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احلاج الطاهر بولنوار "للو�سط "

تهدمي �ص�ق "�ل�صاعات 
�لثالث" بباب �ل��دي 

ت�صجيع لل�ص�ق �مل��زية

طالبوا بالرتكيز على رف�ص احلراك لنب �سالح، فاعلون:

 تثــــبيت �صـــــغ�ر منـــــ�صب 
�لرئي�ض �إجر�ء �صكلي  
رئي�ص عمادة الأطباء اجلزائريني بقاط بركاين:

 يجـــــــب �إعـــــــادة �لنظر
 يف �ملنظ�مة �ل�صحية 
للتحقيق يف جتاوزات التوظيف و اأولوية العمل بال�سركات النفطية 

بطال� ورقلة متم�صك�ن 
بخيار �لت�صعيد 

احلراك جتاوز مرحلة الرجوع 

�أحجار �لدومين� م�صتمرة يف �لت�صاقط
 �ص4
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الوطني  للجي�ش  مفرزة  اأوقفت 
عنا�رص  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي 
بورقلة/ن.ع.4،  الوطني،  الدرك 
وحجزت  خمدرات   )02( تاجري 

و)47(  �سياحيتني   )02( مركبتني 
املعالج،  الكيف  من  كيلوغراما 
فيما �سبط حر�ش احلدود )10565( 

قر�ش مهلو�ش، بتب�سة/ن.ع.5.

عنا�رص  اأوقف  اأخرى،  جهة  من 
بـاأدرار/ن.ع.3،  الوطني  الدرك 
ثالثة )03( مهربني وحجزوا �سيارة 
من  كيلوغراما   )338( بـ  حمملة 

الكوابل النحا�سية واأغرا�ش اأخرى، 
يف حني مّت توقيف )11( مهاجراغري 
بكل  �رصعي من جن�سيات خمتلفة 

من عني ڤزام والنعامة.

بوجناح مر�شح للربوز يف »الكان«
مت تر�سيح الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح للتاألق والربوز 

يف نهائيات كاأ�ش اإفريقيا لالأمم التي ي�سارك فيها رفقة املنتخب 

»اأفريكا  موقع  ن�رص  حيث  مب�رص،  املقبلة  ال�سائفة  يف  الوطني 

فوتبال دايلي« عرب ح�سابه يف موقع التوا�سل االجتماعي »تويرت« 

يف  املو�سم  هذا  املتاألقني  االأفارقة  الالعبني  باأ�سماء  قائمة 

خمتلف الدوريات العاملية وتواجد مهاجم الت�سكيلة الوطنية اإىل 

وهي�ش  التون�سي  امل�رصي حممد �سالح،  �سورة  جانب جنوم يف 
اخلزري، املغربي حكيم زيا�ش وال�سنغايل يايدو ماين.

حالة ا�شتنفار ق�شوى ببيت الكناري
يعي�ش بيت فريق �سبيبة القبائل حالة ا�ستنفار ق�سوى بعد الف�سيحة 

املدوية التي �رصبت اأركانه اإثر اإلقاء القب�ش على العبني اثنني من 

فنادق  اأحد  يف  الكوكايني  بتناول  تلب�ش  حالة  يف  وهما  الت�سكيلة 

واأوقا�سي، هذا االأمر  العا�سمة ويتعلق االأمر بكل من بن يو�سف 

جعل اإدارة »الكناري« حتت ال�سدمة رفقة اأن�سار الفريق الذين مل 
ي�ستوعبوا االأمر.

اجتماع غرفتي الربملان يف ال�شاد�شة �شباحا
حددت هيئة تنظيم اجتماع غرفتي الربملان يوم غدا االنطالق على ال�ساعة 6 �سباحا، 

العادة،  وفقا للدعوة املوجهة لل�سحفيني، وهو ما اعترب انطالقا جد مبكر وعلى غري 

مت�سائلني اإن كانت حجم االأ�سغال �سيطول كثريا مبا اأنه مت اعتماد انطالقه باكرا، واإن 
كان احرتام مواعيد االنطالق م�ستبعد وفقا ملا اعتدنا معاينته ..

ورقلة

توقيف تاجري خمدرات

خبر في 
صورة

الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة

الإطاحة ب�شبكة خمت�شة يف تزوير العملة الوطنية 

البويرة

�شلل تام يف الإدارات العمومية
�سهدت اأم�ش معظم االإدارات 
العمومية على م�ستوى والية 
البويرة �سلال تاما ا�ستجابة 

لنداء االإ�رصاب الذي دعت اإليه 
الكنفيدرالية النقابية للقوى 

املنتجة عرب و�سائط التوا�سل 
االجتماعي ، حيث الحظنا خالل 
اجلولة امليدانية التي قادتنا اإىل 
املديريات العمومية �سغورا �سبه 

كلي من طرف عمال هذه خمتلف 
القطاعات الذين خرجوا يف م�سرية حتت االأمطار الغزيرة مل�ساندة 

احلراك ال�سعبي يف مطالبه برحيل جميع رموز النظام خا�سة الباءات 
الثالث الذين نالوا ن�سيبهم من ال�سعارات املرفوعة ، هذا فيما عرفت 

اجلامعة واملوؤ�س�سات الرتبوية �سريا عاديا للدرا�سة بعد العودة من 
العطلة الربيعية .

اأح�سن مرزوق

قطاع الفالحة

وايل امل�شيلة يتعهد يتقدمي 
الت�شهيالت الالزمة

اجلهود  من  املزيد  بذل  اإىل   « اأو�سان  »اإبراهيم  امل�سيلة  وايل  دعا 
االإمكانيات  كل  ،وا�ستغالل  الفالحي  باملنتوج  النهو�ش  ملوا�سلة 
اإ�رصافه على توزيع 79  لتطوير القطاع الفالحي بالوالية ، مبنا�سبة 
،وباأنه  الوالية  اأم�ش،مبقر  اأول  الفالحي  باال�ست�سالح  متعلق  قرار 
�سيتابع �سخ�سيا هذا امللف و �سيعمل على جت�سيد الوعود التي قدمها، 
اإىل تقدمي وت�سهيل  ،الذين دعاهم  وذلك نزوال عند رغبة الفالحني 
اإطار  ،يف  املجال  هذا  يف  والنا�سطني  للفالحني  االإجراءات  جميع 
خمطط التنمية الفالحية وت�سوية الو�سعيات العالقة، ورفع العراقيل 
اأمام الفالحني ،واأعطى الوايل تعليمات �سارمة بدرا�سة كل امللفات 
العقارية  امللكية  على  باحليازة  واملتعلقة  م�ساحله  لدى  املوجودة 
الفالحية عرب عديد بلديات الوالية، وذلك مل�ساعدة الفالحني على 
خدمة اأرا�سيهم ،للتذكري فاإن والية امل�سيلة وزعت االأ�سبوع املا�سي 

69 قرار متعلق باحليازة على امللكية العقارية الفالحية.
ع.ب

 

بكل من عني اأمينا�سوبرج باجي خمتار

 �شبط 5خم�شة منقبني
 عن الذهب

يف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقفت مفارز للجي�ش 
الوطني ال�سعبي، يوم 06 اأفريل 2019، اإثر عمليتني ن.ع.6، 

خم�سة )05( منقبني عن الذهب وحجزت جهازي )02( ك�سف 
عن املعادن ومطرقة )01( �سغط ومولدا )01( كهربائيا 

و)1000( لرت من الوقود، باالإ�سافة اإىل مركبة )01( رباعية 
الدفع ودراجتني )02( ناريتني.

متكنت الكتيبة الإقليمية 
للدرك الوطني بتيبازة من 
و�سع حد لع�سابة خمت�سة 
فئة  من  العملة  تزوير  يف 
1000 و 2000 دينار بف�سل 
 ,  10/55 الأخ�سر  الرقم 
اليوم  عنه  اأعلن  ما  ح�سب 
للمجموعة  بيان  الأحد 
الإقليمية للدرك الوطني 

بتيبازة.
بتوقيف  الأمر  يتعلق  و 
متكونة  اجرامية  �سبكة 
اأ�سخا�ص  اأربعة  من 
جناية  يف  متورطة 
»التزوير و ا�ستعمال املزور 

فئة  من  نقدية  اأوراق  يف 
من  دينار   2000 و   1000
طرحها  و  الوطنية  العملة 
الإقليم  يف  للتداول 
للبيان  ا�ستنادا   , الوطني« 
الق�سية  تفا�سيل  تعود  و 
الدرك  م�سالح  تلقي  اإىل 
على  لإت�سال  الوطني 
 10/55 الأخ�سر  الرقم 
الباعة  اأحد  تفطن  مفاده 
نقدية  اأوراق  ا�ستالم  اإىل 
 2000 فئة  من  مزورة 
مت  مبا�سرة  بعدها  دينار 
اخريني  ات�سالني  ا�ستقبال 
بف�سل  و  املجال   نف�ص  يف 

لعنا�سر  التنفيذ  �سرعة 
بالتن�سيق  الوطني  الدرك 
العمليات  مركز  مع 
امل�سدر-  نف�ص  -ي�سيف 
و  املنطقة  تطويق  مت 
حيث  الدوريات  توجيه 
املوا�سفات  مطابقة  اأف�ست 
طرف  من  تلقيها  مت  التي 
اإىل  للفاعلني  املواطنني 
فيهما  امل�ستبهني  توقيف 
�سياحية  �سيارة  منت  على 
املقامة  املراقبة  بنقطة 
و  غيال�ص  �سيدي  ببلدية 
حجز مبلغ مايل مزور كان 

بحوزتهما.

اأم البواقي

30 من�شاأة فندقية يف طور الإجناز 
اأم  والية  بلديات  عديد  عرب  يجري 
اخلا�ش  اال�ستثمار  اإطار  يف  البواقي 
ح�سب  فندقية،  من�ساأة   30 اإجناز 
املكلف  من   االأحد  اأم�ش  علم  ما 
لل�سياحة،  املحلية  املديرية  بت�سيري 

ذات  اأو�سح  و  بلمزوز  احلليم  عبد 
جمموع  اإجناز  »يجري  اأنه  امل�سوؤول، 
وجه  على  املتمثلة   املن�ساآت  هذه 
اخل�سو�ش يف فنادق و التي تقدر كلفة 
اإجنازها بحوايل 5 مليار و 336 مليون 

البواقي«  اأم  بوالية  بلدية   12 د.ج عرب 
باجلهة  مليلة  عني  دائرة  اأن  اإىل  الفتا 
عدد  اأكرب  على  حتوز  للوالية  الغربية 
فندقية  من�ساآت   10 مبجموع  منها 
هذه  �ساأن  من  باأنه  بلمزوز  اأ�ساف  و 

ن�سبة  ترتاوح  التي  الفندقية  امل�ساريع 
تقدم اأ�سغالها بني 10 و 100 باملائة و 
من  اأزيد  على  تتوفر يف جمملها  التي 
م�ستقبال  ت�ستحدث  اأن  �رصير    2500

-ح�سبه- اأكرث من 820 من�سب �سغل.
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عنب الدفلى

لقاء مو�شع لالحتاد الوطني لل�شحفيني اجلزائريني
لل�سحفيني  الوطني  االحتاد  عقد 
ح�سور  عرف  مو�سعا  لقاء  اجلزائريني 
بوالية  االإعالمية  ال�ساحة  على  فاعلني 
عني الدفلى ومتحور اللقاء بالنقا�ش اجلاد 
وواقع  الراهنة  الق�سايا  حول  امل�سوؤول  و 
الدفلى  والية عني  م�ستوى  ال�سحفي على 
باالإ�سافة اإىل عر�ش مقرتحات بكل حرية 
حيث   ، عمل  الئحة  وتبني  دميقراطية  و 
افتتح اللقاء بكلمة موجزة لرئي�سه عمران 
لي�رص ك�سف من خاللها عن نيته ال�سادقة 
اأداء  م�ستوى  من  للرفع  الدوؤوب  العمل  يف 
اإ�سافة   ، الدفلى  بعني  ال�سحفي  العمل 
عن  حتدثوا  حيث  الزمالء  مداخلة  اإىل 
التي  اليومية  ال�سغوطات  اأمام  تطلعاتهم  

ا�ستعداده لتقدمي  اأعربوا عن  لها  يتعر�ش 
بعني  خا�ش  موقع  وحجز  الكامل  الدعم 
الدفلى ،وملا ال جريدة ت�سدر من واليتنا 
وبكل  �سجلوا  كما  اجلميع   فيها  ي�سارك 
الركب  الدفلى عن  تاأخر والية عني  اأ�سف 
دار  بانعدام  الواليات  باقي  احلال يف  كما 
تطبع  التي  االأجواء  ظل  ويف    ، ال�سحافة 
الوطن حاليا والتي �سنعها احلراك ال�سعبي 
املرا�سلون  يخفي  ال  امل�سوؤول  و  الواعي 
ال�سعب  اأن  معرتفني  تقييمهم  ال�سحفيون 
واأدها  التي  احلرة  االأقالم  جميع  حرر 
النظام ال�سابق معلنني اأنهم كجزء ال يتجزاأ 
وكانوا  ووقفوا  دعموا  ال�سعب  هذا  من 
�سحايا ملتابعات ق�سائية نتيجة املواقف 

ومل  الق�سايا.  من  عديد  يف  لهم  االأ�سيلة 
وجها  اأخوية  انتقادات  من  اللقاء  يخلوا 
االإخوة لبع�سهم البع�ش بنية �سادقة للعمل 
ال�سابقة  االختالالت  من  بع�ش  وت�سحيح 
كبريين  م�سوؤولية  و  جتاوبا  عرفت  والتي 
طريق  خارطة  تبني  اإىل  اللقاء  وخل�ش 
يف  اجلميع  �سي�سارك  اأين  حمينة  للعمل 
اإثرائها كل من موقعه وم�ستواه نذكر منها:  
تبني الدفاع عن م�سالح اأي �سحفي مادية 
كانت اأو معنوية و الوقوف مع اأي مت�رصر 
اجلهة  كانت  ومهما  ال�سند  و  بالدعم 
حرية  ل�سمان  بقوة  وال�سغط  املت�سببة 
وحياته  ومهمته  قدا�سة عمله  و  ال�سحفي 

و االلتزام باأخالقيات املهنة 



مقري  ي�سيد مبوقف  املوؤ�س�سة الع�سكرية وينتقد حكومة بدوي 

نرف�ش ع�سكرة الدولة و نثمن مرافقة اجلي�ش 
.     حكومة بدوي حكومة" مكر"     .     ال�سعب فوق الد�ستور وعلى  الباءات الثالث  اال�ستقالة       .     البد من حما�سبة البنوك ملنحها قرو�سا دون �سمانات 

اإميان لوا�س 

حلوله  عند  الأم�س  مقري  دعا 
اإىل  احلوار  فروم  على  �ضيفا 
ملطلب  ال�ضتجابة  �رضورة 
ا�ضتقالت  بخ�ضو�س  ال�ضعب 
باأن  الثالث،  موؤكدا  الباءات 
وهو  الد�ضتور  فوق  ال�ضعب 
راف�س  لبدوي و بلعيز و بن �ضالح 
ولبد من جت�ضيد مطالبه فهو حر 

يف اختياره على حد تعبريه. 
باأنه  حم�س  حركة  رئي�س  واأعترب 
الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اإقرتاح  رغم 
متبوعة   102 املادة  بتفعيل 
اأن  اإل   ،8 و   7 املادتني  بتطبيق 
التوافق  حتتاج  لتزال  اجلزائر 
الآمن  النتقال  اأجل  من  الوطني 
باأن  مفيدا  جديدة،  جزائر  اإىل 
املادة  تطبيق  مع  حم�س  حركة 
املوؤ�ض�ضة  تكتفي  اأن  ب�رضط   102
و  احلراك  مبرافقة  الع�ضكرية 
ال�ضيا�ضي  ال�ضاأن  يف  لتتدخل 
الدولة،  مبدينة  الإحتفاظ  مع 
موؤكدا باأن اجلي�س ميكن اأن مينح 
جديدا  ا�ضتقالل  للجزائريني 

تتج�ضد فيه الإرادة ال�ضعبية. 
زروال  تعيني  مقرتح  وبخ�ضو�س 
 ، النتقالية،  املرحلة  راأ�س  على 

رف�س مقري اأن  يكون هذا الأمر 
مطلبا �ضعبيا ، ومو�ضحا اأن الوقت 
مل يحن للحديث عن الأ�ضخا�س، 
هذه  �ضيقود  من  باأن  معتربا 
مقبول  يكون  اأن  املرحلة  يجب 
يف  متورط  وغري  احلراك    من 

الف�ضاد والتزوير النتخابي .
الربملان  اجتماع  وبخ�ضو�س 
يوم  اإجراءها  املزمع 
باأن  مقري  الثالثاء،  ك�ضف 
لإتخاذ  اليوم  �ضتجتمع  احلركة 

قرار امل�ضاركة من عدمها 
مقري  وهاجم   ، اأخر  �ضياق  ويف 
و�ضفها  حيث   ، بدوي  حكومة 
وزارة  ،متهما  املكر  بحكومة 
بامل�ضاهمة يف عمليات  الداخلية 
الكتل  اإ�ضافة  خالل  من  التزوير 
 ، الإدارة  من  باإيعاز  الوهمية 
قانون  تعديل  �رضورة  اإىل  داعيا 
النتخابات و اإن�ضاء هيئة م�ضتقلة 
عن الإدارة لتنظيم الإ�ضتحقاقات، 
اجلمعيات  بتاأ�ضي�س  ال�ضماح  مع 

والأحزاب مبجرد الإخطار 
من جهة اأخرى،  دعا  عبد الرزاق 
مقري، اإىل حما�ضبة جميع مدراء 
تورطوا  الذين  الوطنية  البنوك 
باأرقام  بنكية  قرو�س  منح  يف 
على  حم�ضوبني  لأ�ضخا�س  ثقيلة 

النظام دون وجه حق، قائال »منذ 
�ضنة 2013 كنا نتحدث عن النهب 
الوطني  القت�ضاد  اأن  من  ونحذر 
القت�ضاد  و�ضميناه  خطر  يف 
ت�ضور  ميكن  كيف  “املافيوي”، 
اأن �ضخ�ضا عاديا فقط لأنه مواٍل 
فلكية  قرو�س  له  متنح  للنظام 
حما�ضبة  يجب  �ضمانات،  بدون 
مينحون  كانوا  الذين  اأولئك 
وعن  فوقية  باأوامر  القرو�س 
طريق الهاتف للمقربني من نظام 
بنكا  العامل  يف  يوجد  ل   ، احلكم 
فلكية  باأرقام  اأموال  واحدا مينح 
نخر  الف�ضاد  �ضمانات،  بدون 
ت�ضببوا  ومن  الوطني  القت�ضاد 
يف هالك الوطن لي�س علي حداد 
فح�ضب، بل هم نظام م�ضكل من 
جمموعات كبرية وهي اأخطر من 

حداد«.
واإتهم رئي�س حركة حم�س  ال�ضلطة 
بالت�ضييق على الأحزاب ، م�ضريا 
كيد  من  عانت  الأحزاب  باأن 
ال�ضلطة و من حماولت الإجها�س 
تعر�ضنا   « قائال  الداخل،  من 
الت�ضييق من قبل الأجهزة الأمنية 
اأن  اإىل  الأحزاب  دعا  حني  يف   ،«
وعدم  قرارها  يف  �ضيدة  تكون 
التقيد بالإمالءات التي تاأتيها من 

هنا و هناك .
احلركة  باأن  املتحدث  وعرب 
التخويف  �ضيا�ضة  معها  لجتدي 
و الرتهيب،  قائال »نحن ل نخاف 
و الطمع لينفع يف حركة حم�س، 
وجود  عدم  حالة  يف  م�ضتعدون 
بالتناف�س وتغليب امل�ضلحة  روؤية 

الوطنية ».
حم�س  حركة  باأن  مقري  واأكد 
ال�ضعبي  باحلراك  موؤمنة  كانت 
ودعت  الأوىل  جمعته  منذ 
راف�ضا  به،  اللتحاق  املنا�ضلني 

التبني،  و  التاأطري  دعوات  كل 
موؤكدا باأن التحاقه باحلراك كان 

كمواطن و لي�س كرئي�س حزب .
مقري  الرزاق  عبد  ثمن  و 
احلراك  حققها  التي  الإجنازات 
ال�ضعبي على غرار جتنيب اجلزائر 
متديد  ورف�س  خام�ضة  عهدة 
هذا  باأن  معتربا  الرابعة،  العهدة 
لدى  الوعي  عمق  اأثبت  احلراك 
يحرر  اأن  واإ�ضتطاع  اجلزائريني 
اجلميع من نظام م�ضتبد،  م�ضيفا 
يف ذات ال�ضدد » احلراك اأعطى 

الوعي  مب�ضتوى  للجميع  ر�ضالة 
حراك  اأي  لي�ضبه  حراك  فهو   ،
بهذا  حراك  اأرى  العامل،  مل  يف 
جزائري  مليون   22 العظمة 
يخرجون يف نف�س الوقت بدرجة 

عالية من التح�رض و التاآخي ».
املتحدث  اأكد  ال�ضدد،  ذات  ويف 
على �رضورة اإ�ضتمرار احلراك يف 
و  احللول  وي�ضاهم يف  فعلته  فعل 
بلورة الروؤى،  م�ضريا باأن اجلزائر 
تعي�س مرحلة بناء الثقة لت�ضتطيع 

اخلروج من عمق الزجاج.  
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طالبوا بالرتكيز على رف�س احلراك لنب �سالح، فاعلون:

تثبيت �سغور من�سب الرئي�ش اإجراء �سكلي
الثالثاء  الربملان  غرفتي  جتتمع 
ملن�ضب  النهائي  ال�ضغور  لإثبات 
دعوات  و�ضط  اجلمهورية،  رئي�س 
عدد  تاأكيد  راأ�ضها  على  للمقاطعة 
تاأكيد  مقابل  املعار�ضة،  كتل  من 
كونه  يعدو  ل  الجتماع  اأن  متابعني 
وجب  حني  يف  حال،  اإقرار  اجتماع 
الرتكيز على املرحلة املقبلة خا�ضة 
و�ضط رف�س احلراك ل�ضخ�س رئي�س 

جمل�س الأمة لرئا�ضة الدولة.

 اإعداد م�سروع النظام 
الداخلي ل�سري اأ�سغال الدورة 

 
الربملانية  اللجنة  اجتمعت 
م�رضوع  باإعداد  امل�ضرتكة املكلفة 
دورة  اأ�ضغال  ل�ضري  الداخلي  النظام 
الربملان بغرفتيه  املقررة الثالثاء، 
قبل  من  تبليغه  اإثر  على  وذلك 
بحالة  اإثبات  الد�ضتوري  املجل�س 
رئي�س  ملن�ضب  النهائي  ال�ضغور 

اجلمهورية.
واأو�ضح بيان جمل�س الأمة، اأم�س، اأن 
»اللجنة الربملانية امل�ضرتكة عقدت 
اجتماعا الأحد، مبقر جمل�س الأمة 
برئا�ضة �ضالح قوجيل ب�ضفته الع�ضو 
لأحكام  طبقا  �ضناً وذلك  الأكرب 
الع�ضوي  القانون  من   101 املادة 
قم 16-12 املوؤرخ يف 22 ذي القعدة 
�ضنة  اأوت   25 املوافق   1437 عام 
املجل�س  تنظيم  يحدد  الذي   2016
الأّمة،  وجمل�س  ال�ضعبي الوطني 
الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما 

بينهما وبني احلكومة«.
جاء  الجتماع  اأن  البيان  واأو�ضح 

النظام  »م�رضوع  ومناق�ضة  لدرا�ضة 
الداخلي ل�ضري اأ�ضغال دورة الربملان 
املجتمعتني  بغرفتيه  املنعقد 
اأبريل   9 يوم الثالثاء  املقررة  معا 
العلم  لأخذ  واملخ�ض�ضة  اجلاري 
الد�ضتوري  املجل�س  بت�رضيح 
لرئا�ضة  النهائي  املتعلق بال�ضغور 
من   102 املادة  وتفعيل  اجلمهورية 

الد�ضتور«.
عبد  الأمة  جمل�س  رئي�س  وقام 
القادر بتن�ضيب اللجنة للتذكريخالل 
الربملان  غرفتي  مكتبي  اجتماع 

اخلمي�س الفارط.
 

بن زعيم
 ن�ساب تثبيت �سغور من�سب 

الرئا�سة م�سمون
 

الأفالن  عن  ال�ضيناتور  اعترب 
ت�رضيح  يف  زعيم  بن  الوهاب  عبد 
لـ«الو�ضط« اأن دورهم كنواب ميثلون 
احلراك  مطالب  تثبيت  هو  ال�ضعب 
الد�ضتوري  واجبهم  اأي  ال�ضعبي، 
الذي  ال�ضعب  اإرادة  مع  امل�ضي 
وبالتايل  الرئي�س،  با�ضتقالة  طالب 
اإرادتهم  تطبيق  هو  الآن  واجبهم 
املن�ضب،  �ضغور  على  للت�ضويت 
 400 املطلوب  الن�ضاب  اأن  موؤكدا 
نائب، مو�ضحا اأنهم كحزبني فقط: 
الأفالن والأرندي �ضيوفرون الن�ضاب 
والأحرار،  وتاج  الأمبيا  عن  ناهيك 
و100  لالأفالن  نائب   160 على  بناء 
الأمة،  مبجل�س   140  + اأرندي 
متوفرا  الن�ضاب  �ضيكون  وبالتايل 

براحة كبرية بح�ضبه.

وحول تعيني بن �ضالح لرئا�ضة الدولة 
اأنهم  فقال  له،  احلراك  ورف�س 
يوؤول  واملن�ضب  د�ضتوريا  ي�ضريون 
اأن ال�ضالحيات �ضتكون  له، يف حني 
ومرا�ضيم  الناخبة  الهيئة  ا�ضتدعاء 
لتنظيم  امل�ضتقلة  للهيئة  تنفيذية 
النتخابية  احلملة  ثم  النتخابات 
مبا�رضة والرئي�س اجلديد املنتخب، 
قائال اأن الظروف ل�ضتمرار الدولة 
ومن  الفراغ  عن  البتعاد  ت�ضتدعي 
متاهات  يف  والدخول  من؟  يعني 
اأن  حني  يف  الد�ضتور،  عن  بعيدة 
اجلميع  على  ي�ضتوجب  الظرف 
الدولة  ا�ضتمرار  اأجل  من  التنازل 

بح�ضبه.
 

بادي
 الت�سبث باملادة 102 قد يذهب 

بنا نحو الع�سكرتارية
 

عبد  واحلقوقي  القانوين  ا�ضتبعد 
لـ«الو�ضط«  ت�رضيح  يف  بادي  الغني 
الربملان  اجتماع  اإيقاع  احتمالية 
الن�ضاب،  بلوغ  عدم  �ضيناريو  يف 
وعلى  املوالة  نواب  اأن  معتربا 
راأ�ضهم الأفالن والأرندي امل�ضكالن 
الجتماع،  عن  يتخليا  لن  لالأغلبية 
لها،  ثقل  ل  املعار�ضة  باملقابل 
جمل�س  رئي�س  مترير  اأن  معتربا 
الأمة لرئا�ضة الدولة الأغلب، يف ظل 
رغم  الد�ضتورية  باحللول  التم�ضك 
معتربا  �ضيا�ضية،  اأزمة  ب�ضدد  اأننا 
القوانني  و�ضع  يفر�س  الو�ضع  اأن 
عهن  البحث  حماولة  اأما  جانبا، 
�ضيا�ضية  لأزمة  الد�ضتورية  املخارج 

م�ضار  احلايل  فالو�ضع  ممكن،  غري 
تاأجيل  خالل  من  د�ضتوري  غري 
دون  الدولة  وبلوغ  النتخابات 

رئي�س.
كما اأ�ضاف بادي اأنه خالل املرحلة 
د�ضتورية  اأزمة  يف  وقعنا  ال�ضابقة 
واجلهات  فاملوالة   ،2012 منذ 
تتكلم  الأحزاب مل  وبع�س  الر�ضمية 
ال�ضحية  الوعكة  منذ  ذلك  عن 
اللتزام  مت�ضائال:  ال�ضابق،  للرئي�س 
هي  اجلزائر  اأزمة  هل  بالد�ضتور 
ا�ضتقالة رئي�س اجلمهورية، فاملادة 
حني  يف  ال�ضغور،  بحالة  تتعلق   102
عليه،  مقت�رضا  لي�ضت  و�ضعنا  اأن 
كافية  يوم غري   90 مهلة  اأن  م�ضيفا 
الد�ضتورية  احللول  وبالتايل  حاليا، 

لن تخرجنا من الأزمة.
بادي  فحدد  الأمثل  ال�ضبيل  وحول 
�رضط التوافق والإرادة ال�ضيا�ضية مع 
اعتماد  اأمت  �ضواء  املواطنني  يقظة 
مبجل�س  النطالق  اأو  رئا�ضية  هيئة 
تاأ�ضي�ضي اأو جلنة تنظيم النتخابات، 
من خالل وجوه توافقية من خمتلف 
خا�ضة  اجلزائر،  وبحكماء  التيارات 
قيادي  يكون  لن  اللجنة  عمل  اأن 
ملرحلة  لي�ضال  مرحلة  جمرد  بل 
انتقالية، املهم عدم الغرق يف اآليات 
املادة 102 لعدم الغرق يف ا�ضتحدثا 
نظام بوتفليقي اآخر اأو الذهاب نحو 
اأنه  املعلوم  من  كونه  الع�ضكرتارية، 
يوما   90 خالل  الأزمة  حل  يتم  لن 

فقط.
 

بن عبو
اجتماع غرفتي الربملان 

�سيكون �سكليا الإعالن �سغور 
الرئا�سة

 
من جهتها اأكدت اخلبرية يف القانون 
باأن  عبو،  بن  فتيحة  الد�ضتوري، 
لإعالن  الربملان  غرفتي  اإجتماع 
اجلمهورية  رئي�س  من�ضب  �ضغور 
يف  اأو�ضحت  حيث  �ضكليا،  �ضيكون 

ت�رضيح لها مع »�ضبق بر�س«، اأن
واأفادت بن عبو يف اإت�ضال مع “�ضبق 
الثالثاء �ضيرتاأها  بر�س” باأن جل�ضة 
رئي�س جمل�س الأمة عبد القادر بن 
مو�ضحة  الد�ضتور،  مبوجب  �ضالح 
هو  �ضالح  بن  ال�ضياق:”  هذا  يف 
ال�ضعبي  نواب املجل�س  ي�ضتدي  من 
الأمة،  جمل�س  واأع�ضاء  الوطني، 
اإعالن  جل�ضة  �ضيرتاأ�س  من  وهو 
اجلمهوري”،  رئي�س  من�ضب  �ضغور 
متابعة:” وقبل كل هذا �ضيتم حتديد 

نظام داخلي خا�ضة باجلل�ضة”.
ويف تعليقها على تهديد بع�س نواب 
اجلل�ضة  ح�ضور  لعدم  املعار�ضة 
النواب  الد�ضتورية،”  اخلبرية  قالت 
ملزمو بح�ضور اجلل�ضة، لأن التعديل 
الذي طراأ على د�ضتور 2016 يوجب 
غيابهم  باأن  م�ضددة  ح�ضورهم”، 
اجلل�ضة  �ضري  على  اإطالقا  يوؤثر  لن 
بلوغ  على  الإعتماد  �ضيتم  لأنه 
لأن  م�ضمون  الأمر  وهذا  الن�ضاب، 
نواب الأغلبية �ضيكونون يف املوعد 

ح�ضبها.
عبد  اأن  اإىل  املتحدثة  واأ�ضارت 
رئي�ضا  �ضيكون  �ضالح  بن  القادر 
اإنتهاء اجلل�ضة،  بعد  للدولة مبا�رضة 
ذلك  له  يجيز  الد�ضتور  باأن  موؤكدة 

النتخابات  على  الإعتماد  دون 
الغرفة  نواب  قبل  من  التزكية  اأو 

ال�ضفلى واأع�ضاء الغرفة العليا.
يوم  بغرفتيه  الربملان  ويجتمع 
الثالثاء املقبل،09 اأفريل، للم�ضادقة 
من�ضب  �ضغور  اإثبات  ت�رضيح  على 
يف  جاء  ح�ضبما  اجلمهورية،  رئي�س 
يف  الربملان  لغرفتي  م�ضرتك  بيان 

وقت �ضابق.
 

رابحي
 اللغط املثار حول اجتماع 
الثالثاء زوبعة يف فنجان

 
والنا�ضط  الباحث  جهته  من 
اأعرب  رابحي  خل�رض  الإ�ضالمي 
يف من�ضور له يف ح�ضابه على موقع 
التوا�ضل الجتماعي »فاي�ضبوك«، 
من  املنتظرة  الإجراءات  اأن 
اجتماع الثالثاء ب�ضيطة ووا�ضحة 
بناء على الن�س »ويف حالة ا�ضتقالة 
رئي�س اجلمهورية اأو وفاته يجتمع 
الد�ضتوري وجوبا  املجل�س 
لرئا�ضة  النهائي  ال�ضغور  ويثبت 
�ضهادة  فورا  وتبلغ  اجلمهورية 
اإىل  النهائي  الت�رضيح بال�ضغور 
وجوبا ،  يجتمع  الذي  الربملان 
معتربا اأن اإثارة اللغط وما ا�ضماه 
الدور  كون  زوابع يف غري حملها، 
الد�ضتوري  املجل�س  به  قام 
ال�ضغور  ت�رضيح  فقط  يبلغ  الذي 
وجود  ل  اأنه  قائال  للربملان، 
ل�رضط  ول  الن�ضاب  ل�رضط 

املوافقة من عدمها. 
�سارة بومعزة 

رف�س رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري  تدخل اجلي�س من اأجل ع�سكرة الدولة اجلزائرية، م�سريا باأنه على املوؤ�س�سة الع�سكرية االكتفاء مبرافقة احلراك وعدم التدخل يف ال�ساأن ال�سيا�سي لالحتفاظ 
مبدنية الدولة، مربزا باأنه ميكن للموؤ�س�سة الع�سكرية اأن متنح للجزائريني ا�ستقالال جديدا ت�ستكمل فيه ما تبقى من بيان نوفمرب من خالل م�ساهمتها يف االنتقال الدميقراطي.



احلراك ورغم الأخبار الكثرية التي 
يتح�س�س  اأنه  اإل   ، �سدره  اأثلجت 
تعمل  م�سادة  نوايا  بوجود  دائما 
و  لإف�ساله  على جميع امل�ستويات 
على  العمل  وكذلك   ، الطرق  بكل 
التطهري  جهود  اإرباك  و   ، اإرباكه 
بف�سل  مبا�رشتها  متت  التي 
اخلريين يف هذا البلد ، لكن هذا 
اأحيانا  ال�سك  مل مينع من ت�رشب 
الأخرية  الإ�ساعات  وبعد  حيث   ،
الطيب  العدل  وزير  اعتقال  حول 
لوح ، و التي اأظطرت هذا الأخري 
هذه  لتكذيب  العلني  الظهور  اإىل 
الإ�ساعة بطريقة غري مبا�رشة ، و 
اأنه له بتلك الأخبار التي حتدثت 
من  �سخمة  اأموال  تهريب  عن 
وبعيدا   ، الع�سة  باب  من  الأورو 
عن لوح ، فهذا ل مينع رمبا وجود 
يف  كانت  تهريب  عمليات  فعال 

قب�سة م�سالح الأمن .
وعلى  احلراك  على  امل�سو�سون 
ومكافحة  التطهري  عمليات 
اإطالق  يف  يتوانوا  مل   ، الف�ساد 
الذي  اجلمركي  اأن  على  اإ�ساعة 
الطبول  اأم  يف  علي حداد  اأاأوقف 
مت  تون�سية  مع  احلدود  على 
توقيفه ، اإل اأن مديرية اجلمارك 
هذا  تكذب  راحت  ما  �رشعان 

م�سرية  يف  طعن  هو  الذي  اخلرب 
الدرجة  و�سلت  قد  بل   ، احلراك 
اأن  ي�سدق  مل  مازال  اأنه  بالبع�س 
اأن  رغم   ، ال�سجن  يف  حداد  علي 
اخلرب موؤكد ، وطبعا هي حماولة 
للبع�س للت�سوي�س و�رشب احلراك 
ماهو  ،لكن  الأ�ساليب  مبختلف 
مت  جديد  م�سار  هناك  اأن  موؤكد 
،و  يتج�سد  والذي  فيه  النطالق 
يتلخ�س يف خطاب الفريق اأحمد 
الذي  الأركان  رئي�س  �سالح  قايد 
الغري  القوى  و  الع�سابة  اإىل  اأ�سار 
ت�سيطر  كانت  التي  الد�ستورية 

على مراكز قوى .
وتعد التغيريات الأخرية يف جهاز 
املخابرات وعودتها اإىل الو�ساية 
اأهم  من   ، الدفاع  لوزارة  التامة 
للمرحلة  بالن�سبة  اخلطوات 
هذا  حترر  اأن  بعد   ، القادمة 
اجلهاز حتت و�ساية وزارة الدفاع 
من بع�س القوى الغري الد�ستورية 
، وهو ما عطل نوعا ما التقدم يف 

العديد من امللفات .
م�سرية  اأن  موؤكد  هو  ما  لكن 
احلراك انطلقت ومن دون رجعة 
، ومعها نية اجلي�س الذي تخندق 

يبدو  والذي   ، اأي�سا  ال�سعب  مع 
اأنه  و   ، الآخر  من دون رجعة هو 
لإيجاد  الأخرية  الروتو�سات  اأمام 
الت�سوي�سات  بع�س  ظل  يف   ، حل 
الوهمية اأحيانا و احلقيقية اأحيانا 
يف  حفرت  ق�سة  بينها  منه  ولعل   ،
من  العديد  قالت  التي   ، ليبيا 
لإرباك  حماولة  اأنها  امل�سادر 
اأجنبية  اأطرافا  اأن  و   ، احلراك 
يف  الأحداث  �سريورة  تعجبها  ل 
مقاومة  ذلك  اإىل  ،�سف  اجلزائر 
النظام  على  املح�سوبني  بع�س 
�سعيفة  مقاومة  اأنها  ولو  ال�سابق 
، ل ت�ستطيع مواجهة اإرادة �سعب 

باأكمله وجي�س متما�سك .
املحاولت  بع�س  تبقى  كما 
ت�سمى  مما  اأي�سا  اليائ�سة 
والتي  اأذرعها،  و  العميقة  بالدولة 
يائ�سة  حماولت  الأخرى  هي 
الوعي  بعد  ل�سيما  ومف�سوحة، 
الكبري و احل�س الذي اأ�سبح يتميز 
اأ�سبح  و  اجلزائري،  املواطن  به 
يفهم جيدا خيوط اللعبة ، وي�سري 

م�سريه بذكاء .
كل هذا ينبئ بنجاح احلراك ، بعد 
ت�ساقط اأحجار الدومينو الأخرى 
لنب  مرتقبة  ا�ستقالة  خالل  من   ،
ثم   ، بدوي  ثم   ، وبلعيز   ، �سالح 
املرور اإىل اختيار �سخ�سية اإجماع 

وطنية لتقود املرحلة القادمة .

الأطباء  عمادة  رئي�س  اأكد 
على  بركاين  بقاط  اجلزائريني 
يف  يف  النظر  اإعادة  �رشورة 
اجلزائرية  ال�سحية  املنظومة 
امل�سجلة  النقائ�س  لتدارك 

و�سمان تكفل امثل باملر�سى.
ا�ست�سافته  خالل  بركاين  ودعا 
مبنا�سبة  الأوىل  القناة  على 
تغيري  اإىل  لل�سحة  العاملي  اليوم 
خمطط ال�سحة العمومية وتوجيه 

اجلوارية   ال�سحة  لدعم  اجلهود 
معدلت  خف�س  �سانها  من  التي 
ال�سغط يف امل�ست�سفيات الكربى 
، وقال :« ناأمل ان تغري ال�سلطات 
ال�سحة  كوزارة  بالأمر-  املعنية 
من  الجتماعي  ال�سمان  ووزارة 
العمومية  ال�سحة  اإىل  نظرتها 
على  بالرتكيز  املواطنني  جتاه 
ال�سحة اجلوارية  التي افتقدناها 

يف ال�سنوات املا�سية 

املواطنني  اأن  بركاين  واأو�سح 
ال�سحة  مراكز  يف  الأمل  فقدوا 
ومدنهم  م�ساكنهم  من  القريبة 
اىل  يتحولون  واأ�سبحوا 
يخلق  ما  وهو  امل�ست�سفيات 
ول  الأخرية   هاته  يف  الكتظاظ 
ال�سحة  بدعم  ال  حله  ميكن 
قائال  بركاين  واأ�ساف  اجلوارية 
ان  ميكن  اجلوارية  ال�سحة   « اإن 
تعيد العتبار للطب العام بغر�س 

منها  ل�سيما  الأمرا�س  اكت�ساف 
 ، الأوىل  مراحلها  يف  املزمنة  
الك�سف  يكون  مثال  فال�رشطان 
التكفل  يف  �سببا  عنه  املبكر 
وبالتايل  للمري�س  ال�سحي اجليد 
خمطط  تغيري  وجوب  نرى  
ال�سحة و يجب ان ي�ستمع اإطارات 
مهنيي  اإىل  املعنية  الوزارات 

ال�سحة ».
ف.ن�سرين

من  العديد  اأم�س  نهار  اأقدم 
الولئية  بالغرب  الحتادات 
اأنحاء الوطن  اجلزائري وخمتلف 
يتقدمهم  كل من الحتاد الولئي 
لتلم�سان ، �سعيدة ، بجاية  وتيزي 
الثقة من الأمني  وزو على �سحب 
للعمال  العام  لالحتاد  الوطني 
�سيدي  املجيد  عبد  اجلزائريني 
التي  الوطنية  واأمانته  ال�سعيد 
الو�سعية  حملوها  م�سوؤولية 
عمال  يعي�سها  التي  املزرية 
والت�رشيحات  القطاعات  كل 

الالمتناهية للعمال .
الحتادات  اأ�سدرت  وقد  هذا 

دعت  التي  الأول  بيانها  الأربعة 
فيه العمال اإىل التجنيد من اأجل 
بغية  احتجاجية  وقفات  تنظيم 
 ، الوطنية  الأمانة  رحيل  �سمان 
الأمانة  اأن  البيان  اأ�سار  هذا وقد 
النهج  عن  خرجت  قد  الوطنية 
التي  الحتاد  ومبادئ  ال�سحيح 
احلق  املرحوم عبد  اإليها  دعا 
اآخر  جانب  من   ، حمودة  بن 
الولئية على  با�رشت  الحتادات 
جهوية  ل�سحب  اجتماعات  عقد 
ال�سعيد  �سيدي  من  الب�ساط 
على  وعر�سهم  ومكتبه 
با�رشت  الغرب  احل�ساب،ففي 

كل من احتادات النعامة ، �سيدي 
بلعبا�س ، عني متو�سنت، غليزان ، 
مع�سكر، �سلف وتيارت يف حترير 
فيه  يطالبون  ثاين ،والذي  بيان 
مبحا�سبة الأمانة الوطنية من اأجل 
ا�سرتجاع اأموال العمال  خا�سة و 
يف  �سببا  كان  ال�سعيد  اأن  �سيد 
اإىل بنك  العمال  اأموال  حتويل 
اخلليفة مقابل مزايا ح�سل عليها 
 ، الأموال  �سياع  لنف�سه مقابل 
النقابات  اأ�سارت  اآخر  جانب  من 
بيانها  اأن  اأم�س  املجتمعة  نهار 
�سينتهي مبحا�رشة  اخلتامي 
لإرغام  املركزي  املقر 

على  ومكتبه  العام  الأمني 
الرحيل  واملحا�سبة .

حممد بن ترار

احلراك جتاوز مرحلة الرجوع 

رئي�س عمادة الأطباء اجلزائريني بقاط بركاين:

تلم�سان ،�سعيدة ، بجاية وتيزي وزو 

ع�سام بوربيع 

اأحجار الدومينو م�ستمرة يف الت�ساقط

يجب اإعادة النظر يف املنظومة ال�سحية 

اجتماعات جهوية لطرد �سيدي ال�سعيد

اقت�ساديون يو�سحون  للو�سط:

اإح�سائيات فائ�ض 
امليزان التجاري موؤقتة

حقق امليزان التجاري للجزائر 
فائ�سا قدره 313 مليون دولر 
من  الأولني  ال�سهرين  خالل 
عجز  مقابل  اجلاري،  العام 
خالل  دولر  مليون   671 قدره 
الفرتة من 2018، ح�سب  نف�س 
البيانات التي اأ�سدرتها مديرية 
وال�ست�رشاف  الدرا�سات 
اجلزائر  وتكون  للجمارك 
ت�سجيل  اإىل  عادت  قد  بذلك 
اخلارجية  جتارتها  يف  فائ�س 
حيث  العجز،  من  اأ�سهر  بعد 
�سهر  يف  التجاري  العجز  قدر 
جانفي املا�سي بـ 436،1 مليار 
دولر، مقابل عجز بـ45 مليون 
دولر يف جانفي 2018، بزيادة 

قدرت بـ391،1 مليار دولر
 

 الأكادميية 
براحو �سهيلة

فائ�س امليزان 
 التجاري نتيجة
 منع ال�سترياد

براحو  القت�ساد  اأ�ستاذة  قالت 
الو�سط  مع  ات�سال  يف  �سهيلة 
بالن�سبة  الفائ�س  هذا  ،باأن 
برتاجع  يف�رش  ال�سنة  لبداية 
جتميد  لقرار  طبقا  ال�سترياد 
من  اغلبها  مواد  ا�سترياد عدة 
املواد الغذائية ال�سنة املا�سية  
ا�سترياد  اأن تراجع  اأو�سحت  و 
من  الكيماوية  املواد  بع�س 
 2018 �سنة  دولر  مليون   390
اىل 96 مليون دينار �سنة 2019 
بن�سبة للمواد الغذائية  و �سجل 
تراجعا بقيمة 152 مليون دولر 
كما اأكدت خبرية القت�ساد اأن 
كافية  غري  تبقى  الأرقام  هذه 
القت�ساد  حت�سن  على  للحكم 
الوطني خا�سة مع العدول عن 
قرار منع ال�سترياد هذه ال�سنة 
مو�سحة اأنه �سيفتح الباب على 
املفرط  لال�سترياد  م�رشاعيه 
غري املنظم  اأمام �سح م�سادر 
التمويل ، و اأ�سافت قائلة اإل اإذا 
تغريت الأو�ساع كما هو ماأمول 
فيما  خا�سة  امل�ستقبل  يف 
ب�سفة  الإدارة  حوكمة  يخ�س 
عامة و تكافوؤ الفر�س بالن�سبة 

للمتعاملني القت�ساديني .
اأ�ستاذة القت�ساد على  وعلقت 
بقولها  الأخرية  الإح�سائيات 
تراجعت  اجلزائر  اأن واردات 

من 7،322 مليار دولر2019�سنة  
اإىل 7،541 مليار دولر بني �سنة 
2018  يعني بقيمة 919 مليون 
دولر . و قد غطت ال�سادرات 
 104 بن�سبة  الواردات  حجم 
خالل  اأنه  اأ�سافت  و  باملئة 
فيفري  و  جانفي  �سهري 
مقابل 91 باملائة لنف�س الفرتة 
 2019 املا�سية  لل�سنة  بالن�سبة 
و ت�سكل املحروقات املبيعات 
الأ�سا�سية للخارج بحيث و�سلت 
مليون   754 ب  زيادتها  قيمة 
املحروقات  خارج  اأما  دولر 
، فتبقى �سئيلة  و ذلك بحجم 
من  مكونة  دولر   مليون   476
مواد غذائية  بقيمة 67 مليون 
دولر مقابل 356 مليون دولر 
اإىل  اإ�سافة   ، املا�سية  ال�سنة 
بقيمة  �سناعية  جتهيز  و�سائل 
 16 مقابل  دولر   مليون   »23
ال�سنة املا�سية و  مليون دولر 

�سلع اأخرى .

ا�سماعيل لملا�س
اإح�سائيات فائ�س 

امليزان موؤقتة

القت�سادي  املحلل  وقال 
اأن  لملا�س  اإ�سماعيل 
يف  فائ�س  وجود  يف  ال�سبب 
ارتفاع  هو  التجاري   ميزان 
كذلك  و  البرتول  اأ�سعار  يف 
الذي  ال�سترياد  جمود 
اإ�سافية  ر�سوم  بو�سع  حترر 
القت�سادي  اخلبري  اأو�سح  و 
مواد  منع  اجلزائر  قرار  اأن 
من ال�سترياد اأدى اإىل نق�س 
وارداتها فقد تراجعت ثالث 
من  ال�سلع  من  جمموعات 
ي�سمها  التي  �سبعة  اأ�سل 
هيكل ال�سترياد يف ال�سهرين 
الأولني من عام 2019، مقارنة 
العام  من  نف�سها  بالفرتة 
ال�سياق  ذات  ويف  املن�رشم 
بداية  انه يف  اأو�سح لملا�س 
ال�سنة تنخف�س الواردات لن 
يعملون علىبيع  امل�ستوردين 
اأكد  ال�سلع  و  من  تبقى  ما 
الإح�سائيات  اأن  لملا�س 
الأخرية موؤقتة  حتكمت فيها 
ذكرها  �سبق  التي  العوامل 
�سهر  حتى  النتظار  ويجب 
اأفريل ملعرفة حالة امليزان 

التجاري احلقيقية
ف.ن�سرين 

بالرغم من جناح اأ�سابيع احلراك ال�سعبي الذي انطلق منذ 22مار�س ال�سابق ، والتي اأتى بعدة نتائج �سخمة اأولها اإعالن �سغور الرئي�س 
باملجل�س الد�ستوري ، وثانيها تغيريات هامة يف هياكل املخابرات وعودة هذا اجلهاز الهام حتت الو�ساية التامة لوزارة الدفاع الوطني 

، و اأ�سبحنا ن�سمع عن كبار رجال الأعمال و ما و�سفت بالع�سابة احلاكمة بني �سحب جلواز لل�سفر و التحقيق معها ، وبني من هي يف 
ال�سجن على غرار رئي�س الأف�سيو ال�سابق علي حداد، ورغم اأن اجلي�س الوطني ال�سعبي بقيادة الفريق اأحمد قايد �سالح اأعلن عزمه 

على الوقوف يف �سف ال�سعب اإىل غاية حتقيق مطالبه ، وظهور بوادر حقيقية على ذلك يف ال�ساحة ، ماجعل احلراك ينادي بحياة 
اجلي�س يف جمعته الأخرية ، اإل اأن بع�س املمار�سات مازالت توؤرق احلراك وتزرع فيه نوعا من التململ و ال�سك ، ل�سيما بعد �سدور 
تعليمات من الوزارة الأوىل ووزارة الداخلية ملنع التظاهر يف اأيام الأ�سبوع ، ماعدا يوم اجلمعة الذي هو فقط م�سموح فيه التظاهر .
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احلراك ال�ضعبي وجتّدد الت�ضامن اجلزائري

حمكمة وادي تليالت بوهران

 ت�أجيل النظر يف ق�ضية 
ف�ض�د »كوك� كوال« بقيمة 

1277 ملي�ر �ضنتيم 
اأجلت �سبيحة اأم�س، قا�سي جل�سة اجلنح مبحكمة وادي تليالت  
جنوبي والية وهران النظر يف ق�سية الن�سب و االحتيال ، التزوير 
و ا�ستعمال املزور يف حمررات جتارية ،امل�ساربة غري امل�رشوعة 
�سجل  ا�ستعمال   ، التجارية  املمار�سات  نزاهة  قواعد  ،خمالفة 
جتاري مزور ،و التهرب اجلبائي اإىل غاية 21 من ال�سهر اجلاري 
،التي �سلع فيها اإطارات  ب�رشكة الإنتاج امل�رشوبات الغازية » كوكا 
يف  ين�سط  اأعمال  ،رجل  ال�ساكي  اإح�سار  غاية  اإىل  وهذا   « كوال 
كوال«  »كوكا  �رشكة  تنتجها  التي  امل�رشوبات  املتاجرة يف  جمال 
بوادي تليالت ، من املوؤ�س�سة العقابية اأين يق�سي عقوبة ال�سجن 
يف ق�سية كيدية ح�سب ما علمت به  »الو�سط« من حميط عائلته 
، و هذا بطلب من دفاعه. تفا�سيل ق�سية احلال التي �سلع فيها 
املدير  الوطني و اجلهوي للمبيعات و اإداري و تاجرين ل�رشكة » 
اأحد  بها  تقّدم  �سكوى مرفوقة مب�ستندات  اإىل   تعود   « كوكاكوال 
رجال االأعمال املدعو » زواوي حممد االأمني » لدى كافة اجلهات 
الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  فيها  مبا  الق�سائية  و  االأمنية 
باإ�ستخراج  بال�رشكة،  م�سوؤولون  فيها  اتهم   ،  2016 �سنة  مطلع 
حموالت من امل�رشوبات الغازية فاقت قيمتها املالية 1277 مليار 
غرباء  الأ�سخا�س  جتارية  و�سجالت  ملفات  على  اعتماد  �سنتيم 
ينحدرون من واليات ال�سلف ،ومع�سكر و تيارت وعني متو�سنت، 
و تلم�سان والذين مل يكونوا على علم بالق�سية، اإىل اأن فاجاأتهم 
مالية  مبالغ  بت�سديد  تطالبهم  با�ستدعاءات  ال�رشائب  م�سالح 

قّدرت باملاليري.
و هو ما اأثبتته فرقة الدرك الوطني لبلدية وادي تليالت بعد اأن 
اأوقفت 3 �ساحنات مقطورة حمملة بامل�رشوبات الغازية يوم 10 
فيفري 2016 بوهران كان يقودها املدعو »خليفة خمتار« النا�سط 
مع �سقيقه »خليفة يعقوب« يف جمال ت�سويق امل�رشوبات الغازية 
املحملة  الب�ساعة  ووثائق  لل�ساحنات  روتيني  وبتفتي�س  حيث 
ا�ستظهر لهم فواتري با�سمه غري تلك امل�رشح بها على م�ستوى 
م�سنع »كوكا كوال« بعد اال�ستعالم عن االأمر من قبل ذات الفرقة 
والتي مت ا�ستبدالها من قبله للتغطية على ن�ساطه غري القانوين 
»بلقا�سمي  املدعو  با�سم  بحوزته  اأخرى  فواتري  كانت  بعدما 
دون  كوال  كوكا  م�سنع  م�ستوى  على  تعامالته  امل�سجلة  اأحمد« 
علمه اإ�سطدم برقم اأعمال يقدر بحوايل 12 مليار لدى م�سلحة 
يتعامل  كان  خمتار«  »خليفة  املدعو  امل�سوق  نف�س  ال�رشائب. 
التجاري  ال�سجل  با�ستعمال  وهران  فرع  كوال  كوكا  م�سنع  مع 
للمدعو »ب.حممد« ال�ساكن بعني متو�سنت والذي مت ا�ستخراج 
بفواتري  متتاليتني  ل�سنتني  مليار   107 بقيمة   غازية  م�رشوبات 
احلمولة  و�سعية  وثائق  اأثبتت  علمه  دون  ومن  با�سمه  حمررة 
احلمولة  و�سعية  مع  مطابقتها  املحتال  بامل�سوق  اخلا�سة 
اخلا�سة بالتاجر »ب.حممد« من عني متو�سنت بعد ا�ستخراجها 
من امل�سنع بورود نف�س احلمولة وبالتاريخ نف�سه لكن خريطة الـ  
GPSاأظهرت عدم �سلوك ال�ساحنات منطقة عني متو�سنت بل 
مل تخرج عن نطاق والية وهران وهو ما يوؤكد عملية االحتيال 
الغذائية  املواد  تاجر  »ب.حممد«  املدعو  �سحيتها  راح  التي 
بعن متو�سنت، التحقيق ك�سف اأي�سا عن معامالت وهمية لنف�س 
يعقوب”  خليفة  و�سقيقه  خمتار«  »خليفة  املحتالني  امل�سوقني 
حممد  »مداح  املدعو  بوهران  لتاجر  جتاريا  �سجال  ا�ستعمال 
االأمني« ملبا�رشة عمليات جتارية غري قانونية با�ستعمال ا�سمه 
هذا  اأن  علما  مليار،   48 بـ  قدر  عمالها  رقم   2015 �سنة  طيلة 
االأخري ال ين�سط يف جمال املواد الغذائية ومعروف لدى العام 
واخلا�س وحتى لدى م�سالح الدرك بعد اإيداعه �سكوى ر�سمية 
الغازية.  امل�رشوبات  بتعامالت  عالقة  وال  خ�رش  تاجر  باأنه 
من  اآخرين  تاجرين  اأ�سماء  ورود  اإىل  اأي�سا  اأف�ست  التحقيقات 
والية وهران بعد اإيداعهما ل�سكاوى ر�سمية لدى م�سالح الدرك 
اأي�سا  هو  ا�سطدم  الذي  حمزة«  قدور  »بن  املدعو  بينهم  من 
اأحد  كان  املليار  فاقت  ال�رشائب  م�سالح  لدى  اأعمال  برقم 
التجارية  التعامالت  بع�س  ي�ستغل  اهلل  حاج  املدعو  املتعاملني 
مع �رشكة كوكا كوال با�ستعمال ا�سم ال�سحية بتزوير اإم�سائه على 
وقع  اأحمد«  »بودايل  املدعو  اآخر  �سحية  جانب  اإىل  الفواتري،  
و370  مليار   17 بـ  يقدر  اأعمال  برقم  املتعامل  نف�س  �سباك  يف 
مليون، �سف لتاجر اآخر املدعو “خالد.ب” تفاجاأ برقم اأعمال 
يتعامل  يلم  ال�سي  وهو  و2014   2013 ل�سنتي  مليار   26 بـ  تقدر 
اأي�سا متعاملني  التحقيق  اأظهر  الذي  البتة مع م�سنع كوكا كوال 
اآخرين ا�ستعملوا نفي طرق االحتيال با�ستعمال �سجالت جتارية 
لتجار من اأجل تعامالت وهمية مع كوكا كوال من بينهم املدعو 
»تيتواح« بالكرمة يف وهران ن�سب على كل من املدعو »بريكي 
اأعمال يفوق 100  الدين« كبدهم رقم  ريا�س »و«براهيمي ن�رش 
مليار ل�سنوات 2013، 2014 و2015.. تعترب هذه الف�سيحة الثانية 
من نوعها بعد الق�سية االأوىل التي �سبق و اأن ف�سلت فيها حمكمة 
ال�سانية و اأيدها املجل�س ق�ساء وهران �سنة 2017 و الذي اأ�سدر 
بتهمة  ال�رشكة  اإطارات  حق  يف  نافذا  حب�سا  �سنتني  حكم  فيها 
الغازية »كوكا كوال« مع  الوهمية ل�رشكة امل�رشوبات  التعامالت 
مزّورة  تعامالت  ك�سف  بعد  وهذا  بوهران،  غذائية  مواد  جتار 
مع جتار اآخرين برقم اأعمال فاق 1200مليار �سنتيم، ف�سال عن 
اكت�ساف �سحايا جدد وجدوا اأنف�سهم متعاملني مع ذات ال�رشكة 
بينهم املدعو »ح.ب« من  با�ستعمال فواتري وملفات مزورة من 
اأعمال يقّدر بـ 51 مليار، و�ساحب  ق�سنطينة الذي تفاجاأ برقم 
حمل مواد غذائية يدعى »ب.اأ« ب�سيدي الب�سري يف وهران الذي 
وجد نف�سه برقم اأعمال يقّدر بـما يربو عن 19 مليار دون علمه 

بذلك، وهما اللذان مل يتعامال متاما مع هذه ال�رشكة . 
 اأ بن عطية

اأفاد م�سدر مطلع من مديرية �سوناطراك 
ليومية »الو�سط »، عن توظيف 25 عامل من 
العاملة  النفطية  بال�رشكات  الوالية  خارج 
�سلة  لهم  م�سعود  حا�سي  اإٌقليم  برتاب 
مبا�رشة وغري املبا�رشة مب�سوؤولني نافذين 
الب�رشية  واملوارد  الت�سيري  مبديريات 
النفطية  لل�رشكات  العامة  املديريات  و 
و�ساية  حتت  العاملة  النفطية  بال�رشكات 
 ، �سوناطراك  العمالق  النفطي  املجمع 
دون القيام باالإجراءات والرتتيبات االإدارية 

الت�سجيل  يف  اأ�سا�سا  املتمثلة  الالزمة 
ال�رشكات  من  املقدمة  العمل  بعرو�س 
املذكورة للوكاالت املحلية للت�سغيل ،وهو 
احلكومة  تعليمة  مع  يتنافى  الذي  االأمر 
الرامية ملنح اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء 
احلراك  �سيناريو  تكرار  لتفادي  املنطقة  
 ،2013 مار�س  �سهر  امل�سجل  االجتماعي 
ت�ساعف  التجاوزات عرفت  اأن هذه  حيث 
الراهن من خالل  كبري خا�سة يف الظرف 
به  متر  الذي  ال�سعب  الو�سع  ا�ستغالل 
البالد  و اإن�سغال ال�سارع املحلي باحلراك 
رموز  بتنحية  املطالب  ال�سعبي  ال�سلمي 

الف�ساد باجلزائر وحما�سبتهم .

اإىل جانب ذلك فقد ذهبت ذات امل�سادر 
وايل  اأن  اأكدت  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
الوالية بورقلة ب�سفته امل�سوؤول االأول على 
اخلط  طول  على  عاجز  التنفيذية  الهيئة 
اأدوات  و  االأليات  من  املزيد  تفعيل  يف 
القطاعية  اللجنة  الزام  من خالل  الرقابة 
كاأداة  االأ�سا�سي  دورها  لعب  يف  للت�سغيل 
ت�سول  من  كل  اأمام  الطريق  لقطع  رقابة 
له نف�سه الوقوف خلف التوظيف املبا�رش 
بال�رشكات  نافذين  م�سوؤولني  طرف  من 
النفطية املتمردين على جملة من االأليات 
الإ�سالح  املتخذة  الهامة  والقرارات 
التوظيف  بخ�سو�س  الدهر  اأف�سده  ما 

االإرتفاع  ظل   يف   ، الوطنية  بال�رشكات 
هذه  اأن  حيث  البطالة،  ملعدالت  املقلق 
الو�سعية قابلها تزايد ملحوظ يف معدالت 
من  عدد  اأمام  االحتجاجية  احلركات 
وكذا  الوالية  ومقر  النفطية  املوؤ�س�سات 

بع�س الوكاالت املحلية للت�سغيل .
 من جهة ثانية فقد ك�سفت نف�س امل�سادر 
اأن االأليات و االإجراءات املتخذة من طرف 
قطعت  للت�سغيل  الوالئية  الوكالة  رئي�س 
املغ�سوب  امل�سوؤولني  ذات  اأمام  الطريق 
من  هام  عدد  و�سعية  ت�سوية  يف  عليهم 
ما  وفق  الوالية  خارج  من  العمل  طالبي 

اأوردته م�سادرنا .

اأحمد باحلاج 

د-وليد بوعديلة
جامعة �ضكيكدة

الت�سامن  قيم  من  الكثري  برزت  لقد 
مع  اجلزائري،  املجتمع  يف  والتعاون 
مل  وما  ال�سعبني  احلراك  م�سريات 
والدرو�س  اخلطب  تفعله  اأن  ت�ستطع 
الرتبية،  يف  املدر�سية  والطرق 
يف  اجنازه.  الوطنية  الهبة  ا�ستطاعت 
انتظار القيام مبا هو اكرب مثل حمالت 

التربع بالدم يف امل�سريات.

حرائر اجلزائر وال�ضدقة

يف  احلرة  اجلزائرية  املراأة  اأ�سهمت 
ال�سلمي  اجلزائري  الربيع  حراك 
يف  باحل�سور  تكتف  ومل  احل�ساري، 
اال�رشاب  او  واالحتجاج  امل�سريات 
التعبري  اأو  املختلفة  العمل  اأماكن  يف 
الراأي  عن  وال�سيا�سي  االعالمي 
عرب  العامل  كل  �ساهد  بل  واملوقف، 
التوا�سل  وال�سبكات  الف�سائيات 
من  احلرائر  به  ما جادت  االجتماعي 

اأطعمة للم�ساركني يف امل�سريات.
اجلزائرية  العائالت  قدمت       
مثل  ال�سعبية،  املاأكوالت  اأنواع  كل 
والعي�س  وال�سخ�سوخة  الك�سك�سي 
و  واملحاجب...  والطمينة  والرباج 
اخرج املت�سدقون يف وال ية �سكيكدة 

اأعدادا كثرية من حلويات الفراولة.
قدم  كثرية  جزائرية  مناطق  ويف    
الدقلة  و  الزالبية  اجلزائريون 
من  واللنب...وهناك  واحللويات 
والع�سري  املاء  قارورات  بو�سع  �ساهم 
امل�ساركون  لياأخذها  االأر�سفة  يف 
�ساعد  ما  وهو   ، ال�سعبي  احلراك  يف 
على  ال�سن  وكبار  املر�سى  بخا�سة 

اال�ستمرار يف امل�سري ال�سعبي.
اإنها بع�س املالمح املجتمعية التي    
تعيد الثقافة ال�سعبية اجلزائرية للحياة 

الظاهرة  هذه  تتجلى  وهنا  والتجدد، 
�ساحة  اإىل  تدخل  التي  الثقافية 
الد�ستورية،  و  ال�سيا�سية  التجاذبات 
ال�سلمي  ال�سيا�سي  اخلطاب  فنجد 
الثقايف  واملوروث  جهة  من  الراقي 
�سياق  يف  اأخرى،  جهة  من  ال�سعبي 
الت�سامن والوحدة الوطنية و الرتابية، 
ا�ستعدادا ملواجهة كل حتديات داخلية 
اجلزائري  ال�سارع  فيكون  وخارجية، 

م�ساهما يف االأمن القومي فعال. 

عودة ال�ضهداء واالرتباط 
بنوفمرب

ومن عالمات جتدد االرتباط بالتاريخ 
ال�سهداء  ح�سور  اجلزائرية  والثقافة 
وال�سعارات  ال�سور  يف  واملجاهدين 
ما  وهو  امل�سريات،  يف  رفعت  التي 
ح�رش يف كل الربوع الوطنية من ال�رشق 
للغرب ومن ال�سمال للجنوب، مما قدم 
للعامل �سورة مثالية عن تفاعل جزائري 

كبري مع الثورة التحريرية...
الثائر  اجلزائري  ال�سباب  ونقل     
الكثري  لل�سلطة-الع�سابة  والراف�س 
اجلزائر  اأن  اأهمها  لعل  الر�سائل،  من 
امل�ستقلة خانت ال�سهداء ومل ت�رش يف 

طريقهم ومل حتقق اأحالمهم؟؟؟ 
  وكانت امل�سريات عرب الوطن تنطلق 
دالالت  لها  و�سوارع  �ساحات  من 
مثل  اجلزائري،  بالتاريخ  وعالقات 
نوفمرب1954،  1945،اأول  ماي  اأحداث 
ال�سهداء،  �ساحات  1955،..اأو  اأوت   20
الثورة، احلرية،.... اأو �ساحات باأ�سماء 
مثل  والعلماء،  واملجاهدين  ال�سهداء 
مراد،  ديدو�س   ، مهيدي  بن  العربي 
عبد  االأمري  زكرياء،  مفدي  زبانا، 
القادر، هواري بومدين، ابن بادي�س...
 لقد فعل احلراك ال�سعبي العالقة بني 
ال�سباب والتاريخ الثوري اجلزائري مامل 
تفعله موؤ�س�سات الدولة، من املتاحف 

واملراكز  ال�سباب  ودور  واملدار�س 
قدمت  العك�س  على  بل  الثقافية، 
�سورا  بالوطنية  تتغنى  التي  االأحزاب 
�سيئة من الف�ساد والتزوير واالختال�س 
ال�رشعية  ب�ساعرات  الثورة  ت�سويه  و 
الثورية، لذلك كانت ال�رشعية ال�سعبية 
النوفمربية  الثورة  ال�سرتجاع  حماولة 
لبالد.. ال�سارقني«كليتو  الفا�سدين  من 

كليتو ثورة نوفمرب؟؟؟«.
وعلى الباحثني االجتماعيني و الثقافيني 
و الل�سانيني الرتكيز على هذه الظواهر 

ال�سعبية العظيمة لدرا�ستها وحتليلها.
حملة التربع بالدم..اأو« نتربعو قاع«

اأيام مبادرة التربع    لقد اقرتحنا قبل 
ونبهنا  ال�سعبية،  امل�سريات  يف  بالدم 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  خمتلف 
بداأت  ،وقد  املبادرة  لتنفيذ  للتحرك 
بع�س  الفاي�سبوكية  املجموعات 
لتج�سيدها،  التحرك  يف  الواليات 
و  االن�سانية  اجلمعيات  من  وناأمل 
االجتماعية و اخلريية التحرك كذلك، 
وليكن  الوطني.  التكافل  لتحقيق 

�سعارها »نتربعو قاع«.
امل�سلمني  العلماء  جمعية  من  وناأمل 
اأن  الوطني  االنت�سار  ذات  اجلزائريني 
تتبنى املبادرة، عرب مكاتبها وفروعها 
االن�سانية،  العملية  لتنظيم  الوالئية، 
ويف  الوطنية،  الروح  ارتفاع  ظل  ففي 
جنمع  اأن  علينا  الكبرية  املواطنة  ظل 
و�سهر  بخا�سة  الدم ملر�سانا،  اأكيا�س 

رم�سان مقبل ويقل عدد املتربعني.
الرزاق  عبد  الدكتور  من  ونرجو    
مع  ال�سعي  اجلمعية  رئي�س  ق�سوم 
الروح  هذه  لتج�سيد  الوطني  مكتبه 
الوطنية االن�سانية. فمن غري املعقول 
واخلريية  االجتماعية  اال�ستفادة  عدم 
يف  املواطنني  من  املاليني  هذه  من 
ال�سوارع الأجل القيام مببادرات اإن�سانية 

تخدم م�ست�سفياتنا ومر�سانا؟؟
يف  الدم  جع  عمليات  و�ستكون 
امل�سريات اأول بادرة عاملية مل ت�سبق، 

حيث يقدم االن�سان دمه للمر�سى وهو 
ينقل احتجاجه ال�سلمي على الفا�سدين 
دبلوما�سية  لوطنه،فتكون  واملف�سدين 
من  والتحرر  للحرية  مفتاحا  ال�سلم 
وتكون  والف�ساد،  اال�ستبداد  قيود 
عالمة لل�سلمية قد تفتح اأبواب الن�ساط 
العاملية،  على  اجلزائري  ال�سياحي 
اجلزائرية  اجلمعيات  لكل  وميكن 
امل�ساهمة يف تنظيم وت�سيري املبادرة،  
واالأرقام تقول باأنه طيلة عام 2018 مل 
يتم اأكرث من 600األف كي�س دم وطنيان 
 20 اأكرث من  كل جمعة  يلتقي  يف حني 
املوؤ�س�سات  جزائري،وكل    مليون 
من  تعاين  والياتنا  يف  اال�ست�سفائية 

نق�س حاد يف اأكيا�س الدم؟؟

يف اخلتام

�سيتحد ال�سباب اجلزائري و�سيتم�سك 
بوطنهن ويعيد كتابة املجد الذي كتبه 
اأجداده ال�سهداء واالأحرار، وتتوا�سل 
�ساهد الت�سامن والتكافل يف احلراك 
الأن  ومكان،  زمان  كل  وكفي  ال�سعبي 
بعطر  تتحرك  اجلزائرية  الروح 
واأريج  اال�سالم  واأخالق  ال�سهداء 
الفداء  و�سيكون  النوفمربية اخلالد،  
الرجال  و�سياأتي   ، واملال  بالروح 
الذين يج�سدون حمالت التربع بالدم 
الوطني  ال�ساعر  ،  يقول  اليوم وغدا 

حممد العيد اآل خليفة:
اأيها التاعبون يف عمل اخلري

�ستاأتي باأجرها االأتعاب
ا�سمدوا للعدى واإن �سايقوكم
ال تهابوا من العدى ال تهابوا
ح�سبنا اهلل يف االأمور ومن ذا

هو كاهلل قاهر غاّلب
فابدواأ با�سمه االأمور وانهوا

اإنه با�سمه تذّل ال�سعاب
ال�سعبني  احلراك  �سور  مالحظة: 

عزابة ،�سكيكدة

حملة الترب ع ب�لدم يف امل�ضريات و�ضورة اجلزائر الدولية

اإجراءات  رئي�س الوكالة الوالئية للت�ضغيل قطعت الطريق اأمامهم

توظيف 25 ع�مل من خ�رج ورقلة 

من الب�ب ب�ل�ضرك�ت النفطية
.       تعليمات احلكومة املتعلقة باأولوية التوظيف  يف مهب الريح
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ك�ضفت م�ضادر  موثوقة من املديرية اجلهوية 
ل�ضوناطراك باقليم دائرة حا�ضي م�ضعود ، عن 

توظيف خالل ال�ضنة املن�ضرمة ومع بداية العام 
اجلاري  25 عامل من خارج الوالية على م�ضتوى 

جميع الفروع التابعة للمجمع النفطي العمالق 
�ضوناطراك دون املرور على الوكاالت املحلية 

للت�ضغيل ، وهو ما يتنافى مع التعليمات احلكومية 
الرامية ملنح اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء املنطقة .



نا�شد ن�شطاء حقوقيون وجمعويني 
يف  ممثلة  العدالة  اأجهزة   ، بورقلة 
التحرك  ب�رضورة  العام  النائب 
العاجل لفتح حتقيق اأمني وق�شائي 
ف�شاد متورط  م�شتعجل يف ملفات 
التي  الأولية  القائمة  ح�شب  فيها 
يف  يومية«الو�شط«  بها  انفردت 
تنفيذيا  م�شوؤول   35 �شابق  عدد 
وولئيا و روؤ�شاء بلديات و اطارات 
متهمون  النفطية  بال�رضكات 
بتبديد املال العام بابرام �شفقات 
م�شبوهة خمالفة للت�رضيع ، ناهيك 
تكرار  يف  م�شوؤولني  تورط  عن 
ميزانية ال�رضف على م�شاريع غري 
جمدية كتزين املحيط والت�شجري . 
من جهة فقد �شدد ذات املتحدثني 
املبا�رض  التحقيق  �رضورة  على 
الذين عبثوا مبئات  امل�شوؤولني  مع 
املاليري املر�شود للحزام الأخ�رض 
تقرت  بني  الرابط  بالطريق 
ذريعا  ،  ف�شال  حقق  الذي  وورقلة 
ال�شخمة  املالية  لالأغلفة  ا�شافة 
اعادة  م�رضوع  لفائدة  املر�شودة 
ال�شحي  ال�رضف  �شبكات  تاأهيل 
كو�شيدار  �رضكة  لفائدة  امل�شند 
الأحياء  بعديد  عليها  املغ�شوب 
ب�شبب عدم  وذلك  الولية  بعا�شمة 
احرتام معايري الجناز وذلك ب�شبب 
تفاوت الأدوات الرقابية وهو الأمر 

الذي فاقم من حدة الو�شع املتاأزم 
املياه  في�شانات  اأ�شبحت  بعدما 
ال�شعبية  الأحياء  حتا�رض  القذرة 
احلديثة  ال�شكنية  التجمعات  و 
تثبت  وجود  عن  ناهيك   ، الن�شاأة 
تورط مدراء وم�شرييني بال�رضكات 
�شارخ  تبديد  يف  الكربى  النفطية 
�شفقات  بابرام  �شواء  العام  للمال 
وهمية اأو عن طريق الت�رضيح بعتاد 
التي  املاليري  له  ر�شدت  �شخم 

حولت نحو وجهة جمهولة .
 اإىل جانب ذلك فقد طالبت �شكوى  

للنائب  حقوقيون  ن�شطاء  رفعها 
العام لدى جمل�س ق�شاء ورقلة من 
اأجل الإ�رضاع يف التحقيق يف الوجهة 
يف  املر�شودة  للماليري  املجهولة 
اإطار اعادة ترميم �شبكة الطرقات 
ترميمها  عملية  يتم  التي  الداخلية 
اأكرث من مرة ، وهو ما كلف اخلزينة 
العمومية للدولة اأموال �شخمة دون 
خا�شة   ، املرجوة  النتائج  حتقيق 
اذا علمنا اأن امل�شكل القائم اأحلق 
اأ�رضارا ج�شيمة باملركبات النفعية 
باأ�شحابها  دفع  مما  وال�شياحية 

بعدم  منا�شبة  اأكرث من  للتهديد يف 
ق�شيمات  م�شتحقات  ت�شديد 
مت�شل  مو�شوع  .  ويف  ال�شيارات 
اخلا�شة   م�شادرنا  �رضبت  فقد 
املن�رضمة  ال�شنة  خالل  معلومات 
ملفات  يف  املحققون  تعر�س  عن 
طرف  من  مل�شايقات  الف�شاد 
الوزير  بحكومة  نافذين  م�شوؤولني 
وراء  كان  ما  وهو  الأ�شبق  الأول 
التوقف املفاجئ للتحقيقات وحال 
النهائية  النتائج  عن  الك�شف  دون 

وفق ما اأوردته م�شادرنا .

يغرق طريق اأمقيدن و حتديدا منه 
و  تيميمون  بني  الرابط  اخلط  يف 
يف  كلم   200 م�شافة  على  املنيعة 
املقايي�س  بكل  كارثية  و�شعية 
خلقت حالة من الذعر لدى عابريه 
�شلبا على  ذلك  يعقب  اأن  ، خ�شية 

�شالمتهم و �شالمة مركباتهم .
يوميا  ي�شلكه  الذي  الطريق   
ي�شفع  مل  املركبات  اأنواع  خمتلف 
اإعادة  بربنامج  يحظى  باأن  له 
عابريه  ا�شتنكر  حيث   ، تهيئته 
له  الرتميم  م�رضوع  من  اإق�شائه 
و  الو�شع  يتفاقم  اأن  قبل  ذلك  و 
على  امل�شاكل  من  مزيدا  يخلف 
م�شتوى طول الطريق ، و ذلك بعد 
املواطنني  من  الع�رضات  اأكد  اأن 
يف جممل ت�رضيحات متفرقة لهم 
الراهنة  الو�شعية  اأن  لـ«الو�شط«   «
للطريق ت�شبب يف بروز ما ي�شمى 
و   ، كالطفيليات  الطرق  بقطاع 
الذين ا�شتثمروا يف الو�شع املتعفن 
بعد اأن باتوا ي�شتهدفون كل عابري 
الطريق من اأ�شحاب خمتلف اأنواع 
�شلة  ذي  �شياق  يف  و   . املركبات 

املواطنني  ت�شاءل   ، باملو�شوع 
حيال  الو�شية  اجلهات  �شمت  عن 
الرغم  على  ذلك  و   ، الو�شعية 
العادية  الربامج  من  يظل  اأنه  من 
 ، اإليهم  املوكلة  املهام  اإطار  يف 
على  اإدراجه  ح�شبهم  يكفي  اإذ 
املحلية  ال�شلطات  نقا�س  طاولة 
و اجلهات القائمة على الو�شع ، و 
ذلك يف �شبيل متكينه من ميزانية 
حمددة بح�شب حاجة الطريق من 
اأجل التكفل به ، و اإجها�س جدري 
بات  الذين   ، ال�شكان  ملعاناة 
اأغلبهم مير من الطريق جمربا يف 
ذلك عالوة  و   ، البديل  غياب  ظل 
فرتدي  الطرق  قطاع  تواجد  على 
حالة الطريق خلفت اأ�رضار مادية 
هذا   ، مركباتهم  على  ج�شيمة 
بال�رضورة  ينعك�س  الذي  الو�شع 
و  لها  ملا  اأ�شحابها  �شالمة  على 
مميتة  �شري  حوادث  يف  ت�شبب  اأن 
و  ال�شحايا  من  قائمة  خملفة 
اجلرحى منهم من يتعر�س لإعاقة 

مدى احلياة .
�أحمد باحلاج 

�شيدي  غر�س  قرية  تتخبط 
جملة  يف  اأنقو�شة  ببلدية  بوغفالة 
يوميات  اأرقت  التي  امل�شاكل  من 
الفتقار  راأ�شها  وعلى  ال�شكان 
عرب  العمومية  لالإنارة  تام  ال�شبه 

جميع ال�شوارع .
�شيدي  غر�س  قرية  �شكان  نا�شد 
بوغفالة ال�شلطات املحلية ببلدية 
ورقلة  ولية  عن  كلم   25 اأنقو�شة 
الت�رضيع  على  العمل  ب�رضورة   ،
مب�رضوع  املنطقة  دعم  عملية  يف 
بعدما  العمومية،  الإنارة  �شبكة 
تغرق  العائالت  غالبية  اأ�شبحت 
يف الظالم الدام�س،مبجرد غروب 
ال�شم�س ،  ومما زاد الطني بلة، هو 
تزامن امل�شكل مع اإقرتاب  حلول 
تتكاثر  اأين  ال�شيفية،  املرحلة 
يف  وال�شامة  ال�شارة  احل�رضات 
عن  النظر  بغ�س  الوقت،  نف�س 
وال�شطو،  ال�رضقة  ظاهرة  تف�شي 
املوؤ�ش�شات  تطال  ما  عادة  التي 
جنح  حتت  والبيوت  الرتبوية 
املت�رضرون  ت�شاءل  وقد  الظالم، 
العمومية  الإنارة  غياب  من 

بالناحية ال�شالف ذكرها، عن م�شري 
يف  املر�شودة  ال�شخمة  الأموال 
املحلية  ال�شلطات  م�شاعي  اإطار 
القرية  وانت�شال  النقائ�س  لتدارك 
من التخلف التنموي الذي تتخبط 
فيه، وهو ما ولد حالة من الغليان 
الذين  ال�شكان  لدى  وال�شخط  
توعدوا يف العديد من املنا�شبات 
ذهب  بل  ال�شارع،  اإىل  باخلروج 
اإىل  حمدثينا  من  الآخر  البع�س 
اتهموا  عندما  ذلك،  من  اأبعد 
للمجل�س  التنفيذي  املكتب 
على  باللتفاف  البلدي  ال�شعبي 
الهروب  �شيا�شة  وانتهاج  مطالبهم 

لالأمام .
من جهتها، ثمنت احلركة اجلمعوية 
�شيدي  غر�س  قرية  دعم  مطلب 
بعدما  العمومية  بالإنارة  بوغفالة 
بال�رضعي،  الأخري  هذا  و�شفت 
التكفل  خانة  يف  يندرج  لأنه 
الجتماعية  اجلبهة  بان�شغالت 
والإمكانات  الأولويات  ح�شب 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 

طالب ن�ضطاء جمعويون وحقوقيون بورقلة ، �لنائب �لعام لدى جمل�س �لق�ضاء بالوالية بالتحرك �لعاجل لفتح 
حتقيق �أمني وق�ضائي م�ضتعجل �ضد رموز �لف�ضاد �ملتورطني يف ملفات من �لعيار �لثقيل .

�حلز�م �الأخ�ضر ،�ل�ضرف �ل�ضحي م�ضاريع  �إلتهمت �ملاليري دون جدوى

.        مطالب بتو�ضيحات حول توقف �لتحقيق مع 35 م�ضوؤول بورقلة 

�أحمد باحلاج 

النائب العام بورقلة مطالب 
بفتح حتقيق مع رموز الف�ساد 

حركتهم  ورقلة  بطالو  اأم�س  وا�شل 
مقر  اأمام   ، املفتوحة  الحتجاجية 
بالتجاوب  للمطالبة  ورقلة  ولية 
امل�رضوعة  مطالبهم  مع  الفوري 
يف  اأحقيتهم  مقدمتها  يف  تاأتي  التي 
يف  العاملة  الوطنية  بال�رضكات  العمل 

ال�شناعة النفطية .
 اأكد ممثلي البطالني املحتجني اأمام 
مقر ولية ورقلة ،يف ت�رضيح لهم مع 
يومية »الو�شط« ، اأن وايل الولية عبد 
القادر جالوي ورئي�س الوكالة الولئية 
ا�شتقبالهم  راف�شا  رايق  حممد 
ما  على  اللتفاف  بخيار  متم�شكني 
تاأتي  التي  مطالبهم  ب�رضعية  و�شفوه 
يف مقدمتها �رضورة التطبيق ال�شارم 
ملنح  الرامية  احلكومة  لتعليمات 
على  املنطقة  لأبناء  التوظيف  اأولوية 
والأجنبية  الوطنية  ال�رضكات  م�شتوى 
العاملة يف ال�شناعة النفطية النا�شطة 

باإقليم حا�شي م�شعود .
ذات  طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
معنا  حديثهم  معر�س  يف  املتحدثني 

ب�رضورة تقدمي تو�شيحات حول اقدام 
ال�رضكات الوطنية وعلى �شبيل املثال 
ل احل�رض �رضكة خدمات الأبار على 
اجراء  لهم الفحو�شات املهنية باللغة 
الوكالة  رئي�س  اأن  مادام  الفرن�شية 
قد  رايق  حممد  للت�شغيل  الولئية 
لديه م�شكل يف  اأنه ل يوجد  لهم  اأكد 
فئة  من  العمل  عن  العاطلني  توظيف 
حمدودي امل�شتوى ، ويف �شياق مت�شل 
عن  الغا�شبني  البطالني  اأبدى  فقد 
وايل  رف�س  ال�شديد جراء  امتعا�شهم 
جالوي  القادر  عبد  بورقلة  الولية 
لن�شغالتهم  وال�شتماع  ا�شتقبالهم  
�شدد يف  لطاملا  الذي  ، كيف ل وهو 
�رضورة  على  العالمية  خرجاتها 
والتكفل  ال�شغل  قطاع  م�شار  ت�شحيح 
مبطالب البطالني بتطبيق مبداأ ح�شب 

الأولويات و المكانات املتاحة . 
ورقلة  بولية  ال�شغل  ملف  اأن  ومعلوم 
املركزية  بالعا�شمة  املعروفة 
الفرتة  يف  يعي�س  ال�رضقي  للجنوب 
�شاخن  �شفيح  وقع  على  احلالية 

مقدمة  عمل  عرو�س  ت�رضيب  ب�شبب 
نهاية ال�شنة املن�رضمة مت معاجلاتها 
حفيظة  اأثار  ما  وهو   ، الطاولة  حتت 

البطالني  .
»الو�شط« قد  اأن يومية  بالذكر  جدير 
اإىل  ال�شابقة  اأعدادها  يف  تطرقت 
رفعت  احتجاجية  وعرائ�س  �شكاوى 
بتعيني  تطالب  بالبالد  القرار  ل�شناع 

وايل قادر على تروي�س مدراء الت�شيري 
العامون  واملدراء  الب�رضية  واملوارد 
على  املتمردين  النفطية  لل�رضكات 
تعليمات احلكومة، مقابل وجود اأدىل 
املبا�رض  التوظيف  يف  تورطهم  تثبت 
املرور  دون  الولية  خارج  من  لعمال 

على الوكالت املحلية للت�شغيل  .
�أحمد باحلاج

للتحقيق يف جتاوز�ت �لتوظيف و �أولوية �لعمل بال�ضركات �لنفطية 

.     رف�س  �إجر�ء �لفح�س �ملهني يف من�ضب عامل ب�ضيط باللغة �لفرن�ضية 

بطالو ورقلة متم�سكون بخيار الت�سعيد 

و�ضعيته �لكارثية �ضهلت ماأمورية ن�ضاط 
قطاع �لطرق

تز�منا مع �قرت�ب �ل�ضيف و رم�ضان  

طريق اأمقيدن بتميمون 
و املنيعة ي�ستغيث 

�سكان قرية غر�س �سيدي 
بوغفالة  يطالبون بالإنارة 
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�ضبب الت�ضا�ؤل

هذا  �سبب  ب�أن  القول  ميكن  ال 
االأو�س�ع  ا�ستقرار  هو  الت�س�وؤل 
الع�سكرية،  العملية  جّراء  هن�ك 
فهذه رواية يح�ول ترويجه� بع�ض 
وهي  حلفرت،  “عملي�”  الداعمني 
بعيدة كل البُعد عن حقيقة االأو�س�ع 
احل�لية، وت�رصيح�ت بع�ض عمداء 
ب�أن  وا�سحة  اجلنوب  البلدي�ت يف 
رمب�  بل  مت�أزم�ً،  يزال  ال  الو�سع 
على  اخلرق  اّت�سع  حتى  ا�ستفحل 

الراقع.
االأممي  املبعوث  اإح�طة  اأن  كم� 
االأخرية اأم�م جمل�ض االأمن الدويل 
املفِجعة  ال�سورة  اللث�م  اأم�طت 
-ويح�ول  العملية  خلفته�  التي 
حني  اإخف�ءه�-  واإعالمه  حفرت 
قوات  دخول  “اإن  ب�رصاحة:  ق�ل 
مقتل  يف  ت�سبب  مرزق  اإىل  حفرت 
من  �سخ�س�ً   18 عن  يقل  ال  م� 
�سك�ن املدينة واإ�س�بة 29 اآخرون، 
هجم�ت  يف  منزال   90 واإحراق 
القب�ئل”  “قوات  �سنته�  انتق�مية 

التي حتت اإمرة حفرت”.
حتديداً  بداأ  العملية  زخم  ت�س�وؤل 
الذي  اأبوظبي  لق�ء  من  اأي�م  بعد 
وهو  وحفرت،  ال�رصاج  بني  جمع 
الذي  التف�سري  تبني  اإىل  يجّرن�  م� 
�س�بق  مق�ل  يف  عنه  حتدثت 
حلفرت  احلقيقي  الهدف  اأن  من 
موقفه  تدعيم  هو  العملية  وراء 
الدويل  املجتمع  اأم�م  التف�و�سي 
يف ده�ليز حل االأزمة الليبية، وهو 
ب�سبب رف�ض  م� ف�سل يف حتقيقه 

ال�سفري االأمريكي احل��رص يف لق�ء 
ا�ستخدام  البعثة  وكذلك  اأبوظبي 
اجلنوب كورقة �سي��سية للتف�و�ض.

ماذا خلفت العملية 
الع�ضكرية حلفرت يف 

اجلنوب؟

الع�سكرية  العملية  جتن  مل 
اإال  اجلنوب  �سك�ن  على  حلفرت 
ك�فة  على  الت�أّزم  من  مزيداً 
ف�سله  اإىل  ف�إ�س�فة  امل�ستوي�ت، 
يف دحر املع�ر�سة الت�س�دية التي 
املعلن  املحوري  ال�سبب  هي 
الطريق  العملية  فتحت  للعملية، 
من  اأخرى  مليلي�سي�ت  وا�سع� 
املع�ر�سة  وهي  احلدود  خ�رج 
ال�سفة  واأ�سفت  ال�سودانية 

الع�سكرية على ع�س�ب�ت التهريب 
�س�رعت  التي  امله�جرين  ونقل 
كم�  حفرت،  لقوات  االن�سم�م  يف 
قد  االإن�س�ن  حقوق  انته�ك�ت  اأن 
و�سلت اإىل م�ستوى خميف خ��سة 
يف مدينة مرزق وهو م� �رّصح به 
املبعوث االأممي يف اإح�طته اأم�م 
اآنًف�،  اأ�رصُت  كم�  االأمن  جمل�ض 
االأمر الذي �سّبب -وهو االأخطر- 
العرقية  النعرات  تهييج  يف 
ب�الإ�س�فة  ذلك  كل  وت�أليبه�، 
االأو�س�ع  تردي  يف  زي�دة  اإىل 
مدن  افتق�ر  وا�ستمرار  املعي�سية 
اجلنوب اإىل اأب�سط اخلدم�ت رغم 
احلكومة  برئي�ض  حفرت  ا�ستج�رة 
لالهتم�م  الثني  عبداهلل  املوؤقتة 
امل�ستجري  لكن  امل�س�كل،  بهذه 
الرم�س�ء  من  ك�مل�ستجري  ب�لثني 

ب�لن�ر.

رغم ذلك؛ مل يحقق ق�ئد الكرامة 
الهدف ال�سي��سي بف�سل املوؤ�س�سة 
متهيداً  املدنية  عن  الع�سكرية 
لال�ستحواذ الك�مل كم� هي ع�دة 
-واحل�ل  املحزن  لكن  الع�سكر، 
ا�ستغالله  ا�ستمرار  هو  هذه- 
حم�ولة  يف  اجلنوب  مل�س�كل 
هي  التي  امل�س�لح  هذه  حتقيق 
امل�س�لح  عن  تكون  م�  اأبعد 
اإىل  �سعيه  اأن  كم�  الوطنية، 
�رصت  يف  جديدة  توتر  بوؤر  خلق 
اأي�س�ً  الليبي هو  واجلفرة والغرب 
حم�ولة الإحداث نوٍع من الفو�سى 
الذي  ال�سي��سي  امل�س�ر  يعرقل 
م�  وهذا  تت�سحه،  مع�مله  بداأت 
يوؤكد اأن حترك�ت حفرت الع�سكرية 
لتغيري  ي�ئ�سة  اإال حم�والت  لي�ست 
املع�دلة ال�سي��سية يف �س�حله وال 

اأظنه يُفلح.

مّر اأكرث من �ضهرين على العملية التي اأطلقها حفرت لتحرير اجلنوب ممن ��ضفهم باجلماعات الإرهابية 
�التنظيمات الأجنبية، العملية التي لقت ر�اجا  كبرًيا بني خمتلف الو�ضائل الإعالمية املوالية لقائد 

الكرامة، كما اأنها -د�ن اخلو�ض يف الأ�ضباب- قد قوبلت بزخم �ضعبي ملحوظ هذا الزخم الكبري �ضرعان ما 
ا، �ضواء من مدّبري العملية: حفرت �قواته �متحدثه الر�ضمي، اأ� من املوؤ�ض�ضات الإعالمية  ت�ضاءل تدريجًيّ

الداعمة للعملية، اأ� حتى من ن�ضطاء اجلنوب املرحبني بدخول قوات حفرت اإىل اجلنوب.

يف ليبيا

م٫�ض

اجلنوب.. و�سيلة حلفرت مل حتقق غايتها

ليبيا

ال�ضراج

“الغارديان”

م�سروع مدنية الدولة يف ليبيا حتت االختبار يف طرابل�س

انقالب حفرت وحربه على 
العا�سمة �سيواجه بحزم وقوة

جمل�س االأمن تردد يف طلب 
حفرت” “تراجع 

الرئ��سي ف�ئز  ق�ل رئي�ض املجل�ض 
وقع  الذي  االعتداء  اإن  ال�رصاج 
احلرب  واإعالنه  حفرت  قوات  من 
الع��سمة  ال�سيم�  ليبي�  مدن  على 
ال�سي��سي؛  االتف�ق  على  وانقالبه 
واأو�سح  واحلزم.  ب�لقوة  �سيواجه 
ال�رصاج يف كلمة م�سورة ؛ اأن جميع 
ك�نت  حفرت  مع  �س�بق�  اللق�ءات 
واحلف�ظ  االأزمة  الإنه�ء  ت�سعى 
ومدنية  الدميقراطي  امل�س�ر  على 
العهد وح�ول  اأنه نق�ض  اإال  الدولة، 

طعنن� يف الظهر؛ واأر�سل اأبن�ء ليبي� 
للمجهول وجعل منهم وقودا حلرب 
ال رابح فيه�، حمطم� بذلك م�س�عي 
الليبيني للحل ال�سلمي، وفق تعبريه. 
كم� ط�لب ال�رصاج املجتمع الدويل 
ومن  املعتدي  بني  ي�س�وي  ب�أال 
ي�سعى  من  بني  اأو  نف�سه  عن  يدافع 
ب�لدولة  وامللتزم  الدولة  لع�سكرة 
كل  داعي�  الدميقراطية؛  املدنية 
الدول التي تتدخل يف ليبي� اأن ترفع 

اأيديه� عنه�، وفق قوله.

تقريرا  الغ�ردي�ن  �سحيفة  ن�رصت 
يف  اجل�رية  االأحداث  حول 
طرابل�ض ذكرت فيه اأنه وبعد اأكرث 
من 50 ع�م� اأ�سبح امل�سري خليفة 
وهو  طرابل�ض،  اأبواب  على  حفرت 
ع�سكري  حكم  فر�ض  اإىل  اأقرب 
يف البالد من اأي وقت م�سى خالل 
م�سريته. التقرير الذي كتبه حمرر 
ب�تريك  الدبلوم��سية،  ال�سوؤون 
اجله�ت  بع�ض  اإن  فيه  ق�ل  وينتور 
الغربية ال تريد الوقوف يف طريق 
حفرت نحو ال�سلطة، م�سرياً اإىل اأن 
اأخرى،  مرة  نف�سه�  جتد  قد  ليبي� 
نظ�م  �سقوط  من  اأعوام   8 بعد 
م�ستبدة،  �سلطة  حتت  القذايف 

ح�سب و�سفه.
االأمن  جمل�ض  اأن  وينتور  واأ�س�ف 
يف  تردد  املتحدة  لالأمم  الت�بع 
اإىل  حفرت  فيه  يدعو  بي�ن  اإ�سدار 
واأن  طرابل�ض  نحو  الزحف  وقف 
يف  ت�س�عد  اأن  بدل  الغربية  الدول 
اإر�س�ء الدميقراطية يف ليبي� تنظر 
اإىل االأزمة يف البالد من ن�حية دور 
طرابل�ض يف وقف موج�ت الهجرة 
النفط  واإنت�ج  االإره�ب  ومك�فحة 

للجي�ض  الع�م  الق�ئد  اأن  اإىل  يُ�س�ر 
الوطني، امل�سري خليفة حفرت، قد 
اأطلق يوم االأربع�ء امل��سي عملية 
القوات  ووجه  طرابل�ض”  “حترير 
الع��سمة  تخوم  على  املرابطة 
العملية  لتنفيذ  املح�ور  بك�فة 
قوات  ق�ئد  رف�ض  الع�سكرية. 
املقرتح  حفرت  خليفة  الكرامة 
الذي قدمه له االأمني الع�م لالأمم 
املتحدة اأنطونيو غوتريي�ض، حول 
املجل�ض  رئي�ض  مع  يجمعه  لق�ء 
الرئ��سي ف�ئز ال�رصاج يف جنيف يف 
حم�ولة الحتواء االأزمة والتطورات 
ت�رصيب�ت  وبح�سب  االأخرية 
دبلوم��سية فقد وافق ال�رصاج على 
ق�ئد  يوقف  اأن  ب�رصط  املقرتح 
يف  الع�سكرية،  عملي�ته  الكرامة 
معلًن�  املقرتح  حفرت  رف�ض  حني 
الع�سكرية  عملي�ته  يف  ا�ستمراره 
اأن اأمني ع�م االأمم املتحدة  يُ�س�ر 
زي�رة  اإىل طربق يف  و�سل اجلمعة 
التقى خالله� رئي�ض جمل�ض النواب 
اإىل  يتوجه  اأن  قبل  �س�لح،  عقيلة 
بنغ�زي ويلتقي ف�ئد قوات الكرامة 

خليفة حفرت.

فتحي �ضامل اأبوزخار

اإر�س�ء  اأجل  من  ق�مت  فرباير  نعم 
قواعد نظ�م حكم مدين دميقراطي 
ال�سعب  اأن  من  وب�لرغم  ليبي�،  يف 
اإال اأن التعنت الع�سكري  خرج �سلمي�ً 
ملعمر القذايف دفع به الإعط�ء االأمر 
للراف�سني  ب�لت�سدي  االأمنية  لكت�ئبه 
وليمعن  الطريان،  مب�س�دات  له 
االأ�سلحة  خم�زن  فتح  طغي�نه  يف 
ال�سجون..  من  املجرمني  واأطلق 
الدولة  اإرادة  انت�رصت  ولكن 
زال  وم�  ال�رصاع  وا�ستمر  املدنية 
اإىل  طريقه  الليبي  ال�سعب  يتح�س�ض 

الدميقراطية ولو كره الظ�ملون!

التجربة �اخلطاأ
يف  ال�سي��سي  للتح�رص  نتيجة 
املوؤطرة  الفرق  ح�ولت  فقد  ليبي� 
املع�ر�سة  جمموع�ت  من  ب�خل�رج 
ليبي�  جن�حي  وب�لداخل  ب�خل�رج، 

واالإ�سالمي”،  “الليربايل،  الغد 
فرباير  انت�س�ر  بعد  ب�ل�سلطة  التفرد 
الواقع  االأمر  �سي��سة  وفر�ض 
الثوار بدغدغتهم  ب��ستغالل حم��ض 
ب�ملن�طقية والع�طفة الدينية اأحي�ن�ً 
والعن�رصية  ب�لقب�ئلية  الغ�لب  ويف 
املع�ر�سه  ت�ريخ  على  االتك�ء  اأو 
الفو�سى  ك�ن اخلط�أ. هذه  ومن هن� 
الع�مل  دول  من  الكثري  �سهية  فتحت 
وح�ولت  ب��ستخب�راته�  لليبي�  للت�سلل 
املتهورين  ب�أيدي  قواعده�  ب�سط 
لل�سالح،  احل�ملة  ليبي�  �سب�ب  من 
اخت�رت  من  الدول  من  وهن�ك 
وخ��سة  حفرت  ب�ل�سيد  املراهنة 
العودة  يف  م�رص  جتربة  جن�ح  بعد 
على  الع�سكري  بحكم  االأول  للمربع 
الذي  ال�سي�سي  عبدالفت�ح  ال�سيد  يد 
تلقى الدعم من ال�سعودية واالأم�رات 
وفرن�س�. وقد ا�ستف�د يف ليبي� العديد 
واملدنيني  ال�سي��سيني  الن�سط�ء  من 
تلك  من  واالإعالميني  واحلقوقيني 

التجربة!
اجلغرافية  الظروف  �س�عدت  لقد 

ال�رصقية  املنطقة  ب�إطاللة 
الدعم  بتوفري  م�رص  حدود  على 
وامل�دي  اال�ستخب�راتي  اال�ست�س�ري 
ق�عدة  الرجمة  واتخ�ذ  واالإعالمي 
التي�ر  تن�مي  وب�سبب  حفرت،   لل�سيد 
االإ�سالمي املتطرف الراف�ض ملدنية 
بعد  ال�سيد حفرت  نحج  فقد  الدولة  
اأربعة �سنوات لل�سيطرة عليه�، فكيف 
املمثلة  طرابل�ض  على  �سي�سيطر 
بل  والو�سطى؟  الغربية  للمنطقة 
اجلميع يتفق على اأن طرابل�ض ليبي�!

�ضعف موؤ�ضرات 
جناح  حفرت يف ليبيا 

“طرابل�ض”
 

من  يجزم  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ال 
هذه  يف  االأخر  و�سيُدمر  �سيُهلك 
ففي جميع  منت�رصاً  االأهلية  احلرب 
االأحوال النتيجة هي خ�س�رة لن� نحن 
بني  ال�رصاع  ولكن  وليبي�ت!!!  كليبني 

 17 تبنته  الذي  املدين  امل�رصوع 
حفرت  بقي�دة  الع�سكري  اأو  فرباير 
�سنوات وحتديداً  من  يظل م�رصوع�ً 
من 2014 عندم� اأعلن عن االنقالب 
املمثل  الع�م  الوطني  املوؤمتر  على 
مع  وب�ملق�رنة  املدين.   للدولة 
 2014 بداية  املتلفزة يف  ت�رصيح�ته 
ب�أنه �سي�سطر على املنطقة ال�رصقية 
منه  واأخذت  اأ�سبوعني  ظرف  يف 
من  االآن  يعلن  فكيف  �سنوات  اأربعة 
مك�ن جمهول ب�أنه �سيدخل طرابل�ض 
ي�ستطيع  ال  والك�تب  �س�عة؟   48 يف 
ت�سديق ذلك نتيجة لالأ�سب�ب الت�لية:

منه  اأخذت  الرجمة  يف  ك�ن  عندم� 
�سنوات  اأربعة  ال�رصقية  املنطقة 
يريد  الرجمة  يف  اليوم  وهو  فكيف 

دخول طرابل�ض يف 48 �س�عة؟
ب�لت�أكيد  امل�رصية  احلدود  وجود 
ع�مل م�س�عد كبري لدعم حلفرت اأم� 

احلدود الغربية فهي لي�ست كذلك.
جنحت  الليبية  امل�رصية  ب�حلدود 
يف  االإره�ب  على  احلرب  فزاعة 
ال�رصق الليبي ومهدت الطريق حلفرت 

مب�س�عدة االغتي�الت اال�ستخب�راتية 
واأي�س�  الع�سكريني  من  للعديد 
يعترب  وهذا  املدنيني،  النُ�سط�ء  
وبعيد  خم�طرة!  الغربية  ب�ملنطقة 
التطرف يف املنطقة  املن�ل. وجود 
لقوة  م�س�عد  ع�مل  ك�ن  ال�رصقية 
حفرت ب�لرغم من اأنه فتح له الطريق 
ليقربه البني�ن املر�سو�ض يف �رصت. 
قد  الذي  ب�لعدد  موجود  غري  وهذا 

ي�سعف اجلبهة ب�ملنطقة الغربية.
مع  حفرت  تن�سيق  اأن  من  ب�لرغم 
ال�رصاج يف اأبوظبي �سمن له مك�ن يف 
وبخي�نته  اأنه  اإال  ال�سي��سية  املع�دلة 
ال�سي��سة  لبوابة  ورف�سه  لالتف�ق 
�سيقلل  ع�سكري�ً  الهجوم  واختي�ره 
معه  تواط�أت  ولو  دولي�ً  مك�نته  من 
ب�لهجوم على  و�سجعته  الدول  بع�ض 

طرابل�ض.
عن  الطرف  غ�ض  الدويل  املجتمع 
بحجة  وقِبل  ال�رصقية  املنطقة 
ب�لرغم  حفرت  رفعه�  التي  االإره�ب 
للمدنيني  الف��سحة  االنته�ك�ت  من 
فمن  اليوم  اأم�  وبدرنه،  بنغ�زي 

التي  احلجة  نف�ض  قبول  ال�سعب 
اأن  بعد  وخ��سة  رفعه�  يف  ي�ستمر 
وتتنقل  لطرابل�ض  البعثة  رجعت 
له�  املج�ورة  واملدن  اأحي�ئه�  بني 
قبول  ميكن  فال  الربية..  ب�ملنطقة 
ت�ستقبل  وطرابل�ض  االإره�ب   كذبة 
الدوليني  والدبلوم��سيني  ال�سفراء 
اال�ستمرار  اأرادوا  اإذا  اأر�سه�!  على 
االن�سم�م  يف  خي�رات  ف�سيمنحون 
ال�رصطة  اأو  اجلي�ض  موؤ�س�سة  اإىل 
�سبه  موؤ�س�سة  يف  االنخراط  يف  اأو 

ع�سكرية.
بعد  غوتريي�ض  ال�سيد  كلم�ت  اأم� 
ليبي�  “اأترك  حفرت:  ال�سيد  لق�ء 
عليه  نرد  عميق”  وقلق  مثقل  بقلب 
تظل  و  الرا�ض”  يعبي�ض  “م�  ب�لليبي 
م�ستمرة  ال�سعوب  مب�سري  املم�طلة 
االأمن  جمل�ض  ط�ولة  على  حتى 
وعي  ولكن  ال�سبع..  الدول  واجتم�ع 
ال�سعب الليبي اليوم لن ي�سمح بتمرير 
جديد،  ع�سكرية  دكت�تورية  م�رصوع 
ف�مل�رصوع املدين هو احلل ولو ط�ل 

الن�س�ل.
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 مركز امل�ستقبل للأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

دالالت عديدة:

بها  منى  التي  الكبرية  الهزائم  طرحت 
املا�ضية،  الفرتة  »داع�ش« خالل  تنظيم 
ال �ضيما يف �ضوريا، دالالت عديدة، يتمثل 
من  قلياًل  لي�ش  عدد  وجود  يف  اأبرزها 
االأوروبيات الالتي انخرطن يف �ضفوفه، 
الدول  لدى  عديدة  خماوف  اأثار  ب�ضكل 
اأن  ميكن  التي  التداعيات  من  االأوروبية 
تفر�ضها عودتهن املحتملة اإىل اأرا�ضيها، 
التي  باالأفكار  مت�ضكهن  ظل  يف  خا�ضة 

تبناها التنظيم.
»الداع�ضيات  بع�ش  رف�ضت  وقد 
عديدة،  لتقارير  وفًقا  االأوروبيات«، 
التي  واالتهامات  النقاب  عن  التخلي 
التنظيم  عنا�رص  من  الأزواجهن  توجه 
باأنهم »اإرهابيني«، ف�ضاًل عن اإ�رصارهن 
على اعتبار احلياة يف املناطق التي كان 
ي�ضيطر عليها التنظيم »منوذًجا م�ضغًرا 
مل  كما  حقيقي«.  اإ�ضالمي  مل�رصوع 
يخفن تطلعهن اإىل العودة من جديد اإىل 
تلك املناطق يف حالة ما اإذا اأتيحت لهن 
بعيدة  لي�ضت  وهى  اأخرى،  مرة  الفر�ضة 

يف روؤية بع�ضهن.
وقد بداأت دول اأوروبية عديدة يف درا�ضة 
التحديات القانونية واالأمنية ف�ضاًل عن 
للتعامل  التي ميكن اتخاذها  االإجراءات 
تفر�ضها  اأن  ميكن  التي  التداعيات  مع 
اإىل  لـ«الداع�ضيات«  املحتملة  العودة 
تتوافق  مل  النهاية  يف  لكنها  اأرا�ضيها، 
على �ضيا�ضات حمددة، حيث اأبدى وزير 
الداخلية الربيطاين �ضاجد جاويد رف�ضه 
عودة هوؤالء اإىل بريطانيا من جديد، يف 
اإىل  الفرن�ضية  ال�ضلطات  اأ�ضارت  حني 

حدى،  على  حالة  كل  درا�ضة  اإمكانية 
ال�ضياق  هذا  يف  قرارها  �ضريتبط  حيث 
حالة  من  تختلف  ومتغريات  باعتبارات 

اإىل اأخرى.
املوقف  هذا  اأن  يبدو  ال  ذلك،  ومع 
ظل  يف  نهائًيا،  يكون  �ضوف  الفرن�ضي 
م�ضئولني  جانب  من  اعرتا�ضات  وجود 
اآخرين على فكرة عودة »الدواع�ش« اإىل 
فرن�ضا، على غرار وزير اخلارجية جان 
مار�ش   31 قال، يف  الذي  لودريان،  ايف 
الفرن�ضيات  »الداع�ضيات  اأن   ،2019
و�ضوريا  العراق  اإىل  ذهنب  اللواتي 
هذا  على  معاملتهن  وينبغي  مقاتالت 

االأ�ضا�ش«.

اآخر ال  فاإن ثمة متغرًيا  ومن دون �ضك، 
على  النهاية  يف  يوؤثر  �ضوف  اأهمية  يقل 
الدول  تتخذها  �ضوف  التي  القرارات 
مرتبط  وهو  ال�ضدد،  هذا  يف  االأوروبية 
باأطفال »الداع�ضيات«، فطبًقا لتقديرات 
لوران  للداخلية  الفرن�ضي  الدولة  وزير 
اأهل  من  طفل   500 »هناك  فاإن  نونيز، 
فرن�ضيني موجودون بني �ضوريا والعراق«، 
منذ  عادوا  منهم   100 »نحو  اأن  م�ضيًفا 
حمتجزون  منهم  وعدد   ،2015 عام 
والبالغ  االآخرون  اأما  توفى،  وبع�ضهم 
فال  300 طفل  اإىل   200 بني  ما  عددهم 

نعرف متاًما اأين هم«.
اإىل  حتديًدا  الق�ضية  هذه  حتولت  وقد 

حمور جلدل متوا�ضل داخل بع�ش الدول 
االأوروبية، على غرار بلجيكا، خا�ضة بعد 
اأن قامت »داع�ضيتان« مبقا�ضاة احلكومة 
بلجيكا،  اإىل  اأطفالهن  الإعادة  البلجيكية 
دي�ضمرب   26 حيث ح�ضلتا على حكم يف 
اأ�ضدره قا�ضي االأمور امل�ضتعجلة   2018
يف حمكمة بروك�ضل، ق�ضى باأنه »من اأجل 
م�ضلحة االأوالد على احلكومة البلجيكية 
اأن تتخذ كل التدابري املمكنة الإعادتهم 
ما  وهو  �ضوريا«،  يف  الهول  خميم  من 
اعرت�ضت عليه احلكومة البلجيكية التي 
ا�ضتاأنفت احلكم وح�ضلت على حكم اآخر 
فرباير   28 يف  اال�ضتئناف  حمكمة  من 
2019، باإلغاء احلكم ال�ضابق، حيث قالت 

على  يفر�ش  اأن  »ال ميكن  اأنه  املحكمة 
الدولة البلجيكية اإعادة اأى �ضخ�ش«.

مع  الق�ضية  تلك  حول  اجلدل  وتزايد 
الربيطانية  ابن  وفاة  عن  االإعالن 
يف  لندن  غادرت  التي  بيجوم،  �ضاميما 
وت�ضمى  التنظيم  اإىل  لتن�ضم   2015 عام 
»الهول«،  خميم  يف  داع�ش«،  بـ«عرو�ش 
والتي ت�ضاعدت اخلالفات حول عودتها 

اإىل بريطانيا من جديد.

اأ�سباب خمتلفة:

اإ�رصار  اأن  اإىل  اأ�ضارت اجتاهات عديدة 
التم�ضك  على  »الداع�ضيات«  بع�ش 
الهزائم  كل  رغم  التنظيم  بتوجهات 
التي تعر�ش لها، ميكن تف�ضريه يف �ضوء 

اعتبارات عديدة، يتمثل اأبرزها يف:

»الداع�ضي«:  الفكر  تر�ضيخ   -1
الن�ضاء  ملعظم  الدينية  الثقافة  تعترب 
بتنظيم  التحقن  الالتي  االأوروبيات 
تلك  روؤية  يف  حمدودة،  »داع�ش«، 
برت�ضيخ  �ضمح  نحو  على  االجتاهات، 
»داع�ش«،  لتنظيم  االإرهابية  التوجهات 
الذي روج لهن باأن التم�ضك بها وحماولة 
تنفيذها على االأر�ش هو االآلية الوحيدة 
لتطبيق امل�رصوع الذي تبناه التنظيم من 
ال�ضعارات  البداية، ورمبا هذا ما يف�رص 
»الداع�ضيات«  بع�ش  ترفعها  كانت  التي 
ميلي�ضيا  ومقاتلي  االإعالميني  وجه  يف 

»قوات �ضوريا الدميقراطية« الكردية. 
بع�ش  تعتقد  الرتاجع:  �ضعوبة   -2
اأدوار  من  به  قمن  ما  اأن  »الداع�ضيات« 
خلدمة االأهداف التي �ضعى التنظيم اإىل 
حتقيقها يف االأعوام اخلم�ضة االأخرية، ال 
ميكن الرتاجع عنها ب�ضهولة، خا�ضة بعد 
اأن فر�ش التحاقهن بـ«داع�ش« تداعيات 
مقاتلي  من  تزوجن  حيث  اجتماعية، 
التنظيم واأجننب اأطفاالً، على نحو �ضوف 

يوؤثر على توجهاتهن امل�ضتقبلية.
بع�ش  ت�ضتبعد  ال  العودة:  احتمال   -3
التنظيم  متكن  احتمال  »الداع�ضيات« 
من العودة مرة اأخرى اإىل املناطق التي 
يتعر�ش  اأن  قبل  عليها  �ضيطر  اأن  �ضبق 
نحو  على  فيها،  كبرية  ع�ضكرية  لهزائم 
يدفع بع�ضهن اإىل االإ�رصار على التم�ضك 
بتلك التوجهات ا�ضتعًداًدا لتبني اخلطوة 
املناطق  اإىل  العودة  وهى  نف�ضها، 

ال�ضابقة التي خرجن منها.
نفوذ  اأن  رغم  العقاب:  من  اخلوف   -4
»داع�ش« تراجع ب�ضكل كبري داخل العراق 
و�ضوريا، اإال اأن ذلك ال ينفي اأنه ما زال 
ا على حماولة االحتفاظ بق�ضم من  حري�ضً
قدراته الب�رصية، حتى بالن�ضبة للعنا�رص 
املخيمات  داخل  احتجازها  يتم  التي 
له،  املناوئة  االأطراف  اأقامتها  التي 
اأدوات  ال�ضياق  هذا  يف  ي�ضتخدم  حيث 
اإىل وجود بع�ش  اال�ضتناد  عديدة، منها 
»الداع�ضيات« من جن�ضيات اأخرى الإقناع 
االبتعاد  بعدم  االأوروبيات«  »الداع�ضيات 
تهديدهن  ورمبا  وتوجهاته،  اأفكاره  عن 
حدث  اإذا  ما  حالة  يف  للعنف  بالتعر�ش 
يف  تاأثري  له  يكون  قد  نحو  على  ذلك، 
االآن،  حتى  االأقل  على  بع�ضهن،  رف�ش 

التخلي عن تلك االأفكار والتوجهات.
وعلى �ضوء ذلك، ميكن القول يف النهاية 
االأوروبيات«  »الداع�ضيات  ق�ضية  اإن 
يف  مهم  حمور  اإىل  تتحول  �ضوف 
القوى  بني  جتري  التي  التفاعالت 
االإقليمية والدولية املعنية باحلرب �ضد 
االإرهاب، اأو داخل الدول االأوروبية التي 
اأهمية  الق�ضية  تلك  �ضتمنح  اأنها  يبدو 
القادمة، يف ظل  خا�ضة خالل املرحلة 
التداعيات ال�ضيا�ضية واالأمنية التي باتت 

تفر�ضها. 
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جدل مت�ساعد:

ملاذا مل ترتاجع بع�ض »الداع�سيات 
الأوروبيات« عن اأفكار التنظيم؟

ك�سف خميم »الهول«، الذي يقع �سرقى حمافظة احل�سكة يف 
�سوريا، واأ�سبح ملًذا للفارين واملعتقلني من تنظيم »داع�ش«، 

خا�سة الن�ساء واالأطفال، عن اأن بع�ش عنا�سر التنظيم ما زالت 
م�سرة على التم�سك باأفكاره وتوجهاته االإرهابية رغم الهزائم 
وال�سربات التي تعر�ش لها واإخفاقه يف حتقيق اأهدافه. اإذ بدا 

الفًتا يف العديد من املقابلت التليفزيونية واللقاءات ال�سحفية 
التي مت اإجراءها مع بع�ش »الداع�سيات االأوروبيات«، مت�سكهن 

باأفكار التنظيم ودفاعهن عن حماوالته تنفيذ م�سروعه 
املزعوم، ف�سًل عن اعتقادهن باأنه �سيعود من جديد.



ANEP N°:  1916008218 الو�سط:2019/04/08

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
حكم باحلجر 

�صدر احلكم االتي بيانه 
بني ال�صيدة:

جعدوين زهرة               مدعي          حا�رض
العنوان:حي االفاق عمارة ز عني البنيان اجلزائر 

املبا�رض للخ�صام بوا�صطة االأ�صتاذ :بومعاز ر�صيدة
�صد:

ماجور خالد         مدعي عليه        غائب 
العنوان:حي االفاق عمارة ز عني البنيان اجلزائر 

وكيل اجلمهورية       حا�رض      حا�رض 
لهذه االأ�صباب 

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون اال�رضة علنيا غيابيا يف اول درجة يف ال�صكل قبول اإعادة ال�صري يف الدعوى �صكال
يف املو�صوع: 

افراغ االمر املوؤرح يف 2018/12/27 حتت رقم الفهر�س 18/974 و الق�صاء باعتماد اخلربة النجزة من طرف الربوفي�صور حمند طيب 
بن عثمان املودعة بتاريخ2019/01/28 

حتت رقم 19/99 و بالنتيجة اإيقاع  احلجر على املدعى عليه يف االرجاع ماجور خالد املولود بتاريخ 1954/03/15 بربج منايل البيه 
�صي بلقا�صم و امه زهرة بنت قدور و تعيني املدعية يف االرجاع جعدوين زهرة مقدما عليه لرعايته و القيام ب�صوؤونه املالية و االإدارية 
على ان تلتزم با�صتئذان املحكمة يف حالة قيامها باأحد الت�رضفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون اال�رضة مع امر �صابط احلالة 
املدنية املخت�س بالتا�صري بهذا احلجر على �صهادة ميالد املعني ب�صعي من النيابة العامة و االمر بن�رض هذا احلكم باأحد اجلرائد 

اليومية او االأ�صبوعية لالعالم على ان يكون ذلك ب�صعي من املدعية يف االرجاع 
حتميل املدعية يف االرجاع امل�صاريف الق�صائية

لذا �صدر احلكم االتي بيانه و نطق به جهازا باجلل�صة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و ام�صينا ا�صله نحن الرئي�صة و امينة 
ال�صبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
االأ�صتاذ:بن حادو حممد حم�رض ق�صائي لدى دائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء اجللفة 

الكائن مكتبه:�صارع االأمري عبد القادر 41/146 اجللفة
الهاتف:50 22 027 92

حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض )املادة 412 من ق ا م ا (
نحن االأ�صتاذة:بن حادو حممد حم�رض ق�صائي لدى جمل�س ق�صاء اجللفة املوقع ادناه 

mizia paris لفائدة ال�صيدة :ال�رضكة ذات امل�صوؤولية املحدودة
لال�صترياد ة الت�صدير ممثلة مب�صريها ال�صيد :و�صن مفتاح 

الكائن مقرها :بتجزئة 560 قطعة �صارع >ا ج > رقم 04 برج بوعريرج 
بعد االطالع على املواد 612-613-412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

بناءا على ال�صند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة برج بوعريرج 
الق�صم:التجاري/البحري بتاريخ 2018/06/21 ق�صية رقم :18/1313 فهر�س رقم 18/3164 

املمهور بال�صيغة التنفيذية 
-بناءا على امر الن�رض ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ:2019/03/27 حتت رقم 19/361 

-كلفنا ال�صيد:بوحملة م�صطفى 
-ال�صاكن:ب�صارع 20 اوت بناية 132 باجللفة 

يدفع للطالب املبلغ التايل :1.348.735.38 دج مبا فيها م�صلريف التنفيذ 
و نبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض حم�رض التكليف بالوفاء و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية  

و كي اليجهل ما تقدم 
واثباتا لذلك بلغنا و تكلفنا كما ذكر اأعاله و �صلمنا ن�صخة من هذا املح�رض للمخاطب طبقا للقانون 

املح�سر الق�سائي 

الو�سط:2019/04/08

الو�سط:2019/04/08
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بقلم ابراهيم مطر
م�س�ؤول ق�سم االعالم 

االلكرتونى فى مف��سية 
ال�سهداء واالأ�سرى واجلرحى 

"الوفاء للأ�رسى ون�ضالهم يكون 
بالعمل امل�ضتمر واجلاد لإطلق 
اجلهود  وح�ضد  �رساحهم، 
من  امل�ضتمرة  معاناتهم  لإنهاء 
هذا املنطلق حر�ضت مفو�ضية 
ممثلة  واملحررين   ال�رسى 
والطواقم  العام  مبفو�ضها  
ال�ضنوي  الإحياء  على  العاملة 
تذكري  اأجل  من  اليوم،  لهذا 
بق�ضية  الدويل  املجتمع 
اأنظار  ولفت  العادلة،  الأ�رسى 
احلياتية  الظروف  اإىل  العامل 
التي  الإن�ضانية  وغري  ال�ضعبة 
يعي�ضونها، ومطالبتهم بالتحرك 
ال  عنهم  للإفراج  اجلدي 
خمتلف  عام  فهو  العامل  هذا 
وال�رسيحة  ال�ضكل  حيث  من 
بالفعاليات  �ضت�ضارك  التي 
جنحت  والن�ضاطات.فقد 
واملحررين  ال�رسى  مفو�ضية 
يف  الأ�رسى  واإ�ضناد  دعم  يف 
الإ�رسائيلي  الحتلل  �ضجون 
والنتهاكات  اجلرائم  وف�ضح 
م�ضلحة  اإدارة  ترتكبها  التي 
ال�ضجون ال�رسائيلية  من خلل 
الفعاليات والن�ضطة املتوا�ضلة 
تنظمها  التى  واحلملت 
عرب  م�ضتمر  ب�ضكل  املفو�ضية 
هذا  وكان  العاملة  طواقمها 
املفو�ضية  قدمته  الذى  الدور 
مو�ضوع  يف  وملمو�س  وا�ضح 
تدويل ق�ضية الأ�رسى وطرحها 
على �ضلم الولويات يف العلم 
العربي   والعلم  الفل�ضطيني 
يعاين  �ضعبة  ظروف  ظل  يف   .
كما  الفل�ضطيني.  ال�ضعب  منها 
العمل  من  هاما  جزاءا  كان 
على  ال�ضوء  لت�ضليط  الدوؤوب 
الفل�ضطينيات  الأ�ضريات  ق�ضية 
وتفعيل  الحتلل،  �ضجون  يف 
الن�ضاط  خلل  من  ق�ضيتهن 
ان  العام.  مدار  على  امل�ضتمر 
اقدمت  التى  اجلهد  تكري�س 
يف  ال�رسى   مفو�ضية  عليه 
هى  ال�ضري   ليوم  التجهيزات  
الأ�رسى  حلرية  انطلق  نقطة 
ون�رسة ق�ضيتهم العادلة، "فيوم 
يختلف  العام  هذا   " ال�ضري 
عدوان  وترية  يف  �ضابقيه  عن 
بحق  امل�ضبوقة  غري  الحتلل 
يف  مياثلها  ولكنه  الأ�رسى، 
فـ�ضهر  احلافل،  جرائمه  �ضجل 
الأ�ضري"  "يوم  لي�س  ني�ضان  

اغتيال  ذكرى  هو  واإمنا  فقط، 
"اأبو  الوزير  خليل  ال�ضهيدين 
النتفا�ضة  مهند�س  جهاد"  
وعبدالعزيز   )1988/4/16(
 ،)2004/4/17( الرنتي�ضي 
جرائم  خم�س  ارتكاب  وذكرى 
موثقة ذهب �ضحيتها زهاء 500 
�ضهيد فل�ضطيني عربي مازالت 
ال�ضحايا  ذوي  اأمام  ماثلة 
�ضعقهم  الذين  العيان،  و�ضهود 
ثلث حروب  الإجرام يف  مدى 
�ضنوات  يف  غزة  قطاع  �ضهدها 
وخارجه،  الأ�رس  فبني  متقاربة 
ما  �رسعان  رفيع  خيط  يقع 
النزوح  واقعة  اإزاء  يتل�ضى 
الحتلل،  حتت  الفل�ضطيني 
واأمام حراك الدخول والنعتاق 
املعتقلني  عدد  بلغ  حيث  منه، 
1967 حوايل  العام  منذ عدوان 
كان  واإذا  فل�ضطيني.  األف   750
عن�رسيه  يرتجم  الحتلل 
الفل�ضطينيني  �ضد  وعدوانيته 
اغتيالً وتنكيًل وت�رسيداً، حتت 
النف�س"،  عن  "الدفاع  مزاعم 
فاإنه يك�ضف عن وجهه احلقيقي 
�ضد  معتقلته  داخل  "القبيح" 
اإدارة  �ضيا�ضة  وتتنقل  الأ�رسى، 
بني  الإ�رسائيلية  ال�ضجون 
التع�ضفي  الإداري  "العتقال 
والتفتي�س  النفرادي  والعزل 
املذل والإهمال الطبي املتعمد 
املعتقلني  اأهايل  زيارة  ومنع 
اجلامعي"،  التعليم  ووقف 
اأثناء  التعذيب  ت�ضبب  فيما 
يف  املعتقل  داخل  اأو  التحقيق 
الأ�رسى.  من  العديد  ا�ضت�ضهاد 

الغرف  اقتحام  "�ضيا�ضة  اما  
الأمن  ذريعة  حتت  والأق�ضام 
و�ضائل  با�ضتخدام  املزعوم، 
قوات  عرب  وح�ضية  واأ�ضاليب 
املدججة  اخلا�ضة  الحتلل 
مثل  املتنوعة،  القمع  باأدوات 
الهراوات وقنابل الغاز امل�ضيلة 
البولي�ضية".  والكلب  للدموع 
الأطفال  اعتقال  "�ضيا�ضة  و 
موؤخراً  ن�ضطت  التي  القا�رسين 
م�ضحوبة  مربر،  دون  من 
بانتهاك احلقوق واملعاملة غري 
اجل�ضدي  والتعذيب  الإن�ضانية 
بث  اخرها  وكان  والنف�ضي". 
امل�رسطنة   الت�ضوي�س  اجهزة 
ال�ضجون   بني  ال�رسى  وتنقل 
ال�رسى   بحياة  ولل�ضتهتار 
الذى  املوؤمل  احلادث  حيث 
ال�ضوبكى  فوؤاد  اللواء  به  ا�ضيب 
اثناء تنقله بالبو�ضطة ايل �ضجن 
اخر  وحكاوى الطفال ال�رسى  
وا�ضطوره  جمد  �ضنعت  التى 
ولقت  للزنزانة  حتديها  يف 
احمد  والطفل  �ضعبى   �ضدى 
ال�رسى  من  وخلفه  منا�رسة  
و   . اجلعابي�س  ا�رساء  و�ضمود 
تقدمي  يف  املماطلة  "�ضيا�ضة 
مبا  املنا�ضب،  الطبي  العلج 
مر�ضية  حالة   18 حالياً  ي�ضمل 
اإدارة  تقوم  بينما  م�ضتع�ضية، 
اإىل  املر�ضى  بنقل  ال�ضجون 
الرملة"،  "م�ضفى  ي�ضمى  ما 
يفتقر  معزولً  مكاناً  يعّد  الذي 
للم�ضتلزمات الطبية الأ�ضا�ضية".

اأكرث  ويقبع يف �ضجون الحتلل 
منهم  مري�س،  اأ�ضري   1100 من 

مبر�س  م�ضابون  اأ�ضرياً   13
ل  مقعداً  و23  ال�رسطان، 
ي�ضتطيعون خدمة اأنف�ضهم، فيما 
يحتفظ ال�ضجان الإ�رسائيلي بهم 
نزعته  عن  تعبرياً  لديه  معتقلني 
وجت�ضيداً  املتطرفة  العن�رسية 
ال�ضعب  �ضد  املتوالية  جلرائمه 
فيه  بلغ  وقت  يف  الفل�ضطيني  
مع  وال�ضعبي  الر�ضمي  "التفاعل 
موؤخراً"،  مداه  الأ�رسى  ق�ضية 
قبل  منهم  املعتقلني  ل�ضيما   ،
وعددهم   )1993( اأو�ضلو  اتفاق 
حوايل 107 اأ�رسى". خرج منهم 
اجنزها  �ضفقة  يف  ا�ضري   75
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  رئي�س 
مازن  ابو  عبا�س  ال�ضيد حممود 
وتبقى 26 ا�ضري ق�ضيتهم عالقة 
ترف�س  اأنها  اأعلنت  اإ�رسائيل  و 
بذريعة  الأ�رسى  �رساح  اإطلق 
للن�ضمام  الفل�ضطيني  التوجه 
كما  الدولية.  املوؤ�ض�ضات  اإىل 
مرت يف هذا العام ذكرى �ضنوية 
الفل�ضطينيني  ال�رسى  لعميد 
على  مر  الذى  يون�س  كرمي 
ا�رسى  وعميد  عام   37 اعتقاله 
الذى  الغا  �ضياء  غزة  قطاع 
مر على اعتقاله 27 عام اإىل اأن 
للحتفاء  اليوم  هذا  "تخ�ضي�س 
تكرمياً  ي�ضكل  الأ�ضري  بيوم 
وطنياً �ضامًل لن�ضالت الأ�رسى 
وال�ضمودي  الكفاحي  ودورهم 
للمجتمع  مهمة  ر�ضالة  يحمل  و 
الأممية  وللمنظمة  الدويل 
بوجود اأ�رسى يقبعون يف �ضجون 
من  جزءاً  ي�ضكلون  الحتلل 

ال�ضعب الفل�ضطيني،

اأن "االختبار احلقيقي للمنادين باحلرية وحفظ كرامة االإن�سان يكمن يف ال�سغط على  
اإلزام االحتالل بتنفيذ مبادئ القان�ن الدويل االإن�ساين، وحما�سبته دوليًا على جرائمه 
بحق االأ�سرى الفل�سطينيني ك�نهم طالب حرية وكرامة يحاول االحتالل �سلبها منهم".

حني ي�ستعل �سجن النقب :الوفاء لالأ�سرى ون�سالهم يكون بالعمل امل�ستمر واجلاد لإطالق �سراحهم 

قلوب عائالت الأ�سرى ت�ستعل 
واأج�سادهم مل تنم منذ اأيام

تقرير: مكتب اإعالم االأ�سرى 

على  ب�ضاعاته  اليوم  مير  ثقيًل 
بدقائقه  الأ�رسى،  عائلت 
متلحقة  ت�ضل  التي  وبالأخبار 
عن اأحوال ال�ضجون، مل يعد النوم 
اأ�ضبحت  ليلة، بل  بيوتهم كل  يزور 
لياليهم خم�ض�ضة للتفكري والدموع 
يرهقهم  والدعاء،  والنتظار 
قادم  يف  �ضيحدث  فيما  التفكري 
اأن يتفاجئ  الأيام واأكرث خماوفهم 

قلبهم باأخباٍر يتخوفون �ضماعها.
بني  ال�ضلم  عبد  الأ�ضري  والدة 
عودة)41عاماً( من �ضكان طوبا�س 
ككثرٍي من الأمهات اأ�ضبحت متلك 
فوؤاداً فارغاً من اخلوف عليه، مل 
�ضماعها  منذ  ت�رسب  ومل  تاأكل 
اأخبار �ضجن النقب حيث يتواجد 
لها  يهناأ  ومل  ق�ضم"3"،  يف  جنلها 

بال.
اإعلم الأ�رسى  يف حديٍث ملكتب 
عودة  بني  الأ�ضري  �ضقيقة  مع 
اأخبار  انقطاع  باأن  اأو�ضحت 
هي  الأ�رسى  من  وغريه  �ضقيقها 
تقول"  للعائلة،  اأملاً  الأكرث  الأمر 
كل  يف  منوت  الأ�رسى  ذوي  نحن 
اأيام  منذ  ننم  عليهم، مل  اأملاً  يوم 
التي  والأفكار  الهواج�س  لكرثة 
�ضكري  مري�ضة  والدتي  ت�ضيبنا، 
منذ  جيداً  ت�رسب  ومل  تاأكل  مل 

اأحداث �ضجن النقب".
ملفاً  ميتلك  عودة  بني  الأ�ضري 
�ضنوات  منذ  ويتعر�س  طبياً، 
يف  م�ضاكل  ولديه  طبي،  لإهمال 
�ضنوات  منذ  رئتيه  ويف  التنف�س 
للقتحام  ب�ضورة  التفكري  وجمرد 
وقنابل  الأ�رسى  له  يتعر�س  الذي 
عائلته  ي�ضيب  والعتداء  الغاز 
�ضقيقته"  تقول  ال�ضديد،  بالقلق 
الرئة  يف  م�ضاكل  من  يعاين  اأخي 
نوع  نعلم  ل  ونحن  والتنف�س 
خلل  ت�ضتخدم  التي  الغازات 
اأن  يرعبنا من  القتحامات وهذا 
ل�ضقيقي  ال�ضحي  الو�ضع  يكون 
الغازات  اأن ت�ضيبه  �ضيئاً، ونخاف 

امل�ضتخدمة ب�رسر".
كانت  عودة  بني  الأ�ضري  عائلة 
واأبلغها  اأ�ضبوع  قبل  معه  توا�ضلت 
يف  ال�ضجن  يف  الأو�ضاع  اأن 
اأن  اإىل  �ضقيقته  وت�ضري  تدهور، 
منذ  دموعها  جتف  مل  والدته 
يهداأ  ومل  القتحامات  اأخبار 
قلبها كذلك. ترقب عائلة الأ�ضري 
الأ�ضري  يكون  يزداد حني  وخوفها 
�ضاحب ملف طبي، عائلة الأ�ضري 
مرداوي)40عاماً(  عدنان  حممد 
مت�س  مل  عرابة،  بلدة  �ضكان  من 
الأيام ال�ضابقة عليها بخري، �ضقيق 

اأحمد  املحرر  مرداوي  الأ�ضري 
يف  �ضابقاً  اأم�ضى  والذي  مرداوي 
 27 يقارب  ما  الحتلل  �ضجون 
�ضهراً ويعلم جيداً حياة ال�ضجون، 
قال باأن الو�ضع ال�ضحي ل�ضقيقه ل 
يحتمل دفعاً اأو اأي ت�رسف ب�ضيط 
اجتاهه، وهو اأكرث ما يرهق تفكري 

العائلة.
مرداوي"منذ  اأحمد  ي�ضيف 
هاتفي  يبداأ  ال�ضباح  �ضاعات 
من  اجلميع  بي  يت�ضل  بالرنني، 
جديدة  اأخبار  اأي  ملعرفة  الأهل 
كل  كعائلة  ونحن  حممد،  عن 
تطمئننا  اأخبار  الآن  نريده  ما 
باأن  معرفتنا  رغم  الأو�ضاع  عن 
اآخذة  النقب  �ضجن  يف  الأو�ضاع 

بالتدهور".
زمن  منذ  يعاين  مرداوي  الأ�ضري 
اأحلقتها  واآلم  رئوي،  التهاب  من 
به ال�ضجون والعنف اأثناء القتحام 
على  �ضلباً  �ضيوؤثر  دفعه  وجمرد 
كعائلت  عائلته  ال�ضحي،  و�ضعه 
اإل  حمت�ضبة،  �ضابرة  الأ�رسى 
اأنها وحدها فقط تعرف تفا�ضيل 
خللها،  جنلهم  اعتقل  عاماً   21
بال�ضجن  حكماً  يق�ضي  فمرداوي 
مدة 28 عاماً منذ اعتقاله بتاريخ 

.1999/8/17
ال�ضقيقة عفت �ضلهب التميمي ل 
املا�ضية  الأيام  مرت  كيف  تعلم 
فالعائلة  كاهلها،  على  ثقيلًة 
تتخوف مما حدث يف �ضجن النقب 
فنجلهم متواجد يف اأحد الأق�ضام 
وكل  منقطعة  والأخبار   ،"4"  "3"
يتم  ما  ملحقة  هو  ميلكونه  ما 
املخت�ضة  املواقع  على  ن�رسه 
التميمي"  تقول  الأ�رسى،  ب�ضوؤون 
هذا  دموعي  على  اأ�ضيطر  مل 
على  اأح�ضل  اأن  واأترقب  اليوم، 

اأخبار عن اأخي يف القريب".
لل�ضقيقة  مثال  التميمي  عفت 
ل�ضقيقها  واحلنونة  املخل�ضة 
التميمي)33عاماً(  �ضلهب  بلل 
تتابع  اخلليل،  مدينة  �ضكان  من 
اأ�رسه  يف  �ضقيقها  مع  يحدث  ما 
جهدها  قدر  وتبذل  باأول  اأولً 
لن�رس ق�ضيته وهو الأ�ضري الذي ل 
يرتكه الحتلل و�ضاأنه اأبداً، حيث 
اإىل امللف  واإحالته  اعتقاله  يكرر 

الإداري.
الأ�ضري التميمي معتقل منذ تاريخ 
قيد  يزال  ول   ،2018/12/14
اأثناء  وحتى  الإداري،  العتقال 
حريته ل ي�ضلم بيته من املداهمة 
متلك  ول  ال�ضتدعاء،  وطلبات 
يف  ورائه  تقف  اأن  اإل  عائلته 
الأيام الثقيلة لأ�رسى �ضجن النقب 

كغريها من العائلت. 
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تقرير: اإعالم الأ�سرى 

قا�سم  الأ�سري  املقد�سي  ال�سهيد 
�سهيداً  ارتقى  عكر  اأبو  اهلل  عبد 
مركز  يف   1969/3/23 بتاريخ 
ال�سيت  �سيء  امل�سكوبية  حتقيق 
التعذيب  حتت  وكان  وال�سمعة، 
اأفراد  عن  منه  اعرتاٍف  لنتزاع 
جمموعته، واأ�سبح اأول �سهيد اأ�سري 
الإعالمي  جنله  ويروي  مقد�سي، 
ملكتب  عكر  اأبو  خالد  املقد�سي 
يتذكره  م�سهدين  الأ�رسى  اإعالم 
الرابعة  بعمر  كان  فقد  فيهما، 

حني ا�ست�سهد والده.

ذاكرة البن

اإعالم  ملكتب  عكر  اأبو  يقول 
مازال  الذي  امل�سهد  الأ�رسى" 
ب�سيٍق  واأ�سعر  ذاكرتي،  يف  عالقاً 
عندما  هو  اأتذكره،  عندما 
والدي  الحتالل  جي�ش  اأح�رس 
املنزل،  اإىل  باأيام  اعتقاله  بعد 
فقاموا  عليه،  م�سوٌب  وال�سالح 

اقتادوه  وبعدها  البيت  بتفتي�ش 
معهم، وكان هذا امل�سهد هو اآخر 
م�سهد اأ�ساهد فيه والدي ال�سهيد 
قا�سم اأبو عكر، وكان والدي وقتها 
يف  يعمل  وكان  عاماً،  ال29  بعمر 

بقالة".
يتابع اأبو عكر" امل�سهد الثاين كان 
خرجت  عندما  التايل  اليوم  يف 
امل�سجد  من  ن�سوية  مظاهرة 
حممولً  وقتها  وكنت  الأق�سى، 
وعند  الن�ساء،  اإحدى  قبل  من 
ال�رسطة  اعرت�ست  العامود  باب 
الإ�رسائيلية املظاهرة التي كانت 
باب  يف  والدي  قرب  اإىل  متوجهة 
املظاهرة  تفريق  ومت  الزاهرة، 
بالقوة، واأذكر املاء الأحمر الذي 
امل�ساركات  الن�سوة  به  ر�ست 

باملظاهرة".
ي�سف اأبو عكر الأيام التي اأعقبت 
بعد  يقول"  والده،  ا�ست�سهاد 
ا�ست�سهاد والدي الأ�سري كنت اأ�سعر 
وكان  �سهيد،  ابن  لأنني  بالفخر 
ل�ست�سهاد  بي  يهتمون  اجلميع 
والوطن،  القد�ش  اأجل  من  والدي 

عندما  ب�سيٍق  اأ�سعر  كنت  ولكن 
وهم  الطلبة  زمالئي  اآباء  اأ�ساهد 
على  لالطمئنان  للمدر�سة  ياأتون 
وباملقابل  ل،  اأنا  بينما  اأبنائهم، 
والدي  اإياه  منحني  الذي  الإرث 
فداًء  روحه  قدم  فهو  به،  افتخر 
اأول  جنل  باأنني  واأفتخر  للوطن، 
اأن  القد�ش رف�ش  اأ�سرٍي يف  �سهيٍد 

يبوح ب�رس جمموعته".
الحتالل  اأن  عكر  اأبو  يوؤكد 
انتزاع  والتعذيب  بال�سغط  حاول 
كان  من  وهو  والده  من  اعرتاف 
التي  املجموعة  �سيفرة  ميتلك 
ال�سهيد  والده  واآثر  اإليها،  ينتمي 
ب�رس جمموعته، حتى  يحتفظ  اأن 
ي�سكو  ربه  للقاء  ورحل  ا�ست�سهد 

ظلم املحتلني الظاملني".

�سهادة بعد العتقال

ي�سري اأبو عكر اإىل اأن والده اعتقل 
احلياة  وفارق  اأ�سابيع،  ثالثة  مدة 
اإرهاب  وهذا  التعذيب،  حتت 
يهدف  التحقيق  كان  يقول"  دولة، 

والدي  معلومة من  للح�سول على 
باأي ثمن، وعندما اأ�ستذكر حادثة 
�سهداء  وكوكبة  والدي  ا�ست�سهاد 
احلركة الأ�سرية حتى الآن والذين 
�سهيداً،  ال218  عن  عددهم  زاد 
يجول يف خاطري كيف يتم اإعدام 
الأ�رسى بدٍم بارد، �سواء يف اأقبية 
التحقيق اأو ب�سبب �سيا�سة الإهمال 
الطبي". اليوم حني ي�سمع اأبو عكر 
امل�سكوبية  حتقيق  مركز  ا�سم 
دم  يو�سح"  بق�سعريرة،  ي�ساب 
والدي ال�سهيد �ساهٌد على اإرهاب 
ومازال  املركز،  هذا  بداخل  من 
اأهل القد�ش ي�ساقون اإليه يف غرف 
عذاٌب  �سدهم  ليمار�ش   ،4 رقم 
ي�ستذكر  ووعيد".  وتهديد  نف�سي 
واجلريان  والعمل  الدرا�سة  زمالء 
ويتحدثون  عكر  اأبو  ال�سهيد 
يخربونه  دائماً،  عنه  لنجله 
و�سموخه،  و�سموده  اإرادته  بقوة 
يل  يف�رس  هذا  عكر"  اأبو  يقول 
التحقيق  يف  والدي  �سمود  �رس 
وحتدي ال�سجان واملحققني بعدم 
الأخري،  الرمق  حتى  العرتاف 

ل مدر�سة من ال�سمود  فوالدي �سَكّ
اأفراد  اأن ي�سلم  والتحدي، ورف�ش 

التي  ال�سغوط  رغم  جمموعته، 
مار�سها املحققون بحقه".

يف ظل احلرب ال�سر�سة على الأ�سرى يف �سجون الحتالل، يلتقي مكتب اإعالم الأ�سرى مع الإعالمي املقد�سي خالد اأبو عكر، جنل اأول 
�سهيد اأ�سري من القد�س، وتزامنًا مع الذكرى اخلم�سني ل�ست�سهاده .

دماء ال�سهيد املقد�سي قا�سم اأبو عكر تدق جدران ال�سجون

الأ�سري املحرر تي�سري الربديني

يدعو مل�ساركة وا�سعة يف موؤمتر اإنطلق فعاليات اليوم الوطني للأ�سري الفل�سطيني 
الربديني  تي�سري  املحرر  الأ�سري  اأكد 
حلركة  الثوري  املجل�ش  ع�سو 
والأ�رسى  ال�سهداء  ومفو�ش  فتح 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
خطورة  على  غزة  بقطاع  فتح  حلركة 
الأو�ساع التي تعي�سها احلركة الوطنية 
�سجون  يف  الأ�سرية  الفل�سطينية 
الحتالل الإ�رسائيلي . وقال الربديني 
يتعر�سون  الفل�سطينيني  الأ�رسى  اأن 

عن�رسية  حلرب  العارية  ب�سدورهم 
الإهمال  حيث  جمنونة  اإ�رسائيلية 
الطبي املتعمد وزرع اأجهزة الت�سوي�ش 
مبر�ش  الأ�رسى  لإ�سابة  توؤدي  التي 
اأخرى  خطرية  واأمرا�ش  ال�رسطان 
التع�سفي  والنقل  الإنفرادي  والعزل 
عربة  بني  �سري  حادث  وقع  حيث 
البو�سطة التي تخ�س�سها اإدارة م�سلحة 
الأ�رسى  لنقل  الإ�رسائيلية  ال�سجون 

ومركبة اأخرى يف يوم الأربعاء املا�سي 
اأ�سفر عن  املوافق 3 / 4 / 2019 ما 
ال�سوبكي  فوؤاد  الأ�سري  اللواء  اإ�سابة 
وجروح  بر�سو�ش  اآخرين  واأ�سريين 
اأنحاء  وكدمات يف خمتلف  الراأ�ش  يف 
البو�سطة  �سيارة  عودة  اأثناء  اجل�سم 
من  تع�سفي  ب�سكل  تقلهم  كانت  التي 
دون  الإ�رسائيلي  �سوروكا  م�ست�سفى 
مراعاة لأو�ساعهم ال�سحية . واأ�ساف 

الربديني ع�سو  تي�سري  الأ�سري املحرر 
فتح ومفو�ش  الثوري حلركة  املجل�ش 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى  ال�سهداء 
القيادية العليا حلركة فتح بقطاع غزة 
والعدوان  والإ�ستفراد  التغول  حدة  اأن 
على  املتوا�سل  الإ�رسائيلي  الهمجي 
ال�سحراوي  النقب  الأ�رسى يف �سجون 
ويف  ونفحة  وعوفر  واإي�سل  ورميون 
خمتلف ال�سجون الإ�رسائيلية تت�ساعد 

والإن�ساين من  الدويل  ال�سمت  يف ظل 
الفل�سطيني  الإنق�سام  ظل  ويف  جانب 
البغي�ش من جانب اآخر . ودعا الربديني 
املوؤمتر  فعاليات  يف  وا�سعة  مل�ساركة 
الأ�رسى  جلنة  تنظمه  الذي  ال�سحفي 
للقوى الوطنية والإ�سالمية على �رسف 
يوم  الفل�سطيني  لالأ�سري  الوطني  اليوم 
الأحد املوافق 7 / 4 / 2019 يف متام 
اللواء  ديوان  من  �سباحا   11 ال�ساعة 

اأبو   ( ال�سوبكي  حجازي  فوؤاد  الأ�سري 
غزة  مدينة  �رسق  يف  الكائن   ) حازم 
التي  الأجمل  الهدية  اأن  على  م�سددا 
واملعتقلني  لالأ�رسى  جميعا  نقدمها 
هي  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
عليها  حافظت  التي  الوطنية  الوحدة 
وق�سى حتت مظلتها  الأ�سرية  احلركة 
ومن اأجلها ال�سهداء العظماء من قادة 

ال�سعب الفل�سطيني .  

رئي�س هيئة �سوؤون ال�سرى واملحررين

يدعو لأو�سع م�ساركة �سعبية يف احياء 
فعاليات يوم ال�سري الفل�سطيني

اللواء  �سوؤون ال�رسى واملحررين  رئي�ش هيئة  دعا 
اأو�سع م�ساركة  اإىل  اليوم اخلمي�ش،  ابو بكر،  قدري 
الأ�سري  يوم  اإحياء  فعاليات  يف  وجماهريية  �سعبية 
ويوما  و�سعبيا  وطنيا  يوما  يعترب  الذي  الفل�سطيني 
عامليا ملنا�رسة ال�رسى ودعم حقوقهم واملطالبة 
وباقرتاب  "اأنه  بكر،  ابو  وقال  �رساحهم.  باإطالق 
يوم ال�سري الفل�سطيني الذي ي�سادف 4/17 من كل 
م�سبوقة  الغري  الإ�رسائيلية  الهجمة  ظل  ويف  عام، 
الحتالل،  �سجون  خمتلف  يف  املعتقلني  بحق 
والأخالقي  والإن�ساين  الوطني  الواجب  ملن  فاإنه 
ال�سعب  واأبناء  وتنظيمات  موؤ�س�سات  كافة  على 

الفل�سطيني الإنخراط وامل�ساركة يف كل الفعاليات 
الأبطال".ولفت  اأ�رسانا  مع  الت�سامنية  والن�ساطات 
ابو بكر، "اىل اأن هذا العام �سي�سهد فعاليات كثرية 
خمتلفة ومتنوعة، داخلية وخارجية لإي�سال �سوت 
اأجل  وكذلك من  العامل،  معتقلينا اىل كل مكان يف 
التي  احلرب  وجرائم  اخلطرية  املمار�سات  ف�سح 
متار�سها اإ�رسائيل بحقهم مبا ينتهك القانون الدويل 
لأجل  وكذلك  املتحدة  الأمم  وقرارات  والإن�ساين 
معاناتهم  واإنهاء  ال�رسى  �رساح  اإطالق  اأن  التاأكيد 
باملنطقة.فهد  �سالم  اأي  يف  الأ�سا�ش  حجر  هي 

عليان من مدينة بيت حلم والذي افرج عنه.
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نادي الأ�سري الفل�سطيني

الحتلل اعتقل قرابة )6000( طفل فل�سطيني منذ عام 2015
�سلطات  اإن  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  قال 
عام  منذ  اعتقلت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
فرباير  �سباط/  �سهر  نهاية  وحتى   2015
2019، قرابة )6000( طفل/ة فل�سطيني/ة، 
تعر�ش )98(% منهم لعمليات تعذيب نف�سية 
اأكتوبر/  �سهر  يف  ذروتها  وكانت  وج�سدية، 
الهبة  بداية  مع   2015 عام  الأول  ت�رسين 
منهم  الع�رسات  اأُ�سيب  حيث  ال�سعبية، 
اعتقالهم.  عملية  قبل  الحتالل  بر�سا�ش 
ولفت نادي الأ�سري يف تقرير �سدر عنه اليوم 
الفل�سطيني  الطفل  يوم  مبنا�سبة  اجلمعة 
ني�سان  اأبريل/  يُ�سادف اخلام�ش من  الذي 
من كل عام اإىل اأن )250( طفاًل تقل اأعمارهم 
مقد�سياً،  )30( طفاًل  منهم  عاماً   )18( عن 

يف  اعتقالهم  الحتالل  �سلطات  توا�سل 
والدامون(  وجمدو،  )عوفر،  معتقالت 
نادي  واأو�سح  وقا�سية.  �سعبة  ظروف  يف 
الأ�سري يف تقريره اإىل اأن �سلطات الحتالل 
�سورية  حماكم  باإقامة  نهجها  يف  م�ستمرة 
عن�رسية  قوانني  وتطبيق  القا�رسين،  بحق 
تركت  والتي  طفولتهم،  ل�سلبهم  خا�سة 
م�سريهم،  على  التحولت  من  العديد 
اإىل  ت�سل  عالية  اأحكام  اإ�سدار  و�رّسعت 
املوؤبد؛ ويعترب الأطفال املقد�سيني الأكرث 
ا�ستهدافاً  يف عمليات العتقال، فالع�رسات 
منهم يواجهون العتقال اأكرث من مرة خالل 
ال�سهر الواحد.  ولفت نادي الأ�سري اإىل اأن 
عمليات  من  كثفت  الحتالل  �سلطات 

يف  املقد�سيني  الأطفال  بحق  العتقال 
العام  خالل  الرحمة  باب  م�سلى  اأحداث 
الإفراج  غالبيتهم  م�سري  وكان  اجلاري، 
غرامات  اأو  بكفالت  اإما  ب�رسوط  عنهم 
الع�رسات  وهناك  منزيل؛  حب�ش  اأو  مالية 
الذين  املعتقلني  املقد�سيني  الأطفال  من 
ومنهم  بالأ�رس  وهم  الطفولة  عمر  جتاوزا 
ت�سل  طويلة  اعتقال  �سنوات  تنتظره  من 
لأكرث من )12( عاماً؛ وخالل العام اجلاري 
 )30( نحو  الحتالل  �سلطات  نقلت   2019
اإىل  "جمدو"  معتقل  من  مقد�سياً  طفاًل 
معتقل "الدامون".  فعلية اجتاه النتهاكات 
لدى  املعتقلني  الأطفال  بحق  احلا�سلة 

الحتالل الإ�رسائيلي.  



عي�شة ق.

وت�سجل ثنائية اأين عدلت النتيجة، 
هدف  و�سجل  عاد  الرتجي  اأن  اإال 
الفوز يف اآخر ربع �ساعة على نهاية 
جعله  الذي  االأمر  وهو  املقابلة، 
ي�سيع فر�سة ثمينة من اأجل حتقيق 
مقابلة  قبل  ت�ساعده  اأف�سل  نتيجة 
يف  املقبل  ال�سبت  املقررة  االإياب 
تعقدت  حيث  تون�س،  العا�سمة 
يف  الوحيد  اجلزائر  ممثل  و�سعية 
قلّ�س  والذي  القارية  املناف�سة 
اأجل  من  كبرية  بن�سبة  حظوظه 
الدور  اإىل  التاأهل  تاأ�سرية  اإحراز 
التي  الهزمية  بعد  النهائي،  ن�سف 

حيث  ملعبهم،  على  لها  تعر�سوا 
ملزمون  ال�سباب  العبو  �سيكون 
يف  االنت�سار  حتقيق  عن  بالبحث 
تون�س بفارق هدفني من اأجل بلوغ 
الغر�س  ولهذا  الذهبي،  املربع 
االأخ�رض  اللونني  ع�ساق  يح�رض 
واالأ�سود للتنقل بقوة اإىل تون�س من 
اأجل دعم الت�سكيلة والدفع بها نحو 
�سمن  والتواجد  املعجزة  حتقيق 
رباعي االأف�سل يف القارة ال�سمراء. 
على  والتجربة  اخلربة  فقدان  اأثر 
واأنهم  خا�سة  »ال�سيا�سي«  العبي 
ثاين  القارية يف  التجربة  يخو�سون 
االأمر  وهو  الفريق  بتاريخ  م�ساركة 
الالعب  رفقاء  على  بدا  الذي 

�سيطرتهم  رغم  والذين  جعبوط 
الرتجي  العبي  ان  اإال  الكرة  على 
يف  وجنحوا  واقعية  اأكرث  كانوا 
الو�سول اإىل �سباك احلار�س �سم�س 
الدين رحماين يف ثالث منا�سبات. 
يف املقابل، انتهى مو�سم احلار�س 
�سم�س الدين رحماين بعد االإ�سابة 
املرفق  م�ستوى  على  تلقاها  التي 
وعدم  م�سابا  للخروج  ا�سطرته 
اإكمال اللقاء حيث مت نقله مبا�رضة 
اأن  يتاأكد  اأن  قبل  امل�ست�سفى  نحو 
الالعب يعاين على م�ستوى املرفق 
املو�سم  ينهي  يجعله  ما  وهو 
اأنه يحتاج راحة كافية من  باعتبار 

اأجل ا�سرتجاع عافيته.

ال�سيا�سي يرهن حظوظه والالعبون متم�سكون باملربع الذهبيرحماين ي�شاب باملرفق وينهي املو�شم
�شقط فريق �شباب ق�شنطينة يف فخ الهزمية خالل املقابلة التي جمعته �شهرة اأول اأم�س 
اأمام ال�شيف الرتجي التون�شي والتي جرت حل�شاب ذهاب الدور ربع النهائي من دوري 
اأبطال اإفريقيا، حيث متّيزت املواجهة باإثارة كبرية و�شيناريو جمنون بني الت�شكيلتني 

قبل اأن يح�شمها حامل اللقب الإفريقي يف ن�شخته ال�شابقة ل�شاحله بنتيجة ثالثة 
اأهداف لهدفني، اأين ف�شل اخلط اخللفي يف احلفاظ على عذرية ال�شباك بعد تلقيه 

لثالثة اأهداف كاملة قبل اأن تعود ت�شكيلة »ال�شيا�شي« بقوة يف ال�شوط الثاين

البطولة العربية 
لألعاب القوى

بوعناين ينال 
برونزية 100 

م حواجز  
نال العداء اجلزائري اأمني 

بوعناين امليدالية الربونزية 
يف �سباق 100م حواجز 

رجال الذي جرى اأول ام�س 
لي�سيف امليدالية الرابعة 

للجزائر �سمن فعاليات 
اليوم الثاين من البطولة 

العربية 2019 الألعاب القوى 
اجلارية حاليا بالعا�سمة 
امل�رضية القاهرة، واأثناء 
اليوم االفتتاحي اجلمعة 

املن�رضم اأهدى املنتخب 
الوطني للم�سي رجال 

و�سيدات ثالث ميداليات 
للجزائر، من بينها ذهبية 

من ن�سيب �سعاد عزي، 
وافتك حممد عامر وبريزة 

غزالين ميداليتني برونزيتني 
يف نف�س املناف�سة 20 كم 
م�سي، و�سجلت االحتادية 
اجلزائرية الألعاب القوى 

جمموع 23 ريا�سيا 
للم�ساركة يف هذه البطولة 

العربية بالقاهرة، حيث 
دخل ع�رضة  منهم اجلمعة 
الفارط يف اليوم االفتتاحي 

للم�سابقة االإقليمية، 
وباالإ�سافة اإىل عامر، 

عزي وغزالين، دخل غمار 
املناف�سة، �سبعة عدائني، 
وهم : حممد اأمني ف�سيل 
يف القفز العايل، حممود 
حمودي يف 100 م، اأمني 

بوعناين واإليا�س مقدل يف 
�سباق 110 م حواجز، ناهيك 
عن �سليمان مولة وفتحي بن 

�ساعة يف 400 مرت، واأخريا 
اأمين �سابري الذي يف 

ال�سعود فوق املن�سة عك�س 
زمالئه.

وفيما يلي بقية القائمة من 
الريا�سيني: اأ�سامة �رضاد 

800 م، عبد املالك حلولو 
و �سابر بوكمو�س 400م 

حواجز و4 مرات 400 م، 
حممد الطاهر يا�رض تريكي 

الوثب الطويل و الوثب 
الثالثي، ه�سام �رضابي 

)القفز بالزانة(، ميلود لعرج 
4 مرات 400 م لدى الرجال.
وعند ال�سيدات: �سلوى اأثينة 

بوعكرية 1.500م، لبني 
بن حاجة 400م حواجز، 

ي�رضى عرار وخديجة 
عامر الوثب العايل، زوينة 
بوزبرة و زهراء تاتار رمي 

املطرقة ونبيلة بوناب رمي 
ال�سحن، واحتلت اجلزائر 

ال�سف الثالث، خالل الطبعة 
ال�سابقة يف تون�س �سنة 

017، بر�سيد 18 ميدالية 9 
ذهب، 5 ف�سة و4 برونز، يف 

حني عادت املرتبة االأوىل 
للمغرب 12 ذهب، 11 ف�سة 
و9 برونز والثانية 9 ذهب، 

13 ف�سة و12 برونز.
وكالت

قال اأن نق�س اخلربة خانتهم اأمام حامل اللقب القاري

الفان: لن ن�ست�سلم و�سوف نكرر �سيناريو البي اأ�س جي والريال

يتواجد مب�شقط راأ�شه يف �شطيف

�سرار يفكر يف االن�سحاب من احتاد العا�سمة

ق�سنطينة  �سباب  مدرب  رف�س 
اال�ست�سالم  الفان  ديني�س 
يف  امل�سوار  موا�سلة  بخ�سو�س 
املناف�سة القارية وعرب عن اميانه 
بالتاأهل  العودة  باإمكانية  القوي 
نهائي  ربع  من  العودة  مباراة  من 
وجتاوز  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
عقبة املناف�س الرتجي التون�سي، 
حيث عرب عن اأ�سفه عقب الهزمية 
خا�سة  ملعبهم  على  تلقوها  التي 
العودة  من  اأ�سباله  متكن  بعدما 
يف  هدفني  والتعديل  النتيجة  يف 
هدفا  يتلقوا  اأن  قبل  �سبكة  كل 
الفريق  اأن  وا�ستطرد  قاتال، 
الق�سنطيني كان قادرا على العودة 
لو متكن  الفوز  بعيد وحتقيق  من 

من احلفاظ على التعادل وخطف 
الفوز يف الدقائق االأخرية، واأعرب 
التم�سك  عن  الفرن�سي  املدرب 
املرور  بخ�سو�س  كاملة  باآماله 
خالل  وقال  النهائي،  ن�سف  اإىل 
عقب  ال�سحافية  الندوة  تن�سيط 
اأن  الفريقني  بني  املواجهة  نهاية 
وكل  االإياب  يف  ممكن  �سيئ  كل 
النتيجة  ب�سان  واردة  االحتماالت 
يف تون�س، م�سريا ان نق�س اخلربة 
حال  القاري  اللقب  حامل  اأمام 
اف�سل،  نتيجة  حتقيقهم  دون 
قويا  واجهوا فريقا  وانهم  خا�سة 
على  ملواجهتهم  م�ستعدا  كان 

كافة االأ�سعدة.
ممكن  �سيئ  كل  اأن  الفان  واعترب 

مع  حدث  مثلما  القدم،  كرة  يف 
جرمان  �سان  باري�س  فريقي 
اال�سباين  مدريد  وريال  الفرن�سي 
قواعدهما  خارج  انت�رضا  اللذان 
على  التاأهل  يف  يف�سال  اأن  قبل 
ابطال  دوري  وودعا  ملعبهما 
خ�رضوا  اأنهم  م�سيفا  اأوروبا، 
يف  �سيكون  الف�سل  لكن  املعركة 
له  �سيح�رضون  الذي  وهو  االإياب 
يكونوا  اأن  �سيعملون  اأين  جيدا، 
اأجل  من  الت�سجيل  يف  املبادرين 
اأ�س  البي  �سيناريو  نف�س  حتقيق 
جي والريال، وبالتايل الدفاع عن 
اإىل اللحظة  التاأهل  حظوظهم يف 

االأخرية.
عي�شة ق.

العام لفريق احتاد  يفكر املدير 
احلكيم �رضار يف  عبد  العا�سمة 
االن�سحاب من الفريق ومغادرته 
يعرفها  التي  االأحداث  بعد 
اأمام  يتواجد  والذي  النادي 
الزج  من خالل  غام�سة  و�سعية 
مبالك النادي علي حداد ال�سجن 
على خلفية �سبطه يف حالة فرار 
الربية  احلدود  عرب  تون�س  نحو 

الأم الطبول ، اإىل جانب الو�سعية 
ت�سكيلة  بها  متر  التي  ال�سعبة 
�سو�سطارة اإثر تلقيها ثاث هزائم 
بارادو،   اأندية  امام  التوايل  على 
مولودية اجلزائر و�سباب بلوزداد 
وهو ما ي�سع الفريق حتت طائل 
بلقب  التتويج  بخ�سارة  التهديد 
ت�سييع  ظل  يف  الوطنية  البطولة 
تعميق  فر�سة  العا�سمي  النادي 

الفارق والذي جتمد، عند خم�س 
نقاط. 

مقربة  م�سادر  اأم�س  وك�سفت 
اإىل  تنقل  املعني  اأن  �رضار  من 
�سطيف  مبدينة  راأ�سه  م�سقط 
مع  م�ستقبله  يف  يفكر  اأين 
النادًي حيث ال ي�ستبعد اأن يغادر 

من�سبه. 
عي�شة ق. 

نقلوا مطالبهم اإىل الحتادية اجلزائرية لكرة القدم

احلكام يطالبون بتح�سني 
الظروف االأمنية

الحتادية اجلزائرية للرماية

برجمة جمعية ا�ستثنائية يف 13 
اأفريل واالنتخابية 20 اأفريل

جزائريني  حكام  �ستة  طالب 
زمالئهم،  بقية  با�سم  القدم  لكرة 
�سيما  العمل  ظروف  بتح�سني 
امل�ستطيل  داخل  منها  االأمنية 
خالل  وذلك  وخارجه،  االأخ�رض 
االحتادية  مقر  اإىل  تنقلهم 
االأ�سبوع  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اأول  ن�رضته   ح�سبما  املن�رضم 
ام�س الهيئة الفدرالية عرب موقعها 
بيان  يف  الفاف  وكتبت  الر�سمي، 
لها دون الك�سف عن اأ�سماء احلكام 
ال�ستة: ><خالل زيارتهم، ا�ستقبل 
من  ع�سوين  قبل  من  احلكام 
االأمر  ويتعلق  الفدرايل  املكتب 
بر�سيد قا�سمي و عمار بهلول<<.
بتدوين  الفدرالية  الهيئة  واكتفت 

الغري  زيارتهم  خالل  طلباتهم 
اأهمهما  وكانت  قبل،  من  مربجمة 
اجلهويني  احلكام  برتقية  تتعلق 
وحتديد  الرابطات  بني  حكام  اإىل 
بالرابطة  للحكام  ممثلني 
تعيينهم  امكانية  مع  اجلهوية 
طلب  وجاء  االنتخابات،  خالل 
عقب  االأمنية  الظروف  حت�سني 
تعر�س  التي  الكثرية  االعتداءات 
االآونة  يف  احلكام  من  العديد  لها 
اخلرية.واأ�سافت الفاف يف البيان: 
><احلكام املحتجني مت تطمينهم 
اللذان  وبهلول  قا�سمي  طرف  من 
وعدوهما باأخذ كل مطالبهم بعني 

االعتبار<<.
ق.ر.

العامة  اجلمعية  اأع�ساء  حدد 
للرماية  اجلزائرية  لالحتادية 
اال�ستثنائية  اجلمعية  تاريخي 
االنتخابية  اللجان  لتن�سيب 
والطعون وت�سليم املهام واجلمعية 
االنتخابية،  اال�ستثنائية  العامة 
بها  خرجوا  التي  القرارات  ح�سب 
العام  االأمني  مع  لهم  اجتماع  يف 
ام�س،  اأول  الهيئة  لهذه  بالنيابة 
اال�ستثنائية  اجلمعية  وتنعقد 
االنتخابية  اللجان  لتن�سيب 
بتاريخ  املهام  وت�سليم  والطعون 
اجلمعية  اأما  املقبل،  اأفريل   13
يف  االنتخابية  اال�ستثنائية  العامة 
20 اأفريل احلايل بدار االحتاديات 

اأع�ساء  اأن  يذكر  بالعا�سمة. 
باالأغلبية  رف�سوا  العامة  اجلمعية 
ل�سنة  واالدبي  املايل  التقريرين 
املكتب  عر�سه  الذي   2017
حمالت  علي  للرئي�س  الفيدرايل 
قررت  حيث   ،2018 اأفريل  �سهر 
اآنذاك  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
اجلمعية  ا�سغال  انعقاد  اإعادة 
للمرة  جرت  والتي  العادية  العامة 
الثانية بتاريخ 27 فيفري املن�رضم 
االأغلبية  رف�س  جتديد  وعرفت 
ل�سنة  واالدبية  املالية  للح�سيلتني 
2017 ويعود �سبب الرف�س اىل عدم 

تنظيم اي مناف�سة خالل �سنتني.
ق.ر. 

يو�سف باليلي: قدمنا مباراة 
كبرية ونهدي الفوز الأن�سارنا

التون�سي  الرتجي  العب  اعترب 
يف  جنحوا  اأنهم  باليلي  يو�سف 
ملعبهم  خارج  ثمني  فوز  ت�سجيل 
املقررة  العودة  مقابلة  قبل  وذلك 
يف  قال  حيث  ملعبهم،  على 
نهاية  بعد  اإعالمية  ت�رضيحات 
مناف�سا  واجه  الرتجي  اأن  اللقاء 
من  متكنوا  لكنهم  وقويا،  عنيدا 
ملعبه،  على  قوية  مباراة  تقدمي 
الذي حققوه  اأن االنت�سار  وا�ساف 

يهدونه اإىل جماهريهم التي تنقلت 
دعمهم  اأجل  من  ق�سنطينة  اإىل 
و�ساندتهم  بجانبهم  والوقوف 
االأهم  ان  م�سيفا  االأهم،  لتحقيق 
ي�ستهدفون  اأين  تون�س  يف  يبقى 
لتجاوز  امل�سوار  نف�س  موا�سلة 
ن�سف  وبلوغ  ق�سنطينة  �سباب  عقبة 
اللقب  عن  الدفاع  ملوا�سلة  النهائي 

القاري الذي احرزوه العام الفارط.
ع.ق.
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عي�شة ق.

على  العثور  مت  تفتي�شه  وعند 
مالب�شه  بني  املخدرات  من  كمية 
الغرفة  تفتي�ش  يتم  اأن  قبل 
يقيم وهو ما جّر  اأين كان  الفندق 
اأوقا�شي،  النادي  يف  زميله  معه 
وكيل  اإىل  الالعبني  حتويل  ومت 
من  ال�رشاقة  مبحكمة  اجلمهورية 
بعد  اأقوالهما  اإىل  اال�شتماع  اأجل 

التحقيق معهما يف مركز ال�رشطة، 
وال ي�شتبعد اأن تاأخذ الق�شية اأبعادا 

خطرية.
واأقدمت اإدارة الكناري على و�شع 
متابعة  اأجل  من  الفريق  حمامي 
على  والوقوف  الالعبني  ملف 
بيان  يف  اعتربت  حيث  الق�شية، 
ن�رشته اأم�ش عرب موقعها الر�شمي 
متثل  ال  وقعت  التي  احلادثة  اأن 
واأن  خا�شة  معزولة  وهي  الفريق 

منحها  عطلة  يف  كانا  الالعبني 
اأجل  من  لالعبني  الفني  الطاقم 
التدريبات  ا�شتئناف  قبل  الراحة 
من  تبقى  ملا  والتح�شري  جمددا 
وذكرت  احلايل،  الكروي  املو�شم 
ان  الفريق  من  قريبة  م�شادر 
العقد  بف�شخ  قام  مالل  الرئي�ش 
مت  والذي  يو�شف  بن  الالعب  مع 
وهو  الت�شكيلة  من  نهائيا  طرده 
الذي ميلك �شوابق غري ان�شباطية 

ب�شبب الفيديوهات التي مت ن�رشها 
له يف وقت �شابق، حيث مت اإنزاله 
وقتها اإىل ت�شكيلة الرديف قبل اأن 
ترفع العقوبة عليه، ليتم طرده من 
نهاية  على  �شهرين  قبل  الفريق 
وهو  القبائلي  الفريق  مع  العقد 
العقد،  نهاية  يف  يتواجد  الذي 
يتعلق  فيما  الرتيث  ف�شلت  بينما 
بق�شية الالعب اوقا�شي حتى يتم 

الف�شل يف املو�شوع.

بيت �شبيبة القبائل على وقع ف�شيحة 
مدوية

ال�شرطة تلقي القب�ض 
على بن يو�شف واأوقا�شي 

يحوزان الكوكايني
يعي�ض فريق �شبيبة القبائل على وقع ف�شيحة مدوية بعدما األقى اأعوان االأمن القب�ض على العبني من 

�شفوف الت�شكيلة ويتعلق االأمر بكل من اإليا�ض بن يو�شف وجوبا اأوقا�شي وهما متلب�شان بجرم اال�شتحواذ 
على مادة خمّدرة واملتمثلة يف الكوكايني من اجل اال�شتهالك ال�شخ�شي، اأين بداأت تفا�شيل الق�شية 

باإيداع �شكوى �شد الالعب بن يو�شف من طرف فتاة بعد التعر�ض لها بال�شرب، وهو ما دفع برجال 
ال�شرطة اإىل التنقل من اأجل اإلقاء القب�ض على املعني وا�شتجوابه يف مركز ال�شرطة 

البطولة العربية الألعاب القوى

�شرابي يتوج بف�شية 
القفز بالزانة

اأنقذ برينتفورد من الهزمية بهدف ومتريرة حا�شمة

بن رحمة �شمن الت�شكيلة املثالية 
للجولة 20 لل�شامبيون�شيب

حت�شبا لعملية �شحب قرعة كاأ�ض اإفريقيا لالأمم

اجلزائر ر�شميا يف 
امل�شتوى الثاين قاريا

�رشابي  ه�شام  اجلزائري  افتك   
امليدالية الف�شية يف القفز بالزانة 
امليدالية  لي�شيف  النهائي  خالل 
فعاليات  �شمن  للجزائر  اخلام�شة 
العربية  البطولة  من  الثاين  اليوم 
حاليا  اجلارية  القوى،  الألعاب 
القاهرة، ويف  بالعا�شمة امل�رشية 
نال  اأم�ش  نهار  من  �شابق  وقت 
بوعناين  اأمني  اجلزائري  العداء 
الربونزية يف �شباق 100  امليدالية 
م�شابقات  واأثناء  رجال  حواجز  م 
اليوم االفتتاحي اجلمعة املن�رشم 
للم�شي  الوطني  املنتخب  اأهدى 
ميداليات  ثالث  و�شيدات  رجال 
من  ذهبية  بينها  من  للجزائر، 
ن�شيب �شعاد عزي، وافتك حممد 
ميداليتني  غزالين،  وبريزة  عامر 
 20 املناف�شة  نف�ش  يف  برونزيتني 

كلم م�شي.
اجلزائرية  االحتادية  و�شجلت 
ريا�شيا   23 القوى جمموع  الألعاب 
للم�شاركة يف هذه البطولة العربية 
بالقاهرة، حيث دخل ع�رشة منهم 
اأم�ش اجلمعة، يف اليوم االفتتاحي 
االإقليمية.وباالإ�شافة  للم�شابقة 
دخل  وغزالين،  عزي  عامر،  اإىل 
عدائني،  �شبعة  املناف�شة،  غمار 
وهم : حممد اأمني ف�شيل يف القفز 
 100 يف  حمودي  حممود  العايل، 
واإليا�ش مقدل  اأمني بوعناين  مرت، 
يف �شباق 110 مرت حواجز، ناهيك 
عن �شليمان مولة وفتحي بن �شاعة 
يف 400 مرت، واخريا اأمين �شابري 
املن�شة  فوق  ال�شعود  يف  الذي 

عك�ش زمالئه.
وكاالت

اجلزائري  الدويل  الالعب  تواجد 
الت�شكيلة  �شمن  رحمة  بن  �شعيد 
دوري  من   40 للجولة  املثالية 
االجنليزية،  االأوىل  الدرجة 
مع  الالعب  تاألق  مير  مل  حيث 
املباراة  يف  برينتفورد  ناديه 
داخل  اأم�ش  اأول  خا�شوها  التي 
دون  كونرتي  ديربي  اأمام  القواعد 
االأف�شل  بني  من  اختياره  يتم  ان 
من  وذلك   40 اجلولة  مباريات  يف 
العاملي،  »وو�شكورد«  طرف موقع 
من  ناديه  اإنقاذ  يف  جنح  حيث 
الوقوع يف فخ اخل�شارة بعدما قاده 
اإىل حتقيق التعادل 3-3، وذلك من 
خالل ت�شجيل هدف ومنح متريرة 
التمريرة  جاءت  اأين  حا�شمة، 
جانفيري  زميله  لفائدة  احلا�شمة 

الذي منح التعادل لناديه 1-1، قبل 
ليكون  جمددا  رحمة  بن  يعود  ان 
هدف  منحه  خالل  من  حا�شما 
مرمى  يف  والت�شجيل  التعادل 
التعادل  هدف  ال�شيف  الفريق 
اإىل تعادل بطعم  ويقود برينتفورد 
مهددا  كان  بعدما  خا�شة  الفوز 
ب�شقوط يف فخ الهزمية على ملعبه 

واأمام جمهوره.
الوطني  املنتخب  مهاجم  وجنح 
�شد  موا�شلة  يف  عاما   23 البالغ 
االنتباه اإليه يف ظل الربوز الالفت 
الكروي  املو�شم  انطالق  منذ  له 
اجلديد، بعدما �شجل عا�رش هدف 
التمريرة  ومنح  املو�شم  هذا  له 

احلا�شمة رقم 12.
ع.ق.

االحتاد  ر�شمية  ب�شفة  اأعلن 
عن  القدم  لكرة  االإفريقي 
املتعلقة  االأربعة  امل�شتويات 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ش  بنهائيات 
م�رش  يف  برجمتها  واملقرر 
املقبلني،  وجويلية  جوان  �شهري 
الر�شمي  املوقع  ك�شف  حيث 
للهيئة الكروية القارية عن تق�شيم 
املنتخبات 24 املعنية بامل�شاركة 
اأربع  اإىل  القارية  املناف�شة  يف 
م�شتوى  كل  وي�شم  م�شتويات 
وعرفت  منتخبات،  �شتة  منها 
امل�شتوى  �شمن  التواجد  اجلزائر 
من  متكنت  اأين  ر�شميا  الثاين 
�شورة  يف  قوية  منتخبات  تفادي 
لكن  ونيجرييا،  املغرب  منتخبي 

الت�شكيلة الوطنية  يف املقابل فاإن 
باإحدى  اال�شطدام  تعرف  �شوف 
املنتخبات القوية التي مت و�شعها 
غرار  على  االأول  امل�شتوى  يف 
منتخبات م�رش، تون�ش، غانا، كوت 

ديفورا، ال�شنغال والكامريون.
عملية  ت�شفر  اأن  ي�شتبعد  وال 
الكروي  بالعر�ش  اخلا�شة  القرعة 
ت�شم  جمموعة  وقوع  القاري 
اأن  باعتبار  ثالث منتخبات عربية 
امل�شتوى االأول ي�شم منتخبي م�رش 
وتون�ش، بينما ي�شم امل�شتوى الثاين 
تتواجد  فيما  واملغرب،  اخل�رش 
موريتانيا التي حققت تاهال قاريا 

اإىل »الكان« يف امل�شتوى الرابع.

عي�شة ق.

 ت�شكيلة الن�شر االأ�شود ت�شتاأنف
 التدريبات اأم�ض حت�شريا للكاأ�ض

نغيز يربمج مباراة تطبيقية 
غدا اأمام الرديف

ا�شتاأنف فريق وفاق �شطيف التدريبات بعد الراحة ملدة ثالثة اأيام التي ا�شتفاد 

منها الالعبني برتخي�ش من الطاقم الفني مبا�رشة عقب خو�ش مقابلة �شباب 

ق�شنطينة، حيث با�رش البارحة الفريق التح�شري ملقابلة الدور ن�شف النهائي 

لكاأ�ش اجلمهورية املقررة يف تاريخ 16 اأفريل، ومّتت م�شاء اأم�ش عملية �شحب 

القرعة اخلا�شة بالدور اأين تعرف الفريق على مناف�شه يف املربع الذهبي من 

مناف�شة ال�شيدة الكاأ�ش، و�شهدت ح�شة اال�شتئناف ح�شور التعداد مكتمل ما 

عدا توا�شل غياب الالعب غ�شة، حيث انطلق الالعبون يف اال�شتعداد من كافة 

النواحي حتى يكونون جاهزين يف املوعد املقرر له بعد اأقل من 10 اأيام، 

وخا�ش تالالعبون ح�شة تدريبية مت الرتكيز خاللها على العمل البدين والتدرب 
بالكرة.

و�شهدت احل�شة التدريبية ح�شور الالعب بوقلمونة الذي وا�شل العالج مع 

الطاقم الطبي من اأجل التعايف ب�رشعة من االإ�شابة التي يعاين منها والتي 

تلقاها يف مباراة �شباب ق�شنطينة، حيث ينتظر اأن يكون جاهزا ملباراة الكاأ�ش، 

وبرمج الطاقم الفني بقيادة املدرب نبيل نغيز مباراة تطبيقية غدا وذلك 

مبواجهة الفريق الرديف ، اأين ف�شل اإبقاء العبيه يف جو املناف�شة ب�شبب 

توقف البطولة الوطنية لل�شماح بت�شوية املقابالت املتاأخرة ولن ت�شتاأنف 

�شوى بتاريخ 20 اأفريل املقبل بخو�ش مباراة القمة التي جتمع ت�شكيلة »الن�رش 

االأ�شود« واحتاد العا�شمة يف قمة اجلولة 26 من الرابطة املحرتفة االأوىل.

عي�شة ق.

 دورمتوند يثري الغمو�ض 
حول �شفقة لوي�ض

اأعلن هانز-يواخيم فات�شكه، املدير التنفيذي 
لنادي بورو�شيا دورمتوند االأملاين، اأن النادي 

يفكر يف �شم فيلبي لوي�ش، العب اأتلتيكو 
مدريد االإ�شباين.ويف ت�رشيحات ملحطة 
»�شكاي« التلفزيونية، قال فات�شكه اأم�ش: 

»عندما ت�شمع اأن العبا مثل هذا ميكن انتقاله 
يف ال�شوق ب�شكل حر، فاإنك �شتمعن التفكري 

يف هذا االأمر على االأقل، ونحن على االأرجح 
يف هذا الو�شع بالتحديد«، يف الوقت نف�شه، 

اأكد فات�شكه اأنه مل يتم اتخاذ قرار بعد ب�شاأن 
انتقال الالعب 33/ عاما/، م�شيًفا »املو�شوع 

بعيد عن حالة ال�شخونة املوجودة يف و�شائل 
االإعالم«.

وح�شب تقرير ل�شحيفة »بيلد« االأملانية، فاإن 
النادي جنح يف بحثه عن مدافع اأي�رش يف 

مدريد، م�شيفة اأن الالعب الربازيلي الذي 
�شارك مع منتخب بالده يف 38 مباراة ميكنه 

االنتقال ب�شكل حر يف ال�شيف املقبل الأن 
عقده ينتهي مع اأتلتيكو مدريد نهاية املو�شم 

احلايل، واأعرب فات�شكه اأن ال�شن املتقدم 
ن�شبيا للوي�ش لي�ش معيارا ال�شتبعاده، وقال 

اإن فر�ش العثور على العبني يف �شن 19 و�شن 
21 قليلة.واأكمل »عندما جتد العبا ميتلك 
خربة اأكرب قليال، فاإن هذا لي�ش خطاأ من 

حيث املبداأ«.واأو�شح فات�شكه اأن البحث لي�ش 
مركزا على العب اأتلتيكو وقال »على اأية 

حال فاإننا �شننجز �شيئا ما يف مركز الظهري 
االأي�رش، وهناك املزيد من االعتبارات يف هذا 

االأمر، وامل�شاألة مفتوحة ولي�ش لدينا اجتاه 
بعينه«.ورف�ش فات�شكه التعليق على �شائعات 

اأخرى حول مر�شحني اآخرين لالن�شمام 
اإىل دورمتوند ومنهم الدوليان االأملانيان 

يوليان براندت من ليفركوزن ونيكو �شولز من 
هوفنهامي، واكتفى فات�شكه بالقول:« مل من�ش 
بعيدا بعد يف هذا املو�شوع، والتكهن باأ�شماء 

لن يجدي �شيئا«.
وكاالت
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�ليويف يخطف فوز� مثري� �أمام ميالن
حقق نادي جوفنتو�س فوًزا �صعبًا 
على نظريه ميالن بنتيجة 2-1 يف 

املباراة التي جمعتهما مبلعب »األيانز 
�صتاديوم« حل�صاب اجلولة 31 من 

الدوري الإيطايل، اأحرز كري�صتوف 
بيونتيك هدف ميالن يف الدقيقة 39 

وعادل باولو ديبال النتيجة جلوفنتو�س 
بالدقيقة 60 من ركلة اجلزاء و�صجل 

موي�س كني هدف الفوز لليويف بالدقيقة 
84، ورفع اليويف ر�صيده اإىل 84 نقطة 

يف �صدارة جدول ترتيب الكالت�صيو، 
بينما جتمد ر�صيد ميالن عند 52 

نقطة باملركز الرابع، بداأت املباراة 
�رسيعة من الطرفني ففي الثواين الأوىل اأخطاأ بيبي رينا، حار�س ميالن يف الإم�صاك 
بالكرة لت�صقط اأمام نقطة اجلزاء، قبل اأن يتمكن باكايوكو من اإبعادها، ورد بيونتيك 

براأ�صية مرت بجوار القائم الأي�رس لت�صيزين بعد هجمة مرتدة �رسيعة ف�صل �صاندرو يف 
اإبعادها لت�صل اإىل �صو�صو الذي توغل ورك�س يف الناحية اليمنى وقام بتمرير عر�صية 
على راأ�س بيونتيك، و�صهدت الدقيقة 35 اإيقاف احلكم للمباراة ليعود خلا�صية تقنية 
الفيديو بعد وجود �صك يف حالة مل�س للكرة من األيك�س �صاندرو مدافع اليويف داخل 

املنطقة، ليقرر حكم اللقاء عدم احت�صاب ركلة جزاء، ال�صوط الأول �صهد تفوق ن�صبي 
مليالن على اأ�صحاب الأر�س، وغابت الفاعلية الهجومية جلوفنتو�س، يف ظل انعزال 
تام للمهاجمني ديبال وماريو. ح�صل ديبال على ركلة جزاء بالدقيقة 59 بعد عرقلة 

من مو�صاكيو داخل املنطقة، جنح جوهرة البيانكونريي يف حتويلها اإىل هدف، ويعلن 
عن تعادل جوفنتو�س بالدقيقة 60، وعاد بوريني بت�صويبة جديدة يف الدقيقة 63، بعد 

مراوغة بنتانكور داخل املنطقة وت�صديدة يف ال�صباك اخلارجية ملرمى جوفنتو�س، 
وكاد كالهاجنولو اأن ي�صيف ثاين اأهداف ميالن بعد ت�صويبة من ركلة حرة ثابتة مرت 
بجوار القائم وارتطمت بال�صباك اخلارجية، وخطف البديل موي�س كني، هدف الفوز 

جلوفنتو�س بالدقيقة 84، بعد خطاأ يف التمرير من كالبريا خطف على اإثرها بيانيت�س 
الكرة ومررها اإىل كني الذي انفرد و�صدد على ميني بيبي رينا يف كرة �صكنت ال�صباك.
من جهته، فاز روما على م�صيفه �صامبدوريا بهدف نظيف يف املباراة التي جمعتهما 

ال�صبت على ملعب »لويجي فرياري�س«، �صجل قائد الذئاب دانيلي دي رو�صي هدف 
اللقاء الوحيد يف الدقيقة 75، وبهذا الفوز رفع روما ر�صيده اإىل 51 نقطة يف املركز 
ال�صاد�س، فيما جتمد ر�صيد �صامبدوريا عند 45 نقطة يف املركز التا�صع، وجاء هذا 

الفوز لينهي �صل�صلة نتائج روما ال�صيئة الذي مل يحقق فوزا منذ 11 من مار�س باخل�صارة 
من �صبال ونابويل والتعادل مع فيورنتينا .

�سو�ريز: تغيري�ت فالفريدي �أحدثت �لفارق
اأكد لوي�س �صواريز الذي مهد انت�صار فريقه بر�صلونة على مالحقة اأتلتيكو مدريد 

بثنائية نظيفة، اأن هذا الفوز يعني خطوة كبرية نحو احلفاظ على لقب الليغا للمو�صم 
الثاين على التوايل، وحتدث �صواريز يف ت�رسيحات متلفزة: »بالنظر ل�صعوبة املناف�صة 
يف الليغا، هذه املباراة تربز اأكرث مدى �صعوبة حتقيق الفوز يف هذه البطولة، اجلميع 
ي�صعر بال�صعادة بهذا النت�صار«، وحول ات�صاع الفارق مع مالحقهم املدريدي اإىل 11 
نقطة عقب هذه النتيجة، اأو�صح: »قطعنا خطوة كبرية بعد تو�صيع الفارق مع �صاحب 

املركز الثاين«، وتابع: »و�صعنا فارق النقاط، ولكن ما زالت هناك مواجهات كثرية 
وحمطات �صعبة يف الطريق، لكننا ندرك اأننا قطعنا خطوة نحو التتويج«.

وحول �صري اللقاء، علق: »كنا نعرف كيف �صت�صري املواجهة. اأتلتيكو مدريد فريق منظم 
للغاية، اأحد اأف�صل اأندية العامل، ولكننا بحثنا عن اللعب يف العمق بعد حالة الطرد، 

املدرب غري بع�س الأ�صياء لإ�صافة �رسعة اأكرب على ن�صق الفريق«، واأكد لوي�س �صواريز 
اأن تغيريات فالفريدي اأحدثت الفارق، وا�صتطاع الفريق �صناعة فر�س كثرية اأمام 

حار�س كبري.

عقوبة قا�سية يف �نتظار كو�ستا
كو�صتا  دييغو  على  توقيعها  املنتظر  العقوبة  عن  اأم�س  اإ�صباين  �صحفي  تقرير  ك�صف 
لعب اأتلتيكو مدريد، بعد طرده يف مباراة بر�صلونة، ووفًقا ملوقع اإذاعة »كادينا كوبي« 
الإ�صبانية، فاإن دييغو كو�صتا مهاجم اأتلتيكو مدريد، مهدد بالتعر�س لعقوبة الإيقاف ملدة 
مبا�رسة خالل  بطاقة حمراء  تلقى  كو�صتا  وكان  الإ�صباين،  الحتاد  قبل  من  مباريات   8

مواجهة بر�صلونة �صمن مناف�صات اجلولة 31 من الدوري الإ�صباين.

بر�سلونة يقتل �أحالم �أتلتيكو مدريد للتتويج بالليغا
حقق بر�صلونة النت�صار بهدفني دون 
رد على اأتلتيكو مدريد ملعب »كامب 
من   31 اجلولة  مناف�صات  �صمن  نو« 
ح�صم  من  ليقرتب  ال�صباين  الدوري 
اللقب، و�صجل �صواريز الهدف الأول 
بالهدف  مي�صي  ثم   85 الدقيقة  يف 
�صهد  فيما   87 الدقيقة  يف  الثاين 
بالدقيقة  كو�صتا  دييغو  طرد  اللقاء 
النت�صار  وبهذا  اللقاء،  من   25
ينفرد بر�صلونة بال�صدارة بر�صيد 73 
نقطة، ويتجمد ر�صيد اأتلتيكو مدريد 
بفارق  الو�صافة  يف  نقطة   62 عند 
اأحالم  البلوغرانا  ويقتل  نقطة،   11

الأتلتي يف املناف�صة على اللقب.
حيث  حما�صية،  املباراة  بداأت 
�صهدت اأول تهديد لأ�صحاب الأر�س 
مي�صي  من  كرة  األبا  جوردي  ا�صتلم 
لينفرد باحلار�س اأوبالك و�صدد لكن 
يف  للت�صديدة  الأمين  القائم  ت�صدى 
الدقيقة 14، وحاول الفرن�صي اأنطوان 
اأن  مدريد  اأتلتيكو  مهاجم  غريزمان 
يرد اخلطورة عندما ا�صتقبل متريرة 

يف عمق الدفاع و�صدد كرة قوية ت�صدى لها احلار�س تري �صتيغن يف الدقيقة 20، اأ�صهر حكم املباراة البطاقة احلمراء يف وجه 
دييغو كو�صتا بالدقيقة 28، بعد اأن تفوه باألفاظ خارجة �صد، ولأن امل�صائب ل تاأتي فرادى، قرر �صيميوين اإ�رساك اأنخيل كوريا 

بدل من اأريا�س الذي تعر�س لالإ�صابة.
بداأ بر�صلونة ال�صوط الثاين ب�صغط على ال�صيوف، وانطلق ليونيل مي�صي بالكرة و�صدد من خارج منطقة اجلزاء لكن اأوبالك 
ت�صدى لها برباعة يف الدقيقة 55، وا�صل احلار�س اأوبالك تاألقه حيث منع �صواريز من ت�صجيل الهدف الأول، وحاول غريزمان 
�صتيغن  لها تري  لكن ت�صدى  الكرة  الدقيقة 67، و�صدد  الت�صجيل، حيث ح�صل على خطاأ من حدود منطقة اجلزاء يف  افتتاح 
بت�صديدة من على حدود منطقة   85 الدقيقة  للبلوغرانا يف  التقدم  بر�صلونة هدف  �صواريز مهاجم  لوي�س  واقتن�س  ب�صهولة، 
اجلزاء لت�صكن مرمى الأتلتي اأق�صى ي�صار احلار�س اأوبالك وبعد دقيقتني �صجل مي�صي الهدف الثاين لرب�صلونة، حيث انطلق على 
اجلبهة اليمنى و�صدد على ي�صار اأوبالك بعد مراوغة الدفاع ليوؤمن النقاط الثالث للبلوغرانا ويُر�صخ العقدة ل�صيميوين الذي مل 

يُحقق اأي انت�صار على بر�صلونة يف الليغا منذ توليه امل�صوؤولية مع الروخيبالنكو�س.

عن  مدريد  لأتلتيكو  الفني  املدير  �صيميوين  دييغو  اأعرب 
بثنائية نظيفة خالل مواجهة بر�صلونة،  الهزمية  ا�صتيائه من 
»ماركا«  �صحيفة  نقلتها  ت�رسيحات  خالل  �صيميوين،  وقال 
الإ�صبانية: »لعبنا املباراة ب�صعوبة، ومبجهود كبري حتى �صجل 
�صواريز الهدف الأول، الذي غري كل �صيء«، وعن طرد كو�صتا، 
اأو�صح: »خالل 11 مباراة تعر�صنا للطرد 7 مرات، وحتدثت مع 
احلكم وقال يل اإن كو�صتا تفوه باألفاظ، رغم اأن لعبني اآخرون 
لي�س  هذا  »لكن  وا�صتدرك:  طردهم«،  يتم  ومل  اأ�صياء  قالوا 
ُمربرا لكو�صتا، ومن قبل مت طرد الأيقونة توري�س، فبعد ذلك 
واأقدر  ينته بعد،  ميكنهم طردنا جميًعا«، وتابع: »املو�صم مل 

اأننا فزنا بلقب كاأ�س ال�صوبر الأوروبي، ونقاتل يف الليغا رغم 
وجودنا يف املركز الثاين، ول نن�صى اأين نحن«.

وحول تغيري طريقة اللعب بعد طرد كو�صتا، اأو�صح: »اأردنا األ 
حتدث ثغرة، واجتهت للكثافة يف خط الو�صط، وتوزيع الفريق 
وا�صتكمل:  لدينا«،  كان  الذي  الهدف  لتحقيق  اأف�صل  ب�صكل 
الذي   وخيمينيز  توما�س  رودريغو،  حت�صن  املو�صم  »هذا 
هوؤلء  من  ال�صتفادة  وعلينا  اأقوياء،  �صتجعلنا  املواقف  هذه 
الالعبني املوهوبني املوجودين معنا«، واختتم: »نقد ذاتي مل 
اأقل اأبًدا اأننا خ�رسنا ب�صبب الطرد، واأريد من الالعبني القتال 

حتى النهاية«.

�سيميوين يرف�ض �لتربير لكو�ستا

مان�س�سرت يونايتد ي�ستعد لبديل دي خيا
اإدارة ال�صياطني احلمر ت�صع ا�صمني خلالفة دي خيا يف حماية ك�صف تقرير �صحفي بريطاين اأم�س عن اخلطة البديلة التي ي�صعها نادي مان�ص�صرت يونايتد، حت�صبًا لرحيل حار�صه الإ�صباين  مليون انتقال بيكفورد من اإيفرتون اإىل مان�ص�صرت يونايتد قد ت�صل قيمتها اإىل 60 مليون اإ�صرتليني.كان على رادار اليونايتد يف ال�صيف املا�صي اأثناء تواجد املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو، واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن �صفقة عرين اليونايتد، اإذا رحل احلار�س الإ�صباين يف ال�صيف املقبل، ويعد اخليار الأول جوردان بيكفورد حار�س اإيفرتون، والذي ديفيد دي خيا، ووفًقا ل�صحيفة »مريور« الربيطانية، فاإن   85 قيمته  تبلغ  ولكن  مدريد،  اأتلتيكو  اأوبالك،حار�س  يان  ال�صلوفيني  فهو  احلمر  ال�صياطني  اأمام  الثاين  اخليار  جريمان يف ا�صتغالل الفجوة بني اليونايتد ودي خيا للتعاقد مع الأخري يف املريكاتو املقبل.الت�صيلي األيك�صي�س �صان�صيز يح�صل على 505 اآلف اإ�صرتليني اأ�صبوعيًا. يذكر اأن العديد من التقارير توؤكد رغبة باري�س �صان اإىل اتفاق ب�صاأن التجديد، ويرغب احلار�س الإ�صباين يف تقا�صي راتب يفوق 350 األف اإ�صرتليني اأ�صبوعيًا، ل �صيما واأن زميله اإ�صرتليني، ورغم اأن عقد دي خيا مع اليونايتد ينتهي يف املو�صم املقبل، اإل اأن النادي الإجنليزي مل يتو�صل معه حتى الآن اأما 
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بقلم : وليد الهوديل

به  ا�ستفردوا  الأ�رسى  من  �ستة  اأحد  كان 
وكانت   ، الزيارة  وغرفة  ق�سمهم  بني  ما 
مئات  قطعت  اأن  بعد  اأمهاتهم  تنتظرهم 
النقب  �سحراء  عمق  لت�سل  الكيلومرتات 
كانت   .. ولهيبه  ب�رسره  يرمي  حيث 
الأمهات ينتظرن على بوابة جهنم النقب 
لروؤية فلذات اأكبادهن وبريق العيون الذي 
يرُّبد لهيب القلوب .. عدن الأمهات على 
اأخبار قمع ال�سّجان لأبنائهن .. بعد  وقع 
انت�سار اجلند .. ل بد واأنهن الآن يتقلنب 
القهر  اأ�سكال  وكل  العذاب  جمر  على 
تتهاوى  مريعة  اأخبار  ل�سماع  والرتقب 
الأ�سجار  تتق�سف  كما  اأرواحهن  اأمامها 
اأمام الأعا�سري العاتية .. اأما الع�سي التي 
اأنا فقد كانت هينة  عزفت على عظامي 
لينة اأمام تلك الع�سا الكهربائية التي كانت 
ترتكني اأخرج كل ما يف �سدري من روح .. 
بني  من  قطعة  قطعة  تُلفظ  رئتي  وكاأن 
الغا�سمة  الوجوه  وتدور  اأغيب   .. اأ�سناين 
ي�ستح�رسوا  واأن  األبث  ما  ثم  حويل  من 
معه  خرجوا  �ستة    .. جديد  من  روحي 
 .. م�ستب�رسة  بوجوه  كانوا   .. الق�سم  من 
جباه   ، لديه  ما  اأجمل  منهم  كل  يلب�س 
م�َسّ  وقد  الراأ�س  ك�سوة  تعلوها  لمعة 
من الزيت والطيب ما جعلها تكاد ت�رسق 
لروؤية  وت�ستعد  ترتمن  القلوب   .. وت�سيء 
و�سيم   «  ... و�سيم  يا  واأنت   .. الأحّبة 
ال�سدر » ابن اأم ال�سهيد ال�سامدة املثابرة 
حيث  من   .. ع�سكر  خميم  من  جاءته   ..
جاءت  الكفاف  عي�س  واأ�سن  اللجوء  قهر 
لتقهر ال�سحراء ومتخر عبابها .. منعوها 
من الزيارة ثالث �سنوات حتى اإذا ظفرت 
بها بعد �رساع طويل على اأعتاب ال�سليب 

الأحمر كان هذا اخلرب العاجل .

فا�صل
الفا�سل الإعالمي بينها وبني ولدها  كان 
وكانت   .. دقائق  وعدة  اأمتار  م�سافة 
هذا  ليتم  و�ساق  قدم  على  جتري  الأمور 
عا�سق  قلب  روح  لكل  روحني  بني  اللقاء 
وعينني ت�ستعدان لالإر�سال وال�ستقبال .. 
ملاذا عاقبونا معه ؟! هو الذي طعن لرد 
وقفنا  نحن   .. له  ال�رسطي  اهانة  اعتبار 
كل  اأفرغوا  اأن  بعد  جاءونا   .. مذهولني 
بالأيدي  كبلونا   .. ج�سده  يف  اأحقادهم 
والأرجل ثم فعلوا بنا ما فعلوا به .. كان 
توقعي يف غري حمله .. ن�سيت اأيها الغبي 
اأنهم احتالل .. نعم مل يُغم علّي يف الوجبة 
الأوىل ، اأبقوا لدي رمق كمن ل يجيد ذبح 
العذاب  بني  تتاأرجح  فيبقيها  ذبيحته 
جاء   .. اأنفا�سها  تلفظ  اأن  دون  والعذاب 
مدير ال�سجن .. قلت له بعربية وا�سحة : 
اأن ل دخل لنا ول عالقة ل من قريب ول 

من بعيد .. ل يريد اأن ي�سمع .
وهجم الزبانية ي�رسبون بع�سيهم ويركلون 
وعندما   .. الع�سكرّية  بب�ساطريهم 
ظهورنا  يف  املكهربة  الع�سي  ا�ستحكمت 
وانت�رس �سجيج اآلمها يف اأج�سادنا.. خرج 
اجلميع  حال  وراأيت  اأفواهنا  من  الزبد 

حيث �سارت حايل .
بنعله  ي�رسب  واأخذ  مديرهم  هجم 
و�سوح  بكل   .. ظهري  اأ�سفل  احلديدي 
كان يريد ترك عاهة م�ستدمية .. وراأيت 
من  متعددة  اأنحاء  بقلمه  يطعن  �سابطاً 
غبت   .. قدميه  حتت  امللقاة  الأج�ساد 
عن وعيي عندما راأيت قلم هذا املجرم 
يخرتق عني اأحد ال�سحايا فتنطلق الدماء 
اأحمر  وتخليه  الوجه  لت�سبغ  منها  غزيرة 

قانياً ..

وكانت تف�سلني عنهم نوبات من الغيبوبة 
الزبانية  ياأتي فوج جديد من  عندما كان 
تلتقط   .. فينا  اأحقادهم  فيمار�سون 
يتجرعون  وهم  ال�سباب  �سورة  عيناي 
اأتلقى  واأن  األبث  ما  ثم  والعذاب  الهوان 
 .. عني  امل�سهد  فيغيب  جديدة  وجبة 
كل   .. الزنازين  حيث  اإىل  جراً  �سحبونا 
يل  اأفردوا  حيث  عداي  زنزانة  يف  اإثنني 

واحدة ليبالغوا يف كرم ال�سيافة ..
اإدانة  ملفات  لعمل  حتقيق  جلنة  ت�سكلت 
ق�سائية لل�سبان ال�ستة اللذين وقع عليهم 
حماولت  كل  باءت   .. اجلماعي  العذاب 
اإثبات م�ساركتهم يف التخطيط اأو التنفيذ 

بالف�سل .
·�سنعيدكم للق�سم ، اأي تفكري برفع �سكوى 
فيه   ، متكامل  ملف  لعمل  نحن جاهزون 
اأنكم  على  ال�رسطة  من  و�سهود  اإثبات 

�رسكاء يف عملية الطعن ..
·ولكنا ل�سنا �رسكاء .. » رد و�سيم »

توجهتم  اإن  ولكن  الآن  �رسكاء  ·ل�ستم 
للق�ساء فاأنتم خري من �سارك ..

الزيارة  ذهبت  اأن  بعد  الق�سم  اإىل  عدنا  
وعادت   .. الرياح  اأدراج  اآمالها  وكل 
يحملن  مبا  والأبناء  والزوجات  الأمهات 
من اأخبار تزلزل الأركان وتخلخل الركب 
جنائزي  موكب  يف  وكاأنهّن  مفا�سلها  من 
اأيديهن  بني  من  اجلنازة  خطفت  وقد 
هناك  بقيت  حيث  قلوبهن  بال  عدن   ..
ترفرف يف �سحراء النقب وتلهج بالدعاء 
الآبار  تلك  يرحم  اأن  ال�سماوات  رب  اإىل 
ومن هم خلف اجلدران مبا ي�سمى �سجن 

النقب .

تفا�صيل
�سكانه  من  خايل  الق�سم  باأن  تفاجاأنا 
�رسيعة  الأر�س  على  اخليام  خّرت  وقد 
الق�سم  اأن  وا�سحا  وكان   .. حراك  دون 
احلابل  قلب  دهم  عملية  اإىل  تعر�س  قد 
والنابل وتركته قاعاً �سف�سفاً .. اأين ذهب 

الأ�رسى من الق�سم ؟!
عودة  مع  اخلرب  جاء  �ساعات  عّدة  بعد 
لت�سمل  اجلراح  اأثخنتها  وقد  طالئعهم 

الق�سم .
مائة  البالغ  الق�سم  �سكان  من  طلبوا 
 .. ع�رسة  ع�رسة  اخلروج  وع�رسين 
يخ�سعونهم لتكبيل الأيدي والأرجل بداية 
) وهم بالطبع ل يعلمون ما هي احلكاية 
؟ ( ثم عندما تكّد�س العدد كاماًل جاءتهم 
قادرين  غري  مكبلون  الأ�رسى   .. الزبانية 
على احلركة اأو الدفاع عن اأنف�سهم بينما 
القمع  اأدوات  بكل  مدجًج  الآخر  الفريق 
الغيظ  من  يتميَّز  ال�سحراء  و�سيف   ..
يدّب  من  كل  امللتهبة  باأنفا�سه  ويرمي 

على الأر�س ..
بداأت �ساعة ال�سفر وهجم فريق الذئاب 
د  امل�سَفّ الب�رس  فريق  على  وال�سباع 
ذات  الع�سي   .. والأغالل  باحلديد 
النعيق   ، وال�ساكنة  املتحركة  الكهرباء 
وفح�س  ال�سب  اأ�سكال  وكل  وال�رساخ 
وقع  وحتت  ال�سباب  بع�س   .. الكالم 
امل�سبات  على  يردون  كانوا  الالذع  الأمل 
�سيئاً  ال�رساخ  يُجد  مل   .. مثلها  مب�سبات 
ما ميكن  كل  يهم و�رسبت  و�سلت ع�سّ  ..
يُ�رسبون  الأ�رسى   .. اأحقادهم  تطاله  اأن 
؟  اجلنون  هذا  كل  ملاذا  يعلموا  اأن  دون 
مل يرتكبوا اأي �سئ من �ساأنه اأن ي�ستدعي 
فكانت  بع�سهم  �ساأل  ؟  الإجرام  هذا  كل 
الع�سي هي التي جتيب .. وعندما وقفوا 
اأما هذا اجلدار املنيع من القهر والبط�س 
دون اأي اإجابة انطلقت حناجرهم ب�سكل 
اأ�سرياً  وع�رسين  مائة   .. بالتكبري  عفوي 
التي  الكلمة   .. اأكرب  اهلل   : �سوتهم  باأعلى 

الثورة  كلمة   .. جيداً  ال�سهاينة  يعرفها 
اأركانه ..  والغ�سب وتفجري الظلم وزلزلة 
فاأيقنت  التكبري  بُعد  الأق�سام من  �سمعت 
الأق�سام  اإحدى  يحدث يف  جلاًل  اأمراً  اأن 
بالتكبري   الأق�سام  من  احلناجر  فانطلقت 
ما  اإىل  موا  ُق�ِسّ قد  اأ�سري  اآلف  ثالثة   ..
يزيد عن ع�رسين ق�سماً يف اأجنحة �سجن 
لل�سّجان  وبدى  تكرب  بداأت  كلها  النقب 
حتت  من  موراً  متور  اأخذت  الأر�س  اأن 
�سوا خيفة .. اأمر مديرهم  اأقدامه .. توَجّ
عن  بالرتاجع  اجلبانة  ال�سباع  فريق 
لق�سمهم  اأعادوهم   .. املكّبلة  فري�ستهم 

كما اأخرجوهم ع�رسة ع�رسة ..

اأنقا�ض اخليام
 ، الق�سم حيث عاد �ساكنوه  اكتمل ن�ساب 
وكانوا جميعاً ومع اأنقا�س اخليام والأثاث 
املبثوث كالع�سف املاأكول ، ك�ست الوجوه 
املذلة والهوان وتقطعت ق�سماتها غيظاً 
الذي  ال�سمت  من  �سحيق  واٍد  يف  ولذوا 
خال من الكرامة والروح الإن�سانية احّلرة 
خا�سة  النخاع  حتى  باملهانة  �سعروا   ..
الأ�سباب  م�سامعهم  اإىل  تناهت  عندما 

التي وقفت خلف كل هذا القمع ..
هجع الق�سم لياًل دون اأي حراك من عمق 
الأمل والغيظ وال�سنك ، حتّركوا مع اآذان 
املياه  فوجدوا  وال�سالة  للو�سوء  اجلر 
لبثوا واأن  ثم ما  مقطوعة .. �سلّوا تيّمماً 
جاءهم غراب ينعق .. وقف حيث مربعهم 
وباب  اخلارج  الباب  بني  الفا�سل  الأمني 
الأ�سماء  من  قائمة  على  نادى   .. الق�سم 
جاهزين  ليكونوا  اأ�سرياً  �ستني  بلغت 
للنقل بعد خم�س دقائق .. اإذن هذه هي 
كنكبة  .. متاماً  القمع  التالية يف  اخلطوة 
والتدمري  املعركة  بعد   ، واأربعني  ثماين 

تاأتي عملية التهجري وال�ستات ..
جتعل  التي  الأدوات  من  �سيئاً  يبقوا  مل 
الطهي  اأدوات   .. للحياة  �ساحلة  احلياة 
الأدوات  وكل  املطبخ  من  �ُسحبت 
و�سور  بعرثت  الكتب   .. الكهربائية 
الذكريات اأهينت .. مواد الكنتني �سحبت 
امل�سحك  ومن   .. ُخرب�ست  واملالب�س 
اأن  بعد  طهي  دون  بالطعام  اأتوا  اأنهم 
والبطاطا  الباذجنان   .. اأدواته  �سحبوا 

والب�سل والفول وكل حتى ت�سبع ..
يف الأيام التالية توالت النقليات وتعّددت 
العربدة  مع  الدهم  حيث  التفتي�سات 
اأية  عليه  يبدو  ملن  والويل  والتحقري 
التفكري  اأو  الغ�سب  عالمات  من  عالمة 
بالرّد ، وكانت ال�سيا�سة وا�سحة اأنها حتت 
اأو  يعترب  : اجعلوهم عربة ملن مل  عنوان 

ل يعترب .
بقي يف الق�سم اأربعة ع�رس حيث اجتمعوا 
ما   : اأحدهم  قال  اإذ   .. املوت  وقرروا 
هذه  وبكل  كرامة  دون  العي�س  ف�سل 
الق�سم  اأن�سط  كان  .. حتّرك من  املهانة 
طلب   .. يدّمر  اأن  وقبل  �سابقاً  وخادمه 
الإدارة .. بعد عدة �ساعات جاءه �سابط 

ينظر با�ستعالء ويتكلم من مناخريه ..
- ماذا تريدون .. ما زلتم اأحياء ؟!

- باخت�سار ، نحن بكلمة واحدة نريد اأن 
منوت ؟ اأطلب من هذا ال�رسطي امل�سلح 

اأن يطلق النار ..
- لو كان الأمر بيدي لفعلت دون تردّد .. 
املوت  ت�ستحقون  اأنتم   .. د  اأترٌدّ وملاذا 

منذ زمن بعيد ..
- اأمل تتاأكدوا باأن ل عالقة لنا بامل�سكلة 

؟! ملاذا كل هذا العذاب ؟
يهمني  ل  اأنا  ؟!  ملاذا  تعرف  اأن  تريد   -
�سوى الأمن ؟ ملاذا ن�سع احلواجز ومننع 
املدن  بني  ب�سهولة  التنقل  من  النا�س 
على  احلوامل  تلد  ملاذا  ؟!  الفل�سطينية 

احلاجز ؟! ملاذا مننع التجول على اآلف 
ال�سكان ؟! اآل تعرف : اإنه الأمن .. �سحيح 
فيه ت�سييق على النا�س ولكنه وقاية ل�سعبنا 
من عملياتكم الإرهابية .. اأمل ت�سمع درهم 
وقاية خري من قنطار عالج .. قناطري من 
العالج عندنا ل ت�ساوي قطرة دم يهودي 
يف  التجول  ملنع  ا�ستعداد  على  نحن   ...
العامل العربي كله من اأجل منع حلظة اأمل 

لأي مواطن من مواطنينا  ...
- واآلمنا نحن ؟!

-ل ح�ساب لها يف اأمننا .. اأتدرك هذا ؟!
- نحن يف هذا الق�سم ماذا فعلنا لكم ..

فدائي  يخرج  اأن  ن�سيبكم  ؟! هذا  اأنتم   -
التي  والعربة  الق�سة  اأنتم  ؟  عندكم  من 
مننع  وبالتايل  ل�سان  كل  على  �ست�سبح 
تكرار هذا الإجرام . - اإذن اأكملوا الق�سة 
 ... منوت  اأن  نريد   ... النهاية  حتى 

اأطلقوا علينا النار ...
- ل .. لي�س بعد ...

»بعد  اأربعة ع�رس يوماً من العي�س حتت 
من  قطعاً  اأ�سبحنا  اأن  وبعد  الأنقا�س 
�سموم  ريح  مهب  يف  الب�رسية  اخلردة 
ملتهب  �سيف  بداية  مع   ... النقب 
وطي�سه  حميان  حزيران  اأعلن  وعندما 
دلياًل  يوماً  كان  الذي  اإىل  املدير  بعث 

�سياحيا ًلهذا الق�سم 
مني  هربت  اأن  بعد  و�سيم  اأنا  ذهبت 
و�سامتي .. تدافع كي�سه اجللدي مبا فيه 
اأعالها  ينت�سب  وراأ�س  تقرقع  من عظام 
وكر�سه  البدين  بوجهه  املدير  وجد   ...
املديدة  للطاولة  واملزاحم  املتطاول 
...ابت�سم  اأمامه  منبطحة  جتل�س  التي 
ابت�سامة ذئب مفرت�س قد انتهى للتو من 
التهام فري�ستة .. قال واخلبث يقطر من 

حروف كلماته...
- مربوك يا و�سيم .. انتهت اأيام العقاب 

...�سنعيد لكم كل �سيء...
عليكم اأولً اإعادة بناء اخليام ... �ساأزودكم 
بكل امل�ستلزمات ... واأعيدوها اإىل �سابق 
عهدها .. �سياأتوكم بعد ثالثة اأيام �سيوف 

جدد من ال�سجون ...
عليك  ت  وفَرّ  .. اأخرى  طلبات  اأعندك   -

الكالم �سحيح ...
- البالطات الكهربائية ، التلفاز ، املراوح 

...
البناء  من  انتهائكم  بعد   ... ح�سناً   -
اأن  لك  اأقل  اأمل   .. �سيء  كل  �سياأتيكم 

العقاب قد انتهى ..
»م�ست ثالثة اأيام والأربعة ع�رس يعملون 
ل  الثالث  اليوم  �سبيحة   ... نهار  ليل 
والهياكل  الأنقا�س  اأن  اأحد  ي�سدق 
عادت  قد  املمزقة  والأقم�سة  اخل�سبية 
مرتبة  خيام  �ست   .. عهدها  �سابق  اإىل 
وقفت   ... وجه  اأف�سل  على  مهند�سة  و 
وتنجيد  الداخل  من  تزيينها  ومت  بكربياء 
�سقفها وترتيب اأفنيتها ... اأ�سبحت كفيال 
مرتامية الأطراف تتو�سطها �ساحة نظيفة 
.. كنا فريقا ً متكاماًل يعمل ب�سمت ويعيد 
للبو�سلة توازنها ... اإرادة احلياة والعي�س 
بكرامة حَررت طاقات جبارة �سنعت من 
امل�ستحيل �سكناً �ساحلاً للحياة بل جمياًل 
وفيه من املناظر التي تريح الب�رس ومتتع 

الفوؤاد ...
تنف�س  اأن  وبعد  الرابع  اليوم  �سبيحة 
لنتهاء  ال�سعداء  مهند�ساً  ع�رس  الأربعة 
غرابهم  وقف   ... اخلرب  جاءهم  العمل 
ينعق ...اأنتم ح�رسوا اأنف�سكم ... منقولني 
اجلنوب  اأق�سى  من   ... �سطة  �سجن  اإىل 

اإىل اأق�سى ال�سمال ...
كانت �سدمة �ساحقة ... �رسخنا ...هذا 
مرفو�س ...لن ننتقل اإل اإذا كان ذلك على 

جثثنا
اأين ذهبت وعود املدير ؟!

قوات  دخلت   ... دقائق  اخلم�س  انتهت 
واأحقادها  باأ�سلحتها  مدججة  البو�سطة 
الر�سائل  ع�رس  الأربعة  عيون  تبادلت   ...
فر�سة  عن  يبحثون  اأنهم   ... ب�رسعة 
هذه  تعطوهم  ل   ... �ساديتهم   لإ�سباع 
الفر�سة ...قلنا معا نحن جاهزون للنقل 
هذا �سجن ل يوؤ�سف عليه ... هيا بنا يا 

�سباب ...
ماأ�ساوية  نهاية  عن  ال�ستار  واأ�سدل 

منهم  لكل  تبداأ  كي  الق�سم  هذا  لقاطني 
اإليه  نقل  الذي  ال�سجن  يف  جديدة  ق�سة 
ي�سي  تقريراً  ملفه  يحمل  منهم  كل  لأن 
باأنه م�ساغب ... الكائنات املتوح�سة يف 
هذه  ترجمة  جتيد  امل�ستقبلة  ال�سجون 
الطريق  بداية   ... ب�سورة جيدة  التقارير 
الكائنات  لهذه  �سهية  ا�ستقبال  وجبة 
للتعبري عن  التي تنتظر فر�ستها  ال�سادية 

مواهبها املف�سلة .

هكذا يجري القمع يف ال�صجون اال�صرائيلية ..

عن �صاهد عيان »الأ�صريال�صابق و�صيم ال�صدر« على قمع النقب عام 2006 ..
كان يحاول فتح عينيه ليعود من حالة الغيبوبة عّله يب�صر بع�صًا مما جرى له .. مل يرتكوا خلية من ج�صده اإال واأ�صبعوها �صربًا  بالع�صي والركل واللكم 

الذي يخرتق اجللد واللحم وينخر العظم .. وكان اأ�صدها اإيالمًا ال�صفعات الكهربائية من ع�صيهم املكهربة التي كانت  تنت�صر يف اجل�صم انت�صار النار يف 
ت معامل الوجه و�صار م�صرحًا لكل من ال يتقن الوقوف على خ�صبته ، تك�ّصرت االأ�صنان ، وفتحت االأخاديد يف اخلدين واجلبني.. الناظر  اله�صيم.. تغرَيّ

اإليه يظن ان جمموعة من الذئاب تناو�صته و�صوهت كل معامله..
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تاأليف �سليمان ح�سن �أبو بدر وترجمة با�سم �سرحان

ا�صتخدام الأ�صاليب الإح�صائية 
يف بحوث العلوم الجتماعية

�سدر عن �سل�سلة »ترجمان« يف �ملركز �لعربي للأبحاث ودر��سة �ل�سيا�سات كتاب ��ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية يف بحوث 
�لعلوم �لجتماعية مع دليل كامل لربنامج �حلزمة �لإح�سائية يف �لعلوم �لجتماعية )SPSS( ل�سليمان ح�سن �أبو بدر، وهو 

 Using Statistical Methods in Social Science Research with a Complete ترجمة با�سم �سرحان للكتاب بالإنكليزية
من  �لعملية  �لإح�ساء  وتطبيقات  جهة،  من  و�ل�ستدليل  �لو�سفي  �لإح�ساء  بني  �لفجوة  �لكتاب  ويردم   .SPSS Guide
جهة ثانية. وتتجلى �إ�سافته �لأ�سا�سية يف �أن موؤّلفه يعر�س بو�سوح غر�س كل مقيا�س �إح�سائي ومنطقه و�فرت��ساته، 
ه �إىل طلبة �لعلوم �لجتماعية يف �ملرحلة  ويحدد نوع �لبيانات �لتي ي�سلح كل مقيا�س منها لتحليلها، ومن ثّم فهو موَجّ

�جلامعية. وميكن ��ستخد�مه يف تدري�س مقرر�ت �لإح�ساء وحتليل �لبيانات، �أو بو�سفه كتاًبا تكميلًيا ملقرر�ت طرق �لبحث 
�أو تقييم �لرب�مج �لتي ت�ستمل على �أ�ساليب �إح�سائية.

وكالت 

يتاألف الكتاب )617 �صفحة بالقطع 
الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( من 12 
اخللفية  ف�صل  كل  يناق�ش  ف�صًل. 
البحث،  قيد  للمو�صوع  النظرية 
ويعر�ش اأمثلة عملية م�صتمدة من 
حتلل  كيف  تبينّ  حمددة  م�صكلة 
حتليلها.  نتائج  وتكتب  امل�صكلة 
تف�صيلية  مناق�صة  يت�صمن  كما 
احلزمة  برنامج  ال�صتخدام 
االجتماعية  للعلوم  االإح�صائية 

)SPSS( يف ح�صاب االإح�صاءات.

ملفات وبيانات

عامة  »�صورة  االأول،  الف�صل  يف 
املنهجية«،  امل�صطلحات  عن 
م�صطلحات  بدر  اأبو  ف  يعرنّ
امل�صتخدمة  املنهجية  البحث 
واالأ�صاليب  البيانات،  حتليل  يف 
لتنظيم  املتنوعة  االإح�صائية 
واختبار  وتلخي�صها،  البيانات 
بالعلقات  املتعلقة  الفر�صيات 
والتابعة  امل�صتقلة  املتغريات  بي 
خمتلفة.  قيا�ش  م�صتويات  عند 
الثوابت واملتغريات  ا  اأي�صً ف  ويعرنّ
وم�صتويات  املختلفة،  واأنواعها 
القيا�ش. كما يبحث يف الفر�صيات 
اأدوات  وثبات  والبديلة،  ال�صفرية 
وا�صتخدام  و�صدقها،  القيا�ش 
واال�صتداليل،  الو�صفي  االإح�صاء 
بي  االرتباطية  العلقات  واأنواع 

املتغريات.
ملفات  »اإن�صاء  الثاين،  الف�صل  يف 
بيانات برنامج احلزمة االإح�صائية 
م املوؤلنّف  للعلوم االجتماعية«، يقدنّ
برنامج احلزمة االإح�صائية للعلوم 
االأدوات  و�رشيط  االجتماعية، 
وملف  به،  اخلا�ش  الرئي�ش 
للربنامج.  التابع   )Syntax(
ترميز  دليل  و�صع  اأهمية  ويناق�ش 
ي�صف  كما  البيانات.  اإدخال  قبل 
عملية نقل هذه الرموز يف ملفات 
�صا�صتي  با�صتخدام   )SPSS(
كيفية  يناق�ش  واأخرًيا  حا�صوب. 
الثبات  ات�صاق  معامل  ح�صاب 

.)SPSS( الداخلي يف برنامج
يف الف�صل الثالث، »تنظيم البيانات 
التكرارية  اجلداول  وتلخي�صها: 
املوؤلنّف  يبحث  البيانية«،  والر�صوم 
البيانات  لتلخي�ش  اأ�صلوبي  يف 
جداول  وعر�صها:  وتنظيمها 
والر�صوم  التكراري،  التوزيع 
اأنواع  ثلثة  يف  ويبحث  البيانية. 
التوزيع  التكرارية:  التوزيعات  من 
والتوزيع  املطلق،  التكراري 
والتوزيع  فا�صلة،  لفئات  التكراري 

التكراري ذو احلدود الدقيقة. كما 
)SPSS( حل�صاب  اأ�صاليب  يناق�ش 
والر�صوم  التكرارية  اجلداول 

البيانية وبنائها.

�إح�ساء ودرجات

»االإح�صاء  الرابع،  الف�صل  يف 
النزعة  مقايي�ش  الو�صفي: 
واملئينات«،  والت�صتت  املركزية 
النزعة  مقايي�ش  بدر  اأبو  يعر�ش 
والو�صيط  املنوال  املركزية، 
واملتو�صط. كما يعر�ش املئينات، 
وهي نقطة يف التوزيع تقع عندها 
ن�صبة مئوية من احلاالت. ثم يبحث 
الُربيعي،  واملدى  الُربيعات  يف 
الذي  ال�صندوقي  واملخطط 
املركزية  النزعة  مقايي�ش  يعر�ش 
ا�صتخدام  وكيفية  والت�صتت، 
)SPSS( حل�صاب مقايي�ش النزعة 
املركزية والت�صتت واملئي، وكيف 

نبني املخطط ال�صندوقي.
»طبيعة  اخلام�ش،  الف�صل  ويف 
البيانات،  حتويل  التوزيعات، 
يناق�ش  املعيارية«،  والدرجات 
املوؤلف طبيعة التوزيعات واأهميتها 
طريقتي  م  ويقدنّ البيانات،  لتحليل 
لتقييم �صكل التوزيع، هما: مقايي�ش 
بري�صون  التواء  معاملاَ  االلتواء/ 
وفي�رش والر�صوم البيانية، واملدرج 
االحتمايل  واملخطط  التكراري 
 .)Q-Q( للتوزيع  الطبيعي 
للتحويل:  طريقتي  يعر�ش  كما 
واللوغاريتم.  الرتبيعي  اجلذر 
ويناق�ش القيم املعيارية واأهميتها 
الن�صبة  ح�صاب  يف  وا�صتخدامها 
درجة  لكل  )املئينات(  املئوية 
�رشيط  ا�صتخدام  وكيفية  اأولية، 
وملفات  الرئي�ش   )SPSS( اأدوات 
حل�صاب  الربجمية  االإجراءات 
مقايي�ش النزعة املركزية والت�صتت 
واإن�صاء  البيانات  وااللتواء وحتويل 

القيم املعيارية.

�ختبار �لفر�سية 
وحتديد �ختبار �إح�سائي

»اختبار  ال�صاد�ش،  الف�صل  ويف 
اختبار  وحتديد  الفر�صية 
املوؤلف  يناق�ش  اإح�صائي«، 
اال�صتداللية  االإح�صاءات 
البحث  وفر�صيات  االأ�صا�صية، 
فر�صيات  بي  والفرق  ال�صفرية 
البحث اأحادية الذيل وثنائية الذيل، 
الفر�صية  اختبار  يف  واالأخطاء 
)اأخطاء النوع االأول واأخطاء النوع 
وحجم  االختبار  وقوة  الثاين(، 
قيمة  الداللة،  وم�صتويات  التاأثري، 

اأحادية الذيل وثنائية الذيل،   ،)p(
الثقة.  وفرتات  الرف�ش،  ومناطق 
 )SPSS( ا�صتخدام  كيفية  واأو�صح 
حل�صاب فرتات الثقة، والفروق بي 
واللمعلمية  املعلمية  االختبارات 
يف  اأخذها  يجب  التي  والعوامل 
االختبارات  اختيار  عند  االعتبار 

االإح�صائية امللئمة.

�رتباطات و�ختبار�ت

»االرتباط  ال�صابع،  الف�صل  يف 
الثنائي ومعامل ارتباط بري�صون«، 
بري�صون  ارتباط  بدر  اأبو  م  يقدنّ
من  والغر�ش  �صبريمان،  وارتباط 
التحديد،  ومعامل  االختبارين، 
ت�صتند  التي  واالفرتا�صات 
اإىل  ويتطرق  االإح�صاءات.  اإليها 
الدائرتي  ر�صم  خمطط  اأهمية 
االنت�صار  وخمطط  املتقاطعتي، 
وقوتها  العلقة  اجتاه  تقييم  يف 
وتقييم  متوا�صلي،  متغريين  بي 
واختيار  االختبار،  افرتا�صات 
امللئم،  االإح�صائي  االختبار 
حل�صاب   )SPSS( وا�صتخدام 
 )r( بري�صون  ارتباط  معامل 
ومعامل ارتباط �صبريمان، واإن�صاء 
وحتريرها،  االنت�صار  خمططات 
وتف�صري املخرجات وكتابة النتائج 

يف اجلداول والر�صوم البيانية.
)ت(  »اختبار  الثامن،  الف�صل  يف 
االإح�صائي  االختبار  امل�صتقل: 
واحدة  عينة  حالة  يف  للمتو�صط 
املوؤلف  م  يقدنّ عينتي«،  حالة  ويف 
وهي  )ت(،  �صتيودنت  اختبارات 
جمموعة من التقنيات االإح�صائية 
درجتاَي  بي  الفرق  تدر�ش  التي 
داللة  ذا  كان  اإذا  وما  متو�صطي 
الغر�ش  يناق�ش  كما  اإح�صائية. 
من اختبار )ت( حلالة عينة واحدة 
واالفرتا�صات  عينتي  وحالة 
واالأمنوذج  بهما،  اخلا�صة 
اللمعلمي الختبار )ت( امل�صتقل، 
 .)U( ويتني   – مان  اختبار  وهو 
كيفية  تو�صح  اأمثلة  ثلثة  م  ويقدنّ
وا�صتخدام  البيانات،  تقييم 
االختبارات  حل�صاب   )SPSS(
 ،)p-value( وقيم  االإح�صائية، 
ومتو�صط الفروق لهذه االختبارات، 
وكيفية تف�صري النتائج وعر�صها يف 

جدول.
»اختبار  التا�صع،  الف�صل  ويف 
الثنائية  امللحظات  التابع:  )ت( 
اختبار  املوؤلف  م  يقدنّ املقرتنة«، 
ويلكوك�صون  واختبار  التابع  )ت( 
با�صم  ا  اأي�صً واملعروف  الرتبي، 
)املقرتنات(.  االأزواج  اختبارات 
كما يعر�ش الغر�ش واالفرتا�صات 

التابع  )ت(  باختبار  اخلا�صة 
الرتبي  ويلكوك�صون  واختبار 
بحثيي  مثالي  م  ويقدنّ اللمعلمي، 
تو�صح  حقيقية  بيانات  با�صتخدام 
التابع  )ت(  اختبار  ا�صتخدام 
ويناق�ش  ويلكوك�صون،  واختبار 
 )SPSS( برنامج  ا�صتخدام  كيفية 
وكيفية  االختبار،  اإح�صاء  حل�صاب 
التابع،  )ت(  اختبار  نتائج  تف�صري 
الرتبي،  ويلكوك�صون  واختبار 

وكتابة النتائج يف جدول موجز.
مقارنات وحتليل

»مقارنات  العا�رش،  الف�صل  يف 
التباين  حتليل   :)K( جمموعة 
التباين  وحتليل  االجتاه  اأحادي 
م  يقدنّ االجتاه«،  اأحادي  امل�صرتك 
اأحادي  التباين  حتليل  املوؤلف 
وحتليل   ،)ANOVA( االجتاه 
االجتاه  اأحادي  امل�صرتك  التباين 
واختبار   ،)ANCOVA(
كما   .)H( والي�ش   – كرو�صكال 
واالفرتا�صات  ال�رشوط  يناق�ش 
التباين  حتليل  اإليها  ي�صتند  التي 
التباين  وحتليل  االجتاه،  اأحادي 
االجتاه،  اأحادي  امل�صرتك 
واالختبار اللمعلمي كرو�صكال – 
والي�ش )H(، واختبار ول�ش، وكيفية 
اأحادي  التباين  حتليل  ا�صتخدام 
امل�صرتك  التباين  وحتليل  االجتاه 
واختبارات  االجتاه،  اأحادي 
 ،)H( والي�ش   – كرو�صكال 

واختبارين باَعديي للفر�صيات.
ويف الف�صل احلادي ع�رش، »اختبار 
مربع كاي حل�صن التطابق واختبار 
م  يقدنّ للرتباط«،  كاي  مربع 
اختبارات  من  اختبارين  املوؤلف 
كاي  مربع  اختبار  كاي:  مربع 
مربع  واختبار  التطابق،  حُل�صن 
الغر�ش  ويناق�ش  للرتباط،  كاي 
وكيفية  التوافق،  وجدول  منهما، 
وكيفية  واإن�صائه،  عنا�رشه  حتديد 
املتوقعة.  التكرارات  ح�صاب 
الكامنة  االفرتا�صات  يناق�ش  ثم 
كاي،  مربع  اختبار  اإح�صائية  وراء 
منا�صباَي  ارتباط  ي  قيا�صاَ ويعر�ش 
مربع  اختبار  نتائج  قوة  لفح�ش 
وهما:  واجتاهاتها  للرتباط  كاي 
 .)V( وكرامرز  فاي  معاملت 
تطبيقية  اأمثلة  ثلثة  يعر�ش  كما 
مربع  اختبار  ا�صتخدام  تو�صح 
كاي حل�صن التطابق واختبار مربع 
ا�صتخدام  وكيفية  للرتباط،  كاي 
جدول  الإن�صاء   )SPSS( برنامج 

كاي  مربع  قيم  وح�صاب  التوافق، 
وم�صتويات الداللة. ويختم بتف�صري 
 ،)SPSS( برنامج  خمرجات 

وكتابة نتائج جدول التوافق.
واالأخري،  ع�رش  الثاين  الف�صل  يف 
املتعدد«،  االنحدار  »حتليل 
الغر�ش  مبناق�صة  املوؤلف  يبداأ 
املتعدد  االنحدار  حتليل  من 
م معادلتاَي  ومعادلة االنحدار، ويقدنّ
االنحدار غري القيا�صية والقيا�صية، 
الرئي�صة  املعاملت  ويعر�ش 
االنحدار،  حتليل  ينتجها  التي 
عليها  يقوم  التي  واالفرتا�صات 
كما  املتعدد.  االنحدار  حتليل 
يناق�ش كيفية اختيار العوامل التي 
من املرجح اأن ت�صاهم يف التباين 
يف  اإدراجه  املطلوب  املعيار  يف 
حتليل االنحدار، وخمتلف اأ�صاليب 
بدر  اأبو  ح�صن  �صليمان  االنحدار. 
يف  اأ�صتاذ  من�صب  حالًيا  ي�صغل 
العليا،  للدرا�صات  الدوحة  معهد 
وهو عميد كلية علم النف�ش والعمل 
االجتماعي فيه. حاز الدكتوراه يف 
جامعة يوتا يف الواليات املتحدة، 
العمل  كلية  يف  اأ�صتاذ  وهو 
يف  هوارد  جامعة  يف  االجتماعي 
العا�صمة. عمل ممار�ًصا  وا�صنطن 

تخ�ص�ش  يف  �ًصا  ومدرنّ وباحًثا 
مقاالت  ن�رش  االجتماعي.  العمل 
عاملية  جملت  يف  كثرية  علمية 
وال�صحة  امل�صننّي،  عن  حمكمة 
م،  املنظنّ وال�صلوك  العقلية، 
هيئات  يف  ع�صو  وهو  وغريها، 
حترير عدد من املجلت العلمية 
مة، مبا فيها جملة  العاملية املحكنّ
 Journal of Immigrant &

.Refugee Studies
اأ�صتاذ  �رشحان  با�صم  ترجمة: 
االجتماع  علم  يف  م�صارك 
يف  ج  تخرنّ التنمية.  ودرا�صات 
جامعات كندا والواليات املتحدة. 
اأمريكية  جامعات  يف  درنّ�ش 
جمايل  بي  ل  تنقنّ عدة.  وعربية 
التنموي.  والتخطيط  التدري�ش 
مناهج  الفرعية:  تخ�ص�صاته  من 
البحث االجتماعي، علم االجتماع 
العائلي،  االجتماع  علم  الرتبوي، 
اأجرى  االجتماعي.  واالنحراف 
�صارك  اأو  كثرية  ودرا�صات  بحوًثا 
ومقاالت  كتبًا  ترجم  فيها. 
االجتماعية  العلوم  يف  متخ�ص�صة 
لهيئات  واالقت�صادية  وال�صيا�صية 
بحوث  ومراكز  وجامعات  دولية 

عربية واأجنبية.
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ال�صعرية”  قرطاج  "“اأيام 
تزيد الثقة مب�صتقبل ال�صعر

بعد اأ�صبوع زاخر باالأ�صعار والقوايف واالأوزان اأ�صدل ال�صتار على 
الدورة الثانية من )اأيام قرطاج ال�صعرية( يف تون�ش خلل حفل اأقيم 

مب�رشح اجلهات يف مدينة الثقافة.
واحلدث الثقايف الذي اأقيم حتت �صعار )احتفاء بال�صعر احتفاء 

باحلياة( مب�صاركة نحو 100 �صاعر من تون�ش وخارجها هو االأحدث 
الذي يحمل ا�صم قرطاج املدينة التاريخية ال�صهرية.

و�صمل برنامج اخلتام عر�ش فيلم ق�صري عن اأبرز اأن�صطة وفعاليات 
الدورة الثانية وفقرة فنية لباليه اإيلنا بو�صناق للأطفال اإ�صافة اإىل 
اأغنية للتون�صية اإميان حممد بعنوان )زيتونة( من كلمات ال�صاعرة 

اللبنانية عل خ�صارو.
كما ا�صتمع احلا�رشون اإىل قراءات �صعرية لعلء عبد الهادي 

من م�رش والعراقية �صاجدة املو�صوي والفل�صطيني متوكل طه 
وال�صعودي حممد اإبراهيم يعقوب والعراقي عارف ال�صاعدي 

وال�صودانية ابتهال تريرت.
ويف النهاية كرم وزير الثقافة التون�صي حممد زين العابدين عدداً 
من ال�صخ�صيات منها االأمي العام الحتاد االأدباء والكتاب العرب 

حبيب ال�صايغ وال�صاعر الفل�صطيني/االأردين يو�صف عبد العزيز، كما 
مت ت�صليم جوائز الدورة الثانية يف م�صابقات ال�صعر املختلفة.

وكالة �أنباء �ل�سعر 
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يف مركز درب  1718 الثقايف بالقاهرة

عر�ض فيلم »طبيعة احلال« للمخرج 
ال�صينمائي اجلزائري كرمي مو�صاوي مب�صر

عر�س اأم�س فيلم »طبيعة احلال« للمخرج  ال�شينمائي اجلزائري كرمي مو�شاوي يف مركز درب  1718 
الثقايف بالعا�شمة امل�شرية القاهرة، وياأتي هذا  بعد م�شاركته  الناجحة يف العديد من املهرجانات 
ال�شينمائية الدولية و التي ح�شد  من خاللها خم�س جوائز دولية لي�شرف هذ املبدع بلده اجلزائر 

�شينمائيا يف خمتلف عوا�شم العامل ، وهذا ما يثبت مقدرة املواهب ال�شينمائية اجلزائرية يف �شنع الإبداع 
يف جمال الفن ال�شابع الذي اأ�شبح له �شاأن عظيم عامليا .

حكيم مالك 

الروح الإن�شانية يف 
جمتمع عربي معا�شر

الفيلم  هذا  ت�أليف  يف  ي�شرتك  و   
ومود  مو�ش�وي  كرمي  اجلزائري 
اجلزائر  يف  اأحداثه  وتقع  عملني 
، حيث ي�شطدم امل��شي  احلديثة 
العمل  هذا  ويروي  احل��رض   مع 
عق�ري  مطور  حي�ة  ال�شينم�ئي  
اأع�ش�ب  وطبيب   ، حديًث�  ثري 
خم�لف�ت  ارتك�ب  يعوقه  طموح 
ممزقة  و�ش�بة   ، احلرب  وقت 
حيث   وال�شعور  العقل  طريق  بني 
ال�شينم�ئي   العمل  هذا  يف  تغمرن� 
الإن�ش�نية  الروح  يف  ق�ش�ص  ثالث 

ملجتمع عربي مع��رض. 

م�شاركة مميزة حل�شان 
ك�شا�س ونادية قا�شي يف 

الفيلم

 ولقد �ش�رك يف التمثيل  هذا الفيلم 

النجوم   من  جمموعة  ال�شينم�ئي  
اجلزائري  املمثل  راأ�شهم  على 
ن�دية  و  ك�ش��ص   ح�ش�ن  املبدع 
واأوري عتيقة  وه�نية عم�ر  ق��شي 
مكيو  و�شوني�  جوحري  وحممد 
احلكيم   و�شمري  رم�ش�ين   ومهدي 
فيلم  حظي  فلقد  عم�ري  و�شوقي 
»طبيعة احل�ل« يف مرحلة الإعداد 
بدعم  من »موؤ�ش�شة غ�ن لل�شينم�« 
 MAD ومت توزيع الفيلم بوا�شطة

Solutions يف الع�مل العربي.  

خم�س جوائز دولية 
لفيلم »طبيعة احلال«

بعدد  الفيلم   هذا  توج  ولقد  
املهرج�ن�ت  يف  اجلوائز  من 
ج�ئزة  مثل  املرموقة  ال�شينم�ئية 
مهرج�ن  يف   FIFOG الذهب 
 ، ال�رضقية  لالأفالم  الدويل  جنيف 
مهرج�ن  يف  فني  اإخراج  واأف�شل 
خيخون الدويل لالأفالم يف اإ�شب�ني� 
لكرمي  اأول  فيلم  اأف�شل  وج�ئزة   ،
لوميري  جوائز  حفل  يف  مو�ش�وي 
يف جوائز فرن�ش� ووير دور واأف�شل 

الدويل  خمرج يف مهرج�ن وهران 
يف  واختريت  العربية  لل�شينم� 
 Un Certain Regard مهرج�ن
ملهرج�ن ك�ن ال�شينم�ئي. �ش�ركت 
من  عدد  يف  الطيور«  عودة  »حتى 
مثل  ال�شينم�ئية  املهرج�ن�ت 
ال�شينم�ئي  قرط�ج  مهرج�ن 
روتردام  ومهرج�ن   )JCC(
ومهرج�ن  العربي  ال�شينم�ئي 
 )DIFF( الدويل  ال�شينم�ئي  دبي 
ومهرج�ن طريفة طنجة الإفريقي 
ومهرج�ن   )FCAT( لالأفالم 
يف   )WFF( ال�شينم�ئي  وار�شو 

بولندا.
 ولقد مت عر�ص فيلم كرمي مو�ش�وي 
مبركز درب 1718  للثق�فة والفنون 
وهو  مب�رض  ب�لق�هرة  املع��رضة 
ت�أ�ش�شت  ربحية  غري  منظمة 
مب�نيه�  وت�شمل  ع�م2008    يف 
امل�ش�ح�ت  من  متنوعة  جمموعة 
التي  واخل�رجية  الداخلية 
املختلفة  الفن  و�ش�ئل  ت�شت�شيف 
مركز  ميتلك  الثق�فية.  والأحداث 
عر�ص  م�ش�حتني   1718 درب 
واحلفالت  للرق�ص  وم�رضح  فني 

املو�شيقية و�شينم� يف الهواء الطلق 
امل�شتقلة وحدائق  الأفالم  لعر�ص 
واأ�شطح مب�ين. يقدم املركز ور�ص 
لتثقيف  ومب�درات  وبرامج  عمل 
ويوفر  الن��شئني،  الفن�نني  وتعليم  
اأعم�لهم جنب�  لعر�ص  لهم م�ش�حة 
اإىل جنب مع الفن�نني املتمر�شني، 
فنية  مع�ر�ص  املركز  ينظم  كم� 
وفع�لي�ت ثق�فية يف اأم�كن خمتلفة 

يف م�رض.

املخرج اجلزائري كرمي 
مو�شاوي يف �شطور...

ولد كرمي مو�ش�وي  يف مدينة جيجل 
وهو خمرج   ،  1976 ع�م  ب�جلزائر 
املهنية  حي�ته  بداأ  وممثل.  وك�تب 
الب�رزين مثل  كم�ش�عد للمخرجني 
تيجوي� ونذير خمن��ص وهو  ط�رق 
من الأع�ش�ء املوؤ�ش�شني لـ »جمعية 
يف  لل�شينم�  الثق�فية  كريزاليد« 
اجلزائر الع��شمة و يف ع�م 2013 ، 
�شنع مو�شوي فيلمه الق�شري » قبل 
اأي�م » اأو »الأي�م ال�ش�بقة«   و�ش�رك 
به يف العديد من املهرج�ن�ت مب� 

فريان  وكلريمون  لوك�رنو،  فيه� 
�شيزار«  »ج�ئزة  لـ  ور�ّشح  وبرايف، 
لأف�شل فيلم ق�شري يف ع�م 2015ولقد 
ال�شنونوات«  انتظ�ر  »يف  فيلم  توج  
للفيلم  الدويل  وهران  مبهرج�ن 
يعد  و  الع��رضة  طبعته  يف  العربي 
فيلم »حتى عودة الطيور« )2017( اأول 

كرمي  اجلزائري  للمخرج  روائي  فيلم 
مو�ش�وي ومت اختي�ره يف ق�شم »نظرة 
يف  ال�شينم�ئي  ك�ن  مهرج�ن  يف  م�« 
فيلم  تقدمي  مت  ولقد   ال70   طبعته 
يع�لج  فني  كعمل  الوقت«  انتظ�ر  »يف 
بني  م�   اليوم   جزائر  يف  الو�شع 

»التق�ليد و التطلع اىل احلداثة«.

يف �شهر اأفريل اجلاري مبختلف قاعات الديوان الوطني للثقافة والإعالم

الرباعم ال�صغار على موعد مع امل�صرح الهادف 
ال�شغ�ر  الرباعم  �شي�شتمتع   
لالأ�شبوع  الطفل   بربن�مج 
  2019 اأفريل  �شهر  من  الأول   
الوطني  الديوان  الذي خ�ش�شه 
اأون�شيي  والإعالم  للثق�فة 
له  الت�بعة  الق�ع�ت  مبختلف 
الوطن   من�طق  خمتلف  يف 
ق�عة  من  كل  يف  واملتمثلة 
الأطل�ص بب�ب الوادي ب�لع��شمة 
بق�شنطينة  ب�ي  اأحمد  وق�عة 
عبد  الثق�يف  املركب  ق�عة 
بتيب�زة  �شنوه  �شليم  الوه�ب 
وق�عة العرو�ص ي�رض بومردا�ص 
ق�عة  و  ال�شع�دة وهران  وق�عة 
بج�ية  خراطة   1945 م�ي   08
من  جمموعة  �شتقدم  حيث  

العرو�ص امل�رضحية  والرتفيهية 
واحلكواتية   املت�شمنة لر�ش�ئل 

ه�دفة ومفيدة لالأطف�ل .
املركب  ق�عة  و�شتحت�شن 
�شليم  الوه�ب  عبد  الثق�يف 
اليوم  مبن��شبة  تيب�زة   �شنوه 
الحتي�ج�ت  لذوي  الوطني 
 09 الثالث�ء  يوم  اخل��شة   
لألع�ب  عر�ص  اجل�ري  اأفريل 
فراحي  مراد  عمو  مع   اخلفة 
�شي�شتمتع  بينم�  اجلزائر،  من  
الأطف�ل من �شن 5 �شنوات اإىل 
15 �شنة  يف النف�ص اليوم  وملدة 
�ش�عة ك�ملة  ب�لعر�ص الرتفيهي 
ت�شوت�شو   « بعنوان   تربوي 
ال�ش�طر » جلمعية جنوم الفن يف  

بومردا�ص  ي�رض  العرو�ص  ق�عة 
ال�شع�دة  ق�عة  �شتعرف  فيم�   ،
بوهران بعر�ص ترفيهي تربوي   
الأمريات«  بالد  يف  »حميدو 
و�شتعر�ص  حميدو،  لفرقة 
الوردي«  »احلذاء  م�رضحية 
 . وهران  من  ال�شالم  جلمعية 
ب�ب  الأطل�ص  ق�عة  و�شت�شهد 
اجلمعة  يوم  ب�لع��شمة  الوادي 
عر�ص  اجل�ري   اأفريل   12
لتع�ونية   « اجلن�ن   م�رضحي« 
ومن  �شطيف  التويزة   الثق�فية 
اإخراج امل�رضحي ح�ش�ن كتفي 
 05 من  لالأطف�ل  املوجهة 
اإىل 14 �شنة و�شتعر�ص  �شنوات 
  « القرية   الذئب يف  م�رضحية« 

العلمة  الأمل  الثق�فية  لتع�ونية 
للمخرج امل�رضحي زق�ر �شمري 
بق�شنطينة   ب�ي  اأحمد  بق�عة 
الثق�فية  اجلمعية  و�شجلت 
العلمة  من  مرياج  م�رضح 
ب�شطيف ح�شوره� مب�رضحية » 
اللعبة« للمخرج �شفي�ن ف�طمي 
التي �شتحت�شنه� ق�عة 08 م�ي 

1945 خراطة بج�ية    
من  جمموعة  قدمت  ولقد   
كعر�ص  امل�رضحية  العرو�ص 
جلمعية  فرح«  اأختي  م�رضحي« 
اجللفة  من   الإ�رضاق  الثق�فية 
قط�شة  اإخراج   من  وهي 
ب�ب  الأطل�ص  بق�عة  املدين  
الع��شمة  يف  ب�جلزائر  الوادي 

حني  مت عر�ص بق�عة ال�شع�دة 
النوا�شخ«   « م�رضحية  وهران  
للمخرج امل�رضحي عبد الرزاق 
قوادري هب�ز  والت�بعة جلمعية 
الطفل  مل�رضح  الذهبي  ال�شت�ر 
عر�ص  مت  كم�   ، م�شتغ�من  من 
خراطة   1945 م�ي   08 بق�عة 
امل��شي   اجلمعة  يوم  بج�ية    
وكيمو«   �شيمو   « م�رضحية  
ا�شود  اأ�شب�ل  الثق�فية  جلمعية 
ن�رض  اأخرجه�   والتي  ق�ي�ص 
الدين بوخ�رضة ، فيم� احت�شنت 
ق�عة العرو�ص  ي�رض بومردا�ص 
عر�ص حكواتي« حك�ي�ت جدتي 
 «  imucuha N jidda«T«
من   امل�رضحية  الرح�لة  فرقة 

يرقي  حممد  اإ�رضاف   ، بج�ية 
ب�ي  اأحمد  بق�عة  تقدمي   ومت 
م�رضحية  عر�ص  بق�شنطينة   
الرياع  جلمعية   « الكنز  بعنوان« 
للثق�فة والإبداع  من  ق�شنطينة   
للمخرج امل�رضحي  اأنور خالف  
و عر�ص م�رضحي« ان� واخواتي 
الفنون  النربا�ص  جلمعية    «
وهي  اجللفة  من   امل�رضحية  
امل�رضحي  املخرج  اإخراج  من 
تقدمي  مت  ،كم�  خ�لد  تومي  بن 
عر�ص ترفيهي  بعنوان »الأم�نة« 
اجلزائر  �شيمو   الأفراح  لفرقة 
عبد  الثق�يف  املركب  بق�عة 

الوه�ب �شليم �شنوة تيب�زة .
حكيم مالك

ينظمها اأع�شاء احللقة الدينية البا�شية )العزابة(

اختتام مو�صم »الزيارة« بوادي ميزاب
اأم�ص   اأول  اأم�ص  م�ش�ء  اختتمت 
مو�شم  فع�لي�ت  مليكة  بق�رض 
ميزاب،  لوادي  ال�شنوية  »الزي�رة<< 
الدينية  احللقة  اأع�ش�ء  ينظمه�  التي 
ق�شور  خلم�ص  )العزابة(  الب��شية 
لعلم�ء  وتكرمي�  ترحم�  ميزاب  وادي 
وتربز  املنطقة.  اأهل  واأ�شالف 
مت��شك  مظ�هر  التظ�هرة  هذه 
وتق�ليد  بع�دات  ميزاب  وادي  �شك�ن 
اأ�شالفهم واأجدادهم وكذا املح�فظة 

علي الرتاث الالم�دي للمنطقة وذلك 
من خالل زي�رة اأع�ش�ء واأعي�ن حلقة 
خ��شة  ال�شك�ن  بح�شور  العزابة 
اأ�شالفهم  واأ�رضحة  للمق�بر  ال�شب�ب 

واأعي�ن املنطقة.
ق�رض  كل  ب�شوق  اجلموع  ويلتقي 
وبنورة  والعطف  ومليكة  )غرداية 
وبني يزقن( قبل التوجه نحو املق�بر 
اأرواح  علي  للرتحم  والأ�رضحة 
الذين  واأئمة  اأعي�ن  من  اأ�شالفهم 

واإمي�نهم  بورعهم  يتميزون  ك�نوا 
القوي ون�رضهم للقران الكرمي لتفتح 
اأن  قبل  قراآنية  اآي�ت  بتالوة  الزي�رة 
يف  الق�رض  اأزقة  امل�ش�ركون  يعرب 
ع�يل  ب�شوت  ترديد  مع  روح�ين  جو 
اأف�شل  عليه  حممد  النبي  مدائح 

ال�شالة وال�شالم.
ويقوم اأعي�ن حلقة العزابة خالل هذه 
-خ��شة  �رضوح  بتقدمي  املن��شبة 
الأم�كن  هذه  ت�ريخ  حول  لل�شب�ب- 

علي  املح�فظة  يف  اأ�شالفهم  ودور 
مت��شكهم  وكذا  الإ�شالمي  الدين 
مل�  وفق�  املنطقة،  وتق�ليد  بع�دات 
�ص  اهلل.  عبد  ال�شيد  ل«واأج«  �رضح 

اأحد ق�طني ق�رض بنورة.
مليكة،  ق�رض  من  �ش�ب  بكري،  واأف�د 
مبث�بة  الزي�رات  هذه  ب�أن  جهته  من 
�شك�ن  ارتب�ط  جتديد  على  دليل 
الذي  وحبهم  ب�لإ�شالم  ميزاب  وادي 
ل يتزعزع خل�مت الأنبي�ء واملر�شلني 

اأي�ش�  وهي  وال�شالم،  ال�شالة  عليه 
اأ�شالف  للرتحم وذكر خ�ش�ل  فر�شة 

وعلم�ء املنطقة املتوفني.
و�شهدت املق�بر قبل ال�رضوع يف هذه 
الزي�رة حملة تنظيف وتخلي�ص هذه 
الأم�كن من النف�ي�ت املرتاكمة به�، 
الروحية  القيم  علي  تدل  عملية  يف 
والإن�ش�نية وقيم التح�رض التي يتحلى 

به� املواطنني ب�ملنطقة .
الزي�رة بحلق�ت مب�شجد كل  وتختتم 

اأطب�ق تقليدية  ق�رض جمتمعني حول 
علي غرار الك�شك�شي و<<اإيوزان<< 
القمح  من  ح�ش�ء  عن  عب�رة  وهو 
والتمر،  احلليب  تقدمي  مع  املك�رض 
وتالوة  ب�ل�شالة  القي�م  ج�نب  اإىل 
�شورة الف�حتة من طرف احل��رضين 
ليجعل  تع�ىل  اهلل  اإىل  مت�رضعني 
وط�لبني  وافر  الفالحي  املو�شم 

الرحمة واملغفرة للموتى.
 ق.ث 



عد�سات ال�سقة لعالج ح�سا�سية العني

عد�سات  باأن  جديد  تقرير  �أفاد 
فقط  تعمل  ال  جتريبية،  ال�سقة 
�أي�ساً على  على حت�سني �لر�ؤية بل 
�حل�سا�سية،  ب�سبب  �حلكة  جتنب 
مع  قريباً  لال�ستخد�م  تطرح  رمبا 
مر�حلهما  يف  در��ستني  ��ستكمال 

�الأخرية.
»�لقرنية«  �كتب باحثون يف د�رية 
على  حتتوي  �لتي  �لعد�سات  �أن 
)م�ساد�ت  �لهي�ستامني  م�ساد�ت 
طورتها  ��لتي  �حل�سا�سية( 
جون�سون  �رشكة  ��ختربتها 
�أعر��ض  خففت  جون�سون،  �آند 
�قال  كبري  ب�سكل  �لعني  ح�سا�سية 

�لعلوم  ق�سم  مدير  بال  بر�يان 
كري  فيجن  مركز  يف  �ل�رشيرية 
جون�سون،  �آند  جلون�سون  �لتابع 
�لدر��سة  �إعد�د  يف  �سارك  ��لذي 
»هذه نتائج م�سجعة جد�ً.... �أكرث 
من  يعانون  �لنا�ض  من   %20 من 
لها  �سيكون  �لعني.  يف  ح�سا�سية 

تاأثري كبري على حياتهم«.

جتربتان الختبار 
فعاليتها

�لع�سو�ئيتان  �لتجربتان  ��ختربت 

�آند  جون�سون  مولتهما  �للتان 
��سالمة  فاعلية  جون�سون، 
مادة  ببطء  تطلق  �لتي  �لعد�سات 
للح�سا�سية.  �مل�سادة  كيتوتيفني 
متطوعاً   244 �لتجربتان  ��سملت 
 61�  12 بني  �أعمارهم  تر��حت 
عاماً �قال بال �إن بع�ض �ملتطوعني 
�لذين كانو� ي�سعون عد�سات مز�دة 
يبلغو�  مل  �لهي�ستامني  مب�ساد�ت 
�أبلغ  بينما  باأي حكة  عن �سعورهم 
�لكنها  مزعجة  حكة  عن  �آخر�ن 
حمتملة ��أ�ساف »نحن متحم�سون 
للكتابة  �لفر�سة  لتوفر هذه  للغاية 

عن هذه �لتكنولوجيا«.

�ستار  كري�ستوفر  �لدكتور  �رحب 
بالنتائج �جلديدة. �قال �ستار �هو 
طبيب عيون ��أ�ستاذ جامعي »هذه 
لالهتمام  �مثرية  جديدة  نتائج 
على عدد من �مل�ستويات... �أعالج 
يعانون  �لذين  �لكثري من �ملر�سى 
يف  �ملو�سمية  �حل�سا�سية  من 
»�أعاين  نيويورك«��أ�ساف:  مدينة 
�من  عيني  يف  حكة  من  �أي�ساً  �أنا 
هذ�  �ساأ�ستخدم  �الأ�ىل  �لوهلة 
�لبيانات  هذه  ظل  يف  �ملنتج.. 
�الإيجابية«. �ذكر بال �أنه ال يعرف 
�جلديدة  �لعد�سات  �ستطرح  متى 

للبيع.

�سحةاالإثنني 08  اأفريل  2019  املوافـق  ل02 �شعبان 1440هـ 18
 �سرطان املعدة... هذه 

هي البكترييا امل�س�ؤولة عنه

يعرف عن �رشطان �ملعدة �سعوبة ت�سخي�سه يف 
�ملر�حل �الأ�ىل من �ملر�ض. �يف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ل�سبب �إىل �لبكترييا �مللوية �لبو�بية�
pylori. �على �ل�سعيد �الإح�سائي فاإن �سخ�ساً ��حد�ً 

من كل 100 �سخ�ض ناقل لهذه �جلرثومة �سوف ينتهي به 
�الأمر �إىل �الإ�سابة ب�رشطان �ملعدة.

�يتم ت�سخي�ض ما بني 6 �آالف �إىل 7 �آالف �سخ�ض �سنوياً 
باأمر��ض �رشطان �ملعدة،، يف فرن�سا �حدها على �سبيل 

�ملثال، �يتوفى حو�يل 4500 �سخ�ض ب�سبب �سعوبة 
ت�سخي�ض هذ� �ملر�ض مبكر�ً. كما �أن حو�يل 90 يف 

�ملائة من �أنو�ع �ل�رشطان �سببها ��ستعمار بطانة �ملعدة 
من قبل جرثومة �ملعدة هذه – بكترييا �مللوية �لبو�بية 

Helicobacter Pylori. �ي�ساب بهذه �جلرثومة 
حو�يل 3 �أ�سخا�ض من �أ�سل 10 ��لتي من �ملرجح �أن 

ت�سبب قرحة �ملعدة، �لكن هناك حالة ��حدة من �أ�سل 
100 حالة م�سابة بهذه �جلرثومة قد تتحول �إىل مر�ض 

�رشطان �ملعدة.

 امل�سادات احلي�ية
 تق�سي على اجلرث�مة

حل�سن �حلظ، من �ملمكن �لتخل�ض من هذه �لبكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز �له�سمي، �حاملا يتُمّ �لتحقق من 
�جودها ميكن �لتخل�ض منها مب�ساعدة �لعالج بامل�ساد�ت 
�حليوية. �بعد ذلك، يتحقق �لطبيب من فعالية �مل�ساد�ت 
�حليوية يف �لق�ساء على �لبكترييا عن طريق �ختبار ب�سيط 

للتنف�ض. �ت�سيف �لرب�ف�سور متار�: »�إن �لق�ساء على �اللتهاب 
�لذي ت�سببه جرثومة �ملعدة �مللوية �لبو�بية بو��سطة 

�مل�ساد�ت �حليوية يق�سي �أي�ساً على �اللتهاب �ل�سطحي 
للمعدة �معظم �لتهابات �ملعدة، �الأمر �لذي مينع �الإ�سابة 

ب�رشطان �ملعدة«.
�ين�سح يف حاالت �الإ�سابة بالقرحة �أ� �الثني ع�رش، �ع�رش 

�له�سم �ملزمن د�ن �سبب ���سح �أ� يف حاالت �الأنيميا ب�سبب 
فقر �حلديد �أ� نق�ض فيتامني بي B12 د�ن �سبب ظاهر 

بالتوجه �إىل �لتنظري. 

عالج االأرق يل�ح يف االأفق

تقنية جديدة لتجميل االأنف دون جراحة

قو�سني  قاب  لالأرق  عالج  �إيجاد  بات 
من  جمموعة  �كت�سف  بعدما  �أدنى،  �أ� 
�لتي  �الآلية  �أك�سفورد،  جامعة  يف  �لعلماء 
من  �لنوم،  عملية  يف  �ملخ  ي�ستخدمها 
�قد  موؤخر�ً  بها  قامو�  در��سة  خالل 
�أجريت �لدر��سة على ذبابة �لفاكهة، �لتي 
ت�سرتك يف حو�يل 75 باملئة من �جلينات 
�آلية  ذلك  يف  مبا  �لب�رش  مع  ��ل�سلوكيات 
�لنوم، حيث قام �لعلماء بتعري�ض �لذبابة 
لنوع معني من �ل�سوء �أدى �إىل نومها ب�سكل 

�رشيع.
نف�ض  يحدث  باأن  �لعلماء  فريق  �ياأمل 
�ل�سيء مع �لب�رش، مما يفتح �لباب �أمامهم 

يت�سبب  �لذي  لالأرق  فعال  عالج  الإيجاد 
�الأ�سخا�ض  من  للكثري  قاتلة  باأمر��ض 
مركز  مدير  قال  جهته  من  �لعامل  حول 
��ل�سلوك،  �لع�سبية  للدر��سات  �أك�سفورد 
تلف  يف  فعال  ب�سكل  ي�ساهم  �الأرق  �إن 
�الحرت�ق  عدم  عن  ينجم  �لذي  �خلاليا 
بد�ره  يت�سبب  ��لذي  لالأك�سجني  �لكامل 

باالإ�سابة باالإجهاد �لتاأك�سدي.
يذكر باأن �آلية �لنوم �لتي حتدث يف �لدماغ 
�ملا�سية،  �ل�سنو�ت  طو�ل  جمهولة  ظلت 
�لتي  �لكثرية  ��الأبحاث  �لدر��سات  رغم 
نقلت  ما  �فق  �ملجال،  هذ�  يف  �أجريت 

�سحيفة مري�ر �أ�نالين �لربيطانية.

�الأنف  جتميل  عملية  باتت 
د�ن �حلاجة الإجر�ء جر�حي 
بف�سل  �أدنى  �أ�  قو�سني  قاب 
�الإبر  ت�ستخدم  تقنية جديدة 
�لكهربائي،  ��لتيار  �لدقيقة 
�الأبعاد  ثالثية  ��لقو�لب 
�الأن�سجة  ت�سكيل  الإعادة 
�لعملية  هذه  �تعد  �حلية. 
�جلر�حة  يف  ثورة  باإحد�ث 
غالباً  �لتي  �لتجميلية، 
طويلة  �أ�قاتاً  تتطلب  ما 
توؤدي  �أن  �ميكن  لل�سفاء، 
د�ئمة  ندبات  حد�ث  �إىل 
هيل،  مايكل  �لدكتور  �قال 
يف  �أ�ك�سيدينتال  كلية  من 
�ستخت�رش   « �أجنلو�ض:  لو�ض 
�لتقينة �جلديدة �لوقت �إذ لن 
ت�ستغرق عملية �لتجميل �أكرث 
��ستكون  دقائق،  خم�ض  من 
�جلر�حات  من  تكلفة  �أقل 

�إ�سافة  �لتقليدية،  �لتجميلية 
يتطلب  �إجر�ءها  �أن  �إىل 
فح�سب.«   مو�سعياً  تخدير�ً 
جعل  ميكن   « ��أ�ساف: 
تعري�سها  مرنة عرب  �الأن�سجة 
�ت�سكيلها  �لكهربائي،  للتيار 
كما نريد عرب ��سع قالب على 
�قد  جتميله«  �ملر�د  �لع�سو 
على  �لتقنية  هذه  �ختبار  مت 
�سكل  تعديل  مت  حيث  �أرنب 
خالل  بنجاح  �أذنيه  �إحدى 

�قت ق�سري جد�ً.
تقدمو�  �لعلماء  �أن  يذكر 
بطلب للح�سول على ترخي�ض 
بعد  �لتقنية،  هذه  ال�ستخد�م 
�أن عر�سو� نتائجهم يف �جتماع 
للجمعية �لكيميائية �الأمريكية 
يف �أ�رالند�، فلوريد�، بح�سب 
ما نقلت �سحيفة »ديلي ميل« 

�لربيطانية.



الإمي�ُن ب�هلِل ُيثمُر ُطَم�أنينًة 
يف  َو�َسَع�َدة  الَقلِب،  يف 
ُلوِك  ْف�ِس، َوُمَراقبة يف ال�سُّ الَنّ
الَقلِب،  يف  ُنوٌر  والإْخال�ُس: 
يف  و�َسداٌد  الَعَمِل،  يف  وَبركٌة 
َتْفَزَع  اأََلّ  ُل:  َوُكّ والَتّ الَقوِل، 
اإَِلّ  َتعَتِمَد  َوَل  اهلِل،  اإِىل  اإَِلّ 
َل  َعليِه، واإِْن َن�َبَك اأمٌر ك�َن اأَوّ
َل  َواأََوّ ُهَو،  َقلِبَك  َعلى  َخ�طٍر 
�َس�بٍق اإىل ِل�َس�نَك: »َي� اإَِلِهي«.

ُة،  الَقلبَيّ والِعَب�َداُت 
ُة، والَبَدِنيُة، واملَ�ِليُة  والَقوِلَيّ
ىَل  اإِ �ِئُروَن  ال�َسّ فيَه�  يتن�َف�ُس 

اهلِل.

اهلِل  مِلَحبِة  اجَل�لبُة  الأَ�ْسب�ُب 
اْثَن� َع�سَر �َسبًب�:

ِبَتَدُبٍّر. الُقراآِن  ِتالَوُة   1-
اهلِل  اإِىَل  ُب  التقُرّ  2-

وافِل. ب�لَنّ
َعلى  َتَع�ىل  ِذكِره  َدواُم   3-

ُكِلّ َح�ٍل.

�ِبَّك  َمَ َعَلى  ِه  �ِبّ َمَ اإِيث�ُر   4-
عند َغلب�ِت الَهَوى.

اأَ�ْسَم�ِئِه  َمَع�ين  يف  َدُبُّر  الَتّ  5-
َع�ُء ِبَه�. َف�ِتِه، َوالُدّ َو�سِ

يف  َعليَك  ِنَعِمِه  َع�ُر  ا�ْست�سْ  6-
َحَرَك�ِتك َو�َسَكن�ِتَك، َوَحْمُدُه 

َعليَه�.
َيَدي  بنَي  الَقلِب  اْنِك�َس�ُر   7-

اهلِل َتَع�ىل.
ُزوِل  الُنّ َوْقَت  ِبِه  اخَلْلَوُة   8-
َوالِقي�ِم  ملَُن�َج�ِتِه،  ؛  الإَِلِهِيّ

َبنَي َيَديِه.
نَي،  املُِحِبّ �ل�َسُة  ُمَ  9-

�ِدقنَي. وال�سَّ
الُعلَم�ء  اأخب�ِر  قراءُة   10-

�ِد. �ِد، والُعَبّ َهّ الَع�ِمِلنَي، والُزّ
-11 ُمَب�َعَدُة ُكِلّ �َسَبٍب َيُحوُل 
َجَلّ  ِبّ  الَرّ َوَبنَي  الَقْلِب،  َبنَي 

َوَعاَل.
ِريَرِة،  ال�َسّ اَلُح  اإِ�سْ  12-
للُم�سِلمنَي،  اخلرِي  بُة  َوَمَ
نَي،  الَع��سِ َعَلى  َفقُة  وال�َسّ

َع�ُء َلُهم ِب�لِهَدايِة. والُدّ

تقوية الإميان باهلل، واأثره يف القلب
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نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �ضحيح م�ضلم عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
يف احلديث القد�ضي ) اإذا حتدث عبدي ب�أن 

يعمل ح�ضنة ف�أن� اكتبه� له ح�ضنة ( 
ومن الني�ت املطلوبة يف هذا ال�ضهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�ض�دقة من جميع الذنوب ال�ض�لفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�ضهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�ض�لح واإىل الأبد ب�إذن اهلل .

4. نية ك�ضب اأكرب قدر ممكن من احل�ضن�ت يف 
هذا ال�ضهر ففيه ت�ض�عف الأجور والثواب .
5. نية ت�ضحيح ال�ضلوك واخللق واملع�ملة 

احل�ضنة جلميع الن��س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني الن��س 

م�ضتغاًل روح�نية هذا ال�ضهر .
7. نية و�ضع برن�مج ملئ ب�لعب�دة والط�عة 

واجلدية ب�لإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل ب�أحد الع�رفني ب�هلل و �ض�أله الن�ضيحة 

، فق�ل له عليك بخم�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فق�ل : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فق�ل : الأوىل فتح ، و 

الث�نية �رشح ، و الث�لثة طرح ، و الرابعة امتح�ن 
و جرح ، و اخل�م�ضة ر�ض� و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فق�ل : الأوىل : لول اأن فتح لك الب�ب ، م��ضممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�ضك ط�ب..
و الث�نية : لول اأن �رشح �ضدرك ب�لو�ض�ل ، م�دام 
لك الذكر فى دلل.. والث�لثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�ضغ�ل ، م� ذقت طعم الهي�م و اجلم�ل..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�ضيط�ن من ب�ب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآف�تك.. و مل� �ضَ
و اخل�م�ضة : ر�ضي عنك فى نه�يتك فمنحك 
اأبواب�ً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فق�ل يل : لتتعجب ف�إن مل حتظ ب�خلم�س ، 

م�ُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمن� حقيقة ذكرك و�ضكرك..

من ثمار الإميان باهلل يف الدنيا
ُ َويِلُّ الَِّذيَن اآَمنُوا ،]البقرة:  ق�ل تع�ىل: ، اهلَلّ
 َ 257[ وق�ل اهلل تع�ىل: ، َوَمن يَتََوَلّ اهلَلّ
ُهُم   ِ اهلَلّ ِحْزَب  َف�إَِنّ  اآَمنُواْ  َوالَِّذيَن  َوَر�ُضولَُه 

الَْغ�ِلبُوَن ،]امل�ئدة:56[«.
الفرد  حي�ة  يف  اأثره�  له�  الولية  وتلك 
ب�هلل  الإمي�ن  منبعه�  ف�لولية  واملجتمع 

تع�ىل وت�أملوا اإىل اأث�ر تلك الولية:
اهلل  ق�ل  النور  اإىل  الظلم�ت  من  الإخراج 
ُ َويِلُّ الَِّذيَن اآَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن  تع�ىل ، اهلَلّ

لَُم�ِت اإِىَل النُّوِر ،]الْبََقَرِة: 257[، الُظّ
ال�رشاط  على  والثب�ت  القلب  اجتم�ع 
َهَذا  َواأََنّ   ، تع�ىل  اهلل  ق�ل  امل�ضتقيم 

تَتَِّبُعوا  َوَل  َف�تَِّبُعوهُ  ُم�ْضتَِقيًم�  �رِشَاِطي 
،]اْلأَنَْع�ِم:  �َضِبيِلِه  َعْن  ِبُكْم  َق  َفتََفَرّ بَُل  ال�ُضّ

.]153
تََع�ىَل   ُ اهلَلّ َق�َل  لأولي�ئه:  تع�ىل  اهلل  حمبة 
: »َف�إَِذا اأَْحبَبْتُُه: ُكنُْت  ِديِث الُْقْد�ِضِيّ يِف احْلَ
�َضْمَعُه الَِّذي يَ�ْضَمُع ِبِه، َوبَ�رَشَهُ الَِّذي يُبْ�رِشُ 
الَِّتي  َوِرْجلَُه  ِبَه�،  يَبِْط�ُس  الَِّتي  َويََدهُ  ِبِه، 
َولَِئِن  َلأُْعِطيَنَُّه،  �َض�أَلَِني  َواإِْن  ِبَه�،  مَيْ�ِضي 

. ا�ْضتََع�َذيِن َلأُِعيَذنَُّه« َرَواهُ الْبَُخ�ِرُيّ
 ، تع�ىل  اهلل  ق�ل  واحلزن  اخلوف  عدم 
ُهْم  َوَل  َعلَيِْهْم  َخْوٌف  َل   ِ اهلَلّ اأَْوِليَ�َء  اإَِنّ  اأََل 
 * يَتَُّقوَن  َوَك�نُوا  اآَمنُوا  الَِّذيَن   * يَْحَزنُوَن 

نْيَ� َويِف اْلآِخَرِة  يَ�ِة الُدّ لَُهُم الْبُ�رْشَى يِف احْلَ
،]يُونُ�َس: 62 – 64[.

 - اهلل  َر�ُضوُل  َق�َل  َق�َل:  ُهَريَْرَة  اأِبي  َعْن 
ِعبَ�ِد  ِمْن  »اإَنّ   :- و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
الأَنِْبيَ�ءُ  يَْغِبُطُهُم  ِب�أَنِْبيَ�َء،  لَيْ�ُضوا  ِعبَ�داً  اهلل 
نُِحبُُّهْم،  لََعلَّن�  ُهْم؟،  َمْن  ِقيَل:  َهَداءُ«.  َوال�ُضّ
َغرْيِ  ِمْن  اهلل  ِبنُوِر  �بُّوا  حَتَ َقْوٌم  »ُهْم  َق�َل: 
َعلَى  نُوٌر،  ُوُجوُهُهْم  اأَنْ�َض�ٍب،  َولَ  اأَْرَح�ٍم 
َخ�َف  اإَذا  يََخ�ُفوَن  لَ  نُوٍر،  ِمْن  َمنَ�ِبَر 
النَّ��ُس، َول، يَْحَزنُوَن اإَذا َحِزَن النَّ��ُس. ثَُمّ 
ِ َل َخْوٌف َعلَيِْهْم َوَل  ْوِليَ�َء اهلَلّ َقراأ: ، اأََل اإَِنّ اأَ

ُهْم يَْحَزنُوَن ،]يون�س: 62[. «]7[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

دخل ل�س ي�رشق ال�ضيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل 
عنه� فنظر فى بيته� ميين� و�ضم�ل فلم يجد �ضيئ� 

�ضوى ) اإبريق (  فلم� هم ب�خلروج ق�لت له : ي� هذا 
اإن كنت من ال�ضط�ر فال تخرج اإل ب�ضئ 

فق�ل : مل اأجد فى بيتك �ضئ 
ق�لت له : ي� م�ضكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ض�أ 
وادخل هذه احلجرة و�ضل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... ق�ل نعم 
فلم� دخل فى ال�ضالة رفعت ال�ضيدة رابعه يده� 

ب�لدع�ء وق�لت : �ضيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �ضيئ� واإنى قد اأوقفته بب�بك فال حترمه 
من ف�ضلك وثوابك فلم� فرغ من �ضالته وجد 

ال�ض�رق فى قلبه لذه غريبه نحو العب�دة والقرب 
من اهلل  فظل ي�ضلى من الع�ض�ء حتى وقت ال�ضحر 

ودخلت عليه ال�ضيد رابعه فوجدته �ض�جدا ... فلم� 
اأنهى �ضالته  فق�لت له : كيف ك�نت ليلتك ؟  ق�ل 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج م��ضي� من داره� �ض�كرا 

ل�ضنيعه� 
فرفعت ال�ضيدة رابعه يده� تن�جى ربه� ق�لت  : 

اإلهى هذا عبد من عب�دك وقف بب�بك �ض�عة
فقبلته واأن� مذ عرفت خ��ضعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشه� ي� رابعة من اأجلك قبلن�ه وب�ضببك 

قربن�ه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�س�حبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعين� 
ب�هلل عز وجل متوكال عليه مدرك� اأن 

ال�س�عي للمجد �سيلقى عقب�ت وعقب�ت واأن 
املجد طريقه �س�ق كم� قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  ف�إن اأ�س�ب هدفه ف�حلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�س�حل�ت واإن ك�نت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النج�ح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلط�أ ليتجنبه� وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل له� اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عب�دة يف ميزان اأعم�ل 
�س�حبه�. يقيني ب�هلل يقيني من الآث�ر 

املدمرة للف�سل والآث�ر املدمرة للنج�ح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل



توا�صل الفنانة غادة عادل ت�صوير 
من  الثاين  اجلزء  يف  م�صاهدها 
طارق  للمخرج  رزق«  »والد  فيلم 
عني  منطقة  داخل  العريان 

ال�صرية يف القاهرة.
وعلم  اأن عادل جت�صد دور امراأة 
مت�صابية بح�صب االأحداث، حيث 
جن�صية  عالقات  الإقامة  ت�صعى 
مع �صباب املنطقة، ولكن دورها 

م�صاهد،  الـ5  حاجز  يتعدى  ال 
بعد  بها  اال�صتعانة  مت  حيث 
عن  وهبي  هيفاء  الفنانة  اعتذار 

ال�صخ�صية.
وي�صارك يف بطولة »والد رزق 2« 
اأحمد عز وعمرو يو�صف واأحمد 
ال�صاوي وكرمي  الفي�صاوي وخالد 
ون�رسين  داود  واأحمد  قا�صم 

اأمني.
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املدير م�صوؤول الن�رس

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأ�شبوع من الأن�شطة الثقافية باجلزائر
متيز امل�شهد الثقايف للأ�شبوع املن�شرم  بتنظيم عدة فعاليات تتعلق بامل�شرح و ال�شينما اإىل جانب اأن�شطة فنية 

وثقافية خ�ش�شت لل�شعر والقراءة. مت تقدمي العر�ض الأويل للفيلم املطول »ذاين« )يكفي( ملخرجه نزمي العربي 
�شهرة اخلمي�ض بقاعة ال�شينماتك اجلزائر العا�شمة والذي مت اإنتاجه يف 2016 .

املا�صي   اخلمي�ش  ال�صتار  اأ�صدل 
على  متو�صنت  لعني  الثقافة  بدار 
فعاليات املهرجان الثقايف الوطني 
مل�رسح العرائ�ش يف طبعته احلادية 
ع�رس بعد خم�صة اأيام من العرو�ش 

لفرق خمت�صة يف م�رسح الدمى.
بفرع  املا�صي   االأربعاء  افتتحت 
االإ�صالمي  الثقايف  املركز 
الطبعة  فعاليات  لتي�صم�صيلت 
حتت  الثقافية  للور�صات  االأوىل 
حيث  املبدع«  »الطفل  �صعار 
»الر�صم  حول  ور�صات  اأقيمت 
الكرمي«  القراآن  و«تالوة  البيئي« 
الق�صة  و«كتابة  و«املطالعة« 
الت�صكيلي  الفنان  تويف  الق�صرية«. 
رموز  اأحد  فروخي  نورالدين 
االأربعاء  يوم  اجلزائري  الر�صم 
مبر�صيليا )فرن�صا( عن عمر يناهز 
ال60 �صنة تاركا ر�صيدا  كبريا من 
معار�ش  يف  بها  �صارك  االأعمال 
جماعية باجلزائر و اأوروبا و بلدان 
ف�صال  العربي  املغرب  من  اأخرى 
منذ  فردية  معار�ش  خم�ش  عن 
امل�رسح   ع�صاق  ا�صتمتع   -  .1986
بباتنة  املا�صي  الثالثاء   �صهرة  
)اأتاويغ(  بعنوان  م�رسحي  بعر�ش 
يف  »�صاآخذها«  بالعربية  ومعناها 
على  قدم  الذي  ال�رسيف  عر�صها 
من  وهي  اجلهوي  امل�رسح  خ�صبة 

اإنتاج التعاونية الثقافية االإبداع .
- انطلقت الثالثاء املا�صي   بدار 
ب�صكيكدة  �رساج  حممد  الثقافة 
م�صابقة  من  اخلام�صة  الطبعة 
  21 مب�صاركة  القوايف  فار�ش 
تتوا�صل  و  اجلن�صني  من  �صاعرا 
لغاية 9 افريل اجلاري . - احت�صن 
العا�صمة  باجلزائر  الثقافة  بق�رس 

»تاريخ  ملعر�ش  الثالثة  الطبعة 
من  ال�رسيف«  امل�صحف  طباعة 
  . عنوان   حتت  اأفريل   4 اإىل   1
الطويل  الوثائقي  الفيلم  ي�صارك 
املخرج  اأعمال  اآخر  اليف«  »تامي 
يف  عمرة  بن  حميد  اجلزائري 
ال41  الدويل  مو�صكو  مهرجان 
للفيلم الذي  تعقد فعالياته من 18 

اإىل 25 اأفريل اجلاري. اأحيا عازف 
املو�صيقية  الفرقة  وقائد  االأرغن 
با�صويل  كري�صتيان  الفرن�صية، 
ومواطنته �صاحبة �صوت �صوبرانو، 
املا�صي  اخلمي�ش   برييو،  ا�صتيل 
االأرغن  حفل  العا�صمة،  باجلزائر 
والغناء االأوبرايل يف اختتام الدورة 

التكوينية يف الغناء واالأرغن.

عمرو دياب ي�شتبعد خمرجة م�شل�شل دينا ال�شربيني
ا�صتبعد الفنان عمرو دياب، 
املخرجة كاملة اأبو ذكري 
»زي  م�صل�صل  اإخراج  من 
الفنانة  بطولة  ال�صم�ش«، 
نظراً  ال�رسبيني،  دينا 
وا�صع  على  معها  خلالفه 

املو�صيقى الت�صويرية.
داخل  من  م�صدر  وقال 
اأبوذكري  اإن  امل�صل�صل 
دياب  بعمل  فوجئت 
املو�صيقى  و�صع  على 
الت�صويرية للم�صل�صل، وهو 
منها  باعرتا�ش  قوبل  ما 

املو�صيقار  مع  التفاقها 
القيام  على  كروان  تامر 
حيث  املهمة،  بهذه 
بينهما  االأزمة  احتدمت 
ا�صتبعاد  الفنان  ليقرر 
عن  والبحث  املخرجة 

بديل لها.
»زي  بطولة  يف  وي�صارك 
ال�صعدين  اأحمد  ال�صم�ش« 
وريهام عبد الغفور واأحمد 
واأحمد  بدر  و�صو�صن  داود 
وحوار  �صيناريو  مالك، 

مرمي نعوم.

غادة عادل مت�شابية يف »ولد رزق 2«

 ماجدة الرومي تتاألق
 يف حفل خريي مب�شر

   

اأحيت املطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، حفاًل غنائياً ل�صالح اإحدى 

اأحد  م�رسح  على   ، اأم�ش  اأول  م�صاء  م�رس،  يف  اخلريية  املوؤ�ص�صات 

جنوم  من  كوكبة  بح�صور  اخلام�ش،  التجمع  يف  التجارية  املوالت 
الفن.

الراحل  للفنان  الفالح«  على  »حي  باأغنية  حفلها  الرومي  وا�صتهلت 

حممد عبدالوهاب، التي القت تفاعاًل من جمهور حفلها الذي كان 

اأغنياتها، منها »كلمات، وعم  اأبرز  العدد، ثم قدمت عدداً من  كامل 

بي�صاألوين وعيناك، ولون العامل، ومطرحك قلبي، واعتزلت الغرام، وال 

ت�صاأل« وغريهم من االأغنيات التي األهبت حما�ش احل�صور.

خلفية  على  وذلك  فنانة،  تكون  اأن  قبل  اإن�صانة  اإنها  الرومي  وقالت 

االأ�رس  مل�صاعدة  امل�رسية  االأق�رس  حمافظة  قرى  الإحدى  زيارتها 

لعالج  نف�صها  باملحافظة  متنقل  م�صت�صفى  اأول  وافتتاح  الفقرية، 

فقراء املر�صى باملجان، كما رفعت العلم امل�رسي اأثناء.

واأكدت املطربة اللبنانية اأنها عاهدت اهلل يف م�صريتها اأن تكون �صوتاً 

ملن ال �صوت له، كما �صكرت املوؤ�ص�صة اخلريية على دعوتها الإحياء 
احلفل.

و�صهد احلفل الذي قدمته االإعالمية جا�صمني طه زكي عر�ش فيلم 

ت�صجيلي عن زيارة الرومي لالأق�رس، وعلقت عليه الفنانة اإلهام �صاهني 

قائلة: »ماجدة الرومي والدها لبناين ووالدتها م�رسية وحتديداً من 

اأنها م�رسية يف االأ�صا�ش وحبها مل�رس لي�ش من  بور�صعيد، ما يعني 

فراغ، واأمتنى من النا�ش م�صاعدتها يف اأعمال اخلري«. يذكر اأن احلفل 

رمزي  هاين  اأبرزهم  واالإعالم،  الفن  جنوم  من  كوكبة  ح�صور  �صهد 

االإبرا�صي  وائل  واالإعالمي  اهلل  عبد  ودينا  ال�رسنوبي  وحممد  ولبلبة 
واالإعالمية اإجني علي وغريهم.

عائلة مايكل جاك�شون ت�شدر فيلمًا 
وثائقيًا للرد على مزاعم فيلم 

»اخلروج من نيفرلند«
   

وثائقياً  فيلماً  جاك�صون  مايكل  الراحل،  البوب  جنم  عائلة  اأ�صدرت 

على موقع اليوتيوب، للرد ب�صكل مبا�رس على مزاعم الفيلم الوثائقي 

بعنوان »اخلروج من نيفرالند«، والذي تت�صمن �صهادات واتهامات من 

�صحايا جاك�صون الذين تعر�صوا العتداءات جن�صية خالل طفولتهم.

يعر�ش الفيلم اجلديد الذي مدته 30 دقيقة، مقابالت مع ابن �صقيق 

اأعماله  ومدير  جاك�صون  براندي  اأخيه  وابنة  جاك�صون  تاج  مايكل، 

براد �صوندبرغ، الذي رافقه لفرتة طويلة وكان يقيم معه ب�صكل دائم 

الفيلم خالل  اأعمال جاك�صون يف  مدير  وظهر  نيفرالند.  مزرعة  يف 

طفاًل  اأبداً  اأ�صاهد  »مل  ماكيوان م�رسحاً:  ليام  املنتج  مع  له  مقابلة 

حول مايكل جاك�صون بدا وكاأنه �صعر باالأ�صى واالإيذاء اأو تعر�ش ل�صوء 

املعاملة، بل كانت نيفرالند مكاناً هادئاً واآمناً وممتعاً«. يف املقابل، 

اأ�صارت ابنه �صقيق جاك�صون، براندي جاك�صون اإىل العالقة العاطفية 

الوثائقي  الفيلم  يف  ال�صهود  اأحد  روبن�صون  بود  جتمعها  كانت  التي 

الذي اأ�صدرته �صبكة »HBO«، وا�صفة ذلك مبحاولة ا�صتغالل عائلة 
جاك�صون والت�صهري بها لك�صب املال.

 رامي عيا�س يهدي
 »اأم الدنيا« مل�شر

طرح املطرب اللبناين رامي عيا�ش، اأحدث كليباته »اأم الدنيا«، عرب 

قناته الر�صمية مبوقع يوتيوب، والذي قام باإهدائه مل�رس و�صعبها.

»اأم الدنيا« من كلمات ال�صاعر �صليم ع�صاف، واأحلان رامي عيا�ش، 

وتوزيع داين حلو. وتخطى كليب »اأم الدنيا« 8 اآالف م�صاهدة، خالل 
�صاعات من طرحها، عرب موقع يوتيوب.

من  »ق�صة حب«  كليب  اأيام،  عدة  منذ  قد طرح  عيا�ش  رامي  وكان 

كلمات حممد رفاعي، واأحلان وتوزيع جان ماري ريا�صي، ومن اإخراج 
فادى حداد.
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�سماعة!  28 بـ  الأبعاد  ثالثي  �سوتي  نظام  لديها   2020 افياتور  لينكون 

لينكون افياتور 2020 اجلديدة كلياً 
اأنظمة  اأف�ضل  من  بواحد  �ضتاأتي 
بـ  ال�ضناعة،  الداخلية يف  ال�ضوت 
28 مكرب �ضوت مو�ضوعني ب�ضكل 
اأيا  مكتملة  �ضماع  لتجربة  يوؤدي 
املق�ضورة.  يف  مو�ضعك  كان 
امل�رشف  كافاتي،  جو  و�رشح 
املتعددة  الإعالم  اأنظمة  على 
عملوا  “مهند�ضونا  لينكون:  يف 
الداخلية  هدوء  ل�ضمان  نهار  ليل 
مثل  متاماً  فيها  ال�ضوت  وجودة 

يف  الأخرى  العنا�رش  جميع 
ال�ضيارة، لتحويل افياتور اإىل مالذ 

هادئ وحقيقي على الطريق”.
ثالث  ي�ضمل  ال�ضوت  نظام 
هي  الأوىل  خمتلفة،  و�ضعيات 
الركاب  يجل�س  حيث  “�ضترييو”، 
زوجي  بني  خا�ضة  منطقة  يف 
و�ضعية  بينما  �ضوت،  مكربات 
�ضعور  لهم  تعطي   Audience
قاعات  يف  الأف�ضل  املقعد 
On- و�ضعية  واأخرياً  احلفالت، 

Stage تعطي جتربة �ضوت 360 
درجة لإمتاع جميع الركاب بنف�س 

الدرجة.
يف افياتور، يوجد زوج من مكربات 
ال�ضوات فوق كل راكب يف ال�ضف 
ما  املقاعد،  من  والثاين  الأول 
�ضوت  مكربات   8 وجود  يعني 
مع  لتعمل  ال�ضقف،  يف  باملجمل 
مكربات �ضوت اأخرى يف الأبواب 
والأمام واخللف لتحيط بالراكب 

ب�ضكل كامل.

خا�ضة  بتقنية  النظام  ياأتي  كما 
تقوم باإعادة بناء تفا�ضيل ال�ضوت 
ال�ضغط  اأثناء  �ضاعت  التي 
الرقمي للمو�ضيقى، كما مت �ضبط 
اهتزازات  خلف�س  ال�ضا�ضيه 
اإ�ضايف  و�ضع حاجز  مع  الطريق، 
لإق�ضاء  واملحرك  الركاب  بني 
واأردف  والأ�ضوات  الهتزازات 
“اأول مرة ت�ضمعون فيها  كافاتي: 
�ضتاأتيكم  الداخلية  يف  ال�ضوت 

رجفة.. اأ�ضمن لكم هذا”.

درا�ضة  عن  جديدة  تقارير  عقب 
بوغاتي لتطوير SUV، ظهر تقرير 
اآخر من جملة ال�ضيارات الربيطانية 
تزعم اأن بوغاتي انتهت من جتهيز 
بانتظار  جديد  ملوديل  اقرتاح 

موافقة التنفيذيني عليه.
بل   ،SUV يكون  لن  املوديل  هذا 
ال�ضيارات  موديل يجمع بني �ضمات 
ب�ضكل  اوفر،  والكرو�س  الريا�ضية 
مع  اورو�س،  لالمبورغيني  م�ضابه 
بابني فقط، كما اأ�ضارت املجلة اأن 
حمرك  نف�س  �ضت�ضتخدم  بوغاتي 

اورو�س توربو مزدوج �ضعة 4.0 لرت 
بثمان �ضلندرات بقوة 641 ح�ضان، 
كل  اختالفات جذرية يف  مع  ولكن 
 SUV بوغاتي  يف  اآخر.  منحى 
اجلديدة، �ضيكون حمرك V8 جزءاً 
من مولد طاقة هجني بقوة تقرتب 
من  اأقوى  اأي  ح�ضان،   1000 من 
اورو�س بـ 359 ح�ضان، كما �ضتكون 
 S E تريبو  كايني  بور�س  من  اأقوى 
ح�ضان،   670 بقوة  القادمة  هايربد 
و�ضتكون “اأخف بكثري” من اورو�س 

بوزن يقل عن 2 طن.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

ك�ضفت �رشكة �ضيفروليه عن املوديل 
 ،Blazer اأيقونتها  من  اجلديد 
من  املتو�ضطة  للفئة  تنتمي  التي 
متعددة  الريا�ضية  املوديالت 
واأو�ضحت   .SUV الأغرا�س 
�ضيارتها  اأن  الأمريكية  ال�رشكة 

اجلديدة يتوفر لها حمرك رباعي 
وبقوة  لرت  5ر2  �ضعة  الأ�ضطوانات 
193 ح�ضان و255 نيوتن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�ضافة  الأق�ضى،  الدوران 
 V6 حمرك �ضدا�ضي الأ�ضطوانات
بقوة 305 ح�ضان/365 نيوتن مرت. 

عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
اأتوماتيكي  ناقل حركة  الدفع عرب 
جهود  وتت�ضافر  �رشعات،   9 من 
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�ضيارة  وتزخر 

لرتا   1818 اإىل  ي�ضل  ملا  ت�ضع 
�ضبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�ضقف  مثل  الراحة، 
للتدفئة  القابل  املتحرك واملقود 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�ضال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�ضة   8 قيا�س  اللم�ضية  ال�ضا�ضة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�ضة 
اأبل كاربالي  املتوافق مع نظامي 
اأوتو. كما تقدم ال�ضيارة  واأندرويد 
الال�ضلكي  الهواتف  �ضحن  نظام 
لل�ضيارة  USB. ويتوفر  و6 منافذ 
�ضمن  بو�ضة   18 قيا�س  عجالت 
باقات التجهيز القيا�ضي وعجالت 
باقة  �ضمن  بو�ضة   21 قيا�س 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�ضيارة  اإطالق  عن  �ضيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�ضطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�ضف بعد عن الأ�ضعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
الفح�س  منظمة  اأ�ضارت  والإجازات  ال�ضيف  مو�ضم  اقرتاب  مع 
الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني على اأ�ضحاب ال�ضيارات مواءمة طريقة 
املحملة  بال�ضيارة  النطالق  عند  الإ�ضاءة  وجتهيزات  القيادة 
الليل  القيادة يف  عند  اأنه  الأملانية  املنظمة  واأو�ضحت  بالكامل. 
الأمتعة  لأن حمولة �ضندوق  الك�ضافات، نظراً  اإ�ضاءة  يتغري مدى 
جتعل ال�ضيارة تنخف�س من اخللف، وبالتايل قد تر�ضل الك�ضافات 
اإ�ضاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�ضيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�ضاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف 
حالة ال�ضيارات املحملة بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات 
الأخرى ت�ضتغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة تغري اأداء ال�ضيارة 

عند اجتياز املنعطفات.

داخلية هيونداي امل�شتقبلية

3D مقود ب�سا�سة مل�سية وعدادات

التقنيات  ا�ضتخدام  تزايد  مع 
املتقدمة يف ال�ضيارات احلديثة، 
هذه  تتبنى  هيونداي  بداأت 
خالل  من  اجلديدة  ال�ضيحة 
مق�ضورة  منوذج  عن  الك�ضف 
داخلية  على  م�ضتندة  م�ضتقبلية 

طراز i30 بتحديث �ضامل.
الختبارية  املق�ضورة  ت�ضم 
الأزرار  ت�ضتبدل  قيادة  عجلة 
ال�ضا�ضات  من  باثنني  التقليدية 
اللم�ضية ال�ضغرية لأجل احل�ضول 
حيث  ب�ضاطة،  اأكرث  مظهر  على 
ميكن تخ�ضي�س هاتني ال�ضا�ضتني 
عرب  ال�ضائق  تف�ضيل  ح�ضب 
ترغب  وظيفة  اأي  اأيقونة  اختيار 
ما  وهو  واإ�ضافتها،  با�ضتخدامها 
ي�ضم العديد من اخل�ضائ�س بداية 
وحتى  ال�ضوت  يف  التحكم  من 
وجود  مع  املالحة،  نظام  تفعيل 
نظام اهتزازات ي�ضعر ال�ضائق اأنه 
ي�ضتخدم اأزرار حقيقة اإىل جانب 
الختبارية  املق�ضور  ت�ضم  ذلك، 
متعددة  رقمية  عدادات  �ضا�ضة 
من  اثنني  جند  حيث  الطبقات، 

ال�ضا�ضات املختلفة املثبتة خلف 
ملم   6 بفارق  البع�س  بع�ضهما 
ر�ضومات  بعر�س  ي�ضمح  ب�ضكل 
ما  وهو  الأبعاد،  ثالثية  واقعية 
ميكن ا�ضتخدامه لتنبيه ال�ضائقني 
مثل  املهمة  املعلومات  لبع�س 

ال�رشعة الق�ضوى امل�ضموح بها.
نظام  حتديث  اأي�ضاً  مت 
ي�ضم  كي  املعلوماتي  الرتفيه 
ي�ضعر  جديد  اهتزازات  نظام 
اأزرار  ي�ضتخدم  باأنه  امل�ضتخدم 
جديدة  برجميات  مع  حقيقية، 
مرتبطة ب�ضا�ضة العدادات ونظام 
كي  القيادة،  عجلة  يف  التحكم 
ت�ضبح جتربة ا�ضتخدام ال�ضا�ضات 
املتعددة اأكرث توا�ضاًل مع بع�ضها 
هيونداي  توؤكد  ومل  هذا  البع�س 
اأي  بتوفري  �ضتقوم  كانت  اإن  بعد 
�ضياراتها  يف  التقنيات  هذه  من 
اأحد  اأن  رغم  امل�ضتقبلية، 
اأكدت  الكورية  ال�ضانعة  درا�ضات 
خلف�س  يوؤدي  النظام  هذا  اأن 
ال�ضائقني  انتباه  ت�ضتت  معدلت 

بدرجة كبرية.

 بوغاتي SUV قادمة 
بقوة 1000 ح�سان!



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
والية مترنا�ست 

مديرية التنظيم و ال�س�ؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب االنتخابات و اجلمعيات 
الرقم:2019/003 

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتا�شي�س 
جمعية حملية ذات طابع اجتماعي 
مبقت�سى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 

امل�افق ل:12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا 
الي�م 26 مار�س 2019 ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�رصيح بتا�سي�س 

اجلمعية املحاية ذات طابع اجتماعي امل�سماة 
اجلمعية ال�الئية 'تيلي نب�سغ'الثقافية 

يرتا�سها ال�سيد:ايدابري زين الدين
الكائن مقرها:حي �رص�س�ف -بلدية مترنا�ست 

مالحظة:التا�سي�س القان�ين للجمعية و فقا الحكام املادة 09 
من القان�ن 06/12 املتعلق باجلمعيات و بعد القيام االجباري 

ب�سكليات اال�سهار على نفقة اجلمعية يف جريدة ي�مية 
اإعالمية واحدة و ذات ت�زيع وطني وفقا لالحكام املادة 18 

من الفقرة الثانية من القان�ن ال�سالف الذكر .

« Par décision N° 146 du 
24 mars 2019 du Ministre 

de l’Energie, un agrément 
définitif portant autorisation 

d’exercice de l’activité de 
stockage et de distribution 

de carburants (création d’un 
point de vente de carburants), 

a été accordé à l’EURL 
LAGHOUATI SERVICES, 

sise à la Commune de 
BENHAR, Wilaya de 

DJELFA conformément aux 
dispositions du décret exécutif 

57-15 du 08 février 2015. »

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
والية مترنا�شت 

دائرة مترنا�شت
بلدية مترنا�شت 

م�شلحة الن�شاطات الثقافية و الريا�شية
مكتب اجلمعيات

الرقم:40/2019 

 و�شل ت�شجيل الت�شريح 
بتا�شي�س جمعية

مبقت�سى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �سفر عام 
1433 امل�افق ل2012/01/12 املتعلق باجلمعيات مت 

هذا الي�م 
ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�رصيح بتا�سي�س جمعية ريا�سية 

امل�سماة/جمعية النادي الريا�سي الهاوي للجمارك 
اجلزائرية بتمرنا�ست 

يرتا�شها تربحة ن�شر الدين
الكائن مقرها /مبقر اجلمارك 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
والية اجلزائر 

الدائرة االإدارية الدرارية
بلدية الدويرة 

الرقم :934/ع ع م م ج ك �س /2019
اعالن عن حتقيق يف املالئمة او عدم املالئمة للج�ار

يعلن رئي�س املجل�س ال�سعبي لبلدية الدويرة 
ان ال�سيد /معزوز فريوز قد اودعت لدى م�ساحلنا ملفا من اجل 

ان�ساء ن�ساط متمثل يف بيع امل�رصوبات من ال�سنف االأول (امل�رصوبات 
الغري كح�لية-مقهى)ملحلها الكائن القطعة رقم 59 مزرعة �سالم 
مداين حمل ح��س مج �سابقا حاليا حي ال�سالم مداين حمل يحمل 

b .cالرمز
بلدية الدويرة 

فعلى كل من لديه مالحظات او اعرتا�سات على قيام املعنية بهذا 
الن�ساط يف املكان املذك�ر ان يتقدم مبالحظاته لدى م�سالح البلدية 

(مكتب امل�ؤ�س�سات امل�سنفة) 
وقد حددت مهلة ثمانية اأيام (08) كاق�سى مدة لتقدمي املالحظات و 
االعرتا�سات بال�سجل املفت�ح لهذا الغر�س ابتداءا من تاريخ �سدور 

هذا االإعالن بعني املكان و بال�سحف ال�مية 
وقد عني ال�سادة: -بعلي نا�رص     مهند�س دولة 

-م��سى كرمي                     مهند�س دولة 
كمحافظني حمققني اثناء فرتة التحقيق 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

الو�شط:2019/04/08 الو�شط:2019/04/08

الو�شط:2019/04/08

الو�شط:2019/04/08

الو�شط:2019/04/08

الو�شط:2019/04/08

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                         
          

 
 
 
 
 
 
 
 

  –بالمزاد العلني عقاري إعالن عن بيع 
 إ ق إ م من  750،  749 ناتالماد

 
  "ة شؤون األسرةـغرف"دة ـالصـادر عـن جملـس قضـاء البلياملمهور بالصيغـة التنفيذيـة، القـرار تنفيذا ملنطوق 

 .2179/14ـم ـــــــ، الفهــرس رقـ1015/14، القضيــة رقــم 16/06/2014بتاريــخ 
 

 .08/18حتت رقـم  07/05/2018العقـاري املؤشـر عليهـا بتاريـخ ع ـروط البيوبنـاء علـى قائمـة شـ
 

 السيدة/ بــن زيطـــة معيوفــــــة.:  دةـلفـائـ
 : الشعيبـــة، دائــــرة أوالد جــــــالل، بسكــــــــــــــــرة. المقيمـــة

 

 ام، ـحفرة رابح وهم : زوجته شيبة  غنية، وأبناؤه حفرة حممد، ليندة، فايزة، أبو سفيان، هشورثة املرحوم :    ـدــض
 زينــب، محـــزة، سيـــف اإلســـــالم، أمينــــــــــــــــة.                 

 ، زرالدة، واليـة اجلزائــــــــــــــــــــر.01: جتزئة عزوز عبد اهللا، رقم   المقيــمين
 
 

 ،اختصاص حمكمة الشراقة لدى نين القضائييحممدي مراد، احملضر  –الشركة املدنية املهنية لألستاذين/ محدي باشا أمحد  تعلن
على  28/04/2019، يوم الشراقة مبقر حمكمة 02بقاعة اجللسات  عـن انعقاد جلسة بيع عقاري بالمزاد العلني

  ه :ــــــــــــــــــــــــــــ) صباحا، للعقار اآليت تعيين09.00الساعة التاسعة (
 

تقدر  ةمساحذات  01ائر، جتزئة عزوز عبد اهللا رقم ز كائنة ببلدية زرالدة والية اجلية مشيد عليها مسكن  قطعة أرض
من خمطط التجزئة املشهر  ،34آر) حتمل رقم 25هـ، 05مفصولة من قطعة أرض أكرب منها ذات مساحة (، 2م122.50بـ

 ، وهي حمدودة  كما يلــــــــــي :15رقم  298حجم  02/08/1994باحملافظة العقارية بتاريخ 
 مـن اجلنـوب : طريـــــــــــــــــــق. -.      65مـن الشمـال : القطعـة رقـم  -
 .33م ـــــــــالقطعة رقــــــ: رب ـن الغـم -.       35م ـة رقـالقطع: رق ـن الشـم -

 

بعد  ،)دينارا جزائريا مثانية عشر مليونا وأربعمائة ومثانية عشر ألفا ومخسني( دج18.418.050.00مببلغ مقدر افتتاحي  بسعر 
 ر.ـــومصاريف التنفيذ واحلقـوق التناسبيـة للمحضوالشهر حقوق التسجيل  مضاف لهالعشر تنفيذا ألمر المحكمة،  إنقاص

                 

من   اوسحب نسخة منهقائمة شروط البيع اإلطالع على  ،الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه األمر اجلمهور وعليه فبإمكان 
 اله.ــــــــــبالعنوان املذكور أع ةالكائنالقائمة بالتنفيذ الشركة ديوان من ، أو الشراقة ةكتابة ضبط حمكم

 

الســعر  1/5: زيـادة علـى الشـروط احملـددة بقائمـة شـروط البيـع، فإنـه يسـتوجب علـى كـل راغـب يف املزايـدة أن يقـدم مخـس  شـروط البيـع
 ـة.ـصـك مصرفـي حلسـاب أمانـة ضبـط احملكمـ حاال، بواسطة  حقةوالرسوم املست واملصاريف االفتتاحي

 ـيـــلمحضــــر القضائـا                                                                                      

 الشركـة المدنيـة المهنيـة للمحضريـن القضائيـين
 يبازةت، جملس قضاء حمكمة الشراقةلدى اختصاص 

 محمدي مراد  – حمدي باشا أحمدين ألستاذل
 إيدير عيسات، مسكنا60حي 29رقم 

 والية اجلزائر – ةقالشرا 
 0555 98 01 10 -)023 36 33 46هاتف فاكس : 
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 إ ق إ م من  750،  749 ناتالماد -بالمزاد العلني عقاري إعالن عن بيع 
 
 

، الفهــرس 09/07/2014حبجــز تنفيــذي علــى عقــار، الصــادر عــن حمكمــة الشراقــة بتاريــخ أنه تنفــيذا لألمــر علــى عريضــة 
 .2504/2014رقـــــــــــــم 

 .03/17م ـحتت رق 02/01/2017وبنـاء علـى قائمـة شـروط البيـع العقـاري املؤشـر عليهـا بتاريـخ 
 

 ممثــل فــي شخــص مديــــــره. –سامهـة" بنـك اخلليـج  اجلزائـر "شركـة  م:   لفـائـدة
 حاجز......................................: طريــق الشراقــة، دالــي إبراهــيم، واليــة اجلزائـــــــر الكائن مقره

 القائم فـي حقـه واحلاضـر عنـه وكيلـه األستــاذ/ يونســي سعيــد، احملامــي لــدى ا�لـــس.   
 

 ن سعيــد.ــد بــان حممــن دمحــ: السيد/ ب  ضـــد
 محجوز عليه..............................: مشــارف بلديــة بــن شــود، واليــة بومـــــــرداس المقـــيم
 جتزئة الصخـرة الكـربى، عـني البنيـان، واليـة اجلزائـر. 28، 26رقمي  : حاليـــا

 

 ، لدى اختصاص حمكمة الشراقةنين القضائييحممدي مراد، احملضر  –ستاذين/ محدي باشا أمحد الشركة املدنية املهنية لأل تعلن
على  28/04/2019، يوم الشراقة مبقر حمكمة 02 رقم بقاعة اجللسات عـن انعقاد جلسة بيع عقاري بالمزاد العلني

   : يــــــكالتالـتعيينه   ذياملتشكل أساسا من قطعتني أرضيتني وال ) صباحا، للعقار09.00الساعة التاسعة (
 

 :  القطعة األولـى -/1
قطعة أرضية كائنة بإقليم بلدية عني البنيان، الواقعة باملكان املسمى جتزئة الصخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر مساحتها 

س)، حتمل 80آر 80هـ 06()، مقتطعة من قطعة أرض أكرب منها تقارب مساحتها 2)م156مبائة وستة ومخسني مرتا مربعا (
 -------------------، من املخطط اخلصوصي للتجزئة، مشيد علها بناية تتكون من :28رقم 

 ---------).2م105.56ذو مساحـة تقـدر مبائـة ومخسـة أمتـار مربعـة وستـة دسيمتـر ( قبـــو -
ائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وعشر دسيمرت يتشكل من أربع غرف، مطبخ، محام، ومرحاض ذو مساحة تقدر مب طابق أول -
 -----------------------------------------------------------).2م131.10(
يتشكل من أربع غرف، مطبخ، محام، مرحاض وسطح تقدر مساحته تقدر مساحته مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا  طابق ثان -

 -----------------------------------------------).2م131.10وعشر دسيمرت (
 --------------------------------------------------------وهي حمدودة كالتايل :

  26من الغرب : القطعة رقم  -   29القطعة رقم من الشرق :  -من اجلنوب : طريق   -  27القطعة رقم من الشمال : 
 

 الشركـة المدنيـة المهنيـة للمحضريـن القضائيـين
 ، جملس قضاء تيبازةكمة الشراقةحملدى اختصاص 

 محمدي مراد  – حمدي باشا أحمدين ألستاذل
 إيدير،  عيسات ، مسكنا 60حي  29رقم 

 رـة اجلزائـوالي – ةـقالشرا
 0555 98 10 01 – 023 36 33 46هاتف فاكس : 

 

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

االأ�شتاذ/�شرابي عبد الكرمي 
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 
الكائن مكتبه بحي ارماف عمارة ا 5

�شوفايل دايل اإبراهيم-اجلزائر-
الهاتف/0770.33.29.50/0540.01.52.32 

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 
بجريدة يومية وطنية 

املادة 749-750 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية
نحن االأ�ستاذ/�رصابي عبد الكرمي-حم�رص ق�سائي-لدى حمكمة بئر مرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

الكائن مكتبه بالعن�ان املذك�ر اأعاله و ال�ا�سع ختمه و امل�قع ادناه
لفائدة:ارملة بن �سن�ف املل�دة حفيظ مليكة

املختارة م�طنا لها لدى وكيلتها فرية قرمية الكائن ب:03 �سارع قدور ر�سيد املرادية-اجلزائر-
�سد:بن من�س�ر �ساعدة

ال�ساكنة ب:12 نهج هرني دون�ن اجلزائر ال��سطى
بتاريخ  التنفيذية امل�سلمة  بال�سيغة  الفهر�س 14/02812 املمه�ر  بتاريخ 2014/04/16 رقم اجلدول 08/13/08522 رقم  العقاري  الق�سم  ال�سادر عن حمكمة �سيدي احممد  بناءا على/احلكم 

2015/03/12 حتت رقم 2015/502 امل�ؤيد بالقرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر الغرفة العقارية بتاريخ 2015/01/04 رقم الق�سية 2014/05089 رقم الفهر�س 14/00041 
و بناءا على/امر على عري�سة ال�سادر عن رئي�س حمكمة العقارية ملحكمة :�سيدي احممد بتاريخ 2017/01/21 حتت رقم:17/400 

-نعلن للجمه�ر بانه �سي�رصع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل �سقة الكائنة بالطابق احلادي ع�رص (11) بعمارة رقم 12 �سقة رقم 04 نهج هرني دين� اجلزائر ال��سطى ت�سمل على اأربعة 
(04) غرف مطبخ حمام مرحا�س و ت�ابع اأخرى,تبلغ م�ساحتها مائة و اثنان و ع�رصين مرتمربع وثمان و�سبعني دي�سمرت مربع (122.78م2)ون�سبة اثنا ع�رصة جزء من االلف 1000/12 من االأجزاء 
امل�سرتكة قطعة رقم 10 وهذا ح�سب اجلدول ال��سفي للتق�سيم امل�سهر باملحافظة العقارية باجلزائر يف (1986/06/26) حجم22 رقم 40 على اأ�سا�س �سعر افتتاحي قدره اأربعة ع�رص ملي�ن 

و�ستمائة و �ستة و ثمانني الف و ثمامنائة و ثمانية و اأربعني دينار جزائري (14.686.848.00) وذلك تنفيذا للحكم 
احلكم ال�سادر عن حمكمة �سيدي احممد الق�سم العقاري بتاريخ 2014/04/16 رقم اجلدول 08/13/08522 رقم الفهر�س 14/02812 املمه�ر بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 2015/03/12 
حتت رقم 2015/502 امل�ؤيد بالقرار ال�سادر عم جمل�س ق�ساء اجلزائر الغرفة العقارية بتاريخ2015/01/04 رقم الق�سية 2014/05089 رقم الفهر�س 14/00041 ل�سالح اعلى و اخر مزايد ي�م 

2019/04/14 مبحكمة �سيدي احممد الكائم مقرها بنهج عبان رم�سان اجلزائر القاعة رقم:03على ال�ساعة:ال�احدة والن�سف زواال 
�رصوط البيع/اإ�سافة اىل ال�رصوط ال�اردة يف قائمة �رصوط البيع امل�دعة لدى كتابة �سبط املحكمة بتاريخ 2016/07/17 حتت رقم 2016/18 فان الرا�سي عليه املزاد يتحمل االأعباء القان�نية 

مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�سة 5/1 من الثمن و امل�ساريف و الر�س�م امل�ستحقة و يدفع املبلغ الباقي يف اجل 08 اأيام امل�الية لر�س� املزاد 
فعلى اجلمه�ر الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �رصوط البيع لدى كتابة �سبط حمكمة �سيدي  احممد او بدي�ان املح�رص الق�سائي الكائن مكتبه بالعن�ان املذك�ر اأعاله 

الو�شط:2019/04/08

الو�شط:2019/04/08
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 : القطعة الثانيـة -/2

قطعة أرض عارية معدة للبناء كائنة بإقليم بلدية عني البنيان، باملكان املسمى جتزئة الصخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر 
س)، حتمل 80آر 80هـ 06)، مقتطعة من قطعة أرض أكرب منها تقارب مساحتها (2)م180مساحتها مبائة ومثانون مرتا مربعا (

 -------------------للتجزئة، مشيد عليها بناية تتكون من :، من املخطط اخلصوصي 26رقم 
 ----------------).2م148.72دسيمرتا (72ذي مساحة تقدر مبائة ومثانية وأربعني مرتا مربعا و قبـــو -
 -------).2م148.72يتشكل من ثالث غرف، مطبخ، محام، مرحاض ومرآب ذي مساحة تقارب ( طابق أرضي -
من ثالث غرف، مطبخ، محام، مرحاض وخمزن ذي مساحة تقدر مبائة ومخسة ومخسني مرتا مربعا واثنني  يتشكل طابق أول -

 ---------------------------------------------).2م155.22وعشرين دسيمرتا (
واثنني  يتشكل من ثالث غرف، مطبخ، محام، مرحاض وخمزن تقدر مساحته مبائة ومخسة ومخسني مرتا مربعا طابق ثان -

 -------------------------------------------------).2م155.22وعشرين دسيمرتا (
 --------------------------------------------------------وهي حمدودة كالتايل :

  24عة رقم من الغرب : القط -   28القطعة رقم من الشرق :  -من اجلنوب : ممر     -   52القطعة رقم من الشمال : 
 -------------------).2م336واملساحة اإلمجالية للقطعتني األرضيتني هي ثالمثائة وستة وثالثون مرتا مربعا (

 
بعد انقصا  )ة وستة وعشرين مليونا وتسعمائة ألفا دينار جزائريمائ(دج  126.900.000.00غ ـمببلبسعـر افتتاحـي مقـدر 

 ر.ــــحقوق التسجيل ومصاريف التنفيذ واحلقـوق التناسبيـة للمحض همضاف ل ،العشر تنفيذا ألمر احملكمة
 

من   اوسحب نسخة منهقائمة شروط البيع اإلطالع على  ،الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه األمر اجلمهور وعليه فبإمكان 
 اله.ــــــــــذكور أعبالعنوان امل ةالكائنالشركة القائمة بالتنفيذ ديوان من ، أو الشراقة ةكتابة ضبط حمكم

 

 1/5: زيــادة علــى الشــروط احملــددة بقائمــة شــروط البيــع، فإنــه يســتوجب علــى كــل راغــب يف املزايــدة أن يقــدم مخــس  شــروط البيــع
 ـة.ـحاال، بواسطة صـك مصرفـي حلسـاب أمانـة ضبـط احملكمـ واملصاريف والرسوم املستحقة السعر االفتتاحي

 
 :بتاريخ بلوح إعالنات قباضة الضرائب علق  لمحضــــر القضائـــــيا                                                                                                                                                         

 



يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني مثل �شاومي 
و ا�شو�س ف�شاًل عن هاتف ريزر يبدو اأن هاتف 
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Honor Play
ا�شابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة دخول 
و�رشا�شة  قوة  اأكرث  بهاتف  اجلديد  ال�شوق  هذا 

كما تقول التقارير .
وبح�شب امل�شدر فاإن �رشكة هواوي تعمل على 
ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب  خم�ش�س  هاتف 
الألعاب  لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون  مبتكرة 
املوجودة حالياً يف الأ�شواق  ف�شاًل عن العتاد 
الهاتف  هذا  من ح�شور  هواوي  �شتعزز  القوي 
مبلحقات ر�شمية ت�شاعد على منح امل�شتخدمني 
عن  التلميح  دون  بالرتفية  غامرة  لعب  جتربة 
هوية هذه امللحقات الهاتف �شيتم الك�شف عنه 
�شيكون  التوقعات  �شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا 
ب�شحبة هاتف هواوي املنتظر ميت 20 والذي 

ال�شنة  من  الأخري  الربع  يف  عنه  الك�شف  �شيتم 
كما جرت العادة.

يوتيوب  الفيديو  م�شاركة  خدمة  بداأت 
�شورة”  يف  “�شورة  و�شع  اإطالق 
م�شتخدمي  جلميع   YouTube PiP
اأندرويد  الت�شغيل  نظام  على  تطبيقها 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  خارج 
انتظارها  طال  التي  املزايا  من  وهي 
اأكرث  على  امل�شتخدمني  جتربة  لت�شهيل 
ا�شتخداًما  الفيديو  م�شاهدة  تطبيقات 

حول العامل.
وكانت ال�رشكة قد اأتاحت و�شع “�شورة 
مل�شتخدمي  البداية  يف  �شورة”  يف 
الن�شخة املدفوعة من اخلدمة “يوتيوب 
برمييوم” Youtube Premium يف 

�شهر  يف  بداأت  ثم  املتحدة،  الوليات 
مل�شتخدمي  اإطالقها  املا�شي  جوان 
الن�شخة املجانية يف الوليات املتحدة. 
والآن بعد 9 اأ�شهر بداأت ال�رشكة اإطالق 
خارج  امل�شتخدمني  جلميع  الو�شع 

الوليات املتحدة.
�شورة”،  يف  “�شورة  و�شع  متكني  ومع 
مقاطع  عر�س  للم�شتخدمني  ميكن 
اإمكانية  مع  منف�شلة،  نافذة  يف  الفيديو 
وت�شغيل  التطبيقات  بني  التبديل 
مثل:  واحد،  وقت  يف  اأخرى  تطبيقات 
يوتيوب،  على  فيديو  مقطع  م�شاهدة 
الرتا�شل  تطبيق  طريق  عن  والدرد�شة 

اإىل  يُ�شار  واحد  اآن  يف  وات�شاب  الفوري 
باأهمية  اأ�شبحت حتظى  امليزة  اأن هذه 
الذي  الأمر  الأخرية،  الآونة  يف  خا�شة 
للهواتف  امل�شنعة  ال�رشكات  بع�س  دفع 
الذكية اإىل ت�شمينها يف اأجهزتها، كما اأن 
العديد من التطبيقات اأ�شبحت تدعمها 
وات�شاب  تطبيق  ذلك  يف  مبا  زمن،  منذ 
الآن  متاحة  امليزة  اأن  اإىل  يُ�شار  كما 
مل�شتخدمي الن�شخة غري املدفوعة من 
تطبيق يوتيوب يف اإيطاليا، وذلك لإ�شدار 
الت�شغيل  نظام  من  بعده  وما  اأوريو،   8
يف  توفرها  عن  معلومات  ول  اأندرويد، 

اأ�شواق اأخرى.
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يوتيوب تبد�أ �إطالق و�صع “�صورة يف �صورة” 

جلميع �مل�صتخدمني خارج �لواليات �ملتحدة

»AGM X3«.. هاتف ع�صكري 
من �أكرث �الأجهزة متانة يف �لعامل

ا�شتعر�ص موقع »mobile-review« املتخ�ش�ص ب�شوؤون 
التقنية هاتف »AGM X3« اجلديد، الذي يعد من 

اأمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�شي�شا للجيو�ص 
وقوات الأمن واأبرز ما مييز هذا الهاتف، قدرته على 
حتمل ال�شدمات بف�شل اإطارات هيكله امل�شنوعة من 

الألومينيوم، واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�ص، 
.»gorilla class-5« و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار، 

وميكنه اأن يعمل حتت املاء، ويف خمتلف الظروف 
املناخية، و�شمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30 

درجة مئوية حتت ال�شف، و60 درجة.
ومن اأبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:

- �شا�شة مبقا�ص 6 بو�شات، ودقة عر�ص 2160/1080 
 »Qualcomm snapdragon 845« بيك�شل. - معالج

ثماين النوى.
- ذاكرة و�شول ع�شوائي 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.
- بطارية ب�شعة 4100 ميللي اأمبري.

- كامريا اأ�شا�شية بدقة 12+24 ميغابيك�شل.
- كامريا اأمامية بدقة 20 ميغابيك�شل.

- منفذان لبطاقات الت�شال.
.»USB-C« منفذ -

.»Android 8.1« نظام ت�شغيل -

�صركة هو�وي تعمل على هاتف ذكي 
خم�ص�ص لاللعاب

غوغل ت�صرتي �جلزء �الأكرث 
�أهمية من �الإنرتنت

ال�شحابي،  نظامها  من  الدولرات  مليارات  على  غوغل  �رشكة  حت�شل 
الألياف  كابالت  الأقل  على  اأو  ذاته،  بحد  الإنرتنت  ل�رشاء  وت�شتخدمها 
قد  ال�رشكة  وكانت  لالإنرتنت  الفقري  العمود  ت�شكل  التي  البحرية  ال�شوئية 
 ،Curie اأعلنت يف �شهر فرباير عن عزمها امل�شي قدماً يف تطوير كابل 
اأول  اإىل ت�شيلي، والذي ي�شكل  وهو خط بحري جديد ميتد من كاليفورنيا 
كابل خا�س عابر للقارات يتم بناوؤه من قبل �رشكة كربى غري عاملة يف جمال 

الت�شالت.
جعلها  القارات، مما  داخل  الكابالت  من  عدًدا  بالكامل  غوغل  مولت  كما 
واحدة من اأوائل ال�رشكات التي تقوم ببناء خط بحري خا�س بها بالكامل 
اإن الكابالت كانت تاريخًيا مملوكة من قبل  اإذ  لكن غوغل لي�شت الوحيدة، 
ال�رشكات اخلا�شة، معظمها من مزودي الت�شالت و�شهد  جمموعات من 
امل�شرتون  واأ�شبح  البحرية،  الكابالت  يف  هائلة  طفرة  بداية   2016 عام 

�رشكات املحتوى.
يف  ت�شرتك  واأمازون  ومايكرو�شوفت،  في�شبوك،  مثل:  �رشكات  اأن  ويبدو 

اآثار بعيدة املدى  طموحات جوجل للهيمنة على قاع املحيط، لكن هناك 
كابالت  وتتقاطع  لالإنرتنت  الفقري  للعمود  التكنولوجيا  �رشكات  لتملك 
الألياف ال�شوئية البحرية املغمورة يف قاع املحيط حول العامل، حيث حتمل 
95-99 يف املئة من البيانات الدولية عرب حزم من كبالت الألياف الب�رشية، 
وهناك اأكرث من 700 األف ميل من الكابالت البحرية امل�شتخدمة اليوم ويف 
حني اأن �رشكات ت�شنيع الكابالت ال�شابقة ا�شتفادت من ملكية الكابالت لبيع 

النطاق الرتددي، فاإن مزودي املحتوى يبنون كابالت خا�شة هادفة.
ويو�شف الإنرتنت عادة باأنه �شحابة، لكنه يف الواقع عبارة عن �شل�شلة من 

الأنابيب، وغوغل على و�شك اأن متتلك عدًدا كبرًيا منها.
من  ميل   10433 امتالك  اإىل  غوغل  تتجه  اإذ  ذاتها،  عن  الأرقام  وتتحدث 
الكابالت البحرية الدولية عند اكتمال كابل Curie يف وقت لحق من هذا 
التي  الكابالت  ت�شمني  عند  ميل   63605 اإىل  الكلي  املجموع  وي�شل  العام 

متتلكها ب�شكل م�شرتك مع في�شبوك ومايكرو�شوفت واأمازون.
فاإن  ب�شكل جزئي،  لها  اململوكة  الكابالت  تلك  باحل�شبان  اأخذنا  ويف حال 
ذلك يعني اأن جوجل لديها كابالت بنية حتتية بحرية كافية ميكن لفها حول 

خط ال�شتواء مرتني ون�شف.
وا�شتحوذ مزودو املحتوى على اأكرث من ن�شف اإجمايل الطلب على حركة 

مرور البيانات يف املحيط الأطل�شي، واملحيط الهادئ خالل عام 2017.
اأقل من 8 يف  البيانات من قبل مزودي املحتوى من  ا�شتخدام  ارتفع  وقد 

املئة اإىل ما يقرب من 40 يف املئة يف ال�شنوات الع�رش املا�شية.
وال�رشق  اإفريقيا  يف  بكثري  اأقل  الإح�شائيات  اأن  اإىل  هنا  الإ�شارة  جتدر 
الفيديو،  املتعط�شة ملحتوى  املتقدمة  الدول  اأن  اإىل  ي�شري  الأو�شط، مما 

والتطبيقات ال�شحابية هي الدافع وراء هذا الجتاه.
اإذ  البلدان،  بني  العام  الدويل  الرتددي  النطاق  ا�شتخدام  ذلك  ويدعم 
الثانية من  اإىل 4،977 ميغابت يف  الهند يف عام 2017 ما ي�شل  ا�شتخدمت 
 4،960،388 املتحدة  الوليات  ا�شتخدمت  بينما  الدويل،  الرتددي  النطاق 

ميغابت يف الثانية يف  العام نف�شه.

 �أبل ت�صتبدل هو�تف
 �آي فون �إك�ص �ملعطوبة

اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات 
املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه 
العمالء م�شكالت تتعلق بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، 

حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة اإمكانية حلها عرب الكامريا 
اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر جديد. 

ويبدو اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل »في�س اآي دي« اأمر 
غري متوقع، اإل اأن العديد من امل�شتخدمني لحظوا اأنه عند ف�شل 

الكامريا اخللفية، تف�شل تقنية »في�س اآي دي« اأي�شاً يف العمل ب�شكل 
�شحيح.

نظارة �أوكولو�ص غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع الفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو 

هاتف ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�شية املثرية. كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة 

WLAN الال�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف الذكي لفرتة ق�شرية، بالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة 

في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع الفيديو وال�شور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�شي. وميكن 

للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ل ت�شطدم 
عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع الفرتا�شي.



ويف ذات ال�ضياق اأو�ضح رئي�س اجلمعية الوطنية 
�ضلبا  �ضيوؤثر  القرار  هذا  اأن  واحلرفيني  للتجار 
هذا  تهدمي  اأن  حيث  اجلزائريني   التجار  على 
�ضي�ضبب  الوادي   باب  مبنطقة  ال�ضهري  ال�ضوق 
املوازية  ال�ضوق  ت�ضجيع  وهو  كبرية  فو�ضى 
ال�ضلطات املحلية  يف  توجب  على   يف حني  
جديدة   جوارية  اأ�ضواق  باإجناز  امل�ضاهمة 
من  نعاين  لكوننا  اإ�ضافية   بلدية  واأ�ضواق 
كان من  الأ�ضواق يف حني  نق�س حاد  يف عدد 
ل  اأن  العمومية  ال�ضلطات  على   املفرو�س  
الثالث  »ال�ضاعات  �ضوق  تهدمي  اأو  بغلق  تقوم 
اآخر  �ضوق  بفتح  البديل  توفري  يتم   مل  اإذا   «
وعليه ف�ضيرتتب عنه  تبعات  تتمثل  يف حدوث 
ا�ضطراب على م�ضتوى  اأ�ضعار املنتوجات والتي 
الوادي  باب  بلدية  الكاملة  م�ضوؤوليته  تتحمل 
اأن هذا  بولنوار  اعترب  كما  العا�ضمة.  باجلزائر 
الإجراء من طرف م�ضالح ولية اجلزائر جاء يف 

وقت ح�ضا�س ونحن على اأبواب �ضهر رم�ضان ، 
م�ضريا اأنه يف الأ�ضبوع مت عقد لقاء  ت�ضاور  مع 
التحدث  من  �ضعيد جالب ومت   التجارة  وزير 
خالله عن  م�ضاألة الأ�ضواق احلالية  باأنها غري 
وعلى   ، جديدة  اأ�ضواق  فتح  من  ولبد  كافية  
مبرا�ضلة  التجارة  وزارة  قامت  الأ�ضا�س  هذا 

اأن   حيث  موؤقتة  وهي  الأ�ضواق  لزيادة  الولة 
على  الكبري  الطلب   فيه  يزداد  رم�ضان  �ضهر 
اأ�ضواق جوارية لت�ضاهم  املنتوجات   مع توفري 
الأ�ضواق  فنق�س  وعليه  الأ�ضعار  ا�ضتقرار  يف 
زيادة يف  عنه  ينجر  التجزئة  واأ�ضواق  اجلوارية 

اأ�ضعار اخل�رض والفواكه.

حكيم مالك

احلاج الطاهر بولنوار "للو�سط "

تهدمي �سوق "ال�ساعات الثالث" بباب الوادي ت�سجيع لل�سوق املوازية
اأكد احلاج الطاهر بولنوار رئي�ص اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني يف ت�سريح خ�ص به  يومية »الو�سط »  فيما يخ�ص 

تهدمي ال�سوق امل�سهور بـ »ال�ساعات الثالث« باب الوادي يف العا�سمة  �سباح اأم�ص من طرف م�سالح والية اجلزائر  هو 
�سيء موؤ�سف لكونه �سوقا جواريا ي�سم حمالت وفيه ن�ساط جتاري ومطلع باحلياة االجتماعية  باملنطقة فهو يعد من 

الرتاث لكونه قدميا وتوجب ترميمه واإعادة هيكلته من جديد م�ستبعدا تهدميه  بالكامل .

الدرك الوطني 
بامل�سيلة 

حجز ازيد من 
1000 قارورة 

خمر ب�سيدي عامر 
متكنت الفرقة القليمية للدرك الوطني 
قارورة   1004 حجز  من  عامر  ب�ضيدي 
خمتلف  من  الكحولية  امل�رضوبات  من 
و  حملي  �ضنع  ذات  الأحجام  و  الأنواع 
اإىل  ورادة  معلومات  اإثر  على  اأجنبي 
يقوم  �ضخ�س  توقيف  مت  الفرقة  افراد 
بدون  الكحولية  بامل�رضوبات  باملتاجرة 
يف  املعني  �رضيك  يزال  ل  فيما  رخ�ضة 
الإجراءات  اإ�ضتكمال  بعد  فرار،  حالة 
للم�ضمى  منزلني  تفتي�س  مت  الق�ضائية، 
 ، �ضنة   37 عمر  من  البالغ  )ب،ف(، 
مت  حيث   ، امل�ضيلة  بولية  ال�ضاكن 
امل�رضوبات  من  قارورة   )1004( حجز 
الكحولية من خمتلف الأنواع و الأحجام 
خمباأة  كانت  اأجنبي  و  حملي  �ضنع  ذات 
اإ�ضتكمال  بعد  املعني  مبنزل  باإحكام 
الإجراءات القانونية، مت حجز الب�ضاعة 
ببو�ضعادة  الدولة  اأمالك  اإىل  ت�ضليمها  و 
ال�ضيد  اأمام  املعني  تقدمي  �ضيتم  حيث 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة بو�ضعادة ، 
من اأجل احليازة واملتاجرة بامل�رضوبات 

الكحولية بدون رخ�ضة .
عبدالبا�سط بديار 

تلم�سان  

�سكان عني نحالة  يحا�سرون  رئي�س دائرة عني  تالوت 

بتهمة الدعوة ال�ستعمال العنف �سد الن�ساء

توقيف جزائري بلندن 

ليبيا

طرفا النزاع يلجاآن ل�سالح اجلو يف معركة طرابل�س

البويرة

حملة حت�سي�سية لفائدة �سائقي املركبات

خالل الـ 24 �ساعة االأخرية 

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 4 اأ�سخا�س

اأمام ور�سة متديد مرتو عني النعجة-براقي  

حمتجون يطردون وزير النقل

اعت�ضم نهار اأم�س الع�رضات من �ضكان قرية 
عني نحالة التابعة اإقليميا لبلدية عني النحالة  
دائرة  مقر  اأمام  تلم�ضان  ولية  كلم �رضق   50
امل�ضاريع  بعرقلة  اتهموه  الذي  تالوت   عني 
التنموية بقرية  وعدم تنفيذ وعود وايل ولية 
فيما  لل�ضكان  قدمها   قد  كان  التي  تلم�ضان 

يخ�س توزيع قائمة ال 50 �ضكن ريفي .
تطالب  �ضعارات  رفعوا  الذين   املحتجون 

الولية  وايل  تعليمات  تطبيق  ب�رضورة 
زار  قد  كان  الذي  يعي�س  بن  علي  ال�ضيدي 
وعلى  املنطقة  �ضلطات  وطالب   املنطقة 
ب�رضورة   والبلدية  الدائرة  رئي�ضي  راأ�ضهم  
ريفي  �ضكن  ال50  قائمة  اعداد  يف  الإ�رضاع 
واحلاقها  مبديرية ال�ضكن  لمتام الإجراءات 
م�ضاريع  من  املنطقة  ا�ضتفادة  �ضمان  بغية 
اأخرى ، وهو المر الذي مل يتج�ضد اىل غاية 

تنموية  مب�ضاريع  ال�ضكان  طالب  كما   ، اليوم 
اول  تعد  التي  بالقرية  النهو�س  اجل   من 
اأ�ض�ضها    الوطن  م�ضتوى  على   قرية منوذجية 
غرار  على   بومدين  هواري  الراحل  الرئي�س 
التهيئة احل�رضية  يف �ضطرها  اإمتام  عملية 
الثاين ل�ضمان تززفيت كافة ال�ضوارع ،  وتوفري 
�ضباب  لفائدة  ا�ضطناعيا   مع�ضو�ضب  ملعب 
القرية لت�ضجيع الن�ضاط الريا�ضي  ناهيك عن 

باملياه   القرية  لتزويد  جديد  �ضهريج  توفري 
النحالة ك�ضف  بلدية عني  وبات�ضالنا برئي�س  
تالوت   ال�ضكن اىل دائرة عني  انه بعث قائمة 
يف انتظار ا�ضتكمال م�ضارها  وان لديه الدليل 
عاتق  على  تقع  امل�ضوؤولية  وان  ذلك   على 
لكن  به  الت�ضال  الذي حاولنا  الدائرة  رئي�س 

دون جدوى.
حممد بن ترار 

جزائرية  رعية  الربيطانية  ال�رضطة  اأوقفت 
حتمل ا�ضم توفيق .ه. )39 �ضنة( تُقيم مبدينة 
التهديد  بتهمة  لندن(  )جنوب-�رضق  براكنيل 
الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  عرب  فيديو  يف  
قد  الالئي  الن�ضاء  على  باحلم�س  بالعتداء 
بلندن  احتجاجية  مظاهرات  يف  تُ�ضاركن 
اأن  لل�رضطة  بيان  اأفاد  و  بحقوقهن  للمطالبة 
على  اآخرين  اأفرادا  اأي�ضا  �ضجع  الذي  املتهم 

الن�ضاء  �ضد  العنف  ا�ضتعمال  اإىل  »اللجوء 
اإىل  بكفالة  �رضاحه  اأطلق  قد  املتظاهرات 
غاية 2 ماي«و اأو�ضح البيان اأن ال�رضطة تتابع 
و  احلادثة  هذه  مالب�ضات  ب�ضاأن  حتقيقها 
باأنه  التذكري  يجدر  املظاهرات  يخ�س  فيما 
لالأ�ضبوع ال�ضابع على التوايل جتمع زهاء 500 
ماربل  ب�ضاحة  ال�ضبت  اأم�س  جزائرية  رعية 

اأرت�س و�ضط لندن.

اأفادت تقارير ميدانية م�ضاء اأم�س  باأن طائرة حربية تابعة لقوات 
املجل�س الرئا�ضي حلكومة الوفاق، ق�ضفت، مطار طرابل�س، 
الذي �ضيطرت عليه قوات اجلي�س الوطني الليبي بقيادة امل�ضري 
خليفة حفرت اأم�س ال�ضبت عنا�رض »اجلي�س الوطني الليبي« يف 

الليبي« الوطني  »اجلي�س  يف  م�ضدر  الدويل  طرابل�س   مطار 
ع�ضكري  م�ضدر  عن  ونقل  �ضيطرتنا  حتت  طرابل�س  مطار   
تابع لقوات املجل�س الرئا�ضي، اأنه مت اإحراز تقدم يف حمور 

طريق املطار.

تنظم املجموعة اقليمية للدرك الوطني بالبويرة ، حملة حت�ضي�ضية 
 « البظائع حتت �ضعار   و  لفائدة �ضائقي مركبات نقل امل�ضافرين 
 » الغري   و حياة  ، حمافظة على حياتك  ال�ضري  لقواعد  احرتامك 
اأفريل  لهذا ال�ضهر ، و تهدف احلملة  ابتداء من 07 اىل غاية 16 
التقلي�س من  اإىل احلد و  بالبويرة  الوطني  الدرك  بيان من  ح�ضب 
ح�ضب  خا�س  برنامج  تنظيم  يتم  حيث   ، املرور  حوادث  خماطر 
و  �رضوحات  تقدمي  مع  مطويات  فيه  توزع  الأماكن   ،و  التواريخ 

اأمام  غرب  �رضق  ال�ضيار  الطريق  م�ضتوى  على  ذلك  و  اإر�ضادات  
ال�ضيار  الطريق   ، بالبويرة  امل�ضافرين   لنقل  الربية  املحطة 
باجلباحية ، الأخ�رضية  ، العجيبة ، الطريق الوطني رقم 05 بواد 
هو�س   وعند   مفرتق الطريق  لبلدية  الها�ضمية  ، ديرة و عني 
ب�ضام، اأم�ضداله  .هذا و قد �ضجلت م�ضالح الدرك الوطني  بالبويرة 

خالل الثالثي الأول من هذه ال�ضنة 68 حادث  منها 10 قتلى .
 م.ز

لقي اأربعة اأ�ضخا�س م�رضعهم واأ�ضيب 28 
متفاوتة يف حوادث مرور  بجروح  اآخرون 
وقعت خالل الـ 24 �ضاعة الأخرية مبناطق 
متفرقة من الوطن، ح�ضب ح�ضيلة اأوردتها 

اأم�س الأحد م�ضالح احلماية املدنية.
وذكر ذات امل�ضدر اأن اأثقل ح�ضيلة �ضجلت 
اآخر  اأدرار بوفاة �ضخ�ضني واإ�ضابة  بولية 
على  �ضيارة  انقالب  اإثر  على  بجروح 

م�ضتوى الطريق الرابط بني اأولف واأدرار. 
املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  كما 
 21 لـ  الأولية  الإ�ضعافات  تقدمي  اأجل  من 
�ضخ�ضا اأ�ضيبوا باختناق جراء ا�ضتن�ضاقهم 
من  املنبعث  الكربون  اأك�ضيد  اأحادي  غاز 
بكل  احلمام   وم�ضخنات  التدفئة  و�ضائل 
من برج بوعريريج وباتنة وب�ضكرة والبليدة 

واملدية.

زيارة  الأحد  اأم�س  األغيت 
الأ�ضغال  لوزير  تفقدية 
م�ضطفى  النقل،  و  العمومية 
نفق  حفر  ور�ضة  اىل  كورابة، 
يربط بني حمطتي ميرتو عني  
باجلزائر  براقي  و  النعجة 
العا�ضمة و ذلك ب�ضبب جتمع 
الع�رضات من املحتجني اأمام 
مدخل موقع ال�ضغال للتعبري 
»للحكومة  رف�ضهم  عن 
الأمطار  رغم  و    .« احلالية 
تتهاطل  كانت  التي  الغزيرة 
برتديد  املحتجون  ا�ضتمر 

احلراك  �ضعارات  بع�س 
مند  انطلق  الذي  ال�ضعبي 
جمعة 22 فرباير الفارط، مثل 
»احلكومة ديقاج« و »احلكومة 
مت  اأن  اإىل  ال�ضعب«  متثل  ل 
الوزاري  الن�ضاط  هذا  اإلغاء 
مت  للتذكري،  دقيقة  اآخر  يف 
لقطاع  كوزير  كورابة  تعيني 
النقل  و  العمومية  الأ�ضغال 
احلكومة  ت�ضكيل  مبنا�ضبة 
نور  يرتاأ�ضها  التي  الأخرية 
 31 من  ابتداء  بدوي  الدين 

مار�س الفارط. 
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غليزان

ع�سرات البطالني 
يغلقون مقر وكالة 

الت�سغيل بوادي ارهيو
ال�ضباب  ع�رضات  اأم�س  �ضباح  اأقدم 
الغا�ضب على تنظيم وقفة احتجاجية اأمام 
مقر وكالة الت�ضغيل بوادي ارهيو مطالبني 
�رضط  اأو  قيد  دون  التوظيف  يف  بحقهم 
اإقليم  مع الكف عن جلب عمال من خارج 
الولية يف وقت ت�رضب فيه البطالة اأطنابها 
ومتهمني  املنطقة  �ضباب  اأو�ضاط  يف 
بانتهاجهم  الوكالة  �ضوؤون  على  القائمني 
دهن  واو  واملحاباة  املح�ضوبية  �ضيا�ضة 
ال�ضلطات  طالبوا  املحتجون  ي�ضري  ال�ضري 
الأمنية وعلى راأ�ضها وكيل اجلمهوري بفتح 
حتقيق معمق يف ق�ضايا الت�ضغيل التي تتم 
بطرق التوائية وهذا يف ظل وجود م�ضانع 
هامة باملنطقة ال�ضناعية ب�ضيدي خطاب 
وما زاد من غ�ضب الع�رضات ال�ضبان هو اأن 
ال�ضنوات  ع�رضات  منذ  م�ضجلون  غالبية 
نظر  يف  اأ�ضبحت  الت�ضجيالت  تلك  لكن 
جمرد  الت�ضغيل  وكالة  على  القائمني 
ي�ضمح  لن  انه  موؤكدين  �ضكلية  ت�ضجيالت 
اأبواب الوكالة اإل برحيل املدير كما  بفتح 
احتج ع�رضات ال�ضباب ببلدية جديوية اأين 
جتمعوا اأمام مقر البلدية وطالبوا ال�ضلطات 
اإعادة النظر يف  املحلية التدخل من اأجل 
مب�ضنع  �ضكنية  وحدة   144 اجناز  م�رضوع 
كان  ح�ضبهم  امل�ضنع  وهو  �ضابقا  الزيتون 
يوظف اأكرث من 500 عامل على حد تعبري 
عليه  اأو  ال�ضتيالء  مت  وانه  منهم  العديد 
اتهامات  على  رده  رمزي ويف  بدينار  بيعه 
اأنه  اأكد  بوطيبة  باملختار  املحتجني 
للقوانني  طبقا  امل�ضنع  هذا  من  ا�ضتنفاد 
املعمول بها بعيدا عن ال�ضبهات وانه لديه 
ال�ضك  له  الوثائق لإثبات و�ضعيته ومن  كل 
العدالة  اإىل  اللجوء  اإل  عليه  فما  ذلك  يف 

لإن�ضافنا جميعا .  
�ص .  ا

اجللفة 

العثور على جثة طفل 
 جرفته �سيول 
واد »بودرين« 

اأفراد الدرك الوطني بولية اجللفة  متكن 
، على  اإىل الأحد  ال�ضبت  ليلة  العثور  ، من 
جثة طفل يبلغ من العمر 8 �ضنوات ، جرفته  
 ( ببلدية �ضد رحال   « بودرين  واد   « �ضيول 
ما  ح�ضب   ، الولية(  جنوب  كيلومرت   100

علم من قيادة املجموعة الولئية .
واأفاد املكلف بالإعالم لدى جهاز الدرك 
الوطني ، الرائد عمراين �ضالح الدين باأنه 
» فور تبليغ اأهل ال�ضحية ، عن اإختفاء اإبنهم 
القا�رض ، مت جتنيد وحدات الدرك الوطني 
لبلديات �ضد رحال وم�ضعد ودلدول ، حيث 

مت ويف ظرف وجيز ل يتعدى ال�ضاعة ) 
يف حدود التا�ضعة ليال ( العثور على ال�ضحية 
غارقا يف واد »بودرين«  وقد قامت م�ضالح 
اإىل  ال�ضحية  بتحويل   ، املدنية  احلماية 
مدينة  مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ  م�ضلحة 

م�ضعد ، وفقا لذات امل�ضالح.
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