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جمل�ص ق�صاء �صطيف ي�ؤّيد 
حكم املحكمة البتدائية
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يف ظل جتاوز درجة احلرارة يف عز ال�شيف 50 درجة حتت الظل

 .   اأمر ب�إيداع عبد الغني زعالن احلب�س
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اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �صركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمه�ر الكرمي اأنها �صت�صرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  ال��صط TV " و حتمل القناة �صعار ال��صطية بكامل 

امل�ا�صفات التقنية ال�ا�صحة يف الت�صميم   كما تنهي اإىل علم اجلميع اأنها 
حتتفظ بكامل حق�ق امللكية الفكرية ل�صعار و ا�صم القناة . 

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة
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البويرة

اأ�ساتذة كنابا�ست يطالبون
 برحيل مدير الرتبية

الع�رشات  اأم�س  �صبيحة  اعت�صم 
بنقابة  املن�صوين  الأ�صاتذة  من 
الولية  مقر  اأمام  كنابا�صت 
م�صعود  الوطني  املن�صق  بح�صور 
بوديبة وممثلي الوليات املجاورة 
رحيل  مطلب  لتجديد  وذلك   ,
الذي  بالولية  الرتبية  مدير 
القوانني  على  بالتع�صف  اتهموه 

التي  العقابية  الإجراءات  خالل 
اتخذها يف حق اأ�صتاذات مدر�صة 
تاأديبي  قبة جمل�س  �صوداين حتت 
احرتام  فيه  تتم  مل  املقا�س  على 
احلالت  هذه  مثل  يف  القوانني 
املحتجون  ندد  ال�صياق  ويف   ,
به  التزمت  الذي  التام  بالتجاهل 
ال�صلطات املعنية على راأ�صها وايل 

ا�صتقبالهم  رف�س  الذي  الولية 
الق�صية  هذه  ب�صان  مرات  عدة 
اآخرها يوم ام�س حني مت اإخبارهم 
نطاق  خارج  الق�صية  هذه  باأن 
اللجوء  �صوى  عليهم  وما  الوايل 
اإىل العدالة ما جعلهم يردون اأنهم 
لن مينحوا ك�صوف النقاط لالإدارة 
ولو جلاأت اإىل العدالة , كما ذهب 

حني  هذا  من  اأبعد  اإىل  هوؤلء 
اإىل  الحتجاج  با�صتمرار  هددوا 
غاية حتقيق مطالبهم على راأ�صها 
 , بالولية  القطاع  م�صوؤول  رحيل 
الوطني  املن�صق  اأكد  جهته  ومن 

ي�صاند  اأنه   « بوديبة  »م�صعود 
مكتب  قرارات  مطلقة  ب�صفة 
البويرة و�صينا�صل مع زمالئه اىل 
غاية ال�صتجابة ملطلب الأ�صاتذة 
املهدورة  كرامتهم  وا�صرتجاع 

تع�صفية  قرارات  مثل هكذا  بفعل 
احلراك  عز  يف  قانونية  وغري 
ال�صعب  ي�صنعه  الذي  ال�صعبي 

اجلزائري .
اأ.م

اليوم  اخلمي�س مبركز بن عكنون

اأبواب مفتوحة حول الريا�سة الع�سكرية

خبر في 
صورة

توقيف 2251 �سخ�سا
 حمال اأوامر ق�سائية

ب�صتى  اجلرمية  مبحاربة  واملتعلقة  امل�صتمرة  لن�صاطاتها  موا�صلة 
اجلديدة  املقاربة  اإطار  يف  الوطني  الأمن  م�صالح  متكنت  اأ�صكالها, 
�صخ�صا   2251 على  القب�س  اإلقاء  من  الإجرامي,  املفعول  لإ�صعاف 
الوطنية خالل  الق�صائية  اأوامر ق�صائية �صادرة عن اجلهات  مبوجب 

اخلم�صة )05( اأ�صهر املا�صية ل�صنة 2019.
ال�رشطة,  مل�صالح  الدائم  اللتزام  على  ترتكز  التي  املقاربة  هذه 
بالأمن  ال�صعور  تعزيز  وكذا  ن�صبة اجلرمية  اإىل خف�س  اأ�صا�صا  تهدف 

لدى املواطن.

احلراك ال�سعبي ينتقل
 من اجلزائر اإىل قطر

انتقل احلراك ال�صعبي من اجلزائر 
اجلالية  ا�صتغلت  بعدما  قطر,  نحو 
اجلزائرية املقيمة يف قطر خو�س 
الودية  مباراته  الوطني  املنتخب 
ترديد  اأجل  من  بورندي  اأمام 
به  متر  ملا  املنددة  ال�صعارات 
اأر�س  يف  للحدث  ومواكبة  بالدنا 
التي كانت حا�رشة بقوة يف مدرجات  الوطن, حيث رددت اجلماهري 
ملعب »جا�صم بن حمد« بقوة ال�صعارات التي تدر بقوة على غرار »كليتو 

البالد يا ال�رشاقني«.

امل�شيلة 

حتويل 273 ملف �سكن مزور 
اإيل العدالة 

ك�صف وايل ولية امل�صيلة »اإبراهيم اأو�صان » اأن م�صالح الولية رفعت 273 
ق�صية �صد اأ�صخا�س اأودعوا ملفات مزورة للح�صول على �صقق جديدة 
بعا�صمة احل�صنة, ومت�س هذه العملية 247 خمالفا من بلدية امل�صيلة و9 
خمالفني ب�صيدي عي�صي و7 خمالفني ببو�صعادة و5 ببلدية ولتام و3 ببلدية 
ال�صوامع و2 ببلدية بني يلمان حيث اأكد وايل امل�صيلة , اأن التحريات التي 
با�رشتها م�صاحله بخ�صو�س املتحايلني على طلبات ال�صكن الجتماعي 
ملفات  يف  والتزوير  الغ�س  وحالت  اخلروق  من  العديد  عن  ك�صفت 
على  امللفات  اأ�صحاب  مثول  �صيتم  اأين  الق�صاء,  على  اأحيلت  ال�صكن, 
العدالة م�صيفا بان التحقيقات ل تزال جارية ملعاقبة كل املخالفني من 

اأجل اأن تتم عملية توزيع ال�صكنات يف �صفافية ونزاهة . 
عبدالبا�شط بديار 

وهران

جلنة لالإ�سراف على م�ساريع 
»األ بي يا« املعطلة  

يف  جلنة ولئية  بت�صكيل  يق�صي   عاجال  قرارا  وهران  وايل  اأ�صدر 
امليدانية للم�صاريع  واملتابعة  ولالإ�رشاف   للتن�صيق  يومني    ظرف 
جمعي  اللواء  العمراين  بالقطب  املدعم  الرتقوي  ب�صيغة  املعطلة 
علي, ببلقايد لإعطاء التفا�صيل يوميا حول �صريورة الأ�صغال, و هي 
2013  �صمن  �صنة  يف   امل�صجلة  و  7�صنوات  منذ  العالقة  العمليات 

الربنامج املكلف باإجنازه ديوان الرتقية والت�صيري العقاري .
 والتي مل  تعرف تقدما يف الإجناز  حيث تتكون اللجنة امل�صتحدثة 
املكلف  من  املحتجني  املكتتبني  ممثلي  مع  الوايل  اإجتماع  عقب 
الأمانة  ممثل  و  �رشيفي  مولود  الوايل  ديوان  م�صتوى  على  بال�صكن 
العقاري  الت�صيري  و  الرتقية  ديوان  و  ال�صكن  العامة  وممثلي مديرية 

و مكاتب الدرا�صات املكلفة باملتابعة.
كما �صدد الوايل على اإلزامية متابعة �صري الأ�صغال و ال�صهر على رفع 
كل العراقيل الإدارية و التقنية التي حتد من ال�صري الطبيعي  لالأ�صغال  
مب�صاريع  املكلفني  للم�صوؤولني  املوجهة  التعليمات  هذه  وجاءت 
التي نظمها  بعد امل�صرية الحتجاجية  القدمية  الرتقوي يف �صيغته 
املتاأخرة   ,  154.  159.189.121.197 م�صاريع  �صمن   املكتتبني 

ب�صبب متاطل املقاولني رغم العذارات املوجهة لهم 

اأ.ب

 »la liberté« اأغنية
تتجاوز 100 مليون م�ساهدة

اأخذت اأغنية »la liberté« التي اأداها الديو �صولكينغ واأولد البهجة 
بعدا عامليا كبريا بعدما انتقلت 
الأغنية اإىل رقم م�صاهدة جتاوز 
»اليوتوب«,  قناة  مليون عرب   100
انت�رشت  التي  الأغنية  وهي 
اأبعادا  واأخذت  وا�صعة  بطريقة 
واأنها  خا�صة  متوقعة  تكن  مل 
حتاكي مطالب ال�صعب اجلزائري 
باحلرية واخلروج مناأيادي القمع 

يف البالد.

ينظم اجلي�س الوطني ال�صعبي, اليوم  
اخلمي�س 13 جوان 2019 ابتداء من 
و00د(,  �صا   09( التا�صعة  ال�صاعة 
الريا�صة  حول  مفتوحة  »اأبواب 
مركز  م�صتوى  على  الع�صكرية« 
الريا�صية  الفرق  وحت�صري  جتمع 
ال�صهيد  عكنون  بنب  الع�صكرية  

»م�صعود بوجريو«.
الوطنية,  الريا�صية  التظاهرة  هذه 

امل�صجلة �صمن الأن�صطة الريا�صية 
الع�صكرية للمو�صم الريا�صي 2018-
خا�صة  للمواطنني  �صت�صمح   ,2019
ال�صباب منهم, بالإطالع على تاريخ 
الريا�صة الع�صكرية منذ ن�صاأتها اإىل 
بتنظيمها,  والتعريف  هذا,  يومنا 
مراحل  وخمتلف  ت�صيريها,  طرق 
النتائج  اإىل  بالإ�صافة  تطورها, 
الريا�صية املتح�صل عليها من طرف 

التابعني  الع�صكريني  الريا�صيني 
الوطنية  الريا�صية  الفرق  ملختلف 
الوطني,  ال�صعيد  على  الع�صكرية, 
كما  والدويل.  القاري  العربي, 
�صيح�رش  الذي  اجلمهور  �صيحظى 
نخبة  مبقابلة  التظاهرة,  هذه 
الريا�صيني الع�صكريني الذين �رشفوا 
اجلزائر واجلي�س الوطني ال�صعبي يف 
خمتلف املحافل الريا�صية الوطنية 

يف  عرو�س  متابعة  وكذا  والدولية 
الريا�صية,  الخت�صا�صات  خمتلف 
الفرو�صية,  القتالية,  الفنون 
الريا�صات  الهوائية,  الدراجات 
يف  عرو�س  اإىل  بالإ�صافة  املائية, 
املدر�صة  فريق  يقدمها  الكوك�صول 
العليا للقوات اخلا�صة بب�صكرة, تربز 
امل�صتوى املرموق الذي و�صلت اإليه 

الريا�صة الع�صكرية.

 11 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
غاية  اإىل  و   2019 جوان   12 اإىل 
ال�صاعة  على  اليوم  هذا  �صبيحة 
 24 خالل  )اأي  �صباحا  الثامنة 
وحدات  �صجلت  الأخرية(  �صاعة 
احلماية املدنية 3473 تدخل يف 
عــدة مناطق خمتلفة من الوطن 

مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا 
ال�صتغـاثة من  طرف املواطنني, 
خمتلف  �صملت  التدخالت  هذه 
جمالت اأن�صطة احلماية املدنية 
املرور,  بحوادث  املتعلقة  �صواء 
الإجالء  املنزلية,  احلوادث 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�صحي, 

الأجهزة الأمنية ...الخ.
احلماية  وحدات  تدخلت  حيث 
حوادث  عدة  اثر  على  املدنية 
دموية  الأكرث   09 منها   مرور 
و  اأ�صخا�س   07 وفاة  يف  ت�صببت 
اإ�صابة 42 اآخرين بجروح, اأين مت 
خمتلف  اإىل  نقلهم  ثم  اإ�صعافهم 

ح�صيلة  اأثقل  امل�صت�صفيات, 
بوفاة   امل�صيلة  بولية  �صجلت 
02 �صخ�صني و اإ�صابة 03 اآخرين 
بني  ا�صطدام  اإثر  على  بجروح  
الطريق  م�صتوى  على  �صيارتني 
بلدية و دائرة   , الوطني رقم 40 

اأولد دراج  .

بني 11 اإىل 12 جوان 2019

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 7 اأ�سخا�ص

عجوز اأمام املحكمة العليا تزغرد عند �شماعها 
ب�شجن اويحيى
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اجلرنال توفيق اقرتح �سالل ملن�سب
 رئي�س اجلمهورية

ك�شفت م�شادر مطلعة حتدثت اإليها »الو�شط« اأن مدير املخابرات ال�شابق حممد مدين املعروف 
باجلرنال توفيق كان يعد الوزير عبد املالك �شالل ليكون رئي�شا للجمهورية ، وذلك منذ العهدة 

الأوىل للرئي�س عبد العزيز بوتفليقة .
ع�شام بوربيع

املالك  عبد  اأن  م�صادرنا  وقالت 
ال�صيا�صي  م�صواره  بداأ  الذي  �صالل 
واليات  اإحدى  يف  دائرة  كرئي�س 
لل�صباب  كوزير  تعيينه  ، مت  اجلنوب 
للرئي�س  اأول حكومة  الريا�صة يف  و 
 ،1999 �صنة  بوتفليقة  العزيز  عبد 
العزيز  عبد  الرئي�س  اأن  لدرجة 

عن  يت�صاءل  دائما  كان  بوتفليقة 
�صالل ويقول من هو هذا ال�صخ�س 
ب«  بوتفليقة  ي�صفه  كان  الذي 
اجلرنال  كان  اأن  بعد   ،  « ..الطويل 
توفيق وراء اإدخال �صالل اإىل دواليب 

ال�صلطة و احلكومة .
املالك  عبد  اأن  م�صادرنا  وتقول 
�صالل كان اأقرب املقربني من مدير 
املخابرات ال�صابق اجلرنال توفيق ، 

وكان لهذا االأخري دور يف تعيينه يف 
الوزارات ، حيث تداول  العديد من 
عبد املالك �صالل بداية من وزارة 
ال�صبيبة و الريا�صة ، ثم بقدرة قادر 
ي�صبح وزيرا للداخلية ، وهي الوزارة 
بعدها  ثم   ، ل�صال  بالن�صبة  الثقيلة 

وزارة املوارد املائية و الري .
تداول  �رس  فاإن  م�صادرنا  وح�صب 
كان  الوزارات  خمتلف  على  �صالل 

رئي�س  له من طرف  اإعداد  م�رسوع 
اأن  اأجل  من  اآنذاك  املخابرات 
ي�صبح رئي�س للجمهورية ، كذلك من 
اأجل التحكم يف خمتلف القطاعات 
.ويتج�صد هذا فعليا عند حماوالت 
كرئي�س  �صالل  املالك  عبد  مترير 
لكن جهات   ،2014 �صنة  للجمهورية 
عليا يف الدولة رف�صت هذا املقرتح 
 ، كرئي�س  �صالل  مترير  ورف�صت 

كانوا  �صالل  من  مقربني  اأن  حتى 
يقول  دائما  كان  اأنه  عنه  ينقلون 
اإىل  الو�صول  من  منعني  فالن  اأن 
اأن  اإىل  .وت�صيف م�صادرنا  الرئا�صة 
عبد املالك �صالل كان اأحد االأوراق 
االأخري  هذا  توفيق  للجرنال  القوية 
املخابرات  مديرية  تراأ�س  الذي 
حتى   ، 25�صنة  طيلة   « الديارا�س   «
كان  لطاملا  �صالل  املالك  عبد  اأن 

يتداول و�صط الراأي العام اأنه رجل » 
الديارا�س » ، وحتى اأن الراأي العام 
�صالل  تداول  �رس  اآنذاك  يفهم  مل 
على خمتلف الوزارات ، من  رئي�س 
اأدرار ومترنا�صت ووايل ،  دائرة من 
اىل   ، الريا�صة  و  لل�صبيبة  وزير  اإىل 
للموارد  وزير  اإىل   ، للداخلية  وزير 
املائية و الري ، اإىل رئي�س للحكومة 

.

باأمر من قا�شي التحقيق للمحكمة العليا

 اإيداع اأويحيى احلب�س املوؤقت 
.  اأربع تهم جرت اأويحي للمحاكمة

بعد ت�شفية رجاله من خمتلف املنا�شب

احلبل ي�ستد على اأويحيى 

االأول   الوزير  االأم�س  مثل 
اأويحيى  اأحمد  ال�صابق 
التحقيق  قا�صي  اأمام  كمتهم 
تهم  باأربع  العليا   باملحكمة 
اال�صتفادة  يف   تتمثل  ثقيلة 
يف  مربرة  امتيازات غري  من 
العمومية،  ال�صفقات  جمال 
اأعوان  تاأثري  من  اال�صتفادة 
من  اال�صتفادة  عموميني، 
دون  عقارية  امتيازات 
اخلفي  والتمويل  حق،  وجه 

لالأحزاب ال�صيا�صية.
االأول   الوزير  االأم�س   و�صل 
بعد  اأويحيى  احمد  ال�صابق 
اإ�صتدعائه اأول اأم�س من قبل 
للمحكمة  التحقيق  قا�صي 
العليا  على ال�صاعة الواحدة 
و 45 دقيقة ، و�صط تعزيزات 
وح�صور   ، مكثفة  اأمنية 
و�صائل  ممثلي  من  للعديد 

االإعالم . 
ويالحق اأحمد اأويحيى الرجل 
الذي  املخ�رسم  ال�صيا�صي 
اأثار جدال وا�صعا يف ال�صاحة 
ال�صيا�صة عدة ق�صايا الف�صاد 
النفوذ،   ا�صتغالل  اأبرزها 
وتقدمي   ، العام  املال  تبديد 
�صمانات،  بدون  امتيازات 
يف  كمتهم  ا�صتدعاوؤه  وثم 
رجل  فيها  املتابع  الق�صايا 

ياأتي  و  االأعمال علي حداد، 
القا�صي  اأمام  اأويحيى  مثول 
املحقق للرد على تهم ف�صاد 

يف عدة ملفات.
ا�صتكماال  االإجراء  وياأتي 
الإجراءات املتابعة الق�صائية 
يف ق�صية رجل االأعمال علي 
النيابة  تلقت  حيث  حداد، 
منذ  العليا  للمحكمة  العامة 
العام  النائب  من  اأ�صبوعني 
العا�صمة  لدى جمل�س ق�صاء 
املتبعة  االإجراءات  ملف 
اأع�صاء  من  جمموعة  �صد 
ب�صبب  ال�صابقني  احلكومة 
القانون  عليها  يعاقب  اأفعال 
تتعلق باإبرام �صفقات وعقود 
والت�رسيع  للتنظيم  خمالفة 

املعمول به.
وتت�صمن القائمة التي اأعلنت 
ملجل�س  العامة  النيابة  عنها 
من  كل  العا�صمة  ق�صاء 
عبد  االأ�صبق،  االأول  الوزير 
االأول  الوزير  �صالل،  املالك 
ال�صابق، اأحمد اأويحيى، وزير 
الغني  عبد  ال�صابق  النقل 
االأ�صبق  النقل  وزير  زعالن، 
عمار تو، وزير النقل االأ�صبق 
طلعي بوجمعة، وزير املالية 
ووزير  جودي،  كرمي  االأ�صبق 
بن  عمارة  االأ�صبق  التجارة 

يون�س، وزير الفالحة ال�صابق، 
وزير  بوعزقي،  القادر  عبد 
غول،  عمار  ال�صابق  النقل 
عبد  االأ�صبق،  ال�صناعة  وزير 
وايل  بو�صوارب،  ال�صالم 
العا�صمة ال�صابق عبد القادر 
البي�س  والية  وايل  زوخ، 

خنفار حممد جمال.

املحامي جنيم بيطام: 
�شرورة  اإن�شاء حمكمة 

عليا دولية ملحاكمة 
اأويحيى

اعترب املحامي جنيم بيطام 
مرحلة  االأم�س  يوم   باأن 
التهم  توجيه  ثم  اإذا  احل�صم 
االأول  الوزير  فيها  املتابع 
ال�صابق اأحمد اأويحيى ر�صميا 
له، داعيا اإىل �رسورة �صدور 
الإن�صاء  الع�صوي  القانون 
حمكمة عليا دولية ملحاكمة 
اأويحيى ، قائال » الأننا �صنقع 
اإ�صكال كبري و الد�صتور  اأمام 

وا�صح يف هذا ال�صاأن .«
مثول   « املتحدث  وقال 
اويحي اأمام قا�صي التحقيق 
�صيك�صف    ، العليا  للمحكمة 
هل  و  اإليه  املن�صوبة  التهم 
بق�صايا  �صلة  لها  التهم  هذه 
الف�صاد اأم ال �صلة  له بها ،و 
التهم  هذه  له  توجيه  ثم  اإذا 
 .« للتاأجيل  ر�صميا ال جمال  
اأحمد   « املتحدق  واأو�صح 
قا�صي  اأمام  �صيمثل  اأويحيى 
و   ، عديدة   بتهم  التحقيق  
املخولة  اجلهة  هو  التحقيق 

باإيداع اأو االإفراج عنه »
اإميان لوا�س

يوم  بعد  يوم  احلبل  ي�صتد 
اأحمد  االأول  الوزير  على 
الق�صايا  بخ�صو�س  اأويحيى 
فيها  له  اال�صتماع  يتم  التي 
هذا  فقدان  بعد  خا�صة   ،
يف  رجاله  ملختلف  االأخري 

العدالة .
امل�صادر  العديد من  وتتوقع 
حول  احلبل  ي�صتد  اأن 
�صقوط  بعد  خا�صة  اأويحيى 
املح�صوبني  من  كثري  اأبرز 
عدة  م�صتويات  يف  عليه 
يف  كبري  دور  له  كان  بل   ،
هامة  منا�صب  يف  تعيينهم 
وارتقوا   ، العدالة  قطاع  يف 
يف املنا�صب يف هذا القطاع 

حتى اأ�صبحوا م�صوؤولني كبار 
.

من  العديد  �صقوط  فكان 
العدالة  يف  اأويحيى  رجال 
االأيام  اأن  على  قوي  موؤ�رس 
القادمة �صتكون ع�صرية على 
اأحمد اأويحيى اجتاه خمتلف 
ا�صمه  ذكر  مت  التي  الق�صايا 
حتى  اأو  ك�صاهد  �صواء  فيها 

كمتهم .
اإيداعه  عن  النظر  وبغ�س 
اليوم فقي ال�صجن من عدمه 
، اإىل اأن اأويحيى ما من �صك 
مل�صاءالت  �صيخ�صع  اأنه 
عميقة يف العدالة بخ�صو�س 
 ، الق�صايا  من  العديد 

اأويحيى  يكن  مل  م�صاءالت 
وزير العدل ال�صابق اأن يكون 

هو حمل م�صاءلة فيها .
�صغل  الذي  اأويحيى  اأحمد 
من�صب وزيرعدل يف ال�صابق 
معروف عنه اأنه ميلك �صبكة 
العدالة  قطاع  داخل  وا�صعة 
التغيريات  اأن  يبدو  لكن   ،
ال  اأنها  �صك  من  ما  االأخرية 
ت�صب يف �صالح اأويحيى مثلما 
ال ت�صب يف �صالح الكثري من 
رموز القوى الغري الد�صتورية 
اإىل  البالد  حتكم  كانت  التي 
وقت غري بعيد بطريقة غري 
�رسعية بعد اأن ا�صتولت على 

ختم الرئا�صة .

�صقوط رجال االأعمال حمي 
يعد  الذي  طحكوت  الدين 
احمد  من  املقربني  اأحد 
على  قوي  موؤ�رس  اأويحيى 
�صقوط اأحمد اأويحيى ، رغم 
من  االأخري  هذا  ميلكه  ما 
ا�صتحداث  اأن  اإال   ، ح�صانة 
من  العدالة  يف  اأخرى  اآليات 
�صاأنها اأن جتد ال�صفة ال�صكلية 
يف  اأويحيى  احمد  ملحاكمة 
بداية   ، الق�صايا  من  العديد 
اأعمال  رجال  مع  بق�صاياه 
النقود  طباعة  م�صاألة  اإىل   ،
الهامة  اإحدى امل�صائل  وهي 

يف ق�صايا اأويحيى .
ع�شام بوربيع

خلية املعاجلة وال�شتعالم املايل التابعة لوزارة املالية

1.300 اإخطار بال�سبهة خالل 2018-2017  
املعاجلة  خلية  تلقت 
التابعة  واال�صتعالم املايل 
ال  ما  املالية  لوزارة 
اإخطار   1.300 عن  يقل 
بتبيي�س  تتعلق  بال�صبهة 
-2017 خالل  االأموال 
عن  ال�صادرة  و   2018
املوؤ�ص�صات  و  الهيئات 
ح�صبما  املختلفة،  املالية 

اأكده 
باجلزائر  االأربعاء  اأم�س 
النور  عبد  اخللية  رئي�س 

حيبو�س.
خالل  حيبو�س  اأو�صح  و 
تدابري  حول  عمل  ور�صة 
تبيي�س  مكافحة  اآليات  و 
االأموال و متويل االإرهاب 
الهيئة  قبل  من  املنظم 
من  للوقاية  الوطنية 
 ، مكافحته  و  الف�صاد 
االإخطارات  هذه  اأن 
تت�صمن  املح�صاة 
االأموال   بتبيي�س  �صبهات 
باالإ�صافة اإىل اأفعال اأخرى 
)لي�صت  بال�رسورة بتبيي�س 

يف  اأنه   م�صيفا  االأموال(، 
حالة اإذا ما مت تاأكيد هذه 
امللف  حتويل  يتم  ال�صبهة 

اإىل العدالة للف�صل فيها.
امل�صوؤول  ذات  اأ�صار  و 
املعاجلة  خلية  اأن  اإىل 
بوزارة  املايل  واال�صتعالم 
االخطارات  تتلقى  املالية 
املوؤ�ص�صات  من  بال�صبهة 
البنوك  غرار  على  املالية 
غري  املوؤ�ص�صات  كذا  و 
و  كاملوثقني  املالية 
الق�صائيني  املح�رسين 
وحمافظي  املحامني  و 
احل�صابات، الفتا اأن هوؤالء  
باإخطار  جمربون   كلهم 
اأنواع  بكل  اخللية  هذه 

ال�صبهات.
ا�صرتجاع  يخ�س  فيما  و 
عن  املنهوبة  االأموال 
االأموال،  تبيي�س  طريق 
قال ذات املتحدث اأن هذا 
االأمر لي�س من �صالحيات 
اخللية بل يعود اإىل العدالة 
النوع  هذا  تف�صل يف  التي 

من امللفات.
بعدد  يتعلق  فيما  و 
كل  بال�صبهة  االإخطارات 
انه  حيبو�س  اأو�صح  �صنة، 
�صدا�صي  كل  ت�صجيل  يتم 
اأول من كل �صنة ما ال يقل 
�صبهة   600 اإىل   500 عن 
االأموال،  بتبي�س  متعلقة 
ذاته   العدد  اأن  م�صريا 
ال�صدا�صي  خالل  �صجل 
مت  لقد  و   ،2019 ل  االأول 
تنظيم هذا اليوم الدرا�صي 
و  الف�صاد  مكافحة  حول 

متويل  و  االأموال  تبيي�س 
االإرهاب من طرف الهيئة 
الوطنية للوقاية من الف�صاد 
خالل  من  مكافحته  و 
حول  تتمحور  مقاربة 
لفائدة املهنيني  املخاطر 
القطاعات  خمتلف  من 
�رسكات  و  )بنوك  املالية 
القطاعات  و  التامني( 
الرقابة  هيئات  و  االإدارية 
و كذا خمتلف املوؤ�ص�صات 
املعنية  االأخرى 

باملو�صوع. 

جمل�س الأمة

ولد عبا�س يتنازل عن ح�سانته الربملانية
تخلى نائب رئي�س جمل�س االأمة، جمال ولد عبا�س، 
عن ح�صانته الربملانية طوعا يف ت�رسيح مكتوب 
رئي�س  مكتب  م�صتوى  على  اأم�س  اأودعه  اأول 
املجل�س وتاأتي هذه اخلطوة لولد عبا�س مرافقة 

لتنازل ع�صو جمل�س االأمة ال�صعيد بركات  مبكتب 
الربملانية  ح�صانته  عن  للربملان  العليا  الغرفة 
واإهدار  الف�صاد  ق�صايا  يف  متابعتهما  تتم  وعليه  

ح.ماملال العام .
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الوقفة  هذه  يف  و�شارك 
االحتجاجية الثالثة، اأمناء والئيون 
قادمون من 29والية، اأهمها عنابة، 
اجللفة،  تي�شم�شيلت،  ق�شنطينة، 
،بجاية  وزو،وهران  وتيزي  البليدة 
الواليات  من  غريها  و  ،ورقلة 
عن  ممثلني  م�شاركة  عن  ف�شال 
بالعا�شمة، ومنهم  النقابية  الفروع 
�شوناطراك،  �رشكات  ممثلي 
نفطال، �شونلغاز، ال�رشكة الوطنية 
احل�رشي  و�شبه  احل�رشي  للنقل 
ال�شحة  قطاع  عمال  »اإيتوزا«، 
وممثلني عن موؤ�ش�شة فنون وثقافة 
و وكذلك »عمال الرتقية و الت�شيري 
العقاري«وكذا بع�ض املمثلني عن 
اجللفة  لوالية  التقني  الردم  مركز 
املتظاهرون  جتمهر  و  غريها  و 
الذين قدموا من عدة مناطق من 
ايدير  عي�شات   �شارع  يف  الوطن 
العام  االحتاد  مقر  يوجد  حيث 
اأغلق  الذي  اجلزائريني  للعمال 
منذ �شبيحة اأم�ض من طرف رجال 
ال�رشطة الذين قاموا بتطويق مبنى 
االحتادية يف حني رفع املحتجون 
الت�شيري  ب�شوء  منددة  �شعارات 
مطالبة  و  �شعيد  ل�شيدي  معادية 
برحيلة و كتب على الالفتات التي 
رفعها املتظاهرون »نعم من اأجل 
احتاد عام  للعمال اجلزائريني يف 
خدمة العمال« و » �شيدي �شعيد ال 
ميثلنا« اأو » احرتموا ارادة ال�شعب« 
و »نطالب مبحا�شبة �شيدي ال�شعيد 

هو  »الهامل  ديقاج«  »ال�شعيد   «
 « للبيع  لي�شت  ال�شلطة« »املركزية 

»�شيدي ال�شعيد اىل احلرا�ض«.
ت�رشيحهم  يف  املحتجون  قال  و 
تعد  وقفتهم  اأن  الو�شط  جلريدة 
من  لنوؤكد  �شلمية  جاءت  و  الثالثة 
خاللها على ا�شتمرارنا و انخراطنا 
يف احلراك ال�شعبي للمطالبة ببناء 
فيها  ت�شود  جديدة  جمهورية 
الدميقراطية  و  احلرية  العدالة 
املتمثلة  مطالبهم  عن  اأعلنوا  و 
على  و  الوطنية  االأمانة  رحيل  يف 
وو�شفوهم  العام  االأمني  راأ�شها 
متثيل  يف  لل�رشعية  بالفاقدين 
النقابية  االإطارات  و  العمال 
تفريق  م�شوؤولية  حملوهم  كما 
كما  الواليات  خمتلف  يف  العمال 
لكل  رف�شهم  املتظاهرون  �شدد 
اأ�شموه  ما  من  ال�شادرة  القرارات 
انعقدت  التي  املفربكة  املهزلة 

يف  و  بوهران  04/11الفارط  يوم 
املحتجون  رف�ض  ال�شياق  ذات 
برجمة املوؤمتر الثالث ع�رش الغري 
قانوين  الغري  و  ح�شبهم  �رشعي 
له  يح�رش  املوؤمتر  اأن  اأفادوا  و 
ب�رشية تامة بعيدا عن كل القواعد 
ا�شتنكروا  كما  العمالية  و  النقابية 
غلق االأبواب باالأقفال و ال�شال�شل 
وقالوا اأن دار ال�شعب ملك للعمال 

و لي�شت ملك اأ�شخا�ض

الأمني العام لفيديرالية 
امليكانيك و املعادن بن مولود 

حممد اأمني
نريد ا�شرتجاع الحتاد

يف هذا ال�شدد، �رشح االأمني العام 
املعادن  و  امليكانيك  لفيديرالية 
»للو�شط  اأمني  حممد  مولود  بن 
االحتاد  ا�شرتجاع  نريد  »قائال 

العام للعمال اجلزائريني و اإعادته 
اإىل الطريق الذي ر�شمه الفقيدان 
بن   احلق  عبد  و  ايدير  عي�شات 
اأنه  اأ�شفه  عن  معربا  حمودة« 
على  ال�شعيد  �شيدي  »و�شول  منذ 
املركزية  اأ�شحت   االحتاد،  راأ�ض 

النقابية يف خدمة اأرباب العمل«.
اإ�شافة اإىل هذه املطالب انتهز  و 
ميثلون  اآخرون  عمال  و  نقابيون 
العمومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
مطالبهم  لتجديد  الفر�شة 
اإلغاء  غرار  على  االجتماعية 
االإجمايل  الدخل  على  ال�رشيبة  
املتقاعدين  لفئة  بالن�شبة  ال�شيما 
العام  االحتاد  تطهري  جبهة  فيما 
ذات  ويف  اجلزائريني  للعمال 
جبهة  يف  النقابي  �رشح  ال�شياق 
للعمال  العام  االحتاد  تطهري 
اجلزائوؤيني عبد الكرمي م�شي�ض اأن 
لالحتاد  احلالية  الوطنية  االأمانة 
وجهت  اجلزائريني  للعمال  العام 
غرب  ال�شنوبر  نادي  الإدارة  طلبا 
املوؤمتر  عقد  بهدف  العا�شمة، 
هذه  داخل  اال�شتثنائي  الوطني 
جوان  و22   21 يومي  املن�شاأة 
قوبل  الذي  الطلب  وهو  اجلاري، 
م�شي�ض  ح�شب  ايجابي  برد 
اأن موافقة نادي ال�شنوبر  واأو�شح 
جاءت  ال�شعيد  �شيدي  طلب  على 
والية  م�شالح  براأي  االأخذ  دون 
اجلزائرية ، املخولة قانونا للف�شل 

يف هذا النوع من الطلبات.

الحتاد العام للعمال اجلزائريني

ف.ن�شرين 

العمال املحتجون يرف�سون برجمة 
املوؤمتر الثالث ع�سر

مترنا�شت

اكت�ساف خمباأين للأ�سلحة
االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
املعلومات،  ا�شتغالل  وبف�شل 
الوطني  للجي�ض  مفرزة  ك�شفت 
اإثر  ال�شعبني يوم 11 جوان 2019 
عني  قرب  وتفتي�ض  بحث  دورية 
بالناحية  مترنا�شت  والية  اأمقل، 
الع�شكرية ال�شاد�شة على خمباأين 
)02( لالأ�شلحة والذخرية يحتويان 
نوع  من  ر�شا�ض  م�شد�ض  على 
ر�شا�ض  وم�شد�ض  كال�شنيكوف 

وخمزنني    FMPK نوع  من 
باالإ�شافة  ذخرية،  و�شل�شلة 
خمتلف  من  طلقة   )537( اإىل 

العيارات.
تاأتي مثل هذه النتائج لتوؤكد على 
فعالية وجناعة خمتلف العمليات 
اجلي�ض  وحدات  تقودها  التي 
لتاأمني  الهادفة  ال�شعبي  الوطني 
وحماية كافة حدودنا الوطنية من 

خمتلف املخاطر والتهديدات.

 جتمع املئات من النقابيني و العمال اأم�س، اأمام املقر املركزي لالحتاد العام للعمال اجلزائريني 
بالعا�شمة،  للمطالبة برحيل الأمني العام للمركزية النقابية، عبد املجيد �شيدي ال�شعيد 

واأع�شاء الأمانة الوطنية.

املفت�س العام للعمل اأكلي بركاتي

عمالة الأطفال باجلزائر »�سبه منعدمة« 
رئي�ض  للعمل،  العام  املفت�ض  اأكد 
اللجنة الوزارية امل�شرتكة للوقاية 
اأكلي  االأطفال،  عمل  ومكافحة 
عمالة  اأن  االأربعاء،  اأم�ض  بركاتي 
»�شبه  تعد  باجلزائر  االأطفال 
ال�شئيلة  احلاالت  واأن  منعدمة« 
امل�شجلة تتمركز »خارج عالقات 

العمل«.
لقاء  خالل  بركاتي  واأو�شح    
والت�شغيل  العمل  وزارة  نظمته 
مبنا�شبة  االجتماعي  وال�شمان 
اليوم العاملي �شد عمالة االأطفال، 
اأنه مت موؤخرا اجناز حتقيق حول 
م�ض  للعمل،  القانوين  ال�شن 
8.203 هيئة م�شتخدمة ت�شغل ما 
يقارب 95 األف عامال، ك�شف عن 
ن�شبة 003ر0 باملائة من االأطفال 
اأو  الويل  رخ�شة  دون  امل�شغلني 
حاالت   3 �شجل  و  التمهني  عقود 
 16 عن  اأعمارهم  تقل  اأطفال 
�شنة«، ما يوؤكد اأن عمالة االأطفال 
خارج  وتتمركز  منعدمة«  »�شبه 

عالقات العمل.
ذات  اأ�شاف  ال�شياق  نف�ض  ويف 
م�شالح  تدخالت  اأن  امل�شوؤول 
عن  »اأ�شفرت  العمل  مفت�شية 
حترير 19 حما�رش خمالفة متت 
الق�شائية  اجلهات  على  احالتها 
تتمثل  فيها«،  للبت  املخت�شة 
ال�شن  احرتام  عدم  يف  بع�شها 
رخ�شة  وغياب  للعمل،  القانوين 
القا�رش،   للعامل  بالن�شبة  الويل 
باالإ�شافة اىل عدم انت�شاب عمال 

لدى ال�شمان االجتماعي.
اأهم  فان  امل�شوؤول  نف�ض  وح�شب 
اللجوء  فيه  يتم  التي  الن�شاطات 
التمهني  بعنوان  الق�رش  اإىل 
واالأ�شغال  البناء  »قطاع  تتمثل يف 
والطبخ«،  وامليكانيك  العمومية 
وزيارات  التحقيقات  اأن  مربزا 
»ارتكاب  اأن  اأثبتت  التفتي�ض 
جهل  عن  كان  املخالفات  اأغلب 
والتنظيمية  القانونية  لالأحكام 
تدخل  بعد  معاجلتها  يتم  والتي 

ومرافقة  العمل  مفت�شية  م�شالح 
امل�شتخدمني املعنيني«.

للعمل  العام  املفت�ض  و�رشح    
ترخي�ض  توفري  يلزم  القانون  اأن 
بالن�شبة  التمهني  عقد  اأو  االأولياء 
و18   16 ما بني  البالغني  لالأطفال 
اأكد نف�ض  اأخرى  �شنة  ومن جهة 
و�شعت  اجلزائر  اأن  امل�شوؤول 

ملكافحة  وطنية  ا�شرتاتيجية 
جوانب  ت�شمل  االأطفال  عمالة 
تتعلق برعاية االأطفال وخلق بيئة 

مالئمة حلمايتهم من 
اجتماعية،  بتغطية  التمتع  خالل 
ال�شحة  و  التعليم  يف  ال�شيما 
اجل�شدية  �شالمتهم  حماية  و 

واملعنوية.

العقابية  املوؤ�ش�شة  �شهدت 
اأم�ض  اأول  م�شاء  للحرا�ض 
م�شادات عنيفة ما بني العديد من 
ق�شية  يف  املتهمني  املحبو�شني 
املهلو�شات   لتهريب  دولية  �شبكة 
رف�ض  بعدما  ال�شجن  ،واأعوان  
يف  حمبو�ض   حتويل  ال�شجناء 
باملهلو�شات  املتاجرة  ق�شية  
اإىل   احلرا�ض  من   والكوكايني 
 09 ق�شية  يف  ملحاكمته  وهران  
قناطري من الكيف املعالج  بحكم 
اأنه �شيوؤثر على  زمالئه الذين بلغ 
عددهم 18 حمبو�شا موقوفا منهم 
يف  املتاجرة  ق�شية  يف  فتاتني 
والذين  والكوكايني   ، املهلو�شات 
اليزالون رهن احلب�ض االحتياطي 
 ، 5�شنوات  منذ  حماكمة  دون 
من  موؤازرة  لقوا  الذين  املتهمني 
نوعا  خلق  ما  ال�شجناء  زمالئهم 
اال�شتنجاد  ا�شتوجب  التمرد  من 
اأجل  للعا�شمة من  العام   بالنائب 

حل االإ�شكال .
املحبو�شون  رف�ض  وقد  هذا 
حماكمتهم  قبل  زميلهم  حتويل 
الأن  ق�شيتهم  على  اأثر  من  له  ملا 
املحكمة مل حتلهم على املحاكمة  
بعد 5�شنوات من التحقيق ما اأدى 

اإىل وفاة احد املتهمني  يف امللف 
من  اأكرث  منذ  القليعة  ب�شجن 
عامني  واإ�شابة اآخر باإعاقة ، هذا 
زنزانات  داخل  ال�شياح  وا�شتد 
ال�شجني  لتحويل  رف�شا  ال�شجن 
املنحدر من مغنية اإىل وهران ملا 
له من اأثر على الق�شية حيث توتر 
اأدى  ما  ال�شجن   زنزانات  داخل 
اإىل توقيف التحويل واإبالغ النائب 

العام بامللف .
العام  النائب  تدخل  وقد  هذا 
الذي وعد بالنظر يف هذا امللف 
من  �شخ�شا   19 فيه  املوقوف 
مغنية ووهران والعا�شمة  والذي 
ظل حمل حتقيق  منذ 05 �شنوات 
حمكمة  على  اأطرافه  اإحالة  قبل 
تاأجيله  ليتم  ال�شنة  اجلنايات هذه 
 ، احلكم  قا�شي  مر�ض  ب�شبب 
هذا امللف املرتبط بحوايل 800 
كوكايني  و04غ  مهلو�ض   قر�ض 
حجزت بكل من وهران والعا�شمة 
وتبني اأن  ال�شبكة حتوي 06عنا�رش 
من مغنية  والتي ت�شتورد ال�شموم 
اإىل وهران   من املغرب  وحتولها 
اآخرين   06عنا�رش  توقيف  اأين مت 

والبقية من العا�شمة .
م.ب

املعنيون رف�شوا حتويل زميل لهم اإىل وهران

م�سادات بني حمبو�سني واأعوان 
الأمن ب�سجن احلرا�ش

الوطني  الديوان  مدير  اأودع 
رهن  بب�شار  اجلامعية  للخدمات 
طرف  من  املوؤقت  احلب�ض 
اإهمال  بتهم  ملتابعته  الق�شاء 
اأدى اإىل خ�شارة اأموال عمومية و 
حيازة مواد ا�شتهالكية ومنتجات 
وغري  �شامة  اأنها  معلوم  زراعية 
ح�شبما  لالإ�شتهالك،  �شاحلة 
خلية  من  االأربعاء  اليوم  ا�شتفيد 
باالأمن  التوجيه  و  االإت�شال 

الوالئي.
كما و�شع م�شوؤول خمزن االإقامة 
 1945 مايو   8 للبنات  اجلامعية 
وم�شوؤول  املوؤقت،  احلب�ض  رهن 
حتت  االإقامة  بذات  املطابخ 
لتورطهما  الق�شائية  الرقابة 
جرى  مثلما  الق�شية،  هذه  يف 

تو�شيحه.
�شهر  اإيل  الق�شية  اأحداث  وتعود 
حتقيق  خالل  املن�رشم  مايو 

و  االإقت�شادية  الفرقة  با�رشته 
لوالية  الوطني  للدرك  املالية 
قدرها  كمية  ك�شف  والذي  ب�شار 
5ر1 طن من اللحوم احلمراء غري 
طرف  من  لال�شتهالك  �شاحلة 
قمع  و  اجلودة  مراقبة  فرقة 
التجارة  ملديرية  التابعة  الغ�ض 
لطالبات  موجهة  كانت  والتي 
ح�شب  للبنات،  اجلامعية  االإقامة 
نف�ض امل�شدر كما �شمح التحقيق 
على  القب�ض  اإلقاء  من  كذلك 
املتهمني يف هذه الق�شية و تفادي 
االإ�شابة بت�شمم غذائي حمتمل و 
انعكا�شاته على �شحة الطالبات ، 

مثلما متت االإ�شارة اإليه.
اأن املدير املحلي للديوان  يذكر 
اجلامعية  للخدمات  الوطني 
ي�شغل اأي�شا من�شب مدير االإقامة 
كما   ، �رشير(   1.500( املذكورة 

جرى تو�شيحه .

ب�شار 

اإيداع مدير اخلدمات اجلامعية 
رهن احلب�ش املوؤقت  
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 �أحمد بن عطية

املحتجات  الن�سوة  فجرت  و 
غ�سبهن يف وجه اأعوان الإ�ستقبال 
العنان  اأطلقن  و   ، الدائرة  مبقر 
و  العويل  و  بال�رصاخ  حلناجرهن 
فيما  الدائرة،  رئي�س  بلقاء  طالنب 
الطريق  غلق  على  اآخرون  اأقدم 
ج�رص  من  بالقرب  العمومي 
اأمنية  تعزيزات  و�سط  الراجلني 
معتربة خوفا من اإخالل املحتجني 
بالنظام العام �سيما عقب قيام عدد 
املحتجات  الن�سوة  و  ال�سباب  من 
ال�سعود فوق طاولت خا�سة  على 
و  الأول  بالطابق  العمال  ب�سباك 

الهتاف بحقهم يف ال�سكن .

عدد  فاقت  الذي  الوقت  يف  هذا 
دائرة  لدى  املودعة  امللفات 
حلد  و   1975 �سنة  منذ  وهران 
ملف  األف   99 الأ�سطر  هذه  كتابة 
حيث  اإيجاري،  عمومي  �سكن 
يف  وهران  دائرة  م�سالح  �رصعت 
اأ�سهر  ت�سعة  منذ  امللفات  غربلة 
لغر�س تكليف جلان حتقيق خا�سة 
البلدية  املندوبيات  عرب  بال�سكن 
وهران  وهران  لبلدية  التابعة   12
الكربى، العدد ال�سخم يف�رص عدم 
توزيع اأية ح�سة �سكنية على قاطني 
ال�سكن اله�س و البنايات القدمية و 
احلمراء  اخلانة  �سمن  امل�سنفة 

املهددة بالإنهيار يف اأية حلظة .
دائرة  م�سالح  اأن  بالذكر  جدير 
اأ�سحاب  دعت  قد  كانت  وهران 

ملفاتهم  حتيني  اإىل  امللفات 
بتغيري حمالت  قاموا  الذين  �سيما 
اإقامتهم، كما اإ�ستكى اأعوان الإدارة 
من كرثة ال�سكاوى و العرائ�س التي 
و  للدائرة  يوميا  توجيهها  يتم 
وهران  لدائرة  عالقة  ل  غالبيتها 

يقطنون مبناطق  اأ�سحابها  و  بها، 
اإقليما  ل  و  اإداريا  ل  تابعة  غري 
ي�سعب  ما  هو  و  وهران  لدائرة 
ال�سكن  و  الفرز  جلان  عمل  من 

الإجتماعي .

الأوىل  املجموعة  عنا�رص  جنحت 
الفرقة  مع  بالتعاون  احلدود  حلر�س 
املخدرات  مكافحة  يف  املخت�سة 
بتلم�سان  الوطني  للدرك  التابعة 
من  بكل  ال�سواحل   خفر  وعنا�رص 
اأكرث  من حجز  �ساف  وبني  الغزوات 
الكيف  من  قناطريو5كلغ    3 من 
وذلك  للمخدرات  جتار   03 وتوقيف 
من  بكل  منف�سلة   عمليات   3 اإثر 

مغنية ، الغزوات وبني �ساف .
العملية الأوىل التي قامت بها م�سالح 
الدرك الوطني بالتعاون مع  جمموعة 
من احلر�س احلدود تابعة للمجموعة 
دورية  يف  كانت  التي  مبغنية  الأوىل 
من  بالقرب  مغنية  غرب  باإقليم 

ال�رصيط  احلدودي اأين لفت انتباههم  
ل3ا�سخا�س  عادية  غري  حركة 
وتوقيفهم  حما�رصتهم  متت  والذين 
حجز  مت  املكان  وبتفتي�س  تباعا  
املتهمني  كان  الكيف   من  قنطارين 
اإحدى  اإىل  لنقلها  الفر�سة  ينتظرون 
من  متريرها  بعد  القريبة  املناول 
عنا�رص  ، يف حني متكنت   احلدود  
بني �ساف   بكل من  ال�سواحل  حر�س 
من  طرود   04 حجز  من  والغزوات 
الكيف  املعالج بوزن اإجمايل قدر ب  
105 كلغ و700غ لفظتها اأمواج البحر 

بكل من الغزوات وبني �ساف .
حممد. ب

ع�شر�ت �ملحتجني يغلق�ن �لطريق �مل�ؤدي ل«�مليناء«

99 األف ملف لل�سكن االجتماعي 
مودع منذ 1975 بدائرة وهران

�أقدمت �لع�شر�ت من �لعائالت �ملتاأزمة �شكنيا و �مل�شنفة �شمن خانة �ل�شكن �الجتماعي بالتنقيط على 
غلق كل من �ملدخل �لرئي�شي لد�ئرة و هر�ن، و غلق �لطريق �لفرعي �مل�ؤدي للميناء بالقرب من ج�شر 

�لر�جلني بالقرب من مقر �لد�ئرة بحي جمال �لدين، تنديد� مبا و�شف�ه بتماطل �جلهات �ل��شية 
يف ت�زيع �ل�شكنات �الجتماعية على قاطني �ل�شكن �له�ش عرب عدة مناطق تابعة لبلدية وهر�ن و 

مندوبياتها �الثني ع�شرة و �لتي مل ت�شهد �أي عملية ت�زيع لل�شكن �الجتماعي �الإيجاري .

النائب العام ياأمر بالتحقيق مع اإطارات و جنل جرنال �شابق

نهب 10 هكتارات  من م�شتثمرة فالحية بالرم�شي 
النائب  اأن  مطلعة  م�سادر  اأكدت 
قد  تلم�سان  حمكمة  العام لدى 
 04 مع  حتقيق  عملية  با�رص 
العقارية  الوكالة  من  اإطارات 
ف�ساد  بق�سية  بالرم�سي املتهمني 
ال�سناعي   العقار  يف  والبزن�سة 
الن�ساطات بالرم�سي  مبنطقة 
اإليه  تطرقت  واأن  �سبق  ،الذي 
جريدة الو�سط ، وذلك اإثر مرا�سلة 
العديد من رجال الأعمال مبدينة 
من  حرمانهم  مت  الرم�سي والذين 
حق ال�ستفادة و من عقار �سناعي 
ملمار�سة ن�ساطهم ، ومت  تعر�سهم 
للم�ساومة ، هذا وقد تبني اأن هناك 
العقار  على  حت�سلت  اأطرافا 
يتقدمهم  ابن  النفوذ   بطريقة 
اأمثاله  من  �سابق والعديد  جرنال 
على  ال�ستيالء  من  متكنوا  الذين 
فالحية  مل�ستثمرة  تابعة  اأر�س 
باملنطقة  احمدى  �سيدي  بقرية 

الرم�سي  مدينة  ملدخل  ال�سمالية 
للن�ساطات  منطقة  وحتويلها اإىل 
فل�سا  للدولة  يدفعوا  اأن  دون 
الولية  وايل  بتواطوؤ  واحدا 
اإطارات  من  الأ�سبق ،والعديد 
واملحافظة  الرم�سي  بلدية 
نفوذ  ا�ستغلت  التي  العقارية 
القطع   بباقي  للبزن�سة  املعتدين 
باأ�سماء  ت�سجيلها  طريق  عن 

جمهولني .
التحقيقات  ك�سفت  وقد  هذا 
الأولية  اأن اأحد املواطنني امللقب 
على  بال�ستيالء  قام  باليهودي 
م�سنع  اإقامة  بهدف  3هكتارات 
ع�سكرية  اإطارات  بتواطوؤ  للتبغ 
له  اأممته  م�سنع  عن  كتعوي�س 
الدولة يف ق�سنطينة ح�سب الرواية 
، وهو ما مكن امل�ستثمر باحل�سول 
اأورو اإل  ب2مليون  قر�س  على 
، يف حني  يج�سد  اأن امل�رصوع مل 

ا�ستوىل  ابنى اجلرنال ال�سابق على 
فيها  اأقام  مربع  500مرت  م�ساحة 
�سقيق  واأقام   ، للزيتون  مع�رصة 
ع�سكري م�سنع للبالط والرخام ، 
يف حني ا�ستفاد اأحد امل�ستثمرين 
لالآجر  م�سنع  لإقامة  قطعة  من 
ل�ستخراج  ار�س  بقطعة  مدعمة 
احل�سيني  الأولية  ب�سيدي  املادة 
من  الأخرى  هي  �سلبوها  والتي 
المتياز  عقد  ميلكون  فالحني 
مل�ساحة تزيد عن ال10 هكتارات 
يف  يج�سد  مل  امل�سنع  اأن  حيث   ،
الوقت الذي با�رص امل�ستثمر  ببيع 
ال�سوداء  ال�سوق  الأولية يف  املواد 
ورغم  ال�سنة   يقارب  ما  منذ 
�سكاوي الفالحني لكن دون جدوى 
،من جانب اآخر مت ا�ستفادة �سيدة 
الأقرا�س  ل�سناعة  م�رصوع  من 
م�سنع  اأنقا�س  على  املعلوماتية  
 « »�سانية  الغازية  امل�رصوبات 

دون  القرو�س  من  ا�ستفادت  لكن 
جهة  من   ، امل�رصوع  جت�سيد 
الآجر  اأخرى مت خو�س�سة م�سنع 
احل�سينيالإعادة دواليبه  ب�سيدي 
من  امل�ستفيد  لكن  الن�ساط  اإىل 
اإىل  وفر  العتاد  باع  امل�رصوع 
عليه من  ما  دفع  دون  املغرب 
اأكرث من هذا فقد ك�سفت   ، ديون 
املرا�سلة وجود العديد من القطع 
املنطقة  يف  املوجودة  الأر�سية 
باأ�سماء وهمية  ال�سناعية م�سجلة 
املحافظة  اإطارات  قبل  من 
بيعها   اإعادة  ل�سمان  العقارية  
الربح   مقابل  اآخرين  لأ�سخا�س 
حتمل  التي  القطعة  راأ�سها  على 
ما  نزاع  حمل  هي  والتي   »h03«
واملحافظة  املقاولني  اأحد  بني 
م�ستوى  على  بالرم�سي  العقارية 

ولية تلم�سان.
حممد بن ترار

ت�قيف 3 بارونات  بتلم�شان

حجز اأكرث من 3 قناطري من 
الكيف املعالج 

تلم�شان

اأول �شباك لذوي  االحتياجات اخلا�شة 
لتقدمي اخلدمات الق�شائية

قامت  ال�سلطات الق�سائية ملحكمة 
خا�س  �سباك  با�ستحداث  تلم�سان 
على  اخلا�سة  الحتياجات  بذوي 
تلم�سان    حمكمة  خارج   م�ستوى  
الو�سائل  بكافة   مزود  مقابلها  ويف 
ل�ستخراج الوثائق الإدارية والأحكام 
دخولها  دون   الفئة  بهذه  اخلا�سة 
الدخول  معاناة  ظل  يف  للمحكمة 

والطوابري .
الأول  يعترب  الذي  ال�سباك  هذا 
باجتهاد  جاء  الوطني  م�ستوى  على 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  من 
عرف  الذي  بلعول  قوبعي  تلم�سان 
قدمي  ميزان  مقر  ي�ستغل  كيف 
يقع  ال�ستعمارية   احلقبة  اإىل  يعود 
ملحكمة  الرئي�سي  الباب  مبواجهة 
خالل  من  �سباكا   ليكون  تلم�سان 
اخلارجية  التهيئات  بع�س  اإدخال 
على  احلفاظ  مع  عليه  والداخلية 
وكيل  اأكد   حيث   ، خ�سو�سيته 
اجلمهورية يف ت�رصيح �سحفي خ�س 
به جريدة الو�سط  اأن الفكرة جاءته 

التاريخي  الف�ساء  هذا  با�ستغالل 
الذي كان مركزا لالأو�ساخ والزواحف 
عن طريق ترميمه مع احلفاظ على 
يتقا�سم مع  وانه  خ�سو�سيته خا�سة 
اأن  بحكم  الرمزية   �سفة  العدالة 
العدالة وهو تراث  امليزان هو رمز 
 ، عليه  احلفاظ  ي�ستوجب  قدمي 
ال�سباك  هذا  تدعيم  مت  وقد  هذا 
24�ساعة  الأ�سبوع  طيلة  يعمل  الذي 
اآيل  اإعالم  بجهاز  �ساعة   24 على 
مربوط ب�سبكة املعلوماتية الداخلية 
، والأحكام  الوثائق  ل�ستخراج كافة 
، بالإ�سافة اإىل  جهاز الرباي خا�س 
بكتابة  لهم  لل�سماح  باملكفوفني 
منها  والتاأكد  ال�سخ�سية  معلوماتهم 
بلغة  خا�س  عون  توظيف  مت  كما   ،
الفئة  هذه  مع  للتعامل  الإ�سارات 
حميط  تزويد  مت  هذا  من  اأكرث   ،
ال�سباك مبرحا�س مالئم لهذه الفئة  
وجهاز لتزويد  الزبائن باملاء البارد 

، الأمر الذي ا�ستح�سنه املعاقون .
م.ب

ال�سباب  من  الع�رصات  اعت�سم 
الدائرة  مقر  اأمام  ال�سكن  وطالبي 
وادي ارهيو احتجاجا على التاأخر 
احلا�سل يف الإفراج عن احل�س�س 
بقيت  والتي  اجلاهزة  ال�سكنية 
�سهور  منذ  جاهزيتها  رغم  عالقة 
الوعود واأو�سح  من  يئ�سوا  واأنهم 
البع�س منهم باأنهم يعي�سون ظروفا 
�سعبة ويعولون على ال�ستفادة من 
�سكن اجتماعي خا�سة واأن احل�سة 
اجلاهزة والتي يعتزم توزيعها تزيد 

منجزة  �سكنية  وحدة   800 عن 
ال�سارى  بحي  اجلديدية  باملدينة 
املحتجني  ا�ستياء  من  زاد  وما 
واملطالبني بال�سكن هو كرثة تردد 
منذ  ال�سكن  توزيع  عن  مواعيد 
يتم  اأن  دون  احلالية  ال�سنة  بداية 
الذي  الأمر  عنها  الفعلي  الإعالن 
احتجاجية  وقفة  ينظمون  جعلهم 
موعد  عن  تو�سيحات  لطلب 
ونبقى  ال�سكن  قوائم  عن  الإفراج 
بها عمال  نظم  التي  ارهيو  بوادي 

ال�سحة لولية غليزان واملن�سوين 
حتت لواء النقابة الوطنية امل�ستقلة 
العمومية  الإدارة  مل�ستخدمي 
اأمام  حركة  احتجاجية  ال�سناباب 
فرن�سي�س  احمد  م�ست�سفى  مقر 
رفعوا  املحتجون  ارهيو  بوادي 
للحقرة  ل  عليها  كتبت  لفتات 
وبركات  للتمييز  ل  تقول  واأخرى 
من احلقرة بركات مطالبني بو�سع 
حد ل�سيا�سة التع�سف التي تنتهجها 
الإدارة منها غلق اأبواب احلوار اأمام 

النقابيني وعدم جتاوب الإدارة مع 
والقرتاحات  املطالب  من  جملة 
وح�سب بيان نقابة ال�سناباب فاإنهم 
يهددون بالت�سعيد وهذا ويف حال 
ماهي  على  الأو�ساع  ا�ستمرار 
خيار  اإىل  �سيلجاأون  فاإنهم  عليه 
الإ�رصاب عن الطعام بغية اإ�سماع 
وان  ان�سغالتهم  واإي�سال  �سوتهم 
اإل  ماهي  الحتجاجية  الوقفة 
و�سيلة لإي�سال ر�سائلهم ومطالبهم 

امل�رصوعة

غليزان 

ال�شناباب تنظم وقفة احتجاجية اأمام م�شت�شفى وادي ارهيو

تب�سة  بولية  يتم  اأن  املنتظر  من 
اإن�ساء 3 مناطق تو�سع �سياحي ت�سم 
موؤ�س�سات  اخل�سو�س  وجه  على 
فندقية و ف�ساءات للرتفيه، ح�سب 
نائب  الأربعاء  اأم�س  به  اأفاد  ما 
طارق  لل�سياحة،  الولئي  املدير 

ناجي.
و يف ت�رصيح اأو�سح ذات امل�سوؤول 
من  كل  بلديات  اقرتاح  »مت  باأنه 
بكارية  و  نقرين  و  العوينات 
وفتحها  املناطق  هذه  لحت�سان 
يف  ال�سياحي  ال�ستثمار  اأمام 
بغية  اخلا�س  و  العام  القطاعني 
اإنعا�س قطاع ال�سياحة بهذه الولية 
املتحدث  ذات  اأردف  احلدودية«و 
التي  ال�سياحية  املناطق  »هذه  باأن 
من  اإن�سائها  على  املوافقة  متت 
من  تتكون  الو�سية  الوزارة  طرف 
اإىل  فندقية  ومن�ساآت  موؤ�س�سات 
ومراكز  عمومية  ف�ساءات  جانب 
مهياأة  ترفيهية  ومرافق  جتارية 
اجلزائريني  ال�سياح  ل�ستقبال 
ولية  اأن  و  ل�سيما  الأجانب  و 
دولة  نحو  عبور  نقطة  تعد  تب�سة 
مراكز   4 حتوي  و  ال�سقيقة  تون�س 

حدودية«.
تنفيذ  يف  ال�رصوع  مت  قد  و 
اإ�سهار  و  الإدارية  الإجراءات 
طلبات العرو�س لفتح الرت�سح اأمام 
واخلوا�س  العموميني  امل�ستثمرين 
وال�رصوع  امل�ساريع  على  للح�سول 
الآجال  اأقرب  يف  جت�سيدها  يف 
اإليه ذات امل�سوؤول  ح�سب ما اأ�سار 
اقرتاح  اأي�سا  باأنه مت  اأ�ساف  الذي 
واحلمامات  املزرعة  بلديتي 
ملا  مماثلة  م�ساريع  لحت�سان 
طبيعية  مقومات  من  به  تزخران 

وموارد مائية طبيعية.
اأفاد ال�سيد ناجي  من جهة اأخرى، 
على  حاليا  العمل  يجري  باأنه 
اإجناز 7 موؤ�س�سات فندقية جديدة 
بالولية بقدرة ا�ستيعاب تفوق 380 
احلظرية  تعزيز  �ساأنها  من  �رصير 
الفندقية بولية تب�سة التي ت�سم يف 
م�سريا  موؤ�س�سة   18 الراهن  الوقت 
اإىل اأن ن�سب تقدم الأ�سغال ترتاوح 
حتدث  كما  باملائة   65 و   10 بني 
ا�ستالم  توقع  عن  امل�سوؤول  ذات 
اجلارية  ال�سنة  خالل  جديد  فندق 

ببلدية بكارية. 

تب�شة

نحو اإن�شاء 3 مناطق 
تو�شع �شياحي 

ق  م



مغبة  من  �أمنية  تقارير  حذرت 
�ن�شغاالت  معاجلة  يف  �لتهاون 
�جلبهة �الجتماعية بكل من واليات 
ب�شار   ، �أدر�ر   ، ، مترن��شت  ورقلة 
�الأغو�ط،  و  �لو�دي   ، غرد�ية   ،
�شابق  وقت  يف  �رشعت  حيث 
و��شعة  �مل�شالح يف حتريات  ذ�ت 
تورط  مالب�شات  لك�شف  �لنطاق 
�طار�ت  و  تنفيذيني  م�شوؤولني 
يف  �الإد�رية  �مل�شالح  مبختلف 
�لتنازل على 500 هكتار من �لعقار 
�إطار  يف  لالإ�شتغالل  �ملوجهة 
�أ�شحاب  لفائدة  �لعامة  �ملنفعة 
�لرمزي  بالدينار  و�لنفوذ   �ملال 
و  �لتجاوز�ت  هذه  �أن  حيث   ،
فرتة  مع  تز�منت  �لتي  �خلروقات 
من  �لعقارية  �الحتياطات  حتويل 
�لبلديات ملديريات �أمالك �لدولة  
 1400 جت�شيد  عملية  رهنت  قد   ،
�ل�شحة  بقطاعات  تنموي  م�رشوع 
�شونلغاز   ، �ل�شكن   ، �لرتبية   ،

،�ل�شباب و�لريا�شة .
من جهة ثانية فقد �تهمت �شكاوي 
م�شوؤولني  �حتجاجية  وعر�ئ�ض 
نافذين بال�رشكات   �لوطنية �لعاملة 
بالواليات  �لنفطية  �ل�شناعة  يف 
تاأجيج  خلف  بالوقوف  �ملذكورة 
�ملحلي  و�لت�شنج  �الحتقان  حالة 
وذلك  �لعمل  طالبي  �شفوف  يف 

 1800 بـ  �حلا�شل  �لتالعب  ب�شبب 
من�شب عمل بال�رشكات �لنفطية ، 
من خالل توظيف عمال من خارج 
على  �ملرور  دون  �لواليات  هاته 
�أجهزة �لت�شغيل ، وهو �الأمر �لذي 
وتوجيهات  تو�شيات  مع  يتنافى 
�أولوية  ملنح  �لر�مية  �حلكومة 
�جلنوب  �أبناء  لفائدة  �لتوظيف 
�الأولويات  ح�شب  مبد�أ  بتطبيق 

و�الإمكانات �ملتاحة .
�إىل جانب ذلك فقد �شاهم �لتماطل 
�الأ�شمية  �لقو�ئم  على  �الإفر�ج  يف 

للم�شتفيدين من �حل�ش�ض �ل�شكنية 
ذ�ت �لطابع �الإجتماعي �اليجاري 
�لعمومي وقطع �الأر��شي �ل�شاحلة 
�لت�شنج  تغذية  يف  �حل�رشي  للبناء 
�ملو�طنني  �شفوف  يف  �ملحلي 
تطبيق  ب�رشورة  �ملتم�شكني 
تعليمات �حلكومة �لر�مية لالإفر�ج 
�ل�شكنية  �الأمناط  على  �لفوري 

�جلاهزة .
�أ�رشت  فقد  �أخر  �شعيد  وعلى 
�جلهات  �أن  �خلا�شة  م�شادرنا 
حتقيق  لفتح  ت�شتعد  �ملركزية 

 ، �ملذكورة  بالواليات  معمق 
وذلك على خلفية تورط 18 مدير� 
رئي�ض   14 و  مري�   25، تنفيذيا 
د�ئرة يف تبديد �ملال �لعام  و�شوء 

��شتغالل �لوظيفة .
ومعلوم �أن 03 والة من بينهم و�يل 
بواليات  �لقلب  مر�ض  من  يعاين 
�جلنوب �لتي تعي�ض �حتقانا حقيقا 
، قد طالبو� �جلهات �لو�شية عليهم 
باإعفائهم من �خلدمة ب�شبب عدم 
قدرتهم على حتمل �شغط �ل�شارع 

وفق ما �أوردته م�شادرنا .

م�شكن   50 حي  �شكان  �أعرب 
�ن�شيغة  �شمال  بقرية  �ملتو�جد 
بالو�دي   ) )�ملغري  �ملنتدبة  �لوالية 
عن تذمرهم و��شتيائهم �ل�شديدين، 
�لذين  �ملعنيني  �مل�شوؤولني  �إز�ء 
�الأو�شاع  �أمام  �شاكنا،  يحركو�  مل 
منذ  فيها  يتخبطون  �لتي  �ملزرية 

�أزيد من �شبع �شنو�ت،
�أدنى  به  تنعدم  �حلي  و�أن  خا�شة 
ز�د  وما  �لكرمية،  �حلياة  متطلبات 
وجود  معاناتهم  عدم  حجم  من 
�ملتكررة  الن�شغاالتهم  �شاغية  �أد�ن 
�مل�شاكل  �أهم  ومن   ، مرة  كل  يف 
�لتي �أرهقت كاهلهم، م�شكل �نعد�م 
�قتناء  �إىل  ي�شطرون  حيث  �لغاز  ، 
�ملدينة  من  �لبوتان  غاز  قارور�ت 
لغيابها  وذلك   ، �ملغري  �ملجاورة 
�ملحالت  �لتجارية  �لقليلة  يف 
�ملتو�جدة يف �ملنطقة وهذ� ر�جع 
لتوزيع �لذي يعرف هو �الأخر نق�شا 
�لذين  �لباعة  ولوال  �ل�شكان  ح�شب 
�ملناطق  من  �ملادة  هذه  يقتنون 
على  ببيعها  ويقومون  �ملجاورة 
لتعقدت  �لقرية  �و  �حلي  م�شتوى 
حياتهم  وحتولت  �أكرث  �الأو�شاع 
�هرت�ء  ظل  خا�شة يف   ، �ىل جحيم 
طرحه  �آخر  م�شكل  وهو  �مل�شالك، 
�أدى  ما  وهذ�   ، م�شكن   50 �شكان 
�أنه  حيث  معاناتهم،  تعميق  �إىل 

قطر�ت  بع�ض  ت�شاقط  ومبجرد 
مائية  برك  �إىل  تتحول  �الأمطار 
عائقا  ت�شكل  موحلة  وم�شتنقعات 
�الأطفال  لدى  خا�شة  �ل�شكان،  لدى 
م�شكل  �إىل  �إ�شافة  �ملتمدر�شني  و 
غاية  و�ىل  �ل�شحي  �ل�رشف  قنو�ت 
�غلب  الز�ل  �الأ�شطر  هده  كتابة 
�ملطامري  ي�شتعملون  �ل�شكان 
لت�رشيف  منازلهم  قرب  �لتقليدية 
�ملياه �مللوثة ،و�شعية ��شتاء وتدمر 
وعربو�   ، �لقاطنني  من  �لكثري  منها 
�إز�ء  �ل�شديد  غ�شبهم  عن  للو�شط  
�أمدها  طال  �الأو�شاع  �لتي  هده 
للجهات  �لعديدة  �لطلبات  رغم 
للنظر يف هد� �الأمر وجعل  �ملعنية 
يف  خا�شة  �ل�شحي  �ل�رشف  قنو�ت 
ظل �ت�شاع �حلي ب 18 م�شكن جديد 
منرب  ومن  �لريفي  �لبناء  �إطار  يف 
�لو�يل  �حلي  �شكان  ،ينا�شد  �لو�شط 
يف  للنظر  �لعاجل  �لتدخل  �ملنتدب 
و�شعية هد� �حلي خا�شة يف جانب 
�ملطلب  �ل�شحي  �ل�رشف  قنو�ت 

�مللح لدى �ل�شكان .
�صالح ،ب

والية  الأمن  �ل�رشطة  م�شالح  قامت 
�حل�رشي  �الأمن  يف  ممثلة  مترن��شت 
من  يبلغ  �شخ�ض  توقيف  من  �لر�بع 
�ل�رشقة  ق�شية  يف   ) �شنة   21( �لعمر 
�لغري.  ��شم  �نتحال  مع  باخلطف 
�حد  تقدم  �إىل  تعود  �لق�شية  وقائع 
�ملو�طنني للتبليغ عن تعر�شه �إىل فعل 
�ل�رشقة �لذي طاله عن طريق �خلطف  
بحي �ل�شموع  مترن��شت ،على �ثر هذه 
�ل�رشطة  عنا�رش  قامت  �ملعلومات 
�جلانب  كذ�  و  �لدوريات  بتكثيف 
�إىل  �لو�شول  �جل  من  �ال�شتعالماتي 
و  توقيفه  ،�أين مت  فيه  �مل�شتبه  مكان 

�الإجر�ء�ت  الإمتام  �ملقر  �إىل  حتويله 
�لقانونية ، و مت عر�شه على �ل�شحية 
�لتي تعرفت عليه من �لوهلة �الأوىل و 
عليه مت مترير �مل�شتبه فيه على نظام 
  AFIS �لب�شمات  على  �الآيل  �لتعرف 
�أخرى  بهوية  معروف  �أنه  تبني  حيث 
مت  �لتحقيق  ��شتكمال  بعد  وعليه   ،
�جلهات  �أمام  �لذكر  �ل�شالف  تقدمي 
�أ�شدرت  �لتي   ، �ملخت�شة  �لق�شائية 
يف حقه حكم �شنتني حب�ض نافذة مع 
قدرها  نافذة  مالية  وغر�مة  �الإيد�ع  

100.000 دج نافذة .
�أحمد باحلاج 

�شجلت �مل�شلحة �لوالئية لالأمن �لعمومي 
باأمن والية �أدر�ر خالل �شهر ماي من �شنة 
�جلارية 13 حادث مرور ج�شماين �أ�شفر عن 
قتيالن)02( و�إ�شابة 19 �شخ�ض  ت�شجيل 
تعود  الأ�شباب  �خلطورة  متفاوتة  بجروح 
�لب�رشي.  �لعن�رش  �إىل  �الأول  �ملقام  يف 
�مل�شلحة  ذ�ت  متكنت  �ل�شياق  نف�ض  يف 
�ملرورية  �ملر�قبة  حو�جز  خالل  من 
و�لدوريات �لر�كبة و�لر�جلة على م�شتوى 
ت�شجيل 36 جنحة  من  �الخت�شا�ض  �إقليم 
بقيادة  جمملها  يف  تعلقت  مرورية 
على  �حليازة  دون  �لنارية  �لد�رجات 
�شهادة  �نعد�م  مع  �ل�شياقة  رخ�شة 
حما�رش�ملر�قبة  �رشيان  عدم  �لتامني، 
�لتقنية للمركبات و �ال�شتمر�ر يف قيادتها 
رغم �لتبليغ ب�شحب رخ�شة �ل�شياقة، عدم 
بدون  �لقيادة  و  �لتامني  �شهادة  �رشيان 
�إىل 13جنحة  باالإ�شافة  �ل�شياقة  رخ�شة 

�شمحت  �الإح�شائيات  نف�ض  تن�شيقية. 
بت�شجيل 288 خمالفة ،مع �إح�شاء 48 حالة 
�لنارية  و�لدر�جات  للمركبات  توقيف 
�حلظرية  يف  و�شع 33 حالة  ��شتوجبت 
ت�شجيل 63 حالة  �ل�شياق  نف�ض  يف  ،ليتم 
�لتعليق ،  لغر�ض  �ل�شياقة  لرخ�ض  �شحب 
فرقة  �شجلت  فقد  ذلك  على  عالوة 
�لبيئة عدد� من  وحماية  �لعمر�ن  �رشطة 
�ملجهود�ت  ظل  يف  وذلك  �ملخالفات 
خمتلف  ملحاربة  �ملبذولة  �مليد�نية 
و�لعمر�ن  بالبيئة  �ملا�شة  �ملخالفات 
جمال  ،يف  ت�شجيل 25 خمالفة  يف  متثلت 
ت�شجيل09 خمالفات  مت  كما  �لعمر�ن 
نف�ض  لت�شجل  �ل�شحة  جمال  يف 
�لفرقة 03 خمالفات يف جمال �ملياه ،مع 

ت�شجيل25 خرجة ميد�نية مع �ل�رشكاء.
�أحمد باحلاج 

 تعي�ش 07 واليات باجلنوب �لكبري على وقع �صفيح �صاخن ، ب�صبب تف�صي مظاهر �لف�صاد 
وذلك على خلفية نهب 500 هكتار من �لعقار �لعمومي ،�لتالعب بـ 1800 من�صب عمل ، ناهيك 

عن �مل�صري �ملجهول �لذي يو�جه ح�صتي �ل�صكن �الجتماعي وقطع �الأر��صي ، مو�ز�ة مع ذلك 
فقد �أ�صبح مديرون تنفيذيون ، 25 رئي�ش بلدية �إ�صافة لـ 14 رئي�ش د�ئرة مهددون بال�صجن 

بتهمة تبديد �ملال �لعام و�صوء ��صتغالل �لوظيفة .

نهب 500 هكتار،�لتالعب بـ 1800 من�صب عمل و �ل�صكن مطلب �ل�صارع 

�أحمد باحلاج 

03 والة  باجلنوب يطالبون 
باعفائهم من اخلدمة 

�لعام  �ملال  بتبديد  متهمون  د�ئرة  رئي�ش   14 و  مري   25، تنفيذي  مدير   18

يتخبط �شكان بلدية عني �شالح بوالية 
�الإ�شتقالل   فجر  ،منذ  مترن��شت 
�أرقت  �لتي  �مل�شاكل  من  جملة  يف 
يومياتهم يف ظل غياب �إر�دة حقيقية 
من  للتخل�ض  �لبلدية   م�شالح  من 
لالإنارة  تام  �ل�شبه  �الفتقار  م�شكل 

�لعمومية وهو ما نغ�ض حياتهم  .
�أحياء  �شكان  من  �لع�رش�ت  نا�شد   
يف  بتمرن��شت  �شالح  عني  بلدية 
حديثهم مع يومية »�لو�شط«  ، م�شالح 
دعمهم  على  �لعمل  ب�رشورة  �لبلدية 
�ملفقودة يف  �لعمومية  �الإنارة  ب�شبكة 
غالبية �لتجمعات  �ل�شكنية  �لتي تغرق 

غروب  مبجرد  �لد�م�ض  �لظالم  يف 
�ملجرمون  ��شتغله  و�شعا   ، �ل�شم�ض 
�ملختلفة  ن�شاطاتهم  من  لتكثيف 

و  �ملخدر�ت  ترويج  غر�ر  على 
و�أ�شكالها  �أنو�عها  مبختلف  �خلمور 
�ل�رشقة �ملو�شوفة  دون �حلديث عن 

�ملقرونة بظرف �لليل وفق ما �أوردت 
م�شادرنا ، وقد طالب �شكان �لتجمع 
�ل�شكني بالربكة بعني �شالح يف ت�رشيح 
بالتدخل   « »�لو�شط  يومية  مع  لهم 
�الأغلفة  يف  عاجل  حتقيق  وفتح 
�أجل   من  �ملر�شودة  �ل�شخمة  �ملالية 
�لتكفل بان�شغاالت �جلبهة �الجتماعية 
�ملحلية ح�شب �الأولويات و�الإمكانات 
�لوقت  نف�ض  يف  مهددين   ، �ملتاحة 
لهجة  و�لت�شعيد من  لل�شارع  باخلروج 
�جلهات  على  لل�شغط  �الحتجاجات 

�لو�شايا ولفت �نتباهها .
�أحمد باحلاج 

يف ظل تف�صي �الإجر�م و �ل�صرقة �ملو�صوفة  

�سكان  بلدية عني �سالح بوالية مترنا�ست  
يغرقون يف الظالم 

ب�صبب �نعد�م �لغاز �لطبيعي  وقنو�ت �ل�صرف �حلي وتدهور �مل�صالك 

�أمن مترن��صت 

م�صالح �الأمن باأدر�ر خالل �صهر ماي 

�سكان حي 50 م�سكن 
بان�سيغة بالوادي �ساخطون 

توقيف �سخ�ص يف ق�سية ال�سرقة 
باخلطف مع انتحال ا�سم الغري 

�سحب 63 رخ�سة �سياقة و معاجلة 
23 خمالفة تتعلق بالبيئة 
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دويل اخلمي�س 13 جوان 2019  املوافـق  ل10 �شوال  1440هـ 7
الرئي�س التون�شي ال�شابق حممد املن�شف املرزوقي: اإن

تطبيع احلكام العرب مع االحتالل عربون بقائهم يف احلكم
قال الرئي�س التون�شي ال�شابق حممد املن�شف املرزوقي: اإن الهدف الأ�شا�شي من توجه احلكام العرب لتطبيع العالقات مع 

الحتالل ال�شهيوين هو تاأمني بقائهم يف احلكم.
جاء ذلك يف كلمة م�سجلة له، اليوم 
الثالثاء، خالل اجلل�سة االفتتاحية 
التطبيع"  وق�سايا  "العرب  ملوؤمتر 
الذي عقد يف مدينة غزة، بتنظيم 
يف  العرب  املثقفني  رابطة  من 
لندن، ووزارة الثقافة الفل�سطينية، 
مب�ساركة  اجلامعية،  العودة  وكلية 
فل�سطينية وعربية، يف  �سخ�سيات 
عمليات  ملواجهة  امل�ساعي  اإطار 
من  عدد  متار�سه  الذي  التطبيع 
الدول العربية مع "اإ�رسائيل"، وفق 

قد�س بر�س.
"اإ�رسائيل  املرزوقي:  واأ�ساف 
تطّبع عالقاتها مع حكاٍم مغت�سبي 
�سعوبهم  ميثلون  ال  وهم  �سلطة 
واال�ستبداد  القهر  ترف�س  التي 
هوؤالء  واجتاه  االإرادة،  وفر�س 
مع  العالقات  اإقامة  نحو  احلكام 
تاأمني  االأ�سا�سي  هدفه  االحتالل 

بقائهم يف احلكم".
ال�ساذة  العالقة  "هذه  واأ�ساف: 
الطبيعية،  القوانني  اإىل  ت�ستند  ال 
االإن�سان  كرامة  حترتم  ال  وهي 
قوانني  وال  خ�سو�سيته  وال 
ال�سعب  التاريخ، وال حترتم حقوق 
ال�رساع  حلل  وروؤيته  الفل�سطيني 

مع االحتالل".
التطبيع  ق�سية  طرح  اإىل  واأ�سار 
عندما كانوا ب�سدد كتابة الد�ستور 
التاأ�سي�سي  املجل�س  يف  التون�سي 
هناك  وكان   ،2013-2011 بني  ما 
التطبيع  ي�سع جترمي  اأن  يريد  من 
�سمن الد�ستور التون�سي، ما يوؤكد 
املطلق  التون�سي  ال�سعب  رف�س 

لهذا الفعل.

مانويل م�شلم
 التطبيع تفريط 

بفل�شطني

من جهته، قال مانويل م�سلم، ع�سو 
الهيئة االإ�سالمية امل�سيحية لن�رسة 
م�سجلة:  كلمة  يف  املقد�سات 
ومن  قومًيّا،  بعًدا  لفل�سطني  "اإن 
يطّبع مع االحتالل ي�رسب عر�س 
لفل�سطني  القومي  بالبعد  احلائط 
ويخون  ومقد�ساتها  ول�سعبها 
واملبادئ  الفل�سطينية  الهوية 

اإقرار  وهو  االإ�سالمية،  العربية 
وتنازل  فل�سطني،  باأر�س  للمحتل 

وا�سح عن حق العودة".
واأ�ساف: "من خالل التطبيع يّوقع 
هزمية  على  اإ�رسائيل  مع  العرب 
العهدة  و�سقوط  االإ�سالمي،  الفتح 
تعد  مل  فل�سطني  واأن  العمرية، 
ا للعرب، واأن القد�س مل تعد  اأر�سً
عا�سمة العوا�سم العربية، فاإن مل 
�سالًحا  العربية  الرثوات  ت�ستخدم 
فاإنها  وهزميتها  اإ�رسائيل  لدحر 
عوا�سمكم  وت�رسب  وتكرب  �ستنمو 

وتهدمها".
ه�سام  املوؤمتر  رئي�س  وقال 
املوؤمتر  "يناق�س  املغاري: 
ق�سايا  من  العربية  املواقف 
التطبيع مع االحتالل، وهي ق�سية 
على  االنت�سار  يف  اآخذة  خطرية، 
لها  وتُفتح  الر�سمية،  امل�ستويات 
على  وتنت�رس  لتتو�سع  االأبواب 
ودون  علنًيّا  ال�سعبية  امل�ستويات 
ر�سمية  ورعاية  وبت�سجيع  حرج، 
االأيام  من  يوم  يف  كانت  اأن  بعد 

جرمية ال تغتفر".
واأ�ساف: "يف هذا املوؤمتر ن�سلط 
اأ�سكال التطبيع  ال�سوء على بع�س 
االإ�رسائيلي،  العربية مع االحتالل 
ونحاول تلم�س خماطرها، ونطرح 
الباحثني  اخلرباء  نظر  وجهة  لكم 
ا  بع�سً ونقدم  الراأي،  واأ�سحاب 
ن�سهم  لعلنا  املمكنة،  احللول  من 
ولو قليال يف مواجهة هذه احلالة 

الغريبة عن عروبتنا و�سعوبنا".

الربعاوي
 وجه اآخر للمقاومة

الربعاوي،  اأنور  قال  جانبه  من 
الفل�سطينية:  الثقافة  وزارة  وكيل 
�سكاًل  ليمثل  املوؤمتر  هذا  "ياأتي 
ا من اأ�سكال مقاومة االحتالل  مهًمّ
اأخطار  وك�سف  وجوده  ورف�س 
على  اخلفية  ال�سهيوين  امل�رسوع 
العربية  املنطقة  وعلى  فل�سطني 

عموًما".
واأ�سار اإىل اأن ال�رساع مع االحتالل 
على  م�سّدًدا  ح�سارّي،  �رساع 
الالزمة  املوازنات  توفري  �رسورة 

يف  اال�ستثمار  نحو  وتوجيهها 
و�سناعة  الثقافية  املجاالت 
املختلفة،  والفنون  ال�سينما 
وتطوير املناهج التعليمية، بهدف 
العربية،  الثقافية  الهوية  تعزيز 
االإ�رسائيلية  الدعاية  ومواجهة 

التي تغزو و�سائل االإعالم.

ح�سام �ساكر يو�سح كيف يواَجه 
التطبيع

ح�سام  االإعالمي  امل�ست�سار  وقال 
�ساكر، يف كلمة له خالل املوؤمتر: 
االآخر  الوجه  هو  االعالم  اإن 
للت�سابكات ال�سيا�سية واالقت�سادية 
والتفاعالت االجتماعية واحلراك 
ال  وبالتايل  واجلماهريي،  املدين 
ينفك االإعالم عن تلك امل�سارات 

جميعا.
"كيف  حول  له  كلمة  يف  واأ�ساف 
من  االإعالمي"  التطبيع  نواجه 
اخلارج:  فل�سطينيي  نظر  وجهة 
التطبيع  مقاومة  خطاب  "حاجة 
بحيث  التطوير  اإىل  ومواجهته، 
واأو�ساط  بيئات  مع  متكيفا  يكون 
م�رسق  يف  معها،  يتفاعل  �ستى 

االأمة ومغربها".
احلاجة  ال�سياق  هذا  يف  وبنّي 
خطاب  بـ"تبِْيئة"  اأ�سماه  ما  اإىل 
متكيفا  ليكون  التطبيع،  مقاومة 
والفئات  البيئات  خ�سو�سية  مع 
وال�رسائح املتعددة يف بيئات �ستى 

من بيئات االأمة.
اأن  االإعالمي،  اخلبري  واأكد 
اإىل جتارب قاعدية  هنالك حاجة 
وقطاعية  جماهرية  ومبادرات 
مقاومة  يف  ت�ستنه�س  فعالة 
خالل  من  ومواجهته،  التطبيع 
االأهداف  متعدد  متظافر  عمل 

واالأو�ساط واالأدوات.
الكفاءات  ا�ستثمار  اإىل  ودعا 
وتنميتها  القائمة  االعالمية 
واإدماجها بجهود مكافحة التطبيع 
ال�سبكية  اجلهود  ذلك  يف  مبا 
فعالة  واأطر  كمنظومات  والعمل 
مت�سابكة فيما بينها ولي�ست فقط 
واحد  وب�سوت  واحدة  مبوؤ�س�سة 

وباإطار واحد.

العمل  �رسورة  على  �ساكر،  و�سدد 
ملواجهة  �ساملة  روؤية  خالل  من 
التطبيع، يراعي التحوالت القائمة 
اخلطاب  وتطوير  وال�ساغطة، 
التطبيع  ملواجهة  بفاعلّية، 
الق�سية  ت�سفية  لق�سية  والت�سدي 
اال�ستفادة  الفل�سطينية، من خالل 
وفرق  املقاطعة  خربات  من 
وح�سد  فعالة،  تخ�س�سية  عمل 
ا�ستباقية  ومبادرات  التعبئة  جهود 

حتا�رس حتركات التطبيع م�سبقا.
رابطة  ممثل  املبحوح،  وائل  وتال 
كلمة  لندن،  يف  العرب  املثقفني 
العرب  املثقفني  رابطة  رئي�س 
فيها:  قالت  والتي  حمدان،  اأكرم 
"اإن هذا املوؤمتر يعرب عن موقف 
ملبادرات  الراف�س  املثقفني 
بع�س  راح  التي  العدو  التطبيع مع 
لها،  ي�سوقون  العرب  احلكام 

خمالفني بذلك طبائع االأ�سياء".
مبادرة  اأي  اأن  "نوؤكد  واأ�ساف: 
ال  الفل�سطيني  ال�سعب  با�سم 
تعرتف بكامل حقوقه هي َرٌدّ على 
تاأمني  يريدون  ممن  اأ�سحابها، 
كرا�سيهم ببيع االأوطان، والتفريط 
كل  وحماربة  االأمة،  مقد�سات  يف 
يف  الدميقراطي  للتحول  حماولة 
ال�سعوب  املنطقة، وحرف بو�سلة 
با�سطناع  احلقيقي  العدو  عن 

احلروب الوهمية مع دول اجلوار، 
للجيو�س  القتالية  العقيدة  وتغيري 

العربية".
اأن  ثقة  "كلنا  حمدان:  وتابع 
واالإ�سالمية  العربية  ال�سعوب 
جميعا ترف�س اأي حماولة للتقرب 
مع العدو ال�سهيوين املحتل، واأنها 
ي�سري  من  لكل  ا  عدًوّ تكون  �سوف 
حبائل  ومد  التطبيع  طريق  يف 
الذي  ال�سهيوين  العدو  مع  الود 
الغارة  �سعبنا  على  ي�سن  ينفك  مل 
اأقدامه  دن�ست  منذ  الغارة،  تلو 
كما  املقد�سة،  االأر�س  هذه  ثرى 
البالد  تخريب  يف  جهدا  ياأُل  مل 
بني  الفتنة  نريان  واإ�سعال  العربية 

اأرجائها".

منري �شفيق: خيانة 
مبدئية

�سيف  قال  له،  م�سجلة  كلمة  ويف 
الكاتب  لبنان،  من  املوؤمتر 
واملفكر منري �سفيق: "لي�س هناك 
املبدئية؛  اخليانة  الإثبات  حاجة 
والتعاون  واملواالة  التودد  الأن 
فل�سطني  يغت�سب  الذي  العدو  مع 
وامل�سلمني  العرب  اأمة  وينا�سب 
ومدان  الدين،  يف  مدان  العداء 
واإ�سالمًيّا  وعروبًيّا  فل�سطينًيّا 

واإن�سانًيّا، فالتطبيع مع اأعتى األوان 
العن�رسية واأخطر مرتكبي جرائم 
وخذالن  خيانة  الب�رسية  االإبادة 

لالإن�سانية واأحرار العامل".
بع�س  اندفاع  "ظاهرة  واأ�ساف: 
نحو  العربية  املنطقة  حكام 
هذه  يف  االحتالل  مع  التطبيع 
حالة  يف  تاأتي  اخلطرية  املرحلة 
�سعفهم املخيف يف ميزان القوى 
ظًنّا منهم اأنه باإمكان االحتالل اأن 
عنهم  ويدافع  ويحميهم  ين�رسهم 
يف  ال�سهيوين  الكيان  اأ�سبح  فيما 
فهو  تاأ�سي�سه  منذ  حاالته  اأ�سعف 
لبنان  يف  حروب  اأربع  يف  مهزوم 
وغزة، وهو اليوم ي�ستنجد باأمريكا 
فيما  نيابة عنه  واملحاربة  للدفاع 
�سن  يف  يت�سابق  باالأم�س  كان 

احلروب على اأعدائه".
جل�سات؛  اأربع  املوؤمتر  وت�سمن 
التطبيع  االأوىل  اجلل�سة  ناق�ست 
والثانية  وال�رسيعة،  ال�سيا�سة  بني 
على  املرتتبة  االقت�سادية  االآثار 
التطبيع  الثالثة  وتناولت  التطبيع، 
حني  يف  واالإعالمي،  الثقايف 
�سلطت اجلل�سة الرابعة ال�سوء على 
االحتالل  مقاطعة  حركات  واقع 
وما  احلركات  هذا  من  واملاأمول 
االأر�س  على  اإجنازات  من  حققته 

خالل ال�سنوات املا�سية.

ال�سفة  يف  الفل�سطينيون  وا�سل 
الغربية طريق املقاومة ردا على 
وممار�ساته  االحتالل  انتهاكات 
ال�سعب  بحق  االإجرامية 
ا�ستمرت  حيث  الفل�سطيني، 
�سد  املقاومني  عمليات 
وم�ستوطنيه،  وجنوده  االحتالل 
رغم كل االعتقاالت واملالحقات 
الذي  البيوت  وهدم  واالإبعاد 

ميار�سه االحتالل.
الدائرة  اأعدته  تقرير  وح�سب 
يف  حما�س  حلركة  االإعالمية 
ال�سفة، فاإن �سهر ماي املا�سي 
�سهد تنفيذ )342( عمال مقاوما 
كان  ال�سفة،  يف  االحتالل  �سد 
التي  الطعن  عملية  اأبرزها 
�سحويل  يو�سف  ال�سهيد  نفذها 
نهاية  املحتلة  القد�س  يف 

ال�سهر، والتي اأدت الإ�سابة اثنني 
اأحدهم بحالة  من امل�ستوطنني 

حرجة.
نفذت  فقد  للتقرير،  ووفقاً 
نار  اإطالق  عملية  املقاومة 
طعن  عمليات  و)4(  واحدة، 
عمليات  و)5(  طعن،  وحماولة 
زرع واإلقاء عبوات نا�سفة حملية 
اإلقاء  عملية  و)15(  ال�سنع، 

اآليات  �سوب  حارقة  زجاجات 
الع�سكرية،  االحتالل  ومواقع 
ال�سفة  مناطق  �سهدت  كما 
والقد�س اندالع )266( مواجهة 
واإلقاء حجارة، اأدت يف جمملها 

جلرح )14( اإ�رسائيليا. 
واإلقاء  املواجهات  و�سكلت 
احلجارة ن�سبة 78% من جمموع 
�سكلت  فيما  املقاومة،  اأعمال 

عمليات اإطالق النار وحماوالت 
النا�سفة  العبوات  واإلقاء  الطعن 
ن�سبته  ما  احلارقة  والزجاجات 
7% من جممل اأعمال املقاومة، 
على  املتبقية  الن�سبة  وتوزعت 
العتداءات  ال�سعبية  املقاومة 
والقيام  امل�ستوطنني، 
مناه�سة  وم�سريات  بتظاهرات 
يف  واال�ستيطان  لالحتالل 

ال�سفة والقد�س.
حمافظات  اأن  التقرير  واأورد 
واخلليل  والقد�س  اهلل  رام 
عدد  يف  معدل  اأعلى  بها  كان 
املقاومة  واأعمال  املواجهات 
مواجهة   )65،62،62( بواقع 
اأي  التوايل،  على  منها  لكل 
جمموع  من   %55 قاربت  بن�سبة 

حمافظات ال�سفة.

فل�شطني املحتلة

342 عمال مقاوما �ضد االحتالل يف ال�ضفة ال�ضهر املا�ضي 
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علي بدوان

التي  املعطيات  اأظهرت  وم�ؤخراً، 
املركزية  الإح�صاء  دائرة  ن�رشتها 
امل�اطنني  اأعداد  اأن  »الإ�رشائيلية«، 
)اأبناء  »اإ�رشائيل«  يف  الفل�صطينيني 
بن�صبة  ازدادت  قد  الأ�صليني(  ال�طن 
1000%، اأي ت�صاعفت نح� ع�رش مرات، 
عام  النكبة  بُعيد  الأمر  عليه  كان  عما 
األف   900 قرابة  تهجري  وبعد   ،1948
احتلتها  التي  املناطق  من  فل�صطيني 
عام  والباملاخ  الهاغاناة  ع�صابات 

.1948
كما ونُ�صري هنا، وا�صتناداً لعدة م�صادر، 
النكبة  قبل  فل�صطني  �صكان  عدد  باأن 
األف  و�صتمائة  ملي�ن  بحدود  كان 
 %94 ميلك�ن  فل�صطيني  عربي  م�اطن 
من الأر�ض مبا فيها الأرا�صي الأمريية، 
ي�صيطرون  اليه�د  امل�صتعمرون  وكان 
فقط على 6% من الأر�ض فقط ح�صل�ا 
ت�اط�ؤ  ظل  يف  خمتلفة  بطرق  عليها 
�صلطات النتداب الربيطاين مع احلركة 
ال�صهي�نية. اأما وفق �صلطات النتداب 

�صكان  عدد  بلغ  فقد  الربيطاين، 
جمم�عه  ما   1948 ماي  يف  فل�صطني 
 1،380،00 منهم  م�اطن،   2،115،00

م�اطن عربي و700،000 يه�دي.
وبح�صب دائرة الإح�صاء »الإ�رشائيلية«، 
يف  الفل�صطينيني  امل�اطنني  عدد  بلغ 
العام  الثاين/ن�فمرب  ت�رشين  �صهر 
الرقم  هذا  لكن  األفاً.   156  ،1948
ت�صميهم  من   ،1995 العام  حتى  ي�صمل، 
املعّرفني  غري  وهم  بـ«اآخرين«  الدائرة 
حيث  العرب.  غري  وامل�صيحيني  دينياً 
الي�م  العربية  الدولة  �صكان  عدد  يبلغ 
فيما  ن�صمة،  ملي�ن   8.891.8 نح� 
الفل�صطينيني  امل�اطنني  اأعداد  تبلغ 
هذا  لكن   .1.860.3 نح�  بينهم  من 
القد�ض  يف  الفل�صطينيني  ي�صمل  الرقم 
قرى  يف  العرب  وامل�اطنني  املحتلة 
ه�صبة اجل�لن ال�ص�رية املحتلة )نح� 
األف م�اطن �ص�ري(، الذين يقرتب   20

عددهم من نح� 350 األفاً.
باأن الزيادة  اأن نُ�صري  ومن نافل الق�ل، 
الفل�صطينيني  امل�اطنني  بني  ال�صكانية 
وحتى  النكبة  ومنذ   1948 الداخل  يف 

بينما  فقط،  طبيعية  زيادة  هي  الي�م 
بفعل  لليه�د  ال�صكانية  الزيادة  تاأتت 
ال�صتيطانية  الهجرات  م�جات 
ال�صتعمارية الك�ل�نيالية ب�صكل رئي�صي، 
وخا�صة منها م�جات الهجرات الكربى 
القرن  ت�صعينيات  عقد  يف  متت  التي 
الحتاد  جمه�ريات  من  املا�صي 
امل�جات  وهي  ال�صابق،  ال�ص�فييتي 
م�ؤثر  �صكاين  حتّ�ل  حلدوث  اأّدت  التي 
يه�د  مع قدوم نح� ملي�ن ون�صف من 
الحتاد ال�ص�فييتي اإىل فل�صطني، ول�ل 
تلك الهجرات لكانت اأعداد امل�اطنني 
فل�صطني  اأر�ض  على  الفل�صطينيني 
بنح�  اليه�د  اأعداد  تف�ق  التاريخية 

ملي�ن م�اطن على الأقل.
ال�صيا�صات  اإن  ال�صياق،  هذا  يف 
امل�اطنني  جتاه  »اإ�رشائيلياً«  املتبعة 
يف  الأ�صليني  ال�طن  اأ�صحاب  العرب 
عن�رشية،  �صيا�صة   ،1948 عام  الداخل 
�صيا�صة  امُلنتق�صة،  امل�اطنة  حيث 
م�صاراتها  باتت  والتي  اجلارية،  اأبناء 
الت�رشيعية �صارخة بعد اإقرار الكني�صت 
»قان�ن الق�مية«. لكن جتلياتها وا�صحة 

حيث  الآن،  وحتى   1948 العام  منذ 
نلحظ التايل:

حتت  العرب  امل�اطنني  و�صع  اأولً: 
 1948 عام  من  الع�صكري  احلكم  نظام 
من  رافقه  ما  مع   ،1966 العام  وحتى 
التطهري  منها حمالت  كان  ممار�صات، 
الأرا�صي يف مناطق  العرقي وم�صادرة 
خمتلفة من فل�صطني، وح�رش امل�اطنني 
بالكانت�نات  اأ�صبه  مناطق  يف  العرب 
)املعازل(، كما يجري حتى الآن ب�صاأن 
من  العربية  التجمعات  مع  التعامل 
جنب  النقب  منطقة  يف  وبلدات  قرى 

فل�صطني املحتلة.
»الإ�رشائيلية«  املعطيات  تُ�صري  ثانياً: 
يف  العائلة  دخل  معدل  اأَنّ  اإىل  ذاتها، 
ع�رش  خم�صة  ح�ايل  يبلغ  »اإ�رشائيل« 
)ال�صيكل(  »الإ�رشائيلية«  بالعملة  األفاً 
لدى  العائلة  دخل  معدل  بينما  �صهرياً، 
»اإ�رشائيل«  الفل�صطينيني يف  امل�اطنني 
ويبلغ  )�صيكل(.  اآلف  �صبعة  قرابة  ه� 
معدل الإنفاق للعائلة الفل�صطينية ع�رشة 
اليه�دية  العائلة  بينما  )�صيكل(،  اآلف 
تنفق ثالثة ع�رش األف )�صيكل(، بالرغم 

عدداً  اأكرث  الفل�صطينية  العائلة  اأَنّ  من 
التمييز يف  ثالثاً:  اليه�دية.  العائلة  من 
التعليم من حيث الدرا�صة يف املراحل 
اإمكانية  يف  التقييد  اإىل  و�ص�لً  الأوىل 
اجلامعات  يف  العرب  ال�صبان  ت�صجيل 
العل�م  كليات  منها  وخا�صة  املختلفة 
ومع  والتقنيات،  املعل�ماتية  وهند�صة 
ا�صرتاطات اإ�صافية كل عام. حيث يبلغ 
والكليات  اجلامعات  يف  الطالب  عدد 
 266.9 نح�  »اإ�رشائيل«  يف  الأكادميية 
العرب من  الطالب  يُ�صّكل  األف طالب، 
من  الأ�صليني  ال�طن  اأ�صحاب  اأبناء 
بينهم ح�ايل 17%، لكن يف ال�قت نف�صه 
يدر�ض ح�ايل 15 األف �صاب فل�صطيني 
خارج   1948 عام  املحتل  الداخل  من 
الأردن  يف  اآلف  ع�رشة  بينهم  البالد، 
اجلامعة  يف  اآلف  ثالثة  من  واأكرث 
جنني  مدينة  يف  الأمريكية  العربية 

بال�صفة الغربية.
اخلا�صة  امل�ازنات  يف  التمييز  رابعاً: 
لل��صط  املقدمة  ككل  باخلدمات 
البلدية،  اخلدمات  ومنها  العربي، 
والقرى  للبلدات  وغريها  والجتماعية 

والنقب  واملثلث  اجلليل  يف  العربية 
وال�صاحل، مقارنة مبا يقدم للتجمعات 

اليه�دية وامل�صتعمرات.
خام�صاً: التفاوت يف معدل الأعمار بني 
اخلدمات  تدين  نتيجة  والعرب،  اليه�د 
املقدمة للمجتمع العربي، وخا�صة يف 
جانبها ال�صحي. حيث يبلغ معدل اأعمار 
بينما  عاماً،   84 »اإ�رشائيل«  يف  الن�صاء 
ه�  الفل�صطينيات  الن�صاء  اأعمار  معدل 
81 عاماً تقريباً. ومعدل اأعمار الرجال 
اأعمال  معدل  بينما  عاماً،   81 قرابة 
الرجال الفل�صطينيني اأقل ب�صنتني. ومن 
بني اأ�صباب تدين معدل الأعمار: البنية 
البلدات  يف  ن�صبياً  املتدنية  التحتية 
اأقل،  ب�صكل  اخلدمات  وت�فر  العربية، 
اأماكن  يف  الفل�صطينيني  الرجال  عمل 

ومهن خطرية، ح�ادث �صري اأكرث…
العمل  فر�ض  يف  التمييز  �صاد�صاً: 
العرب  امل�اطنني  وا�صتبعاد  ل�ظيفي، 
من ع�رشات ال�ظائف احلك�مية، ومنها 
ما يتعلق بالعمل يف ال�زارات التي يُ�صار 
وق�رشها  ال�صيادية«.  بــ«ال�زارات  اليها 

على اليه�د فقط.

 نا�شر نا�شر

الفل�صطيني  ال�صعب  اأظهر 
قطاع  يف  املقاومة  وف�صائله 
وا�صحا يف  ون�ص�جا  غزة حكمة 
اإدارة فعاليات م�صرية الع�دة على 
اأن�اعها واأ�صكالها املختلفة، وه� 
وعد  اإ�صقاط  جمعة  يف  برز  ما 
للم�صريات(،   32 )اجلمعة  بلف�ر 
عاٍل  نف�ض  ب�صبط  والتي متيزت 
جماهري  قبل  من  وبناء  هادف 
ال�صعب الفل�صطيني املتظاهرين 
ركزت  حيث  احلدود،  على 

اأ�صاليب، وتركت  امل�صريات على 
اأ�صاليب اأخرى  م�ؤقتا على الأقل 
واخرتاق  احلارقة  كالبال�نات 

ال�صياج الفا�صل.
اإدارة  يف  واحلكمة  الن�ص�ج  برز 
خالل  من  الع�دة  م�صريات 
وه�  وا�صح؛  مبداأ  على  التاأكيد 
ال��صيلة،  من  اأهم  الهدف  اأن 
وال��صيلة يف خدمة الهدف ولي�ض 
الت��صل  ه�  والهدف  العك�ض، 
عن  اخلانق  احل�صار  لتخفيف 
بالكامل،  غزة على طريق ك�رشه 
املقاومة  فهي  ال��صيلة  اأما 

اقت�صى  فاإن  اأ�صكالها،  بكافة 
ا�صتخدام  الهدف  وتطلب  الأمر 
اأخرى  و�صيلة  دون  معينة  و�صيلة 
للت��صل  فر�صة  اأعطاء  اأجل  من 
فال�صعب  ونعمت،  فبها  للهدف 
اأن  ويف�صل  يرغب  الفل�صطيني 
اخل�صائر  باأقل  اأهدافه  تتحقق 
ال��صائل  واأ�صهل  املمكنة 
الحتالل  ولكن  املت�فرة، 
الغا�صم ه� من يعقد الأم�ر دوما 
والبط�ض  القمع  على  باإ�رشاره 

واملماطلة يف فك احل�صار.
يظهر  اأن  املحتل  يحاول  قد 

العايل  واللتزام  الن�ص�ج  اأمر 
الع�دة  م�صرية  ملتظاهري 
العف�ية  مع  يتناق�ض  كاأمر 
يخرج  التي  والتلقائية  وال�صعبية 
ال�صعب  اأبناء  من  الكثري  ب�صببها 
للتظاهر والحتجاج  الفل�صطيني 
على  وطبيعي  اإن�صاين  فعل  كرد 
وا�صتفحال  الحتالل  جرائم 
ت�ص�يه  بذلك  ويحاول  احل�صار، 
يف  املتظاهرين  جناح  حقيقة 
قيادة  واإن�صاء  اأنف�صهم  تنظيم 
عليا  م�حدة  وطنية  وهيئة 
ك�رشط �رشوري وواجب ل�صمان 

حتقيق اأهدافهم املن�ص�دة.
والتزام  ن�ص�ج  من  ظهر  ما  هل 
 32 اجلمعة  يف  فر�صة  واإعطاء 
�صي�صمن  الع�دة  م�صريات  من 
�صيجرب  اأو  املطالب  حتقيق 
من  لي�ض  الرتاجع؟  على  املحتل 
امل�صم�ن اأن يتم ذلك، ولكن هذا 
اأهمية  اأو ي�صعف  لن ي�رش بحال 
ال�صامن  فهما  واللتزام  الن�ص�ج 
للرتاجع  العدو  لإجبار  ال�حيد 
عدنا(؛  عدمت  )واإن  ح�صاره  عن 
عاد  للمماطلة  الحتالل  عاد  اإن 
من  ي�صاء  ما  ل�صتخدام  ال�صعب 

و�صائل املقاومة.
التاريخية  التجربة  اأظهرت  لقد 
امل��ص�عية  والدرا�صات 
ذات  ال�طنية  املقاومة  اأن 
ميكن  ل  املحدودة  الإمكانات 
لها اأن تنجح يف حتقيق اأهدافها 
املتغطر�ض  حمتلها  وم�اجهة 
ما  الهائلة  الإمكانات  و�صاحب 
مل تتمتع بدرجة عالية من الذكاء 
واملرونة يف اإدارة ما متتلكه من 
اأدوات وو�صائل مقاومة حمدودة؛ 
منت�رشة  الرا�صدة  فاملقاومة 

اأبدا.

م�سريات العودة ون�سوج املقاومة

املجتمع الفل�شطيني، يف الداخل وال�شتات، جمتمع فتي، حيث ُت�شكل فئة �شغار ال�شن ن�شبة مرتفعة منه يف حني ت�شكل فئة كبار ال�شن اأو امل�شنني ن�شبة قليلة من التعداد العام لل�شعب 
الفل�شطيني يف الداخل وال�شتات، فهو جمتمع تفوق فيه ن�شبة من هم دون ال�شاد�شة ع�شر من العمر، لتبلغ نحو %60 من املواطنني الفل�شطينيني، بالرغم من تفاوت ن�شبة اخل�شوبة للمراأة 

الفل�شطينية من مكان لآخر، حيث ُتدد تلك الن�شبة )مفهوم اخل�شوبة( عدد احلالت الإجنابية للمراأة الفل�شطينية خالل عمرها الإجنابي. حيث ُت�شري املعطيات املتوفرة اأن ن�شبة اخل�شوبة 
للمراأة الفل�شطينية يف قطاع غزة ويف الداخل 1948 هي الأعلى بني الفل�شطينيني، بعد اأن كانت تلك الن�شبة هي الأعلى بني لجئي فل�شطني يف لبنان و�شوريا يف الفرتات املا�شية.
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 الأ�شتاذ / لعوبي اأحمد حم�رض ق�شائي لدى
 اخت�شا�س اإقليم جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مقره

 ب 15 �شارع حممد بوبلة باب الوادي – اجلزائر
الهاتف /0775-76-77-39

 حم�رض ن�رض م�شمون ر�شمي
طبقا لن�س املادة  4/412  من ق ا م ا

لفائدة ال�شيد / موفق ن�رض الدين
 -ال�شاكنان ب 111 �شارع الأمري خالد بولوغني – اجلزائر

 بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة باب الوادي بتاريخ 2019/01/29 فهر�س حتت رقم 19/00367 جدول حتت رقم 18/02973
 و املمهور بال�شيغة التنفيذية

 و تطبيقا لأحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
 و بناء على الإذن بن�رض ال�شادر من طرف ال�شيد رئي�س حمكمة باب الوادي بتاريخ 2019/06/03 حتت رقم 19/2164

 القا�شي مبايلي : القيام بن�رض م�شمون احلكم ال�شادر عن حمكمة باب الوادي بتاريخ 19/01/29 فهر�س حتت رقم 19/00367
 جدول حتت رقم 18/02973 عن الق�شم العقاري و املمهور بال�شيغة التنفيذية .كون اللتزام يفوق 500.000.00 دج يف جريدة

 يومية وطنية
 و القا�شي مبايلي / الزام املدعى عليهما معتمري حممد و معتمري فريدة بالت�شامن بان يدفعا للمدعي موفق ن�رض الدين مبلغ
الق�شائية مبا ، امل�شاريف  به  ( كتعوي�س عن جممل ال�رضار الالحقة   قدره ثالث ماليني دينار جزائري )3.000.000،00 دج 
 فيها م�شاريف اخلربة املقدرة مببلغ خم�شة و ثالثون الف دينار جزائري )35.000،00 دج( و كذا ر�شم ت�شجيل الدعوى الأ�شلية و
 دعوى احلال املقدرة اجمال مببلغ ثالثة الف دينار جزائري )3.000،00دج( على عاتق املدعى عليهما منا�شفة بالإ�شافة اىل

. امل�شاريف الق�شائية و احلقوق التنا�شبية و املحددين يف حم�رض التكليف بالوفاء
 حتت جميع التحفظات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 مكتب ال�شتاذة بومدين مروان فاطمة الزهراء

 حم�رضة ق�شائية لدى اخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة-جمل�س ق�شاء تيبازة
04حي 60 م�شكن التطوري عي�شات ايدير ال�رضاقة
هاتف رقم : 023.36.33.43 / 0552.12.22.33

 حم�رض اإعالن عن بيع باملزاد العلني
 عن طريق الن�رض طبقا للمادة 748 من قانون الجراءات املدنية و الدارية

 نحن الأ�شتاذة بومدين مروان فاطمة الزهراء املح�رضة الق�شائية املحلفة املعتمدة لدى اخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة  جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبها ب : 04 حي 60
 م�شكن التطوري – عي�شات ايدير – ال�رضاقة – املوقعة اأدناه

 لفائدة : ال�شيد بن قا�شي عبد النا�رض ، ال�شاكن ب 09 �شارع دي زواف الق�شبة ، اجلزائر اأ�شالة عن نف�شه و يف حق ورثة بن قا�شي بلمعيزة من زوجته املرحومة ايروزين
 فاطمة الزهراء و هم كل من ال�شادة : بن قا�شي نور الدين ، بن قا�شي نعيمة ، بن قا�شمي ح�شيبة، بن قا�شمي �شليمة ، بن قا�شمي وريدة ، بن قا�شمي ح�شيبة ، عبالوي الويزة
 عا�شور اأمين ، مبوجب عقد وكالة خا�شة حمررة من قبل الأ�شتاذة وادي مني حورية ، موثقة بتاريخ 2016/01/26 ، املختار موطنه لدى مكتب املح�رضة الق�شائية الأ�شتاذة
 بومدين مروان فاطمة الزهراء الكائن بحي 60 م�شكن التطوري عي�شات ايدير ال�رضاقة �شد ورثة �شعابي وردية و هم : بن قا�شي فوزية ، بن قا�شي ميلود ،بن قا�شي حمزة ،

. بن قا�شي كرمي اهلل ، بن قا�شي عقيلة ، بن قا�شي بهية ، بن قا�شي فريدة ، بن قا�شي زهور ال�شاكنني بديار الهنا رقم 16 اأولد فايت
يف- املوؤرخة  التنفيذية  بال�شيغة  املمهور   14/05534 رقم  فهر�س   ،  2014/10/12 بتاريخ  العقاري  الق�شم  ال�رضاقة  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  تنفيذا   . زهرة   مزراي 
 2015/10/13 امل�شحح مبوجب احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�شم العقاري بتاريخ 2015/03/29 فهر�س رقم 15/02229 املمهور بال�شيغة التنفيذية ، املوؤرخة يف
 2015/10/13 تعيني العقار مو�شوع البيع باملزاد  العلني : العقار مو�شوع البيع يتمثل يف قطعة اأر�شية واقعة بديار الهنا رقم 16 اأولد فايت م�شاحتها 570 م2 ، عليها بناية
 م�شاحتها 157.45 م2 ، تتكون من طابق اأر�شي به م�شتودع ي�شمل كل م�شاحة الطابق و طابق علوي به 05 خم�س حجرات و مطبخ و حمام و مرحا�س ، ت�شمل الأمكنة على
 فناء واقع بالناحية الغربية و حديقة واقعة بالناحية ال�رضقية و اجلنوبية ، كما للعقار واجهة على ال�شارع العمومي غربا طولها حوايل 29 مرت يحدها من ال�شمال القطعة رقم

. 21 و 121 ، من اجلنوب �شارع عمومي و من ال�رضق �شارع عمومي و من الغرب القطعة رقم 20 العقار م�شغول من قبل ورثة �شعابي وردية
األف و �شتة وخم�شون دينار جزائري و خم�شة و ثالثون �شنتيم ( بعد  حدد الثمن الأ�شا�شي للبيع ب 113.804.056.35 دج ) مائة وثالثة ع�رض مليون و ثمامنائة و اأربعة 

. انقا�س الع�رض
 بناء على حم�رض قائمة �رضوط بيع عقار باملزاد العلني املوقع من قبل رئي�س اأمناء ال�شبط ملحكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/06/02 رقم اإيداع 2016/03

 بناء على اأمر بالتاأ�شري على حم�رض اإيداع قائمة �رضوط بيع عقار باملزاد ) حتديد جل�شة العرتا�شات و جل�شة املزايدة ( املوقع من قبل ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة
بتاريخ 2016/06/02 بناء على جل�شة العرتا�شات املنعقدة مبكتب ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2016/06/28 على ال�شاعة 10 العا�رضة

 بناء على جل�شة البيع املنعقدة مبحكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/05/26 ، نعلن اأنه مت تاأجيل جل�شة البيع لتاريخ 2019/07/07 على ال�شاعة 09 �شباحا بقاعة اجلل�شات رقم
. 02 مبحكمة ال�رضاقة

 �رضوط البيع : اإ�شافة اىل ال�رضوط املذكورة بقائمة �رضوط البيع ، يلتزم الرا�شي عليه املزاد بدفع 5/1 )خم�س( الثمن مبوجب �شيك م�شادق عليه و امل�شاريف و الر�شوم
 امل�شتحقة حال انعقاد اجلل�شة و اأن يدفع باقي املبلغ خالل اأجل ثمانية اأيام باأمانة �شبط املحكمة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 مكتب الأ�شتاذ لعوبي اأحمد

 حم�رض ق�شائي
و الكائن مكتبه /ب 15 �شارع حممد بوبلة

 باب الوادي اجلزائر
الهاتف : 0775-76-77-39

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
طبقا لن�س املادة 750 من ق ا م ا

 لفائدة /فريق مالويف و هم/مالويف نبيلة -حممد ر�شيدي-بدرة-جنيبة-حممد توفيق- عبد احلليم عبد ال�شالم-فريد حممد-وورثة مالويف منرية وهم ابنها �شلمان عبد احلق-وورثة مالويف حممد من طليقته ملياين رقية وهم
 مالويف �شليمة -مالويف يو�شف و مالويف حممد وليد وورثة مالويف عبد اجلليل و هم مالفي �شامية -�شوهام �شتي-مالويف وحيدة -�شليمة -مالويف حممد عبد الكرمي-مالويف حممد �شيف الدين و مالفي حممد زين العابدين

اجلاعلني موطنهم املختار بحي 240م�شكن عمارة.... رقم 98احلمامات -اجلزائر
 �شد/ورثة مالويف حممد من زوجته الثانية كوردي �شفية /وهم زوج ته كوردي �شفية القائمة يف حق اأبنائها القا�رضان /مالويف حممد رحيم -حممد فوؤاد *ال�شاكنني /ب�شارع الخوة زاوي رقم 13 /بولوغني -ولية اجلزائر

و تنفيذا للحكم ال�شادر عن حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�س حتت رقم 2016/01477 عن الق�شم العقاري و املمهور بال�شيغة التنفيذية
 و امل�شحح باحلكم ال�شادر عن  حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�س حتت رقم 2016/02190 عن الق�شم العقاري

 و  بناءا على ن�شخة من قائمة �رضوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة باأمانة �شبط حمكمة باب الوادي و املوؤ�رض عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط املحكمة بتاريخ 2016/02/04
 

تعيني العقار
    قطعة ار�س ذات طابع فالحي تقع باإقليم بلدية بولوغني �شابقا بلدية �شانتوجان باملكان امل�شمى 

 LES PLATEAU DES DEUX MOULINSحاليا �شارع الخوة زاوي رقم 13 ولية اجلزائر ذات م�شاحة قدره 313.50 م 2 
"حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�شاحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب "3ه

. من املكان امل�شمى اأعاله هذه القطعة  م�شيد عليها بناية تتكون من الطابق الأر�شي يحتوي على غرفتني 02 و غرفة معي�شية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البهو
 الطابق الأول يحتوي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رضفتني و خزانة البهو كما هو ثابت من �شهادة وجود بناية �شيدت قبل �شنة 1985 �شادرة عن رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية بولوغني بتاريخ 2006/03/06 حتت

 رقم 2006/01
 و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة الأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�س املخطط .و من جهة الثانية/بطريق عر�شه اأربعة 04 امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�س املخطط ومن اأخرية بالقطعة رقم

 5 من نف�س املخطط
ا�شل امللكية

 لقد امتلك املرحوم مالويف يو�شف العقار املذكور اأعاله قيد حياته عن طريق ال�رضاء و ذلك مبوجب عقد تلقاه الأ�شتاذ روين قوين املوثق باجلزائر اآنذاك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�شجل باجلزائر يف 2اوت 1954 و م�شهر
باجلزائر بتاريخ 6اوت1954 جملد 2007/448

�رضوط البيع
 و حدد ال�شعر الفتتاحي لنطالق املزايدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جزائري اأربعون مليون دينار جزائري و ذلك ح�شب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري الأ�شتاذة فراي ن�شرية املودعة لدى امانة �شبط

. املحكمة بتاريخ 2015/11/17
 و بعد انقا�س الع�رض 10% مرتني ي�شبح ال�شعر الفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و هذا طبقا لن�س املادة 754 من ق.ا.م.ا

 و عليه نعلن للجمهور بانه �شي�رضع  يف البيع باملزاد العلني للعقار املذكور اأعاله يف اجلل�شة املربجمة ليوم 26 /06 / 2019 على ال�شاعة 10:30 العا�رضة و الن�شف �شباحا لدى حمكمة باب الوادي
 اإ�شافة اىل ال�رضوط املذكورة يف قائمة �رضوط البيع فان الرا�شي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�س الثمن 1/5 بالإ�شافة اىل امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اجل اأق�شاه ثمانية"8"  اأيام

 باأمانة �شبط املحكمة
 يتم الطالع على قائمة �رضوط البيع مبكتب املح�رض الق�شائي او لدى امانة �شبط حمكمة باب الوادي
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املح�رض الق�شائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 مكتب ال�شتاذة بومدين مروان فاطمة الزهراء

 حم�رضة ق�شائية لدى اخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة-جمل�س ق�شاء تيبازة
04حي 60 م�شكن التطوري عي�شات ايدير ال�رضاقة
هاتف رقم : 023.36.33.43 / 0552.12.22.33

حم�رض اإعالن عن بيع باملزاد العلني لعقار حمجوز
 عن طريق الن�رض طبقا للمادة 749 و 750 من قانون الجراءات املدنية و الدارية

 نحن الأ�شتاذة بومدين مروان فاطمة الزهراء املح�رضة الق�شائية املحلفة املعتمدة لدى اخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة  جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبها ب
 : 04 حي 60 م�شكن التطوري – عي�شات ايدير – ال�رضاقة – املوقعة اأدناه

 لفائدة : ال�شيد تبوب حممد بن �شالح املقيم ب : حي 420 م�شكن اأ عمارة 36 رقم 07 احلميز الدار البي�شاء اجلزائر و املختار موطنه)ها( لدى مكتب الأ�شتاذة
 بومدين مروان فاطمة الزهراء حم�رضة ق�شائية ، الكائن مكتبها برقم 04 حي 60 م�شكن – التطوري- عي�شات ايدير – ال�رضاقة ، ب�شفته حاجز / �شد : ال�شيد
 عوي�شي بن �شامل ال�شاكن ب : حي جعفر �شليمان قطعة رقم 80 بلدية ال�رضاقة ، ب�شفته حمجوز عليه – موجب عقد اعرتاف بالدين املحرر من قبل الأ�شتاذ
 جمال الدين قوزام موثق بحي الب�شاتني الدار البي�شاء بتاريخ 2013/02/25 فهر�س رقم 2013/81 ، املمهور بال�شيغة التنفيذية ، تنفيذا لأمر على عري�شة
 املوقع من قبل ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة ، بتاريخ 2013/08/15 رقم الرتتيب 13/03656 ، فهر�س : 13/2840 الذي اأمر بتوقيع حجز تنفيذي على عقار
 املدين عوي�شي بن �شامل . العقار مو�شوع البيع : يتمثل يف قطعة اأر�س للبناء كائنة يف اإقليم بلدية ال�رضاقة حي جعفر �شليمان دائرة ال�رضاقة م�شاحتها  200
 م2  من تق�شيم اجمايل م�شاحته 65.230 م2 املحددة باملخطط تق�شيم على النحو التايل قطعة رقم 80 يحدها من ال�شمال ممر احلي من اجلنوب قطعة
 رقم 81 من ال�رضق باقي الأر�س من الغرب قطعة رقم 78 عليها بناية تتكون من طابق حتت اأر�شي به حمام عمومي و طابق اأر�شي به م�شتودع و طابق علوي

. اأول به دو�س عمومي و طابق علوي ثان به �شقة
 عقد م�شهر بتاريخ 1993/09/04 حجم 29 رقم 71 . الأمكنة ي�شغلها املحجوز عليه مع عائلته – حدد الثمن الأ�شا�شي للبيع ب : 60.973.560.00 دج بعد

 انقا�س الع�رض
 بناء على حم�رض اإيداع قائمة �رضوط بيع عقار باملزاد العلني موؤ�رض عليه من قبل رئي�س اأمناء ال�شبط ملحكمة ال�رضاقة بتاريخ 2013/12/15 رقم الإيداع
 2013/23 بناء على جل�شة العرتا�شات املنعقدة مبكتب رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2014/01/21 ، بناء على جل�شة البيع املنعقدة مبحكمة ال�رضاقة

– بتاريخ 2019/05/26 ، نعلن اأنه مت تاأجيل جل�شة البيع بتاريخ 2019/07/07 على ال�شاعة 09 �شباحا بقاعة اجلل�شات رقم 02 مبحكمة ال�رضاقة
و �شيك م�شادق عليه  الثمن مبوجب  بدفع 5/1 )خم�س(  املزاد  الرا�شي عليه  يلتزم   ، البيع  بقائمة �رضوط  املذكورة  ال�رضوط  اىل  اإ�شافة   : البيع   �رضوط 

 امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة حال انعقاد اجلل�شة و اأن يدفع باقي املبلغ خالل اأجل ثمانية اأيام باأمانة �شبط املحكمة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 ولية مترنا�شت
 دائرة مترنا�شت
  بلدية عني اأمقل

 م�شلحة التنظيم و ال�شوؤون العامة
 مكتب النتخابات و اجلمعيات

 الرقم 2019/02
 و�شل ت�شجيل الت�رضيح بتاأ�شي�س جمعية حملية

 ذات طابع اجتماعي
 مبقت�شى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم :

 الثنني 29 مار�س 2019
 ت�شليم و�شل ت�شجيل الت�رضيح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية ذات طابع ثقايف امل�شماة

جمعية اأولياء التالميذ لبتدائية يو�شف ال�شديق افراغ 02 بلدية عني اأمقل

 يرتاأ�شها ال�شيد )ة( حمادين مو�شى
الكائن مقرها : حي افراغ 02 بلدية عني اأمقل مترنا�شت

الإم�شاء

 مالحظة : التاأ�شي�س القانوين للجمعية وفقا لأحكام املادة 9 من القانون 06/12 املتعلق باجلمعيات و بعد القيام الجباري ب�شكليات الإ�شهار على
 نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية واحدة و ذات توزيع وطني وفقا لأحكام املادة 18 من الفقرة الثانية من القانون ال�شالف الذكر

اجمدال يف : 2019/06/11
 ولية امل�شيلة
دائرة اجمدال
بلدية اجمدال

اإ�شهار جتديد جمعية حملية

املتعلق  2012 12 جانفي  ل  املوافق  18 �شفر  املوؤرخ يف   12 رقم  القانون  لأحكام   طبقا 
 باجلمعيات

 لقد مت هذا اليوم : 2019/01/15 جتديد جمعية ذات �شبغة حملية
ت�شمية اجلمعية : جمعية ن�شاطات املركب اجلواري بلدية اجمدال

املعتمدة بتاريخ :2003/03/25 حتت رقم 57
املودع : ا�شعيداين مراد

 املقر الجتماعي  : املركب اجلواري بلدية اجمدال ولية امل�شيلة
 الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س

ANEP N°:  1916013226 الو�شط:2019/06/13



تقرير:اإعالم الأ�سرى

هي  �صدقاً  الروايات  اأكرث 
امليدان  من  تاأتي  التي 
التجربة  اأ�صحابها  ويعي�ش 
القا�صية،  واإجراءاتها  مبرارتها 
احلليم  عبد  امل�صن  املحرر 
با�صا)59عاماً( من �صكان مدينة 
حترر  ال�صهداء،  والد  قلقيلية، 
االثنني،  يوم  م�صاء  االأ�رس  من 
حكٌم  بحقه  �صدر  اأن  بعد 
خم�صة  مدة  الفعلي  بال�صجن 
غرامة  بدفع  وحكٌم  اأ�صهر، 
�صيقل،  األف   15 بقيمة  مالية 
االأ�رسى  اإعالم  مكتب  ي�صارك 
االأ�رسى  ق�صة مر�صه وق�ص�ش 

املر�ش يف �صجن جلبوع.
عبد  احلاج  املحرر  يقول 
احلليم يف لقاٍء مع مكتب اإعالم 
املر�صى  االأ�رسى  االأ�رسى" 
مناذج  االحتالل  �صجون  يف 
ال�صجن  يواجهون  حمزنة، فهم 
باأج�صاد  واملر�ش  وال�صجان 
هزيلة تفتك بها االأمرا�ش يوماً 
بعد يوم، واأنني اأوجاعهم يدمي 
القلوب، فهم يواجهون م�صلحة 
�صجوٍن ال ترحم، وتعاقبهم على 

ملفاتهم االأمنية".
ي�صمت احلاج عبد احلليم برهة 
من الزمن للحديث عن اأ�صعب 
حاالت ال�صجون املر�صية، وهو 
االأ�صري ب�صام ال�صايح من مدينة 
اأيوب"  "اأبو  واملكنى  نابل�ش 
ال�صائح  ب�صام  االأ�صري  ويقول" 
املكنى باأبي اأيوب له من كنيته 
ن�صيب، فهو يتحمل �صرب نبينا 
اأيوب عليه ال�صالم، فال�رسطان 
ينه�ش ج�صده، وقد كنت اأ�صاهد 
فهو  ذلك  ومع  ووجعه،  تاأمله 
حكماً  ينتظر  حمت�صب،  �صابر 
من  معاناته  من  بالرغم  موؤبداً 
يف  ال�رسطان  من  اأنواع  ثالثة 

الدم والعظم والرئة".
احلليم"  عبد  احلاج  ي�صيف 
جلبوع  �صجن  يف  يرتك  ب�صام 

احلالة،  بهذه  معه  كنت  حيث 
يزور العيادة التي ال تعطيه �صوى 
امل�صكنات، وعند احلديث معه 
فاإنك تتحدث عن قامة �صاخمة 
الوجع  اإخفاء  يحاول  �صابرة، 
ال  معنوياته  من�صوب  واالأمل، 
�صاحب  فهو  تتخيله،  اأن  ميكن 
همة، وم�صلحة ال�صجون تعرف 
ب�صكل كامل، ومع  الطبي  ملفه 
معه  وتتعامل  تتجاهله  ذلك 
انتقاماً  عادية؛  مر�صية  كحالة 
بخلية  بعالقته  التهامه  منه، 
بيت فوريك "خلية ايتمار" عام 
بحقهم  �صدرت  والذين   ،2015

اأحكام موؤبدة".
ال�صهر �صالح اأبو �صالح

ينتقل احلاج عبد احلليم الذي 
اآثر احلديث عن اأمرا�ش رفاقه 
االأ�رسى على مر�صه ومعاناته، 
زوج  �صهره  عن  احلديث  اإىل 
اأبو �صالح،  االأ�صري �صالح  ابنته 
�صجن  يف  معه  كنت  يقول" 
احلالة  تاأتيه  وكانت  جلبوع، 
كان  امل�صهد  وهذا  الع�صبية، 
االأ�صري  فهذا  اجلميع،  يوؤمل 

يحتاجان  طفالن  خلفه  ترك 
بالكلى،  مر�صى  فهما  اإليه 
مع  متابعة  اإىل  ويحتاجون 
من  ووجعه  وامل�صايف،  االأطباء 

مر�صه ومر�ش اأطفاله".
احلليم  عبد  احلاج  يتابع 
االأ�صري  �صهره  عن  احلديث 
يحاكمه  االحتالل  ويقول" 
ال�صحي  الو�صع  هذا  يف  وهو 
ال�صجون  وعيادات  والنف�صي، 
لتعذيب  اأماكن  عن  عبارة 
با�صم  املر�صى  االأ�رسى 
اهتمام  فال  الطبية،  املراجعة 
على  عر�صهم  ويتم  ب�صحتهم، 
ب�صكل  الع�صكري  الطبيب 
بالتقييم  له  روتيني، وال عالقة 
ويتم  للمري�ش،  ال�صحي 
ال  مب�صكنات  املري�ش  تعذيب 
املر�ش،  بطبيعة  لها  عالقة 
عذاب  املري�ش  االأ�صري  وينال 
العيادة ذهاباً واإياباً ب�صكل �صبه 

متكرر".
الغرامات املالية

عبد  احلاج  املحرر  يتحدث 
الغرامات  عن  البا�صا  احلليم 

املحاكم  فيقول"  املالية 
حماكم  اأ�صبحت  الع�صكرية 
الغرامات  بفر�ش  تهتم  جباية، 
املالية على االأ�رسى البتزازهم، 
فاأنا دفعت 15 األف �صيقل – ما 
  - امريكى  دوالر   4500 يقارب 
االآالف،  ع�رسات  دفع  وغريي 
تذهب خلزينة  مبالغ  وجميعها 
يعتقلون  فهم  االحتالل،  جي�ش 
على  ويجربونهم  املواطنني 
انتقاماً  باهظة  غرامات  دفع 
يواجهون  فاالأ�رسى  منهم، 
اأحكاماً ظاملة بال�صجن الفعلي 
االأمر  باهظة، وهذا  وغرامات 
خالل  من  يتوقف  اأن  يجب 
اجلهات  كل  من  قانونية  حملة 

احلقوقية والدولية".
يرى املحرر البا�صا باأن هناك 
االأ�رسى  بحق  مالية  قر�صنة 
ت�صتطيع  ال  التي  وعائالتهم 
توفري هذه الغرامات التي تثقل 
من  يتعمد  واالحتالل  كاهلهم، 
زيادة  الغرامات  هذه  خالل 

فقر عائالت االأ�رسى. 

الإعالم وال�سيا�سة والأمن ، وبالونات الختبار التي تطلقها ال�سحف وال�سحفيون يف الكيان 
ال�سهيونى فيما يخ�ص الق�سايا الفل�سطينية والعربية والإ�سرائيلية عرب الأخبار املوجهة وخا�سة 

التى تتعلق بالتوقعات امل�ستقبلية ومعرفة ردود فعل اخل�سم على قاعدة اأ�سلوب " بالون الختبار " 
ونظرية الإعالم املعروفة " بحار�ص البوابة " ، جتعلنا كوطنيني واإعالميني اأكرث حذراً وتاأنيًا ودقة 

يف نقل الأخبار )الإ�سرائيلية( اليومية التي تاأخذ اأبعاداً اأمنية و�سيا�سية ي�سدرها جمموعة من 
ال�سخ�سيات التي تعمل يف )ا�سرائيل( يف حقل الإعالم والأمن �سويًا .

الأ�سري املحرر املري�ص عبد احلليم با�سا 

ذكريات الأ�سرى املر�سى يف �سجن جلبوع

اخلمي�ص 13 جوان 2019  املوافـق  ل10 �سوال  1440هـ 10

نادي الأ�سري الفل�سطينى

اأ�سرى "ع�سقالن" يقررون ال�سروع 
باإ�سراب مفتوح عن الطعام الأحد املقبل

نادي الأ�سريالفل�سطينى

قوات الحتالل تعتقل )15( مواطنًا 
من ال�سفة بينهم طفالن

قرر االأ�رسى يف معتقل "ع�صقالن" 
عن  مفتوح  اإ�رساب  يف  ال�رسوع 
االأحد  يوم  من  ابتداء  الطعام 
 2019/06/16 املوافق  املقبل 
االإجراءات  ملواجهة  وذلك   ،
اإدارة  تفر�صها  التي  التنكيلية 
ت�صاعدت  والتي  بحقهم،  املعتقل 
ني�صان/ اأبريل  �صهر  نهاية  منذ 
تنفيذها  خالل  من  املا�صي، 
اقتحامات وتفتي�صات ليلية متكررة 
لق�صم االأ�رسى الوحيد يف املعتقل، 
من  عدد  ونقل  غرامات،  وفر�ش 
وبني  تع�صفياً.  االأ�رسى  ممثلي 
التوتر  من  حالة  اأن  االأ�صري  نادي 
ا�صتمرار  مع  املعتقل،  ي�صهدها 
اال�صتجابة  ورف�صها  االإدارة  تعنت 
ملطالب االأ�رسى، املتمثلة  بوقف 
الليلة  والتفتي�صات  االقتحامات 
اأ�رسى  لوجود  مراعاة  اأدنى  دون 
ووقف  املعتقل،  داخل  مر�صى 
ممثلي  طالت  التي  النقل  عمليات 
العقوبات  وكذلك  االأ�رسى، 
املفرو�صة على عدد من االأ�رسى. 
االأ�صري  اأن  االأ�صري  نادي  واأكد 
نقله  الذي جرى  اأبو حميد  نا�رس 
�صيخو�ش  "نفحة"  معتقل  اإىل 

يف  االأ�رسى  رفاقه  مع  االإ�رساب 
"ع�صقالن".ولفت نادي االأ�صري اإىل 
بتنفيذ  هددت  املعتقل  اإدارة  اأن 
اآخر  لعدد  تع�صفية  نقل  عمليات 
و�صبق  املعتقل،  يف  االأ�رسى  من 
العقوبات  ذلك فر�صها جلملة من 
ني�صان/  �صهر  نهاية  منذ  عليهم 
 )24( بحرمان  2019 متثلت  اأبريل 
والزيارة  "الكنتينا"  من  اأ�صرياً 
اإ�صافة اإىل فر�صها غرامات مالية 
بحقهم. و�صهد �صهر ني�صان/ اأبريل 
االأ�رسى  بني  مواجهة  املا�صي 
قوات  نفذت  حيث  واالإدارة، 
وخربت  للق�صم،  اقتحامات  القمع 
وقت  ويف  االأ�رسى.  مقتنيات 
�صابق اأعلن اأ�رسى "ع�صقالن" حّل 
واال�صتمرار  التنظيمي،  التمثيل 
االحتجاجية،  خطواتهم  تنفيذ  يف 
نقل ممثل  بعد  ذروتها  بلغت  التي 
اأبو حميد.  املعتقل االأ�صري نا�رس 
"ع�صقالن"  معتقل  اأن  اإىل  يُ�صار 
ي�صم ق�صم وحيد لالأ�رسى االأمنيني 

وعددهم )46( اأ�صرياً.

االحتالل  قوات  اعتقلت 
املا�صية  الليلة  االإ�رسائيلي 
على  مواطناً   )15( اليوم  وفجر 
االأقل من ال�صفة، بينهم طفالن، 
على  اعتداءات  ذلك  رافق 
املواطنني بال�رسب املرّبح، عدا 
عن عمليات التخريب التي طالت 
اإن  االأ�صري  نادي  وقال  املنازل. 
خم�صة مواطنني جرى اعتقالهم 
من حمافظة طولكرم من بينهم 
�صنوات  ق�صوا  �صابقني  اأ�رسى 
وهم:  االحتالل  معتقالت  يف 
 53( احل�رسي  خ�رس  عدنان 
نا�صيف  جميل  وراأفت  عاماً(، 
عو�ش  كمال  واأو�ش  عاماً(،   55(
حممد  واإ�صحق  عاماً(،   20(
ومن�صور  عاماً(،   21( حماميد 
ومن  عاماً(.   22( اللبدي  ح�صن 
عدة بلدات واأنحاء يف حمافظة 
اأربعة  االحتالل  اعتقل  اخلليل 

وهم:  طفالن  بينهم  مواطنني 
 15( الرجبي  فتحي  م�صطفى 
عاماً(، واأحمد فواز الرجبي )15 
اعتقالهما  جرى  حيث  عاماً(، 
عقب االعتداء عليهما بال�رسب 
حممد  على  عالوة  املربح، 
 41( ر�صوان  ووليد  م�صاملة، 
اعتقال  جرى  فيما  عاماً(. 
نابل�ش  حمافظة  من  ملواطنني 
االأغرب،  فتحي  عمر  وهما: 
عاماً(.   28( اجلربي  و�صامح 
املواطن  املعتقلني  اإىل  يُ�صاف 
عاماً(   20( حميدان  نادر  اأن�ش 
من حمافظة رام اهلل، ومن بلدة 
حممد  القد�ش  ق�صاء  نباال  بري 
اأ�رسف  وفادي  وهدان،  زيدان 
ك�صبة من خميم قلنديا، ومواطن 
اعتقاله من  اآخر مقد�صي جرى 

البلدة القدمية. 



ر�سالة  يف  الأ�سريات  واأو�سحت 
ن�سخًة  القد�س  مهجة  و�سلت 
اإزالة  هي  مطالبهن  اأن  عنها 
نهائي  ب�سكل  املراقبة  كامريات 
من الفورة والتي مت�س حريتهن، 
بحيث  الفورة  �ساعات  وزيادة 
اأدنى،  كحد  �ساعات   8 تكون 
املعدة  احلمامات  تكون  واأن 
ولي�س  الق�سم  داخل  لال�ستحمام 
يف ال�ساحة، حيث اأن احلمامات 
ول  الفورة  يف  متواجدة  احلالية 
وهذا  داخلية  اأبواب  به  يوجد 
يتنافى مع اأب�سط حقوق الأ�رسى 
كن�ساء  خ�سو�سيتهن  يراعي  ول 
ظروف  وحت�سني  اأ�سريات، 
ينتظرون  لأنهم  الأهايل  زيارة 
ل�ساعات طويلة بهذا احلر خالل 
ال�ستاء  خالل  والربد  ال�سيف 
انتظارهم  مكان  يكون  اأن  دون 
مثل  الالزمة  بالأدوات  مزود 
بالإ�سافة  الهوايات،  اأو  املكيف 

التي  الطويلة  ال�ساعات  اإىل 
لهم  ال�سماح  حلني  ينتظرونها 
مل  الآن  حتى  وكذلك  بالدخول، 
حيث  املعبار  م�سكلة  حل  يتم 
اإىل حني  هناك  الأ�سريات  تبقى 

تقدمي لئحة اتهام. 
واأ�سافت الأ�سريات يف ر�سالتهن 
اأن  القد�س  مهجة  و�سلت  التي 
بحاجة  فيه  املتواجدات  الق�سم 
من  داخلية  �سيانة  عمل  اإىل 

حيث:
بها  ي�سعن  التي  اخلزاين 
فرتة  ومنذ  م�سديه  مالب�سهن 
ولكن  باإ�سالحها  يعدون  وهم 

دون جدوى.
منذ فرتة وهن يطالنب بكرا�سي 
من  ما  لالأ�سف  ولكن  ظهر  مع 

جميب.
البالطة  باإبقاء  ل ي�سمحون لهن 
يقومون  حيث  الغرفة  داخل 
الهتمام  دون  يوم  كل  باأخذها 

اإىل حاجتهن اإليها.
جتهيز  يتم  اأن  اإىل  حاجتهن 

املكتبة وتزويدها برفوف للكتب 
ب�سكل  ال�سف  بفتح  يقوموا  واأن 

دائم من اأجل التعليم.
الأغرا�س  باإرجاع  يقوموا  اأن 
اأح�رسنها  والتي  امل�سادرة 
الكتب  مثل  ال�سارون  �سجن  من 
يف  دي  وال  واملكوى  واخلالط 
والأوراق  الر�سائل  وبع�س  دي 
بع�س  تخ�س  التي  ال�سخ�سية 

الأ�سريات.
املطبخ  بتجهيز  يقوموا  اأن 
من  ليتمّكن  املنا�سبة  بالأدوات 

ا�ستعماله ب�سكل اآمن.
الفورة  اأر�سية  بدهن  يقوموا  اأن 

مبادة منا�سبة ملنع التزحلق.
ر�سالتهن  يف  الأ�سريات  وقالت 
احلياتية  املطالب  هي  هذه  اإن 
يف  يفتقدنها  التي  الأ�سا�سية 
من  وطالنب  الدامون،  �سجن 
والهتمام  دعمهن  اجلميع 
اإعالمية  ناحية  من  باملو�سوع 
واجناحه  الإ�رساب  هذا  لدعم 
م�سلحة  ا�ستجابة  عدم  حال  يف 

ال�سهيوين  الحتالل  �سجون 
ملطالبهن.

من جهتها طالبت موؤ�س�سة مهجة 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  القد�س 
اللجنة  وخا�سة  والإن�سانية، 

الدولية لل�سليب الأحمر، وجمل�س 
لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق 
�سلطات  لدى  بالتدخل  املتحدة 
حد  لو�سع  ال�سهيوين  الحتالل 
الفل�سطينيات  ملعاناة الأ�سريات 

الإن�سانية،  غري  وظروفهن 
يف  خ�سو�سياتهن  ومراعاة 
ال�سهيوين،  الحتالل  �سجون 
وف�سح انتهاكات م�سلحة �سجون 

الحتالل بحقهن.

اأفادت موؤ�س�سة مهجة القد�س لل�سهداء والأ�سرى واجلرحى اليوم، اأن جمموعة من الأ�سريات الفل�سطينيات ذوات الأحكام العالية يف 
�سجن الدامون قمن بتوجيه كتاب ر�سمي لإدارة ال�سجن يحددن فيه تاريخ 2019/07/01م كتاريخ لبدء الإ�سراب املفتوح عن الطعام 

والذي اأ�سمينه اإ�سراب احلرائر الأول اإن مل تقم الإدارة بال�ستجابة اإىل مطالبهن احلياتية.

بقلم ثامر �سباعنه

موؤ�س�سة مهجة القد�س لل�سهداء والأ�سرى واجلرحى

الأ�ضريات يف �ضجن الدامون يهددن بال�ضروع يف اإ�ضراب مفتوح 

الأ�ضري الفتى حممد ح�ضنني ي�ضارع جراحه النازفة
اأن  ح�سنني  عائلة  تعلم  تكن  مل 
�سيمر  املبارك  رم�سان  �سهر 
اأ�سى  من  بكثري  العام  هذا  عليها 
وقهر وقلق، ففي غ�سون حلظات 
اأ�سري  عائلة  اإىل  ا�سمها  حتول 
جزء  اأو  �ساقه  ببرت  مهدد  جريح 
فيه  ت�سعر  فلم  العيد  اأما  منها. 
حلظة واحدة وكانت الدموع بديلة 
للتهاين وحماولة الو�سول لأي خرب 
عن ابنها الفتى حممد )17 عاما( 
ال�سيوف،  ا�ستقبال  عن  بديال 
بينما يرقد الفتى يف اإحدى الغرف 
مكبال ي�سارع ج�سده قهر ال�سجان 
يف  بداأت  احلكاية  الإ�سابة.  واأمل 
املا�سي  مايو  من  ع�رس  اخلام�س 
ال�سف  ابن  حممد  تناول  اأن  بعد 
الإفطار  طعام  ع�رس  احلادي 
مع  يتحدث  وخرج  عائلته  مع 
اأ�سدقائه بالقرب من منزله الواقع 
ملدينة  ال�سمايل  املدخل  قرب 
البرية، ومل يكن يعلم اأن هذه الليلة 

�ستغري حياته.

مكتب  لـ  اأن�س  اأبو  والده  ويقول 
اإعالم الأ�رسى اإن جنله وحني كان 
يلهو مع اأ�سدقائه انفجرت قداحة 
�سغرية كانت معه ثم تفاجاأ بعدها 
طرف  من  �سوبه  نارية  بطلقات 
برجا  تقيم  التي  الحتالل  قوات 
املكان،  من  مقربة  على  ع�سكريا 
فاأ�سابت اإحدى الر�سا�سات �ساقه 
ينزف  الأر�س  على  وبقي  اليمنى 
فائدة،  دون  النهو�س  ويحاول 
اجلنود  من  جمموعة  جاءت  حتى 
واعتقلته واقتادته وهو م�ساب اإىل 

مكان جمهول.
العائلة �سمعت  باأن  الوالد  ويو�سح 
ظنت  ولكنها  النار  اإطالق  �سوت 
اأنها جمرد مواجهات اأو تدريبات، 
�سكان  اأبلغ  ق�سري  وقت  وبعد 
الوالد  عيان  و�سهود  املنطقة 
ومنذ  واعتقل.  اأ�سيب  جنله  باأن 
حكاية  العائلة  بداأت  احلني  ذلك 
فمكان  جنلها،  م�سرب  على  القلق 
اجلرمية امتالأ بدمائه التي �سالت 

اأن  تظهر  والتي  ال�سارع  على 
قبل  طويال  وقتا  انتظروا  اجلنود 
اأن يتم نقله، كما اأن مالب�سه تُركت 
يف املكان وهي منقوعة بالدماء. 
نقل  حممد  اأن  اإىل  الوالد  وي�سري 
ت�سيدك"  "�سعاريه  م�ست�سفى  اإىل 
مكبل  وهو  فيه  متواجدا  زال  وما 
روؤيته  من  متكن  حيث  بال�رسير، 
امتالكه  ب�سبب  فقط  واحدة  مرة 
امل�سلولة  ابنته  لزيارة  ت�رسيحا 
الداخل  م�ست�سفيات  اإحدى  يف 
غرفة  يف  كان  راآه  وحني  املحتل، 
على  قادر  غري  املكثفة  العناية 
خ�سع حممد  وي�سيف:"  احلراك. 
منذ اعتقاله ل�ست عمليات جراحية 
ويف كل مرة يتم ا�ستئ�سال جزء من 
ال�ساق ب�سبب موتها وتعفنها لعدم 
اأن  تبني  حيث  اإليها،  الدم  و�سول 
الر�سا�سة التي اأ�سابتها من النوع 
كبريا  �رسرا  واأحدثت  املتفجر 
الدموية  لالأوعية  تهتك  من  فيها 
الرئي�سي".  ال�رسيان  وقطعت 

وتخ�سى العائلة املكلومة اأن يفقد 
ا�ستخدام  على  القدرة  حممد 
من  حيث  عليها،  وال�سري  �ساقه 
املرجح اإن بقيت دون برت اأن تبقى 

جمرد منظر فقط.

تهم زائفة
ول يقت�رس الأمر على قلق العائلة 
اإن  من ق�سية ال�ساق امل�سابة؛ بل 
تهما  ملحمد  يح�رّس  الحتالل 
زجاجات  اإلقاء  بنيته  تتعلق  زائفة 
�سهيونية  اأهداف  �سوب  حارقة 
وهو ما نفته العائلة قائلة اإنه كان 

يلهو بقداحة مع اأ�سدقائه فقط.
ويبني اأبو اأن�س باأن قوات الحتالل 
قامت ب�سحب ت�رسيح الزيارة منه 
بوا�سطته  يزور  كان  الذي  حتى 
مينع  اأنه  كما  املري�سة،  ابنته 
اأو  روؤيته  من  العائلة  من  فرد  اأي 
قرب  عن  ال�سحي  و�سعه  معرفة 
بينما يتواجد عدد من اجلنود على 

باب غرفته ب�سكل دائم.
لها  بال�سماح  العائلة  وتطالب 

منا�سدة  ابنها  بزيارة  الأقل  على 
بالهتمام الإعالمي مبلفه خا�سة 
التي  والتهم  باإ�سابته  يتعلق  فيما 
اإل�ساقها  الحتالل  قوات  حتاول 

اإطالق  جرمية  على  للتغطية  به 
النار على فتى اأعزل من قبل جنود 

مدججني بالأ�سلحة. 
تقرير: اإعالم الأ�سرى 
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الحتالل ميدد توقيف �ساهر ابو زعنونة 8 اأيام بذريعة التحقيق

اأفادت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين، اأن املحكمة الع�سكرية يف ع�سقالن مددت اليوم متديد 
توقيف الفتى اأ�سامة �ساهر ابو زعنونة 17 عاما من مدينة اخلليل، ملدة 8 اأيام بذريعة ا�ستكمال 
التحقيق. وقالت الهيئة، اأن قوات الحتالل الإ�رسائيلية كانت قد اعتقلت الفتى اأبو زعنونة يف 
مدينة اخلليل �سباح ال�سبت املا�سي، اأثناء توجهه اىل مدر�سته لتقدمي اأول امتحانات الثانوية 
العامة "الجناز".وكانت عائلة ابو زعنونة، قد قامت بابالغ ال�رسطة والأجهزة الأمنية باختفاء 
لتقدمي  مدر�ستة  اىل  و�سوله  وعدم  اآثاره  فقدت  اأن  بعد  ال�سبت،  اأم�س  من  اول  �سباح  جنلهم 

المتحان.
/////////////////////////////

الحتالل ي�سدر ُحكماً بال�ّسجن الفعلي ملدة 13 �سهراً بحق الأ�سرية ملى خاطر
حكمت املحكمة الع�سكرية التابعة لالحتالل يف "عوفر" ، على الأ�سرية الكاتبة ملى خاطر )42 
عاماً( من حمافظة اخلليل بال�ّسجن الفعلي ملدة )13( �سهراً وغرامة مالية بقيمة 4000 �سيقل، 
الـ24  يف  الأ�سرية خاطر اُعتقلت  اأن  اإىل  يُ�سار  �سنوات.  خم�س  ملدة  تنفيذ  وقف  �سهور  وع�رس 
معتقل  يف  يوماً   )34( ملدة  ا�ستمر  ومتوا�سل  قا�ٍس  لتحقيٍق  وتعر�ست   ،2018 يوليو  متوز/  من 

"ع�سقالن"؛ علماً اأنها متزوجة وهي اأم خلم�سة اأبناء. 
////////////////////////

نادى الأ�سري الفل�سطينى
قوات الحتالل تعتقل )11( مواطناً من ال�سفة بينهم �سيدة  

ال�سفة على  من  )11( مواطناً  اليوم  املا�سية وفجر  الليلة  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اعتقلت 
من  لعدد  بالغات  وت�سليم  املواطنني  ملنازل  وتفتي�س  تخريب  ذلك  رافق  �سيدة،  بينهم  الأقل 
املواطنني ملقابلة خمابراتها. وبني نادي الأ�سري اأن اأربعة مواطنني جرى اعتقالهم من حمافظة 
اخلليل بينهم �سيدة وهم: �سناء ربحي عادي )28 عاماً(، ونائل حممد اخليل )42 عاماً(، و�سهيب 
اأحمد اخليل )21 عاماً(، عالوة على اإيهاب حممد م�ساملة. فيما جرى اعتقال ملواطن وجنله من 
حمافظة اأريحا وهما: اأنور حممود اأبو جودة، وجنله جهاد، ومواطن اآخر من بلدة كفر الديك يف 
حمافظة �سلفيت وهو حممد خ�رس حميدان. يُ�ساف اإىل املعتقلني مواطنني من رام اهلل والبرية 
وهما: يحيى ح�سن لدادوة )24 عاماً(، وحممد �سالمة  العاروري، ومواطنني اآخرين اُعتقال من 

بيت حلم وهما: �سالح اأ�سعد فرج )24 عاماً(، وخالد الوح�س من بلدة اخل�رس. 
//////////////////////////

////////////////////////

/////////////////////
الحتالل يعتقل 20 مواطنا بال�سفة املحتلة 

تقرير:اإعالم الأ�رسى 
اعتقلت قوات الحتالل فجراليوم 20 مواطنا فل�سطينيا من مدن ال�سفة املحتلة بينهم قياديان 
يف حركة حما�س. وقال مرا�سل مكتب اإعالم الأ�رسى اإن قوات الحتالل داهمت مدينة طولكرم 
اأكرث من  اأم�سى  اأنه  واعتقلت القيادي املحرر ال�سيخ راأفت نا�سيف بعد مداهمة منزله، علما 
14 عاما يف �سجون الحتالل جلها يف العتقال الإداري واأفرج عنه قبل عدة اأ�سهر فقط. ويف 
ال�سيخ املحرر عدنان احل�رسي  القيادي يف حما�س  نور �سم�س باملدينة اعتقل اجلنود  خميم 
بعد اقتحام منزله؛ علما اأنه اأم�سى يف �سجون الحتالل اأكرث من 13 عاما جمتمعة وما زال جنله 
م�سعب رهن العتقال. ويف ال�سياق ذاته اعتقل اجلنود ال�سابني اأو�س عو�س واإ�سحاق حماميد من 
طولكرم، اإ�سافة اإىل فادي اأ�رسف ك�سبة من خميم قلنديا �سمال القد�س، واأن�س حميدان من رام 
اهلل . ويف مدينة نابا�س اعتقل اجلنود ال�ساب �سامح اجلربي بعد اقتحام منزله يف خميم العني، 
وال�ساب عمر فتحي الأغرب بعد اقتحام منزله يف حي ال�ساحية باملدينة، فيما اأ�سيب عدد من 
املواطنني بعد اإطالق النار �سوب مقر اأمني عقب حما�رسته ل�ساعات. واعتقل اجلنود ال�ساب 
حممد زيدان وهدان من منزله يف بلدة بري نبال �سمال غرب القد�س، فيما اعتقل اجلنود الفتيني 
م�سطفى �سهيل الرجبي واأحمد فواز الرجبي من مفرتق طارق بن زياد يف املنطقة اجلنوبية من 
اخلليل، كما داهموا منزل الأ�سري املحرر علي �سلهب يف املدينة وداهموا منازل املواطنني يف 

حي النقار مبدينة قلقيلية.
//////////////////

الأ�سري �سامر اأبو كويك يدخل عامه ال18 يف �سجون الحتالل
اإعالم الأ�رسى 

اأنهى الأ�سري املوؤبد �سامر حممد ح�سني اأبو كويك )41عاماً( من �سكان خميم الأمعري، ق�ساء 
مدينة رام اهلل عامه ال�سابع ع�رس، ودخل عامه الثامن ع�رس على التوايل يف �سجون الحتالل. 
لتحقيٍق  بتاريخ 2002/6/10، وتعر�س  اأبو كويك اعتقل  الأ�سري  باأن  اأفاد  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
�سهداء  لكتائب  النتماء  تهمة  الحتالل  خمابرات  له  وجهت  حيث  �سهرين،  من  لأكرث  قا�ٍس 
اأ�سدرت حماكم الحتالل بحقه  الأق�سى وامل�ساركة يف عمليات ع�سكرية �سد الحتالل، وقد 
اأم�سى منها 17 عاماً  اإىل 25 عاماً،  اإ�سافة  بال�سجن املوؤبد املكرر ثالث مرات  يق�سي  حكماً 
اأبو كويك يعترب من احلالت املر�سية املزمنة  باأن الأ�سري  اإعالم الأ�رسى  حتى الآن. واأ�ساف 
يف �سجون الحتالل، فقد تعر�س لرتاجٍع يف و�سعه ال�سحي قبل عدة �سنوات؛ نتيجة الإهمال 
الطبي املتعمد، وبعد �سغوطات من الأ�رسى وافق الحتالل قبل ثالث اأعوام على اإجراء عملية 
جراحية له يف م�ست�سفى العفولة الإ�رسائيلي، حيث مت ا�ستئ�سال 40 �سم من اأمعائه بعد اأن اأ�سيب 
بالتهابات حادة فيها. جتدر الإ�سارة اإىل اأن الأ�سري اأبو كويك حتدى احلكم املوؤبد بعقد قرانه 
يف �سهر فرباير من العام 2016 على ال�سابة �سريين �سما�سنة من رام اهلل، وهو يف �سجن النقب 

ال�سحراوي.
///////////////////////////

//////////////////////

اأربعة اأ�رسى يدخلون اأعواًما جديدة يف �سجون الحتالل
اإذاعة �سوت الأ�رسى:

اأكدت اإذاعة �سوت الأ�رسى اأن اأربعة اأ�رسى من ال�سفة الغربية املحتلة يدخلون اليوم العا�رس من 
يونيو اأعواًما جديدة يف �سجون الحتالل، ثالثة منهم حمكومون باملوؤبد، وهم:

الأ�سري �سادي اإبراهيم قا�سم عموري )39 عاًما( من خميم جنني املحكوم بال�سجن املوؤبد مدى 
احلياة ومعتقل منذ عام 2002، واأم�سى 17 عاًما يف ال�سجون.

بال�سجن  املحكوم  عاًما(   39( الروم  عبدالعزيز  عبدالكرمي  الأ�سري جهاد  اهلل/  رام  مدينة  ومن 
املوؤبد مدى احلياة، ق�سى منه 17 عاًما بعد اعتقاله عام 2002.

والأ�سري املري�س �سامر حممد ح�سني اأبو كويك )40 عاًما( املحكوم بال�سجن املوؤبد مدى احلياة 
ق�سى منه 17 عاًما بعد اعتقاله عام 2002.

والأ�سري معتز رائد عبداهلل حامد )33 عاًما( املحكوم بال�سجن 15 عاًما، ق�سى منه 13 عاًما بعد 
اعتقاله عام 2006.

//////////////////////

لليوم )15( على التوايل

//////////////



 11 جمموع  يف  اجلزائر  ت�شارك 
ريا�شة يف الطبعة الأوىل للألعاب 
واملقررة  ال�شاطئية  الإفريقية 
خلل  الأخ�رض  األرا�س  بجرز 
اىل   14 من  من  املمتدة  الفرتة 
تنظمها  والتي  اجلاري  جوان   23
الأوملبية  الوطنية  اللجان  جمعية 
املناف�شات  وجترى  الفريقيةن 
على م�شتوى �شواطئ �شانتا ماريا 
بجزيرة �شال والتي �شت�شهد ح�شور 
 54 ميثلون  ريا�شي   1800 قرابة 

بلدا مع العلم ان اجلزائر �شتكون 
 74 جمموع  ي�شم  بوفد  حا�رضة 
الوفد  و�شيقيم  وريا�شية،  ريا�شي 
دونا�س  �شول  مبدينة  اجلزائري 
بجيزرة �شال، القريبة من خمتلف 
يقود  حيث  املناف�شة،  مواقع 
الوفد رئي�س الحتادية اجلزائرية 
لل�شباحة حكيم بوغادو، املتواجد 
يف قلب احلدث مب�شاعدة �شفيان 

زاهي.
يف  حا�رضة  اجلزائر  و�شتكون 

التجذيف  ريا�شيني،   4 ال�شباحة 
اليد  كرة   ،2 القوى  العاب   ،2
ال�شاطئية ذكور واناث 18، التن�س 
ال�شاطئية 4، كرة القدم فري�شتايل 
 3x3 3، كايت �شارف 3، كرة ال�شلة
ذكور  ال�شاطئية  الطائرة  الكرة 
ال�شاطئية  القدم  وكرة   4 اناث 
البعثة  وتوجهت   .20 واناث  ذكور 
الوىل للوفد اجلزائري اأول ام�س 
حني  يف  الأخ�رض  الراأ�س  اىل 
من  الثانية  املجموعة  ت�شافر 
حديثهم  ويف  ال�شبت،  يوم  الوفد 
العنا�رض  بع�س  اعربت  ل"واج" 
يف  بامل�شاركة  املعنية  الوطنية 
هذا املوعد الريا�شي القاري عن 
التي  الطريقة  على  ر�شاها  عدم 
للم�شاركة  لها  الدعوة  توجيه  مت 
يف هذه املناف�شة، حيث مت ابلغ 
واحد  يوم  اي  الثنني  الريا�شيني 

قبل موعد ال�شفرية.

القبائل  �شبيبة  فريق  اإدارة  اأنهت 
اجلدد  لعبيها  ثالث  مع  التعاقد 
حت�شبا  الت�شكيلة  اإىل  امل�شتقدمني 
بعدما  اجلاري،  ال�شيفي  للمركاتو 
اأعلنت ام�س عن التوقيع مع اللعب 
مع  تو�شل  الذي  �شايح  بن  ر�شا 
اإدارة الفريق اإىل التفاق على حمل 
بعقد ميتد  القبائلي  النادي  قمي�س 
�شبيبة  من  قاجما  موا�شم  ثلثة 
بجاية التي خ�رض معها نهائي كاأ�س 
جرت  حيث  موؤخرا،  اجلمهورية 
مع  التوقيع  عملية  اأم�س  �شباح 
اللعب وذلك مبقر الفريق بح�شور 
من  وعدد  ملل  �رضيف  الرئي�س 
امل�شريين يف النادي، اأين اأ�شحى بن 
�شايح ثالث امل�شتقدمني اجلدد هذا 
املركاتو يعد كل من توفيق عدادي 
اللعب  جانب  اإىل  بانوح  وحمزة 
ا�شتقدامه  مت  الذي  العريف  ال�شاب 
العا�شمة،  احتاد  اآمال  ت�شكيلة  من 
التعاقد  "الكناري"  اإدارة  وتوا�شل 

اخلط  يف  النا�شطني  اللعبني  مع 
الهجوم  تدعيم  عن  بحثا  الأمامي 
الذي واجه �شعوبات املو�شم املقبل 
يف ظل عدم ت�شجيل اأهداف كبرية.

اإدارة  اأعلنت  اخرى،  جهة  من 
مع  اتفاقها  ملل  �رضيف  الرئي�س 
املدرب الفرن�شي هيربت فيلود على 
تويل العار�شة الفنية للت�شكيلة خلفا 
انف�شل  الذي  ملواطنه فرانك دوما 
اأو�شح  عن الفريق بالرتا�شي، حيث 
على  ن�رضته  بيان  يف  ال�شبيبة  اإدارة 
"فاي�شبوك"  يف  الرم�شي  موقعها 
الذي  العقد  يوقع  �شوف  فيلود  اأن 
ميتد ثلثة موا�شم مثلما اتفق عليه 
ينتقل  عندما  فرن�شا  الإدارة يف  مع 
الفريق من اأجل التح�شري يف مركز 
املو�شم  لنطلق  حت�شبا  اإيفيان 

الكروي اجلديد.
الفريق  اإدارة  �شبطت  املقابل،  يف 
القبائلي برنامج الرتب�س التح�شريي 
حت�شبا  اللعبون  يخو�شه  الذي 

لل�شتعداد للمو�شم الكروي اجلديد، 
حيث يجرون الرتب�س املو�شمي يف 
والذي  الفرن�شي  اإيفران  مدينة 
�شوف ي�شهد برجمة ثلث مباريات 
ودية مت تاأكيدها مع اإمكانية برجمة 
يلقي  حيث  رابعة،  ودية  مباراة 
فرق  �شتي  اإليا�س  اللعب  رفقاء 
يف  ان�شي  مبدينة  اأن�شي  �شي  اأف 
اأن  قبل  املقبل،  جويلية   13 تاريخ 
اأمام  الثاين  الودي  لقائهم  يخو�شوا 
رافاييل  �شانت  فريجي�س  �شي  اأف 
خمن   16 بتاريخ  فيل  األبري  مبدينة 
نادي  يلقوا  اأن  قبل  ال�شهر  نف�س 
على  منه   19 يف   فوت  كلريمون 
اإدارة  توا�شل  بينما  املاف�س،  ملعب 
ال�شبيبة مفاو�شاتها مع نادي موناكو 
نادي  م�شوؤويل  من  التاأكيد  وتنتظر 
مواجهتهم  ب�شاأن  الفرن�شية  الإمارة 
ملعب  على  جويلية   24 بتاريخ  ويدا 

اإيفيان.
عي�شة ق.

 اأ�شحى التقني اجلزائري عبد احلق 
بن �شيخة، مدربا جديدا ملولودية 
وجدة النا�شط يف الق�شم املغربي 
الول خلفا للمغربي عزيز كركا�س 
الذي انتهى عقده، ح�شبما افادت 
به  اأول ام�س ال�شحافة املغربية، 
�شنة(   55 البالغ  �شيخة  بن  وتعاقد 
الذي ي�شجل عودته مرة اخرى اىل 
واحد  ملو�شم  املغربية-  البطولة 
اإدارة  ودر�شت  للتجديد،  قابل 
مولودية وجدة العديد من عرو�س 
املدربني الجانب  منهم فرن�شيني 
اختيارها  يقع  ان  قبل  واإ�شبان  
للمنتخب  ال�شابق  املدرب  على  

اجلزائري.
املغربي  ال�رضق  فريق  وانهى  
 2019  -2018 الكروي  املو�شم 
نقطة   35 مبجموع   11 املركز  يف 

البطل  عن  الرتتيب  يف  بعيدا   ،
نقطة،   59 البي�شاوي  الوداد 
�شابقا  اجلزائري  التقني  وا�رضف 
الندية  من  العديد  تدريب  على 
اجلديدي  كالدفاع  املغربية 
البي�شاوي،  الرجاء   ،2014  -2013
 2017  -2015 طنجة  اإحتاد 
واملغرب التيطواين 2017، وخا�س 

بن �شيخة جتربة خائبة مع احتاد 
بعد  اأقاله  الذي  الليبي،  طرابل�س 
الفريق  تدريب  من  ا�شهر  ثمانية  
عقب ف�شله يف تاأهيل النادي الأكرث 
تتويجا يف البطولة الليبية ملرحلة 
الكونفديرالية  لكاأ�س  املجموعات 

الفريقية.
ق.ر.

اأعلن الرئي�س اجلديد ملجل�س اإدارة 
مولودية وهران ن�رض الدين قاروزان 
�شاعة   48 بعد  ان�شحابه  اأم�س 
املن�شب،  هذا  تقلده  من  فقط 
ما  اإىل  قراره  قاروزان  اأرجع  و 
وتهرب  بالعزلة  باإح�شا�شه  و�شفه 
جمل�س  واأع�شاء  امل�شاهمني  بقية 
ف�شل  م�شوؤولياتهم،  عن  الإدارة 
عن موقف الأن�شار املعادي لكافة 

امل�شريين، مطالبني اإياهم بالتنازل 
عن ح�ش�شهم يف ال�رضكة الريا�شية 
''هيربوك"  ل�شالح �رضكة  للمولودية 
التابعة ل�شوناطراك، ووجد الرئي�س 
الغرب  عا�شمة  لنادي  اجلديد 
اجلزائري �شعوبات كبرية ملبا�رضة 
يف  �شابقه  تراجع  ظل  يف  مهامه 
املدعو  بلحاج  اأحمد  املن�شب 
"بابا" عن عملية ت�شليم املهام التي 

كانت مربجمة اأول اأم�س.
الإدارة  جمل�س  �شجل  املقابل،  يف 
ا�شتقالة  وهران  ملولودية  اجلديد 
فقط  يومني  بعد  اأع�شاء  ثلثة 
العامة  اجلمعية  خلل  تعيينه  من 
التي  للم�شاهمني  ال�شتثنائية 
ويتعلق  الفارط،  الثنني  عقدت 
الأ�شبق  الرئي�س  من  بكل  الأمر 

واللعبني  حمياوي  الطيب 
ور�شا  زرقة  بن  ر�شوان  ال�شابقني 
ان�شحاب  يعني  ما  عا�شيمي 
الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  ن�شف 
الرئي�س  من  اأي�شا  يتكون  الذي 
قاروزان،  الدين  ن�رض  اجلديد 
ويو�شف  �شجراري  بن  الدين  ن�رض 
جباري، �شاحب اأغلبية الأ�شهم يف 
وجاءت  للنادي،  الريا�شية  ال�رضكة 
تنامي  ظل  يف  ال�شتقالت  هذه 
لبقاء  الراف�شني  الأن�شار  غ�شب 
واملطالبني  احلاليني  امل�شاهمني 
''هيربوك''  ب�رضكة  فريقهم  باإحلاق 
وفقا  للمحروقات  البحري  للنقل 
بني  وقع  الذي  التفاق  لربوتوكول 

الطرفني يف جانفي املن�رضم.
ع.ق./وكاالت

القا�شي  اأ�شدر  ال�شدد  هذا  ويف 
حكمه  اأم�س  بامللف  املكلف 
خلله  من  يوؤيد  والذي  الق�شائي 
املحكمة  اأ�شدرته  الذي  احلكم 
خم�شة  حمار  ب�شجن  البتدائية 
على  الثانية  للمرة  غيابيا  اأعوام 
اختل�س  خلفية  على  التوايل، 
التعاونية  يف  وقع  الذي  الأموال 
العقارية بعدما مت تكييف الق�شقية 
وخيانة  الأموال  باختل�س 

قانون  عليها  يعاقب  والتي  الأمانة 
جل�شة  �شهدت  حيث  العقويات، 
املحاكمة التي وقعت اأم�س ح�شور 
عددهم  يبلغ  والذين  املدعني 
مقابل  وذلك  �شخ�شا،   15 جمموع 
يف  واملتهم  عليه  املدعى  غياب 
الق�شية حمار الذي وا�شل غياباته 
املحاكمة  جل�شات  عن  املتكررة 
املقابل،  يف  انطلقها.  منذ 
بني  والفر  الكر  عملية  تتوا�شل 

ظل  يف  الفريق  واأن�شار  حمار 
رف�س هوؤلء املطلق لبقاء املعني 
على راأ�س النادي واإ�رضارهم على 
اأمام  الأبواب  وفتح  رحيله  �رضورة 
ي�شاهمون  جدد  م�شتثمرين  قدوم 
الطريق  الفريق  ا�شتعادة  يف 
ال�شحيح والعودة ابتداء من املو�شم 
املقبل على لعب الأدوار الأوىل يف 
البطولة الوطنية، ويف هذا ال�شدد 
رحيل  على  الوفاق  اأن�شار  يتم�شك 

على  عاجزا  اأ�شحى  الذي  حمار 
وف�شل  ماليا  الفريق  م�شاعدة 
املو�شم املن�رضم يف اخلروج بلقب 
ت�شكيلة  تناف�س  رغم  الأقل  على 
"الن�رض الأ�شود" على عدة جبهات 

وي�رض حمار يف  حملية وخارجية. 
وعدم  النادي  راأ�س  على  البقاء 
الأن�شار،  اإىل  والن�شياع  الرحيل 
�شطر  على  احل�شول  ينتظر  حيث 
ال�شيارات  اأموال �رضكة  جديد من 

للنادي  ممول  تعترب  التي  "كيا" 
بالبدء يف عملية  له  ت�شمحه  والتي 
للتعداد  جدد  لعبني  ا�شتقدام 
الكروي  املو�شم  لتح�شري  حت�شبا 

اجلديد. 

اإدانة حمار جمددا بال�سجن 5 اأعوام غيابياجمل�س ق�شاء �شطيف ي�ؤّيد حكم املحكمة االبتدائية
.         االأن�شار ي�شرون على رحيله واملعني يتم�ّشك بالكر�شي
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اأّيد جمل�س ق�شاء حمكمة �شطيف احلكم االبتدائي ال�شادر يف وقت �شابق يف حق 
رئي�س فريق وفاق �شطيف ب�شجنه خم�شة اأع�ام فيما يتعلق بحيثيات التعاونية 
العقارية "اأم احلياة" والتي ت�ّرط فيها حمار يف اختال�س االأم�ال من ال�شركاء 
واالأطراف التي ا�شرتطت قطع ار�شية قبل اأن تتم عملية متابعته ق�شائيا من 

خالل رفع دع�ى ق�شائية �شده ال�شرتجاع حق�ق االأطراف املت�شررة

اإدارة الكناري ت�شبط 3 لقاءات ودية حت�شبا لرتب�س اإيفيان

بن �سايح يوقع عقدا ميتد 3 موا�سم رفقة �سبيبة القبائل

�شجل ع�دته جمددا اإىل البط�لة املغربية

بن �سيخة مدربا جديدا ملولودية وجدة
بعد ان�شحاب ثالثة اأع�شاء من جمل�س االإدارة

ا�ستقالة الرئي�س اجلديد ملولودية وهران قاروزان

عي�شة ق.

الطبعة االأوىل لالألعاب االإفريقية ال�شاطئية بجزر الراأ�س االأخ�شر

اجلزائر ت�سارك يف 11 اخت�سا�سا ريا�سيا

ق.ر.



عي�شة ق.

كانت  مثلما  املواجهة  تكن  مل   
اجلزائرية  اجلماهري  تنتظرها 
والتي رغم اأنها مل تكن متلفزة عرب 
الأداء  اأن  اإل  التلفزيون  �شا�شات 
كان بعيدا كل البعد عن املردود 
الذي كان منتظرا قبل موعد اأول 
مقابالت الفريق الوطني يف دورة 
منتخب  يالقي  عندما  »الكان« 
الفتتاحية،  مباراته  يف  كينيا 
الوطنية  الت�شكيلة  وان  خا�شة 
بعيدة  وكانت  روح  بدون  لعبت 
املنتظر  امل�شتوى  عن  البعد  كل 
منها، والذي يجعل التفاوؤل بعيدا 
امل�شطرة  الأهداف  حتقيق  عن 
ظل  يف  م�رص  اإىل  التنقل  قبل 
احلديث باإجماع عن حتقيق دورة 
قارية قوية والبحث عن التناف�س 

من اأجل التتويج باللقب القاري.
جمال  الوطني  الناخب  اأن  يبدو 
عمل  ور�شة  تنتظره  بلما�شي 
املتبقية  الفرتة  خالل  كبرية 
انطالق  على  تف�شلنا  التي 
ت�شحيح  اأجل  من  اإفريقيا  كاأ�س 

الأخطاء التي �شجلها يف املباراة 
الدفاع  م�شتوى  على  خا�شة 
التجان�س  يجد  مل  لزال  والذي 
اأم�س  اأول  لعب  اأين  والن�شجام 
وجمال  ماندي  عي�شى  الثنائي 
بن العمري واللذان مل يكونا عند 
اأن  ي�شتبعد  ول  امل�شتوى  ح�شن 
يعتمد بلما�شي على ثنائي حمور 
الودية  املقابلة  خالل  جديد 
املقررة امام مايل، وبن�شبة كبرية 
قد يلعب مهدي تاهرات اأ�شا�شيا 
كان  انه  رغم  القارية  الدورة  يف 
بعيدا عن املناف�شة يف الأ�شابيع 
الكروي  املو�شم  من  الأخرية 

املنق�شي.

قديورة احللقة 
الأ�شعف على امليدان

امليدان  و�شط  لعب  �شّجل 
الأ�شعف  الأداء  قديورة  عدلن 
كان  حيث  امليدان،  ار�شية  على 
الذي  الأداء  عن  متاما  بعيدا 
اأداء  اين قدم  كان منتظرا منها، 

ومل  يومه،  يف  يكن  ومل  �شعيفا 
يخطاأ بلما�شي عندما تطرق يف 
خا�شها  التي  ال�شحافية  الندوة 
يقتنع  مل  انه  الوطن  باأر�س 
رفقة  املحرتف  الالعب  باأداء 
الجنليزي  فوري�شت  نوثينغهام 
»الكان«  قائمة  اإىل  وا�شتدعائه 
البدائل  غياب  ب�شبب  جاءت 
من  كل  تلقاها  التي  والإ�شابات 

اأ�شامة �شيتة وفيكتور لكحل.

عطال باليلي 
وبوجناح الأف�شل 
ويقنعون بلما�شي

الكروية  املدر�شة  خريجو  وقع 
عطال،  يو�شف  اجلزائرية 
باليلي  ويو�شف  بوجناح  بغداد 
املنتخب  رفقة  الأف�شل  الأداء 
اأمام  الودية  املباراة  يف  الوطني 
الأف�شل  كانوا  حيث  بورندي، 
الأخ�رص خا�شة  امل�شتطيل  على 
املحرتف  الالعب  اإىل  بالن�شبة 
باليلي  التون�شي  الرتجي  رفقة 

وهو  اللقاء  رجل  ي�شتحق  والذي 
الذي حتّرك كثريا و�شاعد لعبيه 
الأمامي وكان �شاحب  يف اخلط 
جاء  التي  احلا�شمة  التمريرة 
منها هدف اخل�رص عرب بوجناح، 
الظن  يخيب  مل  الأخري  هذا 
الأول يف  راأ�س احلربة  اأنه  واأبرز 
واأنه  خا�شة  الوطنية،  الت�شكيلة 
العا�رص  هدفه  توقيع  يف  جنح 
بالقمي�س الوطني يف جمموع 22 
التوب  �شمن  دخل  اأين  م�شاركة، 
تاريخ  يف  الهدافني  اأف�شل   10
جهته،  من  الوطني.  املنتخب 
التي  الآمال  عطال  يخيب  مل 
اأنه  وبرهن  عليه  كانت مو�شوعة 
الذي  الأ�شا�شي  الأمين  املدافع 
يعتمد عليه بلما�شي يف املن�شب 
خيارات  �شمن  اأ�شا�شية  وركيزة 
العار�شة  على  الأول  امل�شوؤول 
الفنية الوطنية، حيث كان الالعب 
الفرن�شي  ني�س  رفقة  املحرتف 
يف امل�شتوى على ال�شق الدفاعي 
بعدما عرف يدافع على م�شتوى 
الرواق الأمين و�شاعد زمالئه يف 
الهجوم اإىل جانب ريا�س حمرز.

املنتخب البورندي يعّري نقائ�ص اخل�شر

اخل�ضر يثريون املخاوف قبل انطالق 
العر�س الكروي القاري

خّيب املنتخب الوطني الآمال بعد املردود الذي قّدمه الالعبون خالل املقابلة الودية التي خا�شوها 
اأمام مناف�شهم البورندي اأول اأم�ص يف قطر ا�شتعداد لدخول مناف�شة كاأ�ص اإفريقيا لالأمم املقررة نهاية 
الأ�شبوع املقبل، حيث �شجل اخل�شر نتيجة خمّيبة اإثر اكتفائهم بالتعادل هدف يف كل �شبكة يف املباراة 

بعدما كانت الآمال كبرية من اأجل الدخول بقوة يف اللقاء واللعب على الفوز بنتيجة معنوية ت�شمح 
بال�شتعداد بروح كبرية للعر�ص الكروي القاري

مبوحلي مل يجد معامله بعد ال�شفاء من الإ�شابة

بلما�ضي يح�ضر لالعتماد على 
اأوكيدجا اأ�ضا�ضيا يف »الكان«

يتوجه الناخب الوطني جمال بلما�شي 
هوية  ب�شان  جديد  قرار  اتخاذ  نحو 
عليه  يعتمد  �شوف  الذي  احلار�س 
التي  الوطنية  الت�شكيلة  يف  اأ�شا�شيا 
اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات  تخو�س  �شوف 
اأ�شبوع  بعد  انطالقها  املقرر  لالأمم 
عرين  حار�س  اأبان  حيث  م�رص،  يف 
وهاب  راي�س  الوطنية  الت�شكيلة 
اجلاهزية  يف  تاأخر  عن  مبوحلي 
اأف�شل  يف  القارية  املناف�شة  خلو�س 
المكانيات، وذلك بعد الأداء املخيب 
كان  حيث  بورندي  اأمام  قدمه  الذي 
بعيدا  ال�شعودي  التفاق  نادي  حار�س 
عن م�شتواه وقدم اأداء متوا�شعا ظهر 
عن  الطويل  بالغياب  متاأثرا  خالله 
كان  التي  الإ�شابة  ب�شبب  املناف�شة 
يعاين منها ومتاثل لل�شفاء موؤخرا، اأين 

ت�شبب املعني يف هدف التعادل الذي 
�شجله لعبو بورندي.

يبعد  ان  ي�شتبعد  ل  الغر�س  ولهذا 
�شمن  خياراته  عن  مبوحلي  بلما�شي 
على  ويعتمد  املقبلة  »الكان«  دورة 
اأ�شا�شيا،  اأوكيدجا  األك�شندر  احلار�س 
خالل  من  اأقنعه  املعني  واأن  خا�شة 
خالل  يقدمه  الذي  البارز  الن�شباط 
الت�شكيلة  تخو�شها  التي  التدريبات 
اأن  امل�شتبعد  غري  ومن  الوطنية، 
الت�شكيلة  �شمن  عليه  العتماد  يتم 
للحار�س  ثمينة  فر�شة  يف  الأ�شا�شية، 
وفر�س  باإمكانياته  الإقناع  اأجل  من 
مبوحلي  ح�شاب  على  اأ�شا�شيا  نف�شه 
للخ�رص  الأول  احلار�س  يعترب  الذي 

منذ العام 2010.
عي�شة ق.
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اأ�شار اأن زمالءه مل يتعودوا على احلرارة 
ال�شديدة يف قطر

عطال: تو�ضيات بلما�ضي األزمتني 
الرتكيز على الدفاع ا�شتدعى بلخما�شة لتعوي�شه يف القائمة النهائية اللكان

اجلزائري بلما�ضي يطرد بلقبلة ب�ضبب تورطه يف ف�ضيحة اأخالقية الدويل  الالعب  برر 
اللعب  على  تركيزه  عطال  يو�شف 
يف  كثريا  ال�شعود  وعدم  الدفاعي 
تلقاها  التي  التعليمات  اإىل  الدفاع 
بلما�شي  املدرب  طرف  من 
والتي طالبه خاللها بالرتكيز على 
الدفاع  يف  املنتخب  م�شاعدة 
عدم  مع  اخللف  يف  اأكرث  والبقاء 
التقدم كثريا نحو الأمام، مو�شحا 
باللعب  اأو�شاه  الوطني  الناخب  اأن 
يف الدفاع عند مواجهة املنتخبات 
اأجل  الهجوم من  التي ت�شعد نحو 

تفادي تلقي الأهداف.

ت�رصيحات  خالل  عطال  اأو�شح 
لالإعالم عقب نهاية ودية بورندي 
اأمام  �شعبة  مباراة  خا�شوا  اأنهم 
لعب  طريقة  يعتمد  مناف�س 
الأجواء  جانب  غلى  مبا�رصة، 
املناخية ال�شعبة التي لعبوا حتتها، 
يتعودوا  مل  الالعبني  اأن  مو�شحا 
ال�شديدة  احلرارة  على  ب�رصعة 
املرحلة  خالل  قطر  متيز  التي 
احلالية من العام، م�شيا ران الأمر 
لدخول  بالإيجاب  عليهم  �شيعود 

كاأ�س اإفريقيا بقوة يف م�رص.
ع.ق.

للمنتخب  اجلديد  امل�شتقدم  فّجر 
ف�شيحة  بلقبلة  هاري�س  الوطني 
اأن عرفها  ي�شبق  مدوية مل  اأخالقية 
اخل�رص يف �شابقة الأوىل من نوعها، 
املحظور  يف  املعني  �شقط  عندما 
خالل  للحياء  خاد�س  برتف  وقام 
احلار�س  املنتخب  يف  زميله  قيام 
خو�س  خالل  من  بالرتفيه  اأوكيدجا 
لعبة فيديو على املبا�رص عرب موقع 
»فاي�شبوك«،  الجتماعي   التوا�شل 
وهو الفيديو الذي مت تناقله ب�رصعة 

الربق وانت�رص بطريقة �رصيعة و�شلت 
العار�شة  على  الأول  امل�شوؤول  اإىل 
ت�رصف  واأن  خا�شة  الوطنية،  الفنية 
نادي  �شفوف  يف  النا�شط  الالعب 
انطالق  قبل  وقع  الفرن�شي  بري�شت 
البورندي.  اأمام  الودية  املقابلة 
من  بلقبلة  طرد  بلما�شي  وقّرر 
له  ا�شتدعاء  اول  يف  اخل�رص  ترب�س 
غياب  بعد  جاء  والذي  �شفوفه  اإىل 
الثنائي �شيتة ولكحل ب�شبب الإ�شابة 
الذي  الأمر  منها،  يتعافيا  مل  التي 

دفعه اإىل ال�شتنجاد بالعب بري�شت 
لتجاوز النقائ�س على م�شتوى مركز 
بلما�شي  ورف�س  امليدان،  و�شط 
ومل  لعبه  ت�رصف  عن  التغا�شي 
ال�شفح حيث  بتربيراته وطلب  يقتنع 
ب�رصامة  القوانني  تطبيق  على  اأ�رص 
والتعامل بحزم مع الأمر لتفادي اأي 
اأمور غري ان�شباطية م�شتقبال. وقام 
احتاد  لعب  با�شتدعاء  بلما�شي 
اأجل  من  بلخما�شة  حممد  العا�شمة 
ا�شمه  كان  والذي  بلقبلة  تعوي�س 

املو�شعة  القائمة  �شمن  متواجدا 
للخ�رص  النهائية  القائمة  اأر�شل  اأين 
ليلة  منت�شف  الكان  بخو�س  املعنية 
اأول اأم�س اإىل الحتاد الإفريقي لكرة 
بلخما�شة  ا�شم  �شمت  والتي  القدم 
بتعداد  �شيلتحق  حيث  بلقبلة،  مكان 
الت�شكيلة الوطنية املتواجدة يف قطر 
قبل التنقل منت�شف الأ�شبوع املقبل 
اإىل م�رص لو�شع اأخر الروتو�شات قبل 

انطالق العر�س الكروي القاري.
عي�شة ق.

التعرث  اأن  الوطني  الناخب  �شّدد 
اأمام  الوطني  املنتخب  �شجله  الذي 
البورندي ل ميت ب�شلة لعدم  نظريه 
كا�س  انطالق  اإىل  اخل�رص  جاهزية 
ان  اأو�شح  حيث  لالأمم،  اإفريقيا 
التح�شري  يوا�شل  �شوف  املنتخب 
جاهزا  و�شيكون  القارية  للمناف�شة 
املنتخب  اأمام  لقاءاته  اأول  خلو�س 
اأجروا  الالعبني  اأن  الكيني، مو�شحا 
يف  التواجد  اأجل  من  التح�شريات 
املناف�شة  للعب  جاهزية  اأف�شل 
مواجهة  اأجل  من  ولي�س  القارية 
ودية البورندي. واأ�شاف بلما�شي يف 
عقب  اأجراها  اإعالمية  ت�رصيحات 
�شعداء  اأ�شباله  اأن  املقابلة  نهاية 
العمل  بعد  قدموه  الذي  باملردود 
الذي اأجروه خالل الفرتة التح�شريية 
واجهوا  اأنهم  مو�شحا  ال�شابقة، 
مناف�شا قويا وهو الذي مل ينهزم منذ 
فرتة ويلعب بقوة يف مبارياته خا�شة 
بطريقة  بداغع  كيف  يعرف  انه 
امل�شابه  الأمر  نف�س  وهو  مميزة 
لطريقة اللعب التي يعتمدها منتخب 

مناف�شي  اأول  �شيكون  الذي  كينيا 
الت�شكيلة الوطنية يف »الكان«، م�شيفا 
ميكن  ل  بورندي  اأمام  التعرث  اأن 
يف  اخل�رص  بف�شل  اإثره  على  احلكم 
الكان قبل بدايتها. وا�شتطرد املعني 
اأن اللعب يف نف�س الأجواء املناخية 
القرار  كان  قطر  يف  وجدوها  التي 
واجهوا  لعبيه  واأن  خا�شة  الن�شب 
واعرتفوا  الدوحة  �شديدة يف  حرارة 
كانوا  انهم  ظل  يف  ال�شائب  بالقرار 
�شوف يتفاجوؤون من الأمر لو واجهوه 
لأول مرة يف م�رص. ودافع املتحدث 
انه  اأ�شار  عندما  قديورة،  لعبه  عن 
النتقادات  وواجه  عليه  ما  قدم 
ذكية،  بطريقة  تلقاها  التي  الالذعة 
اأن الالعب �شوف  انه متاأكد  م�شيفا 
املقبلة. يف  الكان  ما عليه يف  يقدم 
ق�شية  اإىل  بلما�شي  تطرق  املقابل، 
من  الالعب  بطرد  وقراره  بلقبلة 
لفريق، حيث اأرجع قراره بطرده من 
اأجل اإعادة الن�شباط اإىل املجموعة 

وتفادي اأي جتاوزات م�شتقبال .
ع.ق.

دافع عن قديورة وحتدث حول طرد بلقبلة

بلما�ضي: التعرث اأمام بورندي لي�س 
معيار ف�ضلنا يف »الكان«



ت�سيل�سي يخطط لعودة مورينيو
هوية  ب�ش�أن  الثقيل،  العي�ر  من  مف�ج�أة  الربيط�نية  »�شن«  �شحيفة  ك�شفت 
املدرب اجلديد لفريق ت�شيل�شي الإجنليزي، بعد الرحيل املنتظر للإيط�يل 
املنتظر  ومن  اجل�ري،  ال�شيفي  املريك�تو  فرتة  خلل  �ش�ري  م�وري�شيو 
رحيل �ش�ري عن من�شبه يف ت�شيل�شي، لتويل م�شئولية قي�دة ن�دي جوفنتو�س 
اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت     .2020-2019 اجلديد  املو�شم  يف  فنًي�  الإيط�يل 
الربتغ�يل جوزيه مورينيو قد يعود اإىل ت�شيل�شي للمرة الث�لثة، من اأجل تويل 
اللندين  الن�دي  اإدارة  وو�شعت  اجلديد،  املو�شم  الفريق يف  تدريب  م�شئولية 
اأبرز املدربني املر�شحني خللفة �ش�ري، بعدم� �شبق  مورينيو �شمن ق�ئمة 
واأن جنح يف قي�دة البلوز يف وليتني �ش�بقتني، بج�نب امتلكه خربة وجتربة 
التتويج  نحو  ت�شيل�شي  قي�دة  الإجنليزية، ومتّكن مورينيو من  الأندية  تدريب 
واحدة  ومرة  الرابطة  ك�أ�س  يف  ومثلهم  مرات،   3 الإجنليزي  الدوري  بلقب 
املدرب  �شتط�لب  ت�شيل�شي  اإدارة  اأن  ال�شحيفة،  ونّوهت  اإجنلرتا.  ك�أ�س  يف 
الذهبي ب�لربميريليغ  ب�إنه�ء املو�شم املقبل 2019-2020 يف املربع  اجلديد 
املوؤهل لبطولة دوري اأبط�ل اأوروب�،  يف املق�بل، قد يق�بل املدرب الربتغ�يل 
�ش�حب 56 ع�ًم�، هذا الأمر ب�ملوافقة على العودة لقلعة »�شت�مفورد بريدج«، 
حتى  الأمور  يح�شم  مل  ولكنه  يون�يتد  نيوك��شل  ن�دي  من   � عر�شً تلقيه  رغم 
الآن.  يذكر اأن ت�شيل�شي يُع�ين من رحيل النجم البلجيكي اإيدين ه�زارد اإىل 
ال�شيف مق�بل 100 مليون يورو، بج�نب  �شفوف ري�ل مدريد الإ�شب�ين هذا 
العقوبة الواقعة على الفريق بحظر التع�قدات خلل فرتتني انتق�ليتني، من 
ِقبل الحت�د الدويل لكرة القدم »فيف�« ب�شبب التع�قد معه لعبني حتت ال�شن 
املحكمة  اإىل  ا�شتئن�ف  بطلب  تقدم  قد  ت�شيل�شي  ك�ن  ج�نبه،  ن  الق�نوين.م 

الري��شية »ك��س«، ب�ش�أن الطعن على عقوبة قرار حظر التع�قدات.

ريال مدريد يرغبفي التعاقد مع رويز
اأف�دت تق�رير �شحفية ب�أن فريق ري�ل مدريد الإ�شب�ين اأبدى اهتم�مه ب�لتع�قد 
الق�دمة،  ال�شيفية  النتق�لت  فرتة  خلل  الإيط�يل  ن�بويل  جنوم  اأحد  مع 
اإن ري�ل مدريد مهتم ب�شم ف�بي�ن  وق�لت �شحيفة »كوريري ديللو �شبورت«، 
رويز لعب و�شط فريق ن�بويل ومنتخب اإ�شب�ني�، م�شرًيا اأن املريينغي ج�هز 

للهجوم على رويز والتع�قد معه يف ال�شيف.
اإعلن ري�ل مدريد التع�قد مع ميليت�و، يوفيت�س وه�زارد،  اأنه بعد  واأ�ش�رت 
ميكن للن�دي الهجوم على �شفقة ف�بي�ن رويز، ل�شيم� واأن قيمة الإ�شب�ين تُقدر 
بحوايل 50 مليون يورو، ولفتت ال�شحيفة اأن ري�ل مدريد ك�ن مهتًم� ب�شم رويز 
اخت�ر  بعدم�  بيتي�س  ري�ل  من  ن�بويل  اإىل  انتق�له  قبل  امل��شي،  ال�شيف  يف 

اللعب الرحيل اإىل فريق ك�رلو اأن�شيلوتي املدير الفني احل�يل لن�بويل.

مي�سي يتفوق على رونالدو
 يف ت�سنيف فورب�س

�شمت جملة »فورب�س« الأمريكية النجم الأرجنتيني ليونيل مي�شي ق�ئد 
فريق بر�شلونة بطل الدوري الإ�شب�ين الري��شي الأعلى دخل يف الع�مل 
لع�م 2019 بعدم� جمع 127 مليون دولر، واأ�ش�رت املجلة الأمريكية اإىل 
الع�مل خم�س مرات، حقق بني جوان 2018  اأف�شل لعب يف  مي�شي  اأن 
ن�دي  من  �شنوي�  راتب�  دولر  مليون   92 بلغت  مداخيل   2019 وجوان 
وعقود  الرع�ية  �رشك�ت  من  دولر  مليون   35 اإىل  ب�لإ�ش�فة  بر�شلونة، 
الت�شويق، وهي املرة الأوىل التي يت�شدر فيه� »الربغوث« هذا الت�شنيف، 
بعدم� تقدم على جنمني اآخرين يف كرة القدم، هم� الربتغ�يل كري�شتي�نو 
رون�لدو لعب جوفنتو�س الإيط�يل 109 مليني دولر والربازيلي نيم�ر 
الأوىل  املرة  وهذه  مليني،   105 الفرن�شي  جرم�ن  �ش�ن  ب�ري�س  لعب 
القدم  كرة  فيه�  التي حتتكر   ،1990 ع�م  الت�شنيف  ا�شتحداث هذا  منذ 
املراكز الثلثة الأوىل. وبح�شب املوقع الإلكرتوين للمجلة، فمي�شي هو 
قدم  كرة  لعب  وث�ين  الت�شنيف،  تت�شدر  فقط  ري��شية  �شخ�شية  ث�من 
يحل يف املركز الأول بعد رون�لدو، وحل جنم امللكمة املك�شيكي �شول 
التن�س  اأ�شطورة  ج�ء  فيم�  دولر،  مليون   94 بقيمة  رابع�  األف�ريز  ك�نيلو 
ال�شوي�رشي روجيه فيدرر خ�م�ش� 93 مليون دولر، و�شملت اللئحة اأي�ش� 
النجم امل�رشي حممد �شلح لعب ليفربول الإجنليزي، الذي ت�ش�وى يف 
املركز 98 مع لعب كرة ال�شلة الإ�شب�ين م�رك غ��شول ب�إيرادات بلغت 

25.1 مليون دولر.

ت�صفيات كاأ�س �أوروبا للأمم 2020

اإيطاليا تعّزز �سدارتها للمجموعة العا�سرة
عّزز �ملنتخب �لإيطايل �صد�رته للمجموعة �لعا�صرة �صمن ت�صفيات كاأ�س �أمم �أوروبا 2020، بفوزه 

على �ملنتخب �لبو�صني 2-1 �أول �م�س يف �ملرحلة �لر�بع، كان �ملنتخب �لبو�صني �لبادئ بالت�صجيل 
عرب جنم روما �لإيطايل �إيدين دجيكو يف �لدقيقة 32 لكن �ملنتخب �لإيطايل عاد يف �ملبار�ة و�أدرك 

�لتعادل يف منا�صبة �أوىل عرب لورنزو �إين�صيني يف �لدقيقة 49 وخطف هدف �لفوز عرب ماركو 
فري�تي يف �لدقيقة 86، ورفع �ملنتخب �لإيطايل ر�صيده �إىل 12 نقطة يف �ل�صد�رة، بفارق 3 نقاط 

عن منتخب فنلند� �لثاين و�لفائز على منتخب لي�صتن�صتاين �لأخري بل نقاط بثنائية نظيفة.
منتخب  ع�د  ذاته�،  املجموعة  يف 
اأر�شه  خ�رج  من  ثمني  بفوز  اأرميني� 
رافع�ً   ،2-3 اليون�ن  منتخب  على 
ر�شيده اإىل 6 نق�ط يف املركز الث�لث 
اليون�ين  املنتخب  عن  نقطتني  بف�رق 
الذي تراجع اإىل املركز الرابع بف�رق 

الأهداف عن البو�شنة اخل�م�شة.

فرن�صا تعَو�س خيبتها 
برباعية يف مرمى �أندور�

الع�مل  بطل  فرن�ش�  منتخب  عّو�س 
يف  نظيفة  برب�عية  تركي�  اأم�م  خيبته 
مب�بي  كيلي�ن  و�شجل  اأندورا،  مرمى 
توف�ن  وفلوري�ن  يدر  بن  وو�ش�م 
وكورت زوم� الأهداف، وك�نت فرن�ش� 
�شقطت يف اجلولة ال�ش�بقة اأم�م تركي� 
دي�ش�ن  ديدييه  املدرب  واأجرى   ،2-0
تعديلت كثرية على ت�شكيلته ف�أ�رشك 
لنغليه  كليم�ن  دوبوا،  ليو  املدافعني 
مرة،  لأول  اأ�ش��شيني  زوم�  وكورت 
وكذلك مه�جم اإ�شبيلية الإ�شب�ين و�ش�م 
بن يدر بعد ان�شح�ب كينغ�شلي كوم�ن 
انطلق  قبل  الأخرية  اللحظ�ت  يف 
مه�جم  دي�ش�ن  وا�شتبعد  املب�راة، 
جريو  اأوليفييه  الإجنليزي  ت�شل�شي 
الإيط�يل  جوفنتو�س  و�شط  ولعب 
على  اإل  يبق  ومل  م�تويدي،  بليز 
املجموعة  من  فقط  لعبني  اأربعة 
التي �شقطت يف قوني� الرتكية، و�شعر 
جن�ح ب�يرن ميونيخ الأمل�ين بتقل�ش�ت 
ع�شيلة ل ت�شمح له ب�أخذ مك�نه� �شمن 
الت�شكيلة م� اأت�ح الفر�شة اأم�م بن يدر 

للم�ش�ركة.
براأ�شيتني  املب�راة  فرن�ش�  وا�شتهلت 
اأن  قبل  ركنيتني  اثر  يدر  وبن  لزوم� 
ينجح جنم ب�ري�س �ش�ن جريم�ن مب�بي 
من  م�شتفيدا  امل�شيف  �شب�ك  هز  يف 
متريرة اأنطوان غريزم�ن، �ش�عف بن 
يدر الغلة الفرن�شية بهدف ث�ن بعد اأن 
ينهي  اأن  قبل  توف�ن  من  كرة  ا�شتثمر 
الأخري ال�شوط الأول بهدف ث�لث من 
ت�بع  الث�ين  ال�شوط  ويف  مب�بي،  �شنع 
بي�رشاه كرة و�شلته من  املدافع زوم� 

ركلة ركنية فج�ء منه� الهدف الرابع.
بر�شيد  املجموعة  فرن�ش�  وت�شدرت 
تركي�  اأم�م  الأهداف  بف�رق  نق�ط   9
الرابع  فوزه�  حتقيق  يف  ف�شلت  التي 

م�شيفته�  اأم�م  و�شقطت  التوايل  على 
اإي�شلندا 1-2، و�ش�رت الأخرية �رشيكة 
لهم� بت�شع نق�ط اأي�ش�، و�شجل راغن�ر 
الفوز  هديف  ثن�ئية  �شيغورد�شون 
لأي�شلندا، فيم� �شجل دوروكخ�ن توكوز 
هدف تركي�، ويف مب�راة ه�م�شية ف�زت 

األب�ني� على �شيفته� مولدافي� 0-2.

لوكاكو يقود بلجيكا لفوز 
ر�بع تو�ليًا

بلده  منتخب  لوك�كو  روميلو  ق�د 
توالي�ً عندم�  الرابع  الفوز  اإىل  بلجيك� 
على  النت�ش�ر  يف  ثن�ئية  �شجل 
و�شجل   ،0-3 ال�شكتلندي  �شيفه 
و57،   45 الدقيقتني  لوك�كو هدفيه يف 
يف  الث�لث  بروين  دي  كيفن  واأ�ش�ف 
ال�ش�ئع،  الوقت  من  الث�نية  الدقيقة 
رو�شي�  موندي�ل  ث�لثة  بلجيك�  وعّززت 
املجموعة  �شدارة  موقعه� يف   ،2018
بر�شيد 12 نقطة بف�رق 6 نق�ط اأم�م 
ا�شكتلندا التي منيت بخ�ش�رته� الث�نية 
املركز  اإىل  وتراجعت  الت�شفي�ت  يف 

الرابع.

رو�صيا تنفرد باملركز 
�لثاين

يف  الث�ين  ب�ملركز  رو�شي�  وانفردت 
م�شتغلة  نق�ط   9 بر�شيد  املجموعة 
خ�ش�رة ا�شكتلندا بفوزه� ال�شعب على 
�شجله  وحيد  بهدف  قرب�س  �شيفته� 
ويف   ،38 الدقيقة  يف  لونوف  األيك�شي 
املجموعة ذاته� ا�شتع�دت ك�زخ�شت�ن 
متت�ليتني  خ�ش�رتني  بعد  توازنه� 
الت�شفي�ت  يف  الث�ين  فوزه�  وحققت 

الرابعة  اخل�ش�رة  اأحلقت  عندم� 
نظيفة  برب�عية  م�رينو  ب�ش�ن  توالي�ً 
اإ�شلمبيك  ت�شجيله�  على  تن�وب 
وغفورج�ن  فيدين  ومك�شيم  كوات 

�شويومب�ييف وب�ورج�ن اإ�شلم خ�ن.

�ملجر تهزم ويلز وتت�صدر

ف�ز منتخب املجر الثلث�ء على نظريه 
ب�تك�ي  م�تي  و�شجل   ،0-1 الويلزي 
املجر  فرفعت  املت�أخر  الهدف 
وانفردت  نق�ط  ت�شع  اإىل  ر�شيده� 
من  م�شتفيدة  املجموعة  ب�شدارة 
بطلة  و�شيفة  نق�ط   6 كرواتي�  غي�ب 
اجلولة،  هذه  من�ف�ش�ت  عن  الع�مل 
بف�رق  ث�نية  �شلوف�كي�  واأ�شبحت 
فوزه�  بعد  كرواتي�  اأم�م  الأهداف 
الكبري على م�شيفته� ك�زخ�شت�ن 1-5، 
و�شجل  مب�ري�ت،  ثلث  يف  الث�ين  هو 
كو�شك�  ويوراي  لوبتك�  �شت�ني�شلف 
ودافيد  ثن�ئية،  ه�م�شيك  وم�ريك 
وراميل  �شلوف�كي�  اأهداف  ه�ن�شكو 

�شي�ديف هدف ك�زخ�شت�ن.

ثمانية �أهد�ف لأملانيا يف 
مرمى �إ�صتونيا

كبريا  فوزا  اأمل�ني�  منتخب  حقق 
ثم�نية  قوامه  الإ�شتوين  نظريه  على 
روي�س  م�ركو  و�شجل  نظيفة،  اأهداف 
وليون  ثن�ئية  غن�بري  و�شريج  ثن�ئية 
من  غوندوغ�ن  واإيلك�ي  غوريت�شك� 
ركلة جزاء وتيمو فرينر ولوروا �ش�نيه 
اأوبل  ملعب  على  الثم�نية.  الأهداف 
اأرين� يف م�ينت�س، ك�دت اأمل�ني� تفتتح 
ت�بع  عندم�  مبكر  وقت  يف  الت�شجيل 

�شريج غن�بري كرة من يو�شوا كيمي�س 
مرت بج�نب املرمى، واأ�شفر ال�شغط 
املتوا�شل عن هدف اأول �شجله م�ركو 
روي�س بعد كرة من تيلو كيهرر، واتبعه 
من  متريرة  اثر  ث�ن  بهدف  غن�بري 
ليون  عرب  الث�لث  وج�ء  �ش�نيه،  لوروا 
عر�شية  براأ�شه  ت�بع  الذي  غوريت�شك� 
على  غوريت�شك�  وح�شل  كيمي�س،  من 
ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل يون��س 
ت�م انربى له� بنج�ح اإيلك�ي غوندوغ�ن 
واأ�ش�ف  الرابع،  الهدف  منه�  و�شجل 
ال�شخ�شي  الث�ين  الهدف  روي�س 
ركلة  من  »للمن��ش�ف�ت«  واخل�م�س 
ال�شوط  ويف  ب�تق�ن.   نفذه�  حرة 
من  الإ�شتوين  املنتخب  انتقل  الث�ين، 
ح�لة الدف�ع اىل الهجوم، وهدد مرمى 
م�نويل نوير يف بع�س حم�ولت لعبيه 
لكن  ثن�ئية  زينيوف  �شريغي  ل�شيم� 
متريرة من البديل م�ر�شيل ه�ل�شتنربغ 
اىل  ب�لن�شبة  ك�فية  ك�نت  غن�بري  اىل 
لإ�ش�فة  لوف  يواكيم  املدرب  رج�ل 
مه�جم  و�شجل  ال�ش�د�س،  الهدف 
ليبزيغ تيمو فرينر الهدف �ش�بع بعد 
دراك�شلر  يولي�ن  من  بينية  كرة  تلقيه 
قبل اأن يختتم مه�جم م�ن�ش�شرت �شيتي 
الأمل�ين  املهرج�ن  �ش�نيه  الجنليزي 

ب�لث�من اثر مترمر من دراك�شلر.
حققت  ذاته�،  املجموعة  و�شمن 
رابع  بفوز  الأهم  ال�شم�لية  اأيرلندا 
املجموعة  �شدارة  يف  وبقيت  توالي� 
م�شيفته�  ب�شعوبة  هزمت  عندم� 
بيلرو�شي� بهدف وحيد �شجله ب�تريك 
ال�شم�لية  اأيرلندا  وتت�شدر  م�كن�ير، 
 12 من  نقطة   12 بر�شيد  املجموعة 
ممكنة، بف�رق ثلث نق�ط اأم�م اأمل�ني� 
يف  فقط،  مب�ري�ت  ثلث  لعبت  التي 

حني غ�بت هولندا عن هذه اجلولة.
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عن مركز الفكر اال�شرتاتيجي للدرا�شات برتكيا

»القوة الناعمة« يف املنطقة العربية.. روؤى وا�سرتاتيجيات
�شارك يف اإعداد الكتاب الذي يتاألف من 319 �شفحة، 4 باحثني عرب متخ�ش�شني بال�شاأن االإفريقي والرتكي والعربي واالإيراين، وا�شتغرق تاأليفه نحو 9 اأ�شهر. حتظى 

درا�شة القوة الناعمة وتاأثريها يف ال�شيا�شة اخلارجية للدول، مبكانة خا�شة يف فهم اأدوات النفوذ، وتوجهات ال�شيا�شات اخلارجية. 

وكاالت

والدوافع،  الأ�سباب  لهذه 
يف  الناعمة  »القوة  كتاب  جاء 
ال�سادر  العربية«،  املنطقة 
ال�سرتاتيجي  الفكر  مركز  عن 
مقره  تركي  )عربي  للدرا�سات 
ي�سلط  الذي  اإ�سطنبول(،  يف 
املحورية  الدول  على  ال�سوء 
الثالث، تركيا واململكة العربية 

ال�سعودية واإيران.
بح�سب  الدرا�سة،  هذه  ت�سعى 
اأ�سئلة  املركز، اإىل الإجابة عن 
وال�سرتاتيجيات  بالروؤى  تتعلق 
هذه  من  دولة  كل  تتبناها  التي 
توظيف  يف  الثالث  الدول 
ومنها:  الناعمة،  اأدواتها 
التي  الناعمة  القوة  م�سادر 
وتركيا  ال�سعودية  عليها  تعتمد 
يف  م�ساحلها  اإدارة  يف  واإيران 
اأي مدى  واإىل  نفوذها؟  مناطق 
القوة  الدول  هذه  ا�ستخدمت 
ال�سيا�سة  م�ستوى  على  الناعمة 
اخلارجية؟ وما م�ساحة التن�سيق 
املوؤ�س�سات  مع  والت�سبيك 
النفوذ؟  مناطق  يف  املحلية 
ال�سعف  نقاط  تكمن  واأين 
والقوة يف توظيف الدول الثالث 

للقوة الناعمة؟
يف  �سارك  املركز،  وبح�سب 
من  يتاألف  الذي  الكتاب  اإعداد 
عرب  باحثني   4 �سفحة،   319
الإفريقي  بال�ساأن  متخ�س�سني 
والإيراين،  والعربي  والرتكي 

وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 اأ�سهر.
رئي�س  احلباب  م�سطفى  قال 
الكتاب  »اأهمية  اإن  املركز، 
غري  القوى  حقل  يف  تكمن 
اأدوات  تطور  مع  التقليدية، 
و�رسعة  ال�سيا�سي،  التوا�سل 
الو�سول اإىل املجتمعات وتاأثري 
واأ�ساف  ال�سيا�سة«.  على  ذلك 
اأن  لالأنا�سول،  ت�رسيحات  يف 
الناعمة  القوة  دور  يف  »البحث 
املنطقة  يف  املوؤثرة  للقوى 
جديدا  جمال  يعد  العربية، 
نظرا  بالهتمام،  وجديرا 

وما  العربية،  املنطقة  لأهمية 
كذلك  حتولت،  من  ت�سهده 
على  الوا�سح  الدويل  الت�سابق 
خالقة،  نفوذ  مناطق  خلق 
جمموعة  تاأمني  من  والقرتاب 
للدول  احليوية  امل�سالح  من 

الإقليمية الكربى«.
اأهمية الكتاب للقارئ العربي

يوؤكد  »الكتاب  احلباب:  تابع 
من  جزء  اأنه  العربي  للقارئ 
عملية هذا التفاعل التي حتدثها 
وهذه  الناعمة،  القوة  اأدوات 
ممار�سة  اإىل  ت�ستند  الأدوات 
ال�سيا�سي  بالنموذج  الإقناع 
فكرا وممار�سة، يف الوقت الذي 
اأزمة  العربية  البالد  فيه  تعي�س 
حقيقية يف ال�ستقرار ال�سيا�سي 

وبناء الدولة القوية«.
واأو�سح اأن »الكتاب يقدم وجها 
اأوجه ال�رساع،  اآخر للقارئ من 
اهتمام  حمل  باتت  نفوذ  واأداة 
والقوى  الدول  خمتلف  من 
»واإذا  قائال:  وم�سى  الفاعلة«. 
املنطقة  واقع  يف  النظر  اأمعنا 
العربية التي تو�سعت فيها رقعة 
ال�رساع، وتعددت اأدوات النفوذ 
تظهر  والدولية،  الإقليمية 
الناعمة  القوة  لدرا�سة  احلاجة 
بال�رسق  يف ثالث دول حمورية 
الأو�سط، وهي اململكة العربية 

ال�سعودية وتركيا واإيران«.
جار  عاتق  قال  جانبه،  من 
اإن  الرتكي،  بال�ساأن  اخلبري  اهلل، 
من  وخا�سة  اليوم،  تعد  »تركيا 
جناح،  ق�سة  عربي،  منظور 
بف�سل  به،  يحتذى  ومنوذجا 
والتحولت  القت�سادي  النجاح 
حققتها،  التي  ال�سيا�سية 
التي  الجتماعية  وامل�سكالت 

جنحت يف مواجهتها«.
واأ�ساف جار اهلل ، اأن »النجاحات 
التي حققتها تركيا دفعت عموم 
من  والكثري  العربية  ال�سعوب 
التجربة  ملتابعة  املثقفني 
واملطالبة  باهتمام،  الرتكية 
بتحولت يف اأوطانهم متاثل ما 
ال�سنوات  خالل  تركيا  حققته 

املا�سية«.
وتابع: »تكمن م�سادر قوة تركيا 
الإدارة  توظيف  يف  الناعمة 
البالد  ملوقع  اجلديدة  الرتكية 
)املركزي(،  اجليو�سرتاتيجي 
التاريخي  الإرث  اإىل  بالإ�سافة 
والدميوغرافيا املتنوعني، عدا 
والتجربة  القت�سادية  النه�سة 

الدميقراطية التي ت�سهدها«.
النجاح  »عوامل  اأن  اإىل  واأ�سار 
تعد فر�سة  تركيا  التي حققتها 
وثروة ا�سرتاتيجية تعزز ح�سور 
لكنها  الدويل،  النادي  يف  تركيا 
حتديات  الوقت  ذات  يف  متثل 
اأدوات  تتوفر  مل  ما  وعقبات 

تدعمها وحتميها«.
ال�ساأن  يف  الباحث  اأكد  بدوره، 
اأن  القحطاين،  �سعد  ال�سعودي 
يف  الو�سيط  دور  لعبت  »تركيا 
مثل  الكربى،  الدولية  امللفات 
الإ�رسائيلي،  العربي  اخلالف 
وامللف النووي الإيراين، وحاليا 

يف امللف ال�سوري مع رو�سيا«.
تفوقت  »تركيا  اأن  اإىل  واأ�سار 
يف جمال القوة الناعمة، وباتت 

تزاحم فيه الدول الكربى، فهي 
حول  دولة   30 اأكرث  من  واحدة 
العامل ا�ستخداما للقوة الناعمة، 
الربيطاين  املوقع  بح�سب 
املتخ�س�س   )softpower30(
توظيف  يف  الدول  اأداء  بر�سد 
واأ�سار  الناعمة«.  القوة 
القحطاين اإىل اأن »تقرير مركز 
Free Media In RFE/(
 )RL: Unfree Societies
الرتكية  الدبلوما�سية  اأن  اأكد 
بعد  اخلام�سة  املرتبة  تاأتي يف 
وفرن�سا  املتحدة  الوليات 
من  وبريطانيا  ورو�سيا  وال�سني 

حيث التفاعل والتاأثري«.
يف ال�سياق، قال مطهر ال�سفاري 
اإن  الإيراين،  ال�ساأن  يف  الباحث 
الرتكية  الناعمة  القوة  »تاأثري 
اأكرب  العربية  املنطقة  يف 
وكذلك  والدين،  التاريخ  بحكم 
وال�سيا�سية  الإن�سانية  املواقف 
كالق�سية ال�سورية والفل�سطينية، 
يف  امل�سلمني  ق�سايا  وحتى 

بورما وال�سومال«.
ح�سني  اأحمد  الباحث  وقال 

اإن  الإفريقي،  بال�ساأن  اخلبري 
اأربعة  تت�سمن  الكتاب  »ف�سول 
ف�سول رئي�سية، خ�س�س الف�سل 
تاأ�سي�سي  نظري  كمدخل  الأول 
الناعمة،  القوة  مفهوم  تناول 
يف  وتاأثرياتها  اأدواتها،  واأنواع 
بالإ�سافة  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
ال�سلبة  بالقوة  عالقتها  اإىل 
التي  التطورات  ظل  يف  للدول 
خمتلف  على  العامل  ي�سهدها 
الأ�سعدة، والتي �سهلت و�رسعة 

التوا�سل والتاأثري بني الأمم«.
وعن الف�سول الثالثة املتبقية، 
»خ�س�ست  اأنها  ح�سني  اأو�سح 
لدول الدرا�سة )ال�سعودية، تركيا، 
اإيران(، ف�سال لكل منها، مكونا 
ت�سمنت  مباحث،  ثالثة  من 
الدول  الثالث  روؤية  يف  قراءة 
واإ�سرتاتيجيتها،  الناعمة  للقوة 

وامل�سادر اخلا�سة لكل منها«.
وم�سى قائال: »ركزت الدرا�سة 
على اأدوات القوة الناعمة لهذه 
تعمل  التي  والكيفية  الدول، 
نفوذها،  تعزيز  يف  الدول  بها 
تقييم  اإىل  الف�سول  وخل�ست 

خالل  من  الناعمة  القوة  اأثر 
جمموعة من املوؤ�رسات«.

املركز  وفق  الكتاب  �سين�رس 
بيع  نقطة   32 من  اأكرث  يف 
يف  موزعة  واإلكرتونية،  عادية 
واإ�سالمية هي:  12 دولة عربية 
العربية  واململكة  وم�رس  تركيا 
وتون�س  واملغرب  ال�سعودية 
عمان  و�سلطنة  واجلزائر 
املتحدة  العربية  والإمارات 
وقطر  والكويت  والأردن 

والعراق.
امل�سادر  على  العتماد  مت 
الدول  عن  ال�سادرة  املكتبية 
اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة،  حمل 
بع�س التقارير املحلية والدولية 
بهذا ال�ساأن، وحتليل ممار�سات 

ومواقف الدول املبحوثة.
الناعمة  القوة  اأهمية  وتزداد 
)Soft Power( باطراد نتيجة 
وهيمنة  التكنولوجيا،  ثورة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
يف  الفرد  دور  عززت  التي 

مراقبة ال�سيا�سات وتقييمها.

كتاب يك�سف اأ�سرارا جديدة عن موت هتلر
 ،1945 اأفريل  من  الثالثني  يف 
توجه اجلي�س الأحمر ال�سوفياتي 
برلني،  الأملانية  العا�سمة  نحو 
يحتمي  الذي  امللجاأ  وحا�رس 
فيه الزعيم النازي اأدولف هتلر 
وزوجته اإيفا براون، حيث تذكر 
امل�سادر اأن جثتيهما اأحرقتا يف 

املكان نف�سه.
حامت  التي  ال�سكوك  اأن  غري 
بها  مات  التي  الطريقة  حول 
اأمام  وا�سعا  الباب  فتحت  هتلر 
فر�سيات بع�سها جاوز املنطق، 

برلني  من  ت�سلله  خرب  مثل 
الالتينية،  اأمريكا  نحو  وتوجهه 
ال�سهود،  بع�س  ذلك  ذكر  كما 
وهذا ما جعل نهاية »الفوهرر« 
القرن  األغاز  اأبرز  اإحدى 
الع�رسين. ويف �سياق التحقيق يف 
هذه املحطة التاريخية البارزة، 
بريزار،  كري�ستوف  جان  قام 
الدكتاتوريات  يف  املتخ�س�س 
املعا�رسة، بالعمل مع ال�سحفية 
جمهودهما  وتوج  بار�سينا،  لنا 
»موت  بعنوان  كتاب  باإ�سدار 

ن�رس  دار  عن  ال�سادر  هتلر«، 
 372 يف  الفرن�سية  »فايار« 

�سفحة.
املحادثات  من  عامني  وبعد 
�ُسمح  الرو�سية،  ال�سلطات  مع 
لربيزار وبار�سينا بالطالع على 
ا�ستنطاقا  ي�سم  �رسي  اأر�سيف 
الأيام  �سهدوا  لأ�سخا�س 
الأخرية لهتلر، كما اطلعوا على 
الرو�سية،  املخابرات  تقارير 
عظاما  ت�سمل  ب�رسية  وبقايا 
يقول  والفك،  اجلمجمة  من 

بالزعيم  خا�سة  اإنها  الكرميلني 
النازي.

احلرب  انتهاء  منذ  مرة  ولأول 
اإجراء  مت  الثانية،  العاملية 
هذه  على  علمية  اختبارات 
احلقيقة  اإىل  للو�سول  البقايا 
التي ت�سمح باإغالق هذا امللف 

ب�سكل نهائي.
الطبيب  الباحثني  ورافق 
وهو  �ساريل،  فيليب  ال�رسعي 
ق�سايا  حول  باأعماله  معروف 
التي  املوت  بق�سايا  تتعلق 

ريت�سارد  مثل  الألغاز  حتيطها 
قلب الأ�سد وهرني الرابع، غري 
اأخربتهم  الرو�سية  ال�سلطات  اأن 
واحد  ليوم  الرتخي�س �سالح  اأن 
فقط، واأن وقت فح�س العظام 
اأكرث  يدوم  لن  لهتلر  املن�سوبة 

من ثالث �ساعات.
ويروي املوؤلفان يف هذا الكتاب 
بطريقة رواية جا�سو�سية الأيام 
الأخرية لأدولف هتلر واملقربني 
الثالث  الرايخ  واحت�سار  منه، 
عليه  �سهودا  البع�س  كان  الذي 

حتت  اأمتار  ع�رسة  عمق  على 
الذي جرى  وما  الأر�س،  �سطح 
وفق ما تو�سلوا اإليه من اأبحاث 
البحث  وتو�سل  ودرا�سات. 
العلمي -رغم اأنه مل ياأخذ وقتا 
مت  التي  العظام  اأن  اإىل  كافيا- 
قاطع  ب�سكل  تعود  فح�سها 
ل  موته  �سبب  اأن  غري  لهتلر«، 
يزال غام�سا: هل جترع ال�سم اأو 
اأطلق عليه  اأو  اأطلق على نف�سه 

الر�سا�س؟
وكاالت



ت�أليف اإبراهيم معّمر

دور الأمم املتحدة جتاه الأقليات: 
الفل�ضطينيون داخل اخلط الأخ�ضر

�سدر عن املركز العربي للأبح�ث ودرا�سة ال�سي��س�ت كت�ب اإبراهيم معمر دور الأمم 
املتحدة جت�ه الأقلي�ت: الفل�سطينيون داخل اخلط الأخ�سر، الذي بحث فيه دور منظمة 

الأمم املتحدة جت�ه الأقلي�ت، منطلًق� من درا�سة ح�لة الفل�سطينيني داخل اخلط 
الأخ�سر، فهوؤلء هم اأهل البلد الأ�سليون، و�سكلوا اأكرثية ال�سك�ن يف هذه البقعة 

اجلغرافية على مر الع�سور، لكنهم حتولوا ق�سًرا من »اأكرثية« اإىل »اأقلية« يف بلدهم، 
نتيجة م� ارتكبته اإ�سرائيل من جم�زر وقتل وتهجري ق�سري بحقهم، وا�سطرار عدد 

كبري منهم اإىل النزوح اإىل خ�رج اأر�ض فل�سطني. بقي جزء من هوؤلء الفل�سطينيني يف 
املن�طق املحتلة يف ع�م 1948، وتطبق عليه القوانني الإ�سرائيلية.

 وك�لت 

يف هذا الإطار، ي�ؤكد الباحث اأن ا�ستخدامه 
م�سطلح »الأقلية الفل�سطينية« حيثما ورد 
ه�  بل  تاريخًيا،  و�سًفا  لي�س  الكتاب  يف 
ا�ستخدام اإجرائي يف اإطار درا�سة ت�سنيف 
مب�جب  القان�نية  وحق�قها  الأقليات 
اتفاقيات واإعالنات منظمة الأمم املتحدة 
ا اأن بحثه هذا يتناول  واأجهزتها، خ�س��سً
يف  تط�رها  ومراحل  ومفه�مها  الأقليات 
عهد ع�سبة الأمم وميثاق الأمم املتحدة، 
مع الرتكيز على حق�قها العامة واخلا�سة، 
واهتمام الأمم املتحدة بحق�ق الأقليات، 
تاريخًيا   1948 فل�سطينيي  اأو�ساع  وتط�ر 
و�سيا�سة  و�سيا�سًيا،  وتعليمًيا  واقت�سادًيا 

الأمم املتحدة جتاه حق�قهم.

اأقلي�ت يف الع�مل

بالقطع  �سفحة   259( الكتاب  هذا  يتاألف 
ثالثة  من  ومفهر�ًسا(  م�ثًقا  ال��سط، 
يف  »الأقليات  الأول،  الق�سم  يف  اأق�سام. 
واتفاقيات  نظرية  مقدمات   – العامل 
امل�ؤلف  ل  اأ�سّ ف�س�ل.  ثالثة  دولية«، 

لدرا�سة  الأول، »مدخل  الف�سل  نظرًيا يف 
مدخاًل  نظري«،  تاأ�سيل   - الأقليات 
ومراحل  ومفه�مها،  الأقليات  لدرا�سة 
وميثاق  الأمم  ع�سبة  عهد  يف  تط�رها 
الرتكيز  مع  وت�سنيفها  املتحدة،  الأمم 
والطبيعة  واخلا�سة،  العامة  احلق�ق  على 

القان�نية الآمرة حلق�ق الأقليات.
الأمم  »منظمة  الثاين،  الف�سل  يت�سمن 
املتحدة وحق�ق الأقليات«، اهتمام الأمم 
خالل  من  الأقليات،  بحق�ق  املتحدة 
فيها  الرئي�سة  الأجهزة  دور  على  الرتكيز 
معّمر  تناول  كما  الأقليات.  حق�ق  جتاه 
حق�ق الإن�سان يف اإطار الهيكل امل�ؤ�س�سي 
اإىل  اإ�سافة  املتحدة،  الأمم  ملنظمة 
الإن�سان،  بحق�ق  املعنية  اأجهزتها 

واأجهزتها املعنية بحق�ق الأقليات.
الف�سل  يف  احلديث،  يف  معّمر  اأ�سهب 
جتاه  املتحدة  الأمم  »دور  الثالث، 
جتاه  املتحدة  الأمم  دور  عن  الأقليات«، 
الأقليات، بالتعرف اإىل حق�ق الأقليات يف 
اإطار اتفاقيات الأمم املتحدة واإعالناتها، 
والتفاقيات  الإعالنات  على  مرّكًزا 
املتعلقة بجرمية الإبادة اجلماعية، وتلك 
الأمم  ودور  العن�رصي،  بالتمييز  املتعلقة 

واإعالن  الأ�سليني،  ال�سكان  املتحدة جتاه 
ال�سع�ب  حق�ق  ب�ساأن  املتحدة  الأمم 
النماذج  بع�س  على  الرتكيز  مع  الأ�سلية، 
لتقرير  املتحدة  الأمم  فيها  تدخلت  التي 

امل�سري.

�سي��سة متييز

والأقلية  »اإ�رصائيل  الثاين،  الق�سم  يف 
تناول  ف�س�ل.  ثالثة  الفل�سطينية«، 
اأو�ساع  »تط�ر  الرابع،  الف�سل  يف  معّمر 
تاريخًيا  اإ�رصائيل  يف  الفل�سطينية  الأقلية 
وجد  و�سيا�سًيا«،  وتعليمًيا  واقت�سادًيا 
امل�ؤلف اأن الأقلية الفل�سطينية يف اإ�رصائيل 
تاريخية  مبراحل   1948 عام  منذ  مّرت 
عن  عزلة  �سهدت  اإذ  معقدة،  و�سيا�سية 
ال�سعب الفل�سطيني والعامل العربي، ب�سبب 
املختلفة  وم�ؤ�س�ساتها  اإ�رصائيل  �سيطرة 
على مناحي احلياة. وبعد حرب 1967، عاد 
الت�ا�سل بني هذه الأقلية و�سكان الأرا�سي 
غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املحتلة 
الختالف يف  اأبرز  الت�ا�سل  اأن هذا  غري 
املكانة ال�سيا�سية، على اعتبار اأن التجن�س 
فر�س  ق�رًصا  الإ�رصائيلية  بامل�اطنة 

ظروًفا �سيا�سية واقت�سادية خمتلفة. وجد 
»م�سم�ن  اخلام�س،  الف�سل  يف  امل�ؤلف، 
الأقلية  جتاه  الإ�رصائيلية  ال�سيا�سة 
اأكرث من  اإ�رصائيل �سّنت  اأن  الفل�سطينية«، 
55 قان�ًنا عن�رصًيا منحت اليه�د مب�جبها 
و�سعية  من  وحطت  قان�نية،  اأف�سلية 
وقيدت  فيها،  يه�دي  غري  ه�  من  كل 
وبامل�ساركة  ال�سيا�سي  بالتعبري  حريتهم 
ال�سيا�سية، وميزت �سدهم بت�زيع امل�ارد 
للحياة  اأخرى  الأرا�سي، وج�انب  وبت�زيع 
كما  وللم�ساواة يف احلق�ق.  الدميقراطية 
تعاملت احلك�مات الإ�رصائيلية املتعاقبة 
على  اإ�رصائيل  يف  الفل�سطينية  الأقلية  مع 
اأمني  وتهديد  دمي�غرايف  خطر  اأنها 
القتل  جرائم  وارتكبت  خام�س،  وطاب�ر 
الف�سل  يف  معّمر،  قال  بحقها.  اجلماعي 
العن�رصي  التمييز  »�سيا�سة  ال�ساد�س، 
اإ�رصائيل«،  يف  الفل�سطينية  الأقلية  جتاه 
يف  زيادة  �سهدت  الأخرية  الأع�ام  اإن 
مظاهر هذا التمييز العن�رصي؛ متثلت يف 
وانتهاك  العن�رصية،  الق�انني  م�رصوعات 
العرب،  للم�اطنني  العامة  احلريات 
عن  ال�سادرة  العن�رصية  والت�رصيحات 

�سخ�سيات جماهريية، واملعاملة العدائية 
من ال�رصطة الإ�رصائيلية يف جمال تطبيق 
الأقلية  �سد  التمييز  وم�ا�سلة  القان�ن، 
الفل�سطينية يف ت�زيع امليزانية وامل�ارد.

دور وف�علية

يف الق�سم الثالث، »الأمم املتحدة والأقلية 
حلّل  ف�سالن.  اإ�رصائيل«،  يف  الفل�سطينية 
الأمم  »دور  ال�سابع،  الف�سل  يف  معّمر، 
الفل�سطينية  الأقلية  املتحدة جتاه حق�ق 
املنظمة  هذه  �سيا�سة  اإ�رصائيل«،  يف 
يف  الفل�سطينية  الأقلية  حق�ق  جتاه 
دورها  على  الرتكيز  خالل  من  اإ�رصائيل، 
احلق�ق  جتاه  وكذلك  امل�سمار،  هذا  يف 

القت�سادية والجتماعية والثقافية.
الثامن  الف�سل  يف  امل�ؤلف،  وبحث 
املتحدة  الأمم  �سيا�سة  »فاعلية  والأخري، 
اإ�رصائيل«،  يف  الفل�سطينية  الأقلية  جتاه 
جتاه  املتحدة  الأمم  �سيا�سة  فاعلية  يف 
ووجد  اإ�رصائيل،  يف  الفل�سطينية  الأقلية 
الأقلية  هذه  اأن  من  الرغم  على  اأنه 
البالد  �سكان  من  تتاألف  الفل�سطينية 

عن  ال�ا�سح  اختالفها  ومن  الأ�سليني، 
واللغة  الق�مية  يف  اليه�دية  الأكرثية 
و�سدور  ال�سيا�سية،  والطم�حات  والدين 
العق�د  يف  الدولية  امل�اثيق  من  عدد 
وال�سع�ب  الأقليات  بحق�ق  تُعنى  الأخرية 
الأ�سلية، فاإن اإ�رصائيل مل تعرتف بالأقلية 
اأ�سلية  ق�مية  اأقلية  ب�سفتها  الفل�سطينية 
جتزئتها،  على  عملت  بل  حق�ق،  ذات 
ما  وكثرًيا  واأقليات،  ط�ائف  واعتربتها 
اأطلقت عليها يف ال�سجالت والإح�ساءات 
وطبقت  اليه�د.  غري  م�سطلح  الر�سمية 
على  املتعاقبة  الإ�رصائيلية  احلك�مات 
والتحكم  ال�سيطرة  �سيا�سة  الأقلية  هذه 
كلها.  املجالت  يف  والتمييز  والإق�ساء 
حا�سل  فل�سطيني،  باحث  معّمر  اإبراهيم 
من  ال�سيا�سية  العل�م  يف  الدكت�راه  على 
جامعة القاهرة، باأطروحة م��س�عها دور 
الأقليات. ه� رئي�س  الأمم املتحدة جتاه 
والقان�ن  للدميقراطية  ال�طنية  اجلمعية 
البح�ث  من  العديد  ن�رص  فل�سطني.  يف 
�سارك يف  كما  الإن�سان،  يف جمال حق�ق 
م�ؤمترات عربية وعاملية عدة، تبحث يف 

احلريات املدنية.
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واأ�رصاره  وطريقه  النجاح  عن  احلديث  اإن   
ح�له  كتبت  وقد   ، ط�ال  ل�ساعات  يحتاج 
الكثري من املجلدات، لكن �ساأك�ن خمت�رصا 
وانقل لأبنائي التالميذ املقبلني لجتياز هذا 
�ساروا  اإن  الهامة،  النقاط  بع�س  المتحان 
يف  م�ج�دة  وهي  ملبتغاهم،  و�سل�ا  عليها  
خا�سة  الب�رصية  التنمية  لعلماء  عديدة  كتب 
التالميذ  نن�سح  هنا  ونحن  الفقي،  ابراهيم 
الكاتب  هذا  كتب  على  بالطالع  واأولياءهم 
الأعمال  من  الكثري  قدم  الذي  امل�رصي 
للمكتبة ح�ل تنمية الق�ى الداخلية املختلفة 

لالإن�سان العربي.
مفاتيحه  وهذه  النجاح،  طريق  يف  ولننطلق 

الع�رصة:  
1 -وتك�ن الدافعية هي املفتاح الأول وهي 
حمرك ال�سل�ك الن�ساين، ول جمال للنجاح 
البذور  بال رغبة داخلية عميقة وهي غر�س 
يف ار�س النجاح، بالإ�سافة للدوافع اخلارجية 
الدافع  لكن  التلميذ من املحيط،  تاأتي  التي 
قرارك  من  تاأتي  ف�سعادتك  اأهم،  الداخلي 

الداخلي اأول، وهكذا كل عمل ون�ساط...
ال�سحية  ت�فري اجل�انب  الطاقة، مبعنى   -2
باعتماد  الجهاد  واجل�سم..وجتنب  للعقل 
وال�ستمتاع  املنا�سبة  الريا�سية  التمارين 

النف�س  على  ال�سغط  وعدم  باحلياة 
والعقل...

املنا�سبة  اخلطط  املهارة،با�ستعمار   -3
لتحقيق النجاح، وحتديد خطة عمل وا�سحة 

يف ال�قت وال��سائل واأماكن املراجعة...
4-5-6- الت�س�ر والفعل والت�قع، و فالت�س�ر 
املنجزات  لأن  النتباه  اأهمية  من  ينطلق 
التي  وبراجمه  الي�م  اأفكار  هي  امل�ستقبلية 
نت�س�رها لتنفيذها م�ستقبل، فنجاحك بيدك 
وح�له  به،  واحلم  فت�س�ره  التلميذ  اأيها  انت 
ي�مي متحرك يف فكرك وع�اطفك،و  لفعل 
وال�ستعداد  والتنفيذ  املعرفة  بني  اجمع 
الآن  فنحن  امل�ستقبل،  ت�قع  والعمل،ثم 
حيث اأح�رصتنا اأفكارنا، وغدا حيث تاأخذنا 

اأفكارنا...
وال�سرب،هي  واملرونة  7-8-9-اللتزام 
مراحل هامة لل��س�ل للنجاح يا تلميذي،فقد 
اأو  املت��سطة  املحرتمة  القدرات  متتلك 
حمدد  بربنامج  لاللتزام  ،وتفتقد  العالية 
مينحن  واللتزام  تف�سل،  به،وهنا  تن�سبط 
اأما  لل�سعاب،  التعر�س  عند  للم�ا�سلة  الق�ة 
التجربة  و  بني احلكمة  فهي اجلمع  املرونة 
اخلطة  لتغيري  ال�ستعداد  مبعنى  والتاأمل، 
وتبديل الطريق يف كل حلظة مبجال مراجعة 

اخلطة لتح�سني امل�اقف مفت�ح دائما.
كل  مفتاح  وه�  تلميذي  يا  مطل�ب  وال�سرب 
اخلري واأف�سل عالج لكل الأزمات وهنا اعلم 
التفاوؤل  واأ�سحاب  ال�سابرين  خمالطة  اأن 

ت�ساعدك والعك�س �سحيح.
وه�  الن�سباط،   ه�  الأخري  املفتاح   -10
وال�سيطرة  النف�س  يف  التحكم  اأ�سا�س 
الأفكار  بني  الربط  اجل�رص  وه�  عليها، 
لتغيري  التلميذ  ل�ا�سطر  والجنازات،فحتى 
اأخرى  اأوقات  يف  بتنفيذها  عليه  خططه 
بان�سباط وجدية وفرا�سة وثقة وعدم التهاون 
يف  وتتحكم  ت�رصك  اخلارجية  الأم�ر  وترك 

زمنك وفكرك...
يف  ونحن  النجاح،  مفاتيح  باخت�سار  هذه 
و  الراحة  بل  الكثري،  ال�سغط  فرتة ل حتتاج 
الثقة والرتفيه، مع التغذية املنا�سبة) عليكم 
واللهم  الباب�جن و اخلزامى(.  بالزبيب و�ساي 
وفق اأبناءنا يف امتحاناتهم، وافتح عق�لهم و 
قل�به للمعرفة واخلري، واأدخل الفرح لقل�ب 

الأولياء.
د-وليد بوعديلة،كلية الآداب/ ج�معة �سكيكدة

�سدر حديثاً عن »دار اخليال« يف بريوت كتاب »خارج الظالم : من 
ال�سطراب اإىل التح�ل« خلبري التنمية الب�رصية �ستيف تايل�ر نقله 

اإىل العربية حممد يا�رص احل�سكي ومنال اخلطيب.
ما  ق�س�س  كتابه،  يف  مبيعاً  الأكرث  امل�ؤلف  تايل�ر  �ستيف  ي�رصد 
يزيد عن 30 �سخ�ساً ممن مروا بيقظة روحية دائمة بعد �سدمة 

وا�سطراب �سديدين يف حياتهم.
اإقراأ عن ال�سابة التي ولدت من جديد بعد اأن عانت من اإ�سابات 
ال�ستنارة  وجد  الذي  الرجل  لندن،  يف   7/7 تفجريات  يف  مريعة 
بعد اأن اأ�سبح م�سل�لً اإثر �سق�طه، الرجل الذي خا�س حت�لً بعد 
حماولة النتحار، مدمن املخدرات املتعايف الذي انتقل اإىل حالة 
كل  وخ�سارة  احل�سي�س«  اإىل  »ال��س�ل  بعد  ال�ستنارة  من  دائمة 

�سيء.

الروحيني  املعلمني  من  الكثري  مع  مقابالت  اأي�ساً  �ستيف  اأجرى 
بينهم  ومن  حاد،  نف�سي  ا�سطراب  بعد  يقظتهم  حدثت  الذين 

اإيكارت ت�ل.
»خارج  كتاب  يُف�رص  النا�س،  ه�ؤلء  ق�س�س  �رصد  اإىل  بالإ�سافة 
ويعطي  التح�يل  التاأثري  بهذا  الإ�سطراب  يتمتع  ملاذا  الظالم« 
اأمثلة عن قدرة الب�رص غري املتناهية تقريباً على جتاوز املعاناة. 

اإّنه يبني مدى عف�ية وقرب اليقظة منا جميع.
 وك�لت 

ر�ضالتي  للمرت�ضحني ل�ضهادة البكالوريا ....طريق 
النجاح واأ�ضراره

�سدر حديثً� عن »دار اخلي�ل« يف بريوت

»خارج الظالم : من ال�ضطراب 
اإىل التحول« ل�ضتيف تايلور
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رئي�شة اجلمعية الوطنية تراث« جزايرنا«، فايزة ريا�س للو�شط«

امللتقى الدويل للآثار ...فر�صة 
لإبراز تاريخ احلرف 

 اأكدت ، فايزة ريا�س رئي�شة اجلمعية الوطنية تراث »جزايرنا« يف ت�شريح خ�شت به  يومية  
الو�شط«  اأن  امللتقى الدويل الأول  للحرف وال�شناعات عرب الع�شور،  ارتئينا من خالله  اأن 
ننظم ور�شات حية للحرف وال�شناعات التقليدية من خمتلف  مناطق الوطن   واخرتنا  اأن 
يكون التمثيل من طرف احلرفيني ال�شباب لت�شجيعهم على ال�شتمرارية يف احلفاظ على 
موروثنا الثقايف ، وهي اأي�شا  فر�شة لالأكادمييني والعلميني خا�شة الأجانب امل�شاركني يف 

هذا امللتقى الدويل للتعرف على جمال واأ�شالة احلرف التقليدية اجلزائرية.

حكيم مالك 

ال�شاللة ...ت�شعة اآلف 
�شنة من الوجود...

الأ�ستاذة  �سلطت  ولقد   
�سنة  تدر�س  والتي  ريا�س 
رابعة دكتوراه علوم تخ�س�س 
ما قبل التاريخ يف مداخلتها 
التي حملت عنوان » ال�ساللة 
من  �سنة  اآلف  ...ت�سعة 
الوجود...« اأن تاريخ امتهان 
اجلزائر  يف  ال�ساللة  حرفة 
احلجري  الع�رص  اإىل  ميتد  
احلديث ، و الدليل علي ذلك 
العثور عليه من بقايا  ما مت 
لل�سالل مبوقع تني هيناكاتان 
)طا�سيلي اآزجر(، الذي يبعد 
�رصق  جنوب  كلم   160 ب 
على  )اإليزي(  جانت  مدينة 
اإن  واد  مبحاذاة  تلة  قاعدة 
يعود  الكت�ساف  و  جارن 
عملية  بعد   ،1971 ل�سنة 
اإذ  للموقع  اأثري  م�سح 
تابعة  بحث  فرقة  قامت 
ما  البحث يف ع�سور  ملركز 
اإ�رصاف  حتت  التاريخ،  قبل 
اأوما�سيب،  جينات  الباحثة 
ا�ستمرت  حفريات  بعدة 
اإىل  لع�رص �سنوات من 1974 
قدمت  حيث   ،  1984 غاية 
بيانات  احلفريات  نتائج 
و  ال�سحراء  حول  جديدة 
م�سرية  البقر   رعاة  اأوىل 
املوقع  اأن   املتحدثة  ذات 
�سخري  خمباأ  عن  عبارة 
 15 وعر�سه  م   20 عمقه   ،
احلفريات  خالل  من  ،و  م 

العديد  اكت�ساف  مت  الأثرية 
من البقايا الأثرية املتنوعة 
متثلت  حجرية  �سناعة  من 
نويات  و  �سهام  روؤو�س  يف 
واأزاميل، اإ�سافة اإىل �سناعة 
عظمية من مثاقب عظمية و 
اإبر، كما مت اكت�ساف خ�سلة 
من ال�سعر ل تزال حمفوظة 
باملتحف  هذا  يومنا  اإىل 
اإىل   اإ�سافة   ، باردو  الوطني 
قطع فخارية  وال�سيء الذي  
احلرف  قدم  اأكرث  يعك�س 
اليدوية يف اجلزائر هي قطع 
اكت�سافها  مت  التي  ال�سالل 
باملوقع الأثري نف�سه، حيث 
فيها  القطع   هذه  اأن   تبني 
�سنع  تقنيات  كبري يف  تنوع  
ا�ستعمال  مت  حيث  ال�سالل 
تقنيات �سنع حبلي اأو لولبي 
 )cordée ou spiralée(
احلبلية  التقنيات  وجود  مع 
ح�سب  القدم  منذ  الرفيعة 

الباحثة جينات اأوما�سيب.

 العمل على احلفاظ 
على حرفة »ال�شالل« 
التقليدية القدمية 

قالت  ال�سياق  ذات  ويف    
فرتة  مدى  على  اأنه  ريا�س 
خالل  الب�رصي  التعمري 
احلديث  احلجري  الع�رص 
ال�سالل  ت�سنع  كانت 
ت�سمى  نبتة ع�سبية  بوا�سطة 
ونبتة   ،)Juncus( ال�سمار 
مائية  نبتة  وهي  جذمورية 
ت�سمى  ال�ستعمال  �سائعة 
)Typha(، كما مت ا�ستخدام 

والأوراق  الع�سب  �سيقان 
موؤكدة   ، والفتائل  للخيوط 
البقايا  هذه  خالل  من  اأنه  
احلفريات  نتائج  اأثبتت 
مدى  على  اأجريت  التي 
اأن  باملوقع  �سنوات  ع�رص 
والبقايا  ال�سالل  هذه  تاريخ 
باملوقع  املكت�سفة  الأثرية 
امل�ستويني  لأحد  يعود 
ال�سفلي  امل�ستوى  الزمنيني، 
الألفية  بني  ما  موؤرخ 
التا�سعة اإىل الألفية ال�سابعة 
احلديث  احلجري  للع�رص 
يتبع  ال�سوداين،  ال�سحراوي 
احلجري  الع�رص  من  بجزء 
اأما  املتاأخر،  القدمي 
موؤرخ  فهو  العلوي  امل�ستوى 
ال�سابعة  الألفية  بني  ما 
لقد  و  الثالثة  والألفية 
املميزة  الظروف  �ساهمت 
يف درجة احلرارة و حمو�سة 
على  احلفاظ  يف  الرت�سبات 
النباتات  بقايا  من  العديد 
اإن�سان  و�سعر  الأع�ساب  و 
لنا  الفر�سة  هي  وال�سالل 
احلفاظ  على  للعمل  نحن 
التقليدية  احلرفة  هذه  على 

القدمية من الندثار.

»�شناعة ال�شابون 
التقليدي بقرية 

اإمعاليوان مبنطقة اآيث 
وغلي�س ببجاية«

الثاين والأخري  اليوم   و�سهد 
الأول  الدويل  امللتقى  من 
عرب  وال�سناعات  للحرف 
 2 اجلزائر  بجامعة  الع�سور 

،  م�ساركة  كل من الدكتورة 
�سربينة  و  طواهري  حكيمة 
مازري التي تدر�س �سنة اأوىل 
الآثار  دكتوراه علوم  مبعهد 
مبداخلة  اجلزائر2  جامعة 
  « على  ال�سوء  �سلطت  قيمة 
التقليدي  ال�سابون  �سناعة 
مبنطقة  امعاليوان  بقرية 
اآيث وغلي�س« وتعترب منطقة 
اآيث وغلي�س واحدة من بني 
حو�س  يف  املناطق  اأهم 
جنوب  تقع   ، ال�سومام 
ومتتد  بجاية  مدينة  غرب 
اإىل  اأكفادو  �سفوح جبال  من 
ال�سومام   واد  وراء  ما  غاية 
اإىل دائرتني  اإداريا   وتنق�سم 
مزال(  اأيث   ( عي�س  �سيدي 
اأو�سمار(  اآيث   ( و�سميني 
اآيث  ومتتاز   ، بلديات  و�ستة 
وغلي�س باأهميتها  التاريخية 
املادية  البقايا  خالل   من 
التي عرثت عليها مثل » ن�سب 
تيبندار   بلدية  بني  مالو�سا« 
 1968 �سنة  ال�سيالل  وحمام 
، كذلك ن�سب اآخر يف بلدية 
�سمعون �سنة 2009  وغريها 
هذه  اأن  كما   ، الآثار  من 
من  بتنوعها  متتاز  املنطقة 
وال�سناعات  احلرف  حيث 
قراها،   مبختلف  التقليدية 
اإمعاليوان«   « من بينها قرية 
)اآيث  باأعايل دائرة �سميني 
تعرف  التي   ) اأو�سمار 
ب�سناعة ال�سابون التقليدي 
منذ القدم  وهذه ال�سناعة  
كانت تقوم  من طرف ن�ساء 
ال�سناعة  فهذه  القرية  
يومنا  اإىل  قائمة  مازالت 

هذا ولكنها لالأ�سف مهددة 
خالل  من  لذا  بالندثار، 
املداخلة  هذه  يف  قمنا 
بالرتكيز على خ�سائ�س هذه 
ال�سناعة عن طريق التطرق 
يف  ال�سنع  ومواد  للطرق 
من  احللول  لو�سع  حماولة 
لنقلها   عليها  احلفاظ  اأحل 

لالأجيال الالحقة .

ال�شناعة احلرفية 
الليبية القدمية 

من خالل الر�شوم 
ال�شحراوية وامل�شادر 

امل�شرية

مداخلة  تقدمي   مت  كما   
امللتقى  هذا  يف  اأخرى 
الدويل  بعنوان »  ال�سناعة 
احلرفية الليبية القدمية  من 
ال�سحراوية   الر�سوم  خالل 

من   « امل�رصية  وامل�سادر 
الدكتوراه  طالبتي  طرف  
ال�سالمني   عبد  مرمي  
اللتني   ، حمودي  ونبيلة 
الرابعة   بال�سنة  تدر�سان 
القدمية  احل�سارات  تاريخ 
اأبو   2 اجلزائر  ،جامعة 
والتي    ، اهلل  �سعد  القا�سم 
تربز عجز الإن�سان البدائي 
اأمام القوى الطبيعية، وقلما 
اختلفت حياته عن احليوان 
اأدوات  اإتقان  ، لكن مبقدار 
القوى  وتطور  العمل 
الإن�سان  بداأ   ، املنتجة 
يحرز انت�ساراته الأوىل على 
قوى الطبيعة ، فاأدى تطور 
املوا�سي  وتربية  الزراعة 
اإىل انف�سال احلرفة وظهور 
حيث  ممتهنني،  حرفيني 
واحلرف  ال�سنائع  �سهدت 
اإيداع  ومت  كبريا   تطورا 

حاجاته  لتلبية  م�سنوعات  
ت�سهد  واملعنوية  املادية 
يف  الأثرية  خملفاته  عليها 
واملقابر  واملعابد  املنازل 
ب�سمات  اأبرزته  ما  وهذا 
القدمي  الليبي  الإن�سان 
املخلفات  خالل  من 
ت�سهد  مازالت  التي  الأثرية 
بح�س  الليبيني  متتع  عن 
�سناعي وفني منذ الع�سور 
وهذا   ، القدمية  احلجرية 
ما اأثبتته الر�سوم ال�سخرية 
وامل�سادر  ال�سحراوية 
مما    ، القدمية  امل�رصية 
واكبوا  الليبيني  اأن  يبني  
اأقدم  منذ  ال�سناعة  جمال 
ولي�س حتى جميء  الع�سور 
وا�ستقرارهم  الفينيقيني 
للولوج  الإفريقي  بال�سمال 
ومواكبة  التاريخ  يف 

احل�سارة.

ال�سابعة  الذكرى  اليوم  ي�سادف 
والفيل�سوف  املفكر  لرحيل 
روجييه  امل�سلم   الفرن�سي  
 13 يف  تويف  الذي  جارودي  
 98 يناهز  عمر  2012 عن  جوان 
عاما وعليه فال�سيء الالفت  عن 
الكبري  عداءه  هو  املبدع   هذا 

لل�سهيونية.

التزامه بقيم العدالة 
الجتماعية

والفيل�سوف   الكاتب  ولد   ولقد   
يف   1913 جوان   17 يف  جارودي 
مر�سيليا بفرن�سا ، ويف عام 1945 
انتخب نائبا  يف الربملان ثم ح�سل 
من  الفل�سفة  يف  الدكتوراه  على 

جامعة ال�سوربون عام 1953 ويف 
الدكتوراه  عام 1954 ح�سل على 
وان�سم  مو�سكو  من  العلوم  يف 
ال�سيوعي  احلزب  �سفوف  اإىل 
عن  يتخلى  مل  لكنه  الفرن�سي  
م�سيحيته قط  وحاول اأن يجمع 
ال�سيوعية  مع  الكاثوليكية  بني 
ما  ثم   ، ال�سبعينيات  عقد  خالل 
اأن اعتنق جارودي الإ�سالم  لبث 
رجاء   ا�سم  متخذا    1982 عام 
اأنه  يقول  الإ�سالم  اعتناقه  وعن 
وجد احل�سارة الغربية  قد بنيت 
على فهم خاطئ لالإن�سان ، واأنه  
عرب حياته كان يبحث عن معنى 
الإ�سالم  يف  اإل  يجده  مل  معني 
املفكر  هذا  ظل  فلقد  وعليه 
ملتزما بقيم العدالة الجتماعية 

التي اآمن بها يف احلزب ال�سيوعي 
، ووجد الإ�سالم ين�سجم مع ذلك 
ويطبقه ب�سكل فائق وعليه فلقد 
ظل  متم�سكا بعدائه لالإمربيالية 
 ، لأمريكا  وبالذات  والراأ�سمالية 
ففي عام 1998 حكمن املحكمة 
بتهمة  جارودي  على  الفرن�سية 
يف  اليهود  حمرقة  يف  الت�سكيك 
املوؤ�س�سة  الأ�ساطري   « كتابه 
لدولة اإ�رصائيل » حيث �سكك  يف 
الأرقام ال�سائعة حول اإبادة يهود 
اأوروبا يف غرف الغاز على اأيادي 

النازيني .
دخل الإ�سالم من باب اجلزائر

حوار   « موؤلفاته  بني  ومن 
يك�سف  الذي  احل�سارات«  
باب  من  الإ�سالم  دخل  اأنه  فيه 

الفبور«   حفارو  و«  اجلزائر  
 ،  « م�ستقبلنا  ي�سكن  و«الإ�سالم 
اأ�سول  » و«  به الإ�سالم  و«مايعد 
ال�سلفية  والتع�سبات  الأ�سوليات 
»، والأ�ساطري املوؤ�س�سة لل�سيا�سة 
الإ�رصائيلية«. ويف كتاب الإ�سالم 
دين امل�ستقبل يقول جارودي عن 
�سمولية الإ�سالم: »اأظهر الإ�سالم 
�سمولية كربى يف ا�ستيعابه ل�سائر 
ال�سعوب ذات الديانات املختلفة، 
فقد كان اأكرث الأديان �سمولية يف 
يوؤمنون  الذين  للنا�س  ا�ستقباله 
لأتباع  قبوله  يف  وكان  بالتوحيد 
منفتحا  داره  يف  الديانات  هذه 
وح�ساراتهم  ثقافاتهم  على 
اإطار  يف  اأنه  للده�سة  واملثري 
توجهات الإ�سالم ا�ستطاع العرب 

اآنذاك لي�س فقط اإعطاء اإمكانية 
احل�سارات،  لهذه  مناذج  تعاي�س 
قوي  زخم  اإعطاء  اأي�سا  بل 
فقد  الإ�سالم،  اجلديد:  لالإميان 
الوقت  ذلك  امل�سلمون يف  متكن 
احل�سارات  معظم  تقبل  من 
ال�رصق  يف  الكربى  والثقافات 
هذه  وكانت  والغرب  واأفريقيا 
واأعتقد  له،  وعظيمة  كبرية  قوة 
جعل  الذي  هو  النفتاح  هذا  ان 

الإ�سالم قويا ومنيعا.«
الإ�شالم اأنقذ اإمرباطوريات 

عظيمة

اأنقذ  لقد  مقولته  اأبرز  ومن   
من  ال�سابع  القرن  يف  الإ�سالم 
عظيمة  اإمرباطوريات  تاريخنا 

اليوم  ي�ستطيع  اأفال  التفتت  من 
احل�سارة  حرية  على  الإجابة 
تك�سف  التي  وت�ساوؤلتها  العربية 
على  الغربية  احل�سارة  اأن  عن 
على  كانت  قرون  اأربعة  مدى 
لالإن�سانية  قرب  حفر  من  مقدرة 
وتعمل  العامل  م�ستوى  على 
الإن�سانية  احل�سارة  حمو  على 
اأكد يف مقولة  . كما  الأ�سطورية 
هلل  الروؤية  هو  »الإ�سالم  اأخرى 
تنيط  التي  ولالإن�سان  وللعامل 
اإن�سان  وبكل  والفنون  بالعلوم 
عامل  بناء  م�رصوع  جمتمع  وبكل 
فيه  انف�سام  ل  واإن�ساين  اإلهى 
وذلك باجلمع بني بعدين عظيمني 

هم الفرد واجلماعة والأمة ».
حكيم مالك 

املعروف بعداءه الكبري لل�شهيونية

 الحتفاء بالذكرى ال�صابعة لرحيل املفكر والفيل�صوف امل�صلم روجييه جارودي 
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هل ميكن للعلم اأن ي�صع حًدا حل�صا�صية الفول ال�صوداين

�صغرية  لكميات  التعر�ض  اإن 
يف  ال�صوداين  الفول  من 
اأي  اأو  الكعك  اأو  الكوكيز 
اأطعمة اأخرى ميكن اأن ينتهي 
�صديد  حت�ص�صي  فعل  برد 
نتائج  امل�صت�صفى  يف  وحتى 
اإىل  تقود  قد  جديدة  درا�صة 
جديد  عالج  على  املوافقة 
يقلل من خماطر هذه الأنواع 
املحتملة  الفعل  ردود  من 
الإغاثة  يوفر  مما  واملميتة، 
ولكن  فقط  لالأطفال  لي�ض 
لي�ض  العالج  لآبائهم  ا  اأي�صً
الفول  حل�صا�صية  موجًها 
ل  اأنه  كما  ال�صوداين. 
بتناول  لالأطفال  ي�صمح 
الفول  زبدة  �صاندويت�صات 
هو  الهدف  لكن  ال�صوداين، 
كميات  بتحمل  لهم  ال�صماح 
ال�صوداين.  الفول  من  �صغرية 
الأطفال  من  للعديد  بالن�صبة 
ح�صا�صية  من  يعانون  الذين 
هذه  فاإن  ال�صوداين  الفول 

احلماية كافية.

تفا�شيل الدرا�شة

 372 ا�صتهلك  الدرا�صة  يف 
بح�صا�صية  م�صاباً  طفاًل 
ال�صوداين  الفول  من  معروفة 
بروتني  من  متزايدة  كمية 
الفول ال�صوداين كل يوم ملدة 
ال�صتهالك  بدء  اأ�صهر،  �صتة 

بكميات �صئيلة.
اأ�صهر   6 وملدة  ذلك  بعد 
يتناولون جرعة واحدة  كانوا 
�صوداين  فول  حبة  يعادل  مبا 
هذا  يُعرف  يومًيا  واحدة 
بالعالج  العالج  من  النوع 
الفم،  طريق  عن  املناعي 
قدرة  لبناء  م�صمم  وهو 
حتمل  على  املناعي  اجلهاز 
م�صببات احل�صا�صية بعد عام 
ثلثي  من  اأكرث  كان  واحد، 
هوؤلء الأطفال الذين ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 4 و17 �صنة 
من  ملليغرام   600 ي�صتهلكون 
)اأي  ال�صوداين  الفول  بروتني 
الفول  من  حبتني  يعادل  ما 
وجود  عدم  مع  ال�صوداين( 

اأكرث من اأعرا�ض خفيفة.
4% فقط من اأ�صل 124 طفاًل 
يتناولون م�صحوقاً غري  كانوا 
فرتة  طوال  ال�صوداين  الفول 

التي  )املجموعة  الدرا�صة 
الوهمي(  العقار  ا�صتهلكت 
نف�ض  حتمل  من  متكنوا 
كمية بروتني الفول ال�صوداين 
الأطفال  ن�صف  متكن  كما 
من  العالج  جمموعة  يف 
من  ملغرام   1000 ا�صتهالك 
بروتني الفول ال�صوداين باأمان 
بالرغم من ذلك قد ل يعمل 

هذا العالج للجميع.

ردود الفعل ال�شلبية 
التي واجهها الأطفال 

اأثناء الدرا�شة

تقريبا جميع الأطفال واجهوا 
ال�صلبية  الفعل  ردود  بع�ض 
كانت  الدرا�صة.  خالل 
�صيوًعا  الأكرث  التفاعالت 
لدى الأطفال الذين يتناولون 

بروتني الفول ال�صوداين هي:
اأمل املعدة والأمعاء.

التقيوؤ.
الغثيان.

تهيج  ال�صعال.  اجللد.  حكة 
ثلث  حوايل  كان  احلنجرة. 
الأطفال يف جمموعة العالج 

خفيفة  اأعرا�ض  من  يعانون 
ن�صبة  مع  باملقارنة  فقط، 

50% من املجموعة الثانية.
خطرية  جانبية  اآثار  حدثت 
يف  الأطفال  من   %4.3 يف 
جمموعة العالج واأقل من %1 
املجموعة  يف  الأطفال  من 

الثانية.
 %14 تلقى  الدرا�صة  خالل 
جمموعة  يف  الأطفال  من 
الأدرينالني  من  حقنة  العالج 
حت�ص�صي  فعل  رد  لعالج 
 %6.5 مع  مقارنة  �صديد 
املجموعة  يف  الأطفال  من 
الثانية ما يقرب من 12% من 
الأطفال يف جمموعة العالج 
جانبية  اآثار  من  عانوا  قد 
الكفاية  فيه  مبا  �صيئة  كانت 
بع�ض  بان�صحاب  لت�صبب 
الأطفال قبل نهاية الدرا�صة.

العالج يف انتظار 
املوافقة

اإىل  يحتاج  العالج  زال  ما 
الغذاء  اإدارة  من  موافقة 
اأن  قبل  الأمريكية  والدواء 
الأ�صواق.  يف  متاًحا  يكون 
يكون  اأن  املحتمل  من  لكن 
وفًقا  عليه  كبري  طلب  هناك 
اخلا�ض  اللكرتوين  للموقع 
باأبحاث احل�صا�صية الغذائية، 
ح�صا�صية  معدل  فاإن 
البذور  اأو  ال�صوداين  الفول 
عام  ب�صكل  واملك�رسات 
الوليات  يف  الأطفال  بني 
اأكرث  مبعدل  زاد  املتحدة 
من ثالثة اأ�صعاف بني عامي 
 %40 حوايل  و2008   1997
يعانون  الذين  الأطفال  من 
قد  الغذائية  احل�صا�صية  من 
حت�ص�صي  فعل  لرد  تعر�صوا 

�صديد. 

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!
خمترب  علماء  طور 
الوطني  �صتانفورد 
عالجا  اأمريكا  يف 
على  ي�صاعد  جديدا 
بعد  الذاكرة  ا�صتعادة 
مر�صى  ويعالج  احلوادث 

األزهامير.
العالج  تقنية  وتتلخ�ض 
عن  بالك�صف  اجلديدة 
يف  املت�رسرة  املناطق 
احلوادث  جراء  الدماغ، 
الع�صبية  الأمرا�ض  اأو 
بتخطيط  املختلفة، 
جديد  نوع  من  كهربائي 
الدماغ  و�صل  عرب 
ت�صخ  كهربائية  باأقطاب 

اإليه �صحنات معينة.
من  التحفيز  و�صيحدد 
خالل الأقطاب املناطق 

الدماغ،  الأكرث �صعفا يف 
وت�صتعيد  �صتعالج  والتي 
تعري�صها  بعد  ن�صاطها 
لنب�صات كهرومغناطي�صية 
هذه  وت�صاعد  موجهة 
على  اجلديدة  التقنية 
بعد  الدماغ  عمل  حتفيز 
الو�صالت  ت�صكيل  اإعادة 
املناطق  يف  الع�صبية 
ويعتقد  منه،  امل�صابة 
اأن هذه الطريقة  العلماء 
كبري  حد  اإىل  �صتب�صط 
عالج الكثري من الأمرا�ض 
كاألزهامير  احلديثة 
واخلرف  باركن�صون  وداء 
باأ�صكاله املتعددة، ف�صال 
عن اإ�صابات الدماغ جراء 
وغريها  ال�صري  حوادث 

من الكوارث.  

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�صحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�صكلة بحة ال�صوت 
التي ت�صاب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�صوت العايل، 
اأو حتى الإ�صابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�صديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�صادة لاللتهاب الذي 
ي�صيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�صكلة 

بحة ال�صوت ب�صكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�صع ملعقة كبرية من م�صحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�صحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

  الوزن ويحارب ال�صرطان
 

 هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�صاعد على 
خ�صارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�صم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�صً
عالج قوي جدا وفعال ملر�صى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�صحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�صهر فوائده هي 
خف�ض الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�صب ما اأثبتته الدرا�صة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�صات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�صة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ض الوزن والق�صاء على ال�صمنة.
 حيث مت تق�صيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�صعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�صمة وع�صري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�صعت اأي�صا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�صبة عالية من الدهون امل�صبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�صة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�صعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�صم مع ع�صري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�صبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�صاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�صرتول على الدم، وت�صاعد على تنظيم 
م�صتويات ال�صكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�صة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�صاعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�صار 
حمية اجلريب فروت ال�صهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�صة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�صيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �صواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�صاف ذلك عندما كان هناك �صيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �صنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�صنوات اكت�صف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�صة تقل�صت 

ب�صكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�صفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �صاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�صيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�صري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�صيكاغو اأن اجلريب فروت ي�صاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�صم الن�صان ب�صكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 
لأنه ي�صاعد على تاأثري العقار داخل اجل�صم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.
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�لزكاة �ملفرو�سة:

لي�ست �رضيبة توؤخذ من اجليوب، بل 
هي اأوال غر�س مل�ساعر احلنان والراأفة، 

وتوطيد لعالقات التعارف واالألفة بني 
�ستى الطبقات.

وقد ن�س القراآن على الغاية من اإخراج 
َدَقًة  الزكاة بقوله: }ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
ِلّ َعلَيِْهْم اإَِنّ  يِهم ِبَها َو�سَ ُرُهْم َوتَُزِكّ تَُطِهّ

اَلتََك �َسَكٌن لَُّهْم َوالّلُ �َسِميٌع َعِليٌم{ �سَ
)3( فتنظيف النف�س من اأدران النق�س، 

والت�سامي باملجتمع اإىل م�ستوى اأنبل هو 

احلكمة االأوىل.
ع النبي �سلى الل عليه  ولذلك و�َسّ

ُمَك  و�سلم يف داللة كلمة ال�سدقة » تَبَ�ُسّ
َدَقٌة َواأَْمُرَك  يِف َوْجِه اأَِخيَك لََك �سَ

َدَقٌة  ِبامْلَْعُروِف َونَْهيَُك َعِن امْلُنَْكِر �سَ
اَلِل لََك  ُجَل يف اأَْر�ِس ال�سَّ َواإِْر�َساُدَك الَرّ
ِدىِء الْبَ�رَضِ  ُجِل الَرّ َدَقٌة َوبَ�رَضَُك ِللَرّ �سَ
ْوَكَة  َجَر َوال�َسّ َدَقٌة َواإَِماَطتَُك احْلَ لََك �سَ

ْفَراُغَك  َدَقٌة َواإِ ِريِق لََك �سَ َوالَْعْظَم َعِن الَطّ
َدَقٌة « ِمْن َدلِْوَك ِفى َدلِْو اأَِخيَك لََك �سَ

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�سلمني يف كون كتاب الل عز 
وجل هو اأ�سل االأ�سول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�سم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

االأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�ستنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه االأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي الل عنه- 
الل  -�سلى  الل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقواللل  و�سلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإال اأن نقول باأن 
االأذكار.  اأعظم  من  اال�ستغفار 
كان   ، اال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى الل عليه و�سلم يكرث 
منه وال يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سالة وال�سالم : اإنه ليُغان 
الل  الأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة �حلج:
قد يح�سب االإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب من فرائ�س االإ�سالم على 

بع�س اأتباعه يح�سبه االإن�سان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإَِنّ َخرْيَ  ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه الّلُ َوتََزَوّ َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَ َفَمن َفَر�َس ِفيِهَنّ احْلَ
اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا اأُْوِل االأَلْبَاِب{ الَزّ

هذا العر�س املجمل لبع�س العبادات التي هي اأركان االإ�سالم، ن�ستبني منه متانة االأوا�رض التي تربط الدين 
باملقا�سد واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�سد. 

فال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�سالم، هي مدارج الكمال املن�سود، 
وروافد التطهر الذي ي�سون احلياة ويعلى �ساأنها، ولهذه ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ عنها- 

ى لبه! ويهذب بالل وبالنا�س �سلته  اأعطيت منزلة كبرية يف دين الل. فاإذا مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل من اإظهار اخل�سوع وت�سنع 
اأهم املنا�سك.. لكن هذا وذاك ال يغنيان �سيئا عن �سالمة اليقني، ونبالة املق�سد.

واحلكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك يرجع اإىل م�سار ال يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول �لتقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلري، وو�سية الل لالأولني واالآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�سفهاء.
فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون االلتفات اإل مقا�سدها ودون اإحداث تغيري 
يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وجتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�س امل�سلمني، فقد 

ى ال�سدق،  ا كثري ال�سالة وال�سيام واحلج واالعتمار، ويف الوقت نف�سه ال يُوؤمَتَن علي �سيء، وال يتَحَرّ جتده �سخ�سً
ويُ�سيء معاملة االآخرين، وجتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

لعلكم تتقون
قال تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم  ّ ال�سِ

تَتَُّقوَن{ ]البقرة:183[  اأي ليعدكم به 
»للتقوى« التي هي امتثال االأوامر واجتناب 

النواهي، ملا يف ال�سيام من مراقبة الل تعاىل 
اأو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني، الأّن 

ال�سوم �سعارهم. 

والتقوى ال�رضعية هي اتقاء املعا�سي، واإمنا 
كان ال�سيام موجبا التقاء املعا�سي، الأن 

املعا�سي ق�سمان: ق�سم ينجع يف تركه التفكر 
كاخلمر واملي�رض وال�رضقة والغ�سب، فرتكه 

يح�سل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
واملوعظة باأحوال الغري، وق�سم ين�ساأ من 
دواع طبيعية كاالأمور النا�سئة عن الغ�سب 

وعن ال�سهوة الطبيعية التي قد ي�سعب تركها 
مبجرد التفكر، فجعل ال�سيام و�سيلة التقائها، 
الأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك 

املعا�سي، لريتقي امل�سلم به عن ح�سي�س 
االنغما�س يف املادة اإىل اأوج العامل الروحاين، 

فهو و�سيلة لالرتيا�س بال�سفات امللكية 
واالنتفا�س من غبار الكدرات احليوانية. ويف 

احلديث ال�سحيح: »ال�سوم جنة«  اأي وقاية، 
وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله على ما 
ي�سلح له من اأ�سناف الوقاية املرغوبة، ففي 

ال�سوم وقاية من الوقوع يف املاآثم، ووقاية 
من الوقوع يف عذاب االآخرة، ووقاية من 

العلل واالأدواء النا�سئة عن االإفراط يف تناول 
اللذات. 
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رنا �سماحة تطرح "ها �أنا ها �أنت"
   

طرحت �ملغنية �مل�رصية �ل�سابة رنا �سماحة �أحدث كليباتها "ها �أنا ها �أنت" 
باللهجة �ملغربية، عرب قناتها �لر�سمية مبوقع يوتيوب. كليب "ها �أنا ها �أنت"، 
من كلمات �ل�ساعر �لغنائى يون�س �آدم، و�أحلان مرو�ن �أ�سيل، وتوزيع مو�سيقي 
�أ�رصف بن �سفية، ومن �إخر�ج �سامي ب�ساط. وتخطى كليب "ها �أنا ها �أنت" 9 
�آخر  �أن  �آالف م�ساهدة، خالل �ساعات من طرحها، عرب موقع يوتيوب. يذكر 
و�أحلان حممد  "همي كبري"، من كلمات عمرو �مل�رصي،  رنا �سماحة  �أغنيات 

�أنور، وتوزيع حممد عاطف �حللو.

�ملغني �لأمريكي �ستيف لور�ن�س 
يقول �إنه م�ساب مبر�س �لزهامير

قال �ملغني و�ملمثل �لكوميدي �الأمريكي �ستيف لور�ن�س، �لذي ��ستهر يف حقبة 
�إيدي  �لتلفزيون مع زوجته  و�لتمثيل يف  �لليلية  بالغناء يف �ملالهي  �ل�ستينيات 
من  �لبالغ  لور�ن�س  و�أ�ساف  �ألزهامير.  مبر�س  م�ساب  �إنه  �أم�س  �أول  جورم،  
و�أنه  �ملبكرة  مر�حله  �ملر�س يف  �أن  وكيله  ن�رصها  ر�سالة  عاما يف   83 �لعمر 
"يتلقى �لعالج باأدوية حتت �إ�رص�ف بع�س من �أف�سل �الأطباء يف �ملجال". وقال 
"حل�سن �حلظ، متكنو� من �إبطاء م�سار هذه �لعملية �ملروعة". وتزوج لور�ن�س 
من جورم عام 1957 و�أ�سبحا معا جزء� �أ�سا�سيا من بر�مج �ل�سهرة يف �لتلفزيون 
�الأمريكي. وكانت �لدعابات �ملتبادلة بينهما من �أبرز معامل �أد�ئهما على مدى 
بات  �لذي  �لثنائي  ي�سدره  �ألبوم  �أول  وهو  �أ�س(  جوت  )وي  �ألبوم  وفاز  عقود. 
يعرف با�سم �ستيف و�إيدي بجائزة جر�مي يف عام 1960. وتوفيت جورم عام 

.2013

طرح معظم مقتنيات �ملمثل �لر�حل 
بريت رينولدز �ل�سخ�سية يف مز�د

بريت  �ملمثل  مقتنيات  تطرح  �ملا�سي  �لعام  �أيلول  �سبتمرب  يف  عاملنا  عن  رحيله  بعد 
رينولدز �ل�سخ�سية يف مز�د يقام يف بيفريل هيلز. من �الأحذية �إىل �الأثاث و�للوحات . 
تعر�س د�ر مز�د�ت جوليان بع�سا من �أغر��سه �سديدة �خل�سو�سية وفقا ملا ذكره مديرها 
�لتنفيذي مارتن نوالن :"لدينا جو�ز�ت �سفره وبطاقاته �الئتمانية، جو�ز�ت �سفر منتهية 
وقدمية بالطبع وخز�نته وقم�سانه، كل هذ� مطروح للبيع" ورمبا تكون �لقطعة �الأغلى بني 
�ملعرو�سات �سيارة من طر�ز بونتياك تر�ن�س �أم �لتي �متلكها رينولدز ويتوقع �أن تباع مبا 
يرت�وح بني 300 �ألف ون�سف مليون دوالر. وي�سمل �ملز�د مقتنيات لعدد من جنوم هوليوود 
بينها قالدة ملارلني مونرو :"لدينا �رصير من فيلم ذهب مع �لريح ودر�جة �متلكها �ستيف 
مكوين ودر�جة نارية ملارلون بر�ندو. �إنه مز�د متنوع ي�سمل كتب ق�س�س مارفل �مل�سورة 
�خلمي�س  يومي  هوليود  جنوم  مقتنيات  على  �ملز�د  ويقام  هذه".  مثل  ر�ئعة  و�أ�سياء 

و�جلمعة بينما �سيكون �ملز�د على مقتنيات رينولدز يومي �ل�سبت و�الأحد �ملقبل .

�أمازون تطلق برنامج "�أمازون بر�مي" يف �لإمار�ت

موقف عمرو دياب بعد حديث دينا �ل�سربيني عنه

اأطلقت اأمازون برنامج الع�شوية املميز "اأمازون برامي" يف الإمارات، مقابل 16 درهمًا �شهريًا اأو140 درهمًا �شنويًا لال�شرتاك، مع 
اإمكانية جتربة جمانية للربنامج مدة 30 يومًا. وميكن للعمالء ولفرتة حمدودة ال�شرتاك مقابل 12 درهمًا �شهريًا.

برنامج  �أع�ساء  و�سيحظى 
�الإمار�ت  يف  بر�مي"  "�أمازون 
�ملجاين  �لتو�سيل  بخدمة 
�ملتوفرة  �ملنتجات  ملاليني 
من  �لعديد  مع  ودولياً  حملياً 
�ملز�يا �الأخرى، مثل �مل�ساهدة 
للم�سل�سالت  حمدودة  �لال 
بر�مج  ت�سم  �لتي  و�الأفالم 
�حلائزة  �أوريجينال"  "�أمازون 

على جو�ئز "بر�مي فيديو".
�الألعاب  مز�يا  �إىل  وباالإ�سافة   
"تويت�س  خالل  من  �الإلكرتونية 
بر�مي"، و�ال�ستفادة من عرو�س 

ح�رصية.
"�أمازون  �أع�ساء  وي�ستفيد 

�لتو�سيل  خدمة  من  بر�مي" 
�لتايل ملئات  �ليوم  �ملجاين يف 
�الآالف من �ملنتجات يف جميع 
�أدنى  حد  ودون  �لدولة  �أنحاء 
�لربنامج  يتيح  كما  لل�رص�ء. 
حلو�يل 90% من �ل�سكان خ�سماً 
بـ 50% على خدمة �لتو�سيل يف 
دبي  من  كل  يف  نف�سه،  �ليوم 
و�لعني  و�ل�سارقة  و�أبوظبي 

وعجمان.
 30 �خلدمة  منتجات  وتغطي 
�الأزياء،  فيها  مبا  خمتلفة  فئة 
و�لكتب،  �الإلكرتونية،  و�الأجهزة 
و�الألعاب، و�ملو�د �ال�ستهالكية، 

ومو�د �لتجميل. 

�إثارة وت�سويق يف �لإعالن �لدعائي لـ "�لفيل �لأزرق 2" لكرمي عبد �لعزيز

�ل�رصبيني  دينا  �لفنانة  فاجاأت 
جمهورها باحلديث الأول مرة عن 
حلولها  �أثناء  دياب  عمرو  �لفنان 
م�سل�سلها  �أبطال  رفقة  �سيفة 
�الأخري "زي �ل�سم�س" على برنامج 
�لذي  �الأحد،  �أم�س  "�حلكاية"، 
يقدمه �الإعالمي عمرو �أديب عرب 

ف�سائية mbc م�رص.

�أن  حديثها  يف  دينا  و�أكدت 
يف  لها  �لد�عمني  �أكرث  كان  دياب 
م�سل�سلها، مدللة على كالمها باأنه 
بنجاحه،  �لفرحة"  "طاير من  كان 
بح�سب و�سفها، م�سددة على �أنها 

تعتز بوجودها يف حياته.
�ل�رصبيني  �أن  م�سدر،  وك�سف 
عنه  �حلديث  يف  دياب  ��ستاأذنت 

دون  و�فق  حيث  �أديب،  عمرو  مع 
عالقتهما  �أن  رغم  �متعا�س، 
خالل  �أقاويل   �سهدت  �لعاطفية 

�لفرتة �ملا�سية.
م�ساركة  �سهدت  �حللقة  �أن  يذكر 
�أحمد �ل�سعدين وريهام عبد�لغفور 
�لذين  و�الأطفال  �ل�سعيد  وعمر 

�ساركو� يف بطولة �مل�سل�سل.

�الإعالن   "2 �الأزرق  "�لفيل  لفيلم  �ملنتجة  �جلهة  طرحت 
�لدعائي �لر�سمي له متهيد�ً لعر�سه يف مو�سم عيد �الأ�سحى 

�ملقبل.
وتركز �الإعالن على �سخ�سية "يحيى ر��سد"، �لتي يج�سدها 
دورها  وتوؤدي  بزوجته  وعالقته  �لعزيز،  عبد  كرمي  �لفنان 
هند  �لتون�سية  �لفنانة  �ت�سح ظهور  كما  كرمي،  نيللي  �لفنانة 
�سربي يف دور مري�سة نف�سية، حيث غلب على �الإعالن طابع 

�الإثارة و�لت�سويق.
وحقق   ،2014 عام  �أنتج  �لفيلم  من  �الأول  �جلزء  �أن  يذكر 
�إير�د�ت مرتفعة وقت عر�سه، وهو ماأخوذ عن رو�ية "�لفيل 

�الأزرق" للكاتب �أحمد مر�د، و�إخر�ج مرو�ن حامد.

�إياد ن�سار بطاًل لـ "كلب�س 4" �أمام �أمري كر�رة
�ملنتجة  �جلهة  قررت 
بطولة  "كلب�س"،  مل�سل�سل 
�أمري كر�رة، تقدمي جزء ر�بع 

منه يف رم�سان �ملقبل.
�الأردين  �إن  �مل�سادر،  وقالت 
�سيف  ظهر  �لذي  ن�سار  �إياد 
�رصف يف �جلزء �لثالث �سيكون 
�لر�بع،  �جلزء  �أبطال  �أحد 

�لذي  �ل�رص  عن�رص  و�سيج�سد 
�الأن�ساري،  �سليم  له  يت�سدى 
تغيري  �أنه من �ملقرر  م�سيفة 
�لثالث  �جلزء  �أبطال  كل 
جدد.  باأبطال  و�ال�ستعانة 
يذكر �أن م�سل�سل "كلب�س" من 
و�إخر�ج  دويد�ر،  باهر  تاأليف 

بيرت ميمي.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رصكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�س ذ م م  ر�أ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �سارع �سيلفان فور��سييه �ملر�دية �جلز�ئر

رئي�س �لتحرير
 ود�د �حلاج

هاتف �لتحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع �لأنرتنت
www.elwassat.com

 �لفاك�س  �لهاتف:   
021737128 

�ل�سهار
 ANEP �لوكالة �لوطنية لال�سهار 

با�ستور �جلز�ئر 

�ل�سحب  
مطبعة �جلز�ئر �لو�سط SIA  مطبعة 

ورقلة
 �لتوزيع

�رصكة �رت �وف �دفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة �أو �سورة ت�سل �جلريدة الترد 
�إىل ��سحابها �سو�ء ن�رصت  �م  مل تن�رص

acm_comunication@yahoo.fr

�إمييل  �لد�رة

elwassatjournal@gmail.com

�ملدير م�سوؤول �لن�رص

 �سفيقة �لعرباوي 

�لنقال  :0661.41.25.76  
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 M5 دبليو  اإم  بي  ن�سخ  اأغلب  ا�ستدعاء 

الوطنية  الهيئة  اإدارة  اأعلنت 
لل�سالمة على الطرق ال�رسيعة 
�ست�ستدعي  دبليو  اإم  بي  ب�أن 
غ�لبية ن�سخ M5 موديل 2018 
التي �سنعته� وامل�سمولة 846 
املتحدة  الوالي�ت  يف  وحدة 
لوجود  ذلك  ي�أتي  وحده�. 

الوقود  م�سخة  يف  م�سكلة 
على  جتربه�  قد  ب�ملحرك 
التوقف عن العمل اأثن�ء حركة 
ال�سي�رة، م� �سيوؤدي اإىل فقد 
مف�جئ  ب�سكل  ال�رسعة 
واحتم�لية الت�سبب يف ح�دث. 
امل�سكلة تتعلق ب�لنم�ذج التي 

 21 بني  الفرتة  يف  بن�ءه�  مت 
اأفريل   17 وحتى   2017 اأوت 
�سي�رات  اأغلب  اأي   ،2018
M5 التي �سنعته� بي اإم دبليو  
�ستبداأ حملة اال�ستدع�ء يف 6 
ب�سيط  امل�سكلة  وحل  يوليو 
حتديث  �سوى  يتطلب  ال 

حتكم  وحدة  برجمي�ت  يف 
اإىل  وب�الإ�س�فة  املحرك، 
�س�نعة  اأ�سدرت  فقد  ذلك 
اأمرا  االأمل�نية  ال�سي�رات 
بيع  ب�إيق�ف  الوك�الت  لكل 
حل  حتى   M5 دبليو  اإم  بي 

امل�سكلة. 

 Yandex  Taxi
تتحول اإىل خدمة عاملية

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

اأعلنت �رسكة ي�ندك�س الرو�سية 
اأن خدم�ته� للنقل عرب �سي�رات 
من  مزيدا  و�سلت  االأجرة 
واأو�سحت  الع�ملية  االأ�سواق 
جت�وزت  خدمته�  اأن  ال�رسكة 
الرو�سي  االحت�د  حدود 
يف  االآن  مت�حة  واأ�سبحت 
 "Yango" فنلندا حتت عالمة
يف  �ستظهر  وقريب�  التج�رية، 
العديد من بلدان اأوروب� الغربية 

واإفريقي�.
Yandex." خدمة  وتعترب 
حلجز  خدمة  اأكرب   "Taxi
االإنرتنت  عرب  االأجرة  �سي�رات 

الرو�سي  االحت�د  بلدان  يف 
اأ�سطوال  ال�رسكة  ومتلك  ح�لي�، 
اأن  حتى  ال�سي�رات،  من  كبريا 
خدمة اأوبر ال�سهرية ب�تت تعمل 

ب�لتع�ون معه� هن�ك.
اأم� �رسكة "ي�ندك�س" امل�رسفة 
ح�لي�  متلك  اخلدمة  هذه  على 
واحدا من اأكرب حمرك�ت البحث 
يف الع�مل، والذي يعترب من�ف�س� 
ف�سال  غوغل،  ملحرك  رئي�سي� 
عن اأنه� تو�سعت يف العديد من 
�رسكة  اأول  وب�تت  املج�الت، 
يف رو�سي� تخترب خدم�ت النقل 

عرب ال�سي�رات ذاتية القي�دة.

التي  الهجم�ت  عدد  ازدي�د  مع 
ك�سالح  ال�سي�رات  ت�ستخدم 
اقتح�م  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكن�ت 
تقنية  بتطوير  االأمريكية  الدف�ع 
ال�سي�رات  وقف  على  ق�درة  ثورية 
امل�رسعة قبل و�سوله� الأهدافه�، 
عن  عب�رة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خ��س  جه�ز 
موج�ت الراديو للتحكم يف م�س�رات 
اللزوم.  عند  واإيق�فه�  ال�سي�رات 
هجم�ت  من  النوعي�ت  هذه  ملنع 
ال�سي�رات، �سيقوم جه�ز البنت�جون 
ب�إر�س�ل موج�ت ميكروويف ع�لية 
الرتدد جت�ه ال�سي�رات، م� �سيوؤدي 
الكهرب�ئية  مكون�ته�  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجب�ر 

للتقنية  تطبيق  م�س�هدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنت�غون يطور ح�لي� ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبج�ل �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  م�  مرت،  خلم�سني 
اجله�ز يف �سندوق �سي�رة بيك اأب 
 100 مبج�ل  واأخرى  �س�به،  م�  او 
واحد،  ث�بت يف مك�ن  مرت وجه�ز 
الث�نية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
االأم�كن  يف  االأجهزة  و�سع  هو 
الع�مة املتعر�سة خلطر الهجم�ت 

االإره�بية لده�س املدنيني.
اإره�بي ب�سي�رة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا االأ�سبوع امل��سي 
واإ�س�بة  مدنيني  ع�رسة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجم�ت مم�ثلة 

يف فرن�س� واأمل�ني� وغريهم�.

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

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

مر�سيد�ش GLE 2019 تظهر بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

ميكنه�  ال  ال�سينية  ال�رسك�ت 
بب�س�طة اأن تكبح نف�سه� عن اإغراء 
الغرب،  �سي�رات  ت�س�ميم  تقليد 
ال�رسك�ت  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليده� بور�س م�ك�ن، 
تتبع  التي  ه�نتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سه�،  التج�رية  املجموعة 
اإحدى  يف  مم�ثل  ب�سيء  القي�م 
حتديداً،  الق�دمة،  منتج�ته� 

ج�كوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رسكة  ب�أن  ال�سينية 

االأم�مية  واجهته�  مقلدة  �سي�رة 
بني  جتمع  وخلفيته�   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  ج�كوار 
امل�س�بيح  بني   Hanteng كت�بة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التف��سيل، 
لكن و�س�ئل االإعالم ال�سينية تتوقع 
ب�أن ال�سي�رة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رسوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمه� 
�سينجدو  تد�سينه� يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سي�رات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة ك�ملة؛ ق�مت تويوت� 
�سن�رسي  ت�سميم  ب�إع�دة  اأخريا 
الرائدة للجيل الث�لث، مع احلف�ظ 
اله�دئ  االأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�س��س�ته�  وحتديث  لل�سي�رة 
وقتن�  ين��سب  مل�  ومن�سته� 

احل�يل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوت� 

�سهر،  كل  الف�خرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سي�رة  تف��سيل  جميع 
من اخل�رج والداخل اأثن�ء عر�سه� 

يف الي�ب�ن.
يف  واأن�قة  فخ�مة  ت�سع  ال�سي�رة 
الكال�سيكي،  اخل�رجي  ت�سميمه� 
ويف مق�سورته� الفريدة من نوعه�، 

خ�سبية  زخرف�ت  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  المعة 
لالهتم�م ملق�ب�س االأبواب ونظ�م 
�سوت  مكرب  بع�رسين  ف�خر  اأوديو 
اخل�رجي  ال�سوت  لكتم  ونظ�م 
مت�م� عن اجل�ل�سني يف املق�سورة 
و�ست�ئر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رسي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ال 
اجلديدة يبداأ �سعره� من 180،000 
دوالر )675،000 ري�ل �سعودي(، م� 
يجعله� اأغلى من مر�سيد�س م�يب�خ 
S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
الطلب�ت  كل  اأن  ويُذكر  ري�ل(، 
الع�م  ال�سي�رة حمجوزة حتى  على 

الق�دم.

االأ�سبوع امل��سي  دبليو  اإم  بي  ك�سفت 
واليوم ح�سلن�  الرابع،  اجليل   X5 عن
من�ف�سته�  على  نظرة  اأف�سل  على 
والتي   GLE مر�سيد�س  الرئي�سية 
منه�   كلي�  جديد  جيل  اأي�س�  �سيد�سن 
يف  لل�سي�رة  االإنت�جي  النموذج  ر�سد 
الف�خرة مل  ال�س�نعة  اأن  اأمل�ني�، ومب� 
تكبد نف�سه� عن�ء متويهه� فذلك يعني 
االأ�س�بيع  خالل  �سيتم  التد�سني  اأن 

املقبلة.
يك�سف  ال  الفيديو  مقطع  اأن  �سحيح 
واجهته� االأم�مية اإال اأن ذلك ك�ٍف حيث 
ظهرت GLE 2019 �س�بق� بتمويه�ت 
التج�س�سية  ال�سور  على  وبن�ًء  خفيفة 
اخللفية  افرتا�سي،  ت�سميم  اإن�س�ء  مت 
وامل�س�بيح  ال�س�بق  عن  ر�سيقة  تبدو 
�رسيط  بينه�  ي�سل  نحيلة  اخللفية 
فهي  االأم�مية  الواجهة  اأم�  معدين، 

م�ستوح�ة من CLS مب�س�بيح اأم�مية 
LED وفتح�ت تهوية �سفلية عدوانية 
مع خطوط قوية على غط�ء املحرك، 
جتعدات  اجلوانب  متتلك  حني  يف 
اأقوا�س  مع  مهيبة  اإليه� مل�سة  ت�سيف 

عجالت اأعر�س من ال�س�بق.
نظ�م  على  �ستح�سل  داخله�،  يف 
مع   MBUX الرتفيهي  املعلوم�ت 
اأحدث  مثل  ب�لك�مل  رقمية  �س��س�ت 

موديالت ال�رسكة، كم� اأن االنتق�ل اإىل 
داخلية  حجم  �سيزيد  جديدة  من�سة 

GLE ب�سكل كبري للرك�ب واالأمتعة.
من  �ست�أخذ  املحرك�ت  اأغلب 
E-Class، لذا هي لي�ست ب�رس خفي، 
واالآن لي�س اأم�من� �سوى انتظ�ر تقدمي 
مر�سيد�س GLE 2019 اجلديدة كلي� 
لتن�ف�س  ال�س�حة  على  وتنزل  ر�سمي� 

X5 اجليل الرابع.
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والية مترنا�شت 
املقاطعة االإدارية عني �شالح 

دائرة عني �شالح 
بلدية عني �شالح 

م�شلحة التنظيم و ال�شوؤون العامة 
مكتب االنتخابات و اجلمعيات 

الرقم 2019/21 
و�شل ا�شتالم التبليغ باملطابقة القانونية مع القانون 241/16
يتمم و يعدل القانون االأ�شا�شي للنادي الريا�شي الهاوي 74/15

 12 ل  املوافق   1433 �شفر   18 يف  املوؤرخ  ى06-12  رقم  القانون  من   70 املادة  الأحكام  طبقا 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مبقت�شى القانون االأ�شا�شي التنفيذي رقم 05/13 املوؤرخ يف 14 

رم�شان عام 1434 املوافق ل 23 يوليو 2013 
 16 ل  املوافق   1436 عام  الثاين  ربيع   26 املوؤرخ يف   74/15 رقم  التنفيذي  املر�شوم  مبقت�شى 
فرباير 2015 الذي يحدد االأحكام و القانون االأ�شا�شي النموذجي املطبق على النادي الريا�شي 

الهاوي 
يتمم  و  يعدل  الذي  �شبتمرب 2016  املوؤرخ يف 21  رقم 241/16  التنفيذي  و مبقت�شى املر�شوم 
القانون  و  االأحكام  يحدد  الذي   2015 فرباير   16 يف  املوؤرخ   74/15 رقم  التنفيذي  املر�شوم 

االأ�شا�شي النموذجي املطبق على النادي الريا�شي الهاوي 
مت هذا اليوم 28 ماي 2019 ا�شتالم مذكرة املطابقة القانونية املوؤرخة يف 2019/05/16 حتت 
رقم 2019/12 و التي اأدخلت على القانون االأ�شا�شي للجمعية البلدية امل�شماة : النادي الريا�شي 

الهاوي ال�شباب الريا�شي امل�شتقبل الريا�شي عني �شالح 
املعتمدة : حتت رقم : 1981/60 بتاريخ : 1981/06/04

املقيمة بق�رص املربطني عني �شالح 
يرتاأ�شها : زقري �شالح 

التايل يجب القيام باإجراءات االإ�شهار وفقا الأحكام املادة )18( الفقرة )02( من القانون ال�شالف 
الذكر 

عني �شالح: .......      
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مكتب االأ�شتاذ بن حادو حممد حم�رص ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة
الكائن مكتبه : �شارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة الهاتف : 50 22 027 92

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة 748-749-750 من ق. ا. م. و .ا 
نحن  االأ�شتاذة بن حادو حممد حم�رص ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة الكائن مكتبنا : �شارع 
االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة و املوقع اأ�شفله و بطلب من ال�شيد )ة( : خلفاوي رابح جمال بن داود ال�شاكن )ة( 

: بحي ال�شيخ عامر بريان والية غرداية 
�شد ال�شيد )ة( : يطو حمجوب بن حممد ال�شاكن )ة( : ب�شارع االأمري عبد القادر بال�شارف اجللفة 

تنفيذا ملا جاء يف  ال�شند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بدين حمرر عن مكتب التوثيق لالأ�شتاذ : كا�شي مو�شى 
�شليمان بن باحمد رقم الفهر�س : 2012/137 بتاريخ : 2018/01/18 و املمهور بال�شيغة التنفيذية 

بتاريخ   2016/853 رقم  حتت  اجللفة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�شادر  عقار  على  تنفيذي  حجز  اأمر  على  -بناء 
2016/11/10

بتاريخ   2016/853 رقم  حتت  اجللفة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�شادر  عقار  على  تنفيذي  حجز  اأمر  على  بناءا  و 
 2016/11/10

بناء على اإيداع قائمة �رصوط البيع رقم 2019/01 فهر�س 2019/17 املوؤ�رص عليها من طرف رئي�س حمكمة اجللفة 
بتاريخ 2019/01/14 و التي حددت بها جل�شة االعرتا�شات بتاريخ : 2019/02/11 و مت حتديد جل�شة البيع باملزاد 

العلني بتاريخ 2019/03/25و بالنتيجة احلكم ببيع العقارات على التوايل :
01/ قطعة اأر�س بتجزئة 250 قطعة بال�شارف بالق�شم 13 جزء 61 م�شاحته 202 مرت  250 قطعة بال�شارف بالق�شم 
13 جزء 61 م�شاحته 202 ب�شعر افتتاحي اإجمايل بعد اإنقا�س الع�رص مببلغ قدره ب : )909.000.00 دج( ت�شعمائة 

و ت�شعة االف دينار جزائري 
02/ �شكن بحي امللعب بال�شارف بالق�شم 07 اجلزء 160 م�شاحته 245  مرت مربع ب�شعر افتتاحي اإجمايل بعد اإنقا�س 

الع�رص مببلغ قدره )5.512.500.00 دج( خم�شة مليون و خم�شمائة و اثنا ع�رص األف و خم�شمائة دينار جزائري .
03/منابه يف ال�شكن الكائن بحي امللعب و املتمثل يف الربع على ال�شياع بال�شارف بالق�شم 07 اجلزء 161 م�شاحته 
144 مرت مربع ب�شعر افتتاحي اجمايل بعد انقا�س الع�رص مببلغ قدره : 3.240.000.00 دج  ثالثة ماليني و مئتني 

و اأربعون  األف دينار جزائري .
و املحدد يوم 2019/06/17 على ال�شاعة الثانية )14:00( زواال مبقر حمكمة اجللفة .

وذلك ال�شتفاء مبلغ الدين املقدر ب : 4.300.000.00 دج باالإ�شافة اىل امل�شاريف الق�شائية .
الرا�شي عليه املزاد يتحمل  اأعاله فعلى  اإليها  البيع امل�شار  الواردة يف قائمة  ال�رصوط  اإ�شافة اىل   : البيع  �رصوط 
الر�شوم  الثمن و امل�شاريف و حقوق املح�رص و  انعقاد اجلل�شة خم�س 5/1  القانونية مبا فيها دفع حال  االأعباء 
امل�شتحقة و بدفع املبلغ يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�شو املزاد باأمانة �شبط املحكمة فعلى اجلمهور الراغب يف 

املزايدة االطالع على قائمة �رصوط البيع مبكتب املح�رص الق�شائي املبني اأعاله اأو بكتابة �شبط املحكمة .

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�رص ق�شائي معتمد لدى حمكمة 
ال�رصاقة جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية 

اجلزائر الهاتف 023.33.04.22
اعالن عن جل�شة البيع باملزاد العلني 

 بطلب من  ال�شيد بن راي�س جعفر ال�شاكن ب : 129 نهج �شالح بوعكوير 
اجلزائر .   

�شالم  وهم  اأبناءه  خالد  زكية  اأرملته   : وهم  حممد  �شالم  ورثىة   : �شد 
ر�شيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�شام و مرمي .

ال�شبط  باأمانة  املودعة  العلني  باملزاد  البيع  قائمة �رصوط  على  بناء  و 
نعلن عن جل�شة  القليعة يف 2017/10/10 حتت رقم 2017/21  مبحكمة 
البيوع املربجمة لتاريخ 2019/07/08 على ال�شاعة احلادية ع�رص �شباحا 
الرحمانية  بقرية  تقع  ار�س  قطعة  تعيينه:  للعقار  القليعة  مبقر حمكمة 
املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �شاحلة للبناء م�شاحتها ثالثة وع�رصون ار 
وت�شعني �شنتيار2.390 م² منف�شلة من ملكية اكرب م�شيد عيلها بناية مكونة 
من جمرد طابق ار�شي مق�شم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�س ، حو�س 
ال�شمال: طريق والئي .من  التايل : من  النحو  وبئر  وهي حمدودة على 
الغرب: طريق  .من  امللكية  ال�رصق:باقي  : ممر عر�شه05م.من  اجلنوب 
االت�شال  االمر  يهمه  من  لكل  و  دج   20.560.000،00 افتتاحي  ب�شعر   ،
مبكتب املح�رص الق�شائي او باأمانة �شبط حمكمة  القليعة لالطالع على 

قائمة �رصوط البيع .   
 املح�رص الق�شائي .

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�رص ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�رصاقة
الهاتف  الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر  جمل�س ق�شاء تيبازة 

023.33.04.22
حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق الن�رص باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

ال�رصاقة  حمكمة  لدى  ق�شائي  حم�رص   ر�شا  حممد  بوقرين  اال�شتاذ  نحن 
ادناه   توقيعه  و  ختمه  الوا�شع  و  اعاله  املذكور  تيبازة  ق�شاء  جمل�س  اخت�شا�س 
اأحمد   233  : مقره  ب  الكائن   . اجلزائر    – ال�شالم  : م�رصف  بناءا على طلب 
رئي�س  عن  ال�شادر  االمر  على  بناءا   . اجلزائر   ابراهيم  دايل   141 ب  �س  واكد 
حمكمة ال�رصاقة  بتاريخ 2019/05/20 رقم الرتتيب 2240 فهر�س رقم 19/1858  
املت�شمن الرتخي�س بن�رص و تعليق حمتوى االحتجاج لعدم الدفع مع انذار بالدفع 
ال�رصكة  طرف  من  املحررة  ال�شفتجة  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�شند  على  بناءا   .
تاريخ   2017/12/05 بتاريخ   « مارت  فود   « امل�شماة  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 
اال�شتحقاق 2018/02/02 مبر�شيليا مببلغ 100.298،00 دوالر امريكي . كلفنا : 
م�شري ال�رصكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة »فود مارت » . الكائن مقرها  
ب : رقم 55 حي ال�شهيد علي حميدي الدرارية اجلزائر . القا�شي بدفع : مبلغ 
100298.00 دوالر امريكي  مبلغ ال�شفتجة  + م�شاريف التنفيذ االختياري  3400 
ال�رصف   �شعر  الق�شائي حت�شب الحقا ح�شب  للمح�رص  التنا�شبية  احلقوق   + دج 
هذا  تبليغ  تاريخ  من  ابتداءا  للدفع  يوما   )20( ع�رصين  مهلة  له  بان   : ونبهناه   ،
املدين  ممتلكات  �شد  تبا�رص  �شوف  االجل  هذا  انق�شاء  بعد  انه  و  املح�رص 
اجراءات احلجز على املنقول عن طريق امر على عري�شة طبقا الحكام املادة 
440 من القانون التجاري . ، ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا 

املح�رص الكل طبقا للقانون .
املح�رص الق�شائي .

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�رص ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�رصاقة
الهاتف  اجلزائر  درارية  الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�شاء  جمل�س 

023.33.04.22
حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق الن�رص باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�رص  ق�شائي لدى حمكمة ال�رصاقة اخت�شا�س 
جمل�س ق�شاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�شع ختمه و توقيعه ادناه  بناءا على طلب 
ممثلة  الهيلتون  فندق  العقار  و  الت�شلية  و  للفندقة  دحلي  اال�شهم  ذات  ال�رصكة   :
ال�شنوبر  الهيلتون  نزل   : ب  مقره   الكائن   . القانوين  ممثلها  و  مديرها  قبل  من 
البحري املحمدية   . بناءا على االمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رصاقة  بتاريخ 
2019/05/19 رقم الرتتيب 19/2218  فهر�س رقم 19/1853  املت�شمن الرتخي�س 
بن�رص و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم 
ال�شادر عن حمكمة �شيدي احممد الق�شم التجاري/  البحري بتاريخ 2018/03/25 
رقم اجلدول 17/06618 رقم الفهر�س 18/2166 املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة 
بتاريخ 2018/01/15  . كلفنا :االحتادية اجلزائرية للمبارزة ممثلة من قبل رئي�شها . 
الكائن مقرها  ب : حي �شيدي امبارك فيال رقم 05 واد الرمان العا�شور  . القا�شي 
بدفع : مبلغ 4.602.300،00 دج ) اربعة ماليني و �شتمائة و اثنان الف و ثالثمائة 
دينار جزائري ( قيمة الدين املتبقي يف ذمتها + 100.000،00 دج ) مئة الف دينار 
جزائري ( تعوي�س عن ال�رصر الالحق بها من جراء التاأخر يف الت�شديد + م�شاريف 
التنفيذ االختياري  6798 دج +احلقوق التنا�شبية للمح�رص الق�شائي 197594.75 دج   
، ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رصي من تاريخ ن�رص هذا املح�رص و اال نفذ عليه 
جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا 

املح�رص الكل طبقا للقانون .
املح�رص الق�شائي .

لدى حمكمة  معتمد  ق�شائي  ر�شا حم�رص  بوقرين حممد  اال�شتاذ  مكتب 
ال�رصاقة

اجلزائر  درارية  الدوفان  07 حي   : مكتبه ب  الكائن  تيبازة  ق�شاء  جمل�س 
الهاتف 023.33.04.22

حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق الن�رص باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�رص  ق�شائي لدى حمكمة ال�رصاقة 
الوا�شع ختمه و توقيعه  اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة املذكور اعاله و 
ادناه  بناءا على طلب : املركز الوطني لل�شجل التجاري  . الكائن مقره  ب : 
الطريق الوطني رقم 24 الليدو برج الكيفان    . بناءا على االمر ال�شادر عن 
رئي�س حمكمة ال�رصاقة  بتاريخ 2019/05/20 رقم الرتتيب 2239 فهر�س 
رقم 19/1857  املت�شمن الرتخي�س بن�رص و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء 
. بناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رصاقة 
الق�شم املدين  بتاريخ 2006/03/20 رقم اجلدول 05/3975 رقم الفهر�س 
06/301 املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2018/09/04  . كلفنا 
 . درارية   30 رقم   « �س   « جتزئة   : ب  مقرها   الكائن  �رصيف.  :بوحلبال 
القا�شي بدفع : - مبلغ 500000.00 دج ) خم�شمائة الف دينار جزائري ( 
تعوي�س عن اال�رصار التي احلقها به + م�شاريف التنفيذ االختياري  6798 
دج +احلقوق التنا�شبية للمح�رص الق�شائي 38080 دج   ، ونبهناه : بان لها 
اال نفذ عليه جربا  و  تاريخ ن�رص هذا املح�رص  يوما ت�رصي من  مهلة 15 
بكافة الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا 

املح�رص الكل طبقا للقانون .
املح�رص الق�شائي .
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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خدمة اآبل املو�ضيقية �ضتكون حا�ضرة على اأمازون ايكو

�آبل  خدمة  �ضت�ضاف 
ملجموعة  �ملو�ضيقية 
�لتي  �لأخرى  �خلدمات 
لتكون  �يكو  �أمازون  يدعمها 
�ضبوتيفاي  من  كل  برفقة 
 iHeartRadioو وباندور� 
بذلك  فيتمكن   ،TuneInو
�ملو�ضيقية  �خلدمة  حمبي 
من  �أي  طلب  من  لآبل 
�أغانيهم �ملف�ضلة �أو خدمات 

�ضهولة  بكل  �لأخرى  �لبث 
يقومو�  �أن  بعد  �أليك�ضا  من 
وربط  �خلدمة  خيار  بتفعيل 
م�ضاعد  بتطبيق  ح�ضاباتهم 

�أمازون �ل�ضوتي.
�خلدمة  توفر  عملية  وتاأتي 
�أمازون  على  لآبل  �ملو�ضيقية 
�ل�رشكة  �ضعي  �ضمن  �يكو 
لتو�ضيع رقعة �نت�ضار خدماتها 
�ملو�ضيقية �لتي طاملا جعلتها 

حكر على �أجهزة معينة وتود 
�لنهج  هذ�  من  �لتغيري  �ليوم 
�لو��ضع  �لنت�ضار  و��ضتغالل 
يف  �أمازون  مل�ضاعد�ت 
خالل  �لثانية  هي  �تفاقية 
�لأوىل  كانت  حيث  نوفمرب 
�لإ�ضد�ر�ت  بيع  بخ�ضو�ص 
وهو�تف  �أجهزة  من  �لأخرية 
�آبل عرب موقع عمالق �لتجارة 

�للكرتونية.

ول ميكن جتاهل �أن �خلدمات 
�ملو�ضيقية ذ�ت �ضعبية و��ضعة 
�ل�ضوتية  �مل�ضاعد�ت  عرب 
وجه  على  �أمازون  و�أليك�ضا 
�ضعبيتها  متلك  �خل�ضو�ص 
مما  �جلانب،  يف  �خلا�ضة 
�آبل  و�ضول  بنجاح  ينبئ  قد 
�لأخري  تعاونها  من  ملبتغاها 
وفتح باب جديد لبث خدمتها 

�ملو�ضيقية.

 كوالكوم تخطط لال�ضتثمار 
يف تقنيات الذكاء اال�ضطناعي

�أعربت كو�لكوم فنت�رشز وهي �لذر�ع �ل�ضتثماري ل�رشكة �أ�ضباه 
�ملو�ضالت كو�لكوم عن خطة لال�ضتثمار ودعم �رشكات نا�ضئة 
يف جمال �لذكاء �ل�ضطناعي �ملح�ضو�ص �أي �لذي ميكن دجمه 
يف �لأجهزة و�لهو�تف �ملختلفة مبلغ مليون، حيث عرب مدير 
��ضتثمار كو�لكوم �لربت و�جن عن �ل�ضعي �حلايل لل�رشكة بكون 

�لذكاء �ل�ضطناعي هو �مل�ضتقبل.
وتتمثل فكرة �ل�ضتثمار يف �لذكاء �ل�ضناعي ح�ضب روؤية و�جن 
يف �لأجهزة نف�ضها بعيد�ً عن تقنيات �لذكاء �ل�ضناعي �ملبنية 
على �خلدمات �ل�ضحابية، وو�ضح فكرته بكون عمليات �لذكاء 

�ل�ضطناعي تتجه نحو جهد مكثف يعتمد على �حلو�ضبة 
�ل�ضحابية و�أ�ضاف �أنه حني �لتحدث مع �مل�ضاعد �ل�ضوتي 

�أليك�ضا فاإن �أياً من �لعمليات تتم على �جلهاز نف�ضه؛ �إمنا يتم 
�أخدها عرب عملية معاجلة �ضحابية حتوي بع�ص �مل�ضاكل من 
�ضمنها تلك �ملتعلقة باخل�ضو�ضية، و�أردف مت�ضائاًل ماذ� لو 

كانت �أليك�ضا �أكرث خ�ضو�ضية بعيد�ً عن �لرحلة �ملحو�ضبة �لتي 
تقوم بها وجتيب ب�ضكل فوري عند طرح �لأ�ضئلة عليها.

ول تعترب هذ� �ملرة �لأوىل من كو�لكوم لال�ضتثمار يف جمال 
�لذكاء �ل�ضطناعي فقد قامت ��ضتثمرت �ضابقاً يف �رشكة 
SenseTime �ل�ضينية �ملخت�ضة بتقنيات �لتعرف على 

�لوجه بالإ�ضافة ل�ضتثمارها يف بر�مج �لقيادة �لذ�تية ل�رشكة 
Cruise وعدد �أخر من �ل�ضتثمار�ت �ضعت وما ز�لت ت�ضعى 

�ل�رشكة بو��ضطتها لتبقى يف �ل�ضد�رة وقيادة �مل�ضتقبل.

يوتيوب يطلق خا�ضية جديدة 
ملواجهة املحتوى امل�ضروق

�أد�ة جديدة  غوغل،  �رشكة  �أطلقت 
 Copyright« باإ�ضم  يوتيوب  على 
�ملحتوى  ملو�جهة   »Match
�أ�ضحاب  وم�ضاعدة  �مل�رشوق، 
على  �لعثور  يف  �لأ�ضلي  �ملحتوى 
�لتي  بهم،  �خلا�ضة  �لفيديوهات 
ِقبل  من  �ملوقع  �إىل  رفعها  �أٌعيد 

�آخرين.
ووفق ما �أورده موقع عامل �لتقنية، 
باإ�ضعار  �جلديدة،  �خلا�ضية  تقوم 
باأن  �لأ�ضلي  �ملحتوى  �ضاحب 
من  ورفعه  �رشقته  مت  حمتو�ه 
غوغل  و�ضتبد�أ  �آخر  م�ضتخدم 
بتفعيل �لأد�ة �جلديدة يف �لأ�ضبوع 
�أكرث  ت�ضم  �لتي  للح�ضابات  �ملقبل 

من 100،000 م�ضرتك.
�لفيديوهات  على  �لعثور  وبعد 
�ضتعر�ص  �لأد�ة  فاإن  �مل�رشوقة، 
تفعل  �أل  عليك عدة خيار�ت، مثل 
�ضاحب  مع  تتو��ضل  �أن  �أو  �ضيًئا، 
جوجل  من  تطلب  �أن  �أو  �لقناة، 
�لفيديو من �ملوقع ويف حال  �إز�لة 
جوجل  فاإن  �لفيديو،  �إز�لة  طلبت 
�أن  بعد  �أيام   7 بعد  بذلك  �ضتقوم 
تُبلغ �ضاحب �لقناة لعله يقوم باإز�لة 
و�ضعت  وقد  هذ�  بنف�ضه،  �لفيديو 
�ل�رشكة عدة عو�مل لال�ضتفادة من 
�أنت  �أن تكون  �لأد�ة �جلديدة، مثل 
للفيديو،  ح�رشية  حقوق  �ضاحب 

ولي�ص �أن تقوم برفع فيديو عام.

موتوروال �ضتك�ضف عن 
هواتفها اجلديدة

بد�أت �رشكة موتورول �ململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�ضحافة 
�ل�رشكة  حل�ضور حدث ر�ضمي �ضتقيمه 
يف مدينة �ضيكاغو للك�ضف عن هو�تفها 

�جلديدة هذ� �لعام.
�أن  �إىل  ت�ضري  �لأخرية  �لت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�ضم 
Power مت�ضابهة �إىل حد ما يف �ل�ضكل 

�ملو��ضفات  يف  �لختالفات  بع�ص  مع 
و�لعتاد �لد�خلي.

�لهاتفني �ضتكون �ضمن م�رشوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ضتعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ضتتلقى �لتحديثات ب�ضكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�ضا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �ضل�ضلة Z وهذ� 
�ضتك�ضف عن هاتفني  �ل�رشكة  �ن  يعني 

من �لفئة �ملتو�ضطة وهاتف ر�ئد بعتاد 
مو��ضفات قوية .

�ضهر  من  �كرث  يف�ضلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �ضيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رشيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�ضف عن جديدها 
عن  �لك�ضف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�ضرت  ح�ضب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��ضل  �ضبكات  يف  �ملن�ضور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�ضل�ضلة  من  �ل�ضاد�ص  �جليل  �إىل  تتجه 
با�ضم  �ضلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�ضافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�ضة  ومتو�ضطة  رئي�ضية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�ضعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��ضفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��ضفات 
و�لذ�كرة  �ل�ضا�ضة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�ضاً  ذلك  وما�إىل 
�ضيكون  هل  و��ضح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �ضيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�ضام�ضوجن ت�ضبح اأكرب ُم�ضِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�ضفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �ضام�ضونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �ضهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ضتخدمة 
حتقيق  بذلك  �ضام�ضونغ  و��ضتطاعت 

رقم قيا�ضي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2019 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�ضي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�ضد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�ضية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�ضا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�ضية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�ضيل  عن  تك�ضف  مل 
مع  ي�ضدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�ضكل 
نهاية �ضهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�ضي  رقم 
ذكر م�ضادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�ضا�ضات، �لبطاريات، … وغريها.



�أحمد باحلاج  

البالد  بجنوب  الأ�صوات  تعالت 
اإعالن 03  الكبري املطالبة ب�رضورة 
وليات كمناطق منكوبة خالل ف�صل 
فيه  تتجاوز  ما  عادة  الذي  ال�صيف 
درجة   50 الـ  عتبة  احلرارة  درجات 
مئوية حتت الظل ، موازاة مع ذلك 
فقد جدد ال�صكان مت�صكهم مبطلب 
عليها  يكرث  التي  الكهرباء  جمانية 
  . احلار  الطق�س  ملواجهة  الطلب 
اأدرار  و  ورقلة  وليتي  �صكان  طالب 
املقاطعة  بلديات  لقاطني  اإ�صافة 
الإدارية عني �صالح بولية مترنا�صت 
ب�رضورة  العليا  ال�صلطات  من 
كمناطق  مدنهم  اإعالن  يف  الإ�رضاع 
احلار  ال�صيف  ف�صل  خالل  منكوبة 
احلرارة  درجات  فيه  تتجاوز  الذي 
حتت  مئوية  درجة   50 الـ  عتبة 
غالبية  اأن  علمنا  اإذا  ،خا�صة  الظل 
ال�صكان وجدوا اأنف�صهم اأمام حتمية 
املكوث  و  مب�صاكنهم  اللتحاق 
غاية  اإىل  النهار  منت�صف  قبل  فيها 

ال�صاد�صة من م�صاء كل يوم، امتثال 
حذرت  التي  الطبية  لالإر�صادات 
التي  ال�صحية  الأعرا�س  مغبة  من 
اأثناء  املواطنني  ب�صحة  تلحق  قد 
التجول يف فرتة القيلولة وهو ما من 
�صاأنه اأن يعر�صهم ل�رضبات ال�صم�س 
احلارقة . وبلغة الأرقام فقد �صجلت 
م�صالح ال�صحة بهاته املناطق خالل 
حالة   98 من  اأكرث  الفارطة  ال�صنة 
احلارقة  ال�صم�س  ب�رضبات  اإ�صابة 

من بينها حالتي وفاة وفق ما اأوردته 
م�صادرنا ، من جهة ثانية فقد تعالت 
العمومي  الوظيف  منت�صبي  اأ�صوات 
باملناطق املذكورة ، من اأجل دعوة 
احلكومة للاإ�رضاع يف تطبيق العمل 
بالنظر  وذلك   ، ال�صيفي  بالتوقيت 
اأرقام  احلرارة  درجات  لبلوغ 
قيا�صية  ، ناهيك عن ال�صلل الكبري 
للحركة خا�صة خالل فرتة القيلولة 
. ومعلوم اأن مواطني مناطق ورقلة 

طالبوا  قد  اأدرار  و  �صالح  عني   ،
والغاز  للكهرباء  التوزيع  م�صالح 
الوزير  بتعليمة  اللتزام  ب�رضورة 
القا�صية مبجانية  للطاقة   ال�صابق 
القاطنني  الزبائن  لفائدة  الكهرباء 
تعرف ظروف  التي  الكبري  بجنوب 
طبيعية قا�صية خالل ف�صل ال�صيف 
احلار يف الفرتة املمتدة من الفاحت 
جوان اإىل غاية نهاية �صهر اأوت من 

كل �صنة .

يف ظل جتاوز درجة �حلر�رة يف عز �ل�صيف 50 درجة حتت �لظل

مطالب باإعالن ورقلة ، عني �صالح و اأدرار كمناطق منكوبة
.         حتذير�ت من �لتجول يف �لقيلولة وجمانية �لكهرباء مطلب �صعبي  

�ملك�صيك

اغتيال �صاد�س �صحفي 
منذ بداية ال�صنة

ال�صحفية  جمهولن  اغتال 
لت�صل   ، �صارابيا  نورما  املك�صيكية 
يف  املغتالني  ال�صحفيني  ح�صيلة 
اإىل  العام  مطلع  منذ  املك�صيك 
�صتة وقالت و�صائل اإعالم حملية اإن 
�صارابيا هوجمت من قبل �صخ�صني 
منزلها  قرب  نارية  دراجة  يركبان 
اغتالها  هوميانغويلو،  مدينة  يف 
نورما  وكانت  الفرار،  من  ومتكنا 
�صحيفة  يف  مرا�صلة  �صارابيا 
»تابا�صكو هوي« ملدة 15 �صنة، كما 
اإعالمية  و�صائل  يف  موؤخرا  عملت 
ملنظمة  ووفقا  اأخرى،  حملية 
»مرا�صلون بال حدود« فاإن املك�صيك 
هو ثالث اأخطر بلد على ال�صحفيني 
قتل  واأفغان�صتان، حيث  �صوريا  بعد 
�صحفي   100 من  اأكرث  اأر�صه  على 
منذ �صنة 2000 ،وقتل يف �صنة 2018 
ع�رضة �صحفيني يف مناطق خمتلفة 
هذه  معظم  يبقى  فيما  البالد،  من 

اجلرائم دون حما�صبة اأو عقاب.
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�مل�صيلة 

وفاة �صخ�صني يف حادث 
مرور باوالد عدي لقبالة 

لفظ �صخ�صان اأنفا�صهما، �صبيحة اأم�س و ذلك 
عقب ا�صطدام بني �صيارتني بالطريق الوطني 
واأولد  دراج  اأولد  بلدتي  بني  الرابط   40 رقم 
احلادث  فاإن  امل�صيلة،  بولية  لقبالة  عدي 
ا�صطدام  بعد  اأم�س،  م�صاء  وقع،  املروري 
�صخ�صني،  وفاة  عن  اأ�صفر  ما   ، �صيارتني  بني 
بنقل   ، املدنية  احلماية  عنا�رض  تكفلت  فيما 
اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل  ال�صحيتني  جثة 
قامت  باملقابل  و  الزهراوي  مب�صت�صفي 
بعني  حتقيق  بفتح  الدرك،  فرقة  من  عنا�رض 

املكان لتحديد اأ�صباب احلادث املميت . 
عبد�لبا�صط بديار  

�لقر�رة بغرد�ية

املن�صد بو�صعدة حممد يف 
ذمة اهلل

و  املن�صد  وفاة  عن  غرداية  يف  اأم�س  اأعلن 
اأحد  يعترب  املرحوم  حممد  بو�صعدة  الفنان  
واأحد  القرارة  بلدة  يف  البارزين  املن�صدين 
ع�صوية  توىل   ، احلياة  اأنغام  جمعية  موؤ�ص�صي 
ملدة  م   1984 �صنة  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
05 �صنوات ، �صارك يف تاأ�صي�س فرقة البالبل 
الر�صتمية وكما كانت له م�صاركات كثرية على 

م�صتوى الوطن.

تيارت

توقع اإنتاج 8ر4 ماليني 
قنطار من احلبوب

خالل  احلبوب  من  قنطار  مليون  8ر4  اإنتاج  يتوقع 
بانخفا�س  تيارت  بولية  اجلاري  الفالحي  املو�صم 
يقارب 1 مليون قنطار مقارنة مع  املو�صم الفالحي 
املن�رضم ، ح�صبما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية 

امل�صالح الفالحية.
هذه  حتقيق  يتوقع  اأنه  املديرية  ذات  واأو�صحت 
بعملية  معنية  م�صاحة  على  احلبوب  من  الكمية 
األف هكتار   302 باأكرث من  الدر�س مقدرة  احل�صاد 
هكتار  األف   364 تفوق  مزروعة  م�صاحة  اأ�صل  من 
اأكرث  على  املو�صم  لهذا  املنتظر  النتاج  ويتوزع 
من 5ر2 مليون قنطار من القمح ال�صلب واأزيد من 
5ر1مليون قنطار من ال�صعري و 635 األف قنطار من 
القمح اللني واأكرث من 87 األف قنطار من اخلرطال 

.
مليون  1ر3  من  اأكرث  امل�صالح جتميع  نف�س  وتتوقع 
قنطار من احلبوب منها 4ر2 مليون هكتار من القمح 
األف  و300  ال�صعري  من  قنطار  األف  و450  ال�صلب 
قنطار من القمح اللني و4 اآلف قنطار من اخلرطال 
ح�صب ذات امل�صدر الذي ي�صري اأنه مت جتميع اأكرث 

من 5ر3 مليون قنطار من خمتلف الأ�صناف .

م�صتغامن

تراجع يف االإجرام العام 
بـ16 يف املائة

الإجرام  يف  تراجع  ت�صجيل  م�صتغامن  بولية  مت 
العام قدر بـ 16 يف املائة خالل العام املا�صي، 
املجموعة  من  الأربعاء  اأم�س  ا�صتفيد  ح�صبما 

الإقليمية للدرك الوطني.
مبنا�صبة  تقدميها  مت  التي  الأرقام  واأظهرت 
الوطني  الدرك  على  املفتوحة  الأبواب  تنظيم 
عبد  "ولد  الثقافة  بدار  اليوم  انطلقت  التي 
الرحمن كاكي" مل�صتغامن انخفا�س بـ 169 ق�صية 
باملقارنة  ق�صية(   884(  2018 خالل  اإجرامية 
مع �صنة 2017 )1053 ق�صية( و�صجلت وحدات 
جناية   62 الفرتة  هذه  خالل  الوطني  الدرك 
مقدمتها  يف  تاأتي  خمالفة  و46  جنحة  و776 
 40 متثل  التي  العمدي  واجلرح  ال�رضب  جرائم 
ال�رضقة  وجرائم  العام  الإجرام  من  املائة  يف 

مبختلف اأنواعها ب 164 ق�صية.

تيزي وزو

ت�صليم م�صروع التليفريك قريبا

يف ق�صية ف�صاد تتعلق بال�صوق �جلديد بوهر�ن

التحقيق مع »مري« بئر اجلري 
و اأمينه العام 

م�رضوع  ن  ت�صليم  يتم  اأن  املنتظر  من 
�صهر  بداية  وزو   تيزي  ><التيليفريك<< 
جويلية القادم و الذي ي�صمل النقل بالعربات 
�صريبط  الكهربائي،حيث  بال�صلك  املعلقة 
كتجربة اأوىل، اأعايل عا�صمة الولية ومدينة 
من  اإنطالقا  حمطات   3 يعرب  و  وزو  تيزي 
املدينة  باجتاه  بوهينون  الربية  املحطة 
العليا يف حمطة اأوىل، ثم م�صت�صفى الأمرا�س 
وو�صط  ><�صوناطوريوم<<  بلوا  ال�صدرية 
لتكون  ثانية،  كمحطة  وزو  تيزي  مدينة 
املحطة الثالثة اأرجونة املتواجدة يف اأعايل 
وذكر  ال�صمالية  الناحية  من  الولية  عا�صمة 
الثالثة  املحطات  يربط  امل�رضوع  هذا  اأن 
وعلى  جوا  كيلومرتين  طول  على  املذكورة 
تيزي  اأن  اإىل  م�صريا  برا،  كلم   15 م�صافة 
وزو بحاجة اإىل هذا امل�رضوع الهام، بالنظر 
بها  متتاز  التي  الطبيعية  الت�صاري�س  اإىل 
النقل  قطاع  تطوير  على  العمل  ثم  الولية، 

بتوفري و�صائل نقل خمتلفة وت�صخري و�صائل 
ظروف  يف  امل�صافرين  نقل  ت�صمن  اأخرى 
تتكفل  التي  املوؤ�ص�صة  واأن  خا�صة،  جيدة، 
بتوفري التجهيزات الالزمة العتاد والأجهزة 
اخلا�صة، وهذا ما ي�صمن جت�صيد امل�رضوع 
اأ�صاف  ذاته  ال�صياق  ويف  وكامال  ميدانيا 
اإجناز  يف  الإ�رضاع  اأجل  ومن  اأنه  حمدثنا، 
ال�صابق  الولية  وايل  قام  امل�رضوع،  هذا 
عبد احلكيم �صاطر ال�صنة املا�صية بتن�صيب 
ملف  مبتابعة  املكلفة  الولئية  اللجنة 
><التليفرييك<< وت�صم م�صوؤولني وتقنيني 
ومهند�صني،مهمتها متابعة مكتب الدرا�صات 
الذي تكفل باإجراء درا�صات امل�رضوع ق�صد 
ت�صليمه يف الآجال املحددة بعد اختيار نوع 
التجارب  عليه يف  العتماد  الذي مت  العتاد 
بني  املواطنني  نقل  �صمان  كيفية  حول 

املحطات املذكورة
ح- كرمي

اإ�صتمع اأم�س، قا�صي التحقيق مبحكمة اأرزيو 
�رضق وهران لكل من رئي�س بلدية بئر اجلري 
�س«  »ح  العام  الأمني  و  ق«  اأ  م   « امل�صجون 
ال�صوق  مب�رضوع  املتعلقة  الف�صاد  ق�صية  يف 
اجلديد قيد الإجناز و ذلك عقب تلقي �صكوى 
بتواجد جتاوزات �صارخة و تبديد للمال العام 
يف ق�صية ال�صوق الذي مل تكتمل اأ�صغاله منذ 
�صنتني الفارطتني ، حيث قام قا�صي التحقيق 
بالأدلة  مواجهتهما  و  املتهمني  باإ�صتجواب 
و  جملة  اإليهما  املن�صوبة  التهم  نفيا  اأين 
تف�صيال . حيث جاءت ت�رضيحات املتهمني 
منافية لتقرير اخلربة العلمية و التقنية التي 
طلبتها النيابة العامة، حيث من املنتظر اأن 
يتم ن�صب تهمة �صوء الت�صيري و اإبرام �صفقات 
خمالفة للقانون و تبديد املال العام ، اإ�صافة 
لبقية التهم املن�صوبة اإليهما على غرار ق�صية 
اختال�س ما يزيد عن 30 مليار �صنتيم و التي 

الأمني  فيها  متهم   4 ف�صاد  بق�صايا  تتعلق 
مب�صاحات  اخلا�صة  �س«  ح   « للبلدية  العام 
مبلف  مرورا  فيها  »البزن�صة«  و  خ�رضاء 
اجلواري  امللعب  ق�صية  و  العمومية  الإنارة 
باأحد �صواحي بئر اجلري . جدير بالذكر اأن 
م�صالح الفرقة املالية و الإقت�صادية التابعة 
الولئي  بالأمن  الق�صائية  ال�رضطة  مل�صلحة 
و عدد من  »املري«  بتوقيف  قامت  بوهران، 
التقنية  بامل�صلحة  عمال  و  مقاول  و  نوابه 
لي�صتفيد  الإداري،  و  املايل  الف�صاد  بتهمة 
الق�صائية  الرقابة  اإجراءات  نوابه من  3 من 
النائب  راأ�صهم  على  موؤقتا  عنهم  اأفرج  و 
املكلف بال�صوؤون الإجتماعية و الثقافية » ح 
م �س« و املكلف بال�صوؤون العمرانية املدعو 
باملالية  املكلف  الأول  النائب  و  ه«  ز  بن   «

املدعو » نا�رض ل ق« .
 �أحمد .ب

�ت�صاالت �جلز�ئر ب�صعيدة 

ربط �صتة اأحياء جديدة 

ب�صبكة االألياف الب�صرية 
اأحياء  �صتة  لربط  عملية  يف  النطالق  �صيتم 
لت�رضيع  الب�رضية  الألياف  ب�صبكة  ب�صعيدة  جديدة 
اأكتوبر  �صهر  يف  لالأنرتنيت  العايل  التدفق  قدرة 
القادم، ح�صبما علم لدى املدير الولئي للربيد و 
املوا�صالت ال�صلكية و الال�صلكية و التكنولوجيات 
العملية  اأن  زين  بن  حممد  اأو�صح  و  الرقمنة،  و 
و  »بوخر�س«  و   »2 »�صالم  اأحياء  من  كل  �صت�صمل 
و«   »484« 870«و  و«  �صالم«  بحي  �صكن   1.200«
)عدل( مبدينة  بالإيجار  البيع  ب�صيغة  �صكن   »416

�صعيدة.
و �صت�رضف على متابعة هذه العلمية التي مت حتديد 
مدة انتهائها ب�صهرين موؤ�ص�صة »ات�صالت اجلزائر« 
وفقا لنف�س امل�صدر و تندرج هذه العلمية يف اطار 
�صبكتها  لع�رضنة  »ات�صالت اجلزائر«  ا�صرتاتيجية 
و حت�صني اخلدمات املقدمة لزبائنها و الرفع من 

تدفق الأنرتنيت.

حمطة �لقطار بحي �ل�صهد�ء يف مغنية

 حجز 4،3 كلغ  من 
الكيف

متكنت عنا�رض ال�رضطة الق�صائية باأمن احل�رضي 
الثاين التابع لأمن دائرة مغنية باأمن ولية تلم�صان، 
تهريب  اأجنبي  خمت�س يف  برعية   الإطاحة  من  
املخدرات ما بني احلدود املغربية  ووهران مع 
و300  كلغ   04 قدرت  املخدرات  من  كمية  حجز 

غرام من الكيف املعالج   .
العملية وح�صب بيان خلية الإعالم والت�صال  جاءت 
على اإثر دورية  لعنا�رض ال�رضطة مبحطة القطار 
�صخ�س  توقيف  مت  اأين  مغنية،  يف  ال�صهداء  بحي 
ب«بب  الأمر  ويتعلق  ظهرية  حقيبة  يحمل  اأجنبي 
م« 33�صنة ، وبعد تفتي�صه �صبط بحوزته على جواز 
مبلغ  اإىل  بالإ�صافة  اأخرى،  ووثائق  اأجنبي  �صفر 
مايل من العملة الوطنية مقدر بـ 12000ج، و مبلغ 
املخدرات  من  وكمية  الأجنبية  العملة  من  مايل 
داخل حقيبته  قدرت بـ: 04 كلغ و300 غرام، على 

�صكل 08 قطع ملفوفة بالبال�صتيك.

�لنعامة 

اإتالف 3 هكتارات 
من ال�صريط الغابي 
منف�صلني  حريقني  ن�صوب  ت�صبب 
النعامة(  )ولية  ومغرار  م�رضية  ببلديتي 
 3 اإتالف  الأخرية يف  �صاعة  ال24  خالل 
هكتارات من احلزام الغابي و 15 �صجرة 
من  الأربعاء  اأم�س  علم  ح�صبما  نخيل، 

مديرية احلماية املدنية.
احلريق  اأن  اإىل  امل�صدر  ذات  اأ�صار  و 
الغابي  ال�رضيط  مبنطقة  وقع  الأول 
بلدية  جلبل عنرت على بعد 7 كلم �صمال 
من  هكتارين  اإتالف  وخلف  م�رضية 
و  العرعار  و  احللبى  ال�صنوبر  اأ�صجار 
اآخر  وهكتار  وغريها  العري�س  و  البطم 

من الأحرا�س.

وهر�ن

حمتاالن ي�صتوليان على 
1.8 مليار �صنتيم 

ال�رضطة  م�صالح  متكنت  اأم�س، 
الق�صائية  لل�رضطة  الولئية  بامل�صلحة 
لأمن ولية وهران، من الإيقاع ب�صخ�صني 
حمل   ، 50�صنة  و   49 العمر  من  يبلغان 
تكوين  تهمة  عن  بالقب�س  لأوامر  بحث 
و  والحتيال  والن�صب  اأ�رضار  جمعية 
من  ال�رضقة  وق�صية  املزور  اإ�صتعمال 
التوقيف  عملية  بالوطن،  الو�صط  وليات 
ال�رضطة  م�صالح  على حتريات  بناء  متت 
وهران،  ولية  اإىل  املتورطني  تنقل  حول 
واحتيال  ن�صب  ق�صية  يف  تورطهما  بعد 
والتزوير وا�صتعمال املزور راح �صحيتهما 
مايل  مبلغ  منهما  �صلب  عقاريان  مرقيان 
قدر مبليار وثمامنائة مليون �صنتيم ، اأين 
مت و�صع خطة حمكمة التنفيذ اأف�صت اإىل 
ق�صائي  اإجراء  �صدهما  توقيهما وحترير 

�صيحالن مبوجبه على العدالة . 
�أ.ب
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