �أن �الحتالل مينع عنه 
ب�صكل  لعائلته  �لقلق  ي�صبب  وبالتايل 

متعمد.

توجهت  لالأ�صري  �لقانوين  �لو�صع  وحول 
�لعليا  �لعدل  مبحكمة  ت�صمى  ملا  �لعائلة 
باأنه  �أبلغهم  �الحتالل  ولكن  �ل�صهيونية 
خالل �الأعياد ال تُعقد جل�صات وهو �الأمر 

�الأ�صري  ب�صحة  �كرت�ث  عدم  يظهر  �لذي 
كما �أن �الحتالل مينع �أي طبيب من زيارته 
ومعاينة حالته �ل�صحية بعد توجه �لعائلة 

�إىل منظمة �أطباء حلقوق �الإن�صان.

يوما بعد يوم تثبت جناعة �سالح الإ�سراب عن الطعام يف مواجهة قرارات الحتالل اجلائرة بحق الأ�سرى، ففي ظل انت�سار احلركة الأ�سرية يف اإ�سراب 
الكرامة الثاين وا�سل خم�سة اأ�سرى اإ�سرابهم الفردي عن الطعام رف�سا لالعتقال الإداري البغي�ض.

الأ�سري خالد فراج .. اأمعاء خاوية تقاتل "الإداري"

�أ�سريها
هي طبيعة �الأ�صياء وغر�بة �حلياة، تلك �لتي تو�كب �أقد�ر �لب�رض وت�صبغ 

حياتهم، وفق م�صارب نفو�صهم و�أ�صو�قهم، وتقودنا جميعاً �إىل م�صائرنا فيكون 
منا �ل�صهيد ومنا �الأ�صري ومنا �جلريح، ويكون منا غري ذلك ما يكون مما نعرف 
مما ال عّد له من مناذج وم�صار�ت تكاد جتعلنا متعددين ومت�صابهني وخمتلفني 

كالب�صمات، فب�صمة �لروح �أكرث تعقيد�ً وغمو�صاً من كل خيال، لنكت�صف يف 
دهاليز �حلياة وم�صارب �لتاريخ مفارقاٍت وغر�ئَب تت�صع �ت�صاع �ل�صرية �لذ�تية 

للب�رضية، وتفتح على م�صاعر للر�صا و�أخرى للندم يف �أطو�ٍر الحقة من عمر 
�الإن�صان �لق�صري، ندعمه بقليل معرفتا من م�صائر �لغابرين ونتكئ على 

�أرو�حنا وقر�ءة �لعرب من �ملبتد�أ و�خلرب لن�صند �إر�د�تنا و�ختيار�تنا وال نفرح 
مبا �آتانا وال ناأ�صى على ما فاتنا، ويف خرب �ل�صماء كل �لعز�ء، "�ألي�ض �هلل بكاٍف 

عبَده"، "�أم ح�صبتم �أمنا خلقناكم عبثاً و�أنكم �إلينا ال ترجعون"، فكم منا كان 
ميكن �أن يكون �صهيد�ً لو مل تخطئه �لر�صا�صة �لتي مرت من جانب �أذنه ذ�ت 

خميم، �أو لو �نحرفت �صنتيمرت�ً و�حد� باجتاه �الأبهر، وكم هي �لتقدير�ت 
و�ملقادير �لتي ر�أيناها وقد تعمدت �أن تنقذنا من ذلك �الحتمال �أو كانت تقود 

�أحَدنا �إليه، هي هكذ� �أقد�رنا وهي م�صار�تنا ننال فيها من قيمة م�صافة �إىل 
�أيامنا، وت�صيف �أو حت�صم من ر�صيدنا، كٌلّ ح�صبما يظن وير�صى، دون �أن مينع 
ذلك من ت�صويٍب لروؤ�نا مبقت�صى حكمة �لوقت و�ت�صاع �لروؤية وزخم �لتجربة، 

كما قال حممود دروي�ض على ل�صان ر��صد ح�صني بعد تعب �ملنايف �لذي �صار به 
�إىل مر�جعة حكمة �لوطن و�الغرت�ب:

القاهرة يف مطار  ثالثني دقيقة  بعد  يل  "قال 
ليتني كنت طليقًا يف �سجون النا�سرة"

وهي دياليكتيك �مل�صار �الإن�صاين �أن �ملنتمني للحرية و�لطاحمني لها ما كان 
لهم �أن ي�صلكو� طريقهم لوال حتررهم �البتد�ئي و�جنازهم �الأويل لها يف �لبدء 

من كينونتهم، �إذ كيف له �أن ي�صعى الفتكاكها يف �ملحيط �إن مل تكن حاديته 
و�صوقه وبو�صلته، وهي ككل خ�صلة يف �الإن�صان تتكامل �أوالً يف �لعميق �ملمتنع 

من جوهِره، وهي �حلب �لذي ي�رضق وي�صيء �أوالً فيه ويقوده �أ�صري�ً للتوحد 
مع �حلبيب، ليتكامل �لنور وتقر د�ئرة �ل�صوء ويتكئ �لقطب على �لقطب، 
فهي فطرة �الإن�صان �أّن م�صار �الإن�صان هو �صوقه لر�صم �لعامل على �صاكلة 
روحه، هكذ� يقر وي�صتقر، كاأنه يثبت ذ�ته يف �الأر�ض ويوقع با�صمها على 

�حلياة، وهو �لفاين ذو �حلياة �لق�صرية و�لطامح �إىل �خللود يفرد روحه على 
جل �لوجود، ليت�صع بها بالقدر �لذي تهفو �إليه �لروح من �المتد�د و�خللود، 

هكذ� يتحقق، وهكذ� ت�صعى كامل �حلرية يف �لروح �إىل كامل �لروح يف �حلرية 
وكامل �حلرية يف �لوجود، كاأنه �أ�صريها، تقوده بها و�إليها، حتى لو كبلته 

باأغاللها و�أرهقته بقيودها، فهي هذه �لقيود ذ�تها هي �لدليل على كامل 
�أ�رضها له و�كتمال �متثاله لها وعلى �كتمال حتقق �لروح مبنتهى حريتها.

علي �سك�سك

و�سية الأ�سري املحرر راجح اجلنيدي اىل ابنه يف غربته

حممد اأبو اخلري 

يطالب املوؤ�س�سات احلقوقية بال�سغط على الحتاد الأوربى لزيارة ال�سجون

 بني...�أيا �أجمل و�أغلى ما �أكرمني 
به ربي ما قبل �أن تكون

�الأف�صل  �أنت  تكون  باأن  حر�صت 
�أحقق  لكي  �لدين  ذ�ت  فتخريت 

فيك �أمنياتي �أنت و�خو�نك
فقدمت �أنت كاأجمل هدية �أكرمني 

بها �هلل
وعيني  قدومك  بعد  �أيامنا  ومرت 
عليك  حتنو  عنك  غفلت  ما 
وقلبي ما فتئ ينب�ض بحبك وبكل 

جو�رحي كنت معك و�إىل جنبك
بذور  �آتت  ومبنه  �هلل  من   وبف�صل 
�خلري �أُكلها وتقدمت �أنت مبا يرفع 

ر�أ�صي
 تفوقت كما حلمت �أن تتفوق و�إىل 
�لكنانة  �أر�ض  �إىل  �الآن  �أنت  حيث 

�صافرت

م�صوؤوليتي  �أ�صت�صعر  و�نا   و�إنني 
حمطات  من  �أخرى  وحمطة 
كلمات  من  بد  ال  �ن  �أرى  ر�صالتي 
من  خري  �أنك  ثقة  وكلي  �أخطها 
يطيع عا�صقيه  له وخري من  يُكتب 
كاأبيك  وحمب  عا�صق  لك  ولي�ض 
باأن  تو�صياتي  ...�أبد�أ  و�مك  بني 

�حفظ �هلل يحفظك
�هلل  عباد  عيون  بُعد  تغرنك  ال 
وهو  وعليك  معك  �هلل  فعني 
�ملعطي و�ملوفق وبر�صاه تنال ما 
�أنت  هو  ...�صديقك  تتمناه  بني 
،وقدميا قال �حلكماء:" قل يل من 
ت�صادق �أقل لك من �أنت"، �ل�صديق 
�ن  ب�صديقك  وكفى  �ل�صدق؛  من 
بعد  �صيء  كل  وياأتي  �صادقا  يكون 

ذلك

تكون  كي  نف�صي  ...حرمت   بني 
ما  �نهل  مرتني،  حترمنيها  فال 
يجود به من ق�صدتهم من �لعلماء 
حترمني  ال  و�أبد�  �يّل  و�رجع 
ت�صلبني  �حتاجك وال  حنانك حني 

نظر عيوين بغيابك عنها
 بني ...و�إن �أنا فارقت فال يغرنك 
زخرف �حلياة وكثري �ملال فتهجر 
فاإن  �نزرع؛  �أر�صك  ففي  وطنك، 
�صيحل  بهجر�نها  عققتها  �أنت 
�لديار  بني...  غرباء  حملك 
وطنك ونا�صه هم �أوىل من �جلميع 

بعلمك
بني... �أنت يف �أعظم ر�صالة و�أ�صمى 
مو�قعك  بكل  �إن�صانا  كن  مهنة 
�جلر�ح  يد�وي  من  �أنت  ومو�قفك 
و�الآالآم بعد م�صيئة �هلل فال ت�صمد 

ب�صوء  جروحا  وتفتح  جرح حمتاج 
��صتعالء  بني...  وموقف  خلق 
�إذن  �ل�صتة؛  �أقماري  كبري  �أنت 
�صملهم  بجمع  �لز�وية  حجر  �أنت 
حمبتهم  و��صتمر�ر  قلوبهم  وتاألف 
�أعطهم من حمبتك وحكمتك وجد 
عليهم وال تكن �أنانيا معهم هو �هلل 
عن  به  تعرب  ما  و�أعظم  �ملعطي 
خلط  من  مع  وقفتك  هلل  �صكرك 
بدمهم  ودمك  بلحمهم  حلمك 
توؤدي  �أنت  �لنهاية  بني...  وقبل 
�هلل  عون  بعد  ومن  �صامية  ر�صالة 
ما  بكل  باأين  وتاأكد  لها  �أنت  يقينا 
معك  �أنا  �صيء  باأي  علي  �هلل  َمن 
ور�صي  خطاك  و�صدد  �هلل  وفقك 
حقا   يحبك  من  عنك  �بوك  �هلل 

ر�جح �جلنيدي...�بو �أحمد

�ل�صيا�صى   �ملكتب  ع�صو  �صارك 
وع�صو  �لفل�صطينية  �لتحرير  جلبهة 
منا�رضة  ملوؤمتر  �لتح�صريية   �للجنة 
��رضى فل�صطني يف �ملوؤمتر �الوروبي 
ملنا�رضة ��رضى فل�صطني و�لذى عقد 
فل�صطني  وفد  �صمن  بروك�صل  يف 
�صوؤون  هيئة  رئي�ض  من  �ملكون 
�ال�رضى قدري �بو بكر ونادي �ال�صري 
�جمد  باالخوة  ممثال  �لفل�صطيني 
و�مني  �لزغاري  �هلل  وعبد  �لنجار 
ملتابعة  �لعليا  �لهيئة  رئي�ض  �صومان 
�صوؤون �ال�رضى وفهد �بو �حلاج مدير 
مركز �بو جهاد ل�صوؤون �حلركة �ال�صرية 
وعدد من عائالت �ال�رضى .حيث �كد 

عقد  �همية  على  �خلري  �بو  �لرفيق 
بروك�صل  �لعا�صمة  يف  �ملوؤمتر  هذ� 
بالقرب من مقر �الحتاد �الوروبي ملا 
ميثله من ر�صاله قويه �ىل �ملوؤ�ص�صات 
�الوروربية ب�رضورة �النت�صار ملباديء 
ف�صح  خالل  من  �الن�صان  حقوق 
بحق  �مل�صتمرة  �الحتالل  جر�ئم 
ويف   . �الطفال  وخا�صة  �ال�رضى 
مد�خلة للرفيق �بو �خلري طالب فيها 
�ل�صغط  �حلقوقيه  �ملوؤ�ص�صات  كافة 
على �الحتاد �الوروبي من �جل ترتيب 
�ال�رض�ئيلية  لل�صجون  خا�صة  زيارة 
لالطالع عن كثب على �و�صاع �ال�رضى 
وما يتعر�صون له من جر�ئم ترتقي �ىل 

�صكره  وقدم   .. م�صتوى جر�ئم حرب 
فعاليات  الجناح  جهد�  بذل  من  لكل 

تدويل  يف  �همية  من  له  ملا  �ملوؤمتر 
ق�صية �ال�رضى ..
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عي�شة ق.

القادر  عبد  املدرب  ويقوم 
على  كبري  بعمل  عمراين 
اأجل  من  املعنوي  اجلانب 
لتحقيق  اأ�شباله  ت�شجيع 
تواجدهم  وتاأكيد  االنت�شار 
الن�شف  اأف�شل و�شعية يف  يف 
الكروي  املو�شم  من  الثاين 
اأ�رص  الغر�ض  ولهذا  اجلاري، 
اإحراز  اأ�شباله  على  عمراين 
ت�شكيلة  اأمام  الثالث  النقاط 
ملوا�شلة  ال�شابق  فريقه 
ظل  يف  البقاء  على  اللعب 
يتواجد  الذي  القوي  ال�رصاع 
بني االأندية يف موؤخرة جدول 
الرتتيب خا�شة واأن اجلميع يف 
اإنهاء  اجل  من  جمّند  الفريق 
املو�شم بقوة من خالل ح�شد 
عن  واالبتعاد  الثالث  النقاط 
خالل  من  اخلطر،  منطقة 

حتقيق  نحو  بخطوة  القيام 
البقاء ر�شميا.

اأعرب  الغر�ض،  ولهذا 
�شعيود  اأمري  الالعب  رفقاء 
ت�شجيل  يف  رغبتهم  عن 
النادي  الأن�شار  قوي  ح�شور 
اأوت،   20 ملعب  مبدرجات 
وذلك من اأجل �شمان ح�شور 
امللعب  يف   12 رقم  الالعب 
وحتفيز الالعبني حتى يلعبوا 
بكل قوة من اأجل حتقيق الفوز 
�شوى  يبتعدون  ال  الذين  وهم 
املهددين  ثالث  بنقطتني عن 
بال�شقوط، والفوز غدا ي�شمح 
خم�شة  اإىل  الفارق  برفع  لهم 
حتقيق  يف  قدم  وو�شع  نقاط 
اأبناء  لت�شكيلة  االأبرز  الهدف 

العقيبة هدا املو�شم.

الإدارة البلوزدادية 

حت�شر لتجديد 
عقد تاريكات

حت�رص  اأخرى،  جهة  من 
لتجديد  بلوزداد  �شباب  اإدارة 
العقد مع قائد الت�شكيلة بالل 
من  بطلب  وذلك  تاريكات 
يراه  والذي  عمراين  املدرب 
اأحد اأبرز الالعبني يف التعداد 
اأن  ي�شتبعد  ال  اأين  احلايل، 
مع  العقد  جتديد  عملية  تتم 
مباراة  موعد  قبل  الالعب 
اجلمهورية  كاأ�ض  نهائي 
بجاية  �شبيبة  اأمام  املقررة 
موعدها  حتديد  انتظار  يف 
من طرف رئا�شة اجلمهورية، 
حيث ينتظر اأن يتم رفع االأجرة 
ال�شهرية لالعب وتوقيع عقد 
بقائه  ت�شمن  معه  جديد 
الفرتة  خالل  �شفوفه  يف 

املقبلة.

عمراين ي�سر على العبيه باإحراز نقاط لقاء ال�سيا�سيالت�شكيلة تنتظر دعما قويا من اأن�شارها غدا
يح�شر لعبو فريق �شباب بلوزداد على قدم و�شاق للمقابلة الهامة التي تنتظرهم 
اأم�شية الغد عندما يواجهون ال�شيف �شباب ق�شنطينة �شمن ت�شوية الرزنامة وهي 
التي تندرج �شمن اللقاء املتاأخر عن اجلولة 24 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث 
جتري الت�شكيلة تدريبات مكثفة حتى تكون جاهزة ملوعد مقابلة الغد التي تلعبها 

على ملعبها 20 اأوت وهي الفر�شة التي ل يرغب الفريق ت�شييعها من اجل ح�شد 
النقاط الثالث وتدعيم الر�شيد

ك�شف امليزانية التقديرية 
لالألعاب املتو�شطية

برناوي: التاأخر 
باأ�سغال املركب 
االأوملبي يدفعنا 

 لف�سخ العقد 
مع ال�سينيني

مل ي�شتبعد وزير ال�شباب والريا�شة 
عبد الروؤوف برناوي احتمالية 

ف�شخ العقد مع ال�رصكة ال�شينية 
»MCC« بعد عدم التزامها ببنود 

العقد املوقع من اأجل اإجناز 
املركب االأوملبي املقرر مبجدينة 
وهران حت�شبا لتح�شري األعاب البحر 
املتو�شط املقررة يف العام 2021، 
حيث اأو�شح برناوي يف اجتماعه 

رفقة م�شوؤويل جلنة تنظيم االألعاب 
املتو�شطية اأن ال�رصكة ال�شينية 

مل حترتم البنود املوقعة يف العقد 
املربم مع ال�شلطات املحلية 

لعا�شمة الغرب اجلزائري اإىل جانب 
التحفظ حول �شناعة االأعمدة 
احلديدية التي تغطي القاعة 
املتعددة الريا�شات وامل�شبح.
واأ�شاف امل�شوؤول االأول على 

قطاع الريا�شة ببالدنا اأن اأ�شغال 
بناء امللعب اجلديد ت�شري بوترية 

عالية وهو الذي بلغت ن�شبة اأ�شغاله 
80% وبقيت اأعمال الور�شة على 

اأر�شية امليدان قبل و�شع الع�شب 
الطبيعي، فيما �شدد اأن التاأخر 

املن�شوب لل�رصكة ال�شينية يتمثل 
يف وترية العمل املتعلقة بالقاعة 

متعددة الريا�شات وامل�شابح االأربعة 
املغطاة، م�شيفا اأن الوزارة تتوجه 
نحو ف�شخ العقد معها والتوجه نحو 

التعامل مع �رصكات جزائرية يف 
�شورة كو�شيدار وباتي ميتال.
يف املقابل، ك�شف برناوي اأن 
امليزانية التقديرية لتح�شري 

الن�شخة 19 من االألعاب املتو�شطية 
املقررة خالل الفرتة ما بني 25 

جوان واخلام�ض جويلية 2021 �شوف 
ترتاوح قيمتها مبلغ 75 مليون دوالر، 
حيث طالب املنظمني ت�رصيع الوترية 

من اأجل االنتهاء من التح�شريات، 
م�شيفا ان اجلزائر متعودة على 

تنظيم املناف�شات الدولية، ودعا اإىل 
حت�شري دفرت اأعباء وطني ودويل من 

اأجل ح�شن ت�شيري املوارد املالية 
التي و�شعتها الدولة من اجل اإجناح 

التظاهرة الريا�شية االإقليمية، 
وي�شيف برناوي ما يلي: »تعلق 

اللجنة الدولية لالألعاب املتو�شطية 
اآماال كبرية على مدينة وهران من 
اأجل اإعادة بعث هذه املناف�شة يف 

�شورة جديدة، ينبغي اأن يكون هناك 
رد فعل اإيجابي لال�شتثمار مقابل 
تنظيم مثل هذا احلدث. كما اأن 
الدولة لن تدخر اأي جهد لرتقية 

�شورة اجلزائر، لكن علينا اأاّل نهمل 
االأمور التي ت�شنع دائما الفارق«.

ع.ق./وكالت

البطولة الإفريقية للجيدو اأوا�شط

اجلزائر حا�سرة مبجموع 18 م�سارعا يف ال�سنغال
و9  ذكور   9 م�شارعا   18 ميثل   
البطولة  يف  اجلزائر  فتيات 
املقررة  للجيدو   2019 االإفريقية 
بال�شنغال،  االأحد  و  ال�شبت  يومي 
ح�شب القائمة النهائية  التي ك�شف 
املنظمون،  اجلمعة  اليوم  عنها 
االألوان  عن  �شيدافع  الذكور،  لدى 
الوطنية كل من حممد اأمني طهرة 
وزن اأقل من 60 كغ، اأحمد مهيبل 
66 كغ، م�شعود ر�شوان دري�ض اأقل 
اأقل من  اوجان  من 66 ك(، كرمي 
73 كغ، عبد القادر مربوك اأقل من 
73 كغ، عبد اهلل رمو�ض اأقل من 81 
كغ، مراد بوعباوب اأقل من 60 كغ، 
كغ   100 من  اأقل  بوميوط  اإ�شالم 
 100 من  اأكرث  ح�شاد  اأنور  وه�شام 
حا�رصة  �شتكون  االإناث  لدى  كغ، 
يف موعد دكار كل من ملياء �شعود 
اأقل من 48 كغ، هوارية قدور اأقل 
من 48 كغ، ملي�شة ك�شوط اأقل من 
52 كغ، خديجة بلخرية اأقل من 57 
كغ، �شربينة العربي اأقل من 63 كغ، 
كغ،   70 من  اأقل  �شعالل  بن  ديهية 
 70 من  اأقل  �شمارة  غزالن  اأمرية 

كغ، لويزة اإي�شعالل اأقل من 78 كغ 
ومروى معمري اأكرث من 78 كغ(.

التظاهرة  هذه  يف  وي�شارك 
و   4 يومي  املقررة  االإفريقية 
من  م�شارع   115 املقبل  ماي   5
بلدا   17 ميثلون  فتاة   51 بينهم 
ال�شنغال  و  اجلزائر  اإىل  باالإ�شافة 
بلدا   15 ي�شارك  املنظم(،  )البلد 
فا�شو،  بوركينا  املناف�شة  يف 
االأخ�رص،  الراأ�ض  الكامريون، 
الدميقراطية،  الكونغو  الت�شاد، 
م�رص، الغابون، غانا، كوت ديفوار، 

جنوب  تون�ض،  املغرب،  مايل، 
اإفريقيا، الطوغو و زميبابوي.

و تاأتي بطولة االأوا�شط بعد بطولة 
م�شاركة  عرفت  التي  االأ�شبال 
التي  اجلزائر  بينها   من  بلدا   14
 4 بينها  من  ميدالية   17 ح�شدت 
ذهبيات، 3 ف�شيات و 10 برونزيات 
و اأنهت املناف�شة يف املركز الثاين 
خلف تون�ض 5 ذهبيات و4 ف�شيات 
وبرونزيتني و اأمام م�رص 4 ذهبيات 

و 3 ف�شيات و8 برونزيات.
وكالت

الفريق رفع  التحدي باإمكانيات 
ب�شيطة و�شمت غري مربر للم�شوؤولني

النجم ال�سحراوي لكرة ال�سلة 
ورقلة يتوج ببطولة الق�سم 

الوطني 03

املو�شم  نهاية  مع  توج   
ال�شلة  لكرة  الريا�شي 
ال�شحراوي  النجم  فريق 
بلقب  بورقلة  ال�شلة  لكرة 
الوطني  الق�شم  بطولة 
جنوب  ج  باملجموعة   03
ال�شعود  بذلك  ليحقق   ،
الثاين،. الق�شم  لبطولة 
النجم  فريق  رئي�ض  اأكد 
ال�شلة  لكرة  ال�شحراوي 
بدرع  املتوج  بورقلة 
الوطني  الق�شم  بطولة 
جنوب  ج  باملجموعة   03
ت�رصيح  الهادي يف  مداين 
يومية  به  خ�ض  �شحفي 
»الو�شط » اأن هذا االجناز 
�شحوة  يوؤكد  التاريخي 
بوالية  الربتقالية  الكرة 
على  �رصيح  ورد   ، ورقلة 
اأن �شقوط الفريق املو�شم 
بطولة  من  املنق�شي 
يعترب   02 الوطني  الق�شم 
وبالعودة  جواد،  كبوة 
يف  الفريق  مل�شوار 
احلايل،  الكروي  املو�شم 
فمن  الناحية الفنية يعود 
الكتيبة  تتويج  يف  الف�شل 
البطولة  بدرع  احلمراء 
الالعبني  خلربة  يعود 
بعنا�رص  املمزوجة 
�شبانية واعدة، ناهيك عن 
ت�رصيف  على  اإ�رصارهم 
خالل  من  الفريق  األوان 
امل�شوؤولية  بحجم  الوعي 
عاتقهم  على  امللقاة 
ل�شان  على  جاء  ح�شبما 

مداين الهادي  .
اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
احلمراء  الكتيبة  قائد 
اخلري  حممد  كرزازي 
له  مقت�شب  ت�رصيح  يف 
اأن  »الو�شط«،  يومية  مع 
بعد  جاء  باللقب  التتويج 
لزامت  طويلة  معاناة 
امل�شوار  طيلة  الفريق 

مقدمتها  يف  تاأتي  والتي 
افتقارهم لقاعة للتدريب، 
قبل اأن تتدارك ال�شلطات 
املعنية وعلى راأ�شها مدير 
بوبكر  والريا�شة  ال�شباب 
القائم  امل�شكل  �شتحونة 
بتهيئة  املو�شم  ن�شف  يف 
القادر،  �شيدي عبد  قاعة 
وعد  امل�شوؤول  نف�ض 
الفريق مب�شاندته لتمكينه 
هيبته  ا�شرتجاع  من 
الوطني  للق�شم  بالعودة 
الثاين و هو ما حتقق. لكن 
الثناء  مينع  مل  ذلك  رغم 
مدير  جمهودات  على 
من  والريا�شة  ال�شباب 
الفريق  اأن  على  التاأكيد 
ظل يتخبط طيلة املو�شم 
من   2019-2018 الكروي 
دون  املالية  ال�شيولة  �شح 
يف  الديوان  تراكم  ن�شيان 
املو�شم ما قبل املنق�شي  
تعلق  ما  خا�شة   ،
واالإيواء  النقل  بتكاليف 
املقدمة  التحفيزات  و 
املقابالت  يف  لالعبني 
الكتيبة  لعبتها  التي 
قواعدها.  احلمراء خارج 
لالأمانة فاإن الفريق احتل 
ناحية  من  االأول  املكانة 
واحدة  خل�شارة  ت�شجيله 
احتلت  كما  املو�شم  طيلة 
كاأح�شن  االأوىل  املرتبة 
هجوم  اأح�شن  و  دفاع 
جاد  تدخل  انتظار  .ويف 
القرار   �شناع  طرف  من 
املادي  الدعم  لتوفري 
النجم  لفريق  واملعنوي 
ال�شلة  لكرة  ال�شحراوي 
النادي  هذا  يبقى  بورقلة 
يعاين يف �شمت ورغم ذلك 
التحدي  رفع  على  ي�رص 
خا�شة  الوالية  لت�رصيف 

واجلنوب عامة  .
اأحمد باحلاج 
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عي�شة ق.

التاألق الالفت لالنتباه  خا�صة يف ظل 
�صجل  كان  الذي  وهو  ي�صجله  الذي 
ثالثة اأهداف يف مباراة غانغون �صمن 
للعب  حتول  بعدما  الفرن�صي  الدوري 
امل�صدر  نف�س  وح�صب  امين،  جناحا 
اال�صباين  مدريد  اتلتيكو  فريقي  فاإن 
يف  يرغبان  االيطايل  ميالن  واأنتري 
بارادو  اأكادميية  خريج  مع  التعاقد 

اإحلاحا  االأندية  اأكرث  يعترب  حيث 
للح�صول على خدماته، رغم اأن عملية 
العمالقني  اأحد  اإىل  الالعب  حتويل 
يف  �صعبا  �صيكون  اآنفا  املذكورين 
فيريا  باتريك  مدربه  ت�رصيح  ظل 
نهاية  عطال  عن  التنازل  رف�صه  عن 
وو�صعه �صمن ح�صاباته  املو�صم  هذا 

حت�صبا للمو�صم اجلديد.
يف املقابل، ك�صف االإعالم الفرن�صي 
�صهرية  اأجرة  يتلقى  عطال  ان 

الكبرية  بامل�صتويات  مقارنة  زهيدة 
ناديه  رفقة  الالعب  يقدمها  التي 
اأجرته  تتجاوز  ال  الذي  وهو  ني�س 
ولهذا  اأورو،  الف   30 قيمة  ال�صهرية 
الغر�س فاإن غدارة ني�س تتوجه نهاية 
نوعية  العقد وزيادة  لتعديل  املو�صم 
يف اأجرة الالعب وال ي�صتبعد اأن تتم 
متديد العقد اإىل ما بعد العام 2023 
مببلغ  بيعه  من  االإدارة  تتمكن  حتى 

كبري خالل الفرتة املقبلة.

املركز  وا�صية  قرية  ابن  ويحتل 
ت�صجيال  املدافعني  الأف�صل  الثاين 
االأوروبية  الدوريات  اأكرب  �صمن 
وقع  حيث  املو�صم،  هذا  اخلم�س 
اأهداف رفقة ني�س وهو  عطال �صتة 
رفقة  الثاين  املركز  يتقا�صم  الذي 
مدافع ريال مدري �صريخيو رامو�س، 
ويتفوق عليهما مدافع روما ال�رصبي 
�صجل  الذي  كوالروف  األك�صندر 

ثمانية اأهداف.

يعترب ثاين اأف�شل املدافعني ت�شجيال بالدوريات الأوروبيات الكربى

�أتلتيكو مدريد و�أنتري ميالن �لأكرث �إحلاحا على عطال
اأ�شحى الالعب الدويل اجلزائري يو�شف عطال حمل مناف�شة قوية بني اأندية كبار اأوروبا والتي تتناف�س من اجل 

احل�شول على خدماته خالل املركاتو ال�شيفي املقبل، ويف هذا ال�شدد ك�شفت جريدة »ليكيب« الفرن�شية اأن الظهري 
الأمين للنخبة الوطنية �شمن �شراع بني عمالقة الأندية الأوروبية والتي تت�شارع من اأجل التعاقد معه نهاية هذا 

املو�شم حت�شبا ل�شمه اإىل تعدادها عقب امل�شتوى الرائع الذي يقدمه هذا املو�شم رفقة ناديه ني�س 

غاب عن املوعد الأول اخلمي�س املن�شرم

جلنة �لن�ضباط حتدد غد� 
موعد لمتثال بن يو�ضف

 تواجد �شمن 5 لعبني املعنيني
 بالت�شريح هذا ال�شيف

�أنت�ضيلوتي يتخّلى عن �أونا�س 
نهاية �ملو�ضم �جلاري

بعد ف�شل الإدارة يف ا�شتقدام بوزيدي

 لكناوي يقرتب من تدريب 
مولودية وهر�ن

يو�صف  بن  اإليا�س  الالعب  غاب 
االن�صباط  جلنة  اأمام  االمتثال  عن 
لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة 
املوعد  حتديد  مت  كان  بعدما  القدم 
الالعب  اأن  اإال  املن�رصم،  اخلمي�س 
مل  القبائل  �صبيبة  لفريق  ال�صابق 
للوقوف  اللجنة  مقر  اإىل  يتوجه 
تناوله  ثبوت  بعد  نف�صه  عن  والدفاع 
على  احل�صول  عقب  خمدرة  ملادة 
الذي  املن�صطات  تناول  حتليل  نتائج 
املباراة  الالعب خالل  له  كان خ�صع 
�صبيبة  ال�صابق  ناديه  التي خا�صها مع 
�صمن  تاجنانت  دفاع  اأمام  القبائل 
اأم�س  حتدث  حيث  الوطنية،  البطولة 
م�صباح  كمال  االن�صباط  جلنة  رئي�س 
بن  اأن  اإعالمية  ت�رصيحات  يف  واأكد 
يو�صف غاب عن جل�صة اال�صتماع اإليه 
اللجنة  واأع�صاء  املن�رصم  اخلمي�س 
منحت له موعدا جديدا املقرر غدا 

اأجل منحه فر�صة الدفاع  االثنني من 
العقوبة  عن  االإعالن  قبل  نف�صه  عن 
الهيئة  طرف  من  �صّده  امل�صلطة 

الكروية.
يو�صف  بن  الالعب  تناول  ثبتت  وكان 
النتائج االيجابية  مادة الكوكايني بعد 
خ�صع  التي  التحاليل  �صمتها  التي 
من  قا�صية  عقوبة  يواجه  اأين  لها، 
املهدد  وهو  االن�صباط  جلنة  طرف 
كاملة  اأعوام  اأربعة  ملدة  باالإق�صاء 
مثلما  كروي  ن�صاط  اأي  ممار�صة  عن 
حدث مع الالعب بالل نايلي وه�صام 
�صبيبة  اإدارة  وكانت  الوزاين،  �رصيف 
من  الالعب  طردت  قد  القبائل 
العقد  بف�صخ  وقامت  الفريق  �صفوف 
ان�صباطية عقب �صبطه  الأ�صباب  معه 
من طرف اعوان االأمن متلب�صا بحيازة 

مادة الكوكايني.
عي�شة ق.

اآدم  الدويل اجلزائري  الالعب  يتوّجه 
يف  االأخرية  اأيامه  ق�صاء  نحو  اأونا�س 
�صفوف فريقه نابويل االيطايل بعدما 
ك�صفت اأم�س تقارير اإعالمية ايطالية 
اأنت�صيلوتي  كارل  الفريق  مدرب  اأن 
ت�صم  قائمة  �صمن  اأونا�س  ا�صم  و�صع 
بالت�رصيح  معنيني  العبني  خم�صة 
خالل ال�صيف املقبل، واال�صتغناء عن 
امل�صادر  نف�س  وفق  خدماتهم، حيث 
املخ�رصم  االيطايل  املدرب  فاإن 
يقدمه  الذي  االأداء  عن  را�صيا  لي�س 
الوطني  املنتخب  ميدان  متو�صط 
املو�صم  بنهاية  منه  يتخل�س  و�صوف 
اجلاري، ومن املنتظر ان تكون وجهة 

اأونا�س نحو اأحد االأندية االيطالية اأو 
خدماته  طلبت  كانت  التي  الفرن�صية 
واأعربت عن اهتمامها بالتعاقد معه.

يف  كثريا  اأونا�س  ي�صارك  مل  لالإ�صارة 
عهد املدرب انت�صيلوتي الذي اأ�صحى 
ال يعتمد عليه، رغم الت�رصيحات التي 
للمدح  �صابق  وقت  يف  يطلقها  كان 
املناف�صة  لكن  اجلزائري،  العبه  يف 
ال�صديدة يف املن�صب الذي ين�صط فيه 
املدرب  الإقناع  يجد �صعوبات  جعلته 
ال�صابق لريال مدريد اال�صباين وبايرن 
ميونيخ االيطايل، وال يلعب كثريا هذا 

املو�صم.
ع.ق.

 يقرتب املدرب نذير لكناوي من 
الفنية  العار�صة  على  االإ�رصاف 
انتهاء  بعد  وهران  ملولودية 
ب�صكرة  احتاد  مع  اأم�س  مهمته 
اإىل  ال�صعود  اإىل  قادها  التي 
اإدارة  الرابطة االأوىل، واأو�صحت 
لكناوي  باأن  الوهراين  الفريق 
الغرب  بعا�صمة  اليوم  منتظر 
لتعوي�س  حت�صبا  اجلزائري 
مي�صال  جون  الفرن�صي  املدرب 
رمي  اإىل  ا�صطر  الذي  كفايل 
االأ�صبوع  بداية  يف  املن�صفة 
حت�صني  يف  ف�صله  بعد  اجلاري 
من  ي�صارع  الذي  الفريق  نتائج 
اأجل البقاء يف �صاحة الكبار، وكان 
يو�صف  يتوىل  اأن  املفرو�س  من 
><احلمراوة«  تدريب  بوزيدي 
بعدما كان يف ات�صاالت متقدمة 
تردد  لكنه  املولودية،  رئي�س  مع 
املهمة  قبول  يف  حلظة  اآخر  يف 
بلحاج  اأحمد  الرئي�س  ا�صطر  ما 
كما  اآخر،  مدرب  عن  للبحث 
اأخرى،  جهة  من  اإليه.  اأ�صري 

»احلمراوة«  العبو  اأم�س  اختتم 
منذ  خا�صوه  الذي  ترب�صهم 
مب�صتغامن  املن�رصم  الثالثاء 
عي�صى  املوؤقت  املدرب  بقيادة 
باملنا�صبة  �صجل  الذي  كينان 
عودته اإىل الطاقم الفني للفريق 
�صهرين،  منذ  له  مغادرته  بعدما 
يف  حمل  الذي  كينان،  واعترب 
كالعب  املولودية  األوان  ال�صابق 
باأن ترب�س م�صتغامن كان الهدف 
الت�صامن  روح  تقوية  هو  منه 
التي  الروح  وهي  الالعبني،  بني 
ما�صة  حاجة  يف  اأ�صباله  �صيكون 
االأربع  اجلوالت  خالل  اإليها 
التحدي،  رفع  اأجل  من  االأخرية 
متلك  املولودية  اأن  واأ�صاف 
م�صريها بني يديها واأنها بحاجة 
ال�صقوط  لتفادي  نقاط  �صبع  اإىل 
لقاءيها  يف  جمعها  على  �صتعمل 
االأخريين مبلعبها مع العمل على 
اأحد  من  اأخرى  بنقطة  العودة 

تنقليها االأخريين هذا املو�صم.
وكالت 

عربرّ عن ا�شتغرابه من ف�شلهم 
يف اإحراز لقب قاري منذ 2007

كفايل: تاأهل �خل�ضر 
ملونديال 2010 

 نتيجة 24 �ضهر� 
من عملي

عرّباملدرب الفرن�صي جون مي�صال كفايل 

عن ا�صتغرابه لعدم قدرة اجلزائر يف التتويج 
بلقب قاري وذلك منذ العام 2007، يف ظل 

االإمكانيات الكبرية التي كانت متوفرة اأمام 

الت�صكيلة الوطنية منذ قدوم حممد روراوة 
رئي�صا لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، 

حيث اأو�صح املدرب الفرن�صي يف ت�رصيحات 
اأجراها مع �صحيفة »اأونز مونديال« 

الفرن�صية اأن اجلزائر قدمت م�صوارا رائعا 

يف عدد من الفرتات ال�صابقة وكانت متلك 

اأف�صل االإمكانيات يف عهد روراوة الذي قام 
بجهود كبرية وعمل يح�صب له ح�صبه من 

اأجل توفري خمتلف و�صائل العمل والراحة 
للعنا�رص الوطنية من خالل ت�صييد مركز 
للتدريبات وحت�صني التنقالت خارج اأر�س 

الوطن اإىل جانب توفري االمكانيات املالية 
من خالل البحبوحة التي و�صعها فيها 

الفاف. واأرجع كفايل تاأهل املنتخب الوطني 
اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2010 التي جرت 
يف جنوب اإفريقيا اإىل نف�صه، عندما اأ�صار 

اأنه اأخرب رئي�س الفاف ال�صابق عبد احلميد 

حداج اأنه يرتك منتخبا قويا وقادرا على لعب 
املونديال وهو ما حدث، واأ�صاف اأنه قام 

بخطاأ عندما غادر العار�صة الفنية الوطنية 

خا�صة واأنه كان �صابا يف التدريب وقتها ومل 
يدرك قيمة النجاح م�صتقبال، وغادر رغم 

طلب حداج بقاءه على راأ�س العار�صة الفنية 

الوطنية، م�صتطردا اأنا لتاأهل غلى املونديال 

كان بف�صل العمل الذي قام به على مدار 24 

�صهرا التي عمل فيها مع الت�صكيلة الوطنية 
وكّون خاللها نواة اخل�رص

ع.ق.

ك�شف عن رحيله نهاية املو�شم واللعب خارج فرن�شا

زفان: �أرغب بامل�ضاركة يف 
�لكان و�للعب باإفريقيا �ضعب

يدركون �صعوبة اللعب يف اإفريقيا اإال اأن اخل�رص ي�صعون يف االأذهان قدرتهم على حتقيق قارية باأف�صل نتيجة، عندما قال اأن املنتخب الوطني ميلك ت�صكيلة جيدة، ورغم اأنهم املقبلة، وعرّب الظهري االأمين للت�صكيلة الوطنية عن رغبته يف اإنهاء اخل�رص للم�صاركة بلما�صي ويتمكن من اإقناعه ملرافقة اخل�رص اإىل م�رص وامل�صاركة يف الكاأ�س االإفريقية م�صاعفة العمل وبذل اجلهود مع ناديه حتى يلفت انتباه الناخب الوطني احلايل جمال امل�صاركة يف »الكان« هدفا بالن�صبة له منذ انطالق املو�صم الكروي اجلاري من خالل غوركوف ويتمنى امل�صاركة جمددا يف املناف�صة الكروية القارية، خا�صة واأنه ي�صع انه �صارك يف نهائيات العام 2015 حتت اإ�رصاف الناخب الوطني ال�صابق كري�صتيان الوطني يف نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة يف ال�صائفة املقبلة مب�رص، حيث قال عرّب الالعب الدويل اجلزائري مهدي زفان عن رغبته يف امل�صاركة رفقة املنتخب 
لالإ�صارة فاإن عقد زفان مع رين ينتهي بنهاية املو�صم اجلاري وبالتايل �صيكون حرا من �صوف يغادر رين نهاية املو�صم احلايل من االأبواب الوا�صعة ومتوجا بلقب كاأ�س فرن�صا، كان بديال مع ناديه، مو�صحا اأنه رغم ذلك فاإنه ي�صكر اجلميع يف الفريق خا�صة واأنه واأ�صار زفان انه مل ميلك الوقت الكثري من اللعب هذا املو�صم مع فريقه رين خا�صة واأنه كروية جديدة، وي�صع هدف اللعب يف بطولة جديدة الكت�صاف اأجواء اأخرى.ملوا�صلة اللعب يف رين املو�صم املقبل، لكنه ا�صتطرد انه ميلك الرغبة يف خو�س جتربة اأنه �صعيد للثقة التي ي�صعها فيه مدرب انالدي والذي اأعلن رغبته يف جتديد الثقة بزفان ومغادرة �صفوف ناديه ملعب رين من خالل قوله يف حوار اأجراه مع جملة فران�س فوتبول وعرّب خريج نادي اأوملبيك ليون الفرن�صي عن رغبته يف تغيري االأجواء نهاية هذا املو�صم الهدف الذي يتنقلون من اجله اإىل م�رص.

عي�شة ق.اأي التزام وميكنه الرحيل اإىل فريق جديد باملجان.

ريا�ضةالأحد 05   ماي  2019  املوافـق  ل30 �شعبان 1440هـ 13



مر�صيليا يوا�صل نزيف النقاط
وا�سل مر�سيليا اإهدار النقاط يف �سعيه حلجز مركز م�ؤهل اإىل امل�سابقات الأوروبية 

امل��سم املقبل ب�سق�طه يف فخ التعادل اأمام م�سيفه �سرتا�سب�غ 1-1 اأول اأم�س يف 
افتتاح املرحلة 35 من الدوري الفرن�سي، وابتعد مر�سيليا اأكرث عن املركز الرابع 

امل�ؤهل اإىل م�سابقة »الي�روبا ليغ« امل��سم املقبل حيث بات يتخلف بفارق اأربع نقاط 
عن �سانت اإتيان الذي يالقي م�ناك� يف عقر داره لي�م ويف حال ف�زه �سريتفع الفارق 

اإىل 7 نقاط، كما بات مهددا بخ�سارة مركزه اخلام�س يف حال ف�ز م�نبلييه على اأميان 
الي�م، ورفع مر�سيليا ر�سيده اإىل 55 نقطة يف اخلام�س مقابل 46 نقطة ل�سرتا�سب�غ يف 

املركز التا�سع، وكان �سرتا�سب�رغ الذي مل يفز يف مبارياته اخلم�س الأخرية يف الدوري، 
ح�سم م�ساركته يف »الي�روبا ليغ« بف�زه بكاأ�س الرابطة على ح�ساب غانغان، على اأن 

يبداأ م�س�اره من الدور التمهيدي الثاين فيما ح�سم رين البطاقة الثانية بف�زه بالكاأ�س 
املحلية باإ�سقاطه باري�س �سان جريمان حامل اللقب يف الأع�ام الأربعة الأخرية 

بركالت الرتجيح.
واعتقد الفريق املت��سطي انه قام بالأ�سعب عندما افتتح الت�سجيل ب�ا�سطة فالري 
جريمان من ت�سديدة من خارج منطقة اجلزاء لكن اأ�سحاب الأر�س فر�س�ا التعادل 
بف�سل كيني لل بعد فا�سل ا�ستعرا�سي من حار�س مر�سيليا �ستيف مانداندا الذي 

�سد بداية ركلة جزاء �سددها ج�نا�س مارتن بعد خطاأ من عادل رامي على املهاجم 
ل�دوفيك اأج�رك، لت�سل الكرة اإىل اأدريان ت�ما�س�ن �سددها براأ�سه و�سدها احلار�س 

مرة جديدة، قبل اأن يف�سل يف املحاولة الثالثة اأمام لل.

اإيقاف مبابي ثالث مباريات
اأعلن الحتاد الفرن�سي لكرة القدم باأنه قرر اإيقاف مهاجم باري�س �سان جريمان كيليان 
مبابي ثالث مباريات بعد طرده يف املباراة النهائية لكاأ�س فرن�سا، وبدء اإجراءات بحق 

زميله الربازيلي نيمار الذي �رضب اأحد امل�سجعني يف نهاية املباراة ذاتها، وقال بيان 
�سادر عن الحتاد الفرن�سي: »قررت جلنة ال�سل�ك يف اجتماعها اخلمي�س معاقبة كيليان 
مبابي بالإيقاف ثالث مباريات وفتح اإجراء بحق نيمار وكالهما من باري�س �سان جرمان 

على اثر املباراة النهائية لكاأ�س فرن�سا على ملعب ملعب فرن�سا يف 27 اأفريل«، وكان 
مبابي طرد ببطاقة حمراء اثر تدخله العنيف على لعب رين داميان دا �سيلفا يف اأواخر 

املباراة النهائية التي خ�رضها فريقه بركالت الرتجيح بعد تعادلهما 2-2 يف ال�قتني 
الأ�سلي والإ�سايف، وغاب مبابي عن مباراة فريقه الأخرية �سد م�نبلييه منت�سف الأ�سب�ع 

احلايل وبالتايل �سيغيب عن مباراتني اإ�سافيتني �سد ني�س واجنيه قبل اأن يع�د للمباراة 
�سد ديج�ن يف 18 احلايل، وكان مبابي اوقف 3 مباريات اأي�سا يف �سبتمرب املا�سي عندما 

قرر ان ينتقم لنف�سه يف م�اجهة احد لعبي نيم، كما انها املرة الثالثة التي يطرد فيها 
مبابي 20 عاما يف م�سريته، وكانت الأوىل يف جانفي 2018 يف مباراة لكاأ�س الرابطة �سد 

رين.
اأما ق�سية نيمار، فهي اأكرث تعقيدا لأنه وجه لكمة خفيفة لأحد امل�سجعني خالل ت�جهه 
وزمالوؤه ل�ستالم ميدالية املركز الثاين بعد انتهاء مباراة نهائي الكاأ�س، واعرتف نيمار 
باأنه ت�رضف ب�سكل خاطئ وكتب يف تعليق على من�س�ر لأحد اأ�سدقائه يت�سمن �رضيط 
العتداء على م�قع ان�ستغرام: »هل ت�رضفت ب�سكل خاطئ نعم، لكن ل ميكن لأي كان 
اأن يبقى غري مباٍل«، يف اإ�سارة اإىل ما اعتربه الالعب اإهانات كان امل�سجع ي�جهها له 

ولزمالئه يف نادي العا�سمة الفرن�سية، ويف اأ�رضطة م�س�رة مت تداولها بكثافة على م�اقع 
الت�ا�سل الجتماعي، بدا نيمار اأغلى لعب كرة قدم يف العامل وه� يتجادل مع اأحد 

م�سجعي رين لدى ت�جهه مع زمالئه اإىل املن�سة الر�سمية ملدرجات ملعب فرن�سا بعد 
خ�سارة النهائي بركالت الرتجيح 6-5، واأظهرت الأ�رضطة نيمار وه� يق�م باإبعاد الهاتف 

النقال للم�سجع الذي بدا وكاأنه يق�م بت�س�يره، قبل اأن يتبادل واإياه ب�سع كلمات �سبقت 
قيام املهاجم الربازيلي بت�جيه لكمة نح� وجه امل�سجع.

مان�ص�صرت يونايتد يحدد ثمن بوغبا
حدد مان�س�سرت ي�نايتد ثمنا باهظا للتخلي عن جنمه الفرن�سي ب�ل ب�غبا، املطل�ب 

ب�سدة من ريال مدريد هذا ال�سيف، ووفقا ملا ذكرته �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية 
اأم�س فاإن مان�س�سرت ي�نايتد بات م�ستعدا لال�ستماع للعرو�س ب�ساأن ب�غبا ب�رضط األ 

تقل عن 160 ملي�ن جنيه اإ�سرتليني، اأي ح�ايل �سعف املبلغ الذي دفعه ل�ستقطابه من 
ج�فنت��س عام 2016 89 ملي�ن اإ�سرتليني، ويتبقى عامان يف عقد ب�غبا مع ي�نايتد، 

و�رضح املدرب الرنويجي اأويل ج�نار �س�ل�سكاير باأنه ل ين�ي التخلي عنه.
وكان الالعب قد اأثار اهتمام بر�سل�نة يف �سيف العام املا�سي بعد اأدائه املميز يف كاأ�س 

العامل 2018، لكن الرئي�س التنفيذي ملان�س�سرت ي�نايتد اإد وودوارد اأف�سد حينها خمططات 
ال�سفقة، التي اأعدها وكيل اأعمال ب�غبا مين� راي�ل، و�رضح الدويل الفرن�سي يف وقت 

�سابق باأن اللعب حتت قيادة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان �سيك�ن حلما.

رونالدو ينقذ اليويف من اخل�صارة بديربي تورينو
 

فريقه  رونالدو  كري�ستيان�  اأنقذ 
اخل�سارة  من  جمدداً  ج�فنت��س 
مرمى  يف  التعادل  له  اأدرك  عندما 
اأول   1-1 ت�رين�  والغرمي  اجلار 
ا�ستادي�م«  »األيانز  ملعب  على  ام�س 
 35 املرحلة  افتتاح  يف  ت�رين�  يف 
ت�رين�  وكان  الإيطايل،  الدوري  من 
نقاط   3 اقتنا�س  اإىل  طريقه  يف 
حظ�ظه  تعزيز  اإىل  �سعيه  يف  ثمينة 
م�ؤهلة  بطاقة  على  املناف�سة  يف 
مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا امل��سم 
املقبل، عندما تقدم منذ الدقيقة 18 
بهدف لل�رضبي �سا�سا ل�كيت�س حتى 
املهاجم  طار  عندما   84 الدقيقة 
لكرة  رونالدو  الربتغايل  الدويل 
للمدافع  الي�رضى  عر�سية من اجلهة 
براأ�سه  وتابعها  �سبينيتزول  لي�ناردو 

احلار�س  ي�سار  على  قريبة  م�سافة  من 
�سالفات�ري �سرييغ�، ورفع رونالدو ر�سيده اإىل 21 هدفا يف الدوري هذا امل��سم فلحق مبهاجمي ميالن الب�لندي كري�ست�ف 
بي�نتيك واأتالنتا الك�ل�مبي دوفان زاباتا اإىل املركز الثاين على لئحة الهدافني بفارق هدفني خلف املت�سدر مهاجم �سمبدوريا 

فابي� ك�الياريال.
وكان رونالدو اأنقذ نادي ج�فنت��س من اخل�سارة اأمام اإنرت ميالن يف املرحلة املا�سية باإدراكه التعادل يف الدقيقة 62، وعزز 
»الي�يف« املت�ج باللقب هذا امل��سم للمرة الثامنة ت�اليا، بر�سيد 89 نقطة مقابل 57 نقطة لت�رين� الذي انفرد باملركز ال�ساد�س 
اأم�س  وا�ستكملت  الثنني املقبل يف ختام املرحلة،  ب�ل�نيا  ي�ست�سيف  الذي  ال�سابق ميالن  اأمام �رضيكه  واحدة  نقطة  بفارق 
املرحلة بلقاءي كييف� مع �سبال، واودينيزي مع انرت ميالن، والي�م بلقاءات اإمب�يل مع في�رنتينا، وبارما مع �سمبدوريا، ولت�سي� 

مع اتالنتا، و�سا�س�ول� مع فروزين�ين، وجن�ى مع روما، وناب�يل مع كالياري.

اأحلق ليغاني�س خ�سارة مذلة مب�سيفه 
اإ�سبيلية واأ�سعف حظ�ظه يف املناف�سة 
على البطاقة الأخرية امل�ؤهلة لدوري 
بعدما  املقبل،  امل��سم  الأبطال 
اأم�س  اأول  نظيفة  بثالثية  عليه  تغلب 
الدوري  من   36 املرحلة  افتتاح  يف 
م�سيفه  ليغاني�س  وفاجاأ  الإ�سباين، 

كل من  ت�قيع  مبكرين حمال  بهدفني 
الن�سريي  ي��سف  املغربي  الدويل 
قبل  برايث�ايت،  مارتن  والدمناركي 
اأو�سكار  ب�ا�سطة  بالثالث  يعزز  اأن 
اإىل  ليغاني�س  و�سعد  رودريغيث، 
نقطة   45 بر�سيد  التا�سع  املركز 
لالإنفراد  خيتايف  اإىل  خدمة  م�سديا 

مل�سابقة  امل�ؤهلة  الأخرية  باملرتبة 
دوري اأبطال اأوروبا عندما ي�ست�سيف 
ليغاني�س  قدم  كما  الي�م،  جريونا 
بات  والذي  ال�ساد�س  لفالن�سيا  خدمة 
ميلك فر�سة اللحاق باإ�سبيلية يف حل 
�ساحب  ه�ي�سكا  م�سيفه  على  ف�زه 

املركز الأخري الي�م.

لكرة  الربازيلي  الحتاد  اأعلن 
الأول  املنتخب  اأن  القدم 
اأمام  وديتني  مباراتني  �سيخ��س 
ا�ست�سافة  قبل  وهندورا�س  قطر 
ال�سيف احلال،  اأمريكا  ك�با  بط�لة 
العامل  بطلة  الربازيل  و�ست�ست�سيف 

اآ�سيا يف  بطلة  مرات، قطر  خم�س 
برازيليا يف اخلام�س ج�ان املقبل 
اأن ت�اجه هندورا�س يف ب�رت�  قبل 
األيغري بعدها باأربعة اأيام.، وت�ستهل 
اأمريكا  ك�با  يف  م�س�ارها  الربازيل 
يف  باول�  �ساو  يف  ب�ليفيا  مب�اجهة 

واليابان  قطر  وت�سارك  ج�ان،   14
يف ن�سخة 2019 من ك�با اأمريكا بعد 
دع�تهما للم�ساركة يف البط�لة التي 
ت�ست�سيفها خم�س مدن برازيلية يف 
الفرتة من 14 ج�ان وال�سابع ج�يلية 

املقبل.  

ليغاني�س يدك �صباك اإ�صبيلية بثالثية

الربازيل تواجه قطر وديًا ا�صتعدادًا لكوبا اأمريكا

بر�صلونة يفا�صل بني غريزمان والكازيت
ا اهتمام بر�سل�نة، خا�سًة اأن اإيريك اأبيدال ال�سكرتري الفني للنادي يعرف امل��سم املا�سي، و�سينخف�س ال�رضط اجلزائي يف عقد لعب الروخيبالنك��س خالل ال�سيف املقبل من 200 ملي�ن ي�رو اإىل الالعبني غريزمان اأو م�اطنه األك�سندر لكازيت، واأ�سارت اإىل اأن اهتمام البل�غرانا ب�سم غريزمان اأمر معلن للجميع منذ يف املريكات� ال�سيفي املقبل، فقد ذكرت �سحيفة »م�ندو ديب�رتيف�« الكتال�نية اأن البار�سا ي�سعى لتدعيم هج�مه باأحد قال تقرير �سحفي ام�س اإن بر�سل�نة يفا�سل بني �سم الفرن�سي اأنط�ان غريزمان مهاجم اأتلتيك� مدريد، واأحد جن�م اأر�سنال  الالعبني على الغانرز مثل اأندريه غ�ميز اأو �سام�يل اأومتيتي.واأ�سارت اإىل اأن قيمة �سفقة لكازيت �سترتاوح بني 65 و70 ملي�ن ي�رو، لكن بر�سل�نة ي�سعى لتخفي�سها عن طريق عر�س بع�س اجلديدة، ل�سيما اأنه يعي�س حالة كبرية من التاألق يف امل��سم احلايل، كما ت�ج م�ؤخًرا بجائزة اأف�سل لعب يف اأر�سنال، مهاجم الغانرز جيًدا، واأكدت »م�ندو ديب�رتيف�« اأن لكازيت تنطبق عليه ال�رضوط التي يبحث عنها بر�سل�نة يف ال�سفقة 120 ملي�ًنا. وك�سفت ال�سحيفة اأن لكازيت يثري اأي�سً
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جلريدة الو�شط   الكاتبة ال�شابة اميان بلحداد 

�أنا مع ن�ص يتجاوز �سلطة 
�لزمان و �ملكان

ت�شعى الكاتبة جاهدة لرتك ب�شمتها و افتكاك االعرتاف مبكانتها 
،تقول اإن الن�ص االإبداعي ميكنه جتاوز حدود الزمان و املكان

خل�شر بن يو�شف

 ملاذا اختارت اإميان  
الكتابة بال�شبط ومنذ 

متى واأنت مولعة 
بالكتابة ؟

منذ  راودين  حلم  الكتابة 
الطفولة ، اخرتت الكتابة كوين  
اأرى فيها  مب�سمي و مهربي من 

متغريات العامل 

من بني الركام اأزهرت 
، اأول ا�شدار لك ، 

كيف اأتت فكرة هذه 
الرواية ، الرواية التي 
مت�ص جانبًا يف حياتنا ، 
وتر�شد حلياة لق�شايا 

الكفاح و البحث عن 
الذات ؟

يل  �رسدت  حقيقية  احلكايات 
مبا�رسة ، الأمر الذي حرك يف 
الرغبة يف �رسد حكاياتهم التي 
تظهر يل بالبطولية للكم الهائل 
ال�سعاب  من  جتاوزوه  الذي 
موا�سيعا  اخرتت  بالإ�سافة 
عن  فكرة  اي�سال  فيها  اأردت 
اعطاء  و  ال�رسطان  مر�ض 
ال�سفاء  يف  اأمل  به  امل�سابات 
و التخلي عن فكرة كونه �سانع 
الثانية  احلكاية  يف  نهايات  
اأردت اأن اأظهر اجلانب احلالك 
تلتهم  التي  ال�رسعية  للهجرة 

�سبابنا دون رحمة 

كيف يعي�ص بطل 
الرواية ، خ�شو�شًا واأنك 
توثقني لفرتة مهمة يف 

تاريخ �شورية ؟

�ساحب الرواية بعد اأن تعر�ض 
اأبدي  بو�سم  ح�سي  لالعتقال 
�سلب  و  ج�سده  �سوه  يزول  ل 
اأ�سحابه و قتلت مقا�سمة حالله 
خ�سالت  مربطة  �رسقت  و 

هذا  كل  رغم  لكنه  طفولته  
عاد للحياة و قرر ك�رس قاعدة 
املكتوبة  التعي�سة  النهايات 
الذي  الأمر  ال�سالبني  باأيدي 
كتابة  يفكر يف  كاتب  اأي  يجعل 
حكايته و اأعتربه  �سخ�سيا بذرة 
اأزهرت  الركام  بني  من   « اأمل 
عنوان  عن  مثال  خري  كان   «

الرواية

ما املرجعيات الفكرية 
واالأدبية التي ت�شكل 

خلفية اإنتاجك، 
واملو�شوعات االأثرية 

على قلبك؟

الب�ساطة اأ�سا�ض اجلمال ، هذا 
لبناء  كقاعدة  اعتمدته  ما  جل 
اأ�سلوبا  اعتمدت   ، انتاجي 
بعيدا  العامي  يفهمه  ب�سيطا 
التزيني  و  اللفظية  ال�سنعة  عن 
املو�سوعات  فجل  اللغوي 
هي   راأيي  ح�سب  الأثرية 
تعاي�ض  جتعلك  التي  الأعمال 
التي  و  ال�سخ�سية  ظروف 
تفا�سيلها  يف  للغو�ض  ت�سوقك 

دون اي جهد من القارئ

هناك الكثري من 
ال�شكوى حول غياب 
النقد اجلّدي املواكب 

لهذه التجارب الروائية 

ال�شابة ، ما راأيك ؟

اخلا�سة  جتربتي  ح�سب  نعم 
يتعر�ض الكاتب لكم فائ�ض من 
العن�رسية ما اأدى بالنقد الأدبي 
يت�سم  �سار  فقد   ، للح�سي�ض 
مبيولت تكبت املنتج الأدبي و 
خا�سة فئة ال�سباب كونه افتقد 
�سار  و  البناء  النقد  لعن�رس 
حادة  مالحظات  عن  عبارة 

حتبط من هم باأول امل�سوار 

ما هي مقومات الكاتب 
الناجح من وجهة 

نظرك ؟

نف�سك  جتد  الذي  الكاتب  هو 
�سمن اأ�سطره و الذي ينجح يف 
كا�رسا  اجلميع  فكر  مالم�سة 
و  الفكرية  الختالفات  لقيود 

العرقية

هل تكتبني الأنك 
تريدين اإر�شال ر�شالة 
من خالل كتاباتك اأم 
هي طاقة تخرج منك 

على هيئة كلمات  ؟

حب  عن  ناجتة  طاقة  هي 
لبعث  اأ�سعى فيها  للكتابة  دفني 
ر�سائل �سمن حكايات حقيقية 
الأمل  و  للبع�ض  العربة  تكون 
هديف  بالتايل  و  الآخر  للبع�ض 
اأود  ل  الأمرين  بني  املزج  كان 
فقط  الكتابة  لأجل  الكتابة 
للقارئ  فكرة  اي�سال  م�سعاي 
اإل  نف�سا  يكلف  ل  اهلل  اأن 
و�سعها و بالتايل  الن�سان يقدر 
التي  العقبات  كل  جتاوز  على 

تواجهه

يوجد جيل جديد من 
اب وتوجد روايات  الكَتّ
كثرية هذه االأيام ، هل 
تعتربيها نقطة �شعف 

اأم قوة ؟

تبنى  اأن   نتمنى   ، قوة  نقطة 
�سبانية  باأنامل  الغد  مكتبة 
العمل  توفر  حال  يف  جديدة 
تعترب   ، اجلودة  على  الأدبي 
اأخرى  جهة  من  �سعف  نقطة 
كون مواقع التوا�سل الجتماعي 
تخفي حقيقة الكثريين و بالتايل 
الأعمال �سارت تنقد من طرف 
الذي  الأمر  اخلربة  معدومي 

ثقة  اجلديد  الكاتب  يك�سب 
واهمة 

هناك �شباب يحبون 
الكتابة ولكنهم ال 

يعرفون كيف يظِهرون 
اأعمالهم اإىل النور،  ما 

الن�شيحة التي تقدمينها 
لهم  ؟

كل  اأ�سا�ض  النف�ض  يف  الثقة 
التم�سك  عليهم  و   ، النجاحات 
مبا يحبون فمن ميار�ض اأ�سياءه 

عن حب لن ميل اأبدا 

كلمة اأخرية ؟

ال�ست�سافة  هذه  على  �سكرا 
الفر�سة  ملنحكم  �سكرا   ، املميزة 
اأمتنى   ، ال�سهرة  يفتقرون  ل�سباب 
لتحقيق  ال�سعي  القراء  كل  من 
التي  لل�سعاب  متنا�سني  اأحالمهم 
اأمل  بذور  نكون  علنا  تواجههم  

يزهر ربيعها من بني الركام .
بلحداد اميان طالبة جامعية  

بلدية   من  منحدرة   ، �شنة   19
راأ�ص الوادي والية برج 

بوعريريج 
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م�سجد طوكيو حتفة عثمانية كاجلامع �لأزرق باإ�سطنبول
ومنارة  قدمي  عثماين  بطراز 
الأ�سكال  باقي  �ساهقة متيزه عن 
طوكيو  م�سجد  يرتبع  املعمارية، 
يف  هادئة  �سكنية  منطقة  و�سط 

قلب العا�سمة اليابانية طوكيو.
معمارية  حتفة  امل�سجد  ويعد 
املعماري  طرازها  يف  ت�سبه 
)امل�سجد  اأحمد  ال�سلطان  جامع 
اإ�سطنبول  مدينة  يف  الأزرق( 
الزوار  يق�سدها  ووجهة  الرتكية، 
الإ�سالم.  على  قرب  عن  للتعرف 
ورغم انت�سار عدد من امل�سليات 
اأرجاء  خمتلف  يف  واجلوامع 
اليابان، فاإن م�سجد طوكيو يعترب 
واحدا من اثنني فقط يف طوكيو، 
الأرقم  دار  م�سجد  جانب  اإىل 
م�سجد  با�سم  اأي�سا  املعروف 

اأ�ساكو�سا.
لأول  طوكيو  م�سجد  افتتح  وقد 
ت�سييده من  مرة عام 1938 عقب 

امل�سلمني  القازان  اأتراك  قبل 
رو�سيا  من  هاجروا  الذين  التتار 
يف اأعقاب الحتالل البل�سفي عام 

1917 وجلوؤوا اإىل اليابان.
اأي�سا  مبناه  يف  امل�سجد  وي�سم 
اأتباع  يق�سده  ثقافيا  مركزا 
يف  املختلفة  والعقائد  الديانات 
البالد، لإقامة الفعاليات الثقافية 

والعقائدية.
اأحد  ت�سنار  رفعت  حممد  يقول 
اإن  وخطبائه-  امل�سجد  اأئمة 
بعد  ال�سمود  ا�ستطاع  امل�سجد 
فقط،   1986 عام  لغاية  بنائه 

ب�سبب الزلزل وبنيته اخل�سبية.
وهب  بعدما  ترميمه  مت  وقد 
اإىل  بجواره  اأر�سا  القازان  اأتراك 
الرتكية، حيث رمم عام  احلكومة 
احلالية  هيئته  على  ليبقى   1997
تتكفل  بينما  الوقت،  ذاك  منذ 
الرتكية  الدينية  ال�سوؤون  رئا�سة 

املوظفني  بتعيني   2000 عام  منذ 
والأئمة واخلطباء مل�سجد طوكيو. 
 150 قرابة  يوميا  امل�سجد  ويزور 
الزّوار  تزويد  يتم  حيث  �سخ�سا، 
اليابانيني مبعلومات عن الإ�سالم، 
الع�رس،  �سالة  موعد  حلول  ومع 
ي�ستمع الزّوار اإىل الأذان، ويُ�سمح 
لهم بعدها بالدخول اإىل امل�سجد 
امل�سلمني  اأداء  كيفية  لروؤية 

ال�سالة.
ي�ستقبل امل�سجد �سهريا �سبعة اأو 
اليابانيني  املواطنني  من  ثمانية 
الإ�سالم،  اعتناق  يريدون  الذين 
ي�سمونها  مرا�سم  لهم  وينظم 
ينظم  كما  الهتداء،  مرا�سم 
برناجما  امل�سجد  على  القائمون 
اأ�سبوعيا ملعتنقي الإ�سالم حديثا، 
لتزويدهم مبعلومات حول الإ�سالم 
برنامج  اإىل  اإ�سافة  والعبادات، 
كافة  فيه  يجتمع  �سنوي  اآخر 

العام.  ذلك  يف  الإ�سالم  معتنقي 
اإىل  ت�سنار  امل�سجد  اإمام  وي�سري 
طوكيو  م�سجد  زوار  اأعداد  زيادة 
الذي  الإرهابي  الهجوم  عقب 

نيوزيلندا  م�سجدي  ا�ستهدف 
منت�سف مار�ض املا�سي.

عدد  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
اليابانيني يقدر بب�سعة  امل�سلمني 

عدد  تقدر  م�سادر  لكن  اآلف، 
يف  يعي�سون  الذين  امل�سلمني 
اليابان بنحو اأربعمئة األف ن�سمة.

وكاالت  
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»�شفرية الغد«، الكاتبة فهيمة ثابت ح�شريا »للو�شط«

»�أطمح لأن يكون حريف 
غيثا يروي �لقلوب«

انفردت  يومية »الو�شط« بحوار ح�شري مع �شفرية من �شفراء الغد، الكاتبة فهيمة ثابت  ابنة  مدينة ميلة  
املتوجة باملركز الأول يف ق�شم اخلاطرة يف م�شابقة اأنامل ال�شرق الذي نظم من قبل نادي ميلة »تقراأ«، فلقد  

كانت لها م�شاركة يف  الكتاب اجلامع " عتبة الفراق " مب�شروع 100 كاتب بالأردن 2019 ،  وال�شيء املميز 
اأن هذه املبدعة لديها هواية يف الر�شم  ،اإ�شافة لمتالكها ر�شيدا لغويا هائال ومليئا بالأفكار الإيجابية  
،  وهذا ما يوؤكده قولها اأنها ت�شعى جاهدة لأن »ترتقي بقلمها مل�شتوى ي�شفي  على الو�شط الأدبي ب�شمة 

جميلة » ، وبالتايل فهذه العبارة  تعد بغد م�شرق لالأدب اجلزائري  بف�شل اإبداعات املراأة  يف جمال الكتابة ، 
وهذا ما يجعلها قيمة م�شافة  للم�شهد الثقايف.

حاورها: حكيم مالك 

بداية ، حدثينا عن 
م�شاركتك الكتاب 

اجلامع  عتبة الفراق  
مب�شروع 100 كاتب 

بالأردن 2019؟ 

ق�صتي كانت بعنوان » لوعة حب »، 
 « » ميلينا  ق�صة فتاة حاملة تدعى 
القلب  بني  �رصاع  حلظة  تعي�ش 
والعقل، تتهاوى بني حنني وا�صتياق 
و كربياء و لوعة االنتظار بني الواقع 
واحللم،  لتنت�رص اأنا العقل على اأنا 
القلب يف النهاية ، و متار�ش ميلينا 
اإن�صانيتها اجتاه نف�صها وتعتقها من 

هذا ال�رصاع املنهك.
و�صاأهدي لقرائي االأعزاء  مقتطف 
من » لوعة حب » ....دقات قلبي! 
االألف  حرف  متام  اإليه  ت�صري  اإنها 
لتهديني  النقطة،  بعد  واحلاء 
واحرتاقا  حبا  مرجتفة  حلظات 
باآهات و�صط ليل اأرق عينََيّ و اأورث 
ِمراآتي وجًها تَِعبًا غرَي ماألوف، تُزينه 
ٍطّ ذبيح يتهادى بني  َ بقايا �صواٍد لخْ
االأهداب،  تلك  انحناءات  �صفاف 
نهاياتها  داخلي  متتد  ت�صاوؤالت 
�صاكنة وعمقها يع�صف بي كتنهيدة 
كيف، متى،  ال�صلوع،  بني  ما  حترق 
الوقت قد  اأدري كم من  وملاذا؟ ال 
مر، فاأنا ال اأح�صي اللحظات دونه، 
لدي  واأنا  ال�صطور  بع�ش  لديه  هو 
اأوراق بي�صاء يلتف حول عنقها بوح 

اأحمق ميزقني يف املنت�صف. »

 توجت باملركز الأول 
يف ق�شم اخلاطرة يف 

م�شابقة اأنامل ال�شرق 
الذي نظم من قبل 

نادي ميلة تقراأ؟ ماذا 
اأ�شاف لك هذا التتويج 

يا ترى ؟ 

يل  امل�صابقة  يف  تتويجي  اأ�صاف 
عامل  نحو  بابا  يل  فتح  و  الكثري 
القراءة و الكتابة مرة اأخرى، ن�صجت 
فيه  العديد من الذكريات مع نادينا 
ميلة تقراأ وحظيت باأوقات قيمة من 
خالل الن�صاطات و العمل مع جميع 
وا�صتفدت  تعلمت  النادي،  اأع�صاء 
كللُت  للحرف،  اأ�صدقاء  اكت�صبت  و 
بعبق  التعب  حلظات  و  جمهوداتي 
من  كل  وجوه  على  اأراها  ابت�صامة 
اأحب بداية من والدتي حفظها اهلل 
، اإىل االأثر الب�صيط الذي تركته يف 
ذاته  بحد  هذا  و  الكثريين  قلوب 

�صعادة.

 ماذا عن مهامك 

ون�شاطاتك ب�شفتك 
�شفرية من �شفراء 

الغد؟ 

» �صفراء الغد » نادي فتي ، ي�صعى 
االأدبية  الثقافية  ال�صاحة  لدمة 
االأقالم  �صوت  وجمع  والفكرية 
على حت�صني  واحلر�ش   ، ال�صاعدة 
وم�صاندتها  دعمها  م�صتواها، 
فكريا  ال�صبابي  الن�صج  بلورة  و 
من  �صفرية  وب�صفتي  وكتابيا  و 
لتقدمي  واأ�صعى  اأجتهد  �صفرائه، 
اقرتاحات  من  �صواء  فيه  االأف�صل 
ما �صطرناه  كل  تنفيذ  اأو  تنظيم  اأو 
برناجمنا  ال�صفراء يف  اأنا وزمالئي 
على  مبني  فالنادي  وخمططاتنا، 
تتجلى  وغايتنا  االأخوة  و  املودة 
فيما �صنقدمه قريبا باإذن اهلل �صعيا 

منا لبلوغ الهدف.

   حدثينا عن 
م�شاركتك يف امللتقى 

الوطني الرابع 
للم�شروع الفكري 

لل�شيخ حممد الغزايل 
ب�شطيف؟

املنظم  امللتقى  هذا  ت�صمن    
العلماء  جمعية  طرف  من 
للبحوث  ال�صهاب  ومركز  امل�صلمني 
والدرا�صات، وجمعية اقراأ ب�صطيف 
جل�صات علمية و حما�رصات تناولت 
متنوعة  و  كثرية  جيدة  موا�صيع 
ال�صباب  اأزمة  على  ال�صوء  �صلطت 
لديه  ال�صيا�صي  الوعي  و  اجلزائري 
ال�صيا�صية  االجتماعية  التمثالت  و 
اهلل  رحمه  الغزايل  ال�صيخ  فكر  يف 
النظر  ووجهات  االآراء  اختلفت   ،
يف  امللتقى  لكن  احل�صور  بني 
افتقرت  به،  باأ�ش  ال  كان  جممله 
قبل  من  مل�صاركة  من�صته  فقط 
الوعي  عن  حي  كمثال  ال�صباب 
امل�صاركة  امل�صاريع  اأما  ال�صبابي. 
والتي كنت ع�صوا يف جلنة تقييمها 
اأفكارها املطروحة و  فقد تنوعت 
التقييم  تفاوت  و  م�صاراتها  تباينت 
فيما بينها من حيث الفكرة واالإلقاء 

و االإبداع.

ملن تقرئني؟

 اأقراأ لكل من حتمل �صطوره ر�صالة 
حتاكي الوجدان ثم الواقع ، و ملن 
اأي�صا،  اأ�صلوبه يف الكتابة  يالم�صني 
اأحاول التنويع يف بني االأدب و الدين 
و التنمية الب�رصية و ال�صعر من بني 
جربان   : لهم  اأقراأ  الذين  الكتاب 
حممود،  م�صطفى   ، جربان  خليل 
اإبراهيم الفقي ، م�صعل عبد العزيز 
الفالحي ، حممود دروي�ش ، اأحمد 
 .. املنفلوطي   ، العمري  خريي 

وغريهم من الكتاب. 

كلمة عن ميلة؟

» ميلة اأو ميالف » تعددت اأ�صمائها 
مدينة   ، الع�صور  مر  على  واألقابها 
لي�صت ككل املدن، مدينة احلكايات 
واالآثار، يحكي كل ركن فيها ق�ص�صا 
عن احل�صارة و التاريخ ، هي مدينة 
مملكة   ، والثقافة  االأدب  و  العلم 
املياه واجلنان و اجلمال بطبيعتها 
الطيبة  مدينة  هي   .. وخ�رصتها 
زائرها  قلب  لها  مييل  الكرم،  و 

فتاأ�رصه لعفوية وحب اأهلها.
 ماذا اأقول عنها اأكرث وهي مدينتي 
اأح�صانها،  بني  وكربت  ولدت  التي 
بني  الذكريات  من  كثريا  ن�صجت  و 
بب�صاطة   !  .. و�صوارعها  اأروقتها 
جمد  لعنوان  اأربع  حروف  ميلة 
ا�صتعادة  يحاول  �صائع  هو  لرمبا 
بني  حمفور  لكنه  التاريخي،  بريقه 

ال�صطور خملد عرب الزمن.  

هل �شاهم نادي ميلة 
»تقراأ »يف اإثراء امل�شهد 

الثقايف والأدبي 
اجلزائري والعربي ؟ 

بالتاأكيد، » ميلة تقراأ » نادي ثقايف 
الثقايف  الو�صط  اإثراء  هدفه  اأدبي 
عامة و االأدبي خا�صة ، ي�صعى لنقل 
امليلي  القراءة يف املجتمع  عدوى 
ن�صاطات  له  كافة،  اجلزائري  و 
و  �صدى  القت  ومتميزة  كثرية 
فعالية من قبل القراء و املبدعني، 
الهواء  مكتبة  تن�صيب  بينها  من 
كانت  للكتاب  معار�ش  تلته  الطلق، 
منربا و ملتقى للكثري من الكتاب و 
و املبدعني كل يف جماله  ال�صعراء 
و   ، وم�رصح  مو�صيقى  و  ر�صم  من 
كان  كما   ، اأدبية متنوعة  م�صابقات 
و  اأهدافنا  من  ن�صيبا  اأي�صا  للطفل 
م�صابقات  النادي من  ن�صاطاتنا يف 
يف  م�صابقات  و  درا�صية  فكرية 
وذلك  الق�صة،  كتابة  و  الر�صم 
ووعي  م�صتوى  حت�صني  اأجل  من 
فتح املجال  و  االأطفال  و�صلوكيات 
كل  وقدراتهم.  مواهبهم  ل�صقل 
اأهدافنا  لتحقيق  منا  �صعيا  هذا 
غد  اأجل  من  وامل�صطرة  النبيلة 
واعد يحمل بني ثناياه رقي ذواتنا و 
فكرنا من خالل االإبحار عرب عامل 

الكتب.

ما راأيك يف اإبداعات 
الأقالم اجلزائرية 

اليوم؟

 يواجه الو�صط الثقايف حاليا زخما 
كبريا من االأقالم ال�صبابية الواعدة 
، قد يكون حراكا ثقافيا و من جهة 
لكنه اأمر مقلق نتيجة لبع�ش االأعمال 

التي اعتربها النقاد و والقراء دون 
اأ�صبحت ظاهرة  الكتابة  امل�صتوى. 
االآن اتخذها البع�ش م�صدرا لك�صب 
االهتمام  دون  ال�صهرة  و  املال 
لتقدمي اأعمال ذات م�صتوى ي�صاهم 

يف اإثراء الو�صط الثقايف.

 األ تطمحني يف 
امل�شاركة يف معر�ض 

اجلزائر الدويل للكتاب 
�شيال« 24 »؟ 

اأي  يف  مل�صاركتي  اأطمح  اأن  قبل 
يرتقي  اأن  اأطمح   ، دويل  معر�ش 
للو�صط  ي�صفي  مل�صتوى  قلمي 
بتقدمي   ، جميلة  ب�صمة  االأدبي 
و  القراء  ا�صتح�صان  يالقي  عمل 
، ال زلت  لالأدب عموما  املتذوقني 
بعيدة عن �صيال 2019 فاأنا يف بداية 
قلمي  لالأمام حاملة  اأنظر  الطريق 
والقلب،  العقل  و  الروح  به  اأخاطب 
االإمكان،  قدر  خطواتي  يف  متاأنية 
من  نف�صي  لتطوير  واأجتهد  اأ�صعى 
وذلك  االطالع  و  القراءة  خالل 
الإيقاين ال�صديد اأنها �صت�صقل حريف 

وتو�صع معرفتي اأي�صا.
يوما  النور  حرويف  ترى  اأن  اأمتنى   
االأمنية  تلك  �صيال  ي�صبح  و   ، ما 
املعانقة لغمام ال�صماء و اإن اأمطرت 
تروي  حروف  من  غيثا  ف�صتمطر 

القلوب فيقال عنها اأنها ت�صتحق.

بني ال�شعر والرواية 
اأيهما تف�شلني؟

فمتعة   ، معا  االثنني  اأف�صلهما   
لكل  بينهما،  التنقل  يف  القراءة 
النظر  نكهته الا�صة بغ�ش  منهما 
فن  فالرواية  بينهما،  الفرق  عن 
اأمناطا  ت�صتوعب  تاريخي  اإبداعي 
�رصدية عديدة من واقع احلياة، اأما 
خالل  من  مميز  فح�صوره  ال�صعر 
وبني  بينه  ال�رصيعة  التاأثري  �صلة 

املتلقي.

 ماذا عن جائزة 
�شراج احلياة لالإبداع 

الأدبي2019 ؟ وما 
املعنى الذي يحمله 

�شعار التظاهرة؟

جملة  نظمتها  اأدبية  م�صابقة  هي   
لالأقالم  دعما  احلياة  �رصاج 
الق�ص�ش  بجمع  الواعدة  ال�صبابية 
الفائزة يف كتاب جامع حتت عنوان 
الذي   « الوطن  نب�ش  من  اآهات   «
كان نف�صه �صعارا للتظاهرة الأن جل 
الق�ص�ش كانت ذات طابع اجتماعي 
حملت  املعا�ش،  الواقع  وحي  من 
بني ثناياها اآهات و ق�صايا اإن�صانية 
زمانا  بينها  فيما  اختلفت  وطنية 

وقد  اأي�صا.  و�صخ�صيات  ومكانا 
الق�ص�ش  اأ�صماء  عن  االإعالن  مت 
باملراكز  اأي�صا  الفائزة  و  املختارة 
�صفحة  خالل  من  االأوىل  الثالثة 
قدمت  كما  املجلة،  ح�صاب  و 
اإلكرتونية جلميع  �صهادات تكرميية 
جلنة  اإىل  باالإ�صافة  امل�صرتكني 
واملراجعة  القراءة  وجلنة  التقييم 
االآن  ونحن  بينها،  من  كنت  التي 
بانتظار حفل تكرمي ن�صعى لتنظيمه 

على اأر�ش الواقع باإذن اهلل. 

هل �شاهمت تكنولوجيا 
املعلومات يف انفتاح 
الفرد على ثقافات 

العامل؟

 بالتاأكيد، فقد اأحدثت التكنولوجيا 
طفرة ح�صارية يف �صتى املجاالت، 
اإدراك  تو�صيع  على  �صاعدت  و 
وتطوير  لها  امل�صتخدم  ال�صخ�ش 
لالأحداث يف  متابعا  وجعله  ثقافته 
كل اأنحاء العامل بال قيد، كما قربت 
امل�صافات بني االأ�صخا�ش و وجهات 
تبادل  خالل  من  واآرائهم  نظرهم 
الثقافات  على  االطالع  و  االأفكار 
و  االنرتنت  طريق  عن  املختلفة 

مواقع التوا�صل االجتماعي.

ماذا يعني لك الر�شم؟ 
وهل تفكرين يف 

خو�ض غماره؟

اأعي�صه  عامل  يل  بالن�صبة  الر�صم   
اأو  الر�صا�ش  لقلم  م�صكي  حلظة 
و  ذاكرتي  زوايا  به  اأجوب  االألوان، 
التاأمل  اأفتح به نافذة نحو   ، عقلي 
كل  تفا�صيل  خالل  من  ذاتي  يف 
ومع  ب�صيطة،  كانت  مهما  ر�صمة 
اأن  لنف�صي  اأثبت  ر�صمة  كل  انتهاء 
موهبة  الر�صم   ، م�صتحيل  �صيء  ال 
اأ�صعى   ، املتعددة  مواهبي  من 
املمار�صة  و  بالتعلم  اأطورها  كي 
من  غماره  اأخو�ش  امل�صتمرة، 
جتربة  اأول  خالل  من  اآخر  جانب 
مبادرة  يف  اجلداريات  مع   يل 
الزمالء  مع  ميلة«   « واليتنا  لتزيني 
املبدعني �صعيب  زقرور ، حكيم بن 
الذين  بوطمينة  حممد  و   ، خرورو 
لهم  لالن�صمام  الفر�صة  يل  اأتاحوا 
مل�صاركتهم  بي  ثقتهم  و�صعوا  و 
التعلم منهم و اكت�صاب  لوحاتهم، و 
خال�ش  اأوجه  اإبداعهم.  من  بع�ش 
الأن  هذا  منربي  من  لهم  �صكري 
اأخوتهم  و�صف  عن  تعجز  الكلمات 

واجتهادهم وابداعهم الرائع.

هل من م�شاريع 
اإبداعية يف جمال 
الكتابة م�شتقبال؟ 

مل   ، الكتابة  ب�صدد  اأنا  حاليا  نعم 
جمموعة  �صتكون  هل  بعد  اأقرر 
تكون  ورمبا  رواية،  اأم  ق�ص�صية 
متاأنية  بخطى  لكن  معا  االإثنني 
حاليا  بالن�رص  مهتمة  ل�صت   ، دائما 
لكن �صتك�صف يل االأيام ذلك اإن �صاء 
غمار  خو�ش  اأحاول  اأين  كما  اهلل،  
لع�صقي   ، االأطفال  ق�ص�ش  كتابة 
كل  من  له  ميويل  و  العامل  لهذا 
جوانبه �صواء الكتابة اأو الدوبالج اأو 

حتى الر�صم. 

كلمة اأخرية نختم بها 
حوارنا؟ 

اإن�صان على هذه  اأوجهها لكل  كلمة 
بقدراتك  و  بنف�صك  ثق  االأر�ش، 
واأ�صعى  بقلبك  الري  اعزم  دائما، 
حتتاج  ال  فاالأماين  حللمك 
ملعجزات كي تتحقق، حتتاج لتوكل 
و ثقة باهلل و �صعي واجتهاد فقط. 
التي  »الو�صط«  جلريدة  �صكر  كلمة 
الذي  احلوار  هذا  فر�صة  منحتني 
لذاكرتي  حافلة  �صنة  �رصيط  اأعاد 
ومنحتني حلظة تاأمل اأخرى بنف�صي 

وذاتي.

  الكاتبة فهيمة ثابت 
يف �شطور...

�صفرية  ثابت  فهيمة  االأ�صتاذة   
ميلة  والية  من  الغد   �صفراء  من 
لي�صان�ش يف  متح�صلة على �صهادة 
جمال الريا�صيات و االإعالم االآيل، 
تخ�ص�ش:  االآيل،  االإعالم  فرع 
وتكنولوجيا  معلومات  اأنظمة 
الويب، بجامعة منتوري ق�صنطينة 
ما�صرت،  �صهادة  على  ،متح�صلة 
وتكنولوجيا  معلومات  اأنظمة 
�صهادة  على  متح�صلة   ، الويب 
تدريبية يف اللغة االإجنليزية ،ع�صو 
يف  ع�صو   ، تقراأ  ميلة  نادي  يف 
امل�صاريع،  تقييم  و  حتكيم  جلنة 
الرابع  الوطني  امللتقى  يف 
حممد  لل�صيخ  الفكري  للم�رصوع 
الغزايل املنظم من طرف جمعية 
ال�صهاب  ومركز  امل�صلمني  علماء 
وجمعية  والدرا�صات،  للبحوث 
من   العديد  ولديها  ب�صطيف  اقراأ 
اأنامل  م�صابقة  يف  امل�صاركات 
ال�رصق من تنظيم نادي ميلة تقراأ، 
يف  االأول  املركز  على  ومتح�صلة 
اأي�صا  و�صاركت    ، الاطرة  ق�صم 
الثاين  املعر�ش  يف  بر�صومات 
للكتاب  تاأريخ ثقافتنا  املنظم من 
باليوم  و  تقراأ،  ميلة  نادي  طرف 
العاملي لل�صالم يف املركز الثقايف 
ولها    2018 ماي   16 االإ�صالمي 
م�صاركة يف م�رصوع 100 كاتب، يف 
الفراق   عتبة  بعنوان   جامع  كتاب 

باالأردن 2019.  



اأغذية تقلل ال�شعور 
باجلوع اأثناء ال�شوم

قد يزيد ال�ضعور باجلوع والعط�ش يف نهار �ضهر رم�ضان نتيجة عدم 
تناول الأغذية التي تقلل من ال�ضعور باجلوع والعط�ش على وجبة 

ال�ضحور وتناول وجبات اأخرى �رسيعة اله�ضم مما يزيد من ال�ضعور 
باجلوع خالل فرتة ال�ضوم. ولتتعريف على الأغذية التي عليِك تناولها 

على وجبة ال�ضحور للتقليل من ال�ضعور باجلوع خالل فرتة ال�ضوم 
عليِك بقراءة هذه املقالة التي تقدمها لِك جملة حياتِك لتتمكني من 

تناول الأغذية التي حتميِك من ال�ضعور باجلوع خالل فرتة ال�ضوم 
ل�ضوم خاٍل من الإجهاد والتعب.

الزبادي

يحتوي الزبادي على اخلمائر الطبيعية التي تنظم حركة الأمعاء 
والقولون بالإ�ضافة اإىل اأن الزبادي غني بالكال�ضيوم والربوتني اللذان 

يقلالن من فر�ش الإ�ضابة بالنتفاخ والتهابات القولون، لذلك 
احر�ضي على تناول كوب من الزبادي لتغذية ج�ضمك بعنا�رسه بعد 

النتهاء من تناول وجبة ال�ضحور.

البي�ض

يحتوي البي�ش على ن�ضبة كبرية من الفيتامينات والعنا�رس الغذائية 
التي يحتاجها اجل�ضم كمادة الكولني التي تعترب مادة اأ�ضا�ضية لتكون 

الدماغ، كما يحتوي البي�ش على ن�ضبة كبرية من الربوتني الذي  
ي�ضاعد يف التقليل من ال�ضعور باجلوع خالل فرتة ال�ضوم، لذلك 

احر�ضي على تناول بي�ضة على وجبة ال�ضحور لتحمي نف�ضك من 
ال�ضعور باجلوع خالل فرتة ال�ضوم.

ال�شوفان

يعترب ال�ضوفان من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية التي ت�ضاعد 
يف التقليل من ال�ضعور باجلوع وتنظيم ن�ضبة ال�ضكر بالدم، وين�ضح 

اأطباء التغذية بتناول ال�ضوفان على وجبة ال�ضحور للتحكم يف ال�ضعور 
باجلوع خالل فرتة ال�ضوم.

الفول

يعترب الفول من البقوليات امل�ضهور تناولها على وجبة ال�ضحور والتي 
حتتوي على ن�ضبة كبرية من الفيتامينات والعنا�رس املغذية للج�ضم 
والتي تعمل على التقليل من ال�ضعور باجلوع خالل فرتة ال�ضوم عند 

تناوله على وجبة ال�ضحور، وذلك يرجع لأن الفول من الأغذية بطيئة 
اله�ضم وهذا يعني توفريه لطاقة اجل�ضم خالل اليوم.

التفاح

تعترب ثمار التفاح من الأغذية التي ين�ضح اأطباء التغذية بتناولها 
على وجبة ال�ضحور لحتواءها على ن�ضبة كبرية من الألياف واملياه 
والفيتامينات القابلة للذوبان وهذا ما يجعلها غذاء مثايل للتقليل 

من ال�ضعور باجلوع والعط�ش خالل فرتة ال�ضوم، لذلك احر�ضي على 
اأن حتتوي وجبة �ضحورك على ثمرة من التفاح لتغذية ج�ضمك خالل 

فرتة ال�ضوم.

املوز

من الفواكه الغنية بالبوتا�ضيوم الذي ي�ضاعد يف التقليل من ال�ضعور 
باجلوع والعط�ش كما يحتوي على ن�ضبة من ال�ضكر تقلل من فر�ش 

ال�ضعور بال�ضعف خالل فرتة ال�ضوم يف حالة تناوله على وجبة 
ال�ضحور.

التمر

ي�ضيف التمر للج�ضم الطاقة التي يحتاجها للقيام بالأن�ضطة 
املختلفة طوال فرتة ال�ضوم كما يجنب ال�ضعور باجلوع واحلاجة 
لتناول الطعام خالل فرتة ال�ضوم، لذلك قومي بتناول التمر على 

وجبة ال�ضحور لتجنب ال�ضعور باجلوع وال�ضعف خالل فرتة ال�ضوم.

اأطعمة يجب جتنبها

لعدم ال�ضعور باجلوع خالل فرتة ال�ضوم عليِك بالبتعاد عن تناول 
بع�ش الأغذية التي تزيد من الرغبة يف تناول الطعام على وجبة 

ال�ضحور كالأطعمة املقلية والأطعمة املاحلة كاملخلالت واحللويات 
فتلك الأغذية تعمل كفاحت لل�ضهية و�ضهلة و�رسيعة اله�ضم مما يزيد 

من ال�ضعور باجلوع يف وقت ال�ضوم. 

فوائد و اأ�شرار الفواكة املجففة يف �شهر رم�شان
الأغذية  من  املجففة  الفواكه 
تناولها كثرياً يف رم�ضان  يتم  التي 
مع  الإفطار  وجبة  على  خا�ضة  و 
هي  و  الرم�ضانية  امل�رسوبات 
الفوائد  من  العديد  اجل�ضم  متنح 
فقده  عما  تعو�ضه  و  ال�ضحية 
و  معادن  و  غذائية  عنا�رس  من 
ال�ضيام  �ضاعات  اأثناء  فيتامينات 
الأ�رسار  بع�ش  اأي�ضاً حتمل  لكنها 
التجفيف  و  الإن�ضان  ل�ضحة ج�ضم 
هو اإحدى الطرق املعروفة و التي 
اأجل  من  القدم  منذ  اإتباعها  مت 
على  تعتمد  هي  و  الطعام  حفظ 
يوجد  الذي  املاء  الفواكه  اإفقاد 
اأنها تفقد لونها الأ�ضلي  فيها كما 
ملدة  حفظها  اأجل  من  املميز 

اأطول.
يف  التجفيف  الأيام  هذه  يف  لكن 
بطرق  يتم  املناطق  من  الكثري 
�ضناعية مع اإ�ضافة الألوان و املواد 
احلافظة و املنكهات حتى تعي�ش 
الفواكه املجففة ملدة اأطول و من 
هنا تاأتي الأ�رسار التي توؤثر ب�ضكل 
و  �ضحته  و  الإن�ضان  على  �ضلبي 
فوائد  عليِك  �ضنعر�ش  يلي  فيما 
املجففة  الفواكه  تناول  اأ�رسار  و 

ب�ضيء من التف�ضيل.

فوائد تناول الفواكه 
املجففة: 

التي  و  للج�ضم  الطاقة  منح   -
ال�ضيام  �ضاعات  اأثناء  فقدها 
ب�ضكل فوري نظراً لإحتوائها على 

كميات عالية من ال�ضكريات.
- تقليل ال�ضعور بالإم�ضاك و عالج 
اجل�ضم منه و احلفاظ على ن�ضاط 
على  لإحتوائها  نظراً  الأمعاء 

كميات وفرية من الألياف.
من  العديد  اجل�ضم  منح   -
الفيتامينات  و  الغذائية  العنا�رس 
البوتا�ضيوم  و  الفو�ضفات  مثل 
و  املاغني�ضيوم  و  الكال�ضيوم  و 

احلديد و فيتامني اأ و ب.
- حتافظ على �ضحة القلب و تقي 
لالأمرا�ش  التعر�ش  من  اجل�ضم 
الأزمات  و  ال�ضكتات  مثل  القلبية 

القلبية.

اأ�شرار الفواكه املجففة:

على  �ضلبي  ب�ضكل  توؤثر   -
لها  التي  الأمرا�ش  اأ�ضحاب 
و  الربو  مثل  بالتنف�ش  عالقة 
و  الهوائية  ال�ضعب  التهابات 
لإحتوائها  نظراً  احل�ضا�ضية 
اأك�ضيد  ثاين  عن�رس  على 
اأثناء  ي�ضتخدم  الذي  الكربيت 
لإعطائها  التجفيف  عملية 
اللون املميز القريب من لونها 

الأ�ضلي قبل جتفيفها.
يجعلها  ال�ضناعي  التجفيف   -
فيتامني  من  كبرياً  كما  تفقد 
اجل�ضم  اإليه  يحتاج  الذي  و  ج 
عدة  من  العالج  و  الوقاية  يف 
م�ضكالت و اأمرا�ش. - حتتوي 

على كميات عالية من ال�ضعرات 
�ضبعة  عن  تزيد  التي  احلرارية 
التي  ال�ضعرات  من  اأ�ضعاف 
الطازجة  الفواكه  يف  توجد 
الغري جمففة. و لذلك فالأف�ضل 
هو تناول الفواكه الع�ضوية التي 
طبيعي  ب�ضكل  جتفيفها  مت 
احلافظة  املواد  اإ�ضافة  بدون 
التقليل  يجب  و  اإليها  الألوان  و 
و  املحالة  الفواكه  تناول  من 
اجلوز  و  اللوز  مثل  املك�رسات 
بدون  الكاجو  و  والف�ضتق 
يجعلها  هذا  لأن  حتمي�ضها 
و  الدهنية  اأحما�ضها  تفقد 
فيتامني ب و يجب عدم تناولها 

بو�ضع امللح عليها.

ا�شت�شارة الطبيب املعالج قبل ال�شيام:

الإفطار فور اختبار اأحد الأعرا�ض التالية:

البدء بكميات �شغرية على الإفطار:

على  يجب  ال�ضيام  قرار  اتخاذ  قبل 
املري�ش  وخا�ضًة  ال�ضكري  مري�ش 
الذي يعتمد على الإن�ضولني ا�ضت�ضارة 
جرعات  حول  املعالج  الطبيب 
غالباً  والتي  الأقرا�ش  اأو  الإن�ضولني 
بتقليلها  املعالج  الطبيب  يقوم  ما 

املري�ش  ي�ضاب  ل  املعتاد حتى  عن 
بالهبوط اأثناء ال�ضيام. كما قد ين�ضح 
اإىل  الإن�ضولني  نوع  بتغيري  الطبيب 
فرتة  طوال  املعتاد  عن  خمتلف  نوع 
بعد  له  اأخرى  مرة  والعودة  ال�ضيام 

انتهاء �ضهر رم�ضان.

مري�ش  على  يجب 
فوراً  الإفطار  ال�ضكر 
اأحد  اختبار  عقب 

الأعرا�ش التالية:
ال�ضعور  اأو  زغللة 
الروؤية،  يف  ب�ضعف 
�ضعور  اأو  دوخة 
ال�ضداع  بالهبوط، 
الغزير  العرق  ال�ضديد، 
الأطراف،  وبرودة 

على  القدرة  فقدان 
معدل  زيادة  الرتكيز، 

�رسبات القلب.
اأي  اختبار  حال  يف 
التالية  الأعرا�ش  من 
مري�ش  على  يجب 
من  كوب  تناول  ال�ضكر 
ع�ضري وقيا�ش م�ضتوى 
ال�ضكر بالدم وا�ضت�ضارة 

الطبيب املعالج.

ال�ضكر  مري�ش  على  يجب 
كميات  على  الإفطار  جتنب 
والإفطار  الطعام  من  كبرية 
يُ�ضاب  ل  حتى  تدريجياً 
م�ضتوى  يف  مفاجيء  بارتفاع 
البدء  وميكن  بالدم.  ال�ضكر 
الإنتظار  ثم  مترات  بثالث 
بطبق  البدء  قبل  قلياًل 
ويُن�ضح  احل�ضاء.  اأو  ال�ضوربة 
من  قليلة  كميات  بتناول 

تناول  ثم  الرئي�ضي  الطبق 
واخل�رسوات  الفاكهة  بع�ش 
الطازجة. وميكن تناول وجبة 
ال�ضحور  قبل  اأخرى  �ضغرية 
ويجب  ال�ضحور  تناول  ثم 
كميات  تناول  على  احلر�ش 
جتنب  اأو  احللوى  من  قليلة 
تناولها على الإطالق يف حالة 
بالدم  ال�ضكر  م�ضتوى  ارتفاع 

عن امل�ضتوى املعتاد.
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ملاذ� ُفِر�َض �ل�سياُم يف �سهِر رم�سان

هذا  يف  ال�صياَم  وتعاىل  �ُصبحانُه  اهلل  اخت�َصّ   
ال�صهر من بني ال�صهور؛ ملا لُه من ف�صائَل عديدًة، 
وميزاٍت كثريٍة مّيزته عن غريِه من �صهور ال�صنة؛ 
ليكون  الكرمي  القراآُن  اأُنِزَل  رم�صان  �صهر  ففي 
من  واإخراجهم  لهم،  وهدايًة  للب�رشية  ِنربا�صاً 
ُق �صعادتهم وراحتهم  النور، فتتحَقّ اإىل  الّظلمات 
الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا  تعاىل:  قال  والآخرة،  الدنيا  يف 
الَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب  َكَما  يَاُم  ّ ال�صِ َعلَيُْكُم  ُكِتَب  اآَمنُوا 
َفَمْن  َمْعُدوَداٍت  اأَيَّاًما  تَتَُّقوَن،  لََعلَُّكْم  َقبِْلُكْم  ِمْن 
اأَيَّاٍم  ِمْن  ةٌ  َفِعَدّ �َصَفٍر  َعلَى  اأَْو  ا  َمِري�صً ِمنُْكْم  َكاَن 
عليه  اهلل  �صلّى   - النبّي  عن  ُذِكر   ]4[ اأَُخَر( 
و�صلّم - يف ف�صائل �صهر رم�صان ما رواه عنه اأبو 
َجاَء  )اإذا  قال:  - حيث  عنه  اهلل  ر�صي   - هريرة 
�َصهُر رم�صاَن ُفِتَحت اأبواُب اجلّنِة وُغِلّقت اأبواُب 
َدت ال�صيَاطنُي(؛ ففي هذا ال�صهر تُفتح  ِفّ الناِر و�صُ
اأبواُب اجلّنِة لكرثة الأعمال ال�صاحلة التي يَّتقرُب 
بها العبد اإىل اهلل عَزّ وجل، والتي تكون �َصبباً يف 

دخوله اجلنة، وفيه تُغلُق اأبواُب النار، لبُعد العبد 
ُب اهلل تعاىل،  عن فعل املعا�صي والآثام التي تُغ�صِ
وكاأن اهلل عَزّ وجل  النار،  �صبباً يف دخوله  وتكوُن 
بفعله هذا واإعالن النبي - �صلّى اهلل عليه و�صلّم 
للعباد لتكثري  اإّل ت�صجيٌع  - لهذا احلديث ما هو 
ي�صاعف  التي  اخلري،  واأعمال  الطاعات،  فعل 
للبعد عن امَلعا�صي  اأجرها يف رم�صان، وحافزاً 
والآثام وجتّنب فعلها والقيام بها يف هذا ال�صهر؛ 
اإغواء  ت�صتطيع  وتُوثق فال  تُ�صّفد  ال�صياطني  لأّن 
العبد بفعل املعا�صي كما تفعل يف باقي ال�صهور. 
من ف�صائل هذا ال�صهر اأي�صاً ُم�صاعفة احل�صنات؛ 
الفري�صة،  اأجَر  تَعدُل  فيه  النافلة  اإّن  حيُث 
والفري�صُة تَعِدُل فيه اأجر �صبعني فري�صة؛ ولذلك 
يَ�صتب�رشون  عليهم-  اهلل  -ر�صوان  ال�صحابة  كان 
اهلل  ويَحمدون  رم�صان،  �صهر  لُقدوِم  ويفرحون 
�صيامه  على  العوَن  وجل  عّز  وي�صاألونه  لبلوغِه، 

وقيامه وفعل �صالح الأعمال فيه.

خ�سائ�ض �سهر رم�سان �ملبارك
 يتمّيز �صهر رم�صان املبارك ويخت�ّص بجملٍة من الف�صائل التي ُتّيزه عن غريه من ال�ّصهور، ومن هذه اخل�صائ�ص ما 
اَن  ياأتي:]8[ نزول القراآن الكرمي: حيث اإّن القراآن الكرمي نزل يف �صهر رم�صان، قال اهلل عَزّ وجّل: )�َصْهُر َرَم�صَ
َن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن(.]9[ فقد نزل القراآن الكرمي جملًة واحدًة من  الَِّذي اأُنِزَل ِفيِه الُْقْراآُن ُهًدى ِلّلنَّا�ِص َوبَِيّنَاٍت ِمّ
اللّوح املحفوظ اإىل ال�ّصماء الّدنيا يف �صهر رم�صان امُلبارك وحتديداً يف ليلة القدر، ثم بعد ذلك بداأ نزوله على 
مراحَل اأي�صاً يف �صهر رم�صان يف غالب اأحيانه، كما اأّنه نزل يف باقي ال�ّصهور بح�صب احلوادث، ولكن نزوله يف 
�صهر رم�صان كان ب�صكٍل اأظهر واأخ�ّص. وجوب �صومه: يُعترَب �صوم �صهر رم�صان امُلبارك من اأركان الإ�صالم 
اخلم�صة، و�صهر رم�صان هو ال�ّصهر الوحيد الذي يجب �صومه كاماًل من بني �صهور العام. فيه ليلة القدر: يف 
�صهر رم�صان امُلبارك ليلة عظيمة، ليلة خري من األف �صهر كما قال اهلل عَزّ وجّل: )لَيْلَُة الَْقْدِر َخرْيٌ ِمْن اأَلِْف 
لها عن �صائر  �َصْهٍر(،]10[ فليلة القدر ليلٌة نزل فيها القراآن الكرمي، كما اأّن اهلل �صبحانه وتعاىل قد ف�صَّ
ل يوم عرفة على باقي الأيام. ُم�صاعفة ثواب الأعمال يف هذا ال�ّصهر: ففي هذا  ليايل العام، كما ف�صَّ

ال�ّصهر العظيم يُ�صاعف اهلل عَزّ وجّل الأجر والّثواب لعباده املوؤمنني.

متى ُفِر�َض �سهر رم�سان �ملبارك
 مّرت الّدعوة الإ�صالمّية منذ بداتها مبرحلتني اأ�صا�صّيتني؛ هما املرحلة املكّية 
التي كان الّتكيز فيها على العقائد وتر�صيخ الّتوحيد والِقيَم الإميانّية يف نفو�ص 

اأّما  املرحلة الأُخرى وهي املرحلة املدنّية، فقد كان امُلوؤمنني، 
التطبيقّية، الّتكيز فيها على  الَعَملّية  والأحكام  الفرائ�ص واحلدود 
هذه  بني  ر فر�ص ومن  وم، فكان هذا �صبباً يف تاأُخّ الأحكام ال�صّ
م  يا ل�صّ وال�ّصالم؛ ا الة  ال�صّ عليه  الّنبي  هجرة  بعد  اإىل 

بعد  امُلبارك  رم�صان  �صهر  �صوم  ُفر�ص  حيث 
الكعبة  اإىل  امَلقد�ص  بيت  من  القبلة  تغيري 
العا�رش  يف  اأي  ون�صف؛  ب�صنة  امُل�رّشفة 
من  الّثانية  ال�ّصنة  يف  �صعبان  من 
الّنبي  عن  ورد  وقد  الهجرة. 
الة وال�ّصالم- اأّنه  -عليه ال�صّ
ت�صعة رم�صانات يف  �صام 

ت�صع �صنني.

�أحاديث عن رم�سان
 ُروي عن النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- الكثري من الأحاديث 

ال�صحيحة التي تُ�صري اإىل ف�صل رم�صان، وف�صل �صيامه 
وقيامه، ودوره يف مغفرة الذنوب وتكفريها، وحت�صيل الأجور 

العظيمة، واأَنّ من فاته قيام رم�صان فقد فاته خرٌي عظيم، 
ومن هذه الأحاديث والن�صو�ص ما ياأتي: ما رواه عبداهلل بن 

ا رَجَع النبِيّ �صلَّى اهللُ  عبا�ص -ر�صي اهلل عنهما- قال: )مَلّ
ِتِه، قال لأِمّ �ِصنَاٍن الأن�صاريَِّة: ما منََعِك  عليِه و�صلََّم من َحَجّ
َحان  . قالت: اأبو فالٍن، تَعني زوَجها، كان لُه نا�صِ من احلِجّ

ا لنَا. قاَل: فاإَنّ عمرًة  حَجّ على اأَحِدِهما، والآخُر ي�صقي اأر�صً
يف رم�صاَن تَْق�صي حجًة معي(، وقد اختلف العلماء يف 

معنى هذا احلديث، ويف املراد اأّن امل�صلم اإن اعتمر يف 
�صهر رم�صان ف�صيُعادل ذلك ف�صيلة احلِجّ مع النبي، وفيما 

يلي اأقوال العلماء يف هذه اجلزئّية: ذهب بع�ص العلماء 
ك�صعيد بن ُجبري، وابن حجر الع�صقالين وغريهما اإىل اأّن هذا 
احلديث خا�ص باملراأة التي �صاألت النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
فاأجابها بذلك الف�صل، واأّن هذا الف�صل ل ي�صدق على غريها 

ل هذه  من النا�ص. ذهب بع�ص العلماء اإىل اأنَّه ل تتح�صّ
الف�صيلة اإّل ملن نوى احلج يف وقته فعجز عن اأدائه مادياً اأو 

ج�صدياً اأو غري ذلك، ثّم قدر على اأداء عمرٍة يف �صهر رم�صان 
املبارك، فيكون باأدائها قد اأدرك اأجر وف�صل احلج بنّيته 

احلج، وقد نُقل هذا القول عن ابن كثري وابن تيمية وغريهما 
من العلماء.

�أركان �ل�سيام 
الركن الأّول

 الزمان، واملتمّثل بزمن وجوب �صهر رم�صان، اأي بثبوت روؤية هالل رم�صان، 
فيبداأ �صهر رم�صان وهو �َصهر ال�صيام بروؤية الهالل، وينتهي بروؤية الهاِلل كذلك. 
الركن الثاين : الإم�صاك عن امُلفطرات اأي ترك كّل امُلفطرات من اأكٍل اأو �رشب 

اأو جماع. الركن الثالث: ا�صتح�صار النّية قبل الفجر، وذلك يف ال�صيام الواجب 
غري �صيام ال�صنة والنافلة.]13[ لل�صوم اآداٌب عديدةٌ يجُب مراعاتها اأهّمها 

: تقوى اهلل عّز وجل بفعِل اأوامرِه واجتناِب نواهيه، كاأن يُكرث فعل الطاعاِت 
كال�صدقِة والإح�صاِن اإىل الآخرين؛ فقد كان النبي - �صلى اهلل عليه و�صلم- اأجود 
ما يكون يف رم�صان، ويَجتنب ما نهى اهلل عنه كالغ�ّص وال�رشقِة واخليانِة والكذِب 

وال�صِب وال�صتِم والنظر اإىل ُمرٍم وغري ذلك من امُلحّرمات التي عليه البعد عنها 
وجتنبها، ومن الآداب اأن يت�صّحَر حتقيقاً ل�صنِة ر�صولنا- �صلى اهلل عليه و�صلم- 
واأن يوؤخَر �صحورهُ، ومن الآداِب اأي�صاً اأن يفطَر على رطٍب، فاإن مل يجد فتمر، 

فاإن مل يجد فعلى ماء، وعليه اأن يُعّجَل الفطر حني يتحّقق غروب ال�صم�ص.

على من يجب �سيام رم�سان 
�صياُم �صهِر رم�صاَن واجٌب على من توافرت فيه جمموعة من ال�رشوط 
اأّولها الإ�صالُم، فال يجُب ال�صوُم على الكافِر، واأن يَكون بالغاً، عاقاًل، 

، اأو املجنون، اأو املغمى عليه، اأو  فال يجُب ال�صوم على ال�صبِيّ
ال�صكران؛ لعدم اأهلّيتهم و�صالحيتهم لل�صوم؛ و�صبب ذلك اأّنه يف حال 
، ول ي�صح �صوُم كٍلّ من املجنون  زوال العقل يزوُل التكليُف ال�رشعِيّ
وال�صكران لعدم توّجه النية من طرفهم اإىل ال�صوم اأثناء الفعل؛ ب�صبب 

زوال العقل باجلنون اأو ال�صكراأو اأي حال تَزوُل معه الأهلية وال�صالحية 
للعبادة. من ال�رشوط اأي�صاً اأن يَكون �صحيحاً غري �صقيم، فال يجب 
وم على املري�ص حال َمر�صه، ويجب عليه الق�صاء حال قدرته  ال�صّ

على ال�صوم، ومن �رشوط �صّحة ال�صيام يف حق املراأِة اأن تكوَن طاهرًة 
من احلي�ص والنفا�ص، فال يجب عليها ال�صوم لَعجزها �رشعاً، وعليها 

الق�صاء بعد طهرها.]12[ 
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من 09 ماي اإىل غاية 03 جوان  املقبل

امل�شرح الوطني اجلزائري يف رحلة مع الفنون يف �شهر رم�شان 
�شيكون ع�شاق الفن الرابع على موعد مع الفرجة يف �شهر رم�شان 2019  

و�شتخللها جمموعة من العرو�ض امل�شرحية وبرامج  خا�شة لالأطفال  واحلفالت 
املو�شيقية لأملع الفنانني اجلزائريني واللقاءات الفكرية والأدبية  مع تكرمي 

�شخ�شيات مهمة  كل هذا �شيكون يف امل�شرح الوطني اجلزائري حمي الدين 
ب�شطارزي باجلزائر العا�شمة وذلك ابتداًء من �شهرة يوم 09 ماي اجلاري  اإىل 

غاية 03 جوان  املقبل .

حكيم مالك 

»�شليمان الّلك«  يفتتح 
برنامج العرو�ض 

امل�شرحية

و�شيفتتح العر�ش امل�رشحي 
»�شليمان اللّك«  الذي اأنتجه 
امل�رشح الوطني اجلزائري  
امل�رشحي  املخرج  واأخرج 
برنامج  �رشقي   اإبراهيم 
رم�شان  ل�شهر  املخ�ش�ش 
الف�شيل والذي من املرتقب 
من  العديد   ي�شتقطب  اأن 
التي  اجلزائرية  اجلماهري 
والفنون  امل�رشح  تع�شق 
حيث  عامة  ب�شفة  االأخرى 
امل�رشحية  هذه  �شتعر�ش 
ماي  و11  و10    09 اأيام 

اجلاري . 
 

تكرمي اأيقونة الفن 
الأندل�شي الفنانة 

»نرج�ض«``

�شيتم عر�ش م�رشحي  كما 
بعنوان   ماي   12 يوم 
 Taddak n nna«
فرقة  تقدمي  من   »fa
الكندية   »Renouveau«
تنظيم: املحافظة ال�شامية 
اليوم  ويف  لالأمازيغية    
املوايل �شتكرم اأيقونة الفن 
االأندل�شي الفنانة »نرج�ش«  
يف امل�رشح الوطني بتنظيم 
حلقوق  الوطني  الديوان 
املوؤلف واحلقوق املجاورة 
و�شتعر�ش   « »اأوندا 
خادم  »اأرلوكان  م�رشحية  
 15 و   14 يف  ال�شيدين« 
اأن  العلم  مــــاي اجلاري مع 
هو  امل�رشحي  العمل  هذا 
من اإنتاج  امل�رشح الوطني 
مع  بال�رشاكة  اجلزائري 
وهران  اجلهوي  امل�رشح 
و�شيقام يوم 16 ماي اجلاري 

للمو�شيقى  فني  حفل 
اليوم  مبنا�شبة  ال�شينفونية 
العاملي »العي�ش يف �شالم« 
طرف  من  �شينظم  والذي 
م�رشحية  الوطني  املعهد 
امل�رشح  اللّك«  »�شليمان 
العايل  اجلزائري  الوطني 

للمو�شيقى

 تخ�شي�ض اأيام لأغنية 
ال�شعبي

 و �شتنظم الوكالة اجلزائرية 
 AARC الثقايف  لالإ�شعاع 
ال�شعبي  اأغنية  اأيام   ،
و19   18  ،17 اأيام  وهذا  
من  حيث  اجلاري   مــــاي 
ع�شاق  يقبل  اأن   املرتقب 
خالل  االأ�شيل   الفن  هذا 
التي  الفنية  ال�شهرات  هذه 
الوطني  امل�رشح  خ�ش�شها 
البهجة    لي�شفي  اجلزائري  
اجلماهري  قلوب  على 
تع�شق  التي  العا�شمية 
الذي  الغنائي  اللون  هذا  
اأجنب عمالقة الفن ال�شعبي  
العنقى  راأ�شهم   على 
والها�شمي  الزاهي  واعمر 
قروابي والباجي و بوجمعة 
العنقي�ش و كمال م�شعودي 
الفنانني  من  غريهم  و 
ال�شعبي   يف  اأبدعوا  الذين 
الذي لن ميوت اأبدا بف�شل 
النبيلة  والر�شائل  املعاين  

التي يحملها يف طياته .   

حفالت فنية لـ 
»بعزيز« و«ليلى 

بور�شايل«  مع تكرمي 
عبا�ض الريغي

   
»عبا�ش  للفنان  و�شيحظى 
فنية  �شهرة  ريغي« 
من  واملنظمة  تكرميية   
الوطني  الديوان  طرف 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق 

يف   ONDA املجاورة 
، يف حني  20 ماي اجلاري 
 « م�رشحية  عر�ش   �شيتم 
اأنتجه  الذي   « الغولة  حزام 
لبجاية   اجلهوي  امل�رشح 
يف اليوم املوايل ، و�شيطل 
الوطني  امل�رشح  على 
 « املطرب  اجلزائري 
بعزيز«  يف حفل فني  يوم 
لي�رشب  اجلاري  ماي   22
لفنه  العا�شق  جلمهوره 
موعدا مع املتعة ويذكرهم  
جناحا  لقت   التي  باأغانيه 
كبريا   و�شتحيي   املطربة 
بور�شايل«   االأندل�شية«ليلى 
حفال  تلم�شان  مدينة  ابنة 
ماي   23 يوم  اأندل�شي  فني 
اجلاري   واملنظم من طرف 
امل�رشح الوطني اجلزائري  
الوطني حلقوق  كالديوان   ،
املوؤلف واحلقوق املجاورة 
اأوندا  مع   عر�ش م�رشحي 
  24 يوم  مونودرام  نوع  من 

ماي 2019  .

تكرمي بهجة رحال 
م�شطفى عياد« و«عبد 

احلميد رابية« وعر�ض 
فكاهي لكمال عبدات

جمعية  �شتنظم  كما   
االألفية الثالثة بالتن�شيق مع 
امل�رشح الوطني اجلزائري 
فني  حفل  ماي   25 يوم 
»م�شطفى  الفنانني  لتكرمي 
احلميد  و«عبد  عياد« 
عر�ش  ،و�شيتم  رابية« 
اإنتاج  من  ياليل  م�رشحي 
امل�رشح اجلهوي ق�شنطينة  
م�رشحية:  و�شتعر�ش   ،
امل�رشح  اإنتاج:  ليل«  »يا 
 26 يوم  ق�شنطينة  اجلهوي 
عر�ش  و�شيتم       ، ماي 
م�رشحية »معرو�ش للهوى« 
اجلهوي  امل�رشح  اإنتاج: 
ماي   28 يف  لوهران  تيزي 

الوطني  الديوان  �شيقوم  و  
احلقوق  و  املوؤلف  حلقوق 
�شهرة  بتنظيم  املجاورة 
فنية تكرميا للفنانة »بهجة 
رحال« يوم 27 ماي و�شيطل 
كمال  الفكاهي  الفنان 
عبدات بعر�ش فكاهي من 
بعنوان   Stand-Up نوع 
  »Made in Algeria«

يوم 29 ماي.

تكرمي �شخ�شية الفنان 
الوزير ال�شابق »كمال 
بو�شامة« يوم 30 ماي

 و�شيقام حفل فني لتكرمي 
الوزير  الفنان  �شخ�شية 
ال�شابق »كمال بو�شامة« يوم 
تنظيم:  من  وهو  ماي    30
الثالثة  االألفية  جمعية 
بالتن�شيق  اجلزيرة  وجمعية 
الوطني  امل�رشح  مع 
اجلزائري يف حني �شتعر�ش 
اأمام اجلمهور اجلزائري يف 
31 ماي اجلاري  م�رشحية: 
ما  ن�شلكو�ش..  »ما 
ن�شلكو�ش..« وهي من اإنتاج 
امل�رشح اجلهوي عنابة  كما  
�شيكون اجلمهور الفاحت من 
موعد   على   2019 جوان 
كوريغرايف  عر�ش  مع 

 Rêve d’une« بعنوان 
امل�شمم   »ballerine II
فاطمة  نامو�ش  طرف  من 
التعاونية  اإنتاج  و  الزهراء 
اآرابي�شك  والفنية  الثقافية 
يوم  فكاهي  عر�ش  و�شيتم 
Stand- 02 جوان  من نوع
Dzair-  « بعنوان    ،Up

من    »  Up Comédie
اأداء زرقان عبد احلق، كرمي 
 AZ بوبكر، �شو�شو وخليدو
  Dzair-UP فرقة  اإنتاج: 
دولة  �شفارة  �شتنظم  كما   ،
بالتعاون  باجلزائر  اإيطاليا 
الوطني  امل�رشح  مع 
مو�شيقي  حفل  اجلزائري 
غنائي اإيطايل يف 03 جوان 

املقبل .

لقاءات فكرية 
وثقافية كل �شهرة 

جمعة من �شهر رم�شان

امل�رشح  خ�ش�ش  ولقد   
برامج  اجلزائر  الوطني 
موازية كالثالثاء املدر�شي: 
اأيام 14، 21 و28 ماي 2019 
قاعة  �شتحت�شن  حني  يف 
فكرية  لقاءات  احلاج عمر 
جمعة  �شهرة  كل  وثقافية: 
من  رم�شان،  �شهر  من 

الوطني  امل�رشح  تنظيم 
بالتن�شيق  اجلزائري 
ونوادي  جمعيات  مع 
فنان  مع  )لقاءات  ثقافية 
موؤلف،  كاتب،  م�رشحي، 

اأديب و�شاعر.(

جولت فنية عرب 
امل�شارح اجلهوية

اأما بالن�شبة للجوالت فنية   
اجلهوية  امل�شارح  عرب 
ف�شتحط م�رشحية »�شليمان 
اللّك« اإنتاج امل�رشح الوطني  
من  العديد  على  رحالها 
و�شتكون  اجلهوية  امل�شارح 
البداية من امل�رشح اجلهوي 
اأم البواقي يوم 15 ماي ويف 
اليوم املوايل �شتعر�ش على 
ق�شنطينة   امل�رشح اجلهوي 
اجلمهور  و�شيكون 
يوم  حا�رشا   ال�شطايفي 
هذه  ملتابعة  ماي    17
امل�رشحية التي لقت جناحا 
الثقافة  دار  النظري  منقطع 
ب�شطيف  بومدين  هواري 
اجلمهور  �شيحظى   كما   ،
»�شليمان  القبائلي  مبتابعة 
اجلهوي  بامل�رشح    « اللك 
كاتب يا�شني بتيزي وزو  يوم 

21 ماي 2019 .    
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بور�س بانامريا 2021 في�س ليفت تظهر لأول مرة 
املربع نت – اجليل الثاين من بور�ش بانامريا مت تقدميه للعامل منذ ثالثة اأعوام، والآن ت�ستعد ال�رشكة 

لإجراء في�ش ليفت على املوديل املحبوب، والذي مت ر�سده موؤخراً اأثناء اختباره بتمويهات على 
اخللفية، والتي غالباً تخفي �رشيط �سوئي جديد ي�سبه امل�ستخدم يف ماكان في�ش ليفت او 

كايني كوبيه. ل توجد الكثري من التغيريات على هذه ال�سيارة حتديداً، ما ي�سري اإىل كونها 
منوذج اختباري مبكر لبانامريا 2020 و2021 ونتوقع املزيد من تعديالت 

الت�سميم مع و�سول املوديل النهائي.
ويُذكر اأن جمال بانامريا متنوع ويبداأ من 

الن�سخة الأ�سا�سية التي تعتمد على 
حمرك V6 تريبو �سعة 2.9 لرت 
بقوة 325 ح�سان وعزم دوران 

450 نيوتن.مرت، وفوقها ن�سخة 
 V6 التي ت�ستخدم حمرك S
تريبو مزدودج �سعة 2.9 لرت 

بقوة 434 ح�سان وعزم دوران 
550 نيوتن.مرت.

وننتقل لن�سخة GTS املعتمدة 
على حمرك V8 تريبو مزدوج 

�سعة 4.0 لرت بقوة 454 ح�سان 
وعزم دوران 620 ح�سان، ثم 

ن�سخة بانامريا تريبو مبحرك V8 بقوة 
542 ح�سان وعزم دوران 770 نيوتن.مرت.

وتتوفر بانامريا بن�سخني هجينتني بالقاب�ش كذلك، الأوىل E هايربد 
بقوة اإجمالية 456 ح�سان وعزم دوران 700 نيوتن.مرت، والثانية S E هايربد بقوة 671 ح�سان وعزم دوران 850 نيوتن.مرت، ما ي�سمح لل�سيارة بالت�سارع اإىل 100 
كم\�ش يف 3.4 ثانية فح�سب ب�رشعة ق�سوى 310 كم\�ش. من املتوقع ا�ستمرار املحركات كما هي يف بانامريا في�ش ليفت ولكن مع تعديالت �سغرية لتح�سني 

الأداء واإطالة مدى ال�سري للموديالت الهجينة.

جم�س كوبيه التخيلية هي كمارو مبقدمة �سيريا بيك اب!
هل من املمكن روؤية �سيارة �سقيقة ل�سيفروليه كمارو �سمن عالمة جرنال موتورز؟، حمبي 

ال�سيارة الع�سلية لن ميانعوا ذلك طاملا متتعت ب�سخ�سية خا�سة وفريدة.
امل�سممة اأك�سينوف نيكيتا حاولت تخيل �سيارة كذلك ور�سم �سور توقعية جلم�ش 

كوبيه، وهي بالخت�سار كمارو مبقدمة م�سابهة ل�سيارات 
جم�ش بيك اب، خا�سة �سيريا.

املقدمة تبدو غريبة بع�ش ال�سيء ولكن خلفية 
ال�سيارة اأجمل وقد تذكر البع�ش بخلفية بول�ستار 1 
كوبيه التابعة لفولفو، خا�سة ال�سكل العام للم�سابيح 

اخللفية.. وقد اهتمت نيكيتا بر�سم �سور ملوديل 
كوبيه واآخر ك�سف.

يف النهاية جرنال موتورز قادرة على اإعادة تخيل 
كمارو وطرحها حتت عالمة اأخرى، ولكن جم�ش؟ 
�سعب جدا، للتاأثري ال�سلبي الذي قد ت�سببه ل�سم 

كمارو يف الأ�سواق، والتي تواجه بالفعل مناف�سة بالغة 
ال�رشا�سة من فورد مو�ستنج ودودج ت�سالنجر.

األيك�سا وCarPlay ي�سالن �سيارات كامري و�سيينا 2018 من تويوتا
تعترب تويوتا من ال�رشكات ال�سباقة يف 
اإ�سافة الأنظمة الذكية وامل�ساعدات 

اإىل �سياراتها بطرازاتها املتنوعة، 
وتكمل اليوم هذه اخلطوات مع بدء 
دعم امل�ساعد ال�سوتي األيك�سا من 

اأمازون والنظام الذكي CarPlay من 
اآبل على طرازي كامري و�سيينا وهما 

من اأ�سهر طرازات ال�رشكة.
و�ستوفر تويوتا بذلك على اأ�سحاب 
�سيارات كامري و�سيينا �رشاء ن�سخ 

جديدة منها يف حال رغبوا باحل�سول 
على م�ساعد ذكي خمتلف اأو نظام 

بداخل ال�سيارة، لكن بالرغم من 
 Android هذه الإ�سافة فاإن نظام
Auto اخلا�ش بقوقل مل ي�سل بعد.

وميكن لأ�سحاب �سيارات كامري 
و�سيينا 2018 الذهاب لأي فرع اأو 
متجر ل�رشكة ال�سيارات اليابانية 

 ،CarPlay لطلب اإ�سافة األيك�سا اأو
لكن بالطبع يتوجب اأن يكون يف 

منطقة يعمالن بها من الأ�سا�ش.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ضتاذ : خملوف م�ضعود حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة �ضيدي حممد ، اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

 الكائن مقره ب 06 �ضارع �رضيف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268 

اعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني 
املادة : 749 و 750  من ق.اإ.م.اإ

بطلب من ال�ضيدة : عيد زهية اأرملة من�ضوري الطاهر ، ال�ضاكنة ب : 35 �ضارع روبريت�ضو تيليملي اجلزائر .
�ضد : باقي ورثة من�ضوري الطاهر و هم : من�ضوري رزق اهلل و من�ضوري ليندة ال�ضاكنان ب : 35 �ضارع روبريت�ضو تيليملي اجلزائر

و من�ضوري ليلى و من�ضوري نادية ال�ضاكنتان ب : حي �ضين�ضيبيطال عمارة رقم 158 الرغاية اجلزائر .
- مبقت�ضى احلكم العقاري ال�ضادر عن حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2013/01/09 فهر�س 13/48 جدول 12/5656 املوؤيد و املعدل بقرار نهائي �ضادر عن جمل�س ق�ضاء 

اجلزائر بتاريخ 2013/10/13 فهر�س 13/5247 جدول 13/1585  املمهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 2014/03/06 حتت رقم 14/224 .
-بناءا على قائمة �رضوط البيع املودعة باأمانة �ضبط حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2017/05/11 حتت رقم 2017/09

-بناء على الأمر ال�ضادر عن ال�ضيد قا�ضي البيوع العقارية مبحكمة �ضيدي اأحممد بتاريخ 2017/10/04 حتت رقم 17/3895 و املت�ضمن حتديد جل�ضة البيع باملزاد العلني 
ليوم 2017/11/22  بقاعة اجلل�ضات حمكمة �ضيدي حممد القاعة رقم 03 على ال�ضاعة 13.30 ، و املوؤجلة ليوم : 2018/07/11 املوؤجلة ليوم 2018/10/17 ، و املوؤجلة 

ليوم : 2018/11/28 ;  و املوؤجلة ليوم 2019/01/02. و املوؤجلة ليوم 03/27/ 2019و املوؤجلة ليوم : 2019/05/08.
- يعلن الأ�ضتاذ خملوف م�ضعود املح�رض الق�ضائي باأنه �ضيتم البيع باملزاد العلني للعقار الأتي تعينه ، دار معدة لل�ضكن كائنة باجلزائر العا�ضمة املقاطعة اجلنوبية دائرة 
و حمافظة اجلزائر بواجهة تطل على �ضارع دول روبارت�ضو حيث يحمل بابه رقم : 35 م�ضيدة من طابق ار�ضي + طابق اول ، الطابق الأر�ضي ي�ضتمل على ثالث �ضقق ذات 
ا�ضتعمال �ضكني ، حيث ت�ضتمل اإحدى ال�ضقق على غرفتني و مطبخ ، اما ال�ضقتني الأخريني فت�ضتمل كل واحدة منهما على غرفة ، مطبخ و مراأب �ضغري ، اأما الطابق الأول 

في�ضتمل على �ضقة من اأربعة غرف ، مطبخ و حمام ، الكل م�ضيد على قطعة ار�س تقدر م�ضاحتها ب : 440 م2 تقريبا  و ي�ضتمل العقار على ثالثة بنايات 
حدودها كتايل : من ال�ضمال : ممر عني الزبوجة ، من اجلنوب : �ضارع ع�ضلة �ضليمان روبري ت�ضون �ضابقا ، من ال�رضق : القطعة رقم 12 جتزئة امل�ضماة روبري ت�ضون ، 

من الغرب : القطعة رقم 10 �ضطرا اأ 
- و قد حدد ال�ضعر الفتتاحي ب :  30.118.500،00 دج ، ثالثون مليون و مائة و ثمانية ع�رض األف و خم�ضة مئة دينار جزائري ، و يكون البيع يوم : 2019/05/08 ، على 

ال�ضاعة 13.30  الواحدة و الن�ضف زوال بقاعة اجلل�ضات رقم 03 مبقر حمكمة �ضيدي احممد .
- يلزم الرا�ضي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 5/1) خم�س الثمن و امل�ضاريف امل�ضتحقة ( و  اأن يدفع باقي املبلغ يف اجل ثمانية )8( اأيام باأمانة �ضبط  

املحكمة. تخ�ضع عملية البيع لدفرت �رضوط الذي ميكن الطالع عليه  باأمانة �ضبط حمكمة �ضيدي حممد اأو مبكتب املح�رض الق�ضائي 
املح�شر الق�شائي

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

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

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

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

-نحن املوقع اأدناه الأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�ضيد)ة( : ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة لبيع معدات الطباعة SARL blue graph ممثلة من طرف م�ضريها خيذر مروان ال�ضاكن )ة( ب : حي عطار اإقامة الن�رض حمل رقم 
04 دار البي�ضاء 

القائم يف حقه )ها( : بن كبوية عمر 
-�ضد : بن راي�س كمال من مواليد 1975/01/06 بال�رضاقة اإبن �ضليمان و مداين مرنية 

ال�ضاكن)ة( ب : �ضارع بوعبد اهلل عبد القادر رقم 03 ال�رضاقة 
-بناءا ال�ضند التنفيذي املتمثل يف :  حكم �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة ق�ضم اجلنح بتاريخ 18/04/12 رقم اجلدول 18/00370 رقم الفهر�س 18/03148 املمهور بال�ضيغة التنفيذية رقم 1978 /2018 

امل�ضلمة بتاريخ 2018/10/08 
بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 

حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/01/28  
-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/01/28
-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/28

-بناء على و�ضل اإر�ضال بريدية م�ضمنة رقم 080 295 77 004 
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/02/24
 بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/02/17

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر  عن حمكمة ال�رضاقة  ق�ضم اجلنح بتاريخ 2018/04/12 رقم اجلدول  00370 /18 رقم 
الفهر�س 18/03148 املمهور بال�ضيغة التنفيذية رقم 2018/1978 امل�ضلمة بتاريخ 2018/10/08  القا�ضي ما يلي : )) ....يف الدعوى املدنية : قبول تاأ�ضي�س ال�ضحية ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 

لبيع معدات الطباعة SARL bleu graph ممثلة من طرف م�ضريها طرفا مدنيا يف ال�ضكل .
اإلزام املتهم املدان باأدائه للطرف املدين مبلغ ال�ضيك املقدر ب 3.600.000 دج " ثالثة ماليني و �ضتمائة األف دينار " و مبلغ ثالثمائة األف دينار جزائري 300.000 دج كتعوي�س عن كافة الأ�رضار 

الحقة به و ا�ضرتداد مبلغ 10.000 دج اخلا�س بالكفالة .
حتميل املتهم املدان امل�ضاريف الق�ضائية و حتديد مدة الإكراه البدين بحدها الأق�ضى يف حقه ....(( 

كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ التبليغ الر�ضمي و اإل �ضي�رضع يف تنفيذ  ال�ضند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجلزائر

بئرخادم : 24  اأفريل 2019
الدائرة الإدارية لبئرمرادراي�س

بلدية بئرخادم
قرار رقم :012 املوؤرخ يف 24 افريل 2019

املت�ضمن فتح التحقيق حول الن�ضاط املنظم
حتقيق املالئمة و عدم املالئمة

اإن رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية بئرخادم 
باقرتاح من ال�ضيد الأمني العام 

يقرر
و  امل�ضنف  و  املنظم  الن�ضاط  امل�ضاوئ حول  و  املحا�ضن  لتدوين  علني  ي�رضع يف حتقيق   : الأوىل  املادة 

املتمثل يف / بيع امل�رضوبات �س 03 " مطعم " لفائدة ال�ضيد)ة( / بروك كلثومة
ملدة 15 يوما .ابتداء من تاريخ �ضدور هذا القرار يف اجلريدة الوطنية ) فعليا من تاريخ ت�ضليم ن�ضخ اجلريدة 

. )
للمحل التجاري الواقع ب : 41 �ضارع الرومان – بئرخادم 

خالل  املحقق  املندوب  مكتب  م�ضتوى  على  املالحظات  لتدوين  خا�س  �ضجل  يخ�ض�س   : الثانية  املادة 
اأوقات العمل الإدارية من الأحد اإىل اخلمي�س و ذلك لتقدمي العرتا�ضات و املالحظات.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�ضــادر عــن حمكمــة ال�رضاقــة بتاريــخ 2018/01/07، رقـــم اجلـــدول 
17/5310، رقــــم  الفهـــــــر�س 18/170.

وبناء علـى قائمـة �ضـروط البيـع  املوؤ�ضـر عليهـا بتاريـخ 2019/03/14، حتــت رقـــــم 19/02.
لفائـــدة : ورثة املرحوم �ضليمان �ضبتي  ابن عبد القادر وهم : 1- زوجته ال�ضيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار.

2- اأولده : عمر �ضبتي بن �ضليمان، حممد �ضبتي بن �ضليمان، عبد الغاين �ضبتي بـن �ضليمــان،
ب�ضري فاحت �ضبتي بن �ضليمان، فريدة �ضبتي بنت �ضليمـان، ناديـة �ضبتي بنـت �ضليمــان.

ال�ضاكنــني : 27 �ضـارع دكـار رحمـون، الأبيـار، وليـة اجلزائــــــــــــــــر.
�ضــــد : ال�ضيد/ حكيـم �ضبتـي بـن �ضليمــان.

ال�ضاكــن : 25 �ضارع م�ضعود بودماغ، بلدية ال�رضاقة، ولية اجلزائـــــــــــــــــر.
تعلن ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/ حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد، املح�رضين الق�ضائيني لدى 

اخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة،
عـن انعقاد جل�ضة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�ضات 02 مبقر حمكمة ال�رضاقة، يوم 2019/05/26 

على ال�ضاعة التا�ضعة )09.00( �ضباحا، للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :
قطعة اأر�س �ضاحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رضاقة �ضارع دايل اإبراهيم، ذات م�ضاحة تقدر بخم�ضمائة وخم�ضة و�ضبعني 

مرتا مربعا  )575م2( حتمل رقم 25، وهي حمـدودة كالتالـي :------------------------------
- مـن ال�ضمـال القطعـة رقـم 20      - مـن اجلنـوب القطعـة رقـم 30.

- مـن ال�ضـرق ملكيـة خا�ضــة        - مـن الغـرب  ممـــــــر.
امللكية  عقد  املذكورة يف  امل�ضاحة  تفوق  التي  745م2،  م�ضاحة  على  يرتبع  البيع  العقار حمل  اأن  والواقع 
املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 20/1 امل�ضموح به، وهي ت�ضم بناية �ضكنية ذات طابق اأر�ضي واآخر علوي 

ح�ضب تقرير اخلبري الق�ضائي الأ�ضتاذ/ عبد املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة.
 ب�ضعر افتتاحي مقدر مببلغ 121.000.000.00دج )مائة وواحد وع�ضون مليون دينار جزائري(، م�ضاف له 

حقوق الت�ضجيل وال�ضهر وم�ضاريف التنفيذ واحلقـوق التنا�ضبيـة للمح�ضــــــــــــــــــــــــــر.
                

وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رضوط البيع 
و�ضحب ن�ضخة منها من كتابة �ضبط حمكمة ال�رضاقة، اأو من ديوان ال�رضكة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان 

املذكور اأعــــــــــاله.
�رضوط البيع : زيادة على ال�رضوط املحددة بقائمة �رضوط البيع، فاإنه ي�ضتوجب على كل راغب يف املزايدة 
م�رضفـي  �ضـك  بوا�ضطة   حال،  امل�ضتحقة  والر�ضوم  وامل�ضاريف  الفتتاحي  ال�ضعر   5/1 خم�س  يقدم  اأن 

حل�ضـاب اأمانـة �ضبـط املحكمـــة.
املح�شــــر الق�شائـــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
�ضدر احلكم التي بيانه

بني ال�ضيد)ة(:
دراجي ابراهيم              مدعي         حا�رض

العنوان:11�ضارع بلخ�رض الطاهر ا�ضطاوايل اجلزائر 
املبا�رض للخ�ضام بوا�ضطة ال�ضتاذ)ة(:خدة را�ضية ربيعة

�ضد/:
دراجي حممد          مدعي عليه          حا�رض

العنوان:11�ضارع بلخ�رض الطاهر ا�ضطاوايل اجلزائر
املبا�رض للخ�ضومة بوا�ضطة ال�ضتاذة:بلكيور عائ�ضة

ال�ضيد وكيل اجلمهورية              حا�رض        حا�رض 
لهذه ال�شباب:

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

يف املو�ضوع: الق�ضاء باإفراغ المر ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة بتاريخ2018/10/09 حتت رقم 18/672 و من ثمة الق�ضاء باعتماد 
اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي الدكتور عبد القادر بن ميمون املودعة لدى امانة �ضبط املحكمة بتاريخ  25/11/2018 حتت 
رقم 18/1310 و بالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى عليه دراجي حممد ابن �ضعيد و حمودي زهرة املولود بتاريخ 12/09/1970 
ببلدية ا�ضطاوايل ولية اجلزائر احلكم بتعيني �ضقيقه املدعي دراجي ابراهيم مقدم عليه لرعايته و ادارة �ضوؤونه مع الزامه بن�رض 

منطوق هذا احلكم باحدى ال�ضحف اليومية الوطنية و على نفقته 
مع حتميل املدعي امل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف اخلربة 

بذا �ضدر هذا احلكم و اف�ضح به جهرا يف مال من النا�س بالتاريخ املذكور اعاله و ل�ضحته ام�ضيناه نحن :
الرئي�س)ة(:  

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

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

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

حم�شر تبليغ حكم غيابي عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق ا م ا (

-نحن املوقع اأدناه الأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ا
ل�رضاقة---------------------------------

بناءا على طلب ال�ضيد)ة(:القر�س ال�ضعبي اجلزائري موؤ�ض�ضة عمومية اقت�ضادية �رضكة ذات ا�ضهم ممثلة من طرف مديرها العام العنوان :02 �ضارع العقيد  
عمريو�س وكالة وادي حيدرة رمز 174 

القائم  يف حقه)ها( الأ�ضتاذة :�ضماتي كرمية
�ضد: بن �ضو�ضة حممد .العنوان: �ضارع م�ضطفى بن بولعيد بابا ح�ضن

-بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة ق�ضم التجاري /البحري بتاريخ 18/04/02 رقم اجلدول 17/09148 رقم الفهر�س 18/02886 
-بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف :

-حم�رض تبليغ حكم غيابي املوؤرخ يف 2018/04/22 عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة 
-بناءا على حم�رض تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2018/09/05 

-بناءا على حم�رض تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/09/09 
بناءا على املادة 412 من قانون الجراءات املدنية و الدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها و بناءا على امر بن�رض م�ضمون التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية 
�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/04/22 عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة للحكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم التجاري /البحري 
بتاريخ 2018/04/02 رقم اجلدول 17/09148 رقم الفهر�س 18/02886 املت�ضمن ما يلي ))...-يف املو�ضوع: الزام املدعى عليه بن �ضو�ضة حممد بان يدفع 
للمدعى القر�س ال�ضعبي اجلزائري ممثال مبديره العام عنه وكالة  وادي حيدرة رمز 174 ممثال من قبل مديره :مبلغ مليون ومئة و �ضتة و �ضبعون الف و 
ت�ضعمائة و �ضبعة واربعون دينار جزائري و �ضبعة �ضنتيم) 1.176.947.07دج ( ما ميثل قيمة القر�س مبلغ مائة الف دينار جزائري ) 100.000دج( كتعوي�س 

ال�رضار الالحقة به .مع حتميل املدعى عليه امل�ضاريف الق�ضائية بقيمة �ضتة الف و خم�ضمائة دينار جزائري 6500دج....( 

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

الأ�شتاذة /حا�شور الزهراء
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي

الهاتف/94-82-77-021

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر يف جريدة يومية
املادة 613-614 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة 03 و ما يليها من ق اإ م اإ
لفائدة :دافري اأحالم 

العنوان : حي متو�ضطة فتح احليل دوار الدي�س ولية باتنة 
املختارة موطنها مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله   

 بناء على احكام املواد : 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية        
بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة الدار البي�ضاء ، ق�ضم : �ضوؤون الأ�رضة بتاريخ : 2018/05/08 رقم اجلدول 17/05666 رقم الفهر�س : 18/02526 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 2018/10/15 حتت رقم 

18/1002
- مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء املح�رضة الق�ضائية . عن طريق التعليق الربيد بتاريخ 2018/12/12 

حتت رقم : 00374821776.
بتاريخ  البي�ضاء   دار  اإعالنات حمكمة  بلوحة  التعليق  طريق  عن   – الق�ضائية  املح�رضة  نف�س  من طرف  املحررة  بالوفاء  تكليف  بالوفاء وحم�رض  تكليف  تبليغ  و حم�رض  التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  مبوجب حما�رض 

2019/01/16
-مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض الق�ضائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية باب الزوار  بتاريخ 2019/01/23

بناءا على اإذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة الدار البي�ضاء  بتاريخ 2019/04/16 حتت رقم 19/1272
بلغنا اإىل /عزالدين �ضمري

العنوان ب : حي بو�ضحاقي اأ رقم 154 باب الزوار اجلزائر 
مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب : 

- دفع 200.000دج ) مائتان األف دينار جزائري ( تعوي�س عن الطالق التع�ضفي + دفع مبلغ 50.000 دج ) خم�ضون الف دينار جزائري ( كنفقة عدة + دفع مبلغ 102.000 دج ) مائة و اثنان الف دينار جزائري ( ميثل 
نفقة اهمال ملدة 17 �ضهرا من تاريخ 2016/12/07 و ت�ضتمر لغاية �ضدور حكم الطالق بتاريخ 2018/05/08 على اأ�ضا�س مبلغ 6000 دج �ضهريا + دفع مبلغ 144.000 دج ) مائة و اأربعة و اأربعون الف دينار جزائري ( 
ميثل نفقة اهمال البنت على اأ�ضا�س مبلغ 6000 دج �ضهريا ملدة 24 �ضهرا ت�رضي من تاريخ �ضنة قبل رفع الدعوى املوافق ل 2016/12/07 اىل غاية 07 دي�ضمرب 2018 و مبلغ 56.000 دج ) �ضتة و خم�ضون الف دينار 
جزائري ( ميثل بدل ايجار ال�ضكن مالئم ملمار�ضة احل�ضانة ملدة 07 ا�ضهر على اأ�ضا�س مبلغ 8.000 دج �ضهريا ي�رضي من تاريخ النطق باحلكم 2018/05/08 اىل غاية 2018/12/08 + م�ضاريف التنفيذ و احلق 

التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع طبقا للقانون .
و نبهناه / باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

املح�شرة الق�شائية و اثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون 

الو�شط:2019/05/05 الو�شط:2019/05/05

الو�شط:2019/05/05

الو�شط:2019/05/05

الو�شط:2019/05/05

الو�شط:2019/05/05

الو�شط:2019/05/05

�إ�شهارالأحد 05   ماي  2019  املوافـق  ل30 �شعبان 1440هـ 22

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

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

 ال�شراقة – ولية اجلزائر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555

اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني 
- املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ



»مايكرو�سوفت«  �رشكة  مدير  انتقد 
وقف  اإىل  الداعية  الأخرية  املطالبات 
جلميع  الوجوه«  على  »التعرف  تقنيات  بيع 

احلكومات العاملية.
اإىل  �سميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�سار 
جلاأت  ما  اإذا  »قا�سيا«،  �سيكون  القرار  اأن 
من  احلكومات  ملنع  التقنية  �رشكات 
احل�سول على تقنية »التعرف على الوجوه«، 
حتركات  مراقبة  من  الأخرية  منع  بهدف 
النا�س واأفعالها يف كل مكان ويف ت�رشيحاته 
حتدث  القت�سادي،  دافو�س  منتدى  خالل 
التي  احلجة  اأفهم  »ل  قائال:  �سميث 
تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح التقنية 
كان«واأتت  �سبب  ولأي  احلكومات  لكافة 
ت�رشيحات �سميث بعد مطالبة 85 منظمة 
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�سابقة 
للحكومات، يف حني وجهت هذه املنظمات 
»مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
املنظمات  بررت  و«غوغل«كما  و«اأمازون« 
ا�ستخدام  مبخاوف  مطلبها،  احلقوقية 

الوجوه«  على  »التعرف  لتقنية  احلكومات 
احلقوقني  النا�سطني  وتهديد«  »مراقبة  يف 
نف�سه،  ال�سياق  ويف  وغريهم  والالجئني 
حل  يف  ت�ساعد  التقنية  اأن  �سميث  اأ�ساف 
»كالعثور  املعقدة،  الق�سايا  من  عديد 
اأكد  حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�سطون 
اإذا  فيما  حتدد  اليوم،  ال�رشكات  تتخذها 
»خوف  �ستعي�س يف  القادمة  الأجيال  كانت 

ا�سرتاكها  حال  يف  واملالحقة  التعقب  من 
لدور  ق�سدها  اأو  احلكومة  �سد  مبظاهرة 
حياة  عي�سها  حال  يف  حتى  اأو  عبادة، 

طبيعية«.
واملثري للجدل اأي�سا، هو اأن املدير �سميث 
خماوف  عن  املا�سي  يف  اأعلن  نف�سه، 
ا�ستخدام التقنية ال�سابقة، مل�ساكل متعلقة 
وحقوق  واخل�سو�سية  العن�رشي  بالتمييز 

الإن�سان. 

تطبيق في�سبوك ما�سنجر 
قادم لأجهزة الكمبيوتر

بع�س  عن  اليوم  في�سبوك  اأعلنت 
التغيريات القادمة لتطبيق ال�سهري 
للدرد�سة في�سبوك ما�سنجر حيث 
تعتزم ال�رشكة بناء تطبيق جديد 
يركز على حت�سينات كبرية لتجربة 

امل�ستخدم من الإلف اإىل الياء.
بحجم  �سياأتي  اجلديد  التطبيق 
احلايل  التطبيق  من  اأ�سغر 

اأ�رشع  و  اخف  ب�سكل  و�سيعمل 
�سيتم  حيث  احلايل  التطبيق  من 
من  اأقل  خالل  التطبيق  اإطالق 
�سيكون  انه  يعني  وهذا  ثانيتني 
تطبيق  من  مرات  بثالث  اأ�رشع 

في�سبوك ما�سنجر احلايل.
يف  في�سبوك  �سرتكز  اأي�سا 
والأمان  الت�سفري  على  التطبيق 

جودة  حت�سني  اإىل  بالإ�سافة 
مع  والفيديو  ال�سوت  مكاملات 
عرب  الت�سال  �رشعة  حت�سني 
في�سبوك  تخطط  حيث  التطبيق 
ت�سمع  جديدة  ميزة  لإ�سافة 
للطرفني مب�ساهدة نف�س الفيديو 
املو�سيقى  لنف�س  ال�ستماع  او 

اأثناء املكاملة.

اأنها  في�سبوك  اأعلنت  اأخريا 
جديدة  ن�سخ  اإطالق  على  تعمل 
الكمبيوتر  لأجهزة  التطبيق  من 
حيث �سيكون هناك ن�سخة لنظام 
لنظام  اأخرى  ون�سخة  ويندوز 
املاك تدعم املكاملات ال�سوتيه 
ومكاملات الفيديو اجلماعية دون 

حتديد اإطار زمني لذلك.

اإ�ستمرار معاناة اآبل و�سام�سونغ 
و�سعود �ساروخي ل�سركة هواوي

ك�سفت IDC عن اأحدث تقاريرها التي تظهر بنهاية كل ربع حل�س�س 
ال�رشكات يف �سوق الهواتف الذكية والتي يتم احت�سابها من خالل جمع 
عدد �سحنات كل �رشكة ب�سكل دوري. الأرقام تظهر اأن جميع ال�رشكات 

تعاين من تباطوؤ النمو وهذا وا�سح من خالل هبوط اأرقام املبيعات 
مقارنة بالعام املا�سي با�ستثناء �رشكة هواوي التي ت�ستحوذ على 

19% من ال�سوق العاملي هذه الفرتة وحققت �سعوداً مذهاًل يف اأرقام 
املبيعات ي�سل اإىل 50% مقارنة مع نف�س الفرتة يف عام 2018.

بنظرة �رشيعة على الأرقام نكت�سف اأن ال�رشكة ال�سينية ا�ستطاعت زيادة 
الفارق عن اآبل وتقليل الفجوة عن �سام�سونغ على الرغم من عدم دخولها 

لل�سوق الأمريكي حتى الآن ولكن يبدو اأن هواوي قريبه من الو�سول 
لهدفها، رمبا هذا العام اأو العام القادم يف حال ا�ستمرت بنف�س وترية 

ال�سعود املجنونة، �سام�سونغ لزالت اأكرب بائع للهواتف الذكية يف العام 
وت�ستحوذ على 23.1% من ال�سوق مع هبوط يف املبيعات مقارنة بالعام 

املا�سي فيما حلت اآبل ثالثاً بح�سة 11.7% مع هبوط وا�سح يف مبيعات 
الأيفون مقارنة بالعام املا�سي. بقية املراكز حتتلها �ساومي واأوبو وفيفو 

مع ارقام �سبه ثابته هذا العام مقارنة بالعام املا�سي 2018. 

غوغل �ستتيح قريبًا خيار م�سح 
�سجل الن�ساطات ال�سخ�سي 

للم�ستخدمني تلقائيًا

جداً  مهمة  تعترب  خطوة  يف 
للم�ستخدمني وتعني مببداأ اخل�سو�سية 
لهم قالت �رشكة غوغل على انها �ستوفر 
لبيانات  التلقائي  امل�سح  يتيح  خياراً 
التي  ن�ساطاتهم  و�سجل  امل�ستخدمني 
املوقع  لبيانات  وت�سل  جمعها  يتم 
دائم  ب�سكل  وحتفظها  ؛  لأجهزتهم 
لها  امل�ستخدم  م�سح  عدم  حال  يف 
�ستوفر  حيث  ودوري،  يدوي  ب�سكل 
مبدة  خيارين  التلقائي  امل�سح  ميزة 
الأول  الن�ساطات؛  �سجل  زمنية حلذف 
بعد  والأخر  اأ�سهر  ثالثة  بفرتة  حمدد 
يظهر  اأن  املتوقع  ومن  �سهراً.   18
اخليار لدى امل�ستخدمني يف ح�سابات 
غوغل �سواء يف الهواتف او عرب الويب 
عربت  حيث  القادمة،  الأ�سابيع  خالل 
ميكن  مبدئية  خطوة  هذه  اأن  ال�رشكة 

خيارات  توفري  يف  عليها  البناء  يتم  اأن 
على  احلفاظ  تتبنى  م�ستقبلية  اأخرى 
واجلدير  امل�ستخدمني.  خ�سو�سية 
ترعى  التقنية  ال�رشكات  اأن  بالذكر 
اهتماماً يف الأونة الأخرية يف احلفاظ 
وتوفري  امل�ستخدمني  بيانات  على 
من  حتميهم  اأن  �ساأنها  من  خيارات 
تعر�س  حال  يف  بياناتهم  ا�ستغالل 
ح�ساباتهم للقر�سنة اأو ت�رشيب بيانات 
وبالتايل  معني،  فني  خلل  اأو  عر�سي 
لغرامات  نف�سها  ال�رشكة  تعري�س 
بحماية  املخت�سة  اجلهات  من  مالية 
ميكن  لذا  امل�ستخدمني،  خ�سو�سيات 
اعتبار عمل غوغل هذا قادم من مبداأ 
ت�سديد  ظل  يف  املتبادلة  امل�سلحة 
وال�سبكات  ال�رشكات  على  الرقابة 

الجتماعية موؤخراً.
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برنامج �سهري »جت�س�س« على 
حوا�سبنا لأكرث من 18 �سنة!

 Check Point« حّذر خرباء من
باأمن  املتخ�س�سة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  املعلومات 
من  ال�سهري،   »WinRAR«
املمكن اأنها كانت ت�ستغل لخرتاق 

احلوا�سب منذ �سنوات.
موجودة  الثغرة  اإن  اخلرباء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
اأنها  فيها  واخلطري   ،2000 العام 
اخرتاق  يف  �ساهمت  قد  تكون  قد 
ذلك  منذ  احلوا�سب  من  الكثري 
التي   »ACE« فملفات  الوقت، 
يدعمها هذا الربنامج ت�ساعد على 
تفعيل فريو�س اإلكرتوين خطري قد 

بيانات احلوا�سب  ي�ستخدم ل�رشقة 
على  القائمون  اأّكد  جانبهم،  من 
اأنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  الربجمية  الثغرة  اأ�سلحوا 
تطبيقهم، واأ�سدروا ن�سخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ل تدعم ملفات

»مايكرو�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية



 يعترب فندق راد�سون بلو » Radisson Blu « من 
به احلظرية  تدعمت  التي  ال�سياحية  امل�ساريع  بني 
بني  من  اجلزائر  والية  م�ستوى  على  الفندقية 
الفنادق العاملية املرتقب جت�سيدها  جمموعة من 
من طرف جممع بايل على امل�ستوى الوطني ، حيث 
يتوفر الفندق على 131 غرفة و 9 اأجنحة ، باالإ�سافة 
بني  متزج  فخمة  مطاعم   ، رئا�سيني  جناحني  اإىل 
االأكالت  خمتلف  ،و  اجلزائرية  التقليدية  االأكالت 
الطابع  ذات  احلمامات  اإىل  باالإ�سافة   ، الع�رصية 
العا�سمي اجلزائري ،و م�ساحات لال�سرتخاء وذلك 
بتكلفة  مربع  مرت  األف   12 ب  تقدر   م�ساحة  على 

مالية ت�سل اإىل حدود 2.8 مليار دينار .  
للفندق  املعمارية  الهند�سة  اأن  االإ�سارة  جتدر 
جممع  اأ�سفى  اأين   ، اجلزائر  ق�سبة  من  م�ستوحاة 
ذلك  الفندق  غرف  و  اأجنحة  جميع  على  بايل 
الطابع املعماري و الت�ساميم التي تعك�س املوروث 
الثقايف  و الهوية اجلزائرية ،و التي حتقق نوع من 
التميز وطنيا ،و حتى عامليا ، كلها �سممت باأيادي 

جزائرية مائة باملائة . 
باالإ�سافة اإىل ذلك  �سيمكن جممع بايل من خالل 
فندق  » Radisson Blu « من خلق قرابة 200 
من�سب �سغل دائم ، اأين مت اإعطاء االأولوية اإىل 
و  الفندقي  و  ال�سياحي  عن�رص مهم يف املجال 
هو التكوين ، و ذلك لتح�سني اخلدمة و �سمان 

املقدمة  اخلدمات  خمتلف  يف  عالية  نوعية 
امل�ساهمة يف  اإىل  كذلك  املجمع  ي�سبو  اأين    ،
حتقيق تلك الطفرة النوعية لل�سياحة اجلزائرية 
حت�سني  على  العمل  و    ، القريب  املدى  على 
�سورة اجلزائر و متثيلها على امل�ستوى العاملي 

اأح�سن متثيل .

م٫�س

  » RADISSON HÖTEL GROUP «سمن �سل�سلة الفنادق العاملية�

الفتتاح الر�صمي لأول فندق ملجمع بايل بالعا�صمة
  » RADISSON HÖTEL GROUP «     اأعلن اخلمي�س املا�سي عن الفتتاح الر�سمي لأول فندق ملجمع بايل من �سل�سلة الفنادق العاملية

باجلزائر ، و هذا من �سمن جمموعة من امل�ساريع الفندقية املزمع حتقيقها على م�ستوى القطر الوطني ، حيث نظمت ماأدبة ع�ساء على �سرف 
الأ�سرة الإعالمية ، و ذلك بفندق  » Radisson Blu «   بحيدرة باجلزائر العا�سمة .

»اإيتوزا« ت�صبط 
برناجما خا�صا 

ب�صهر رم�صان
اأعلنت املوؤ�س�سة العمومية للنقل احل�رصي 
وال�سبه احل�رصي »اإيتوزا« ، توفر النقل من 
االم�ساك  �ساعات  غاية  اىل  االفطار  بعد 
و هذا �سمن برنامج النقل اخلا�س ب�سهر 
مل�ستخدمي  ال�سماح  اأجل  من  رم�سان 
�سبكات  كافة  بالتنقل عرب  العمومي  النقل 

النقل بالعا�سمة ح�سب بيان للموؤ�س�سة
الذي  الربنامج،  هذا  اأن  البيان  يف  وجاء 
اعتادت ال�رصكة و�سعه خالل رم�سان من 
كل �سنة، �سيكون �ساريا عرب كل ال�سبكة يف 
150 خطا و يتم ت�سخري  421 حافلة طيلة 
باخلدمة  يتعلق  فيما  اأما  االأ�سبوع،  اأيام 
الف�سيل، فقد تقرر  ال�سهر  خالل �سهرات 
كما   42 ا�ستعمال  مع  خطا  بـ72  تعزيزها 
الرتفيه  لف�ساءات  بالن�سبة  اأنه  البيان  اأكد 
�سيكون  و�سواحيها،  العا�سمة  يف  الليلية 
هذه  واإىل  من  احلافالت  ا�ستخدام  معدل 
اأن  البيان  وذكر  كثافة  اأكرث  الف�ساءات 
وفقا  م�سبوطا  �سيكون  »اإيتوزا«  برنامج 
هذه  باجتاه  النقل  على  الطلب  حلجم 
العمل  مواقيت  يخ�س  فيما  اأما  االأماكن. 
لل�رصكة فاإن بداية اخلدمة �ستنطلق ابتداًء 
�سباحا  والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة  من 
بالن�سبة  اأما  م�ساًءا،  ال�سابعة  غاية  اإىل 
�ستنطلق  االإفطار  بعد  الليلية،  للخدمات 
ابتداًء من ال�ساعة الثامنة وخم�س واأربعني 

دقيقة اإىل غاية ال�ساعة الثالثة �سباحا.

ف.ن

العملية تكللت بتوقيف 3عنا�سر  بحمام بوحجر

حجز مركبتني حمملتني ب 18970 علبة �صجائر 5120 كي�س �صمة 

البنتاغون

ال�صني حتتجز 3 ماليني م�صلم يف مع�صكرات خا�صة

غيليزان

14 طلبا لفتح مطاعم الرحمة 
برج بوعريريج

توزيع اأكرث 4 اآلف وحدة �صكنية من خمتلف ال�صيغ

يف اإطار حت�سني اخلدمة

الوكالت التجارية لت�صالت اجلزائر بامل�صيلة بحلة جديد

 جنحت عنا�رص اأمن دائرة حمام بوحجر،  التابعة 
االإطاحة  من   ، متو�سنت  بعني  الوالئي  لالأمن 
التبغ   تهريب  يف   خمت�سة  �سبكة  من  ب03عنا�رص 
من  �سجائر  18970علبة  حوايل  وحجز  وال�سمة   
ورقة   4000 و  �سمة  كي�س   5120 و  االأنواع  خمتلف 
نقل  يف  ت�ستعمل  كانت  مركبتني  و  )ما�سة(  تلفيف 

الب�ساعة   .
العملية  وح�سب بيان خلية االإعالم واالت�سال باأمن 

حول  معلومات  على  بناءا  جاءت  تلم�سان  والية 
انتهى  كمني  ن�سب  ليتم  ال�سبكة   عنا�رص  حترك 
البلديات  اإحدى  م�ستوى  على  مركبتني  بتوقيف 
من  مركبة  منها  بوحجر  حمام  لدائرة  املجاورة 
مادة  من  معتربة  بكمية  حمملة  بوك�سار  بيجو  نوع 
علبة   18970 بـ:  االإجمايل  عددها  قدر  التي  التبغ 
�سمة  كي�س   5120  – االأنواع  خمتلف  من  �سجائر 
ال  )ما�سة(  تلفيف  ورقة   4000  – االأنواع  خمتلفة 

تخ�سع الأي وثيقة نقل  اأو بيع التبغ و انعدام فواتري 
رونو  نوع  من  ثانية  مركبة  حجز  مت  كما  ال�رصاء 
القونا كانت مهمتها فتح الطريق للمركبة االأوىل و 
تفادي احلواجز االأمنية املن�سبة على طول امل�سلك 
كما اأ�سفرت العملية عن توقيف االأ�سخا�س امل�ستبه 
فيهم يف الق�سية و يتعلق االأمر بكل من املدعوين 
ي«   ع.  و«  �سنة   47  « ط  ف.   »، �سنة   54 »�س.هـ«. 
حمكمة  نيابة  اأمام  تقدميهم  مت  والذين   �سن   30

�س.هـ.«  من«  كل  حق  يف  �سدر  اأين  بوحجر  حمام 
النفاذ و يف  �سهرا حب�س موقوفة   18 ، و« ف. ط« 
حق املدعو« ع. ي«  12 �سهرا حب�س موقوفة النفاذ 
بالت�سامن قدرها ثالثة  ماليري  و غرامة جمركية 
�سنتيم  مليون  �سبعون  و  �سبعة  و  مائة  ثالث  ،و 
33770.000.00 دج مع م�سادرة ال�سلعة املحجوزة 

و ال�سيارتني .
حممد بن ترار

البنتاغون  االأمريكية  الدفاع  وزارة  �سنت 
ال�سني  اأم�س اجلمعة هجوما عنيفا على 
باحتجاز  البالد  هذه  �سلطات  متهمة 
مليون على االأقل من امل�سلمني االأويغور 

يف مع�سكرات اعتقال خا�سة.
وزير  م�ساعد  �رصيفر،  راندال  ووجه 
�سيا�سة  عن  امل�سوؤول  االأمريكي  الدفاع 
الوزارة جتاه اآ�سيا، اأثناء مناق�سة مكر�سة 
نادرة  انتقادات  ال�سينية،  االأمن  لقوات 

بكني،  حكومة  اإىل  �سدتها  حيث  من 
يف  احلاكم  ال�سيوعي  احلزب  اإن  قائال 
ال�سني ي�ستخدم قوات االأمن ل�سجن اأبناء 
االأقلية امل�سلمة داخل مع�سكرات اعتقال 
االأفعال  هذه  اإن  �رصيفر  وقال  بالقوة، 
من  لكن  االأقل،  على  م�سلم  مليون  طالت 
ثالثة  العدد من  يقرتب هذا  اأن  املرجح 
ماليني �سخ�س من هذه االأقلية التي يبلغ 
�سخ�س،  ماليني  ع�رصة  نفو�سها  عدد 

م�سطلح  ا�ستخدامه  عن  �رصيفر  ودافع 
»مع�سكرات االعتقال« الذي يرتبط عادة 
يف  مالئما  اإياه  معتربا  النازية،  باأملانيا 
ظل حجم االعتقاالت واأهداف ال�سلطات 
وتدر�س  العلنية،  وت�رصيحاتها  ال�سينية 
االأمريكية فر�س عقوبات على  احلكومة 
منطقة  يف  ال�سينيني  امل�سوؤولني  كبار 
االأقلية  فيها  تقطن  التي  �سينجيانغ 
جانبها  من  بكني  وتوعدت  االأويغورية، 

مثل  على  منا�سب  ب�سكل  بالرد  وا�سنطن 
هذه اخلطوة.

من  وا�سعة  النتقادات  ال�سني  وتعر�ست 
الدول  وبع�س  احلقوقية  املنظمات  قبل 
امل�سلمة،  االأقلية  مع  تعاملها  لكيفية 
و�سط ورود تقارير عن خمالفات ج�سيمة 
يف  التعذيب،  فيها  مبا  االإن�سان،  حلقوق 
املع�سكرات التي يحاط بع�سها باأ�سالك 

�سائكة واأبراج مراقبة.

لوالية  االجتماعي  الن�ساط  مديرية  ا�ستقبلت 
ال�ستقبال  الرحمة  مطاعم  لفتح  طلبا   14 غليزان 
وجبات  تقدمي  ق�سد  ال�سبيل  وعابري  املعوزين 
�ساخنة لالإفطار موزعة عرب بلديات الوالية ي�سارك 
تابعة  مطاعم  اإىل  باالإ�سافة  حم�سنون  العملية  يف 
 10 منها  معاينة  مت  الدينية،حيث  ال�سوؤون  ملديرية 
واالأمن  ال�سحة  �رصوط  يف  مطابقتها  متت  مطاعم 
بلدية  مطاعم  من  كل  وتخ�س  اللجنة  طرف  من 

وادي رهيو، حلالف، بلدية بن داوود، مندا�س، وادي 
ال�سالم، وغليزان، وال تزال عملية املطابقة متوا�سلة 
م�ستوى  على  موجودة  رخ�س   7 حاليا  جهزت  حيث 
الوالية �سيتم اإم�سائها وت�سليمها الأ�سحابها من اأجل 
هناك  تزال  ال  اأنه  رم�سان،كما  �سهر  مع  انطالقهم 
�رصوط  يف  مطابقتها  �سيتم  جديدة  اأخرى  طلبات 

ال�سحة واالأمن ومعاينتها من طرف اللجنة.
زيدان.ج

توزيع  بوعريريج  بربج  ال�سبت  اأم�س  مت 
تندرج  �سكنية  وحدة   4024 جمموعه  ما 
م�ستفيديها  على  ال�سيغ  خمتلق  �سمن 

ت�سمل عدة بلديات 
بالوالية، ح�سب ما لوحظ و تت�سمن هذه 
احل�سة ال�سكنية التي و�سفت بـ«املعتربة« 
العمومي  ب�سيغة  �سكنية  وحدة   3224
�سكنية  وحدة   1760 منها  االإيجاري 

بعا�سمة الوالية و 850 وحدة ببلدية راأ�س 
الوادي و 377 �سكنا ببلدية بئر ق�سد علي 
لفائدة  �سكنية  وحدة   231 اإىل  اإ�سافة 
باملنا�سبة  مت  كما  اأمبارك  �سيدي  بلدية 
الريفي  للبناء  مالية  اإعانة   80 توزيع 
اإ�سافة  بلدية   17 من  م�ستفيدين  �سملت 
اىل 6 اإعانات تخ�س البناء اله�س ببلدية 

راأ�س الوادي.

اخلدمات  وحت�سني  االإدارة  ع�رصنة  اإطار  يف    
اإىل  واالأنرتنت  الهاتف  خدمة  واإي�سال  للزبائن 
اأجهزتها  بتطوير  وذلك  بالوالية  املناطق  ابعد 
بذلك  لتواكب  التكنولوجيات  اأحدث  وتوفري 
وزبائنها  عامة  ب�سفة  املواطن  واآمال  تطلعات 

ب�سفة خا�سة.

نف�سه  الوقت  يف  اجلزائر  ات�ساالت  تعكف    
اجليد  واال�ستقبال  الراحة  من  جو  توفري  على 
كل  وحتديث  وع�رصنة،  تهيئة  باإعادة  لزبائنها 
كل  يف  الوالية  م�ستوى  على  التجارية  الوكاالت 
مقرة،  عي�سى،  �سيدي  بو�سعادة،  )امل�سيلة،  من 
االأ�سغال  �سارفت  التي  امللح  وعني  عني احلجل 

على االنتهاء( بنمط موحد وحلة جديدة جمهزة 
راقية  بخدمات  م�سحوبة  التجهيزات  باأحدث 
تذليل  اإىل  ورائه  من  تهدف  ا�ستقبال  وح�سن 
�سيتم  كما  الكرام،  زبائنها  اأمام  ال�سعوبات  كل 
االنطالق هذه ال�سنة يف اإن�ساء نقطتني تواجد يف 
كل من دارة حمام ال�سلعة ، و اأوالد دراج  مدرجة 

يف خمطط العمل،
امل�ستوى  على  التجارية  الوكاالت  كل  اأن  يذكر   
وبنف�س  موحد  و�سكل  بنمط  تكون  الوطني 
اإىل  خاللها  من  املوؤ�س�سة  تهدف  التجهيزات 
الرقي بخدمة الزبون لي�س بتوفري اخلدمة فقط 

بل حتى بالكيفية املقدمة له.
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 قرية حممد ال�سديق 
بن يحي بامل�سيلة

ال�صكان يغلقون 
الطريق الوطني 
08 ب�صبب الغاز

قرية  �سكان  من  الع�رصات  اأم�س  اأقدم 
اأوالد  ببلدية  يحي  بن  ال�سديق  حممد 
�سيدي اإبراهيم بامل�سيلة على غلق الطريق 
الوطني 08 الرابط بني بو�سعادة  واجلزائر 
واملتاري�س  احلجارة  بوا�سطة  العا�سمة 
امل�ستعلة بالنار  احتجاجا منهم على عدم  
ت�سجيل  يف  التاأخر  وعلى  بالغاز   ربطهم 
احلركة   . التنموية   امل�ساريع  من  عدد 
اأربكت حركة  ال�سكان  لهوؤالء  االحتجاجية 
ال�سري على م�ستوى الطريق الوطني طيلة 
�ساعات ال�سبيحة ال�سيما واأن ذات الطريق 
وال�سيارات  للمركبات  كثيفة  حركة  ي�سهد 

الذاهبة للعا�سمة اجلزائرية 
هواري بن علية

مبنا�سبة اليوم العاملي 
لل�سحافة

 وايل امل�صيلة 
ي�صيد بالأ�صرة 

الإعالمية ويكرمها

ا�رصف اأم�س وايل والية امل�سيلة »اإبراهيم 
اأو�سان« علي حفل تكرمي مرا�سلي 
خمتلف و�سائل االإعالم امل�سموعة 

واملرئية واملكتوبة ،الذي اأقيم بالقاعة 
ال�رصفية للوالية، وهذا مبنا�سبة اليوم 

العاملي لل�سحافة وحرية التعبري، 
نظرا للجهود املبذولة من طرف اأ�رصة 

االإعالم، ويف كلمته االفتتاحية نوه الوايل 
باجلهود املبذولة ،موؤكدا اأن االإعالم 
�رصيك اأ�سا�سي يف العملية التنموية 

والميكن اال�ستغناء عنه الأنه يعمل على 
تنوير الراأي العام من جهة وتوجيه العجلة 

التنموية يف امل�سار ال�سحيح من جهة 
اأخرى واأ�سار اإىل اأنه يطلع ب�سورة دائمة 

على ما تكتبه ال�سحافة على الوالية، 
مذكرا بان اأبوابه مفتوحة لهم طالبا 
من املديرين التنفيذيني مدهم بكل 

املعلومات التي يحتاجونها مبدياً اأي�سا 
ا�ستعداده لدعمهم بكل الو�سائل املتاحة 
للعب دورهم االإعالمي لي�سري يف االأخري 

انه �سيعمل يدا بيد مع ال�سحافة للنهو�س 
باحلركية التنموية بالوالية وخدمة 

املواطن على اأكمل وجه .

عبدالبا�سط بديار
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