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مهددون بالإقالة خالل اأفريل

قائمة ت�ضم 35 م�ضوؤول  
فا�ضل بورقلة  

ي�صم 12 نقابة م�صتقلة

 تكتل النقابات امل�ضتقلة يعلن 
رف�ضه للتمديد و التاأجيل  

الأمني العام حلركة الإ�صالح من ب�صكرة

 قرارات ال�ضلطة حتتاج 
مزيدا من ال�ضمانات  

العقار الفالحي ي�صيل لعاب "املافيا" بالكورني�س الوهراين

 العدالة حتقق مع رئي�ضي بلديتي 
مر�ضى الكبري و العن�ضر ال�ضابقني

     .       ق�ضنطينة : ا�ضتقالة رئي�ش املجل�ش ال�ضعبي الولئي من الأفلن

التلويح بدعوى يف الق�صاء الإداري

تو�ضع الكتلة املعار�ضة لبو�ضارب داخل اللجنة املركزية
�س2+4
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مت التكفل بح�ايل 295.000 م�ؤمن اجتماعيا 
خالل  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  من 
واالأع�صاء  اخلدمات  جمال  يف   2018 �صنة  
ال�طني  ال�صندوق  طرف  من  اال�صطناعية 
االأجراء مببلغ  للعمال  للتاأمينات االجتماعية 

لدى  مليار دج, ح�صبما علم   6 يقدر  اجمايل 
ال�صندوق.

جمم�عه  ما  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
ذوي  من  اجتماعيا  م�ؤمن   294.641
خالل  بهم  التكفل  مت  اخلا�صة  االحتياجات 

واالأع�صاء  اخلدمات  جمال  يف   2018 �صنة 
ال�طني  ال�صندوق  طرف  من  اال�صطناعية 
االأجراء مببلغ  للعمال  للتاأمينات االجتماعية 
اجمايل يقدر ب  6 مليار دينار جزائري, منها 

4 مليار دج لالأع�صاء اال�صطناعية ».

بني 14 �إىل 16 مار�س 2019

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 11 �صخ�صا
خالل الفرتة املمتدة بني 14 اإىل 16 مار�س 

2019 و اإىل غاية �صبيحة هذا الي�م على ال�صاعة 
الثامنة �صباحا )اأي خالل 48 �صاعة االأخرية( 

�صجلت وحدات احلماية املدنية 4735 تدخل يف 

عــدة مناطق خمتلفة من ال�طن وهذا على اإثر 

تلقي مكاملات اال�صتغـاثة من  طرف امل�اطنني, 

هذه التدخالت �صملت خمتلف جماالت اأن�صطة 

احلماية املدنية �ص�اء املتعلقة بح�ادث املرور, 
احل�ادث املنزلية, االإجالء ال�صحي, اإخمــاد 

احلرائق و االأجهزة االأمنية ...الخ.

على هذا النح� �صجلت عدة ح�ادث مرور منها 
09 االأكرث دم�ية ت�صببت يف وفاة 11 اأ�صخا�س 
يف مكان احل�ادث واإ�صابة 18 اأخرين بجروح 

متفاوتة اخلط�رة, مت اإ�صعافهم يف مكان احل�ادث 

ثم نقلهم ملختلف امل�صت�صفيات املحلية, اأثقل 

ح�صيلة �صجلت على م�صت�ى والية غرداية  ب�فاة 

04 ا�صخا�س واإ�صابة 03 اأخرين بجروح متفاوتة 
اخلط�رة, على اإثر انقالب �صيارة من ال�زن 
اخلفيف على الطريق ال�طني رقم 01ببلدية 

ح�صي قارة دائرة املنيعة.

في�صبوكيون يقاطعون لقاء اخل�صر وغامبيا

�ل�صندوق �لوطني للتاأمينات �لجتماعية للعمال �لأجر�ء يف 2018

التكفل ب 295.000 موؤمن اجتماعيا من ذوي االحتياجات اخلا�صة 

خبر في 
صورة

�لكاتب �مل�صري حممد ح�صني �أبو�حل�صن

التدخالت االإقليمية والعاملية الطامعة 
امل�صمومة املحمومة يف اجلزائر

ق�صنطينة

ا�صتقالة رئي�س املجل�س 
ال�صعبي الوالئي من االأفالن

 

ان�صحب رئي�س املجل�س ال�صعبي ال�الئي ل�الية ق�صنطينة, نذير عمري�س  من 
حزب جبهة التحرير ال�طني, و اأعلن نذير ح�صني ذلك عرب �صفحته على 
م�قع فاي�صب�ك واأو�صح عمري�س, اأن ان�صحابه ياأتي على خلفية “االلتزام 

مببادئ جبهة التحرير ال�طني وجي�س التحرير ال�طني التاريخيني واخلالدين 
ووفاء الأرواح �صهداء الث�رة التحريرية وللمجاهدين و�صهداء ال�اجب ال�طني.

وهر�ن

توقيف معتاد اإجرام حاول 
االإعتداء على متظاهرين 

معتاد  �صاب  ت�قيف  من  ب�هران   2 التحري  و  البحث  فرقة  عنا�رص  اأم�س,  متكنت 
لالإجرام, و الذي كان يحمل �صالحا اأبي�س من ن�ع »ب��صية« و حاول االإعتداء به على 
, حيث  الفارط  ي�م اجلمعة  م�صاء  نظمت  التي  الرحيل  املتظاهرين خالل م�صرية 
تفطن اأحد املتظاهرين مبحاولة املجرم االإعتداء على املتظاهرين, ليتم ت�قيفه 
ملحاولة  به  رمت  التي  الدوافع  و  االأ�صباب  عن  معه  للتحقيق  الفرقة  نقله ملقر  و 

 �أ .باالإعتداء على املتظاهرين اأمام مقر والية وهران بحي »بيالر« .

الذي  ال�صعبي  احلراك  ظل  يف 
االأيام   هذه  اجلزائر  ت�صهده 
جزائري�ن  فاي�صب�كي�ن  هناك 
مباراة  ملقاطعة  حملة   ي�صن�ن 

لكرة  اجلزائري  ال�طني  الفريق 
املزمع   الغامبي  والفريق  القدم 
اجلاري   مار�س   22 ي�م  اإجرائها 
بالبليدة   ت�صاكر  م�صطفى  مبلعب 

,وهذا ما ينباأ اأن اخل�رص �صيلعب�ن 
من  خالية  �صاغرة  مدرجات  يف 
العا�صق  اجلزائري  اجلمه�ر 
هذه  وتدخل  امل�صتديرة   للكرة 

االأخرية  اجل�لة  �صمن  املباراة 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  لت�صفيات 
ج�ان  �صهر  يف  تنظيمها  املقرر 

القادم يف اأم الدنيا م�رص.

يف  امل�رصية  االأهرام  ي�مية  خ�ص�صت 
للكاتب  مهما  مقاال  اأم�س  لي�م  عددها 
خ�ص�صه  احل�صن  اأب�  ح�صني  حممد 
الراهنة  اجلزائرية  اللحظة  لقراءة 
املفكر  كتاب   اإىل  القارئ  حميال 
ب  املعن�ن  كينيدى  ب�ل  االأمريكى 
الكاتب  نقل  حيث  املح�رية«  »الدول 
الدولة  مفه�م  عّرف  اأنه  امل�ؤلف  عن 
املح�رية باأنها بقعة جغرافية �صاخنة, 
ال حتدد م�صري اإقليمها فح�صب, بل ت�ؤثر 
ا�صتنادا  اأي�صا,  العاملى  اال�صتقرار  فى 
اجلي�ا�صرتاتيجى  اعتبارات:امل�قع  اإىل 
االقت�صادية  واالإمكانات  وامل�صاحة 
والقدرة على التاأثري بامل�رصح االإقليمى 
فى  دول  ت�صع  كينيدى  حدد  والدوىل, 
)حم�رية(,  و�صف  عليها  ينطبق  العامل 
الهند  بينها  ومن  م�رص,  راأ�صها  على 

والربازيل  واإندوني�صيا  وباك�صتان 
اإفريقيا  وجن�ب  وتركيا  واملك�صيك 

واجلزائر.
حممد  امل�رصي  الكاتب  اأ�صاف  و   
تن�صم  اأن  م�صتغربا  »لي�س  ح�صني 
امللي�ن  ون�صف  امللي�ن  بلد  اجلزائر 
�صهيد اإىل قائمة الدول املح�رية, حيث 
ا�صرتاتيجى,  جغرافى  مب�قع  تتمتع 
اإفريقيا,  ب�صمال  كيل�مرت  ملي�ن   2.4
هائلة  خمزونات  متتلك  اأوروبا,  قرب 
من البرتول والغاز والف��صفات واحلديد 
تق�دها  اأن  ميكن  وغريها,  والي�راني�م 
اإىل قائمة االأكرث ثراًء فى العامل, جتنى 
نح� 60 مليار دوالر �صن�يا من ت�صدير 
ه�  اجلزائرى  اجلي�س  والغاز,  النفط 
الق�ة الثانية فى اإفريقيا - بعد اجلي�س 
امل�رصى- كما حت�ز نف�ذا وا�صحا فى 

الق�صايا االإقليمية.
الربيع  م�جات  من  اجلزائري�ن  اأفلت 
عن  بع�صهم  حتدث  حتى  العربى, 
الق�م  ذاق  اجلزائرى(,  )اال�صتثناء 
فى  ال�ص�داء  الع�رصية  مرارات 
االأزمة  لكن  املا�صى,  القرن  ت�صعينيات 
االأخرية,  االأيام  خالل  تفجرت  التى 

ونزول ال�صعب اإىل ال�صارع.
ا�صتعالها,  بداية  فى  مازالت  النار  كرة 
فى  حا�رصة  تك�ن  اأن  يجب  فر�صية 
�صاأن  يعنيهم  الذين  العقالء  كل  اأذهان 
بالغة  املح�رية  الدولة  هذه  اجلزائر, 
االأهمية على جميع امل�صت�يات فى عني 
التدخالت  رياح  عليها  تهب  العا�صفة, 
االإقليمية والعاملية الطامعة امل�صم�مة 
املحم�مة, بينما متالأ براكني االأزمات 

الف�صاء العربى بالغي�م اخلانقة.

 لعمارة وتبي ين�صمان
 للحراك ال�صعبي

 اإدارة مازميبي حترم ال�صيا�صي 
من التدرب بامللعب الرئي�صي

�صهدت اجلمعة الرابعة من احلراك 
اأم�س م�صاركة العبا  ال�صعبي الأول 
نبيل  اجلزائر  م�ل�دية  فريق 
لعمارة واأ�صامة تبي, والتي �صهدت 
اجلزائريني  من  املاليني  خروج 
رف�صا  والية   48 عرب  ال�ص�ارع  اإىل 

ال�صلطة  من  االأخرية  للقرارات 
وتاأجيل  الرابعة  العهدة  بتمديد 
يف  وذلك  الرئا�صية,  االنتخابات 
عن  الكروية  العائلة  عزوف  ظل 
وم�صاندة  ال�صارع  اإىل  اخلروج 

مطالب ال�صارع اجلزائري.

ق�صنطينة  �صباب  فريق  وفد  عانى 
العا�صمة  اإىل  و�ص�له  عند  االأمرين 
بي  تي  ملقابلة  حت�صريا  ل�م�بات�صي 
اأو�صدت  حيث  الك�نغ�يل,  مازميبي 
اأب�اب امللعب الرئي�صي الذي احت�صن 
اأفراد  وجه  يف  الفريقني  م�اجهة 
الالعبني  ومنعت  الق�صنطيني  النادي 

من خ��س احل�صة التدريبية يف ملعب 
اللقاء وت�قيته مثلما تن�س عليه ل�ائح 
حمتجة  القدم,  لكرة  الدويل  االحتاد 
ما  وه�  الكهربائي,  التيار  بانقطاع 
االكتفاء  اإىل  »ال�صيا�صي«  مدرب  دفع 
به�  يف  ا�صرتخاء  ح�صة  بخ��س 

الفندق.
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نوه مبوقف قيادة اجلي�ش

مو�ضى تواتي يهاجم خل�ضر براهيمي و رمطان لعمامرة 
ا�ستغرب رئي�ش اجلبهة الوطنية اجلزائرية مو�سى تواتي من   تعيني الأخ�سر الإبراهيمي على راأ�ش ندوة وطنية وهو املح�سوب على ال�سلطة التي انتف�ش 

اجلزائريون �سدها، وكذا ت�سدر رمطان لعمامرة لواجهة احلكومة اجلديدة عرب من�سب نائب الوزير الأول امل�ستحدث. 

اإميان لوا�ش 

ندوة  يف  الأم�س  تواتي  مو�سى  هاجم 
نائب  من  كل  حزبه    مقر  يف  �سحفية 
وكذا  لعمامرة  رم�سان  الأول  الوزير 
الإبراهيمي،  الأخ�رض  الدبلوما�سي 
من  مبعوثان  باأنهما  اإياهما  متهما 
فرن�سا للحفاظ على م�ساحلها يف البالد 
التي  والقرارات  لل�سخ�سيات  والتح�سري 
الوطنية  اجلبهة  رئي�س  وانتقد  تخدمها. 
اجلزائرية مو�سى تواتي قرارات الرئي�س 
ت�ستجيب  مل  باأنها  موؤكدا  الأخرية، 
من  حمذرا  ال�سعبي،   احلراك  ملطالب 
لل�سلطة  التع�سفية  املمار�سات  تداعيات 
ورف�س  بالبالد.  ال�سيا�سي  الن�سال  اجتاه 
الإنتقالية  الفرتة  ت�سري  اأن   املتحدث 
من  بو�ساية  تاأتي  دخيلة  ب�سخ�سيات  
اخلارج،  م�سددا   على �رضورة اأن تكون 
اأن   »ويجب  م�سيفا   ، وطنية  �سخ�سيات 
ال�سعب هو من  يختارها مقرتحا يف هذا 
مبدائية  ولئية  اإنتخابات  تنظيم  ال�سدد 
يف  ممثليه  ولية  كل  يف  ال�سعب  ليختار 
املرحلة  على  �ست�رضف  التي  اللجنة 

القادمة على حد قوله. 
وبخ�سو�س نظرة حزبه ل�سبل ت�سوية هذه 

الأزمة، فاعترب تواتي باأنه ميكن جتاوزها 
تفا�سيلها  يحدد  انتقالية  مبرحلة 
رئا�سية  انتخابات  تليها  فقط،  ال�سعب 
يجب  باأن  مربزا  حد،  كاأق�سى  �سنة  بعد 
لختيار  مبدئية  حملية  انتخابات  تنظيم 
النتقالية،  املرحلة  هذه  يديرون  من 
داعيا  ولية،  كل  عن  ممثلني  عرب  وذلك 
اأجل  من  ال�سعب  اإىل  للعودة  املعار�سة 
اأخذ تفوي�س منه لتمثيله، لأن ال�سعب هو 

�ساحب الكلمة العليا والأخرية.
توا�سل  من  اأ�سفه  عن  املتحدث  وعرب 
متار�سها  التي  التع�سفية  املمار�سات 
باأن   م�سريا  ال�سعب،  اإرادة  اإجتاه  ال�سلطة 
احلراك  مطالب  مع  ال�سلطة  جتاوب 
ال�سعبي ال�سلمي للجزائريني كان ماأ�ساة، 
النظام  ي�ستجيب  اأن  يود  كان  وباأن حزبه 
البلد  ت�سيري  قرار  لل�سعب  ب�رضعة ومينح 
فيفري   22 يف  الأوىل  امل�سرية  منذ 
مبادرة  قدمت  الأفانا  اأن  كما  املا�سي، 
مرحلة  على  للتوافق  احلراك  هذا  قبل 
انتقالية ود�ستور جامع وانتخابات نزيهة، 
لفتا  لل�سلطة،  ال�سل�س  النتقال  ت�سمن 
وباأنه  �سلميته  اأثبت  قد  ال�سعب  اأن  اإىل 

لي�س متطرفا.
باملمار�سات  املتحدث  نف�س  وذكر   

الن�سال  اجتاه  لل�سلطة  التع�سفية 
احلراك،  هذا  قبل  بالبالد  ال�سيا�سي 
قد  اليوم  اجلزائر  �سباب  باأن  مربزا 
من  وملّوا  لفرن�سا،  التبعية  �سد  انتف�س 
قوارب احلرقة وعزموا اأن يكونوا اأ�سياد 
املعمر  اأن  اإىل  لفتا  ح�سبه،  وطنهم  يف 
 132 اجلزائر  ا�ستوطن  الذي  الفرن�سي 
لي�ستنزف  حتايلية  �سبل  ابتكر  قد  �سنة، 
ثروات البلد وياأخذ اأموالها عن بعد عرب 

عمالء له على حد تعبريه.
الأفانا  باأن  امل�سدر  نف�س  واأو�سح   
ال�سعبي،  احلراك  من  وا�سح  موقفها 
وباأنها ل تعار�س الأ�سخا�س بل تعار�س 
على  لل�سيادة  ال�سعب  ا�سرتجاع  اأجل  من 
يتلقى  مل  حزبه  اأن  عن  كا�سفا  البلد، 
اجلامعة  الوطنية  الندوة  ب�ساأن  ات�سال 
معنى  ل  له  »بالن�سبة  قائال  املنتظرة، 
لأن  حولها،  معهم  ال�سلطة  لت�سالت 
ال�سعب الذي خرج يف احلراك هو الذي 

�سي�سنع القرار ».
موقف  نف�رض  كيف   « تواتي  وت�ساءل 
ونائب  اول  بوزير  جاءت  التي  ال�سلطة 
الأخ�رض  يرتاأ�سها  جلنة  وت�سكيل  وزير 
ت�ساءل  ال�سياق  هذا  ويف   « الإبراهيمي 
الإبراهيمي ومقر  املتحدث  عن جذور 

�ست�رضف  التي  اللجنة  ليرتاأ�س  اإقامته  
على احلوار الوطنني وذهب املتحدث اإىل 
حد و�سف الإبراهيمي بـ« اإبن الب�ساغا«، 
رفقة  م�سكلته   يف  �سبب  اأنه  اإىل  م�سريا 
وايل  مع  الثورية  العائالت  من  العديد 
م�سيوؤا  امالكهم،  بخ�سو�س   املدية 
�سيورط  احلوار  على  اإ�رضافه  اأن  غلى 
قال   القادمة،  احلكومة  وعن   . اجلزائر 
اأنها متلي من جهات خفية –ح�سبه- ول 
تختار، مو�سحا اأن اإت�سالت ال�سلطة مع 

احلكومة  هذه  يف  للم�ساركة  الأحزاب 
يرف�س  حاليا  ال�سعب  كون  لها  معني  ل 
بخ�سو�س  و   . معا  والنظام  الأحزاب 
اجلزائر  ماتعرفه  على  ماكرون  تعليق 
فرن�سا   املتحدث  طالب  اأحداث،  من 
 ، اجلزائرية  الق�سية  عن  بعيد  بالبقاء 
للجزائر  الوحيد  امل�سكل  اأن  قال  اأين 
حقا  نحن  هل   « مت�سائال   ، فرن�سا  هو 
يف اإ�ستقالل عنها«. يف حني ا�ساد تواتي 
الوطني  اجلي�س  اأركان  قائد  بت�رضيحات 

اإىل  م�سريا   ، �سالح  قايد  اأحمد  ال�سعبي 
دليل  �سعبي  اجلي�س  اأن  على  ت�سدديه  اأن 
على اأن هناك نية ح�سنة لذهاب ملرحلة 
احلكومة  وعن  ال�سعب  يختارها  اإنتقالية 
طرده  حادثة  عن  تعليقه  ،ويف  القادمة 
ال�سعب  حق  من  اأنه  ،اأكد  امل�سريات  من 
يتمكنوا  مل  كونهم  ديقاج«    « يقول  اأن 
اأنه  اإىل  اإ�سماع �سوته، يف حني لفتت  من 
اأ�ستقبل اأم�س من طرف املواطنني الذين 

األتطقوا معه ال�سور. 

ي�سم 12 نقابة م�ستقلة

تكتل النقابات امل�ضتقلة يعلن 
رف�ضه للتمديد و التاأجيل

امل�ستقلة  النقابات  تكتل   اأكد 
تاأكيده  القطاعات  ملختلف 
ال�سعب  للحراك  لالن�سمام 
اأنه حراك  قائلني  لها،  ودعمه 
للجزائريني،  الأمل  اأعاد 
لتمديد  رف�سهم  موؤكدين 
رافقتها  وما  الرئا�سية  العهدة 

من قرارات.
ت�سمن  بيان  يف  التكتل  واأكد 
نقابة م�ستقلة، خالل  ختم 12 
وت�سم:  الأخري،  اجتماعهم 
والكال،  الأ�سنتيو،  الأنباف، 
والكنابا�ست،  ال�سنابا�ست، 
ال�سحة  وممار�سي  وال�ساتاف، 
والنقابة  والكنا�س  العمومية 
الوطنية امل�ستقلة لعمال الربيد 
امل�ستقل  الوطني  واملجل�س 
ملوظفي قطاع ال�سوؤون الدينية 
الوطنية  والنقابة  والأوقاف 
لعمال التكوين والنقابة الوطنية 
للبياطرة املوظفني يف الإدارة 

العمومية.
يوجهون  اأنهم  التكتل  قال  كما 
لل�سعب  وتقدير  اإكبار  حتية 
الأمل  اأعاد  الذي  اجلزائري 
موؤكدا  جديدة  جزائر  بناء  يف 
باأر�سه  وارتباطه  جتذره 
على  واإ�رضاره  وجزائريته 
حراكه  خالل  من  حريته 
جمددين  والتاريخي،  ال�سلمي 
للمطالب  وم�ساندتهم  دعمهم 
يف  عنها  املعرب  امل�رضوعة 
اإطار احلراك ال�سعبي ال�سلمي 
فيفري   22 منذ  امل�ستمر 

.2019
امل�ستقلة  النقابات  واأ�سافت 
العهدة  متديد  يرف�سون  اأنهم 
والقرارات  احلالية  الرئا�سية 
ر�سالة  يف  لها  امل�ساحبة 
لعدم  اجلمهورية  رئي�س 
مع  بح�سبهم،  د�ستوريتها، 
اللتفاف  حماولت  كل  رف�س 
ال�سعبي  احلراك  مطالب  على 
واحرتام  وحماية  ال�سلمي 
اأكدوا  ال�سعب. كما  �سيادة 
انتقالية  مبرحلة  املطالبة 
توافقية  حكومة  ت�سريها 
قبول  حمّل  تكون  تكنوقراطية 
توؤ�س�س جلزائر جديدة  �سعبي 

ونظام جديد.
على  ردوا  ثانية  جهة  من 
الت�رضيحات الأجنبية بت�سجيل 
اأّي  قاطعا  رف�سا  رف�سهم 
الإ�سادة  مع  اأجنبي،  تدخل 
لتقوية  ال�سعبي  بالتالحم 
واحلفاظ  الداخلية  اجلبهة 
و�سالمة  ال�سعب  وحدة  على 

الوطن.
من  العديد  و�سارك  هذا 
فردية  ب�سفة  �سواء  النقابيني 
حراك  م�سريات  يف  نقابية  اأو 
اجلمعة،  اأيام  خالل  ال�سعب 
موؤكدين اأنهم جزء من ال�سعب 
التام  دعمهم  عن  ويعربون 
للحراك �سواء ب�سفتهم النقابية 
حماولت  دون  ال�سعبية  اأو 

لركوب املوجة بح�سبهم.
�سارة بومعزة 

�سربوا موعدا للت�سعيد ال�سبت املقبل

نقابيون يحتجون �ضد �ضيدي ال�ضعيد اأمام املركزية

 دعت لت�سكيل حكومة تقنية

حنون تطالب بوتفليقة باالن�ضحاب عند نهاية عهدته

النقابيني  من  العديد  احتج 
للعمال  العام  الحتاد  مقر  اأمام 
�سعارات  رافعني  اجلزائريني، 
للمركزية  العام  لالأمني  مناه�سة 
�سيدي  املجيد  عبد  النقابة 

ال�سعيد.
الحتاد  نقابيي  من  املئات  نظم 
وقفة  اجلزائريني  للعمال  العام 
املركزية  مقر  اأمام  احتجاجية 
حاملني  بالعا�سمة،  النقابية 
العام  الأمني  تطالب  �سعارات 
للعمال اجلزائريني  العام  لالحتاد 
يعني  »ترحل  قبيل  من  بالرحيل 
باع  ال�سعيد  و«�سيدي  ترحل« 
الوطنية  و«اللجنة  العمال« 
متلك  الجتماعية  للخدمات 

م�سابهة  و�سعارات  ف�ساد«  ملفات 
الذي  ال�سلمي  احلراك  ل�سعارات 
فيفري،   22 منذ  اجلزائر  ي�سود 
حيث جتمهر النقابيون على مدار 
ال�سعيد  �سيدي  متهمني  ال�سبيحة 
بالف�ساد والتورط مع ال�سلطة �سد 
م�سالح العمال وما ينبغي اأن يلتزم 
العمال،  عن  كممثل  الإحتاد  به 
الوحيد  الطرف  اأنه  خا�سة 
املخول القيام بهكذا مهمة ثقيلة 
يف وجه الباترونا واحلكومة كونه 
بامل�ساركة  له  امل�سموح  الوحيد 

يف الثالثية.
ال�سلمي  للحراك  وبالعودة   
له،  م�ساندتهم  املحتجون  فاأكد 
مت  �سعارات  عدة  منه  م�ستمدين 

موؤكدين  الوقفة،  خالل  ترديدها 
الكلي  ودعمهم  له  ان�سمامهم 
ما  ذلك  اأن  قالوا  باملقابل  له، 
ال�سعيد  �سيدي  وموقف  يتناق�س 
ذلك  م�ستمدين  لل�سلطة،  املوؤيد 
للعهدة  م�ساندته  اإعالنه  من 
يف  بوتفليقة  للرئي�س  اخلام�سة 

وقت �سابق.
بالعت�سام  الغا�سبون  هدد  كما 
النقابية  املركزية  مقر  قرب 
ملطالبهم  الإ�ستجابة  غاية  اإىل 
الإعتبار  بعني  توؤخذ  يتم  مل  التي 
التي  الكثرية  الحتجاجات  رغم 
خمتلف  من  العمال  مئات  ي�سنها 
ب�سوء  لتنديد  املهنية  القطاعات 
دعا  كما  بح�سبهم،  الت�سيري، 

حت�سريا  التعبئة،  اإىل  املحتجون 
لها  التح�سري  يتم  لحتجاجات 
مار�س،   23 القادم  ال�سبت  ليوم 
والتي يوؤكد خ�سوم �سيدي ال�سعيد 
لكل  جامعة  وقفة  �ستكون  باأنها 
التهمي�س  عانت  التي  النقابات 
و” احلقرة ” خالل عهدة الأمني 
حول  باأنه  املتهم  احلايل  العام 
خا�سة  مللكية  النقابية  املركزية 
على  ال�سيقة  مل�ساحله  خدمة 
ح�ساب م�سلحة الطبقة العمالية.

اأما من الناحية الأمنية فلم ت�سهد 
الوقفة اأي انزلقات، يف حني متت 
حما�رضتها من قبل عدد حمدود 

من رجال الأمن.
�سارة بومعزة

حلزب  العامة  الأمينة  دعت 
اإىل  حنون  لويزة  العمال، 
ان�سحاب رئي�س اجلمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة لالن�سحاب عند 
وحل  الد�ستورية  عهدته  نهاية 
حكومة  عن  والإعالن  الربملان 
على �رضورة  اأكدت  فيما  تقنية، 
ملطالب  الفورية  ال�ستجابة 
احلراك  يوؤكدها  التي  ال�سعب 

يوميا.
حلزب  العام  الأمينة  طالبت 
خالل  حنون  لوزيرة  العمال 
احت�سنها  التي  ال�سحفية  الندوة 
ال�سلطة  اأم�س،  حزبها  مقر 
�رضيعا  ال�سعب  ل�سوت  لالإ�سغاء 
من  بالتعنت  و�سفته  ما  بدل 

اأجل انقاذ بع�س الأطراف التي 
اأن  النظام،  قائلة  اأ�سا�س  تعد 
�ستكون  اأ�سلوب  هكذا  اعتماد 
القرارات تعمل من اأجل حماولة 
جت�سد  التي  الأحزاب  انقاذ 
النظام والأوليغار�سية املفرت�سة 
مناق�س  رئا�سوي  حكم  ومنط 
ينبغي  حني  يف  للدميقراطية، 
ملطالب  وال�ستجابة  الإ�سغاء 
باملاليني  خرج  الذي  ال�سعب 
مرة  كل  يف  ويعلن  عنها  ليعلن 
حنون  دعت  كما  بها.  التم�سك 
عن  الفوري  لالإعالن  الرئا�سة 
حكومة جديدة مع حل الربملان 
وان�سحاب الرئي�س بوتفليقة عن 
الأمينة  وا�سرتطت  الواجهة، 

تكون  اأن  العمال  حلزب  العامة 
حكومة  امل�ستحدثة  احلكومة 
تقنية همها خدمة البلد، م�سددة 
باأن الرئا�سة يجب عليها احرتام 
راأي الأغلبية ال�سعبية التي قالت 

ل للقرارات الأخرية املتخذة.
الوطنية  الندوة  بخ�سو�س  اأما 
تنظيمها،  ال�سلطة  تعتزم  التي 
جمرد  باأنها  حنون  فاعتربها 
ال�سيادة  على  والتفاف  ت�سبيب 
متلك  ل  تركيبتها  لأن  ال�سعبية، 
غري  لكونها  ال�سعبي  التفوي�س 
منتخبة ول ميكنها �سياغة د�ستور 
بخ�سو�س  واأ�سافت  جديد. 
يتعر�س  باأنه  حزبها  و�سعية 
ممن يحاولون  �رض�سة  حلملة 

تكذيبها  احلزب، جمددة  ت�سويه 
الديبلوما�سي  مع  لقائها  خلرب 
اإطار  يف  البراهيمي  الأخ�رض 
هذا  يف  مو�سحة  امل�ساورات، 
بالبراهيمي  األتق  مل  ال�سياق:” 

اأم�س ول يف مرات �سابقة”.
حلزب  العامة  الأمينة  واعتربت 
مكافحة  اأعوان  م�ساركة  العمال 
و�سط  للم�سريات  ال�سغب 
نوعيا  منعطفا  املتظاهرين، 
للحراك ال�سعبي الذي انطلق يف 
ال�سارع  باأن  موؤكدة  فيفري،   22
اأ�سحى ي�سم كل فئات املجتمع 
حتقيق  اأجل  من  اجلزائري 

العدالة وتغيري النظام.
�سارة بومعزة
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من  اجلزائري  ال�شارع  يكون  وبهذا 
ال�شلمية  ال�شخمة و  خالل م�شريته 
مرة  رمى  قد  اجلمعة  ام�س  اول 
اأ�شحاب  مرمى  يف  الكرة  اأخرى 
اإىل  اال�شتجابة  اأجل  من  الكرة 
مطالبه بعيدا عن اال�شتجابات التي 
ال ترقى اإىل طموحه ، طموحه الذي 

يبدو اأن ال�شعب م�رص عليه .
االنتخابات  تاأجيل  ر�شالة  تكن  فلم 
الوطنية  الندوة  مبادرة  اإطالق  و 
كوزير  بدوي  نورالدين  وتعيني   ،
له  كنائب  لعمامرة  رمطان  و  اأول 
االبراهيمي  خل�رص  وا�شتح�شار   ،
من اأجل قيادة الندوة الوطنية اأبدا 
بل  ال�شعب  �شوت  الإ�شكات  كافية 
زادته اإ�رصار ، بل ا�شتفزازا ، خا�شة 
و اأن احلراك جمعة اأول اأم�س كان 
اأقوى من اجلمعات ال�شابقة ، وحال 
ال�شارع يقول » نريد تغيري حقيقيا ، 

وفعليا » .
وبعد خمود ملحمة اجلمعة االأخرية 
انبهر  ملحمة  فعال  كانت  والتي   ،
اأن  لدرجة   ، البعيد  و  القريب  لها 
ال�شعب  مع  تظاهرت  ال�رصطة 
عميقة  قرارات  ال�شارع  ينتظر 
العديد  ينتظر  مثلما   ، فعلية  و 
عميقة  ا�شتجابات  املتتبعون  من 
تفادي  اأجل  من  ال�شارع  ل�شوت 
الوقت  ربح  وكذلك   ، االأمور  تفاقم 
غري  يف  هو  الذي   ، الزمن  وعامل 
�شالح اجلميع ، خا�شة و اأن ال�شعب 
خمتلف  يف  باملاليني  خرج  الذي 
للعودة  م�شتعد  غري  الوطن  اأنحاء 
حقق  اأنه  راأى  اأن  بعد  الوراء  اىل 

وال  بالتحرر  و�شعر   ، نوعية  قفزة 
وهذا  اجلهد  هذا  يذهب  اأن  يريد 
ا�شتبدال  مبجرد  �شدى  املك�شب 
االأ�شماء  ، وبقاء نف�س  فالن بعالن 
 ، الوزارية  احلقائب  بني  جتول 
احلراك  اأن  تاأكد  التي  االأ�شماء 
يعد  ومل   ، منها  ومل  �شئم  ال�شعبي 
يقنعه اال تنازالت و تغيريات عميقة 
وجريئة و �شجاعة ، من اأجل تفادي 
ما ال يحمد عقباه ، ال�شيما يف ظل 
ال�شارع  يعرفها  اأ�شبح  ياأ�س  حال 
القدرة  تال�شي  جراء  اجلزائري 
اأو�شاعه  وتدهور   ، له  ال�رصائية 
االجتماعية ، وحاالت الفقر ، الذي 
يبدو اأنها املحرك االأ�شا�شي لل�شارع 
باإجماع  حترك  الذي  اجلزائري 
واحد اأال هو التغيري الذي ال منا�شة 
منه . ومن املتوقع ا�شتمرار �شغط 

ال�شارع الذي اأزداد وعيا، حيث من 
تكون  قد  م�شرية  تنظيم  املنتظر 
مثلما   ، املقبلة  اجلمعة  اأ�شخم 
�شماها اأحد وجوه املعار�شة الذي 
كان م�شاركا بامل�شرية باأنها �شتكون 
جمعة الزحف ، على اأن تاأتي بعدها 

جمعة احل�شم .
وعلى هذا ين�شح خمتلف املتتبعون 
اإىل ا�شتجابات حقيقية فعالة بعيدا 
اخلفيف  باملاكياج  و�شف  ما  عن 
احلراك  هذا  مع  يتالءم  ال  الذي 
العامل  عليه  تفرج  الذي  ال�شخم 
املواجهة  ال�شخ�شيات  وحتى   ،
يف  تكون  اأن  يجب  احلراك  لهذا 
اأن  راأوا  حيث   ، احلدث   مقام 
بدوي اأو لعمامرة ، اأو حتى خل�رص 
م�شتوى  يف  يكونوا  مل  االإبراهيمي 
تطلعات مطالب هذا ال�شارع الذي 

من  العديد   . القوة  بهذه  حترك 
يف  لقاءات  عن  حتدثت  امل�شادر 
م�شتوى  على  متت  االأهمية  غاية 
اأ�شحاب القرار ، مثلما مت احلديث 
للمجل�س  م�شتمر  اجتماع  عن 
احلديث  يتم  فيما   ، لالأمن  االأعلى 
عن تغيريات هامة �شتكون يف خ�شم 
هذا االأ�شبوع وقبل 19مار�س ، بعد 
اأن و�شل اأ�شحاب القرار يف الدولة 
 . طريق  خارطة  على  تفاهم  اإىل 
وبغ�س النظر عن هذا يبقى ال�شعب 
يرى  اأن  قبل  ال�شارع  على  م�رصا 
ال�شيما   ، اأمامه  ملمو�شة  نتائج 
التحرر  من  اأخرى  جرعة  اأخد  اأنه 
اإليه  ان�شمت  اأن  بعد  ال�شجاعة  و 
خمتلف الفئات املهنية من حمامني 
و �شحافيني و ق�شاة وجماهدين و 

�شخ�شيات وطنية فعالة .

تو�شعت دائرة الرف�س لقرارات 
من�شق القيادة املوؤقتة لالأفالن 
معاذ بو�شارب حيث تبلورت يف 
كتلة  مالمح  االأخرية  ال�شاعات 
معار�شة اآلت على نف�شها مهمة 
من  انحرافا  تراه  ما  ت�شويب 
 ” موقع  اأورد  و  احلالية  الهيئة 

اأن  االلكرتوين    ” االآن  اجلزائر 
جمموعة جديدة من 61 ع�شوا 
قررت  املركزية  اللجنة  من 
احلركة  م�شعى  يف  االنخراط 
معاذ  كان  ،و  الت�شحيحية 
تو�شيع  موؤخرا  قرر  بو�شاربقد 
بناء  عليها  ي�رصف  التي  الهيئة 

على �شغوط مور�شت عليه من 
قياديني  ت�شم  متعددة  جهات 
التحريرو  جبهة  يف  �شابقني 
اإعالمية  معارك  بعد  اأي�شا 
املنابر  من  كثري  �شهدتها 
االعالمية  و يحذر متتبعون من 
املركزية  اللجنة  مترد  تبعات 

احلزب  قيادة  على  احلالية 
من  ،حيث  احلالية  طبعتها  يف 
املعار�شة  الكتلة  جلوء  الوارد 
اإىل اإيداع �شكوى تطعن فيها يف 
على  هذا  و  االأخرية  القرارات 

م�شتوى الق�شاء االإداري 
و.ل

دعا رئي�س حركة االإ�شالح فياليل 
ب�شكرة  من  ال�شبت  اأم�س  غويني 
خمتلف  بني  نقا�س  فتح  اإىل 
»حتديد  اأجل  من  الفاعلني 
الراهنة.«   املرحلة  اأولويات 
الت�شكيلة  هذه  رئي�س  واأ�شاف 
�شم  جتمع  خالل  ال�شيا�شية 
متعاطفني  و  احلزب  من  اأع�شاء 
فتح  االإ�شالح  »تقرتح حركة  معه 
من  الفاعلني  خمتلف  بني  نقا�س 
املرحلة  اأولويات  حتديد  اأجل 
تكون  اأن  يتعني  التي  الراهنة 
توافقي  ب�شكل  و  حمدودة  لفرتة 

من اأجل انتقال مرن.« كما جدد 
»مزيد  اأجل  من  الدعوة  غويني 
طماأنة  اأجل  من  ال�شمانات  من 
و  ال�شيا�شية  الطبقة  و  ال�شباب 
جميع اجلزائريني« ب�شاأن �رصورة 

الهيكلة و�شط ف�شاءات متثيلية.
جمموع  على  »يتعني  اأنه  واأ�شاف 
ال�شباب  ال�شيما  اجلزائريني، 
هيكلة  على  العمل  املتظاهرين 
متثيلية  ف�شاءات  داخل  اأنف�شهم 
و حزبية و نقابية اأو جمعوية من 
الندوة  يف  متثيلهم  �شمان  اأجل 
الوطنية املقرتحة من اأجل الدفاع 

عن املطالب املرفوعة.« وبعد اأن 
نوه بالطابع ال�شلمي للمظاهرات 
امل�شوؤولية  ح�س  و  ال�شعبية 
اجلزائريون  اأثبته  الذي  العايل 
االأ�شالك  خمتلف  احرتافية  و 
حركة  رئي�س  اأ�شاد  االأمنية، 
املتخذة  بالقرارات  االإ�شالح 
يف  اجلمهورية  رئي�س  طرف  من 
التي  القرارات  هي  و  ر�شالته 
»ملطالب  قال،  كما  ت�شتجيب، 
ال�شعب  من  وا�شعة  �رصائح 
ذات  يف  وك�شف  اجلزائري.« 
ال�شياق باأن »حزبه ينخرط �شمن 

دعوات االإ�شالحات العميقة التي 
�شادق  و  اجلزائريون  بها  طالب 
من  اجلمهورية  رئي�س  عليها 
باإمكانها  طريق  خارطة  خالل 
كبري  وطني  اإجماع  اإىل  التو�شل 
جديدة  جمهورية  بناء  اأجل  من 
�شينبثق  جديد  جزائري  نظام  و 
ال�شاملة.« كما  الوطنية  الندوة  عن 
جدد رئي�س حركة االإ�شالح التاأكيد 
لت�شكيلته  القاطع«  »الرف�س  على 
يف  اأجنبي  تدخل  الأي  ال�شيا�شية 

ال�شوؤون الداخلية للبالد.
م.�س

جمعة الغ�ضب الرابعة

التلويح بدعوى ق�ضائية يف الق�ضاء الإداري

الأمني العام حلركة الإ�ضالح من ب�ضكرة 

ع�ضام بوربيع

ال�سارع يرف�ض احلق و املهدئات ال�سيا�سية

تو�سع الكتلة املعار�سة لبو�سارب داخل اللجنة املركزية

قرارات ال�سلطة حتتاج مزيدا من ال�سمانات 

 اخلبري القت�ضادي م�ضدال
 عبد القادر للو�ضط :

تطبيق الو�سم الغذائي 
يعطي �سمانات للم�ستهلكني

اأكد اخلبري االقت�شادي م�شدال 
الو�شم  اإ�شافة  اأن  القادر  عبد 
الغذائية  املواد  على  الغذائي 
للم�شتهلكني  �شمانات  يعطي 
يحرتم  و  �شحي  املنتج  اأن 
حلماية  املفرو�شة  ال�رصوط 
ال�شحية  ال�شالمة  �شمان  و 
للم�شتهلكني م�شيفا ان تطبيقه 
يلزم ال�شناعيني يف املجال على 
مبحتويات  امل�شتهلك  اإعالم 

املواد الغذائية .
االقت�شادي  اخلبري  اأو�شح   
الو�شط  جريدة  مع  ات�شال  يف 
على  يدل  املو�شوم  املنتج  اأن 
التنظيمات  لكافة  خ�شوعه 
التي تتعلق بحماية امل�شتهلك و 
كامل الرتتيبات ملطابقة املنتج 
و  املعلن  اال�شتهالك  لطبيعة 
االإنتاج  ملقايي�س  خ�شوعه  كذا 
و احلفظ و البيع مينح املواطن 
حرية اختيار املنتج الذي يرغب 
و عقالنية  بوعي  ا�شتهالكه  يف 
الغذائية  املواد  اقتناء  خالل 
وقال ذات املتحدث اأن تطبيق 
�شورة  يح�شن  الغذائي  الو�شم 
املنتج يف ال�شوق و مينحه قوة 
االأ�شواق  م�شتوى  على  تواجد 
بالتناف�س على جميع  له  ت�شمح 
االأ�شعدة و يف ذات ال�شياق قال 
و�شم  اأن  االقت�شادي  اخلبري 
تنظيم  اإطار  يف  يدخل  املنتج 
مهمة  خطوة  هي  و  االأ�شواق 
اأن  اأ�شاف  و  للجزائر  بالن�شبة 
اخلطوة تعطي �شورة على مدى 
اجلزائرية  املنتجات  مطابقة 
هي  التي  اال�شتهالك  ل�رصوط 
العامة  بال�رصوط  مرتبطة 
لالأ�شواق العاملية كما اأكد ذات 
ال�شلطات  فر�س  اأن  املتحدث 
عاملية  �رصوط  العمومية 
دخول  ي�شهل  للو�شم  بالن�شبة 
االأ�شواق  اجلزائرية  املنتجات 
العاملية و ك�شف مدير مركزي 
التجارة،  وزير  وممثل  للت�شويق 
بكاي عي�شى، عن دخول القرار 
املحدد  امل�شرتك،و  الوزاري 
جمال  يف  املطبقة  للكيفيات 
املواد  على  الغذائي  الو�شم 
الغذائية حيز التطبيق ابتداًء من 
�شهر ماي القادم، والذي �شيلزم 
على  املجال  يف  ال�شناعيني 
مبحتويات  امل�شتهلك  اإعالم 
ممثل  واأكد  الغذائية  املواد 
وزارة التجارة، بكاي عي�شى، يف 
بق�رص  املنظم  الدرا�شي  اللقاء 

البحري  ال�شنوبر  املعار�س 
املنظمة  قبل  من  »�شافاك�س« 
واإر�شاد  حلماية  اجلزائرية 
هذا  اأن  وحميطه  امل�شتهلك 
بني  امل�شرتك  الوزاري  القرار 
وزارة التجارة وال�شحة واإ�شالح 
وال�شناعة  امل�شت�شفيات 
املوؤرخ  والفالحة،  واملناجم 
يف 19 اأكتوبر 2017 الذي يطبق 
املعباأة  الغذائية  املواد  على 
لال�شتهالك  واملوجهة  م�شبقا 
على  ي�شتوجب  والتي  الب�رصي، 
بالعنا�رص  الت�رصيح  امل�شنع 
املعلومات  وكذا  املغذية 
واعترب  امل�شافة  الغذائية 
وزارة  اأولويات  من  اأن  بكاي 
التجارة االآن حت�شني املنظومة 
وكذا  والتح�شي�س  الت�رصيعية 
الرقمنة  ومواكبة  الغ�س  قمع 
احلكومي  الربنامج  اإىل  م�شريا 
التجارية،  بالرقمنة  اخلا�س 
واجلديد الذي �شي�شفيه قانون 
الذي  االإلكرتونية  التجارة 
التعامالت  جمال  اأكرث  �شينظم 
التجارية عرب االإنرتنت واأ�شاف 
اخلا�س  القانون  تعديل  اأن 
بقواعد حماية امل�شتهلك يكفل 
ما  خدمات  يف  جودة  اليوم  له 
حق  من  اأ�شبح  حيث  البيع  بعد 
الزبون اأن يعيد ال�شلعة يف حال 
االآجال  يف  وذلك  ر�شاه،  عدم 
اأف�شح  كما  قانونا  املحددة 
ممثل الوزير عن موافقة الوزارة 
املنظمة  طلب  على  الو�شية 
واإر�شاد  حلماية  اجلزائرية 
واملتمثل  وحميطه،  امل�شتهلك 
با�شتعمال  لها  ال�شماح  يف 
التحاليل  خمابر  خدمات 
مديريات  ملختلف  التابعة 
التجارة لتحليل املواد الغذائية 
واحل�شول على نتائج ومن جهة 
اأخرى اأكد رئي�س منظمة حماية 
يف  اأنهم  زبدي  امل�شتهلك، 
القرار من  انتظار جت�شيد هذا 
خالل و�شع �رصوط حتدد كيفية 
طرفا  ب�شفتها  املنظمة  تدخل 
ال�شبط،  �شلطة  مدنيا ال ميلك 
الرقابية  للهيئة  مرافق  لكنها 
التجارة  وزارة  اأن   ، واأ�شاف 
عرب  خمربا   20 من  اأزيد  متلك 
من  و�شيكون  الوطني،  الرتاب 
خدمات  من  اال�شتفادة  املفيد 
تواجد  ل�شمان  املخابر  تلك 

اأو�شع وطنيا.
ف.ن�ضرين 

ينتظر ال�ضارع اجلزائري الذي خرج اأم�س باملاليني عرب خمتلف اأنحاء الوطن ا�ضتجابة فعلية ملطالبه وقراءة �ضحيحة حلراكه 
، بعيدا عن احلقن و املهدئات ال�ضيا�ضية التي يبدو اأنها مل تقم مبفعولها ، خا�ضة مع منو وعي ال�ضارع ال�ضيا�ضي الذي رف�س 

املاكياج ال�ضيا�ضي الأخري باختيار وجوه لطاملا عمرت يف ال�ضلطة ملقابلة احلراك ، وهاهي قد كانت مرفو�ضة وجت�ضد موقف 
ال�ضارع منها عرب امل�ضريات ال�ضخمة التي �ضهدتها اجلزائر وكانت حمل اندها�س عاملي و ت�ضدر اأغلب �ضحافتها .

24 �ساعةالأحد 17  مار�س  2019  املوافـق  ل08 رجب 1440هـ 4

الوة
ري ع

ت/ب�ض



بالرغم  العقار  مافيا  اأن  بالذكر  جدير 
ال�سلطات  قبل  من  عليها  الت�سييق  من 
و  وهران  وايل  مقدمتها  يف  الوالئية، 
اإال  الوطنيني،  الدرك  و  االأمن  م�سالح 
الفر�ص  تنتهز  و  تباغث  زالت  ال  اأنها 
على  مهمة  م�ساحات  على  لل�سيطرة 
الفارط  االأ�سبوع  بحر  حدث  ما  غرار 
التعاونية  الها�سمية  حي  من  بالقرب 
اإقتطاع عدد  اأين مت  العقارية ببلقايد، 
من اأ�سجار ال�سنوبر و حماولة حتويلها 
ل�سكنات و بنايات فو�سوية و املتاجرة 
التنفيذ  حمكمة  بخطة  مرورا  بها، 
بالتن�سيق  وهران  دائرة  برجمتها  التي 
مندوبي  و  مديري  مع  امل�سرتك 
املندوبية البلدية بوعمامة، و ذلك من 

و  اأجل حما�رصة كل من حي احلا�سي 
اأجل  من  كوكا  و  وخمي�ستي  عربة  بن 
و  الغابي  العقار  على  االإ�ستيالء  منع 

الفالحي التابع الأمالك الدولة .
زالت مافيا نهب العقار الفالحي  ال 
الوهراين متوا�سلة  الكورني�ص  مبنطقة 
يف عملياتها حتديدا بكل من عني الرتك 
و العن�رص، حيث تورط كل من رئي�سي 
يف  احلايل  و  ال�سابق  العن�رص  بلدية 
الدولة  اأمالك  ق�سية فجرتها مفت�سية 
م�سالح  قامت  التي  و  الرتك،  بعني 
االإقت�سادية  و  املالية  الفرقة  الدرك 
تواطئ  يف  املتمثلة  و  فيها  بالتحقيق 
رئي�سي للبلدية رفقة عدد من املنتخبني 
يف  بالوكالة العقارية  العاملني  بع�ص  و 
نهب مزرعة تابعة الأمالك الدولة تقع 
ب  امل�سماة حمليا  و  العن�رص  مبنطقة 
اأقدم  حيث  عودة«  بن  زيدان  »مزرعة 

�سخ�سا  اأربعني  و  خم�سة  من  اأزيد 
و  االأرا�سي  من  لقطع  تق�سيمها  على 
»فيلل«،  و  بنايات  ت�سييد  يف  �رصعوا 
بالتدخل  الدولة  اأمالك  لتقوم مفت�سية 
ليتم منعهم من موا�سلة االأ�سغال و مت 
فتح حتقيق اأمني ، و اإ�ستدعت م�سالح 
البلدية  رئي�ص  من  كل  الوطني  الدرك 
ق�سايا  يف  لتورطه  املوقوف  ال�سابق 
ف�ساد، و كذلك »املري« احلايل للمجل�ص 
35  كلمرت  تبعد  التي  للعن�رص  البلدي 
باأجود  تزخر  و  بالكورني�ص الوهراين، 
الفالحية  امل�ستثمرات  و  امل�ساحات 
حيث  للدولة،  تابعة  معظمها  املهملة 
رئي�سي  اأن  االأمنية  التحقيقات  بينت 
اإقتحموا املزرعة  الذين  البلدية منحا 
ما يزيد عن 45 رخ�سة بناء دون وجه 
الذي  اأحد املقاولني  بالتورط مع  حق 
حتويل  ليتم  الق�سية،  يف  و�سيطا  كان 
ملحكمة  حتديدا  للعدالة  احلادثة 
اأدانت  التي  و  وهران،  غرب  ال�سانيا 
و  ال�سابق  البلدية  رئي�سي  من  كل   ،
�سجنا  عامني  و  عام  بعقوبة  احلايل 
جميع  اإبطال  و  مالية  غرامة  و  نافذة 
رخ�ص البناء غري القانونية كون هناك 
مر�سوم تنفيذي مينع اأي كان من البناء 
اإال  فالحية  اأر�ص  على  االإعتداء  اأو 
املنفعة  ل�سالح  اإ�ستثنائية  حاالت  يف 
�سكنات  اأو  م�ست�سفى  كم�رصوع  العامة 

اإجتماعية .
التحقيق  قا�سي  فاإن  مت�سل  �سياق  يف 
بوالية  الرتك  عني  دائرة  حمكمة  لدى 
االأطراف  �سماع  يف  با�رص  قد  وهران 
اأرا�ص  تق�سيم  فيها يف ق�سية  امل�ستبه 
حممد«  »عريف  مبزرعة   فالحية 
و  ببلدية املر�سى الكبري،  الواقعة 
طابع   اإىل  الزراعي  طابعها  حتويل 

فيهم   امل�ستبه  قام  حيث  عمراين،  
بعد  فو�سوية  �سكنات  عليها   بت�سييد 
اأن حت�سلوا على  وثائق احليازة  مزورة 
قبل  من  م�سبوهة  بطريقة  لهم  �سلمت 
والذي  ال�سابق  بالنيابة  البلدية  رئي�ص 
و  حايل  بلدي  منتخب  من�سب  ي�سغل 
املن�سوي حتت حزب التجمع الوطني  

الدميوقراطي.
اإىل   تعود  احلال  ق�سية  تفا�سيل 
الق�سم  رئي�ص  بعثها  التي  االإر�سالية 
عني  بدائرة  للفالحة  الفرعي 
2017،  اإىل  جويلية   13 يف  الرتك 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
لبلدية املر�سى الكبري والذي جاء فيها 
بني  ما  قدرها  م�ساحة  اأن  »نعلمكم 
بامل�ستثمرة  مربع  مرت   4000 و   3000
املحاذية  حممد«  »عريف  الفالحية 
عليها  اأجنزت  قد  العمراين  للن�سيج 
اأ�سغال ت�سوية اأر�سية بوا�سطة »التيف« 
اإىل هذا  واإ�سافة  اأي، حجر م�سامي«. 
التقرير هناك حم�رص معاينة وحتقيق 
التعمري  رئي�ص مكتب  موّقع من طرف 
وحماية املحيط يوؤكد ما �سلف ذكره، 
االأخري الذي ورد يف م�سمونه  ، »تبعا 
الإر�سالية رئي�ص دائرة عني الرتك رقم 
2546 املوؤرخة يف 17 اأكتوبر 2017، نحن 
اللجنة املكلفة باملعاينة واملتكونة من 
اأمني عام بلدية املر�سى الكبري، رئي�ص 
العمراين  واملحيط  التعمري  مكتب 
يف  رئي�سي  ومهند�ص  البلدية  لذات 
ممثل  اإىل  اإ�سافة  املدنية  الهند�سة 
الفرقة  قائد  الرتك،  عني  دائرة  عن 
ومفت�ص  الوطني  للدرك  االإقليمية 
قمنا  الرتك  عني  لدائرة  التعمري 
ال�رصعية  ببلد غري  البناءات  مبعاينة 
على  الحظنا  ية املر�سى الكبري حيث 
»عريف  الفالحية  امل�ستثمرة  م�ستوى 
حممد« وجود بنايات فو�سوية يف طور 
اأرا�سي  على  منجزة  واأخرى  االإجناز 
من  القطع  بع�ص  جتزئة  مع  فالحية 
وجود  عن  ف�سال  وهذا  بيعها،  اأجل 

عدادات الكهرباء واملاء«.
توزيع  �رصكة   كل  اأكدت  جهتها  ومن 
موؤ�س�سة  و   « »�سونلغاز  الكهرباء 
قامت  م�ساحلها  اأن  املياه  توزيع 
ال�سكنات  يف  بالكهرباء  الزبائن  بربط 
الفالحية  بامل�ستثمرة  املتواجدة 
خديجة  عني  يف  حممد«  »عريف 
ل�سهادات  وفقا  باملر�سى الكبري »، 
�سادرة  بها   معمول  اإدارية  ووثائق 
من  بلدية املر�سى الكبري وموقعة  عن 
طرف رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 
بالنيابة االأ�سبق والتي تخول االإ�ستفادة 

من الربط بالكهرباء.

مت رفع ب�صماته رفقة عون �أمن بعد 
�قتحام مكتب م�صري �ل�صوق

الدرك يحقق مع مدير �سوق الكرمة 
للجملة للخ�سر و الفواكه بوهران

 
ا�ستدعت كتيبة الدرك الوطني بالكرمة غربي وهران الرئي�ص املدير العام 
ل�سوق الكرمة للجملة للخ�رص و الفواكه ، »قدور بو�سعادة عبد احلق«، من 
اأجل رفع ب�سماته رفقة عون اأمن باالإدارة، و ذلك عقب تعر�ص مكتب م�سري 
ال�سوق فتحي �سقرون لالإقتحام و حماولة االإ�ستيالء على حمررات اإدارية 
اأ�سابع االإتهام ملدير  اأين وجه م�سري ال�سوق   ، مهمة تخ�ص ت�سيري ال�سوق 
اإحالته جربيا  �سبب  لت�ساوؤله عن  اإ�سافة  عنه  االأول  امل�سوؤول  كونه  ال�سوق 
على عطلته ال�سنوية يف هذه الفرتة الزمنية، و ما عالقة ذلك بعملية اإقتحام 

مكتبه .
امل�سالح العلمية لكتيبة الدرك قامت باإ�ستدعاء املدير و عون اأمن الأجل 
بحر  وقعت  التي  االإقتحام،  حادثة  عن  معهم  التحقيق  و  ب�سماتهم  رفع 
االأ�سبوع الفارط و تاأتي عملية االإ�ستدعاء لثاين مرة عقب االأوىل التي اأمر 
بها وكيل اجلمهورية لدى حمكمة ال�سانيا الذي تلقى بالغا بوجود ف�ساد و 
جتاوزات �سارخة تخ�ص ت�سيري ال�سوق، اأين كلف ممثل النيابة العامة م�سالح 
الفرقة االإقليمية للدرك الوطني لل�سانيا بالتحقيق مع املدير العام و ممون 
ال�سوق املدعو » كل« الذي مت اإ�ستدعائه ل3 مرات دون االإمتثال للطلب. 
و يتعلق االأمر بالعديد من االإتهامات من �سمنها 24 حمل لبيع اخل�رص و 
قانونية،  بطرق غري  بيعها  و  توزيعها  اأنه مت  البالغ  اإدعى  الذي  و  الفواكه 
من خالل وجود �سبكة لل�سما�رصة التي �سيطرت على حمالت ال�سوق التي 
يفوق عددها 240 حمل جتاري ، مرورا ب�سفقات  و اإتفاقيات اأبرمت حول 
الطالء و اإجناز قنوات ال�رصف ال�سحي و حتويل مطعم كان ي�ستغل بالطاقة 
ال�سم�سية ملر�سات مببلغ مايل يفوق مليار �سنتيم، و توظيف 3 عمال من 
دون جدوى مقابل مرتب يقدر ب34 األف �سنتيم �سهريا، و متاجرة البع�ص 
من التجار بغرف التربيد و املخ�س�سة للتخزين فقط، ناهيك عن اإ�ستفادة 
نائب برملاين ينتمي حلزب االأرندي من وهران ملحليني و اإعادة تاأجريهما 
�سبهة  وجود  مع  �سهريا  �سنتيم  األف  اإىل خم�سني  �سنتيم  األف   15 مبلغ  من 
بعدم حيازته لبطاقة فالح اأو تاجر مورد و هو ما يخالف القانون، مرورا 
بتحويل غرف التربيد املخ�س�سة حلفظ التمور اإىل بيعها و هو  ما يخالف 

القانون. 
�أ بن عطية

عقب �ختفاء لوحات �إ�صهارية و بيعها يف 
�ل�صوق �ل�صود�ء

جلنة حتقيق يف ملفات ف�ساد مبديرية 
النظافة و التطهري لبلدية وهران

لوالية  العام  االأمني  اأن  مطلع  م�سدر  من  اأم�ص،«الو�سط«  علمت 
التطهري  و  النظافة  مندوبية  تفتي�ص ملقر  اأوفد جلنة  قد  وهران 
و  جتاوزات  يف  النب�ص  و  للتحقيق  الكربى،  وهران  لبلدية  التابعة 
�سوء ت�سيري باملندوبية، و تاأتي هذه التطورات عقب رفع تقارير 
�سوداء للو�ساية تتحدث عن اإختفاء اأزيد من مائة لوحة اإ�سهارية 
ال�سهرية  بوعمامة   « االآتية  البلدية  املندوبيات  من  اإنتزاعها  مت 
ال�سهرية  الب�سري  �سيدي  كنا�ستيل،  ال�سديقية،  ب«احلا�سي، 
ب«بالطو«، و غريها« حيث اختفت هذه اللوحات االإ�سهارية التي 
ال�سوق  يف  بيعت  التي  و  �سنتيم  مليون   200 الواحدة  �سعر  يفوق 
و  احلديد  ملركب  بيعت  حديدية  لقطع  حتويلها  مت  و  ال�سوداء 
ال�سلب الرتكي اجلزائري مبنطقة �سهايرية �رصقي وهران مببالغ 
�سنتيم  مليون   200 و  مبليار  امل�سادر  ذات  قدرتها  معتربة  مالية 

خالل 3 اأ�سهر املا�سية .
مولود �رصيفي عقب  والية وهران  وايل  فاإن  ا�ستنادا مل�سدرنا  و 
حتقيق  جلنة  باإيفاد  العام  االأمني  كلف  ال�سوداء  للتقارير  تلقيه 
�ساحنات  �سابا من مالك  �سيما عقب احتجاج نحو 120  عاجلة، 
املندوبية  مدير  برحيل  طالبوا  الذين  و  القمامة  لرفع  »اأون�ساج« 
�سوء  املتمثلة يف  و  االتهامات،  من  بجملة  اإتهموه  و  عياد  �سالح 
الت�سيري االأمر الذي حرمهم من �سداد م�ستحقاتهم املالية العالقة 
 2019 �سنة  بداية  و   2018 �سنتي  و   2015 و   2014 �سنة  من  لكل 

اجلارية .
حيث رف�ست املراقب املايل اجلديدة التي مت تعينها موؤخرا خلفا 
لل�سابقة التي اأحيلت على التقاعد، التاأ�سري على الوثائق من اأجل 
نظرا  العالقة،  املالية  م�ستحقاتهم  على  احل�سول  من  متكينهم 
اإدارة املندوبية  لوجود خلط يف قائمة امل�ستفيدين حيث قامت 
بو�سع م�ستفيدين �سمن قائمة املجمد التعامل معهم و ت�سبيقهم 
القائمة  �سمن  امل�سنفني  اإق�ساء  مت  حني  يف  املايل  ال�سداد  يف 
املقبولة ملفاتهم . يف �سياق مت�سل جلنة التحقيق توا�سل عملها 
للتحقق  االأ�سطر،  هذه  كتابة  حلد  و  الفارط  اخلمي�ص  يوم  منذ 
خطرية  ق�سية  �سيما  للو�ساية،  رفعت  التي  االإدعاءات  �سدق  من 
اال�ستفادة  من  القمامة  رفع  �ساحنات  اأ�سحاب  تتمثل يف ح�سول 
املزدوجة، من مندوبية النظافة لبلدية وهران و ال�سانيا، مقابل 
و  النظافة  مديرية  الإ�ستقبال  اإ�سافة  ذلك،  عن  م�سوؤولني  ت�سرت 
التطهري لبلدية وهران اأربع �ساحنات يوميا حمملة ببقايا الدواجن 
املذبوحة باأحد امل�سالخ ببلدية م�رصغني و التي مينعها القانون 
مركز  يف  ترمى  االأنعام  و  الدواجن  بقايا  اأن  يوؤكد  الذي  و  بتاتا، 

الردم التقني لبلدية حا�سي بونيف. 
�أ بن عطية 

 �أ بن عطية

�لعقار �لفالحي ي�صيل لعاب »مافيا« ببلديات 

�لكورني�ش �لوهر�ين

العدالة حتقق مع رئي�سي بلديتي 

مر�سى الكبري و العن�سر ال�سابقني 
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.        معاول �لهدم تزيل 5 بنايات فو�صوية« 
بكاب كاربون« �صيدت ع�صية �حلر�ك �ل�صعبي

قامت بحر �لأ�صبوع �لفارط معاول �لهدم ب�صاطئ »كاب 
فالكون« بعني �لرتك غربي وهر�ن، على �إز�لة 5 بنايات 

فو�صوية مت ت�صييدها ع�صية �حلر�ك �لجتماعي، �أين ��صتغل 
عدد� من »بزنا�صية« و �صما�صرة �لعقار على �قتطاع جزء 

من �لأر�صية بهذ� �ل�صاطئ و قامو� بت�صييد �صكنات و بادرو� 
بالأ�صغال ليال من خالل �لقيام بجلب مو�د �لبناء من �إ�صمنت 
و حديد و رمل و حديد ، حيث رفعت م�صالح �لأمن تقرير� 

م�صتعجال لكل من �مل�صوؤول �لتنفيذي �لأول عن ت�صيري �صوؤون 
عا�صمة �لغرب مولود �صريفي، �لذي بدوره �أ�صدر �أو�مر لكل 

من رئي�ش د�ئرة عني �لرتك و رئي�ش �لبلدية �صمارة عبد 
�لنور من �أجل �إز�لة فورية لتلك �ل�صكنات و فتح حتقيق 

ملعرفة هوية �ملتورطني يف عملية نهب �لعقار .



على  مطلعة  م�صادر   �أفادت 
لل�صلطات  رفعت  �لتي  �لتقارير 
 ،« »�لو�صط  ليومية  بالبالد  �لعليا 
بينهم  من  فا�صال  م�صوؤوال   35 �أن 
، ومدر�ء عامون  بالوالية  �إطار�ت 
و مدر�ء �لت�صيري و�ملو�رد �لب�رشية  
باإنهاء  معنيني   ، �لدو�ئر  وروؤ�صاء 
�لقليلة  �الأ�صابيع  يف  مهامهم 
�لقادمة ، بتهمة �لتورط يف تاأجيج 
�الحتقان �ملحلي وعرقلة تعليمات 
منها  تعلق  ما  خا�صة   ، �حلكومة 
بتنفيذ خمطط �لتنمية �لذي �قره 
عن  ناهيك   ، �جلمهورية  رئي�س 
�لتورط يف �إبر�م �صفقات م�صبوهة 
�لطاولة مببالغ �صخمة وهو  حتت 
توجيهات  مع  يتنافى  �لذي  �الأمر 
وتعليمات �حلكومة �لر�مية الإنتهاج 
�لبحث  غاية  �ىل  �لتق�صف  �صيا�صة 
�لتبعية  النهاء  جذرية  حلول  عن 
تهاوت  �لذي  �ملحروقات  لقطاع 

�لعاملية،  �لبور�صات  يف  �أ�صعاره 
�ملفاجئ  �لتوقف  عن  ناهيك 
للتحريات �الأمنية بخ�صو�س تورط 
م�صوؤولني نافذين بوالية ورقلة يف 
عمومية  عقار�ت  على  �لتنازل 
�إطار  يف  لال�صتغالل  موجهة 
�أ�صحاب  لفائدة  �لعامة   �ملنفعة 
�لذي  �الأمر  وهو   ، و�لنفوذ  �ملال 
يف  �ملربر  غري  �لتاأخر  ور�ء  كان 
جت�صيد جملة من �مل�صاريع �لهامة 
�لتي لها �صلة بيوميات �ملو�طن ، 
��صتدعت  �لو�صعية  هذه  �أن  حيث 
�الإمنائية  �لعمليات  �غلب  حتويل 
�لرب�مج  �إطار  يف  �مل�صجلة 
�خلما�صية �لفارطة لواليات �أخرى 
 . الحت�صانها  ��صتعد�د�  �الأكرث 
�جلهات  نف�س   من  علم  وح�صبما 
�لنطاق  و��صعة  تغيري  حركة  فاإن  
�ملوؤ�ص�صات  مدر�ء  �صتم�س 
�لوطنية  و�ل�رشكات  �القت�صادية  
  ، ورقلة  بوالية  �لكربى  �لنفطية 
�لروؤ�صاء  �الأوىل  بالدرجة  �صتم�س 

و  م�صاعديهم   ، �لعامون  �ملدر�ء 
�لب�رشية  و�ملو�رد  �لت�صيري  مدر�ء 
�لعامة  �الإد�رة  ملدر�ء  �إ�صافة   ،
�ملال  تبديد  يف  �لتورط  بتهمة 
�لفو�تري  ت�صخيم  خالل  من  �لعام 
وغري  �ملبا�رشة  �صلتهم  وكذ� 
ظاهرة  تف�صي  يف  �ملبا�رشة 

�لتوظيف �ملبا�رش لعمال من خارج 
�لوكاالت  �لوالية دون �ملرور على 
�ملحلية للت�صغيل وهو �الأمر �لذي 
وتعليمات  توجيهات  مع   يتنافى 
عبد  �الأ�صبق  �الأول  �لوزير  حكومة 
�ملالك �صالل �لر�مية ملنح �أولوية 

�لتوظيف لفائدة �أبناء �ملنطقة 

قو�ت  �الأ�صبوع  هذ�  بحر  متكنت 
�لر�بع  �حل�رشي  باالأمن  �ل�رشطة 
بتكوين  تتعلق  ق�صية  معاجلة  من 
جمعية �أ�رش�ر لغر�س حيازة معد�ت 
مهياأة لتزوير �الأور�ق �لنقدية تورط 
�أحدهما من  �أ�صخا�س  �أربعة  فيها 
�أعمارهم  ترت�وح  �إفريقية  جن�صية 

مابني 23 و33 �صنة .
جاءت �لعملية بناء� على معلومات 
مفادها  �ل�رشطة  قو�ت  �ىل  و�ردة 
�الأ�صخا�س  من  جمموعة  حماولة 
و�الأجنبية  �لوطنية  �لعملة  تزوير 
�إ�صتغالال  ترويجها،  لغر�س 
�إعد�د  وبعد  �مل�صتقاة  للمعلومات 
مت  وتر�صد  ميد�نية  عمل  خطة 
توقيف عنا�رش �ل�صبكة �الإجر�مية 
�إجها�س  و  تلب�س  حالة  يف 
�لر�مي  �الإجر�مي  خمططهم 
حجزت  حيث  �لعملة،  تزوير  �ىل 
يقدر  مايل  مبلغ  �مل�صالح  ذ�ت 
�أجنبية  عملة  بـ 100.000،00 دج، 

بحوزة  كانت  فئة 50 �أورو  من 
�لرعية �الأجنبية باالإ�صافة جمموعة 
من �لق�صا�صات �لورقية و�أغر��س 
كانت  �لعملة  لتزوير  معدة  �خرى 
مو�صوعة بد�خل �صندوق حديدي 
�أخر  مايل  مبلغ  حجز  مت  فيما 
بهدف  بـ 330.000،00 دج  يقدر 
وتقدميه  �لت�صليم  عملية  �إمتام 
للمبلغ �ملزور �ملتفق عليه  كبديل 
�ل�صبكة،  �أفر�د  باقي  بحوزة  كانت 
�إجر�ء�ت  جميع  �إ�صتفاء  بعد 
فيهم  �مل�صتبه  تقدمي  �لتحقيق مت 
لدى  وكيل �جلمهورية  �ل�صيد  �أمام 
ملف  �أحال  �لذي  �در�ر،  حمكمة 
�ملثول  �إجر�ء�ت  مبوجب  �لق�صية 
�جلل�صة،  على  مبا�رشة  �لفوري 
�أين �صدر يف حقهم حكم ق�صائي 
�الأجنبية  �لرعية  باالإيد�ع  يق�صي 
�إجر�ء�ت  من  �لبقية  �إ�صتفاد  فيما 

�الإ�صتدعاء �ملبا�رش.
�أحمد باحلاج 

�خلطري  �ملهاجم  قال   
للم�صتقبل �لريا�صي للمجاهدين 
فوز  �أن   ، �صادقي  �لغني  عبد 
على  و�لنتيجة  باالد�ء  فريقه 
ح�صاب �لغرمي �لتقليدي �الأمل 
 ، �صالح  عني  لبلدية  �لريا�صي 
�لفريق  �أن  موؤكد�  منتظر�  كان 
يف  ينت�رش  ومل  مبعركة  فاز 

�حلرب بعد .
�أكد مهاجم م�صتقبل �ملجاهدين 
بعني �صالح عبد �لغني �صادقي  
به  خ�س  �صحفي  ت�رشيح  يف 
يومية »�لو�صط »، �أنهم ميلكون 
قادرة  تناف�صية  قوية  ت�صكيلة 
على قلب �ملو�زين حتت طائلة 
�أي ظرف، م�صيفا بذ�ت �ل�صدد 
�أن �لفوز �لعري�س �لذي حققه 
�أمل  ح�صاب  على  �مل�صتقبل  
، مكنهم من  بلدية عني �صالح 
مبركز  و�لظفر  �لتو�زن  �عادة 
�لو�صافة بـ 10 نقاط ، ويف �صياق 
يف  �صادقي  ذهب  فقد  مت�صل 
�أبعد  �إىل  معنا  حديثه  معر�س 
جميع  طالب  عندما  ذلك  من 
�الأرجل  بو�صع  �لفريق  عنا�رش 
على  و�لرتكيز  �الأر�س  على 
�ملقابالت �ملتبقية �لتي تعترب 
م�صريية للفريق ، حيث �أو�صح 
حمدثنا �أن �مل�صتقبل �لريا�صي 

بت�صيري  ملزم  للمجاهدين 
�لبطولة  م�صو�ر  من  تبقى  ما 
�أجل  من   ، مبقابلة  مقابلة 
�ملحافظة على مركز �لو�صافة 
القتطاع �لتاأ�صرية �لثانية للمرور 
�ملو�صم  يف  �ل�رشيف  لبطولة 
 2020-2019 �جلديد  �لكروي 
وجه  فقد  ذلك  جانب  �إىل   .
عبد  �مل�صتقبل  �أفر�ح  �صانع 
ملحبي  ند�ء  �صادقي  �لغاين 
ب�رشورة  �ملجاهدين  وع�صاق 
من  فريقهم  خلف  �اللتفاف 
درب  على  �ملو��صلة  �أجل 
طالب  كما   ، �اليجابية  �لنتائج 
�ل�صلطات  من  �ملتحدث  نف�س 
�لو�يل  ر�أ�صها  وعلى  �ملحلية 
�ملجل�س  ورئي�س  �ملنتدب 
عني  �رشكة  و  �لبلدي  �ل�صعبي 
توفري  ب�رشورة  غاز  �صالح 
�لذي  للفريق  �ملادي  �لدعم 
�رشف �ملنطقة باحتالله مركز 
�لو�صافة عن جد�رة و��صتحقاق 
د�ئرة  ممثل  �ملت�صدر  خلف 
�ملدجج  �ل�صويطر  �أمل  �ينغر 
باأرمدة من �لنجوم و �أ�صحاب 
بطولة  يف  و�لتجربة  �خلربة 
�ملو�صم  �ل�رشيف  �لق�صم 

�لفارط .
�أحمد باحلاج  

حت�شلت رئا�شة �جلمهورية على تقرير �أ�شود ي�شم 35 م�شوؤوال فا�شال بوالية ورقلة ، متورطني يف  �لتالعب 
باملال �لعام و�بر�م �شفقات م�شبوهة حتت �لطاولة ، ناهيك عن �لتورط يف �خرت�ق قو�نني �ل�شغل  و تعليمات 

�حلكومة �لر�مية ملنح �أولوية يف �ل�شركات �لعاملة يف �ل�شناعة �لنفطية لفائدة �أبناء �ملنطقة ، وهو ما �أجج 
�حتقان �جلبهة �الجتماعية �ملحلية .

مهددون باالإقالة خالل �أفريل

.      ت�شم �إطار�ت بالوالية ، م�شوؤولني بال�شركات �لنفطية وروؤ�شاء دو�ئر

�أحمد باحلاج 

قائمة ت�شم 35 م�شوؤوال  فا�شال بورقلة  

�ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س  ك�صف 
خويلد  �صيدي  ببلدية  �لبلدي 
بورقلة حممد قو�رح ، �أن جمل�صه 
خمتلف  مع  كبري  بان�صجام  يعمل 
بهدف  �ل�صيا�صية  �لت�صكيالت 
خدمة  �لتنمية  مفهوم  جت�صيد 

ل�صالح �لعام .
خويلد  �صيدي  بلدي  مري  �أكد 
يف   ، قو�رح  حممد  ورقلة  بوالية 
يومية  به  خ�س  �صحفي  ت�رشيح 
من  جاهد�  ي�صعى  �أنه  »�لو�صط«، 
�الن�صجام  على  �ملحافظة  �أجل 

بني جميع �لكتل �ل�صيا�صية ، وذلك 
�إعادة �نتخابه لعهدة  مبا�رشة بعد 
�ل�صعبي  ر�أ�س �ملجل�س  ثانية على 
�لبلدي ، من �أجل مو��صلة م�صرية 
�لتنموي ومن ثم جت�صيد  �الإنعا�س 
�لتنموية  �مل�صاريع  من  جملة 
�لتهيئة  قطاعات  على  �ملح�صوبة 
وكذ�  و�لتعمري  �لبناء   ، �حل�رشية 
�إ�صافة  �ملائية  و�ملو�رد  �لري 
، وذلك بهدف  �لعمومية  لالأ�صغال 
�جلبهة  الإن�صغاالت  �ال�صتجابة 
بتطبيق  �ملحلية  �الجتماعية 

و�الإمكانات  �الأولوية  ح�صب  مبد�أ 
�ملتاحة .

قو�رح  جدد  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�حلو�ر  �أبو�ب  لفتح  ��صتعد�ده  عن 
�لت�صكيالت  خمتلف  مع  �لبناء 
�رش�ئح  خمتلف  و  �ل�صيا�صية 
لهم  لال�صتماع  �ملحلي  �ملجتمع 
بتو�صيات  �اللتز�م  �إطار  يف  وذلك 
عبد  ورقلة  والية  و�يل  وتوجيهات 
وذلك على هام�س  �لقادر جالوي 
�العتماد�ت  توزيع  على  ��رش�فه 
�ملالية على بلديات منطقة ورقلة 

�لكربى .
من جهة ثانية فقد �أعلن عدد من 
مو�طني �أحياء وقرى بلدية �صيدي 
خويلد ،يف ت�رشيحات متفرقة لهم 
عن دعمهم �ملطلق و �لالم�رشوط 
يبذلها  �لتي  �جلبارة  للمجهود�ت 
�لبلدي  �ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س 
�لنهو�س  بهدف  قو�رح  حممد 
بو�قع و �أفاق �لتنمية ، ناهيك عن 
تن�صيقه �جليد مع خمتلف �جلهات 

�لو�صية  .
�أحمد باحلاج 

�ملن�رشم  �الأ�صبوع  نهاية  متكن   
للمجاهدين  �لريا�صي  �مل�صتقبل 
على  كا�صحا  فوز�  حتقيق  من 
�أمل  �مل�صت�صيف  �لفريق  ح�صاب 
�أربعة  بنتيجة  �صالح  عني  بلدية 

�أهد�ف مقابل هدف و�حد .
�ل�صوط �الأول عرف �صيطرة مطلقة  
�لريا�صي  �مل�صتقبل  لالعبي 
�للقاء  دخلو�  �لذين   ، للمجاهدين 
�فتتاح  عن  بحثا  مقدمات  بدون 
�لذي  �الأمر  وهو  �لت�صجيل  باب 

حتقق عن طريق �ملهاجم عليلو ، 
قبل �أن يتمكن بعدها بع�رشة دقائق 
�لهجومي ه�صام  متو�صط �مليد�ن 
 ، ثاين  هدف  ��صافة  من  دقدوقة 
دخله  فقد  �لثاين  �ل�صوط  يف  �أما 
بنية  حيلو  خل�رش  �ملدرب  ��صبال 
��صافة  �أهد�ف �أخرى لقتل �للقاء 
وهو ما تاأكد بعد �قحام �ملهاجم 
متكن  �لذي  �صادقي  �لغني  عبد 
�لـ  �لدقيقتني  يف  ثنائية  توقيع  من 
هائل  كم  ت�صجيل  مع   ،  78 و   64

لالعبي  �ل�صائعة  �لفر�س  من 
�مل�صتقبل تارة ب�صبب �لت�رشع وتارة 
�أخرى جر�ء �صوء �لرتكيز و�النانية 
. وبهذه �لنتيجة يو��صل �مل�صتقبل 
�صالح  بعني  للمجاهدين  �لريا�صي 
ومن  �لو�صافة  مركز  على  حفاظه 
ثم مو��صلة �ل�رش�ع على �لتاأ�صرية 
�ل�رشيف  للق�صم  لل�صعود  �لثانية 
، كل  �أمل �صويطر  رفقة �ملت�صدر 
�ملتابعني  نظر  يف  يتاأتى  لن  هذ� 
�مل�صتديرة  �ل�صاحرة  ل�صوؤون 

 ، �صالح  عني  �الد�رية  باملقاطعة 
دقدوق  رفقاء  فوز  طريق  عن  �ال 
�حتاد  و  مليانة  ترجي  مبقابلتي 

�لكهرباء .
�ملجاهدين  م�صتقبل  �أن  ومعلوم 
�جلاري  �ملو�صم  خالل  �صجل 
�أمل  �ملت�صدر  �أمام  فقط  تعرثين 
د�خل  عليه  فاز  �لذي  �صويطر 
قو�عده ب�صق �الأنف�س وبنتيجة 04 

�أهد�ف مقابل هدف و�حد .
�أحمد باحلاج 

مري  �شيدي خويلد حممد قو�رح ليومية »�لو�شط«

 �شيلعب مقابلتي ترجي مليانة و �حتاد �لكهرباء كنهائيات 

املجل�س يعمل بان�شجام وهدفنا جت�شيد مفهوم التنمية 

 م�شتقبل املجاهدين ي�شحق اأمل عني �شالح
 برباعية وينذر مناف�شيه   

 كانت ب�شدد �الإعد�د
 لتزوير �الأور�ق �لنقدية

 �ملهاجم عبد �لغني �شادقي
 يك�شف لـ »�لو�شط«

االأمن احل�شري الرابع 
 باأمن والية اأدرار

 يطيح ب�شبكة اإجرامية 

ال�شعود للق�شم ال�شريف مير عرب 
الفوز على ترجي مليانة 
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"امل�سلمني  فكرة  اأن  واأ�سافت 
يف  اأ�سداوؤها  ترتدد  تهديدا"،  ميثلون 
الرئي�س الأمريكي  �سيا�سات يعتمدها 
املثال،  �سبيل  على  ترامب،  دونالد 
للمهاجرين  الراف�س  موقفه  �سيما  ل 
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل حظر ترامب، 
الدول  من  عدد  مهاجري  دخول 
الوليات  اإىل  امل�سلمة  الأغلبية  ذات 
برر  ترامب،  اأن  واأو�سحت  املتحدة 
كذلك دعواته اإىل اإقامة جدار حدودي 
حماية  "يريد  باأنه  املك�سيك،  مع 
املهاجرين  قوافل  من  الأمريكيني 

التي ت�سم �رشق اأو�سطيني".
بريطانيا  �سابقا،  بتحذيره،  وذّكرت 
ب�سبب  ثقافتها"  "فقدان  من 
"غريت  الهجرة  واأن  املهاجرين، 
"اتخاذ  اإىل  ودعا  الأوروبي"،  الن�سيج 
ال�سحيفة،  �رشيع"واأ�سافت  اإجراء 
لي�ست  البي�ساء"  "القومية  اأن خماطر 
بل  املتحدة،  الوليات  على  قا�رشة 

عدد  لها  يروج  اأيديولوجية  تعك�س 
اأ�سرتاليا  اأن  واأ�سارت  العامل  قادة  من 
املعادي  اخلطاب  يف  اأ�سهمت  كذلك 
احتجاجات  اإىل  ولفتت  للم�سلمني، 
قبل  من   ،2015 عام  البالد  �سهدتها 
جماعة ميينية ت�سمي نف�سها "ا�ستعادة 

اأ�سرتاليا".
رفعوا  حينها  املتظاهرين  اإن  وقالت 
عدو  "الإ�سالم  عليها:  مكتوبا  لفتات 
اأ�سرتاليا"،  اأ�سلمة  و"اأوقفوا  الغرب"، 
وغريها من العبارات امل�سيئة واأ�سارت 
الأ�سرتايل  ال�سيناتور  تعليق  اإىل  اأي�سا 
كراي�ست  هجوم  على  اأنينغ،  فريزر 
ت�سري�س، اجلمعة، حيث حّمل امل�سوؤولية 
لـ "برنامج الهجرة الذي �سمح مل�سلمني 
املقام  يف  نيوزيلندا  بدخول  متع�سبني 
الهجوم  اأن  ال�سحيفة  الأول"واعتربت 
يف  بي�سونيت  األك�سندر  ارتكبه  الذي 
كندا، حني قتل �ستة م�سلمني يف م�سجد 
اآخر  مثال   ،2017 عام  كيبك  مبقاطعة 
�سد  املتطرف  اليمني  دعاية  على 
من  املهاجم  اأن  تبني  امل�سلمني، حيث 

للهجرة  ومعاٍد  البي�ساء،  القومية  دعاة 
وامل�سلمني.

ترتدد  الأ�سداء  تلك  اأن  اأ�سارت  كما 
املتطرف  اليمني  �سعود  يف  اأي�سا 
بدول مثل اإيطاليا والنم�سا، واجتاهات 
احلزب  تتخلل  التي  "الإ�سالموفوبيا" 
احلاكم يف بريطانيا )حزب املحافظني( 
يف  الجتاهات  هذه  تكلفة  اإن  وقالت 
الإن�سانية،  الناحية  من  باهظة  النهاية 
بحياة  اأودت  اأنها  عليها  مثال  واأحدث 

50 �سخ�سا يف كراي�ست ت�سري�س، كانت 
اأ�رشهم وجمتمعاتهم بانتظار عودتهم.

ويف وقت �سابق اجلمعة، �سهدت مدينة 
هجوما  النيوزلندية،  ت�سري�س  كراي�ست 
اإرهابيا بالأ�سلحة النارية واملتفجرات، 
و"لينوود"،  "النور"  م�سجدي  ا�ستهدف 
فيما  قتيال   50 خلف  داٍم  اعتداء  يف 
رجال   3 احتجاز  البالد  �رشطة  اأعلنت 
تنفيذ  يف  بتورطهم  ي�ستبهن  وامراأة، 

الهجوم.

اعتربت �سحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية، اأن كل من �ساعد على ترويج ون�سر اأ�سطورة اأن امل�سلمني ميثلون تهديدا عامليا، 
ت�سري�ش"،  كراي�ست  مذبحة  "جذور  عنوان  حتت  اجلمعة،  ن�سرته،  لل�سحيفة  راأي  يف مقال  بالدماء"جاء ذلك  "اأيديهم ملطخة 
تعليقا على الهجوم الدموي الذي �سهدته نيوزيلندا وقالت ال�سحيفة، اإن هذه املجزرة تعد اأحدث دليل على تنامي اأيديولوجية 

اليمني املتطرف يف الغرب، القائمة على فكرة تفوق العرق الأبي�ش، داعية اإىل اجتثاث هذه امل�سكلة من جذورها.

�سحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية

م٫�ش

مروجو "العداء للم�سلمني" 
اأيديهم "ملطخة بالدماء"

م�سر

وزارة العدل الأمريكية

م�سر
البلتاجي يواجه "القتل البطيء" ومطالب بتقييم دويل لو�سعه ال�سحي

 عن�سر �سابق يف ال�ستخبارات الأمريكية
 يقر بالتج�س�س ل�سالح ال�سني

ترامب يوقع اأول "فيتو رئا�سي" 
بعهده لإبطال "اإلغاء الطوارئ"

ال�سحفيون يجددون حظر 
التطبيع مع "اإ�سرائيل"

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وقع 
ينق�س  رئا�سيا  اأمرا  ترامب، 
قرارا مرره الكونغر�س، يق�سي 
التي  الطوارئ  حالة  باإلغاء 
لإيجاد متويل  ترامب،  فر�سها 
مع  احلدود  على  جدار  لبناء 

املك�سيك.
اإىل  بذلك  القانون  ويعود 
املتوقع  من  حيث  الكونغر�س، 
النواب  جمل�س  يناق�سه  اأن 
جمددا يف 26 مار�س احلايل، يف 
الرئا�سي"،  "الفيتو  جهد لإلغاء 
بح�سب قناة "احلرة" الأمريكية 
لكن لي�س من املتوقع اأن يتمكن 
الكونغر�س  يف  الدميقراطيون 
كافية  اأ�سوات  تاأمني  من 
الرئا�سي"وكان  "الفيتو  لنق�س 
اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ �سوتوا، 
على  باملوافقة  اخلمي�س، 
الطوارئ  حالة  يوقف  قرار 
 59 ووافق  ترامب  اأعلنها  التي 
القرار  م�رشوع  على  �سيناتورا 
حالة  اإلغاء  اإىل  يهدف  الذي 
 41 رف�سه  فيما  الطوارئ، 
من  ترامب،  وي�سعى  اآخرون. 
الطوارئ،  حالة  اإعالن  خالل 
اإىل توجيه 3.6 مليارات دولر 
اإ�سافية لتمويل بناء جدار على 
وهي  املك�سيك،  مع  احلدود 
التي خ�س�سها  القيمة  اأكرث من 

له امل�رشعون.

ونهاية فرباير املا�سي، �سوت 
جمل�س النواب، امل�سيطر عليه 
من الدميقراطيني، ل�سالح اإلغاء 

اإعالن ترامب حالة الطوارئ.
املا�سي،  ال�سهر  ومنت�سف 
حالة  قانون  ترامب  وقع 
لاللتفاف  الوطنية،  الطوارئ 
رف�س  الذي  الكونغر�س  على 
طلبه تخ�سي�س نحو 5 مليارات 
جدار  بناء  لتمويل  دولر، 
وذكرت  املك�سيك  مع  حدودي 
اأن  الأمريكية،  "احلرة"  قناة 
وفق  الوطنية،  الطوارئ  حالة 
البالد  رئي�س  يعلنها  القانون، 
ومينحه  �رشورية،  راآها  اإذا 
خا�سة  �سالحيات  الإعالن 
الكونغر�س  القانون،  ويخول 
عرب  الطوارئ،  حالة  اإلغاء  حق 
املوافقة  بعدم  قرار  مترير 
جمل�س  اأع�ساء  اأ�سوات  بثلثي 
"الفيتو  وتخطي  ال�سيوخ، 
امل�سدر  بح�سب  الرئا�سي"، 
نهاية  البالد  و�سهدت  نف�سه 
اأطول   ،2019 ومطلع   2018
تاريخها  يف  حكومي  اإغالق 
عدم  جراء  يوما،   35 ا�ستمر 
ب�ساأن  اتفاق  اإىل  التو�سل 
جزئي  متويل  اأو  املوازنة 
ترامب  اإ�رشار  مع  للحكومة، 
اجلدار،  اإن�ساء  ت�سمني  على 

مقابل رف�س الدميقراطيني.

اجلمعة،  م�رش،  �سحفيو  انتخب 
جددوا  كما  لهم،  جديدا  نقيبا 
التطبيع  اأ�سكال  كافة  "حظر 
مع  وال�سخ�سي  والنقابي  املهني 
وكالة  ال�سهيوين"ووفق  الكيان 
اأعلنت  الر�سمية،  امل�رشية  الأنباء 
على  امل�رشفة  الق�سائية  اللجنة 
التي  ال�سحفيني،  نقابة  انتخابات 
جرت مبقر النقابة و�سط القاهرة، 
الهيئة  رئي�س  ر�سوان  �سياء  "فوز 
)تابعة  لال�ستعالمات  العامة 

للرئا�سة( مبن�سب النقيب".
وح�سل ر�سوان على 2810 اأ�سوات، 
مقابل 1585 �سوًتا ملناف�سه رفعت 
ر�ساد، يف حني ح�سل 9 مر�سحني 
من  قليلة  اأعداد  على  اآخرين 
اإجمايل  بلغ  حيث  الأ�سوات، 
 235 منها  �سوًتا،   4588 احل�سور 
مقعد  على  وتناف�س  باطاًل  �سوًتا 
كل  )ينتَخب  ال�سحفيني  نقيب 
اأبرزهم  مر�سحاً،   11 عامني( 
ر�سوان ور�ساد واأم�س اأي�سا �سّوت 
اأع�ساء   6 اختيار  على  ال�سحفيون 
املكون  النقابة  ملجل�س  جدد 
كل  ن�سفهم  د  يجَدّ مقعدا،   12 من 
املقاعد  على  وتناف�س  عامني، 
تزال  ل  لكن  �سحفياً،   52 ال�ستة 
جارية  الأ�سوات  فرز  عملية 

بخ�سو�سهم، حتى ال�ساعة 21.40 
تغ.

اجلمعية  اأع�ساء  عدد  ويبلغ 
العمومية الذين يحق لهم الت�سويت 
ال�سحفيني  بنقابة  بانتخابات 
وتكتمل  ع�سوا،  و256  اآلف   9
بح�سور ربع الأع�ساء. ومل يُخ�س 
ال�سحفيني  نقيب  ال�سباق  هذا 
امل�رشيني ال�سابق، حم�سن �سالمة، 
اإدارة  رئا�سة جمل�س  ي�سغل  والذي 
ال�سحف  كربى  الأهرام  �سحفية 
دعمه  اأعلن  كما  للدولة،  اململوكة 
تويل  لر�سوان  و�سبق  لر�سوان. 
عامني  ال�سحفيني  نقيب  من�سب 
من مار�س 2013 وحتى ال�سهر ذاته 

من 2015. 
النتخابات،  انطالق  وقبيل 
لنقابة  العمومية  اجلمعية  وافقت 
قرارات  عدة  على  ال�سحفيني 
خا�سة  اليوم،  �سابق  وقت  يف 
واأو�ست  وبالأع�ساء،  باملهنة 
اجلمعية بالتم�سك بجميع قرارات 
ال�سابقة  العمومية  اجلمعيات 
التطبيع  اأ�سكال  كافة  بـ"حظر 
مع  وال�سخ�سي  والنقابي  املهني 
يتم حترير  حتى  ال�سهيوين  الكيان 
جميع الأرا�سي العربية املحتلة"، 

وفق اإعالم حملي.

جماعة  يف  القيادي  اأ�رشة  قالت 
حممد  مب�رش،  امل�سلمني"  "الإخوان 
البلتاجي، اجلمعة، اإنه "يواجه القتل 
البطيء يف زنزانة انفرادية" مبحب�سه 
بـ"ال�سماح  مطالبة  القاهرة،  جنوبي 
والدولية  احلقوقية  للموؤ�س�سات 
بتقييم  يقوم  طبي  فريق  لإر�سال 

و�سعه ال�سحي".
اأيام  بعد  لالأ�رشة،  بيان  ذلك يف  جاء 
على  عر�سه  البلتاجي  طلب  من 
حالته  ملعاينة  امل�ست�سفيات؛  اأحد 
ال�سحية بعد اإ�سابته بجلطة دماغية، 
فيما نفى م�سدر اأمني اآنذاك �سحة 
الواقعة موؤكًدا يف ت�رشيحات �سحفية 
اأنه "ب�سحة جيدة"واأ�ساف البيان اأنه 
البلتاجي  منع  يف  التعنت  يزال  "ل 

امل�ست�سفى،  على  عر�سه  من 
بالرغم من تدهور �سحته واحتياجه 
وعمل حتاليل  طبية  ال�سديد ملتابعة 
اأنها  اإىل  الأ�رشة  وفحو�سات"ولفتت 
�سلمت اإدارة حمب�سه )�سجن العقرب( 

كل نفقات خروجه للعالج.
للموؤ�س�سات  بـ"ال�سماح  طالبت  كما 
فريق  لإر�سال  والدولية  احلقوقية 
ال�سحي  الو�سع  بتقييم  يقوم  طبي 
موؤهل  مكان  يف  الرعاية  وتقدمي 
يف  متخ�س�س  طبي  باإ�رشاف  لذلك، 
نفقته اخلا�سة"وتابع  م�ست�سفى على 
انتداب  الأقل  فعلى  "واإل  البيان 
ال�سجن(  )من  هناك  من  طبيب 
فكيف  حالته،  متابعة  على  ي�رشف 
وهو  انفرادية  زنزانة  يف  يرتك 

يقوم  اأن  حتي  ي�ستطيع  ول  يعاين 
ال�سخ�سية"وو�سف  باحتياجاته 
"ت�سفية  باأنه  البلتاجي  و�سع  البيان، 
بطيء"ويف  وقتل  انتقامية  �سيا�سية 
البلتاجي،  طالب  اجلاري،  مار�س   3
امل�ست�سفيات؛  اأحد  على  بعر�سه 
اإ�سابته  بعد  ال�سحية  حالته  ملعاينة 
بجلطة دماغية، وذلك خالل جل�سات 
املعروفة  الق�سية  يف  حماكمته، 
يحاكم  الذي  حما�س"  مع  بـ"التخابر 
رئي�س  اأول  مر�سي،  حممد  فيها 
واآنذاك  اآخرين  و23  منتخب  مدين 
بجلطة  اأ�سيب  اإنه  البلتاجي،  قال 
دماغية، يف 15 جانفي املا�سي، اأدت 
وانحراف  اليمني  يده  �سقوط  اإىل 
ومل  اإدراك  بعدم  واإ�سابته  ل�سانه 

فوري  تعليق  على  احل�سول  يت�سن 
من ال�سلطات املخت�سة ب�ساأن الأمر، 
ال�سلطات  تقول  ما  دائًما  اأنه  غري 
وفًقا  ال�سجناء  تعامل  اإنها  امل�رشية 

ملا ين�س عليه القانون والد�ستور.
والبلتاجي، هو برملاين �سابق، واأحد 
الإخوان،  بجماعة  البارزة  القيادات 
اأحكاًما  بحقه  املحاكم  واأ�سدرت 
عدة  يف  واملوؤبد  بالإعدام  اأولية 
اإن  حقوقية  منظمات  وتقول  ق�سايا 
اأعداد  فيه  يقبع  "العقرب"  �سجن 
جماعة  وقيادات  كوادر  من  كبرية 
املعار�سني  من  وغريهم  الإخوان، 
يتعر�سون  وفيه  احلالية،  لل�سلطات 
الذي  الأمر  حقوقية"،  لـ"انتهاكات 

تنفيه ال�سلطات امل�رشية.

اأن  الأمريكية  العدل  وزارة  اأعلنت 
ال�ستخبارات  يف  �سابقا  عن�رشا 
الع�سكرية الأمريكية اأقّر بالتج�ّس�س 
روكويل  رون  واعتقل  بكني  ل�سالح 
يونيو   4 يف  عاما(   58( هان�سن 
اإىل  كان يف طريقه  فيما  املا�سي، 
البالد  �رشق  �سمال  �سياتل  مطار 
ويف  ال�سني،  اإىل  ي�سافر  اأن  قبل 
حوزته وثائق دفاعية �رّشية. ويجيد 
متقاعد  �سابط  وهو  اجلا�سو�س، 
اللغتني  الأمريكي  اجلي�س  يف 
الر�سمية(  )ال�سينية  املندرينية 
والرو�سية بطالقة، واأقر باأن عمالء 

يف ال�ستخبارات ال�سينية ات�سلوا به 
عام 2014، ح�سب الوزارة. واعرتف 
هان�سن باأنه زودهم مبعلومات ذات 
"مئات  مقابل  �سناعية،  طبيعة 
الآلف من الدولرات"وعام 2016، 
اإىل جتنيد زميل له يف وكالة  �سعى 
ميلك  الع�سكرية  ال�ستخبارات 
ال�سينيني  لهتمام  مثرية  معلومات 
الع�سكري  بـ"ال�ستعداد  تتعلق 
مل  منطقة  يف  املتحدة"  للوليات 
وعمد  ذكرها  على  الوزارة  تاأت 
ثم  ومن  روؤ�سائه  تنبيه  اإىل  زميله 
�ساهم يف الإيقاع بهان�سن من خالل 

املطلوبة.  امل�ستندات  اإعطائه 
كان  هان�سن  اإن  الوزارة  وقالت 
"يعلم اأن هذه املعلومات ميكن اأن 
املتحدة  الوليات  �سد  ت�ستخدم 
ومل�سلحة اأّمة اأجنبية" ومت اعتقاله 

وبحوزته تلك امل�ستندات.
واأقر هان�سن باأنه متورط مبحاولة 
ال�سني،  اإىل  �رشية  معلومات  نقل 
�سنة،   15 لل�سجن  يعر�سه  قد  ما 
 14 يف  �سده  احلكم  �سي�سدر  اإذ 
يف  هان�س  ف�سيحة  وتاأتي  �سبتمرب 
القب�س  عمليات  من  �سل�سلة  اإطار 
متهمني  اأمريكيني  م�سوؤولني  على 

بالتج�س�س ل�سالح ال�سني.
ففي يناير 2018 اعتقلت ال�ّسلطات 
الأمريكية العميل ال�سابق يف وكالة 
ال�ستخبارات املركزّية جريي �سون 
حل�ساب  التج�ّس�س  بتهمة  يل  �سينغ 
امل�سوؤول  اعتقل   2017 ويف  بكني 
اخلارجية  وزارة  يف  ال�سابق 
بالتهمة  مالوري  كيفن  الأمريكية 
عينها، وقبله اعتقلت الدبلوما�سية 
كليبورن  ماري  كاندي�س  الأمريكية 
اأجرت  اأنها  تبنّي  بعدما   2017 عام 
جوا�سي�س  مع  �رشية  ات�سالت 

�سينّيني. 
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م٫�س

�سياقات حمّفزة:

»برينتون  املتطرف  اليميني  نفذه  الذي  الإرهابي  الهجوم  يرتبط 
يوم  بنيوزيلندا  ت�شري�ش  كراي�شت  مبدينة  م�شجدين  على  تارانت« 
15 مار�ش 2019 ب�شياق حمفز للكراهية يف الغرب مت التكري�ش له 
خالل ال�شنوات الأخرية، فقد ن�شاأ خطاٌب يف الدول الغربية معاٍد 
منها  تُعاين  التي  املجتمعية  امل�شكالت  م�شئولية  ويحمله  لالآخر، 
الدول الغربية، ومت ت�شوير امل�شلمني كتهديد للتجان�ش املجتمعي 

والقيم الثقافية ال�شائدة يف الغرب.
واّت�شم هذا ال�شياق بدرجٍة ملحوظٍة من العن�رصية، وظهور العديد 
العنف  اإىل  تدعو  التي   Hate Groups الكراهية  جماعات  من 
�شمات  لها  جمموعات  اأو  اأ�شخا�ش  جتاه  املربر  غري  والعداء 
لتحقيق  وت�شتخدم  جن�شية،  حتى  اأو  جهوية،  اأو  دينية،  اأو  عرقية، 
اأهدافها اأدوات متعددة مبا فيها الف�شاء الإلكرتوين الذي قدم لهذه 
ب�شكل  اجلماهري  اإىل  الو�شول  خالله  من  ُيكن  اإطاًرا  اجلماعات 

غري م�شبوق، واإعادة تدوير خطابها، وجتديد �شياغته.
ووّظفت هذه اجلماعات الف�شاء الإلكرتوين كاأداة لالت�شال )بح�شب 
 )Symbolic Convergence theory نظرية التقارب الرمزي
يف نقل الأفكار والروايات، �شواء كانت خا�شة بها اأو تلك املتعلقة 
بالأغيار، وبالتبعية ت�شكيل وعي اجلماعة، وتدعيم الهوية امل�شرتكة 

لأع�شائها.
ب�شبب  متزايًدا  زخًما  لالآخر  املعادي  اخلطاب  هذا  واكت�شب 
ذلك  يف  مبا  الغرب،  يف  املتطرف  لليمني  ال�شيا�شي  ال�شعود 
اليمينية املتطرفة، مثل  الأحزاب  نيوزيلندا، حيث ظهر عدٌد من 
حزب »نيوزيلندا اأوًل«، وتتبنى هذه الأحزاب خطاًبا معادًيا للهجرة 
ومعادًيا للم�شلمني كجماعات تهدد التجان�ش الثقايف واملجتمعي، 
الأخرية، خا�شة  ال�شنوات  بكثافة يف  ا�شتُدعي هذا اخلطاب  وقد 
الغربية من  الدول  لها  تعر�شت  التي  الإرهابية  الهجمات  يف �شوء 
الكراهية  بات خطاب  وهكذا  و«داع�ش«،  »القاعدة«  تنظيمي  قبل 

اليميني يَلقى جاذبية لدى الكثري من الناخبني. 
ولقد َوَقعت نيوزيلندا يف اإ�شكالية حينما اهتمت فقط بالتهديدات 
تهتم  ومل  للم�شلمني،  املن�شوبة  الإرهابية  اجلماعات  ت�شكلها  التي 
مبا يكن اأن يُف�شي اإليه الإرهاب اليميني املتطرف، ولعل هذا ما 
عرب عنه اخلبري الأمني »بول بوكانان«، حيث ذكر »اأنه منذ هجمات 
اأجهزة ال�شتخبارات  احلادي ع�رص من �شبتمرب 2001، كان تركيز 
يتم  ومل  الإ�شالمي،  التطرف  تهديد  على  النيوزيلندية  والأمن 
من  بالرغم  اليمينيني  املتطرفني  لتهديد  الكايف  الهتمام  اإعطاء 
اأن املتطرفني اليمينيني كانوا مرئيني للغاية، ولهم ن�شاط ملحوظ 

جمتمعات  على  منتظمة  هجمات  ونفذوا  ت�شري�ش،  كراي�شت  يف 
الأقليات خالل العقد املا�شي«.

العقود  خالل  ا�شت�شافت  ت�شري�ش  كراي�شت  مدينة  اأن  اإىل  ويُ�شري 
غرار  على  املتطرفة،  اليمينية  املجموعات  من  مزيًجا  املا�شية 
جماعة »حليقي الروؤو�ش« و«النازيني اجلدد« واجلماعات القومية 
العن�رصي  النقاء  ملفردات  اجلماعات  هذه  ورّوجت  الراديكالية، 
والتخل�ش من الأغيار، كما نفذت بع�ش الهجمات �شد امل�شلمني، 
ناهيك عن ا�شتخدامها الف�شاء الإلكرتوين لن�رص خطاب الكراهية 

�شد امل�شلمني والرموز الإ�شالمية مثل احلجاب.

دالالت الهجوم:

منفذه  اأن  اإىل  الإرهابي  الهجوم  عن  املتاحة  التقارير  ت�شري 
»برينتون تارانت«، اأ�شرتايل اجلن�شية يبلغ من العمر 28 عاًما، كان 
مبدينة  دينز  ب�شارع  النور  م�شجد  حميط  اإىل  ب�شيارته  توجه  قد 
�شيارته  من  ترجل  امل�شجد  اإىل  و�شل  وحينما  ت�شري�ش،  كراي�شت 
اجلمعة،  �شالة  تاأدية  اأثناء  بامل�شجد  امل�شلني  على  النار  واأطلق 
وبعد ذلك توجه اإىل م�شجد اآخر ب�شارع لينوود واأطلق النار على من 
ا  �شخ�شً  49 نحو  مقتل  بامل�شجدين،  الهجوم،  لتكون ح�شيلة  فيه، 

واإ�شابة اآخرين. 
اأرديرن«:  »جا�شيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئي�شة  قالت  الهجوم  وبعد 
األقت  »ال�رصطة  اأن  وذكرت  نيوزيلندا«،  تعي�شه  اأ�شود  يوم  »هذا 
القب�ش على اأربعة اأ�شخا�ش، منهم امراأة ومنفذ الهجوم، لهم اآراء 
املراقبة«،  قوائم  من  قائمة  اأي  على  يكونوا  مل  لكنهم  متطرفة، 

وقررت رفع درجة التهديد الأمني اإىل اأعلى م�شتوى.
ن�رص  قد  تارانت«  »برينتون  الهجوم  ُمنفذ  كان  ال�شدد،  هذا  ويف 
بياًنا على الإنرتنت، قبل الهجوم باأيام، ي�رصح فيه توجهاته اليمينية 
والكيفية  البيان  ويك�شف  العملية.  تنفيذ  من  واأهدافه  املتطرفة، 
التي مت تنفيذ الهجوم بها عن عدٍد من الدللت الرئي�شية املتمثلة 

فيما يلي:

مو�سيقى عن�سرية: 

فقد ا�شتدعى »تارانت« عدًدا من الطقو�ش بدت كما لو كانت نوًعا 
من الهو�ش والحتفاء بعملية القتل، فهو مل يكتِف بتنفيذ العملية 
النار، ف�شاًل عن  اإطالق  اأثناء  �رصيًعا، ولكنه �شجل فيديو مبا�رًصا 
للفيديو  ووفًقا  العملية.  تنفيذه  اأثناء  املو�شيقى  اإىل  ا�شتماعه 
امل�شجل له فقد كان ي�شتمع اإىل اأغنيتني، اإحداهما اأغنية »�رصبيا 
املرتبطة  العن�رصية  املدلولت  ذات   )Serbia strong(»قوية

.fire بال�رصاع البو�شني ال�رصبي، والأغنية الثانية كانت اأغنية

النقاء العرقي: 

متطرف  ييني  »تارانت«  اأن  اإىل  ت�شري  املوؤ�رصات  كافة  اإن  اإذ 
ن�رص  على  ا  حري�شً كان  فقد  العن�رصي،  النقاء  اأطروحة  يتبنى 
�شور لبندقيته با�شتمرار م�شحوبة بكتابات متطرفة على ح�شابه 
باأنه  نف�شه  »تارانت«  و�شف  له،  املن�شوب  للبيان  ووفًقا  تويرت.  يف 
»جمرد رجل اأبي�ش عادي« وقرر اأن »يتخذ موقًفا لي�شمن م�شتقباًل 
وال�شعوب  الأوروبيني  من  املاليني  يثل  »اأنه  واأ�شاف  لقومه«، 
اأرا�شيها  داخل  �شالم  العي�ش يف  اإىل  ت�شعى  التي  الأخرى  القومية 
�شعوبنا،  وجود  �شمان  »يجب  واأنه  اخلا�شة«،  تقاليدها  ومتار�ش 

وم�شتقبل اأطفالنا البي�ش«. 

تزايد معدالت الهجرة: 

هو  هجومه  لتنفيذ  »تارانت«  �شاقها  التي  املربرات  من  واحد 
�شعيه اإىل اإيقاف الهجرة اإىل نيوزيلندا وغريها من الدول الغربية، 
يُقلل  كي  الهجوم  »نفذ  اأنه  اإىل  له  املن�شوب  البيان  يف  اأ�شار  ولذا 
اعترب  اأنه  خا�شًة  الأوروبية«،  الأرا�شي  اإىل  الهجرة  معدلت  من 

امل�شلمني مبثابة غزاة يقو�شون منط احلياة الغربية.

تقوي�س »املناطق االآمنة«:

الآمنة يف  »املناطق  بتقوي�ش فر�شية  ا  مهتًمّ »تارانت«  بدا   حيث 
التهديدات  دائرة  تو�شيع  اإىل  طمح  وبالتايل  للم�شلمني،  الغرب« 
للم�شلمني لت�شمل كافة املجتمعات مبا فيها تلك املجتمعات التي 

ظلت ل�شنوات مو�شومة بال�شتقرار والتعاي�ش الداخلي. 

ويف هذ الإطار، قال »تارانت« اإنه »كان يخطط للهجوم منذ عامني، 
ومل تكن نيوزيلندا اخليار الأ�شلي لتنفيذ الهجوم، حيث و�شلت اإليها 
وجدت  الوقت  مبرور  ولكن  والتدريب،  والتخطيط  موؤقًتا  للعي�ش 
الغرب«،  يف  اآخر  مكان  اأي  مثل  بالأهداف  غنية  بيئة  نيوزيلندا 
التي  اإىل احلقيقة  واأ�شاف: »�شوف يلفت هجوم نيوزيلندا النتباه 
تُ�شري اإىل العتداء على ح�شارتنا، واأنه لي�ش هناك مكان اآمن يف 
اأبعد  يف  وحتى  اأرا�شينا،  جميع  يف  موجودون  الغزاة  واأن  العامل، 

مناطق العامل«.

الهجمات امللهمة: 

وترتبط هذه الدللة بال�شلة بني هجوم كراي�شت ت�شري�ش والهجمات 
املثيلة التي �شهدتها املجتمعات الغربية يف ال�شنوات الأخرية، ل 
ويف  امل�شتهدفة،  والأماكن  الهجوم  تنفيذ  باآلية  يتعلق  فيما  �شيما 
يوؤدي  اأن  يكن  جتمع  مناطق  باعتبارها  العبادة  دور  مقدمتها 

ا�شتهدافها اإىل �شقوط عدٍد من ال�شحايا.
ترايني«  »لوكا  مثل  اليمينية،  الإرهابية  للعنا�رص  تاأثري  وثمة 
»تارانت«  وك�شف  تارانت«،  »برينتون  على  بي�شونيت«،  و«األك�شندر 
عن ذلك التاأثري حينما ذكر اأن العملية »من اأجل ترايني وبي�شونيت«، 
الأجانب وامل�شلمني  تتمثل يف كراهية  الثالثة  الت�شابه بني  واأوجه 
الهجوم  نفذ  بي�شونيت«  »األك�شندر  اإن  اإذ  العبادة،  دور  وا�شتهداف 
الكندية  كيبيك  مدينة  يف  الإ�شالمي  الثقايف  املركز  م�شجد  على 
)يناير 2017( ليقتل �شتة اأ�شخا�ش، فيما قام »لوكا ترايني« باإطالق 
�شوارع  يف  يقابلهم  الذين  املهاجرين  على   2018 فرباير  يف  النار 

مدينة مات�شرياتا الإيطالية على مدار �شاعتني.
الثاأر من الآخر: 

فالكثري اإن مل يكن معظم منفذي الهجمات الإرهابية ي�شتح�رصون 
اإ�شفاء  وحماولة  الهجمات،  لتربير  الآخر«  من  »الثاأر  �رصدية 
�رصعية »متوهمة« عليها، ومل تكن هذه ال�رصدية غائبة عن هجوم 
بني  يزج  خطاًبا  تبنى  تارانت«  فـ«برينتون  ت�شري�ش،  كراي�شت 
التاريخ واحلا�رص للتاأكيد على اأن ما قام به مبثابة ثاأر للمجتمعات 

الغربية.
واأو�شح »تارانت« اأن ما قام به كان للتخل�ش من الغزاة املوجودين 
يف الأرا�شي الغربية، ومن ثّم و�شف الهجوم باأنه عمل »انتقامي من 

الغزاة من اأجل مئات اآلف الوفيات التي ت�شبب فيها الغزاة الأجانب 
بالأرا�شي الأوروبية على مر التاريخ، واآلف الأرواح الأوروبية التي 

اأزهقت نتيجة لالإرهاب املنت�رص يف الأرا�شي الأوروبية«.
الدللة  ذات  والأ�شماء  الكلمات  من  عدًدا  »تارانت«  وا�شتح�رص 
املثال  �شبيل  فعلى  والغرب،  امل�شلمني  بني  العالقات  يف  ال�شلبية 
اأ�شماء  عدة  الهجوم  يف  امل�شتخدم  �شالحه  على  »تارانت«  كتب 
وكلمات منها فيينا 1683، وذلك يف اإ�شارة اإىل املعركة التي هزمت 
فيها اجليو�ش الأوروبية جي�ش الدولة العثمانية، ويف معر�ش �رصدية 
ا اأ�شماء من قبيل »اإبا اأكرلوند«، وهي طفلة ُقتلت يف  »الثاأر« ذكر اأي�شً

هجوم اإرهابي حدث يف ا�شتكهومل عام 2017. 

املواقف الدولية:

اأظهرت املواقف الدولية من الهجوم الإرهابي اإدانات وا�شعة من 
واإن كانت امتدت هذه املواقف  الغربية والإ�شالمية،  الدول  كافة 
احلاكمة  والإ�شالمي  الغربي  العاملني  بني  التفاعل  ديناميات  اإىل 
للعالقات خالل ال�شنوات الأخرية. ويف هذا ال�شياق، تخوفت الدول 
الغربية من اأن يوؤدي هجوم كراي�شت ت�شري�ش اإىل موجة جديدة من 
الهجمات �شد امل�شلمني يف الغرب على النحو الذي يوؤزم الأو�شاع 
العاملني  بني  العالقة  يف  التاأزم  من  املزيد  وبالتبعية  املجتمعية، 
الأوروبية  الدول  من  العديد  اأعلنت  وهكذا  والإ�شالمي،  الغربي 
عقب الهجوم عن تعزيز اإجراءات تاأمني امل�شاجد لتجنب تعر�شها 

لهجمات من اليمني املتطرف. 
الإ�شالمية على  الدول  اأفعال  وعلى اجلانب املقابل، ركزت ردود 
�رصورة اعتبار ما جرى »عماًل اإرهابًيّا« ل يختلف عن الأعمال التي 
يقوم بها تنظيم »داع�ش« وت�شفها الدول الغربية بالإرهاب، وو�شف 
»موؤ�رص خطري  باأنه  الهجوم  الأزهر«  »موؤ�ش�شة  عن  ال�شادر  البيان 
على النتائج الوخيمة التي قد ترتتب على ت�شاعد خطاب الكراهية 
من  العديد  يف  الإ�شالموفوبيا  ظاهرة  وانت�شار  الأجانب  ومعاداة 

بلدان اأوروبا«.
وختاًما، ل يكن اعتبار الهجوم الإرهابي املزدوج مبدينة كراي�شت 
اأنه قد  كما  الراهنة،  والدولية  الغربية  ا�شتثناًء يف احلالة  ت�شري�ش 
قائمة  تزال  ل  الكراهية  مغذيات  اأن  ا  خ�شو�شً الأخري،  يكون  ل 
التهديد  يف خ�شم ا�شتمرار �رصاعات ال�رصق الأو�شط، وا�شتمرار 
املقابل  اجلانب  وعلى  و«داع�ش«،  »القاعدة«  تنظيما  ُيثله  الذي 
تهديدات اليمني املتطرف الذي ينظر اإىل امل�شلمني كغزاة ودخالء 
النقاء  للحفاظ على  منهم  التخل�ش  يتعني  الغربية  يف املجتمعات 

املتوهم لتلك املجتمعات. 
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عقيدة الكراهية:

دوافع و�سمات منفذ الهجوم 
الإرهابي يف نيوزيلندا

�سّكل الهجوم االإرهابي املزدوج على م�سجدين مبدينة كراي�ست 
ا لفر�سية  ت�سري�س بنيوزيلندا، يوم 15 مار�س 2019، تقوي�سً

»النموذج النيوزيلندي االآمن«، اإذ كان ُينظر اإىل نيوزيلندا عرب عقود 
كدولة م�ستقرة ُتّثل منوذًجا للتعددية الثقافية واملجتمعية. 
وحتى عندما تعر�س النموذج النيوزيلندي لبع�س االإ�سكاليات 

يف ظل تزايد موجات الكراهية �سد امل�سلمني يف الغرب، و�سعود 
التيارات اليمينية املتطرفة يف الدول الغربية؛ فقد ظلت تلك 

االإ�سكاليات متوقفة عند حدود هجمات االإرهاب العن�سري املحدودة 
داخل نيوزيلندا، ومل تتطور اإىل اأمناط من الهجمات ال�سخمة، �سواء 

يف النوعية اأو الكم، على غرار ما يحدث يف دول غربية اأخرى.

الو�سط:2019/03/17
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب �لأ�ستاذ لعوبي �أحمد 

حم�رض ق�سائي 
و �لكائن مكتبه /ب 15 �سارع حممد بوبلة

باب �لو�دي �جلز�ئر 
�لهاتف : 0775-76-77-39

�إعالن عن بيع عقار باملز�د �لعلني
طبقا لن�ص �ملادة 750 من ق � م �

لفائدة /فريق مالويف و هم/مالويف نبيلة -حممد ر�سيدي-بدرة-جنيبة-حممد توفيق- عبد �حلليم عبد �ل�سالم-فريد حممد-وورثة مالويف منرية وهم �بنها �سلمان عبد �حلق-وورثة مالويف حممد من طليقتيه ملياين رقية وهم مالويف 
�سليمة -مالويف يو�سف و مالويف حممد وليد وورثة مالويف عبد �جلليل و هم مالفي �سامية -�سوهام �ستي-مالويف وحيدة -�سليمة -مالويف حممد عبد �لكرمي-مالويف حممد �سيف �لدين و مالفي حممد زين �لعابدين �جلاعلني موطنهم 

�ملختار بحي 240م�سكن عمارة.... رقم 98�حلمامات -�جلز�ئر
�سد/ورثة مالويف حممد من زوجته �لثانية كوردي �سفية /وهم زوج ته كوردي �سفية �لقائمة يف حق �أبنائها �لقا�رض�ن /مالويف حممد رحيم -حممد فوؤ�د *�ل�ساكنني /ب�سارع �لخوة ز�وي رقم 13 /بولوغني -ولية �جلز�ئر  و تنفيذ� للحكم 
�ل�سادر عن حمكمة باب �لو�دي و �ملوؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�ص حتت رقم 2016/01477 عن �لق�سم �لعقاري و �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية و �مل�سحح باحلكم �ل�سادر عن  حمكمة باب �لو�دي و �ملوؤرخ يف 

2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�ص حتت رقم 2016/02190 عن �لق�سم �لعقاري 
و  بناء� على ن�سخة من قائمة �رضوط �لبيع �ملحررة و �ملوقعة من طرفنا و �ملودعة باأمانة �سبط حمكمة باب �لو�دي و �ملوؤ�رض عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�ص �أمناء �ل�سبط �ملحكمة بتاريخ 2016/02/04 

تعيني العقار 
 قطعة �ر�ص ذ�ت طابع فالحي تقع باإقليم بلدية بولوغني �سابقا بلدية �سانتوجان باملكان �مل�سمى    

 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINS حاليا �سارع �لخوة ز�وي رقم 13 ولية �جلز�ئر ذ�ت م�ساحة قدره 313.50 م 
حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط �لتجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�ساحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب "3ه"

من �ملكان �مل�سمى �أعاله هذه �لقطعة  م�سيد عليها بناية تتكون من �لطابق �لأر�سي يحتوي على غرفتني 02 و غرفة معي�سية .و مطبخ .و حمام .و خز�نة �لبهو .
�لطابق �لأول يحتوي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رضفتني و خز�نة �لبهو كما هو ثابت من �سهادة وجود بناية �سيدت قبل �سنة 1985 �سادرة عن رئي�ص �ملجل�ص �ل�سعبي لبلدية بولوغني بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 2006/01 

و هده �لقطعة حمدودة كالتايل /من جهة �لأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�ص �ملخطط .و من جهة �لثانية/بطريق عر�سه �أربعة 04 �متار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�ص �ملخطط ومن �أخرية بالقطعة رقم 5 من نف�ص 
�ملخطط 

��سل �مللكية:
لقد �متلك �ملرحوم مالويف يو�سف �لعقار �ملذكور �أعاله قيد حياته عن طريق �ل�رض�ء و ذلك مبوجب عقد تلقاه �لأ�ستاذ روين قوين �ملوثق باجلز�ئر �آنذ�ك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�سجل باجلز�ئر يف 2�وت 1954 و م�سهر باجلز�ئر 

بتاريخ 6�وت1954 جملد 2007/448

�شروط البيع
و حدد �ل�سعر �لفتتاحي لنطالق �ملز�يدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جز�ئري �أربعون مليون دينار جز�ئري و ذلك ح�سب تقرير �خلربة و �ملنجز من قبل �خلبري �لأ�ستاذة فر�ي ن�سرية �ملودعة لدى �مانة �سبط �ملحكمة بتاريخ 

2015/11/17 . و بعد �نقا�ص �لع�رض 10% مرتني ي�سبح �ل�سعر �لفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و هذ� طبقا لن�ص �ملادة 754 من ق.�.م.� 
و عليه نعلن للجمهور و ملن يهمه �لأمر بان جل�سة �لبيع باملز�د �لعلني تكون بتاريخ 03 / 04 / 2019  على �ل�ساعة 10:30 �لعا�رضة و �لن�سف �سباحا لدى حمكمة باب �لو�دي 

�إ�سافة �ىل �ل�رضوط �ملذكورة يف قائمة �رضوط �لبيع فان �لر��سي عليه �ملز�د يدفع حال �نعقاد �جلل�سة خم�ص �لثمن 1/5 بالإ�سافة �ىل �مل�ساريف و �لر�سوم �مل�ستحقة و يدفع �ملبلغ �ملتبقي يف �جل 
�أق�ساه ثمانية"8"  �أيام باأمانة �سبط �ملحكمة  يتم �لطالع على قائمة �رضوط �لبيع مبكتب �ملح�رض �لق�سائي �و لدى �مانة �سبط حمكمة باب �لو�دي 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
�لديو�ن �لعمومي للمح�رض �لق�سائي 

�لأ�ستاذ زقر�ر �حمد ملني
حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة 

�خت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة
�لكائن مكتبه بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 2 مدينة تيبازة 

ن�رض م�سمون حم�رض تبليغ �إعذ�ر يف �جلريدة �ليومية �لوطنية   
طبقا للمادة 412 من ق �إ م �إ

نحن �لأ�ستاذ زقر�ر �أحمد ملني حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة �ملوقع �أدناه و �لكائن مكتبنا بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 02 مدينة تيبازة 
لفائدة : �لبنك �لوطني �جلز�ئري – �رضكة ذ�ت �أ�سهم – �لكائن مقرها �لجتماعي برقم 08 نهج �رن�ستو�سي غيفار� �جلز�ئر �ملمثل من طرف وكالة تيبازة 438 – �ملمثل 

من طرف ممثله �لقانوين مديره – �لكائن مقره ب�سارع �ول نوفمرب ولية تيبازة 
�سد: عليلي ر�سيد ، �ل�ساكن : ب�سارع �لبلدية – �لناظور – تيبازة 

بناء� على �إعذ�ر من �جل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين حمرر من طرف �لأ�ستاذة : برتيل �إ�سمهان حمامية معتمدة لدى حمكمة �لعليا 
و جمل�ص �لدولة لفائدة : �لبنك �لوطني �جلز�ئري – �رضكة ذ�ت �أ�سهم – �لكائن مقرها �لجتماعي برقم 08 نهج �رن�ستو �سي غيفار� �جلز�ئر �ملمثل من طرف وكالة 

تيبازة رقم 438 -�ملمثل من طرف ممثله �لقانوين مديره – �لكائن مقره ب�سارع �ول نوفمرب ولية تيبازة بتاريخ : 2018/10/30
بناء� على حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين عن طريق ر�سالة م�سمنة 

بناء� على حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين عن طريق �لتعليق مبقر بلدية �لناظور يف 2019/02/17 
بناء� على حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين عن طريق �لتعليق مبقر حمكمة تيبازة يف 2019/02/17

بناء� على �أمر بالإذن بن�رض عقد تبليغ ر�سمي يف �جلريدة �لوطنية �ل�سادر عن �ل�سيد رئي�ص حمكمة تيبازة بتاريخ 2019/03/03 حتت رقم �لرتتيب : 19/00206.
قمنا بن�رض يف �جلريدة �ليومية �لوطنية �حلالية م�سمون حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119 و 180 من �لقانون �ملدين حمرر من طرف 
�لأ�ستاذة برتيل �إ�سمهان حمامية معتمدة لدى �ملحكمة �لعليا و جمل�ص �لدولة يف حق �لبنك �لوطني �جلز�ئري – �رضكة ذ�ت �أ�سهم – �لكائن مقرها �لجتماعي برقم 
8 نهج �رن�ستو �سي غيفار� �جلز�ئر �ملمثل من طرف وكالة تيبازة رقم 438 �ملمثل من طرف ممثله �لقانوين مديره – �لكائن مقره ب�سارع �أول نوفمرب ولية تيبازة 
بتاريخ 2018/10/30 يت�سمن ما يلي : " ب�سفتها �مل�ست�سارة �لقانونية للبنك �لوطني �جلز�ئري و كالة تيبازة رقم 438 يوؤ�سفها �أن تذكركم باأنكم مل تدفعو� �لأق�ساط 
�ل�سهرية �ملتفق عليها مبوجب �تفاقية �لقر�ص �ملربمة بينكم و بني �لبنك �ملوؤرخة يف 1999/07/20 حيث �أن �ملبلغ �لإجمايل للقر�ص �ملمنوح لكم هو 1.389.000 
دج مع �حت�ساب فو�ئد �لتاأخري �ملقدرة بن�سبة 0.50 % حيث �أن �لتفاق �ملربم بينكم يعطي �حلق ملوكلها يف حالة �خاللكم بالتز�ماتكم بف�سخ �تفاقية �لقر�ص مع 
�ملطالبة با�سرتد�د �ملبلغ �لإجمايل للقر�ص مع �حت�ساب �لفو�ئد و �لغر�مات �لتاأخريية  حيث �أن �لبنك م�ستعد لت�سوية ودية لذ� يرجى منكم �لتوجه �إىل م�ساحله فور 
تلقيكم هذ� �لعذ�ر و لكم �أجل 08 �أيام من �أجل ت�سوية و�سعيتكم �جتاه �لبنك و �ل �سيتم �تخاد �لإجر�ء�ت �لقانونية طبقا لن�ص �ملادة 119و 180 من �لقانون �ملدين 

لإ�سرتد�د حقوقهم .

                                                                                                                                                  املح�شر الق�شائي

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
اال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة 

اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني  
بجريدة وطنية

�ل�رض�قة  �لأ�ستاذة / ق�سطويل نعيمة ، حم�رضة ق�سائية مبجل�ص ق�ساء تيبازة و �ملعتمدة لدى حمكمة  نحن 
�لقائمة بالتبليغ و �لتنفيذ ، �لكائن مكتبنا بالعنو�ن �ملذكور �أعاله و �ملوقعة �أدناه 

لفائدة : �لقر�ص �ل�سعبي �جلز�ئري و كالة عني �لبنيان ، �رضكة م�ساهمة ، �ملتو�جدة ب�سارع رقم 36 نهج �لعقيد 
عبد �لرحمان عني �لبنيان �ملمثلة من طرف مديرها �لكائن مقره �لجتماعي 02 نهج �لعقيد عمريو�ص �جلز�ئر 
�ملمثل من طرف رئي�سه �ملدير  �سد �ل�سيد : بابو رفيق : تاجر يف ن�ساط كر�ء �ل�سيار�ت ، �لكائن برقم 03 
�سارع م�سطفى �لو�يل زر�لدة  بناء� على �لأمر بحجز و بيع �أمو�ل مرهونة �ل�سادر عن رئي�ص حمكمة �ل�رض�قة 
�لأمر  تبليغ  بناء على حم�رض   ،  18/4014 : ، فهر�ص رقم   18/03872  : �لرتتيب  : 2018/09/16 رقم  بتاريخ 
�ل�سادر عن مكتبنا نعلن عن بيع �ملنقولت �ملتمثلة يف : مكتب ، كر��سي ، خز�نة حديدية ، مركبة من نوع �ص خ 
�ل�سنف رونو �لرقم �لت�سل�سلي يف �لطر�ز 47327633  ، رقم �لت�سجيل 16-112-115637 ب�سعر �فتتاحي قدره : ) 
1.745.056،37 دج( و هذ� يوم : 2019/03/19 ، على �ل�ساعة �لثانية و �لن�سف م�ساء� برقم 03 �سارع م�سطفى 

�لو�يل زر�لدة ، �إ�سافة �إىل �أن �لر��سي عليه �ملز�د يتحمل كافة �مل�ساريف .
حتت �سائر �لتحفظات 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
�لديو�ن �لعمومي للمح�رض �لق�سائي 

�لأ�ستاذ زقر�ر �حمد ملني
حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة 

�خت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة
�لكائن مكتبه بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 2 مدينة تيبازة 

ن�رض م�سمون حم�رض تبليغ �إعذ�ر يف �جلريدة �ليومية �لوطنية   
طبقا للمادة 412 من ق �إ م �إ

نحن �لأ�ستاذ زقر�ر �أحمد ملني حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة �ملوقع �أدناه و �لكائن مكتبنا بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 02 مدينة تيبازة 
لفائدة : �لبنك �لوطني �جلز�ئري – �رضكة ذ�ت �أ�سهم – �لكائن مقرها �لجتماعي برقم 08 نهج �رن�ستو�سي غيفار� �جلز�ئر �ملمثل من طرف وكالة تيبازة 

438 – �ملمثل من طرف ممثله �لقانوين مديره – �لكائن مقره ب�سارع �ول نوفمرب ولية تيبازة 
�سد : �ساحلي عز�لدين  ، �ل�ساكن : حي حميتي  – تيبازة 

بناء� على �إعذ�ر من �جل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين حمرر من طرف �لأ�ستاذة : برتيل �إ�سمهان حمامية معتمدة لدى حمكمة 
�لعليا و جمل�ص �لدولة لفائدة : �لبنك �لوطني �جلز�ئري – �رضكة ذ�ت �أ�سهم – �لكائن مقرها �لجتماعي برقم 08 نهج �رن�ستو �سي غيفار� �جلز�ئر �ملمثل من 

طرف وكالة تيبازة رقم 438 -�ملمثل من طرف ممثله �لقانوين مديره – �لكائن مقره ب�سارع �ول نوفمرب ولية تيبازة بتاريخ : 2018/10/30
بناء� على حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين عن طريق ر�سالة م�سمنة 

بناء� على حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين عن طريق �لتعليق مبقر بلدية �لناظور يف 2019/02/17 
بناء� على حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين عن طريق �لتعليق مبقر حمكمة تيبازة يف 2019/02/17

بناء� على �أمر �لإذن بن�رض عقد تبليغ ر�سمي يف �جلريدة �لوطنية �ل�سادر عن رئي�ص حمكمة تيبازة بتاريخ 2019/03/03 حتت رقم �لرتتيب : 19/00204.
قمنا بن�رض يف �جلريدة �ليومية �لوطنية �حلالية م�سمون حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119 و 180 من �لقانون �ملدين حمرر 
من طرف �لأ�ستاذة برتيل �إ�سمهان حمامية معتمدة لدى �ملحكمة �لعليا و جمل�ص �لدولة يف حق �لبنك �لوطني �جلز�ئري – �رضكة ذ�ت �أ�سهم – �لكائن مقرها 
�لجتماعي برقم 8 نهج �رن�ستو �سي غيفار� �جلز�ئر �ملمثل من طرف وكالة تيبازة رقم 438 �ملمثل من طرف ممثله �لقانوين مديره – �لكائن مقره ب�سارع �أول 
نوفمرب ولية تيبازة بتاريخ 2018/10/30 يت�سمن ما يلي : " ب�سفتها �مل�ست�سارة �لقانونية للبنك �لوطني �جلز�ئري و كالة تيبازة رقم 438 يوؤ�سفها �أن تذكركم 
باأنكم مل تدفعو� �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتفق عليها مبوجب �تفاقية �لقر�ص �ملربمة بينكم و بني �لبنك �ملوؤرخة يف 2007/07/07 حيث �أن �ملبلغ �لإجمايل للقر�ص 
�ملمنوح لكم هو 1.880.437 دج مع �حت�ساب فو�ئد �لتاأخري �ملقدرة بن�سبة 1 % حيث �أن �لتفاق �ملربم بينكم يعطي �حلق ملوكلها يف حالة �خاللكم بالتز�ماتكم 
بف�سخ �تفاقية �لقر�ص مع �ملطالبة با�سرتد�د �ملبلغ �لإجمايل للقر�ص مع �حت�ساب �لفو�ئد و �لغر�مات �لتاأخريية حيث �أن �لبنك م�ستعد لت�سوية ودية لذ� يرجى 
منكم �لتوجه �أىل م�ساحله فور تلقيكم هذ� �لعذ�ر و لكم �أجل 08 �أيام من �أجل ت�سوية و�سعيتكم �جتاه �لبنك و �ل �سيتم �تخاد �لإجر�ء�ت �لقانونية طبقا لن�ص 

�ملادة 119و 180 من �لقانون �ملدين لإ�سرتد�د حقوقهم .

املح�شر الق�شائي

الو�شط:2019/03/17

الو�شط:2019/03/17

الو�شط:2019/03/17

الو�شط:2019/03/17

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
اال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة 

اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني  بجريدة وطنية
نحن �لأ�ستاذة / ق�سطويل نعيمة ، حم�رضة ق�سائية مبجل�ص ق�ساء تيبازة و �ملعتمدة لدى حمكمة �ل�رض�قة 

�لقائمة بالتبليغ و �لتنفيذ ، �لكائن مكتبنا بالعنو�ن �ملذكور �أعاله و �ملوقعة �أدناه 
لفائدة : �لبنك �لوطني �جلز�ئري و كالة زر�لدة رمز 428 ، 

�سد �ل�سيد : بن عمر�ن عبد �جلليل  ، �ل�ساكن : �سارع حميدي حممد �لرحمانية 
 : بتاريخ  �لقليعة  حمكمة  رئي�ص   / �ل�سيد  عن  �ل�سادر  مرهونة  مركبة  بيع  و  بحجز  �لأمر  على  بناء� 
2018/12/27 رقم �لرتتيب : 18/01486 بناء على حم�رض تبليغ �لأمر �ل�سادر عن مكتبنا  نعلن عن بيع 
�ملنقولت �ملتمثلة يف : �ملركبة �حلاملة للمو�سفات �لتالية : مر�سيد�ص �لطر�ز KA 9046 رقم �لت�سجيل 
16-312-13740 رقم �لت�سل�سلي يف �لطر�ز :  WDF9046631E059573 �لقوة 007 �سنة �ول ��ستعمال يف 
�ل�سري 2012 ب�سعر �فتتاحي قدره : ) 2.289.369،44 دج( و هذ� يوم : 2019/03/19 ، على �ل�ساعة �لو�حدة 

زو�ل �سارع حميدي حممد �لرحمانية  ، �إ�سافة �إىل �أن �لر��سي عليه �ملز�د يتحمل كافة �مل�ساريف .
حتت �سائر �لتحفظات 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
�لديو�ن �لعمومي للمح�رض �لق�سائي 

�لأ�ستاذ زقر�ر �حمد ملني
حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة 

�خت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة
�لكائن مكتبه بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 2 مدينة تيبازة 
ن�رض م�سمون حم�رض تبليغ �إعذ�ر يف �جلريدة �ليومية �لوطنية   

طبقا للمادة 412 من ق �إ م �إ
نحن �لأ�ستاذ زقر�ر �أحمد ملني حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة �ملوقع �أدناه و �لكائن مكتبنا بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 02 مدينة تيبازة 

لفائدة : �لبنك �لوطني �جلز�ئري – �رضكة ذ�ت �أ�سهم – �لكائن مقرها �لجتماعي برقم 08 نهج �رن�ستو�سي غيفار� �جلز�ئر �ملمثل من طرف وكالة تيبازة 438 – 
�ملمثل من طرف ممثله �لقانوين مديره – �لكائن مقره ب�سارع �ول نوفمرب ولية تيبازة 

�سد : بوجوهر بديعة  ، �ل�ساكنة : بتجزئة �ملحطة �سابقا  – تيبازة 
بناء� على �إعذ�ر من �جل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين حمرر من طرف �لأ�ستاذة : برتيل �إ�سمهان حمامية معتمدة لدى حمكمة �لعليا 
و جمل�ص �لدولة لفائدة : �لبنك �لوطني �جلز�ئري – �رضكة ذ�ت �أ�سهم – �لكائن مقرها �لجتماعي برقم 08 نهج �رن�ستو �سي غيفار� �جلز�ئر �ملمثل من طرف وكالة 

تيبازة رقم 438 -�ملمثل من طرف ممثله �لقانوين مديره – �لكائن مقره ب�سارع �ول نوفمرب ولية تيبازة بتاريخ : 2018/10/30
بناء� على حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين عن طريق ر�سالة م�سمنة 

بناء� على حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين عن طريق �لتعليق مبقر بلدية �لناظور يف 2019/02/17 
بناء� على حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119-180 من �لقانون �ملدين عن طريق �لتعليق مبقر حمكمة تيبازة يف 2019/02/17

بناء� على �أمر بالإذن  بن�رض عقد تبليغ ر�سمي يف �جلريدة �لوطنية �ل�سادر عن رئي�ص حمكمة تيبازة بتاريخ 2019/03/03 حتت رقم �لرتتيب : 19/00203.
قمنا بن�رض  يف �جلريدة �ليومية �لوطنية �حلالية م�سمون حم�رض تبليغ �إعذ�ر من �أجل ت�سديد دين طبقا لأحكام �ملو�د 119 و 180 من �لقانون �ملدين حمرر من طرف 
�لأ�ستاذة برتيل �إ�سمهان حمامية معتمدة لدى �ملحكمة �لعليا و جمل�ص �لدولة يف حق �لبنك �لوطني �جلز�ئري – �رضكة ذ�ت �أ�سهم – �لكائن مقرها �لجتماعي برقم 8 
نهج �رن�ستو �سي غيفار� �جلز�ئر �ملمثل من طرف وكالة تيبازة رقم 438 �ملمثل من طرف ممثله �لقانوين مديره – �لكائن مقره ب�سارع �أول نوفمرب ولية تيبازة بتاريخ 
2018/10/30 يت�سمن ما يلي : " ب�سفتها �مل�ست�سارة �لقانونية للبنك �لوطني �جلز�ئري و كالة تيبازة رقم 438 يوؤ�سفها �أن تذكركم باأنكم مل تدفعو� �لأق�ساط �ل�سهرية 
�ملتفق عليها مبوجب �تفاقية �لقر�ص �ملربمة بينكم و بني �لبنك �ملوؤرخة يف 2009/05/11 حيث �أن �ملبلغ �لإجمايل للقر�ص �ملمنوح لكم هو 684.364.00دج مع 
�حت�ساب فو�ئد �لتاأخري �ملقدرة بن�سبة 2.75% .حيث �أن �لتفاق �ملربم بينكم يعطي �حلق ملوكلها يف حالة �خاللكم بالتز�ماتكم بف�سخ �تفاقية �لقر�ص مع �ملطالبة 
با�سرتد�د �ملبلغ �لإجمايل للقر�ص مع �حت�ساب �لفو�ئد و �لغر�مات �لتاأخريية حيث �أن �لبنك م�ستعد لت�سوية ودية لذ� يرجى منكم �لتوجه �أىل م�ساحله فور تلقيكم 
هذ� �لعذ�ر و لكم �أجل 08 �أيام من �أجل ت�سوية و�سعيتكم �جتاه �لبنك و �ل �سيتم �تخاد �لإجر�ء�ت �لقانونية طبقا لن�ص �ملادة 119و 180 من �لقانون �ملدين لإ�سرتد�د 

املح�شر الق�شائيحقوقهم .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب �ل�ستاذة بومدين مرو�ن فاطمة �لزهر�ء 

حم�رضة ق�سائية لدى �خت�سا�ص حمكمة �ل�رض�قة-جمل�ص ق�ساء تيبازة 
04حي م�سكن �لتطوري عي�سات �يدير �ل�رض�قة

حم�رض تبليغ حكم �عتباري ح�سوري
عن طريق �لن�رض) �ملادة 412 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و �لد�رية 

د�ميي  بن  �ل�سيد  م�سريها  �سخ�ص  يف  ممثلة  �لعمومية  لالأ�سغال  �حلالل  بنت  �ملحدودة  �مل�سوؤولية  ذ�ت  و  �لوحيد  �ل�سخ�ص  ذ�ت  �ملوؤ�س�سة  لفائدة: 
��سماعيل 

�لكائن مقرها ب :�زرق �لبحر مكثف 251بلدية برج �لبحري �جلز�ئر 
SARL ARSAN AL CONSTRUCTION >سد �ل�رضكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة >�ر�سان �ل كو�سرتو�سيون�

ممثلة يف �سخ�ص م�سريها �لقانوين �لكائن مقره ب25بوجمعة متيم –در�رية –�جلز�ئر –
-بناء� على �حلكم �لبتد�ئي �حل�سوري �لعتباري �ل�سادر بتاريخ 18/03/26 فهر�ص رقم 18/02681 عن حمكمة �ل�رض�قة –�لق�سم �لتجاري /�لبحري --

------------------------------
بناء� على حم�رض تبليغ حكم �لعتباري �حل�سوري بتاريخ 2018/04/28 عن طريق ر�سالة م�سمنة -----------

بناء� على حم�رض تبليغ حكم �لبتد�ئي �حل�سوري �لعتباري عن طريق �لتعليق بلوح �عالنات �ملحكمة �ملوؤرخ يف 2018/05/09 
بناء� على حم�رض تبليغ حكم �لبتد�ئي �حل�سوري �لعتباري عن طريق �لتعليق بلوح �عالنات بلدية �ل�رض�قة موؤرخ يف 2018/05/09

وهذ� طبقا لن�ص �ملادة 412 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و �لد�رية 
تنفيذ� لالأمر �ملوقع من قبل �ل�سيد رئي�ص حمكمة �ل�رض�قة بتاريخ 2019/01/13 رقم �لرتتيب 19/00118 فهر�ص رقم 19/0163 و عمال باأحكام �لفقرة 
�لر�بعة من ن�ص �ملادة 412 من ق �إ م و �إ �لتي تن�ص »�ذ� كانت قيمة �للتز�م تتجاوز خم�سمائة �لف دينار جز�ئري 500.000 دج يجب �ن ين�رض م�سمون 
عقد �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�ص �ملحكمة �لتي يقع فيها مكان �لتبليغ  قمنا بن�رض حمتوى حكم �عتباري ح�سوري �ملت�سمن 

مايلي:«  >تبليغ �ل�رضكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة 
>�ر�سان �ل كو�سرتو�سيون< SARL ARSAN AL CONSTRUCTIONممثلة يف �سخ�ص م�سريها �لقانوين  �ل�رضكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة 
�ل�سادر بتاريخ 2018/03/26 فهر�ص رقم 18/02681 عن  –در�رية-�جلز�ئر-�حلكم �لبتد�ئي �حل�سوري �لعتباري  �لكائن مقرها ب 25 بوجمعة متيم 
حمكمة �ل�رض�قة –�لق�سم �لتجاري/�لبحري �لقا�سي بالز�م �ملدعى عليها بت�سديد مبلغ �لدين �ملقدر ب.      000،00 388 7         دج )�سبعة ماليني و 
ثالثمائة و  ثمانية و ثمانون �لف دينار جز�ئري ( كما �أعلمناه )ها( باأن �أجل �لطعن بال�ستئناف حمدد ب�سهر و�حد ت�رضي من تاريخ �لتبليغ �إذ� كان لل�سخ�ص 

ذ�ته و ميدد �أجل �لإ�ستئناف �إىل �سهرين �إذ� مت �لتبليغ يف موطنه �حلقيقي �أو �ملختار طبقا لن�ص �ملادة 336 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية ة �لد�رية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب �ل�ستاذة بومدين مرو�ن فاطمة �لزهر�ء 

حم�رضة ق�سائية لدى �خت�سا�ص حمكمة �ل�رض�قة-جمل�ص ق�ساء تيبازة 
04حي م�سكن �لتطوري عي�سات �يدير �ل�رض�قة

حم�رض تبليغ حكم �عتباري ح�سوري
عن طريق �لن�رض

�ملو�د 412و613من ق � م و �لد�رية
نحن �ل�ستاذة بومدين مرو�ن فاطمة �لزهر�ء �ملح�رضة �لق�سائية �ملحلفة �ملعتمدة لدى حمكمة �ل�رض�قة 

جمل�ص ق�ساء تيبازة �لكائن مكتبها ب04حي 60م�سكن –�لتطوري عي�سات �يدير �ل�رض�قة �ملوقعة �دناه
لفائدة: �ملوؤ�س�سة ذ�ت �ل�سخ�ص �لوحيد وذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة بنت �حلالل لالأ�سغال �لعمومية ممثلة يف �سخ�ص م�سريها �ل�سيد بن د�ميي ��سماعيل 

�لكائن مقرها ب �زرق �لبحر مكثف 251 بلدية برج �لبحري �جلز�ئر 
تقولك  �لتجاري/�لبحري �حلك  –�لق�سم  �ل�رض�قة  بتاريخ 18/03/26 فهر�ص رقم 18/02681 عن حمكمة  �ل�سادر  �لعتباري  �لبتد�ئي �حل�سوري  بناء� على �حلكم 

نلب�ص لك و��ص حتب!!!
بناء� على حم�رض تبليغ حكم �لعتباري �حل�سوري بتاريخ 04/28/ 2018عن طريق ر�سالة م�سمنة 

بناء� على حم�رض تبليغ حكم �لبتد�ئي �حل�سوري �لعتباري عن طريق �لتعليق بلوح �عالنات �ملحكمة �ملوؤرخ يف 2018/05/09
بناء� على حم�رض تبليغ حكم �لبتد�ئي �حل�سوري �لعتباري عن طريق �لتعليق بلوح �عالنات بلدية �ل�رض�قة موؤرخ يف 2018/05/09 وهذ� طبقا لن�ص �ملادة 412 من 

قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و �لد�رية 
-تنفيذ� لالأمر �ملوقع من قبل �ل�سيد رئي�ص حمكمة �ل�رض�قة بتاريخ 2019/01/13 رقم �لرتتيب 19/00118 فهر�ص رقم 19/0163 وعمال باأحكام �لفقرة �لر�بعة من 
ن�ص �ملادة 412 من ق � م و � �لتي تن�ص :"�ذ� كانت قيمة �للتز�م تتجاوز خم�سمائة �لف دينار جز�ئري 500.000 دج يجب �ن ين�رض م�سمون عقد �لتبليغ �لر�سمي يف 
جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�ص �ملحكمة �لتي يقع فيها مكان �لتبليغ قمنا بن�رض حمتوى حكم �عتباري ح�سوري �ملت�سمن ما يلي:" تبليغ �ل�رضكة ذ�ت �مل�سوؤولية 
25بوجمعة متيم  مقرها ب  �لكائن  �لقانوين  م�سريها  �سخ�ص  . ممثلة يف    SARL ARSAN AL CONSTRUCTION'كو�سرتو�سيون �ل  '�ر�سان  �ملحدودة 
–در�رية –�جلز�ئر-�حلكم �لبتد�ئي �حل�سوري �لعتباري �ل�سادر بتاريخ 18/03/26 فهر�ص رقم 18/02681 عن حمكمة �ل�رض�قة –�لق�سم �لتجاري /�لبحري �لقا�سي 
بالز�م �ملدعى عليها بت�سديد مبلغ �لدين �ملقدر ب.7 000.00 388 دج )�سبعة ماليني و ثالثمائة و ثمانية و ثمانون �لف دينار جز�ئري( كما �علمناه بان �جل �لطعن 
بال�ستئناف حمدد ب�سهر و�حد ت�رضي �بتد�ء� من تاريخ �لتبليغ �ذ� كان لل�سخ�ص ذ�ته و ميدد �جل �ل�ستئناف �ىل �سهرين �ذ� مت �لتبليغ يف موطنه �حلقيقي �و �ملختار 

طبقا لن�ص �ملادة 336 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و �لد�رية 
�ل�ستاذة بومدين مرو�ن فاطمة �لزهر�ء 
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واملعتقلني  الأ�رسى  عدد  بلغ  وبذلك 
الحتالل حّتى  �سجون  الفل�سطينيني يف 
 ،)5700( نحو   2019 �سباط   28 تاريخ 
عدد  بلغ  فيما  �سيدة،   )48( منهم 
املعتقلني الأطفال يف �سجون الحتالل 
تكري�س  �سياق  ويف  طفاًل.   )230( نحو 
اأ�سدرت  الإداري،  العتقال  �سيا�سة 
اإدارياً،  اأمراً   )87( الحتالل  �سلطات 
وو�سل  جديداً،  اأمراً   )37( بينها  من 
عدد املعتقلني الإداريني اإىل نحو )500( 

معتقل.
املعتقلني  واقع  ت�سليط على  يلي  وفيما 
يف معتقالت الحتالل، واأبرز ال�سيا�سات 
�سلطات  مار�ستها  التي  والإجراءات 

الحتالل خالل �سهر كانون الثاين:

الت�ضييق على 
الأ�ضرى يف النقب

ت�سعيدات  �سل�سلة  املوؤ�س�سات  ر�سدت 
وم�سلحة  الحتالل  �سطات  قبل  من 
ا�ستهدفت  الإ�رسائيلية،  ال�سجون 
الأ�رسى  حياة  ظروف  على  الت�سييق 
هذه  اأّدت  ال�سجون.  يف  الفل�سطينيني 
الذي  التوتر  ارتفاع  اإىل  الت�سعيدات 
يتطور  اأن  وميكن  م�ستمراً،  يزال  ما 
اأفاد  وما  املوؤ�س�سات  ر�سدت  -ح�سبما 
انفجار  حالة  اإىل  الأ�رسى-  ممثلو  به 

لالأو�ساع يف ال�سجون.
�سهر  منت�سف  الت�سعيد  موجة  بداأت 
"النقب"،  �سجن  يف  املا�سي  �سباط 
ففي  احلايل.  التوتر  مركز  ظل  الذي 
اإدارة �سجن النقب  اأبلغت  مطلع ال�سهر، 
الأ�رسى اأنها مقدمة على تركيب اأجهزة 
ت�سوي�س يف الق�سم )4(. ويف 15 �سباط، 
جميع  من   )4( الق�سم  الإدارة  اأفرغت 
الأ�رسى ل�ساعات، قامت خاللها برتكيب 
اأبلغت  لياًل  �سباط   18 ويف  الأجهزة. 
بت�سغيل  �ستقوم  اأنها  الأ�رسى  الإدارة 
اليوم  �سباح  من  العا�رسة  يف  الأجهزة 
التبليغ رغم تفاهم مع  التايل. جاء هذا 
ورًدا  الأجهزة.  ت�سغيل  يتم  باأّل  الأ�رسى 
على ذلك، اأبلغ الأ�رسى اإدارة ال�سجن، يف 
19 �سباط عن حل التنظيمات، ما يعني 
الأ�رسى  من  ج�سم  هناك  يعد  مل  انه 
اأو  الإدارة  مع  العالقة  ينظم  اأنف�سهم 
يتحمل امل�سوؤولية عن اأي عمل ياأتي به 
الأ�رسى. يرتتب على هذا اإجبار الإدارة 
منفردين،  الأ�رسى  مع  التعامل  على 
وا�ستخدام موارد اأكرب من اأجل ال�سيطرة 
على الأو�ساع، مما يوؤدي اإىل اإبقاء اإدارة 
ال�سجن يف حالة طوارئ دائمة وي�ستنزف 

قوتها.
كانت هذه اأوىل اخلطوات الحتجاجية، 

اإرجاع وجبات من عدد من  التي تالها 
الأ�رسى  من  عدد  ورف�س  الأق�سام، 
للرك�س يف  العدد، واخلروج  الوقوف يف 
اإىل  الدخول  لياًل، ورف�س  الفورة  �ساحة 
باإعالن  ال�سجن  اإدارة  ردت  الأق�سام. 
وم�ساعفة  الدائمة،  الطوارئ  حالة 
من  ب�سل�سلة  والقيام  القمع،  قوات  عدد 
و4(،   3( الأق�سام  العنيفة يف  التفتي�سات 
والتي  اآذار،   3 يوم  التفتي�س  كعملية 
من  و"كيرت"  "درور"  وحدتي  نفّذتها 
وال�سّجانني،  الإ�رسائيلية  القمع  قوى 
و�سابط  ال�سجن  مدير  نائب  وبح�سور 
اعتداء  العملية  رافق  ا�ستخبارات. 
قوات  قبل  من  الأ�رسى،  على  بال�رسب 
بتقطيع حبال اخليم  التي قامت  القمع، 
و�سحب اأوتادها اخل�سبية. قبل ذلك ويف 
اإبراهيم  الأ�سريان  اأقدم  نف�سه،  ال�سياق 
النار  اإ�رسام  على  عواد  وفوزي  النت�سة 
اإثر  على  اقتيادهما  ومت  مالب�سهما،  يف 
النفرادي. كذلك جرى  العزل  اإىل  ذلك 
اأيام  بعد  اجلعربي  �سالح  الأ�سري  عزل 

من عزل الأ�سريين النت�سة وعواد.
والت�سعيد  الإجراءات  هذه  تاأتي 
التي  اللجنة  بدء عمل  بعد  لها  املرافق 
لالحتالل،  الداخلي  الأمن  وزير  �سكلها 
الت�سييق  ت�ستهدف  والتي  اأردان،  جلعاد 
فاإن  كذلك  الأ�رسى.  حياة  ظروف  على 
التي  والت�سييقات  اأردان،  جلنة  عمل 
يف  الت�سوي�س  اأجهزة  كرتكيب  تبعته، 
اقرتاب  �سياق  يف  تاأتي  النقب،  �سجن 
وجه  وعلى  الإ�رسائيلية.  النتخابات 
الوزراء  لرئي�س  احلملة  اخل�سو�س، 
الذي  نيتنياهو،  بينيامني  الإ�رسائيلي 
حيًزا  الفل�سطينيني  الأ�رسى  ملف  يحتل 
يعني  الذي  الأمر  دعايته،  من  وا�سًعا 

ا�ستخدام الأ�رسى كورقة انتخابية.

اأغذية فا�ضدة 
وطعام بكميات 

ونوعيات �ضيئة تقدم 
للمعتقلني

يف  واملتابعة  الر�سد  تقارير  تفيد 
املوؤ�س�سات العاملة ب�سوؤون الأ�رسى، اإىل 
تعّمد اإدارة �سجون الحتالل الإ�رسائيلية 
الكمية  حيث  من  �سيئة  اأطعمة  تقدمي 
يف  الفل�سطينيني  لالأ�رسى  والنوعية 
والتحقيق،  التوقيف  املعتقالت ومراكز 
الدولية  للقوانني  مطابقة  غري  وتكون 
ي�سطر  ما  الغذائية،  ال�سحية  واملعايري 
وطعامهم  احتياجاتهم  ل�رساء  الأ�رسى 
من  ال�سخ�سية  ح�ساباتهم  على  اجليد 

"الكانتينا" )مق�سف ال�سجن(
خالل  الأ�رسى  موؤ�س�سات  ر�سدت  كما 
معاناة  اأن  املن�رسم،  )فرباير(  �سباط 
الأ�رسى بهذا اخل�سو�س تزداد ماأ�ساوية 
)ع�سيون،  �سيما  ل  التوقيف،  مراكز  يف 
فيها  توجد  ل  حيث  اجللمة(،  حوارة، 
الأ�رسى  ويجرب  "كانتينا"،  مقا�سف 
على تناول وجبات اإدارة ال�سجن ال�سيئة 

والرديئة.
ويف �سياق ذي �سلة، ويف اإجراء تع�سفي 
م�ساعف، قامت اإدارة �سجون الحتالل 
وجبات  بتقدمي  املا�سي  ال�سهر  خالل 
ول  ال�سالحية  منتهية  فا�سدة  طعام 
لالأ�سريات  الآدمي  لال�ستهالك  ت�سلح 
لالأ�رسى  وكذلك  "الدامون"،  �سجن  يف 
"ع�سيون"  توقيف  مركز  يف  القابعني 
تلك  اأن  الأ�رسى  اأفاد  اإذ  مرة،  من  اأكرث 
املاأكولت  خملفات  من  هي  الأطعمة 

التي تقدم للجي�س الإ�رسائيلي.

الحتالل اعتقل 
)170( مقد�ضيًا 

على خلفية فتح 
املقد�ضيني م�ضلى باب 

الرحمة
القد�س  الحتالل يف  نّفذت �رسطة      
�سباط/    28 الواقعة بني 20–  الفرتة  يف 
طالت  اعتقالت  حملة   2019 فرباير 
قيام  خلفية  على  مقد�سياً،   )170(
الرحمة،  باب  م�سلى  فتح  املقد�سيني 
يف  الحتالل  خمططات  مواجهة  يف 
ملتابعة  ووفقاً  الأق�سى.  امل�سجد 
اأ�سدر  فقد  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
اإبعاد عن  اأمر  اأكرث من )130(  الحتالل 
املقد�سيني،  بحق  الأق�سى  امل�سجد 
وقد  دينية،  �سخ�سيات  كان من �سمنهم 
تراوحت فرتات الإبعاد من اأيام اإىل �ستة 
�سهور. ومل تكن ق�سية فتح باب م�سلى 
ت�سهد  التي  الأوىل  املحطة  الرحمة، 
فمنذ  اعتقالت،  حمالت  القد�س  فيها 
عام 2014 وحتى اليوم �ُسجلت حمطات  
اعتقلت  ذلك  خلفية  وعلى  الحتالل، 
�سلطات الحتالل املئات منهم، وكانت 
اأبرزها عام 2014، عقب قيام جمموعة 
من امل�ستوطنني باختطاف وقتل وحرق 
ذلك  وتال  خ�سري،  اأبو  حممد  الطفل 
يف  وا�سعة  واحتجاجات  غ�سب  موجة 
�رسطة   اعتقلت  اإثرها  على  القد�س، 

)130( حالة اعتقال يف ليلة واحدة.
 2015 عام  اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  ويف 
"انتفا�سة  اأو  ال�سعبية"  "الهبة  بداية  مع 
الحتالل  �رسطة  �سّنت  القد�س"، 
اعتقالت طالت املئات من املقد�سيني، 
اإثر  وعلى   2017 عام  يوليو  متوز/  ويف 
اإلكرتونية  بوابات  بن�سب  قيام الحتالل 
وما  الأق�سى،  امل�سجد  مداخل  على 
بني  وا�سعة  احتجاجات  من  ذلك  تبع 
على  الحتالل  اأجربت  املقد�سيني، 
حالة   )425( �ُسجل  فقد  لحقاً،  اإزالتها 
املقد�سيني،  �سفوف  بني  اعتقال 
منت�سف  بعد  اعتقالهم  جرى  غالبيتهم 

�سهر متوز/ يوليو 2017.
ومن خالل ر�سد العتقالت ومتابعتهم 
يف جميع حمطات املواجهة، كان م�سري 
ب�رسوط  الإفراج  املعتقلني  غالبية 
عالية  مالية  غرامات  دفع  اأبرزها: 
والتوقيع على كفالت مالية، عالوة على 
امل�سجد  عن  والإبعاد  املنزيل  احلب�س 

الأق�سى.

 اعتقلت قوات الحتالل )569( فل�ضطينيا/ات من الأر�ض الفل�ضطينية املحتلة، خالل �ضهر فرباير 2019، 
من بينهم )78( طفاًل، و)13( من الن�ضاء. وت�ضري موؤ�ض�ضات الأ�ضرى وحقوق الإن�ضان ) هيئة �ضئون الأ�ضرى 
واملحّررين ونادي الأ�ضري الفل�ضطيني، موؤ�ض�ضة ال�ضمري لرعاية الأ�ضري وحقوق الإن�ضان،(؛ �ضمن ورقة 

حقائق اأ�ضدرتها اليوم، اإىل اأن �ضلطات الحتالل اعتقلت )229( مواطنًا من مدينة القد�ض، و)73( مواطنًا 
من حمافظة رام اهلل والبرية، و)60( مواطنًا من حمافظة اخلليل، و)54( مواطنًا من حمافظة جنني، ومن 

حمافظة بيت حلم )44( مواطنًا، فيما اعتقلت )38( مواطنًا من حمافظة نابل�ض، ومن حمافظة طولكرم 
اعتقلت )15( مواطنًا، واعتقلت )15( مواطنًا من حمافظة قلقيلية، اأما من حمافظة طوبا�ض فقد اعتقلت 

�ضلطات الحتالل )9( مواطنني، فيما اعتقلت )5( من حمافظة �ضلفيت، واعتقلت )10( من حمافظة اأريحا، 
بالإ�ضافة اإىل )17( مواطنًا من قطاع غزة.

 موؤ�ض�ضات الأ�ضرى

 االحتالل اعتقل )569( فل�شطينيا خالل �شباط 2019
نــادي الأ�ضري الفل�ضطيني وجلـــان اأهايل 

الأ�ضرى وفعاليات حمافظة اخلليل

يبداأون حت�شريات اإحيــاء ذكـــرى 
يوم االأ�شري الفل�شطيني ...

ال�سري  نادي  من  بدعوة   / اخلليل 
اخلليل  حمافظة  يف  الفل�سطيني 
اأهايل  وجلان  ال�سيا�سية  والقوى 
الهيئة  اليوم يف قاعة  ال�رسى عقد 
الع�سكريني  للمتقاعدين  الوطنية 
لحياء  الول  التح�سريي  الجتماع 
يوم ال�سري الفل�سطيني املوافق 17 

ني�سان القادم. 
كادر  الجتماع  يف  و�سارك 
وممثلي  الع�سكريني  املتقاعدين 
ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية 
واقاليم حركة فتح ومكتب حمافظ 
وجتمع  العالم  ووزارة  اخلليل 
الن�سان  حقوق  عن  مدافعون 
جميع  يف  ال�رسى  اهايل  وجلان 
ال�رسى  وجلان  املحافظة  انحاء 
واملحررين ووزارة الوقاف وبلدية 
ال�سيل�سي  التوجيه  وهيئة  اخلليل 
ال�رسى  من  وكادر  والوطني 
الوطنية  واحلملة  املحررين 
ل�سرتداد جثامني ال�سهداء وكادر من 
العالقات العامة يف الجهزة المنية 
الهيئة  با�سم  ترحيبية  كلمة  ويف   ..
الع�سكريني  للمتقاعدين  الوطنية 
رئي�س  ال�سوبكي  خليل  الخ  رحب 
الع�سكريني  املتقاعدين  هيئة 
وقوى  ف�سائل  من  احل�سور  بكافة 
كادر  ان  على  موؤكدا  وموؤ�س�سات 
ومعظمهم  الع�سكريني  املتقاعدين 
ا�رسى حمررين على امت ال�ستعداد 
وا�سناد  دعم  من  مايلزم  كل  لتوفري 
لهذا  ال�سري  يوم  فعاليات  لجناح 
ال�سعب  جماهري  داعيا  العام 
الوقفات  مع  للتفاعل  الفل�سطيني 
ال�سرية  احلركة  مع  الت�سامنية 
لهميتها يف ك�سف جرائم الحتالل 

ودعم ال�رسى.
وا�ستعر�س اجمد النجار مدير نادي 
او�ساع  اخلليل  ال�سري يف حمافظة 
يتعر�سون  وما  ال�سرية  احلركة 
وا�ستمرار  وتنكيل  قمع  من  له 
والتنكيله  القميعية  الجرءات 
هذا  ال�سري  يوم  ان  معتربا  بحقهم 
عام  كل  عن  يوماً خمتلفاً  هو  العام 
من حيث تدين وانحطاط امل�ستوى 
وال�سيا�سي  والقانوين  اخللقي 
مع  تعاملها  يف  اإ�رسائيل  حلكومة 
الروح  برزت  الأ�رسى...حيث 
النتقامية وال�سادية يف التعامل مع 
النواحي  خمتلف  على  املعتقلني 
عبارة  ال�سجون  داخل  الو�سع  وان 
لالنفجار  قابل  باروٍد  برميل  عن 
متعمدة  �سيا�سة  اأمام  اأي حلظة  يف 
وممنهجة ت�ستهدف حتطيم وتدمري 
الأ�رسى،  وكرامة  واإن�سانية  اإرادة 
مطالبا كافة اجلماهري الفل�سطينية 

وجماهريي  �سعبي  حترك  باأو�سع 
لن�رسة احلركة الأ�سرية يف معركتها 
يوم  ال�سجون  اإدارة  �سد  القادمة 

ال�سابع ع�رس من ني�سان القادم.
واأجمع امل�ساركون يف الجتماع من 
وموؤ�س�سات  وقوى  ف�سائل  ممثلي 
وجلان اأهايل ا�رسي وا�رسي حمررين 
على �رسورة توحيد اجلهود لن�رسة 
والعمل  والأ�سريات  الأ�رسى  ق�سية 
فعاليات  لإجناح  جدي  ب�سكل 
عن  بعيدا  الأ�رسى  مع  الت�سامن 
الفئوية واحلزبية. ودعا امل�ساركون 
عن  البحث  �رسورة  الجتماع  يف 
الدفاع  اجل  من  جديدة  اأ�ساليب 
الأ�رسى و�رسح ق�سيتهم  عن ق�سية 
حقوق  موؤ�س�سات  كل  اىل  لت�سل 

الإن�سان يف العامل.
وخالل الجتماع مت طرح العديد من 
الأفكار التي من �ساأنها تفعيل ق�سية 
الت�سامن مع الأ�رسى �سعبيا وعربيا 
ودوليا وكيفية حتريك ال�سارع �سعبيا 
من  لالأ�رسى  لالنت�سار  وجماهرييا 
خالل تقارير ت�رسح معاناة ال�رسى 
�سفارات  دور  وتفعيل  اللغات  بكافة 
هذا  يف  اخلارج  يف  فل�سطني  دولة 
الندوات  وعقد  الوطني  اليوم 
معاناة  ت�رسح  التي  العمل  وور�سات 
العتقال  �سيا�سة  �سواء  ال�رسى 
الطبي وارتفاع  او الهمال  الداري 
وفر�س  الطفال  اعتقال  وترية 
الحكام اجلائرة بحقهم دون وجود 
لوقف  لالحتالل  دويل  رادع  اأي 

م�سل�سل جرائمه بحق ا�رسانا ..
�رسورة  على  الجتماع  وانتهى 
ي�ستمر  فعاليات  برنامج  و�سع 
ي�سمل  ني�سان  من  الول  بداية  من 
الرتبية  ومدار�س  املوؤ�س�سات  كل 
والعالم  واجلامعات  والتعليم 
املحلي لت�سليط ال�سوء على او�ساع 
احلركة ال�سرية واتفق اجلميع على 
البلدة  يف  الخر  الجتماع  عقد 
اهل  �سمود  وتعزيز  لدعم  القدمية 
ب�سكل  لالتفاق  القدمية  البلدة 
نهائي على برنامج خا�س ملحافظة 
معاناة  م�ستوى  اىل  يرتقى  اخلليل 
حمافظة  وخ�سو�سية  ال�رسى 
اعتقاليا  منكوبة  كمحافظة  اخلليل 
ان�سانية يف حجم  كارثة  من  وتعاين 

العتقالت.
واكد جميع املتحدثون على �رسورة 
امل�ساركة الفعالة يف الفعالية الوىل 
العاملي  اليوم  ني�سان  من  الثاين  يف 
ذكرى  املر�سى  ال�رسى  لنقاذ 
حمديه  ابو  مي�رسة  ال�سري  ارتقاء 
الحتالل  �سجون  داخل  �سهيدا 

نتيجة الهمال الطبي .
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رحلت احلاجة اآمنة وعيونها تتطلع اإىل �ساحل البحر 
يحمل على �سهوته دالل املغربي

الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  كتب 
ال�شهداء  مفو�شية  با�شم 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية 
الذكرى  مبنا�شبة  والإ�شالمية 
ال�شنوية 41 ل�شت�شهاد املنا�شل 
والدتها  اأن  املغربي  دلل 
احلاجة اآمنة فارقت احلياة وهي 
الحتالل  دولة  قياد  منذ  حتلم 
جثمانها  باحتجاز  الإ�رسائيلي 
باأن   1978 اآذار   11 يف  الطاهر 
املنا�شبات  اأهازيج  اإليها  حتمل 
بيوم  والإحتفاليات  الوطنية 
خربا  اآذار   8 يف  العاملي  املراأة 
يفيد بعودة ابنتها الغالية ال�شهيدة 
املغربي  حممد  �شعيد  دلل 
كانت  فدلل  عظاما  كانت  واإن 
عظيمة فوق الأر�ض وعظيمة يف 

رحم الأر�ض .
احلاجة  اأن  الوحيدي  واأ�شاف 
اآمنة ح�شن املغربي ) اأم حممد ( 
كانت تنتظر عودة كرميتها دلل 
اأو  فجر  كل  بزوغ  مع  املغربي 
اتفاق ل�شرتداد جثامني ال�شهداء 
املفقودين  م�شري  عن  والك�شف 
لي�شتعل احللم بعودة عرو�ض يافا 
يف العام 2008 حيث كانت �شفقة 
الإحتالل  جي�ض  بني  التبادل 
اللبناين  اهلل  وحزب  الإ�رسائيلي 

ال�شيا�شي مع  الإتفاق  اإىل جانب 
الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة 
 91 ا�شرتداد  خالله  مت  الذي 
 2012  /  5  /  30 يف  جثمانا 
اأخرى مل حتقق عودة  و�شفقات 
خا�شة  ال�شهداء  جلثامني  كاملة 
واأن احلديث كان يدور عن وجود 
املغربي  دلل  ال�شهيدة  جثمان 
 . العائدة  ال�شهداء  جثامني  بني 
الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  واأفاد 
با�شم مفو�شية ال�شهداء والأ�رسى 
واجلرحى بالهيئة القيادية العليا 
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل 
الأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
والإ�شالمية  الوطنية  للقوى 
الإ�رسائيلية  الأرقام  مقابر  اأن 
امليت  الإن�شان  لكرامة  مهينة 
الإحتالل  عن�رسية  عن  وتك�شف 
بحقوق  وا�شتهانته  الإ�رسائيلي 
يعتقل  حيث  ميت  وهو  الإن�شان 
الإحتالل الإ�رسائيلي املئات من 
الفل�شطينيني  ال�شهداء  جثامني 
ل  التي  احلفر  تلك  يف  والعرب 
وتفتقر  ملقابر  اأ�شا�شا  ترقى 
قرب  م�شمى  من  الأدنى  للحد 
الدفن  طريقة  عن  ناهيك 
الإ�رسائيلي  الإحتالل  واأ�شاليب 
الفل�شطينيني  ال�شهداء  دفن  يف 
وا�شتفزازي  عن�رسي  ب�شكل 
مهني . واأو�شح اأن ال�شهيدة دلل 
�شعيد حممد املغربي ولدت يف 

29 / 12 / 1959 وا�شت�شهدت يف 
عملية ال�شاحل الفدائية البطولية 
بتخطيط   ) عدوان  كمال   (
اأمري  من  مبا�رس  واإ�رساف 
جهاد  اأبو  الوزير  خليل  ال�شهداء 
 1978  /  3  /  11 اللوز يف  ب�شهر 
وا�شرتداد  بعودة  احللم  يزال  ول 
والدتها  انتظرته  الذي  جثمانها 
جميعا  وننتظره  طويال  وذويها 
ي�شتعل يوما بعد يوم وقد حملت 
والدة  املغربي  اآمنة  احلاجة 
دلل بني �شلوعها وعلى اأكتافها 
عودة  تنتظر  وهي  اأيوب  �شرب 
جثمان وليدتها منذ ا�شت�شهادها 
 /  9 يف  وترحل  احلياة  لتفارق 
حنينا  تتطلع  وهي   2009  /  5
اإىل جواد �شاحلي يحمل  و�شوقا 
على �شهوته بقايا جثمان رئي�شة 
اأول جمهورية فل�شطينية ر�شمت 
واأر�شت قواعدها دلل املغربي 

يف 11 / 3 / 1978 .
الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  وقال 
ال�شهداء  مفو�شية  با�شم 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية 
اآمنة  احلاجة  اأن  والإ�شالمية 
الدنيا وهي  املغربي رحلت عن 
تتطلع اإىل ال�شماء راجية مبتهلة 
وداع  حلظة  وجل  عز  اهلل  اإىل 

عرو�ض  ب�شذى  جتمعها  اأخرية 
احلاجة  وكانت  ويافا  فل�شطني 
و�شحية  نف�شية  حالة  يف  اآمنة 
انتظارها  بعد  اأ�شابتها  �شعبة 
حللم قد يتحقق بعودة وا�شرتداد 
فل�شطني  وحبية  حبيبتها  جثمان 
 . بعد  احللم  يتحقق  ومل  دلل 
واأ�شار الوحيدي اإىل اأن الإحتالل 
على  احتج  كان  الإ�رسائيلي 
ت�شمية اأحد امليادين الفل�شطينية 
يف منطقة اأم ال�رسايط برام اهلل 
دلل  الكبرية  ال�شهيدة  با�شم 
احتجوا  قد  وكانوا  املغربي 
وفاء  ال�شهيدة  ا�شم  اإطالق  على 
الفعاليات  اإحدى  على  اإدري�ض 
التذكاري  الن�شب  ودمروا 
عني  اأبو  زياد  ال�شهيد  للوزير 
الإ�رسائيلي  الحتالل  يزال  ول 
واحتجاجاته  عدوانه  ميار�ض 
خم�ش�شات  وي�رسق  العن�رسية 
الفل�شطينيني  والأ�رسى  ال�شهداء 
على  وا�شح  تاأكيد  يف  الإحتجاج 
اأن الإحتالل الإ�رسائيلي يخ�شى 
فيعتقل  ال�شهداء  عودة  من 
ومن  الطاهرة  اجلثامني  تلك 
الفدائية  ال�شهيدة  جثمان  بينها 
مثمنا  املغربي  دلل  الكبرية 
ل�شرتداد  الوطنية  احلملة  دور 
عن  والك�شف  ال�شهداء  جثامني 
الفل�شطينيني  م�شري املفقودين 

والعرب .

 يف رام اهلل... ثالث مدن يجتمعن
يف بيت امراأة واحدة

الكاتب: عي�سى قراقع
ا�شمي  الفل�شطينية  املنا�شلة  و�شلت 
للم�شاركة يف  اهلل  رام  مدينة  اإىل  طوبي 
الأم  وعيد  العاملي  املراأة  يوم  اإحياء 
جتاوزت  العام،  هذا  من  اآذار  �شهر  يف 
حاجز بيت اأيل الع�شكري بعد اأن اأعاقها 
الغاز  رائحة  �شاعات،  عدة  اجلنود 
واإطارات م�شتعلة يف ال�شارع، مواجهات 
�شلطات  اإعدام  اأثر  اندلعت  قد  كانت 
عاماً   20 دراج  اأمري  لل�شابني  الحتالل 
على مدخل  20 عاماً  ويو�شف عنقاوي 
وذلك  اهلل  رام  غرب  نعمة  كفر  قرية 
هذه  لت�شاف  فجراً،  الرابعة  ال�شاعة 
اجلرمية اإىل جرائم متوا�شلة وم�شتمرة 
التع�شفية  امليدانية  الإعدامات  من 

بحق اأبناء �شعبنا الفل�شطيني.
ا�شمى طوبي وجدت ان رام اهلل خمنوقة 
من  يتدىل  م�شنقة  حبل  وم�شغوطة، 
الكثرية  ال�شكلية  رموزها  برغم  راأ�شها 
همهمت  احلياة،  مبظاهر  توحي  التي 
"ان  قائلة:  اهلل  رام  عبورها  خالل 
واملوت  روتيناً  اأ�شبح  اإذا  الحتالل 
�شار عادياً فامل�شكلة تكمن يف اإفراطنا 
الأمل  و�شناعة  التاأويل  يف  ومبالغتنا 
اهلل  رام  يف  فاخليال  بال�شتعارات، 
ي�شقط عن ال�شجر كما ي�شقط ال�شبان، 
فال جتد من يبني من حطامك بيتاً يدل 

عليك".
ا�شمى طوبي اأمينة �رس الحتاد الن�شائي 
احلركة  قادت  عكا،  اإىل  ن�شبة  العكي 
الفل�شطينية  الثورات  اإبان  الن�شوية 
الربيطاين،  والنتداب  بلفور  وعد  �شد 
زميلتها  مع  الن�شائي  الحتاد  اأ�ش�شت 
عبد  الكبري  ال�شاعر  زوجة  حقي  رقية 
واأخذت  �شلمى،  اأبو  الكرمي  الكرمي 
قيادة  يف  زميالتها  مع  نهار  ليل  تعمل 
والطعام  الك�شاء  وتاأمني  املظاهرات 
مع  املعارك  جلرحى  والرعاية 
الع�شابات ال�شهيونية والعناية بعائالت 

الأ�رسى وال�شهداء واملطاردين.
عقدت ا�شمى طوبي املوؤمترات الكثرية، 
كل  اإىل  اجلريئة  الربقيات  اأر�شلت 
البالد  العامل حمتجة على و�شع  اأرجاء 
زميالتها  مع  �شكلت  عليها،  والتاآمر 
ال�شحايا،  بيوت  دخلت  اإ�شعاف،  فرق 
ثقل  اأكتافه  على  العكي  الحتاد  فحمل 
وخا�شة  والإن�شاين  الجتماعي  الن�شال 
فوق  ال�شوداء  الراية  ارتفعت  كلما 
القلعة التاريخية التي حولت اإىل �شجن 
مركزي يف عكا، وقد ُزج فيه مئات من 
املعتقلني ال�شيا�شيني، وبني جدران هذه 
املنا�شلني،  من  الكثري  اأٌعدم  القلعة 
الثالثاء  يوم  النتداب  حكومة  وعينت 
ال�شوداء  الراية  ترتفع  ان  وراأت  لل�شنق، 
ما  وكثرياً  الإعدام،  �شاعة  القلعة  فوق 
ارتفعت ولزالت هذه الراية امل�شوؤومة.

كلما  ت�رسع  ان  طوبي  ا�شمى  على  كان 
�شجن  فوق  ال�شوداء  الراية  ارتفعت 
والأ�رسى  ال�شهداء  ذوي  حتت�شن  عكا، 
امل�شنوقني الواقفني اأمام القلعة ينظرون 
من بعيد اإىل اأعلى وقد اأنباأتهم الراية ان 
وكانت  ا�شت�شهد،  قد  قلوبهم  اإىل  حبيباً 
بيتاً،  اأو  قرية  نُ�شفت  كلما  اأكرث  ت�رسع 
والأغذية  واملالب�ض  التربعات  جتمع 
املنكوبة،  للعوائل  والإعانات  والأدوية 
وعندما دخلت ا�شمى طوبي مدينة رام 
كثرية،  ال�شوداء  الرايات  اأن  وجدت  اهلل 
البيوت مفجوعة، اجلنازات �شبه يومية، 
لزالت  �شجن عكا  فوق  ال�شوداء  الراية 
مباين  فوق  اإ�رسائيل  حكومة  ترفعها 
ترفرف  الأر�ض  على  وهنا  �شجونها، 
فرق  يوجد  ول  اهلل،  رام  �شوارع  يف 
�شوى ان امل�شنقة يف �شجن عكا حملها 

احلواجز  على  الإ�رسائيليون  اجلنود 
الق�شاة  هم  متحركة،  حمكمة  �شاروا 
الت�شفية،  عمليات  ومنفذوا  واجلالدون 
ا�شتثنائياً  حدثاً  الإعدام  كان  اإذا  واأنه 

�شار الن ظاهرة روتينية.
يف �شهر اآذار هذا العام و�شلت املنا�شلة 
هند احل�شيني مدينة رام اهلل للم�شاركة 
وعيد  العاملي  املراأة  يوم  فعاليات  يف 
الأم، جاءت من القد�ض ودخلت رام اهلل 
وغبار  عاٍل  جدار  قلنديا،  حاجز  عرب 
املراأة  هذه  وجنون،  واهانات  واختناق 
الفل�شطينية  ترييزا  بالأم  لقبت  التي 
والجتماعي  التطوعي  العمل  رائدة 
منزلها  حولت  فل�شطني،  يف  والرتبوي 
بعد  الأيتام،  لرعاية  دار  اإىل  عام 1948 
من  الناجني  الأطفال  احت�شنت  ان 
جيبها  يف  يكن  ومل  يا�شني  دير  مذبحة 
هذا  ومع  فل�شطينياً  جنيهاً   138 �شوى 
يتيماً  طفاًل   55 مع  تعي�ض  ان  قررت 
مق�شمة ان تعي�ض معهم اأو متوت معهم، 
وقد تخيلت ان اأولئك الأطفال ان ماتوا 
الفل�شطيني،  املجتمع  كل  زال  فكاأمنا 
الأيتام،  لرعاية  دار  اإىل  منزلها  وحتول 
واأ�شبح بعد ذلك مدر�شة يتعلمون فيها، 
وتنوعت  وتوزعت  املدر�شة  وكربت 
ن�شاطاتها، واأ�شبحت اليوم �رسحاً كبرياً 

با�شم دار الطفل العربي الفل�شطيني.
يف  تفت�ض  الأطفال  اأم  احل�شيني  هند 
جزء  لها  قالوا  اأطفالها،  عن  اهلل  رام 
كبري منهم يف ال�شجون، جزء اآخر حتت 
قتلتهم  واآخرون  املنزلية،  القامات 
هل  والقنا�شة،  الإ�رسائيلية  القوات 
ت�شاءلت هند  عادت ذكريات املجزرة؟ 
احل�شيني وهي ت�شمع �شوت طفل ي�شاأل 
اأطفال  اأبيه،  عن  ي�شاأل  واآخر  اأمه،  عن 
وحينها  عياًء،  النوم  حتى  يجه�شون 
من  مبارك  �شماح  الطفلة  جنازة  مرت 
امامها، هذه مدينة اأم مقربة؟ الأطفال 
الأطفال  املدر�شة،  مقاعد  على  لي�شوا 
على  �شوراً  �شوى  لهم  اأجد  ل  غائبون، 
املدر�شة  نو�شع  ان  علينا  اجلدران، 
رائحة  اأ�شم  الآن،  الأطفال  كل  وجنمع 
نحيب  �شوت  كله،  الوطن  يف  جمزرة 
�شوت  والن�شاء،ل  لالأمهات  مفجع 

لالأطفال يف البيت.
يف رام اهلل ا�شتقبلت �شميحة خليل رئي�شة 
�شلمى  من  كل  الأ�رسة  اإنعا�ض  جمعية 
طوبي وهند احل�شيني، ا�شت�شافتهن يف 
هناك  ومن  البرية،  مدينة  يف  اجلمعية 
ن�شاء  مع  جتمع  امراأة  ذكريات  تداعت 
ومال  ثياب  من  تي�رس  ما  كل  فل�شطني 
والالجئني  املنكوبني  لإغاثة  وطعام 
جمعية  بعدها  لتوؤ�ش�ض  النكبة،  عام 
الحتاد الن�شائي العربي يف البرية ومن 
ال�شيدات  من  جمموعة  مع  اأ�ش�شت  ثم 
اإنعا�ض الأ�رسة. هنا يف رام اهلل  جمعية 
�شميحة خليل، امراأة قادت املظاهرات 
طليعتها،  يف  و�شارت  وامل�شريات 
موؤامرات  الن�شائي  ب�شوتها  اأ�شقطت 
ال�شعب  �شد  وحتالفات  وخمططات 
واأعظم  اأ�شخم  قادت  الفل�شطيني، 
املظاهرات الن�شائية دفاعاً عن حقوق 
�شعبنا وحقوق املراأة. اعتقلت �شلطات 
مرات  عدة  خليل  �شميحة  الحتالل 
وفر�شت عليها الإقامة اجلربية ل�شنوات، 
قيود  عليها  وو�شعت  ال�شفر  من  ُمنعت 
الفل�شطينية  للمراأة  ممثلة  كانت  كثرية، 
يف  وحمافلها،  الدنيا  موؤمترات  كل  يف 
�شوت  وعزميتها  نربتها  و  خطابها 
الأ�رسى  اأمهات  �شوت  مميز،  ن�شائي 
قائدة  واملعذبني،  واجلرحى  وال�شهداء 
الأ�رسة  اإنعا�ض  جمعية  موؤ�ش�شة  حولت 
اإىل حا�شنة وطنية و�شيا�شية واجتماعية 

لكل الفل�شطينيني.
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راأفت  الدكتور  املخت�ض  الباحث  ودعا 
ق�شية  اجتاه  بواجبه  للقيام  اجلميع  حمدونة 
اأن  على  واأكد   ، ح�شا�ض  وقت  يف  الأ�رسى 
خلطوات  يحتاجون  الفل�شطينيني  املعتقلني 
و�شدد   ، الن�شالية  خطواتهم  لجناح  موؤثرة 
يف  الأ�رسى  خطوات  م�شاندة  اأهمية  على 
والعربى  الفل�شطينى  امل�شتوى  على  ال�شجون 
والدوىل ، وذلك يف اأعقاب الهجمة امل�شعورة 
من قبل احلكومة ال�رسائيلية على املعتقلني 
الفل�شطينيني فى اأعقاب قرارات جلنة اأردان 
د.  الأ�رسى  وطالب  على  للت�شييق  ال�شاعية 
للت�شدى  اإ�شرتاتيجية  خطة  بو�شع  حمدونة 
تدعيم  على  واأكد   ، ال�رسائيلية  للهجمة 
باملواثيق  الفل�شطيني  الإعالمي  اخلطاب 
الدولية واتفاقيات جنيف الربعة ومواد حقوق 
الن�شان ،و�شدد على التفريق فى لغة اخلطاب 
الذات  ، وجتاوز حماكاة  الداخلي واخلارجي 
ناطقة  و�شائل اعالم  وان�شاء   ، العاملية   نحو 
باللغات الأخرى وخا�شة الجنليزية ملخاطبة 
العامل  و�رسفاء  واأحرار  اخلارجي  اجلمهور 
وجمموعات ال�شغط الدولية ، وافراد و�رساء 

املقروءة  الو�شائل  يف  اعالنية  م�شاحات 
على  املمول  والعالن  واملرئية  وامل�شموعة 

�شفحات التوا�شل الجتماعى بلغات متعددة 
، وتفعيل دور ال�شفارات الفل�شطينية والعربية 

التقارير  وتقدمي  عمل  بور�ض  القيام  عرب 
الن�شان  حقوق  ومنظمات  العالم  لو�شائل 

وجمموعات ال�شغط الدولية ، .
اخلطاب  اأن�شنة  لأهمية  حمدونة   واأ�شار  د. 
و�شائل  وان�شاء   ، للعامل  املوجه  الفل�شطيني 
وخا�شة  الأخرى  باللغات  ناطقة  اعالم 
اخلارجي  اجلمهور  ملخاطبة  الجنليزية 
الو�شائل  يف  اعالنية  م�شاحات  و�رساء   ،
والعالن  واملرئية  وامل�شموعة  املقروءة 
الجتماعى  التوا�شل  �شفحات  على  املمول 
ال�شفارات  دور  وتفعيل   ، متعددة  بلغات 
الفل�شطينية يف اخلارج عرب القيام بور�ض عمل 
ومنظمات  العالم  لو�شائل  التقارير  وتقدمي 
الدولية  ال�شغط  وجمموعات  الن�شان  حقوق 
الأ�رسى حتتاج  ق�شية  اأن  د. حمدونة  وبني   .
للكثري من اجلهد والبداع على كل امل�شتويات 
 ، والدوىل  والعربى  املحلى  ال�شعيد  على 
 ، وال�شعبى  والقانونى  والعالمى  وال�شيا�شى 
وبلغات متعددة وعدم اختزال ق�شية الأ�رسى 
باجلانب املحلى وحماكاة الذات الوطنى على 

اأهميته .

طالب مركز الأ�سرى للدرا�سات املوؤ�س�سات احلقوقية والن�سانية واجلماهري الفل�سطينينة والأ�سدقاء واملت�سامنني 
مع الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف كل اأنحاء العامل للقيام باأو�سع فعاليات ت�سامنية مع معتقلى النقب والأ�سرى 

عموماً يف اأعقاب ا�سرار اإدارة م�سلحة ال�سجون ال�سرائيلية بتجاهل مطالب الأ�سرى الداعية لإزالة اأجهزة 
الت�سوي�س املوؤثرة على �سحة الأ�سرى يف حميط الأق�سام مبعتقل النقب .

مركز الأ�سرى للدرا�سات 

املعتقلون الفل�سطينيون يحتاجون خلطوات 
موؤثرة الإجناح خطواتهم الن�سالية



عي�شة ق.

يف �ملقابل ت�رص ت�شكيلة �أوملبي 
بالز�د  �الحتفاظ  على  �ملدية 
منطقة  يف  تتو�جد  و�لتي  كامال 
بال�شقوط،  �ملهددين  وثاين 
�الأوملبي  �أمام  خيار  ال  وبالتايل 
�لثالث  �لنقاط  �إحر�ز  �شوى 
ومغادرة منطقة �خلطر لالبتعاد 
يف  بال�شقوط،  �ملهددين  عن 
ي�شتهدف وفاق �شطيف  �ملقابل 
عندما  �ليوم  �النت�شار  حتقيق 
�ل�شيف مولودية وهر�ن  ي�شتقبل 
و��شتعادة �النفر�د باملركز �لر�بع 
مر�قبة  من  مقربة  على  للبقاء 

�شباق �الأدو�ر �الأوىل و�شان مركز 
موؤهل للم�شاركة �ملو�شم �ملقبل 

يف مناف�شة قارية.
مليلة  عني  جمعية  يلعب  بينما 
مبار�ة �شعبة على ميد�نه عندما 
برج  �أهلي  �ل�شيف  ي�شتقبل 
�لفر�شة  �شتكون  �أين  بوعريريج، 
مو�تية �أمام ت�شكيلة »ال�شام« من 
�أجل �البتعاد عن منطقة �خلطر 
و��شتعادة نغمة �النت�شار�ت �لتي 
عني  مدينة  ت�شكيلة  عن  تغيب 
على  جوالت  ثماين  منذ  مليلة 
العبو  يعول  �ملقابل  يف  �لتو�يل، 
ورفع  �ل�شمود  على  �لربج  �هلي 
�لتحدي من �أجل مو��شلة �شل�شلة 

و�ال�شتفاقة  �اليجابية  �لنتائج 
�لتو�يل  على  لقاء�ت  �ربع  بعد 

دون هزمية.

برنامج املباريات:

برج  �أهلي   / مليلة  عني  جمعية 
بوعريريج

�لقبائل  �شبيبة   / �ملدية  �أوملبي 
دون جمهور

�للقاء�ن يجريان على 15:00
وفاق �شطيف / مولودية وهر�ن  

دون جمهور
�ملبار�ة جتري �بتد�ء من �ل�شاعة 

16:00

الو�صيف يف تنقل �صعب للمدية قمة ب�صطيف وال�صام لالبتعاد عن اخلطراجلولة 24 للرابطة املحرتفة الأوىل
تتوا�شل م�شاء اليوم برجمة مباريات اجلولة 24 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي 
�شوف تعرف خو�ض ثالث مقابالت، يتقدمها التنقل ال�شعب الذي ينتظر الو�شيف 

�شبيبة القبائل نحو عا�شمة التيطري ملواجهة اأوملبي املدية يف مباراة قوية بفريقني 
يلعبان باأهداف متباينة، اأين ت�شتهدف ت�شكيلة »الكناري« العودة بالفوز وت�شيق 

اخلناق على املت�شدر احتاد العا�شمة عرب تقلي�ض الفارق اإىل نقطتني فقط وموا�شلة 
لعب الأدوار الأوىل للتتويج بلقب البطولة الوطنية

وفاق �شطيف / 
مولودية وهران

الن�صر الأ�صود 
ي�صتهدف املركز 

الرابع واحلمراوة 
تبحث نتيجة ايجابية

مولودية  �ل�شيف  �شطيف  وفاق  يلتقي 
وهر�ن يف مبار�ة تعد بالكثري على �أر�شية 
ميد�ن �لثامن ماي رغم �إجر�ئها يف غياب 
على  �مل�شلطة  �لعقوبة  ب�شبب  �جلمهور 
يعول  �ل�شدد  هذ�  ويف  �لوفاق،  �أن�شار 
ح�شم  على  نغيز  نبيل  �ملدرب  �أ�شبال 
�ال�شتفاقة  وتاأكيد  ل�شاحلهم  �ملو�جهة 
عندما  �الأخرية  �جلولة  يف  حققوها  �لتي 
�جلز�ئر  مولودية  �أمام  �لفوز  حققو� 
�لتو�يل  على  �لثاين  �النت�شار  وي�شتهدفون 
د�خل �لقو�عد و�لذي ي�شاهم يف �رتقائهم 
يو��شلون  �أين  �لر�بع،  باملركز  و�نفر�دهم 
من  �الأوىل،  �الأدو�ر  لعب  �شباق  مر�قبة 
نقاط  ثالث  �إىل  �لفارق  تقلي�ص  خالل 
بار�دو  نادي  �لثالث  �ملركز  �شاحب  عن 
م�شاركة  �شمان  على  �لتناف�ص  ومو��شلة 
�آمال  ت�شييع  بعد  �لقادم  �ملو�شم  قارية 
هذ�  باللقب  �لتتويج  على  �لتناف�ص 
�ليوم  مو�جهة  تعرف  و�شوف  �ملو�شم، 
�أمام مولودية وهر�ن غياب �ملد�فع �أن�ص 
منها،  يعاين  �لتي  �الإ�شابة  ب�شبب  �شاعد 
�حلبيب  �ملهاجم  م�شاركة  تتاأكد  بينما مل 
من  معاناته  ب�شبب  �للقاء  يف  بوقلمونة 
مولودية  العبو  يتنقل  بدوره،  �لزكام. 
بحثا  �لعليا  �له�شاب  عا�شمة  �إىل  وهر�ن 
وتفادي  �يجابية  بنتيجة  �لعودة  عن 
�ل�شقوط يف هزمية جديدة تعقد و�شعغية 
يبتعد  ال  �لذي  وهو  به  وتع�شف  �لفريق 
حيث  �خلطر،  منطقة  عن  نقطتني  �شوى 
�شعوبة  »�حلمر�وة«  ت�شكيلة  العبو  يدرك 
�لذي  �لوفاق  �أمام  تنتظرهم  �لتي  �ملهمة 
يعرف �لتفاو�ص على ملعبه، لكنها ت�شعى 
�للقاء  خو�ص  و��شتغالل  مفاجاأته  �إىل 
دون جمهور وبعيد� عن �ل�شغط من �أجل 
حتقيق �لهدف �مل�شطر، خا�شة و�أن فريق 
عا�شمة �لغرب �جلز�ئري قدم مبار�ة قوية 
نهائي  ربع  �شمن  ق�شنطينة  �شباب  �أمام 
�أمام  بالتعادل  وعاد  �جلمهورية،  كاأ�ص 
�لالعب  رفقاء  يعول  وبالتايل  �ل�شيا�شي 
�لعالية  �ملعنويات  على  من�شوري  زكريا 
ت�شجيل  تفادي  �أجل  من  يحوزونها  �لتي 

خ�شارة يف �شطيف.
عي�شة ق.

بطولة العامل 
لل�شوطوريو بطوكيو

مرتبة ثالثة تاريخية 
للجزائر يف الكاتا

 
دو-  للكار�تي  �جلز�ئري  �ملنتخب  �حرز 
كاتا »�شوطوريو« مرتبة ثالثة  تاريخية يف 
بطولة �لعامل لالخت�شا�ص بطوكيو �ليابان 
�ملدير  وو�شف  �م�ص،  �أول  جرت  �لتي 
�الجناز  ح�شناوي  يو�شف  �لوطني  �لفني 
من  باالأول  �جلز�ئر  ممثلو  حققه  �لذي 
وي�شارك  �لريا�شة،  هذه  تاريخ  يف  نوعه 
�جلز�ئري  �ملنتخب  من  عنا�رص  �أربعة 
يف  �كابر  لل�شوطوريو-  دو-   للكار�تي 
مونديال �ليابان ، بهدف حت�شني ترتيبهم 
يبقى  �لذي  �لقتايل  �لفن  �لعاملي يف هذ� 
ح�شبما  �جلز�ئر  يف  �الن  حلد  متو��شعا 
�شمري  من  بكل  �المر  ويتعلق  ح�شناوي، 
ويتا�ص،  معاد  حاوة،   حكيم   ، لعكروت 
�لذين دخلو� مناف�شات �لكاتا ح�شب �لفرق 
�آمينة مر�بط  ��شتهلت �مل�شارعة  بينما   ،
هذه �الأم�شية مناف�شة- فردي وهذ� حتت 

�إ�رص�ف �ملدربة �لوطنية �إميان لغويل.
وكالت

اأوملبي املدية / �شبيبة القبائل

 اأبناء التيطري يف خطر والكناري لت�صييق
 اخلناق على ال�صدارة

يحت�شن �ليوم ملعب �إليا�ص �إمام 
�أوملبي  فريقي  جتمع  مبار�ة 
�لقبائل  �شبيبة  و�ل�شيف  �ملدية 
متباينة،  باأهد�ف  جتري  و�لتي 
�ملحلي  �لفريق  يعول  حيث 
�ملقابلة  خو�ص  ��شتغالل  على 
�إحر�ز  �أجل  من  ملعبه  على 
�لفوز  وحتقيق  �لثالث  �لنقاط 
عن  باالبتعاد  لهم  ي�شمح  �لذي 
يدرك  حيث  �خلطر،  منطقة 
و�شعيتهم  �ن  �الأوملبي  العبو 
مبو��شلة  لهم  ت�شمح  ال  �حلالية 
يتو��شل  �لذي  �لنقاط  نزيف 
على  مقابالت  �شت  مد�ر  على 
يف  �الأوملبي  و�نهزم  �لتو�يل، 

مبارياته �خلم�ص �الأخرية، و�لتي 
�إىل  به  ودفعت  و�شعيته  عقدت 
قبل  ما  �ملركز  �إىل  �لتدحرج 
هذ�  �لرتتيب،  �الأخري يف جدول 
مدينة  �أبناء  يجعل  �لذي  �الأمر 
ملزمون  »�لتيطري«  عا�شمة 
�ليوم  مقابلة  يف  غري  ال  بالفوز 
موؤخرة  يف  �كرث  �لغرق  لتفادي 
�لفوز  و�أن  خا�شة  �لرتتيب، 
�الإرتقاء  على  �الأوملبي  ي�شاعد 
�إىل �ملركز �لعا�رص و�البتعاد عن 
�ملقابل،  يف  �حلمر�ء.  �ملنطقة 
�لقبائل  �شبيبة  �لو�شيف  ي�شعى 
�لو�شعية  ��شتغالل  عن  �لبحث 
�ملعقدة �لتي مير عليها م�شيفه 

كامال  بالز�د  �لعودة  �أجل  من 
و�أن  خا�شة  �ملدية،  تنقل  من 
فر�شة  متلك  »�لكناري«  ت�شكيلة 
ثمينة من  و�أمامها فر�شة  كبرية 
�شد�رة  يف  �لطاولة  قلب  �أجل 
على  �خلناق  وت�شييق  �لرتتيب 
عرب  �لعا�شمة،  �حتاد  �لر�ئد 
�إىل  �لفارق  وتقلي�ص  �لفوز 
�ل�شد�رة،  عن  فح�شب  نقطتني 
حيث يتم�شك رفقاء �لالعب بن 
خليفة بحظوظهم كاملة من �جل 
قلب �ملو�زين و�للعب بقوة على 

�لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية.
عي�شة ق.

البطولة الإفريقية للتن�ض اأوا�شط

ريحان يتاأهل اإىل  الدور النهائي

�جلز�ئري  �لتن�ص  العب  تاأهل 
�لنهائي  �لدور  �ىل  ريحان  يو�شف 
لالأو��شط  �الإفريقية  للبطولة 
بعد  �ملغرب  مبر�ك�ص  �جلارية 
�إ�شماعيل  �ملغربي  على  فوزه 
�شعدي مبجموعتني دون رد 6-1 و 
�أح�شن العب و�عد  6-4، ووو�جه 
للتن�ص �جلز�ئري �أم�ص يف �ملبار�ة 
�لنهائية �الإيفو�ري �لياكيم كوليبايل 
�مل�شنف �الأول و �ملتاأهل للنهائي 
�الإفريقي  �جلنوب  ح�شاب  على 
�مل�شنف  مونت�شي  خولولو�م 
يعترب  �لذي  ريحان  وكان  �لثالث، 
ت�شنيفا  جز�ئري  العب  �أح�شن 
ملركز  �لعاملي  �مل�شتوى  على 
140، قد تاأهل يوم �خلمي�ص للمربع 
�شفيان  �ملغربي  �أمام  �لذهبي 
من  و2-6(.    0-6 �مل�شباحي 
جهتهما، �نهزم �جلز�ئريان �شمري 

و�ينا�ص   463 �ملركز  رقيق  حمزة 
بكر�ر )ملرتبة 478 يف �لدور �الأول 
ذكور و�ناث �أمام �ملغربيني مهدي 
بلماحي 6-1، 6-1 و�شلمى لوديلي 
جهتها،  من   ،3-6  ،1-6  ،6-4
�ملرتبة  قدور  بن  ليندة  �ن�شحبت 
226 عامليا من �ملناف�شة �لقارية 
�ال�شابة،  ب�شبب  حلظة  �آخر  يف 
ريحان  �نهزم  �لزوجي،  لقاء  ويف 
ورقيق يف �لدور ربع �لنهائي �مام 
طالب  �بو  بالل  �مل�رصي  �لثنائي 
وعند   ،2-6  ،4-6 زكريا  وفار�ص 
بكر�ر  �جلز�ئرية  غادرت  �الناث، 
�أوكيوتيي يف  �أجنيال  �لكينية  رفقة 
�لدور �الأول �أمام �لثنائي �ملغربي 
 ،4-6 عزيز  و�ميمة  عقيد  �شارة 
5-7 10-7، ويقود �لفريق �لوطني 

�ملدرب من�شف زهار.
وكالت

زرواطي: زط�صي يتدخل ب�صالحيات 
مدوار واأطراف حت�صر لالنقالب عليه

�ل�شاورة  �شبيبة  فريق  رئي�ص  �أّكد 
حممد زرو�طي �أن رئي�ص �لر�بطة 
�ملحرتفة لكرة �لقدم عبد �لكرمي 
مدو�ر ي�شهد تدخالت �رصيحة يف 
مهامه من طرف رئي�ص �الحتادية 
�جلز�ئرية للعبة خري �لدين زط�شي 
حيث  �لفدر�يل،  مكتبه  و�أع�شاء 
ت�رصيحات  يف  زط�شي  �أو�شح 
�الإ�شكندرية  مدينة  من  �إعالمية 
�مل�رصية �أين يتو�جد فريقه �لذي 
خا�ص ظهرية �أم�ص مبار�ة �الأهلي 
�الأخرية  �جلولة  �شمن  �مل�رصي 
�أبطال  ر�بطة  دور جمموعات  من 
�شغطا  يعي�ص  مدو�ر  �أن  �إفريقيا 
كبري� من خالل تبو�أ �ملن�شب �لذي 
يتو�جد عليه و�إ�رص�فه على ت�شيري 

�لبطولة �لوطنية.
�أن  حديثه  يف  زرو�طي  و��شتطرد 

مدو�ر منتخب من خالل �لت�شويت 
روؤ�شاء  طرف  من  لقيه  �لذي 
بر�بطتيها  �ملحرتفة  �الأندية 
فاإنه  وبالتايل  و�لثانية،  �الأوىل 
ملزم بتحمل م�شوؤولياته يف �تخاذ 
يتعلق  فيما  �ل�شائبة  �لقر�ر�ت 
ير�شخ  وال  �ملباريات  بربجمة 
من  عليه  �ملفرو�شة  لل�شغوطات 
�لفرتة  خالل  زط�شي  هيئة  طرف 
�الأخرية ح�شبه، مو�شحا �أن هناك 
�خلفاء  يف  تعمل  �الأطر�ف  بع�ص 
م�شيفا  �شده،  �نقالب  لتح�شري 
�شفه  يف  يقفون  �لفرق  روؤ�شاء  �أن 
�ملتحدث  و�نتقد  وي�شاندونه، 
ب�شدة �خلطوة �لتي تقوم بها �لفاف 
يف  فو�شى  خلق  على  تعمل  و�لتي 

ت�شيري �أمور �لبطولة �لوطنية.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

عدة  بلما�ضي  قائمة  و�ضهدت 
تغيريات مقارنة باملواجهة الأخرية 
املن�رصم  العام  نهاية  خا�ضها  التي 
فوز  و�ضهدت  الطوغو  اأمام  اخل�رص 
ر�ضميا  والتاأهل  الوطنية  العنا�رص 
حيث  القاري،  الكروي  العر�س  اإىل 
غربلة  موا�ضلة  بلما�ضي  ف�ضل 
بع�س  وا�ضتبعاد  الوطنية  الت�ضكيلة 
اإىل  الفر�ضة  منح  مقابل  الأ�ضماء 
واكت�ضاف  اآخرين  لعبني  جتريب 
الإ�ضافة  تقدمي  على  قدرتهم 
هذا  ويف  الوطني،  املنتخب  اإىل 
م�ّضت  بلما�ضيب  ثورة  فاإن  ال�ضدد 
مل  التي  الثقيلة  الأ�ضماء  من  عددا 
ال�ضابق  القائد  مق�ضلة  ترحمها 
�ضخ�ضيته  عنه  املعروف  للخ�رص 
بالعاطفة،  العرتاف  وعدم  القوية 
بلما�ضي  ا�ضتبعد  ال�ضدد  هذا  ويف 
عددا من الركائز يف �ضورة الثنائي 
براهيمي،  ويا�ضني  �ضليماين  اإ�ضالم 
ح�ضابات  عن  الأول  ابتعاد  ب�ضبب 
رفقة  الرتكي  فيرنبات�ضي  فريقه 
الذي  زية  بن  يا�ضني  الدويل  زميله 

مت ا�ضتبعاده من اخل�رص وبراهيمي 
الذي تلقى اإ�ضابة واأ�ضحى ل يلعب 
كثريا رفقة بورتو الربتغايل، وف�ضل 
منح الفر�ضة لتجريب وجوه جديدة. 
اإىل جانبهم، وا�ضل بلما�ضي ا�ضتبعاد 
الثالثي بلفو�ضيل، غزال، بن طالب 
بثقته  يح�ضون  ل  الذين  وبودبوز 
بينما  زفان،  فرحات،  جانب  اإىل 
الثنائي مبوحلي  الرتب�س  يغيب عن 
ل  فيما  الإ�ضابة،  ب�ضبب  وتاهرات 
يدخل لعب نابويل اليطايل فوزي 
غولم ح�ضابات بلما�ضي رغم تعافيه 
املناف�ضة  اإىل  وعودته  الإ�ضابة  من 
القائمة  �ضهدت  بينما  ناديه،  رفقة 
اإىل لعب  مرة  لأول  الدعوة  توجيه 
لكحل  فيكتور  الفرن�ضي  لوهافر 
برينتفورد  رفقة  املتاألق  وعودة 
الذي  رحمة  بن  �ضعيد  الجنليزي 
الت�ضكيلة  �ضفوف  عن  ا�ضتبعد 
الوطنية يف الأعوام الأخرية، وتوجيه 
الدعوة جمددا غلى مهدي عبيد يف 
العا�ضمة  احتاد  لعب  اإ�ضابة  ظل 
جدد  املقابل،  يف  �ضيتة.  اأ�ضامة 
املحلي  الالعب  يف  الثقة  بلما�ضي 
واختار و�ضع الثقة يف خم�ضة لعبني 

ين�ضطون يف البطولة الوطنية والذين 
التي  الودية  املباراة  خالل  اأقنعوه 
اأمام  الوطنية  الت�ضكيلة  خا�ضتها 
مباريات  من  لعدد  ومعاينته  قطر 
بكل  الأمر  ويتعلق  الوطنية  البطولة 
من حار�س وفاق �ضطيف م�ضطفى 
يف  ثقته  بلما�ضي  جدد  الذي  زغبة 
متو�ضطك  جانب  اإىل  امكانياته، 
حممد  العا�ضمة  احتاد  ميدان 
بدوره،  الثقة  ك�ضب  الذي  بلخما�ضة 
نادي  لثالثي  الدعوة  وجه  بينما 
ونعيجي  بوداوي  لو�ضيف،  بارادو 
لأول مرة اإىل املنتخب الأول بعدما 
قدموا م�ضتويات كبرية منذ انطالق 
املو�ضم. ومت�ّضك بلما�ضي بخدمات 
عدد من العنا�رص الوطنية التي عمل 
معها منذ التحاقه بالعار�ضة الفنية 
يف  املن�رصم  العام  �ضائفة  الوطنية 
دوخة  الدين  عز  احلار�س  �ضورة 
بن  اأ�ضا�ضيا، ماندي،  للعب  املر�ضح 
تايدر، حمرز، بن  �ضبعيني، باليلي، 

العمري وغريهم.

قائمة الالعبني:

الرائد  دوخة  الدين  عز  احلرا�س: 
وفاق  زغبة  م�ضطفى  ال�ضعودي، 

�ضطيف، األيك�ضندر اأوكيدجا ميتز 
ني�س،  عطال  يو�ضف  الدفاع: 
بيتي�س،  ريال  ماندي  عي�ضى 
بن  جمال  رين،  �ضبعيني  بن  رامي 
هيثم  ال�ضعودي،  ال�ضباب  العمري 
ح�ضاين  اإليا�س  بارادو،  لو�ضيف 
عبد  اأيوب  حلي�س،  رفيق  الغرافة، 
فار�س  حممد  �ضيون،  الالوي 
امليدان:  و�ضط  اليطايل.  �ضبال 
اإمبويل، حممد  نا�رص  بن  ا�ضماعيل 
�ضفري  العا�ضمة،  احتاد  خما�ضة  بن 
�ضفيان  مونرتيال،  اإمباكت  تايدر 
فيغويل غالتا�رصاي، فيكتور لكحل 
لوهافر، مهدي عبيد ديجون، ه�ضام 
حمرز  ريا�س  بارادو،  بودراوي 
باليلي  ويو�ضف  �ضيتي  مان�ض�ضرت 

الرتجي التون�ضي.
الهجوم: بغداد بوجناح ال�ضد، اأ�ضامة 
زكريا  الهولندي،  درفلوفيتي�س 
نابويل،  اأونا�س  اآدم  بارادو،  نعيجي 

�ضعيد بن رحمة برينتفورد.

ا�شتبعد مبوحلي �شليماين براهيمي ا�شتدعى لكحل لأول مرة واأعاد بن رحمة

بلما�سي يحدث ثورة وي�سع غوالم خارج احل�سابات

اأعلن الناخب الوطني جمال بلما�شي عن قائمة مو�ّشعة ت�شم 26 حت�شبا لنطالق ترب�ص املنتخب الوطني املقرر 
ابتداء من الغد مبركز حت�شري املنتخبات الوطنية ب�شيدي مو�شى، والذي يندرج �شمن التح�شري خلو�ص مواجهتي 

غامبيا املقررة بتاريخ 22 مار�ص املقبل مبلعب م�شطفى ت�شاكر بالبليدة حل�شاب اجلولة ال�شاد�شة والأخرية من 
الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ص اإفريقيا لالأمم املقررة هذه ال�شائفة يف م�شر، غلى جانب خو�ص مباراة ودية اأمام 

املنتخب التون�شي يف تاريخ 26 مار�ص املقبل

مدرب غامبيا ي�ستدعي 
20 العبا ملواجهة اخل�سر

ن�شر ح�شني داي / الزمالك امل�شري اليوم ابتداء من 17:00

الن�سرية اأمام حتمية 
الفوز لبلوغ ربع النهائي

الغامبي  املنتخب  مدرب  اأعلن 
قائمة  اأم�س عن  اول  �ضانفيي  توم 
ملواجهة  حت�ضبا  لعبا   20 ت�ضم 
بتاريخ  املقررة  الوطني  املنتخب 
22 مار�س مبلعب م�ضطفى ت�ضاكر 
ابتداء من ال�ضاعة التا�ضعة اإل ربع 
ال�ضاد�ضة  اجلولة  حل�ضاب  ليال 
اأمم  كاأ�س  ت�ضفيات  من  والأخرية 
بعودة  القائمة  ومتيزت  اإفريقي، 
العديد  تغيب  بينما  كولي،  عمر 
من ركائز الفريق ب�ضبب الإ�ضابات 
اأو العقوبات، ومن بني امل�ضتدعني 
كاتانيا  مانيه  خليفة  اجلدد 
كروبايل  مارونغ  نوها  واملهاجم 

اأتلتيكو البليار.
اللقاء  البلجيكي  التقني  وو�ضف 
اجلمعة  املقرر  اجلزائر  �ضد 
»للعقارب«  بالن�ضبة  بالهام  املقبل 
اأمم  لكاأ�س  الت�ضفيات  اإطار  يف 
ال�ضاأن:  هذا  يف  وقال  اإفريقيا، 
»يجب علينا الفوز على اجلزائر مع 
والطوغو،  البينني  تتعادل  اأن  اأمل 
العايل  بال�ضغط  املقابلة  �ضتتميز 
يف ظل اأملنا بالعبور وانتظار نتيجة 
�ضندخل  لكننا  الخرى،  املباراة 
الناخب  واأكد  كبري«،  برتكيز 
اأف�ضل  �ضيقدم  فريقه  اأن  الغامبي 

ما لديه لتحقيق الإجناز والإطاحة 
اأن  بالرغم من  بالفريق اجلزائري 

م�ضريهم لي�س بني اأيدينا وفقط.
املعنيون  الالعبون  غدا  و�ضيلتقي 
قبل  بباجنول،  اجلزائر  مبباراة 
البي�ضاء  الدار  نحو  يطريوا  اأن 
باملغرب لإجراء ترب�س حت�ضريي 
اجلزائر  اإىل  التحول  ثم  ق�ضري 
وقبل  القادم،  اخلمي�س  �ضهرة 
والأخرية  ال�ضاد�ضة  اجلولة  خو�س 
»اخل�رص«  �ضمن  الت�ضفيات  من 
القاري  العر�س  اإىل  تاأهلهم 
الرابعة،  للمجموعة  بت�ضدرهم 
بني  الثانية  البطاقة  و�ضتلعب 
وتوجد  والطوغو،  البينني  غامبيا، 
الثالث  ال�ضف  حتتل  التي  غامبيا 
رفقة الطوغو اأمام �رصورة التفوق 
على زمالء احلار�س مبوحلي باأمل 
التاأهل، بينما الطوغو ملزم بالفوز 
البينني  يكفي  حني  يف  البنني  على 
نتيجة التعادل لل�ضعود اإىل الدورة 
النهائية لأمم اإفريقيا التي �ضتلعب 
مب�ضاركة  التاريخ  يف  الأوىل  للمرة 
24 منتخبا و�ضتحت�ضنها م�رص بني 

21 جوان و 19 جويلية.
وكالت

يحت�ضن ملعب 5 جويلية الأوملبي 
جتمع  قوية  مباراة  اليوم  اأم�ضية 
فريقي ن�رص ح�ضني داي والزمالك 
�ضمن  تندرج  والتي  امل�رصي 
من  والأخرية  ال�ضاد�ضة  اجلولة 
دور جمموعات كاأ�س الكاف، حيث 
يف  اجلزائرية  الكرة  ممثل  يلعب 
م�ضريية  مباراة  القارية  املناف�ضة 
تاأ�ضرية  ح�ضم  اأجل  من  اليوم 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  التاأهل 
لكاأ�س الكاف، اأين يحتاج اإىل الفوز 
مبا�رصة  التاأهل  �ضمان  اأجل  من 
اإىل الدور املوايل وموا�ضلة غمار 
انتظار  دون  القارية  املناف�ضة 
يجمع  الذي  الثاين  اللقاء  نتيجة 
وبيرتو  الكيني  غورماهيا  فريقي 
الغر�س  ولهذا  الأنغويل،  اأتلتيكو 
اأمام فر�ضة  فاإن الن�رصية تتواجد 
الأبواب  اأو�ضع  من  التاريخ  دخول 
بلوغ هذا  لها  ي�ضبق  التي مل  وهي 

الدور من املناف�ضة القارية.
الفني  الطاقم  قام  الغر�س  لهذا 

كافة  من  الالعبني  بتح�ضري 
من  املعنوية  خا�ضة  النواحي 
التامة  بحظوظهم  التم�ضك  اأجل 
الإطاحة  على  بقرتهم  والإميان 
والحتفاظ  البي�ضاء  القلعة  بنادي 
الوطن  اأر�س  يف  التاأهل  بتاأ�ضرية 
�ضهلة  تكون  لن  املهمة  اأن  رغم 
اجلولة  يف  فاز  قوي  فريق  اأمام 
املن�رصمة برباعية اأمام غورماهيا 
على  الرابعة  املجموعة  ويت�ضدر 
التي  الن�رصية  عن  نقطة  بعد 
بيرتو  رفقة  الو�ضافة  تتقا�ضم 
املدرب  اأ�ضبال  ويبحث  اأتلتيكو، 
الهزمية  تدارك  عن  اإيغيل  مزيان 
اجلولة  يف  تلقوها  التي  القا�ضية 
الفارطة باأنغول اأمام بيرتو اأتلتيكو 
يجدون  وبالتايل  نظيفة،  بثنائية 
غري  ل  الفوز  خيار  اأمام  اأنف�ضهم 
يكيفيهم  ل  التعادل  وان  خا�ضة 
من  املقبل  الدور  بلوغ  اأجل  من 

مناف�ضة كاأ�س الكاف.
عي�شة ق.

حت�شبا للقاءين اأمام غينيا ال�شتوائية 
لت�شفيات كاأ�ص اإفريقيا لأقل من 32 �شنة

باتيلي ي�ستدعي 23 العبا لرتب�ص 
اأوملبيي اخل�سر

ا�ضتدعى مدرب املنتخب الوطني الأوملبي ليدوفيت�س باتيلي قائمة 

ت�ضم جمموع 23 لعبا واملعنية بخو�س الرتب�س التح�ضريي الذي 

مار�س   27 تاريخ  اإىل  ويتوا�ضل  اليوم  من  ابتداء  الالعبون  يخو�ضه 

املقبل، حيث يندرج الرتب�س التح�ضريي املربمج يف مركز �ضيدي 

غينيا  منتخب  اأمام  املزدوجني  للقاءين  التح�ضري  �ضمن  مو�ضى 

لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات  �ضمن  ال�ضتوائية 

لفئة اقل من 23 �ضنة، حيث يخو�س لعبو اأوملبيي اخل�رص مباراة 

الذهاب مبدينة مالبو يف 23 مار�س بينما تلعب العودة على ملعب 

5 جويلية يف 26 من ال�ضهر احلايل. ويف اإطار التح�ضري للقاءي غينيا 

مدير  من�ضب  اأي�ضا  ي�ضغل  الذي  باتيلي  الفرن�ضي  وجه  ال�ضتوائية 

املنتخبات الوطنية الدعوة اإىل 23 لعبا، وهي القائمة التي عرفت 

تواجدا قويا لالعبي نادي بارادو با�ضتدعاء خم�ضة لعبني ويتعلق 

الأمر بكل من اأمين بوقرة، حمزة موايل، يو�ضف دوار، عبد اجلليل 

املحرتف  الالعب  تواجد  القائمة  وعرفت  زرقان،  واآدم  طاهري 

رفقة اأجنيه الفرن�ضي فريد املاليل وهو خريج اأكادميية بارادو.

ع.ق.

بلما�سي يعقد اليوم ندوة 
�سحفية ب�سيدي مو�سى

املنتخب  مدرب  يعقد 
بلما�ضي  جمال  الوطني 
ندوة �ضحفية ظهرية اليوم 
مبركز حت�ضري املنتخبات 
مو�ضى،  ب�ضيدي  الوطنية 
احلديث  اأجل  من  وذلك 
اللتان  املواجهتني  عن 
املنتخب  تنتظران 
الفرتة  خالل  الوطني 
مقابلتي  بخو�س  املقبلة 

 22 يف  املقررة  ت�ضعة ي�ضتغل بلما�ضي الندوة ال�ضحافية للتطرق اإىل الرتب�س التح�ضريي مباراة ودية حت�ضريية مقررة يف تاريخ 26 من نف�س ال�ضهر، حيث املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2019 وتون�س التي تندرج �ضمن مار�س املقبل حل�ضاب اجلولة ال�ضاد�ضة والأخرية من الت�ضفيات غامبيا  مدار  على  الوطنية  للعنا�رص  �ضطره  الذي  العمل  بها من وبرنامج  قام  التي  للخيارات  التطرق  اإىل جانب  العمل،  اأ�ضام من 
خالل اإعالنه للقائمة املعنية بالرتب�س.

ع.ق.
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.   لعبو بارادو يك�شبون ثقة الناخب الوطني



�إنريكي يجري تعديالت على ت�شكيلة الروخا
اختارها  التي  الت�شكيلة  على  كبرية  بتعديالت  اإنريكي  لوي�س  الإ�شباين  املنتخب  مدرب  قام 
خلو�س املباراتني �شد الرنوج ومالطا يف ت�شفيات كاأ�س اأوروبا 2020، حيث ا�شتدعى العديد 
�شان جرمان  باري�س  بينهم على اخل�شو�س مدافع  الآخر  البع�س  واأعاد  الالعبني اجلدد  من 
الفرن�شي خوان برنات على ح�شاب اآخرين اأمثال اإي�شكو وكوكي، ووجه اإنريكي الدعوة لأربعة 
لعبني جدد هم مدافع اإ�شبيلية �شريجي غوميث 26 عاما ولعب و�شط بيتي�س اإ�شبيلية �شريخيو 
كانالي�س 28 عاما ولعب و�شط نابويل الإيطايل فابيان رويز 22 عاما ومهاجم خيتايف خاميي 
ماتا 30 عاما، كما اأعاد اإنريكي 4 لعبني اإىل الت�شكيلة وا�شتدعاهم للمرة الأوىل منذ ا�شتالمه 
املهمة ال�شيف املا�شي اأبرزهم مدافع باري�س �شان جرمان برنات وجناح اإ�شبيلية املخ�رضم 
يف  التوايل،  على  و2014   2015 منذ  روخا  ل  األوان  عن  يدافعا  مل  واللذين  نافا�س  خي�شو�س 
اإنريكي بع�س الالعبني الذين درجت العادة على تواجدهم �شمن الت�شكيلة  املقابل، ا�شتبعد 

مثل �شاوول نيغي�س اأتلتيكو مدريد واإي�شكو ريال مدريد.
وقال اإنريكي: »اإنها لي�شت ثورة، اإنها تطور«، وبرر اإنريكي على اخل�شو�س عودة نافا�س بطل 
العامل 2010 واأوروبا 2012 بعد خم�س �شنوات من الغياب مبو�شمه اجليد مع اإ�شبيلية، واأ�شاف: 
»لقد كان جيدا جدا منذ بداية املو�شم وكان حا�شما على اخل�شو�س، اإنه جناح هجومي جدا، 
لي�شت  »اإنها  الدفاعي«، وتابع  التقدم يف اجلانب  ا بع�س  اأي�شً اأنه حقق  واأعتقد  يتوغل كثريا، 
يتنا�شبون  الذين  الالعبني  ولكن  جيدا،  معهم  اأتوا�شل  الذين  بالالعبني  قائمة  اإعداد  م�شاألة 
ب�شكل اأف�شل مع فكرة ما نريد تقدميه على اأر�شية امللعب والذين يحققون لنا النتائج«، وقاد 
اإنريكي اإ�شبانيا اإىل الفوز 4 مرات يف املباريات التي قادها فيها منذ تعيينه، لكنها عانت من 
هزميتني اأمام اإجنلرتا وكرواتيا يف امل�شابقة اجلديدة دوري الأمم الأوروبية وف�شلت يف بلوغ 
ن�شف النهائي.، تلتقي اإ�شبانيا مع الرنوج يف 23 مار�س احلايل يف فالن�شيا ومالطا يف 26 منه 

يف ل فاليت.

موناكو يهزم ليل يف �لوقت �لقاتل
الأخرية من  الدقيقة  الرتتيب بهدف قاتل يف  ليل ثاين  يفه  على م�شّ غالياً  حقق موناكو فوزاً 
املواجهة التي جمعتهما م�شاء اأول اأم�س يف املرحلة 29 من الدوري الفرن�شي، و�شّجل املهاجم 
احت�شنها  التي  املباراة  من   90 الدقيقة  الإمارة يف  لنادي  الفوز  فيني�شيو�س هدف  الربازيلي 
ملعب موروا، وبات موناكو يف املركز 16 موؤقتاً بر�شيد 30 نقطة وهو مهدد بفقدان مركزه 
ل�شالح اأميان الذي لعب اأم�س اأمام م�شيفه اأجنيه يف حني جتّمد ر�شيد ليل عند 57 نقطة يف 
املركز الثاين خلف باري�س �شان جريمان املت�شدر 74 نقطة، وف�شل ليل بالتايل يف البتعاد عن 
اأقرب مالحقيه ليون 50 نقطة بع�رض نقاط، علماً باأن الأخري ي�شت�شيف مونبلييه اليوم ويتطلع 

اإىل الفوز وتقلي�س الفارق مع الفريق ال�شمايل.
املركز  اإىل  موؤقتاً  ني�س  وارتقى  بهدف ملثله،  تولوز  �شيفه  مع  ني�س  تعادل  ثانية  مباراة  ويف 
الثامن بر�شيد 41 نقطة اأمام رين 40 نقطة الذي يلعب اليوم مع بوردو، فيما تقدم تولوز للمركز 
14 موؤقتاً بر�شيد 32 نقطة، وكان ني�س البادئ بالت�شجيل يف عقر داره يف »األيانز ريفيريا« بف�شل 
ويالن �شيربيان من ت�شديدة من ركلة حرة من 30 مرتا ف�شل حار�س تولوز يف �شدها، قبل اأن 
يعادل الفريق ال�شيف عرب مهاجمه البديل فريمني موبيلي من جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

بعد دقيقتني من دخوله بدل من ال�شباين مانويل غار�شيا األون�شو.

كالياري يزيد حمن فيورنتينا
افتتاح  يف   1-2 فيورنتينا  �شيفه  على  تغلب  عندما  واحد  بحجر  ع�شفورين  كالياري  �رضب 
ولوكا  غالفاو  بدرو  جواو  للربازيلي  بهدفني  كالياري  وتقدم  ايطاليا،  بطولة  من   28 املرحلة 
ت�شيبيتيلي  قبل اأن ي�شجل فيديريكو كييزا الهدف الوحيد لل�شيوف، وحقق كالياري فوزه الثالث 
يف مبارياته اخلم�س الأخرية وال�شابع هذا املو�شم فهرب من املراكز املوؤدية للدرجة الثانية 
و�شعد اإىل املركز 14 بر�شيد 30 نقطة، وزاد حمن فيورنتينا عندما اأحلق به اخل�شارة الثانية 
يف مبارياته الأربع الأخرية التي مل يذق فيها طعم الفوز، وجتمد ر�شيد فيورنتينا الذي مني 

بخ�شارته ال�شابعة هذا املو�شم، عند 37 نقطة يف املركز العا�رض.

ليفانتي يجرب �شو�شييد�د على �لتعادل
م�شيفه  اأر�س  من  ثمينة  نقطة  الهبوط  ب�رضاع  واملعني   15 املركز  �شاحب  ليفانتي  افتك 
من   28 املرحلة  افتتاح  يف  ام�س  اأول   1-1 معه  بتعادله  �شو�شييداد  ريال  املرا�س«  »�شعب 
الدوري الإ�شباين، على ملعب »اأنويتا«، اأنهى �شاحب الأر�س ال�شوط الأول متقدماً بهدف جنمه 
اأّن ليفانتي اأدرك التعادل يف الوقت احل�شا�س بف�شل مهاجمه  البلجيكي عدنان يانوزاي غري 
بورخال مايورال القادم من ريال مدريد، وبقي ر�شيد ريال �شو�شييداد متجمداً عند النقطة 36 

يف املركز التا�شع، يف حني اأ�شاف ليفانتي 15 نقطته 31 ليت�شاوى مع جريونا موؤقتاً.

مونديال �الأندية يدفع ثمن �حلرب بني �لفيفا و�ليويفا
 

اأن  اإ�شباين،  �شفحي  تقرير  اأكد 
تتعر�س  لالأندية  العامل  كاأ�س  بطولة 
الدائرة  احلرب  ب�شبب  قوية  ل�شفعة 
القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  بني 
�شحيفة  واأ�شارت  الأوروبي،  ونظريه 
اجتماع  اأن  اإىل  الإ�شبانية  »ماركا« 
جمل�س الفيفا، اأول اأم�س والقرارات 
مع  التوتر  حدة  رفعت  اأعلنت،  التي 
وكان  م�شتوى،  اأعلى  اإىل  اليويفا 
قد  الفيفا  رئي�س  اإنفانتينو  جياين 
الحتاد  جمل�س  اإقناع  يف  جنح 
الدويل باملوافقة على مقرتح تنظيم 
الأندية مبجموع 24 فريًقا  مونديال 

بداية من عام 2021.
لعقد  الأوروبي  الحتاد  ويخطط 
الثالثاء  التنفيذية  للجانه  اجتماع 

بعد  اجلديد  الو�شع  لدرا�شة  املقبل، 
تكهنات،  اأكرث من جمرد  الآن  بات  بنظامه اجلديد  الأندية  اأن حل مقاطعة مونديال  الو�شع يف العتبار  الفيفا، مع  قرارات 
واأكد ال�شحيفة اأن ا�شتمرار حالة احلرب بني الطرفني �شتوؤدي اإىل تنظيم كاأ�س العامل لالأندية بالنظام اجلديد دون م�شاركة 
اأكرب الفرق الأوروبية، واأ�شارت اإىل اإنفانتينو حاول التو�شل اإىل اتفاق مع الحتاد الأوروبي، لكن الجتماعات واملحادثات التي 

عقدت بني الطرفني يف الفرتة املا�شية مل ت�شفر عن حل.
يذكر اأن رابطة الأندية الأوروبية برئا�شة اأندريا اأنييلي اأر�شلت خطاًبا اإىل اليويفا واإنفانتينو اأول اأم�س موقعا من 15 ع�شًوا يف 
جمل�س الإدارة، ومنهم م�شوؤولون يف مان�ش�شرت يونايتد وبر�شلونة واأجاك�س اأم�شرتدام الهولندي، يت�شمن معار�شة �رضيحة للنظام 

اجلديد اخلا�س ببطولة كاأ�س العامل لالأندية.

مبدئية  موافقة  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  جمل�س  اأعطى 
على العمل مع الدولة امل�شت�شيفة لكاأ�س العامل 2022 لزيادة 
�شبكة  فريًقا.واأ�شارت   48 اإىل  امل�شاركة  املنتخبات  عدد 
النهائي حول م�شاركة 48 منتخبا يف  القرار  اأن  اإىل   »espn«
مونديال 2022 �شيتم اتخاذه يف جوان املقبل، ووفًقا ل�شحيفة 
اأخرى  دولة  اإ�شافة  �شيتم  فاإنه  الأمريكية،  بو�شت«  »وا�شنطن 
يف اخلليج العربي ل�شت�شافة مباريات كاأ�س العامل، و�شيقدم 
الفيفا اقرتاًحا اأن ت�شارك الدولة امل�شت�شيف ملونديال 2022 
يف  اإقامتها  واملقرر  املقبلة،  الدويل  الحتاد  اجتماعات  يف 

جوان بباري�س.

امل�شاركة  املنتخبات  عدد  زيادة  قبل  من  قرر  الفيفا  وكان 
اإىل  واملك�شيك  وكندا  املتحدة  بالوليات   2026 مونديال  يف 
الدولة  اإجبار  يتم  لن  اأنه  الدويل  الحتاد  واأكد  فريًقا،   48
امل�شت�شيفة على التعاون مع دول بعينها للم�شاركة يف تنظيم 
اخلياران  هما  وعمان  الكويت  اأن  اإىل  م�شرًيا  املونديال، 
املتاحان الآن ل�شت�شافة مباريات يف ن�شخة 2022، ويف �شياق 
اآخر، قرر جمل�س الحتاد الدويل اختيار الربازيل ل�شت�شافة 
كاأ�س العامل حتت 17 �شنة واملقرر اإقامتها خالل العام اجلاري 

.2019

 جمل�س �لفيفا يو�فق مبدئيا على
 رفع عدد �ملنتخبات مبونديال 2022

رونالدو يعود �إىل �لربتغال بعد غياب 9 �أ�شهر
اأوروبا 2020، وغاب رونالدو يف الأ�شهر الت�شعة منذ ثمن نهائي مونديال 2018 بح�شب مدربه فرناندو �شانتو�س الذي اأعلن ا�شتدعي النجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو اإىل ت�شكيلة بالده للمرة الأوىل  خم�س الإيطايل، بعد انتقاله من ريال مدريد الإ�شباين ال�شيف املا�شي مقابل الأخرية عن مباريات بالده، لت�شهيل تاأقلمه مع ناديه اجلديد جوفنتو�س ت�شكيلته لت�شفيات كاأ�س  العامل  يف  لعب  اأف�شل  مبقدور  و�شيكون  يورو،  مليون   100 ا�شتهالل نحو  يف  اجلاري  ال�شهر  و�رضبيا  اأوكرانيا  مواجهتي  خو�س  اأوروبا، جمدداً، قبل اأيام قليلة من ت�شجيله ثالثية رائعة لفريقه جوفنتو�س �شد هدفًا يف 154 مباراة دولية. وكان رونالدو توقع امل�شاهمة مع املنتخب ت�شفيات البطولة القارية التي حتمل الربتغال لقبها، علما باأنه �شجل 85 مرات  اأبطال  دوري  نهائي  ربع  اإىل  وقيادته  الإ�شباين  مدريد  على اأتلتيكو  للح�شول  اللحظة  »هذه  املونديال:  بعد  عامًا   34 رونالدو  اإ�شايف يف هذا املو�شوع«، ويف غيابه، حل رفاق رونالدو على راأ�س ا�شرتاحة مع املنتخب للتاأقلم«، وقال مدربه �شانتو�س يف موؤمتر �شحايف: و�رضح  اأّي �شيء  وغيماراي�س يف الربتغال، وت�شتقبل الربتغال �شوي�رضا يف اأول ن�شف نهائي فيما تلعب هولندا مع اإجنلرتا يف الثاين.جمموعتهم يف دوري الأمم الأوروبية اأمام اإيطاليا وبولندا، فتاأهلوا اإىل »دور الأربعة« املقرر بني 5 و9 جوان املقبل يف بورتو »�شاهدمت مقابلته هذا الأ�شبوع، ل ميكن قول 
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ر�ؤى

ف�ساحة يف الل�سان اجلزائري وخر�س يف األ�سنة العرب
توّحد اجلزائريون بتنّوعاتهم ال�صيا�صية �احلزبية �العقائدية �الفكرية،هم يتقّدمون من هّوة 18 ني�صان تاريخ اإ�صرتاحة حكم الرجل املقعد امل�صادف 

مع زهو ف�صل الربيع �زهوره، كتبنا الهّوة لأّن كلمة الربيع �صارت مرذ�لة يف اأذن العرب، �لأّن العناد املتكّل�س يف �صلوك من اأدمنوا ال�صلطات �احلكم 
�الف�صاد �صار مرعبًا، �لأّن الفراغ مّر �صرعان  يخطو بال�صعوب الراف�صة املتظاهرة اإىل عتبة الفو�صى التي تقود غالبًا اإىل الدم، لأّن الأ�صابع اخلارجية 

تقوى مع ت�صّققات الداخل �هو ما اإعتدناه يف دنيا العرب �خربناه اأ�صياداً يف  لبنان.

ن�صر حرمون

عندما كانت فرن�سا يف لبنان، كان 
الطلبة يغّرمون يف املدار�س عند 
التلّفظ باللغة العربية فيقا�س�سون 
اإ�سمها  خ�سبية  قطعة  بحمل 
مبعنى   Le signal ال�سينيال 
ال  الذين  اإىل  املوؤ�ّش  اأو  االإ�سارة 
الدولة  لغة  يتعلّمون  وال  يرغبون 

امل�ستعمرة. 
ويدرك  واأيقنت  تذّكرت  االآن 
والعامل  وامل�ست�شقون  امل�شق 
معي قيمة التم�ّسك باللغة والهوية 
ال مبعانيها املت�ساوفة بلبحثاً عن 
كر�سي من الق�س رمّبا تف�سح مقعداً 
للعرب يف رحاب امل�ستقبل. ومع 
لبنانيني وعرباً م�شقيني  كّنا  اأّننا 
يف عديد اأ�ساتذة اجلامعات الذين 
جابوا اجلزائر و�ساركوا يف اإجناح 
والربامج  املناهج  تعريب  ور�س 
تنقية  يف  وامل�ساعدة  هناك 
الرطانة  من  اجلزائرية  االأل�سنة 
يف  واللهجات  والعاميات  واللحن 
اإ�ستعمال اللغة العربّية  وتخلي�سها 
من  عام  مئة  خالل  اأ�سابها  مّما 
االإحتالل الفرن�سي، فاإّن احل�ساد 
ل�سان  يف  بادية  ف�ساحًة  ظاهر 
األ�سن  تبلبلت  عندما  اجلزائر 

العرب  . 
ال�سيا�سي  احلدث  من  �ساأخرج 
عالقة  اإيجابيعلى  اآخر  حّيٍز  اإىل 
باإ�شاقة الف�ساحة واللغة العربّية 
والعروبة فيل�سان اجلزائرييناليوم 
ي�سّداملتابعني.اإ�شاقة  مبا 
االأحكام  من  الكثري  تدفن  لغوية 
كانت  التي  اخلاطئة  واملفاهيم 
�سحبت  الدولل�ساناً  بع�س  تظهر 
منه�شايني اللغة العربّية ال�سليمة 
اإّبان االإ�ستعمار الفرن�سي. ومع اأّن 
يخجل  �سار  اأو  ن�سي  قد  بع�سنا 
من اإ�ستعماله م�سطلح االإ�ستعمار 

�سيوع  واإمتداداتهمع  وتداعياته 
م�سطلحاً  جعله  مبا  العوملة 
بائداً اأويثري الوجا لالأ�سف، اإاّل اأّن 
يظهربقوةومتّيز  الف�سيح  الل�سان 
عربال�سا�سات  التعبري  يف 
من  خالفاًلظاهرٍة  واالإذاعات 
األ�سنة  من  العديد  اإنزياحات 
العربنحو العاميات وفيهم لبنان. 

ة جميلة  �هنا ق�صّ
معرت�صة:

الفرن�سية  التعليم  وزارة  ن�شت 
فيها  حتّدد  مذكرًة   )2000/1/7(
الالتينية  باالأحرف  العربّية  كتابة 
امتحانات  من  للتقدم  �شطاً 
بالن�سبة  البكالوريا  �سهادة 
وباأن  فرن�سا،  يف  العرب  للطالب 
االأم  باللهجة  امل�سابقات  تكتب 
يف االإجابة، كما ت�سمل قراءة ن�س 
باالأحرف  عليه  والتعليق  عربي 
املذكرة  ا�ستجابت  الالتينية، 
كوبيه«  »دومينيك  لدعوة  اآنذاك 
 Dominique Coubet
يف  املحكية  العربية  اأ�ستاذة 
للغات واحل�سارة  الوطني  املعهد 
ال�شقية التي راأت باأن قراءة ن�س 
ا�ستبعاد  يعني  الف�سحى  بالعربية 
العرب  املر�سحني  من  باملئة   75
مل  لغًة  يعرفون  ال  اأنهم  بحجة 
بالطريقة  عائالتهم  اإليهم  تنقلها 
تنطوي  الق�سية  كانت  الكتابية. 
االعرتاف  منذ  �سيا�سي  بُعد  على 
اأقليات  لغة  املحكية  بالعربية 
االأوروبي  امليثاق  يف  مناطقية 
قمة  هذا  وكان  املحلية.  للغات 
العربّية،  باللغة  الالحق  التدهور 
ال�شق  يف  بل  فرن�سا  يف  لي�س 
بريجيت  راأت  اأي�ساً.كما  االأو�سط 
للغة  باري�س  اأكادميية  من  طّحان 

العربية.

تاأخذين تلك الف�ساحة من ناحية 
املغرب العربي اإىل الدعوات اإىل 
الالتيني  العربية باحلرف  الكتابة 
 Latinisation »ليتنة«  اأو 
بجعل  وذلك  العربي،  احلرف 
العربية  باللغة  اخلا�سة  احلركات 
اللغة  ج�سم  تدخل  عادية  اأحرفاً 

اإىل  هذه  وتعيدنا  املكتوبة، 
)1938-1881( كمال  م�سطفى 

واأول  الرتكية  الدولة  �س  موؤ�ِسّ
لُقب  الذي   )1923( لها  رئي�س 
كان  اإذ  االأتراك  اأب  اأي  باأتاتورك 
يف  الالتينية  ا�ستعمل  من  اأّول 
الرتكية.  عن  عو�ساً  ال�شق  هذا 
منه  نفذ  م�شوعهباباً  وجاء 
االأوروبيني،والعرب  من  الكثريون 
التي  لتقدمياالأفكارواملحاوالت 
كانت  ت�سّب يف منحى واحد هو 

تعزيز اللغة االأجنبية على ح�ساب 
جهود  اىل  باال�سافة  االأم،  اللغة 
اإ�سالح  حول  �شورية  ملتب�سة  
امل�شوع  هذا  كان  واإذا  الكتابة. 
العربي  الت�سق على امل�ستوى  قد 
العزيز  عبد  ب:  امل�ستغرب 
)1870-1950(�سيا�سي  فهمي 

م�شي وقانوين ُعني وزيراً للعدل 
ع�سواً  للمفارقة،  وكان   ،)1925(
 ،)1940( العربية  اللغة  ملجمع 
عندما ن�ش كتابه املمهور باإ�سمه 
بعنوان: »احلروف الالتينية لكتابة 
اإىل ا�ستبدال  فيه  العربية«  داعياً 
باحلروف  العربّية   احلروف 
الالتينّية ، فاإن غريه من الغربيني 
كانوا قد �سبقوه اإىل هذه الدعوة، 
االأملاين  امل�ست�شق  راأ�سهم  ويف 
 (welhelmSpitta ولهلم �سبيتا

�س باللغات  1853-1883( املتخ�سّ
ال�شقية، وكان ي�سغل مديراً لدار 
اأ�سدر  عندما  امل�شية  الكتب 
اإملانيا  يف  اليبزغ  يف  كتابه 
العامّية  العربّية  قواعد  بعنوان:« 
هّزًة  اإعترب  الذي  م�ش«  يف 
العربّية  اللغة  القولب�سعوبة  يف 
العرب  »هجرها  وقد  وتعقيداتها 
يف  العامّية  ي�ستعملون  وراحوا 
حياتهم اليومية وهو احلّل الوحيد 
جمودها  من  العربّية  لتخلي�س 

وتقوقعها«. 
اأ�سيف اإليه كارل فولر�س يف كتابه« 
اللهجة املحكية يف م�ش«)1890(، 
والقا�سي االإنكليزي �سلدن وملور 
يف  املحكية  العربّية  كتابه:«  يف 
وباول  وفيلوت   ،)1901( م�ش« 
يف  :«املقت�سب  كتابهما  يف 
عربّية م�ش«)1936(، واملهند�س 
ويلكوك�س  وليم  االإنكليزي 

الذي   William Wilcoks
اإعترب اأّن » املدنّية احلديثة تفر�س 
حلاجات  ت�ستجيب  مرنة  لغًة 
والك�سوفات  العلمي  البحث 
واالإخرتاعات وهي اأمور ال تتوّفر 
يف العربّية الف�سحى مّما �ساعف 
االأمّية يف الوطن العربي«. الغرابة 
اأّن  دعوة هذا املهند�س جاءت يف 
حما�شة األقاها يف نادي االأزبكّية  
بالقاهرة بعنوان« مِلَ ال توجد قّوة 
االآن؟«  امل�شيني  لدى  االإخرتاع 
العدد  االأزهر)  ون�شت يف جملّة 
1، ال�سنة 1893، �س:1-10( وكان 
وقد  حتريرها  رئي�س  هذا  وليم 
اللغة  هذه  نبذ  ب«  حرفياً  طالب 
ال�سعبة اجلامدة، واإّتخاذ العامية 
باالإنكليز  اإقتداًء  للتعبري  اأداًة 
الذين اأفاادوا كثرياً منذ هجرتهم 
العلم  لغة  كانت  التي  الالتينية 

والكتابة.  
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رواية

خطوط الرخام
» ليلى امل�سوية » مبجرد اأن وقع حتت ناظري ا�سمها حتى  قفزت اأمام عيني وكاأنها 
للتو تخرج من » حومة امل�سوية »  كما اعتدنا اأن نراها اأنا و�سديقي والغرباء من 

زبائن الفندق ، بدا يل ا�سمها وكاأنه ينطق خارج تلك ال�سور التي  الت�سقت  بتلك 
املراأة ، يف  عقدها الرابع اأو مل تبلغه ، والتي طاملا كان يحدثني عنها �سديقي ، 

يف �سنها كانت  مل تزال حمافظة على  ر�ساقتها  ، تدير �سكنات بالكراء يف  ال�سارع  
ال�سفلي من الفندق  ال�سيزيفي بقلب املدينة ، وقد اأطلقت لقبها على املكان كله ،  

فال يقال لتلك  ال�سكنات القدمية  اإل » حومة امل�سوية »

ي�سني بوغازي

بل   ، هذا  ا�سمه  لي�س  وال�سارع 
ال�سارع يحمل اأ�سماء اأحد ال�سهداء 
وزمن   احلزن   �رضاوة  لكن    ،
االقت�سادي  االنفتاح  مع  الفو�سى 
،وال�سياع الذي يلف املدن الكربى 
النا�س  اأن�سى   ، املا�سي  ذاك  يف 
عنه  يتداول   يعد  فلم   ، ال�سهيد 
فحني   « امل�سوية  حومة   « �سوى 
و  الكنيات  اأمام  االأ�سماء  ت�سقط 
املجازات تفقد االأ�سياء جوهرها 

وتغدو اأحرف للهو فوق الل�سان  .
لقد كانت ماأ�ساة » ليلى امل�سوية »  
فقد تركت اأ�رضتها منذ �سنوات ال 
�سابة   كانت  عندما   ، هي  تذكرها 
يدخل  اأن  قبل  االأخرى  جلاأت هي 
» �سم�س  الدين » والقرويني املدن 
و  الكربى  دخلت  مبرياث احلزن 
الفو�سى ، فلقد اأدركت وهي املراأة 
اأن احلياة قا�سية مبا ال يطاق  فلم 
 ، االرتكاب  ب�سجاعة  جتابهها  ال 
دخلت �سابة فنه�ستها املدن نه�سا 
مل  ي�ستثنى  حرمة ج�سدها الذي 
اأنهك برغبات ال  تخطر على البال 
من جنون  احلياة التي  األقيت فيها  

�سابة �سغرية بال وىل ، األقيت بني 
اأنياب الليل و ق�سوة  نزوة  االأيام.

فرتك  الكربى  املدن   نه�ستها 
االأنثوي  وجهها  فوق   نه�سها  اإثر 
خدها  باأ�سفل  ندوبا  االأ�سمر 
بالنار   بدا  حمرقا  ، وقد   االأمين 
الوجه  على  ال�سوى   تركت    التي 
، فلم ت�ستطيع هي  ، ومل ت�ستطع 
اأجرتها  التي  التجميلية  العمليات 
االأ�سمر  الوجه   ن�سارة  تعيد  اأن 
 ، بريئا  يوما  دخل  الذي  االأنثوي 
وال  منه  يرهب   وجها  فقد غدت 
م�سهيات  تر�سله   فيه ملا  يرغب  

الن�ساء .
لطاملا كانت ترتاح ل�سديقي الذي 
كبريا  ارتياحا  يبدي  بدوره  كان 
تقا�سم  لقد   ، معها  يكون  عندما 
عندما  كثرية  ليايل  يف  بيتها  معها 
يريد  وال  احلزن  به  ي�ستد   كان 
ليلي   « كانت  الفندق  اإىل  العودة 
الفرحة ملا  تغمرها  » ال  امل�سوية 
 ، ليال  بابها  يطرق  ملا  ت�ستقبله  
كما  لي�ست  عجيبة  عالقة  كانت 
يخطر على البال بني رجل وامراأة 
ال�سائعان  معا  وكاأنهما  كانا   ،
بع�سهما  يكفل  اللذان  احلزينان 
البع�س ، ماأ�ساة جارحة  جدا وقد 

تق�سمت بينهما .
والن » ليلي امل�سوية » عالوة على 
و�سمعتها  حومتها  يف  �سطوتها 
كما  متاما  اأنها  اإال  ال�سيئة 
رهيبة  بعالقات  تتمتع  ال�سيزيفي 
على   املدينة  يف  احكموا  باأثرياء 
ثرواتها   ، النا�س  عي�س  �سوؤون 
 ، فيلال  اأقاموا  وقد   ، باهظة  
وم�ساكن اأعادوا ترميمها  وا�سرتوا 
اأخرى  من الفقراء  باأثمان  بخ�سة 
هذين  يف  احلياة  اأ�سحت  اأن  بعد 
ال�سيزيفي  الفندق  من  ال�سارعني  

وحومة امل�سوية ال تطاق .
معارف  » ليلي امل�سوية  » االأثرياء  
جتارا     ، �سيء   كل  يف  يتاجرون  
واملخدرات   والتهريب  العقار  يف 
فال ياأبهون ال باحلالل وال باحلرام  
النا�س  يف  �سمت   ا�سرتوا  وقد   ،
حملني  وم�سئولني  الكربى  املدن 
الذي   ب�سخائهم   االأمن   يف  
يبدلونه ، الن الر�سوة عندهم قهوة 
�سباح  يف اأجواء  نكهات ال�سجائر  
 « اأهل   اأطلق    . الفاخرة املهربة 
 « لقب   عليهم   « امل�سوية  حومة 
�ساروا  حينها  ومن   « القطط  
التي  ال�سهداء  اأ�سماء  من  اأ�سهر 
الكربى  املدن  يف  ال�سارع    تزين 

لكنها ال تذكر اأبدا .

» هم �سبع بال رحمة ول 
�سفقة »  

قال �سديقي اأنها اأجابته 
يوما عندما �سئل عنهم 
، لكنها اأردفت تخربه 

قائلة :

» عليك اإال تختلط عليهم، يا �سم�س 
الدين، اأنت خمتلف عن من عرفت 
طوال حياتي البائ�سة، اأن�سحك اأن 

ال تقرتب منهم اأبدا » 
اأو�سته مطلقا  ومل يختلط  مثلما 
اأن  رغم   ، اأبدا  منهم  يقرتب  ،ومل 
احلني  بني  كانوا  االأثرياء   اأولئك 
 ، ب�سوؤون  عندها   ياأتون   واالآخر 
ال�سيزيفي  اإىل  يوؤتون  كانوا  كما 
»�سم�س    « لكن  �سديقي   ، ب�سوؤون 
الدين  » مل يختلط عليهم ، وظل 
وفيا  ملا حذرته  » ليلى امل�سوية »  
وهوؤالء » القطط  »  راودتني فكرة 
جمنونة ملا ال يكونون هم الدين يف 
» م�ساكن ال�سبع قطط » اأنهم بدون 
حومة  قطط   �سبع   « �سك  ادين 
اأقاموا  من   هم  وهم   ، امل�سوية 
االآن  ، �رضت  قريتي  م�ساكنهم يف 
�سبه  االأوراق   رزم  قراأت  بعدما  
متاأكد اأنهم هم ، لكن كيف انتقلوا 
 ، قريتي  اإىل  الكربى  املدن  من 
التي  االأوراق  رزم  بدت  ؟   وملاذا 

كل  على  �ستك�سف   ، لدي  اأودعت 
هذه الغرائب التي حتيط بي فجاأة 
، وما على �سوى موا�سلة االإن�سات 
ملا  يقوله �سديقي »�سم�س الدين 

.«
بازارا   يديرون   االأثرياء   كان   «
من  فيها  ال�سلع  بع�س  ،و  كبريا 
امل�رضوقات ، ما ي�رضق يف  اأنحاء 
املدن الكربى  ياأتي  �سباحا باكرا   
�سلعة  عندهم  ، حتى  رجال االأمن 
يعلمون اأن مايباع   من امل�رضوقات 
و  امل�سوية  حومة  غدت  لذلك   ،
ال�سيزيفي   الفندق  قليال  فوقها  
ال�سالح  بني  للمواعيد  اأمكنة  
وال�سادق  والفا�سق  وال�سارق 
بازارا  غدا   ، �سيء  وكل  والزاين  
اأن  املقتنعون  الب�رض  من  خليطا  

ال�سوارع ال تنب�س باالأ�سباه .
متلك    « امل�سوية  ليلى   « كانت  
وحدهم    ، رهيبة  عالقات  �سبكة 
النا�س   العاهرات من ميلكون دنيا 
م�سورة  لها    ! الكربى  املدن  يف 
وراأيا مع جتارا ومهربني  و�سباطا  
يف االأمن  وم�سوؤولينن بريوقراطيني 
ي�سكنني  كثرية   مرات  »  يف  كبار 
اجلميع  الدرجة  األهذه   ، الذهول 
وكاأنها  دوامة  يف  معا  متورطون 
ركب   وقد  له   منفذ  ال  ك�سكول 
واالرتكاب  االبتذال  من  تركيبا 
اأالن   ، الدعارة  و  و احلرام  النابي 
تلك    « امل�سوية  ليلى   « �سمعة 
تخطئه   فال  بالنزوة   امل�سوبة 

بهوؤالء  دفعت   قد  ال�سهوات  
جميعا  ل�سجون اأمام قدميه مثلما 
الو�سي  ح�رضة   يف  املريدين  
تركت  الذي  ت�سويهه   فرغم  ؟ 
فوق  الوح�سة   اثر  احلارقة  النار 
خدها كلها ، فطال احلرق  وجهها 
دائما  فرتاها   ، ب�ساعة   ال�سفلى 
حتاول  اإخفاءه بقطعة من قما�س 
احلرير  وهى  حتتفظ ب�ستى األوان 
احلرير ، قد تكون هي التي غدت 
يديها  بني  تكلم  لكنها  الب�ساعة 

اجلميالت الفاتينات .
التي  االألب�سة   ترتدي  كانت 
علوية طويلة   زنارات  لها   تخيط 
احلرق    تختفي  لكي  رقبتها  وتلف 
بطريقة  �سحرية  غاية يف االإبداع 
تخفى  املراأة   هذه  �رض  .غريب 
�رضها  وتك�سف  ال�سفلى  وجهها 

ال�سفلى ملن ي�ساء .
ما�س  جدارة   من  لقبه  امل�سوية 
و  الليل  بني  ال�سياع   من  طويل  
 « يروى   كما  والق�سة   ، النهار 
�سم�س   « ل�سديقي   « ال�سيزيفي 

الدين » قائال :
» اأن ليلى  كانت اأجمل  اجلميالت 
الكربى  املدن  ، ظهرت فجاأة يف 
من عقدين من الزمن ،اأيام ظهوره 
االإقبال  بجمالها   جلب   االأوىل  
الذي جلب لها من العداوات التي 

دفعت ثمنها حرقا بالنار. قال  :
»  يف اإحدى الليايل ت�سلل احدهم 
ملخدعها و هي نائمة و�سكب على 

وجهها املاء املغلي ، كان  انتقاما  
 ، بداخليه   مكتوم   عن حب ظل 
اأكان يريد تقبيح جمالها، اأما هو 
 « حينها  �ساع  كما  االأول   زوجها 

وقال :
االأرياف  من  جاءت  ليلى  باأن   «
فا�سلة  زواج  جتربة  بعد  هاربة 
اأرغمت  فلقد  وراءها.  تركتها 
علي اأن تتزوج �سيخا طاعنا وهي 
بنت اخلام�سة ع�رض. قال ، جاءت 
فاحتة  الكربى   باملدن  واأقامت 
الغرائز   و  ال�سهوة  من  عاملا 
طويال  القوادة   وكالء  تناولها  
 ، خطرية   اأ�سياء  يف  وانخرطت 
ومن    ، متكررة  مرات  �سجنت 
اأ�سحت  وجهها  ت�سويه  حادثة  

تنادى  » بليلى امل�سوية » 
باب  كانت   ال�سباح  ذاك  يف  
الفندق  تدق بغ�سب �سديد ، وان 
الوحيد الذي يجراأ على دق الباب 
ليلى   ، غيها  لي�س  العنف  بهذا 
امل�سوية ، و رمبا حاجة يف غاية  
من  اخلطورة تكون  وراء  جميئها 
يف هذا ال�سباح   من غري عادتها ، 
حاجة دفعت بها اإىل  اأمام  الباب 
اخل�سبي العتيق ن فالفندق  حتفة 
هي  كما  مازال  فرن�سية  عمرانية 
اخل�سبي   بابه  فيه   ما  واأجمل   ،
واملزخرف  الزان  من  امل�سنوع 

باإبداع راقي ال تخفى قيمته .
ت�سارعا  ياخد  اخذ   الباب  دق 

ويزداد...دق.دق.دق؟
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ال�شادر عن موؤ�ش�شة كنوز احلكمة للن�شر والتوزيع

عامر بغدادي يقدم حقائق تاريخية 
يف كتاب »الدولة والهوية يف اجلزائر«

 ير�شد الكاتب والديبلوما�شي اجلزائري عامر بغدادي يف كتابه » الدولة والهوية يف اجلزائر 
»ال�شادر عن موؤ�ش�شة كنوز احلكمة للن�شر والتوزيع  يف ال�شدا�شي الأول من �شنة 2018 ،  مو�شوعا 

مهما  بالن�شبة للنخبة اجلزائرية   وبالتايل فهذه املوا�شيع تروي عط�شهم لكونها تقدم حقائق 
تاريخية مهمة حماول  يف ذلك ت�شحيح بع�س املغالطات بغية  الو�شول اإىل احلقيقة  الواقعية  

وعليه فلقد  قام هذا الباحث  بجمعها   يف هذا املوؤلف  القيم  الذي يعد اأر�شية خ�شبة ينطلق منها  
الباحثني  اجلزائريني  لفهم  مدلولتها  وم�شامينها ومكنوناتها  العميقة.   

حكيم مالك 

املكون الأمازيغي �شمن 
الهوية اجلزائرية  

 ويف ذات ال�سياق فلقد تطرق  الكاتب  
اجلزائر«  يف  والهوية  »الدولة  يف 
ملدخل حول مفاهيم الدولة والوطن 
جدل  عند  توقفه  مع  والهوية  
متحدثا  املطروحة    الإ�سكاليات  
العديد من الأمور واملتمثلة يف  عن 
مفهوم الدولة  واجلزائر عرب التاريخ  
النوميدي  العهد   منذ  واجلزائر 
واجلزائر  الإ�سالم   ظهور  حتى 
جمرد  تكن  ومل  احل�سارات   ملتقى 
اأي�سا  ال�سوء  و�سلط  للغزوات  ف�ساء 
خالل  اجلزائري  الكيان  على  
والكيان اجلزائري   الو�سيط   الع�رص 
اعتماد   مع  احلديث    الع�رص  يف 
مركزي  كموقع  اجلزائر   مدينة 
الكيان  بروز  مع  ال�سلطة  لإدارة 
يف  احلديث  اجلزائري  ال�سيا�سي  
كتغري  الإقليمية   ال�رصاعات  خ�سم 
الربية   �سكل احلكم وتثبيت احلدود  

اإبراز   مع  اخلارجية  والتحديات 
عامر بغدادي لدور  الكتلة التاريخية  
يف بعث اجلزائر املعا�رصة ، م�ستندا 
م�سطلح  لفهم  ملقاربات  ذلك  يف 
الوطنية  الهوبة  ومفهوم  الهوية  
�سمن  العربي   واملكون  ومكوناتها 
الهوية الوطنية ،متحدثا عن  ظروف 
اجلزائر   يف  العربية  اللغة  انت�سار 
وموقع  العربي   الب�رصي  واحل�سور 
حركية  �سمن  العدنانيني   العرب 
املغرب  بني  والب�رصية  التفاعالت  
وامل�رصق  واملكون الأمازيغي �سمن 
يف  والإبا�سيون   اجلزائرية   الهوية 
الدجل  بني  و�سي�سنق  التاريخ   �سوء 
الهوية  �سمن  والإ�سالم  واحلقيقة  
الإ�سالمية   والفتوحات  اجلزائرية  

ومقاربات يف مفهوم املواطنة .

ت�شحيح املغالطات 
التاريخية

   كما اأكد  املوؤلف عامر بغدادي  اأنه  
ا�ستند يف هذا الكتاب على ما جادت 
مدونات  من  اأ�سالفنا   قريحة  به 

 10 طيلة  جمعه   فلقد  التاريخ   
�سنوات كاملة  متتد من  �سنة 2004 
هذا  واختار     2014 �سنة  غاية  اإىل 
اأن ي�سعه يف  كتاب« الدولة  الأخري  
والهوية يف اجلزائر«    فلقد در�سه  
واأعمل فيه الغرابيل ف�سفي حبه عن 
تبنه  وف�سل غثه  عن �سمينه و اأماط 
واأبان �سحيحه   اللثام  عن جمهوله  
اجليل  لهذا  وقدمه   �سقيمه   من 
التعومي   �سائبة   ت�سوبه  ،ل  �سافيا 
فيها  ال�سري   على  العامة   درج  التي 
واخلرافات   التحريف  عن  بعيدا   ،
التي ي�سعى  البع�ض لبثها لعله  ي�سد 
موؤرخو  اأحدثها  التي  الثغرة   به  
تاريخ  يف  الفرن�سي  ال�ستعمار 
اأنهم  بغدادي  موؤكدا    ، اجلزائر  
يف  العدناين  العربي   الوجود  قزموا 
هذه البالد  وهو اأ�سيل فيها وتكلموا 
و�سفوهم  اأ�سخا�ض  ب�سعة  عن 
ومل  نابوا   اإنهم  وقالوا  باملخربني 
يعد لهم وجود ، وي�سع هذا الباحث 
املجتهد  بني يدي اأبناء هذا اجليل 
ليوا�سلوا  الزمن  ل�سفرهم عرب  زادا  

امل�سرية على درب اأجدادهم.

املكون العربي العمود 
الفقري للهوية اجلزائرية 

املعا�شرة

نوي�رص  م�سطفى  الدكتور  واأو�سح   
بجامعة   املعا�رص  التاريخ  اأ�ستاذ 
اجلزائر 2 – »اأبو القا�سم �سعد اهلل »  
اأن هذا الكتاب يندرج �سمن النقا�ض 
بالدنا  يف  حاليا  الدائر  واجلدل 
حول  العربي   املغرب  بالد  وعموم 
واملواطنة   والنتماء  الهوية  ق�سايا 
من  ال�سابق   يف  تثار  كانت  والتي 
ب�سفة  الأطراف  بع�ض    طرف 
�سيقة  دوائر  ويف   ، ومعزولة  فردية 
، بحيث مل يكن ي�سكل اأي خطر  اأو 
للجزائر  الجتماعي  للن�سيج  تهديد 
اأن  موؤكدا   ، الوطنية   لوحدته  اأو 
الكاتب قد قام بتدقيق تاريخي اأثبت 
هو  العربي   املكون  اأن  خالله  من 
اأ�سا�ض الهوية اجلزائرية  املعا�رصة 
وعمودها  الفقري  ول ميكن جتاوزه 

وطم�سه  باأي حال من الأحوال .

القبائل العربية العدنانية 

يف اجلزائر

الكتاب   هذا  اأن  نوي�رص   وك�سف    
خ�س�ض  فلقد  جزئيني  اإىل  مق�سم 
الأول    جزئه  بغدادي   عامر  الكاتب 
والهوية  الدولة  ق�سايا  ملعاجلة 
اجلزء  تناول  بينما   ، واملواطنة 
العدنانية  العربية   القبائل  الثاين 
لهذا  القارئ  اأن  يف اجلزائر، م�سريا 
الكتاب �سيدرك دون �سك ودون عناء  
هذا  طرف  من  املبذول   اجلهد 
الباحث  الذي غا�ض يف العديد من 
لت�سحيح   ومراجعة  التاريخ   م�سادر 
بع�ض املغالطات  من جهة  ولإثبات  
بع�ض احلقائق  التاريخية التي يعمل  
البع�ض اليوم  على طم�سها اأو حتريفها  
لأجندات   خدمة  ثانية   جهة  من 
تخفى   تعد  معلومة  مل  وخمططات 
على اأحد وفعال هذا الكتاب جاء يف 
ال�سائدة   الأطروحات  لت�سحيح  وقته 
وال�سيا�سية  الإعالمية  ال�ساجتني  يف 
اجلزائرية   والتي اأقل ما يقال عنها 

اأفكار واطروحات  معاك�سة  ملجرى 
الوطنية  الوحدة  تخدم  ول  التاريخ 

للجزائر باأي حال من الأحوال   .

 الكتاب اإ�شافة نوعية 
ومتميزة للمكتبة العربية 

واجلزائرية 

املعا�رص  التاريخ  اأ�ستاذ  اأبرز    كما 
يف  والهوية  »الدولة  كتاب  اأن 
اجلزائر« هو  بالفعل درا�سة تاأ�سيلية   
احلقيقة  ل�سالح  جريئة   ومرافعة  
�سك   دون  �سيجعله  مما   ، التاريخية 
الباحثني  و  للقراء  اأ�سا�سيا  مرجعا 
للمكتبة   ومتميزة  نوعية   واإ�سافة 
العربية عامة واجلزائرية  على وجه 
وبداية   مدخل  اأنه  كما   ، اخل�سو�ض 
لبحوث   الباحث  قبل  من  موفقة  
اأكرث تف�سيال  اأخرى تكون  ودرا�سات 
وعمقا يف هذه امل�سائل  التي ليزال 
البحث العلمي  فيها يكرا غري نا�سج 

مبا فيه الكفاية .

ت�شجيل انخفا�ض يف الأن�شطة الثقافية والفنية
خالل  الثقايف  امل�سهد  �سجل 
الن�سطة  يف  انخفا�سا  ال�سبوع 
الثقافية و الفنية التي انح�رصت يف 
والأن�سطة  الفنية  املعار�ض  بع�ض 
املتعلقة بالكتاب اىل جانب ندوات 
النحات  توج  فلقد  تاريخية.  
والفنان الت�سكيلي الفل�سطيني زكي 
بجائزة  املا�سي  الأربعاء   �سالم 
الت�سكيلية  للفنون  خدة«  »حممد 
يف طبعتها الرابعة املنظمة بولية 
عن  موؤخرا  و�سدرت  م�ستغامن. 
 « »مي�سوجيا  اليطالية  الن�رص  دار 
)Mesogea (« الرتجمة اليطالية 
 »L>effacement« لرواية 
تومي  �سمري  للكاتب  )الطم�ض( 
الفارغة(   )املراآة  عنوان   حتت 
باللغة  ال�سلية  الرواية  كانت  و 
من�سورات  ا�سدار  من  الفرن�سية 
اأ�سغال  انطلقت  ولقد  »الربزخ« 
ترميم و اإعادة تاأهيل قاعة ال�سينما 
عنابة  مدينة  بو�سط  »املنار« 
العرو�ض  متعددة  قاعة  جلعلها 
للعملية  مايل  غالف  بتخ�سي�ض 
بقيمة 200 مليون د.ج.  وتابع زهاء 
العرو�ض  �سخ�ض خمتلف   10.000
التي  الفنية  والور�سات  الثقافية 
 « »ال�سحراوية  جمعية  بها  بادرت 
الفنية  و  الثقافية  القافلة  اإطار  يف 
و   2018 نوفمرب  منذ  نظمت  التي 
ولية  عرب   ،2019 فرباير  غاية  اإىل 

من  الثالثاء  علم  ما  ح�سب  ب�سار 
رئي�ض اجلمعية .

»ولد  الثقافة  بدار  الفنون  برواق 
مل�ستغامن  كاكي«  الرحمن  عبد 
جلائزة  الرابعة  الطبعة  فعاليات 
الت�سكيلية  للفنون  خدة«  »حممد  
مب�ساركة 20 فنانا ت�سكيليا من 20 
ولية .  وجتوب قافلة »الكتاب اإىل 
موؤخرا  انطلقت    التي  القرى«  
عديد املناطق النائية بولية الوادي 
بغر�ض ترقية املطالعة وت�ستهدف 
هذه املبادرة  �سكان اأزيد من �ستني 
غر�ض  بهدف  بالولية  نائية  قرية 
تداول  وت�سهيل  املطالعة  ثقافة 
املبادرة  هذه  وتتوا�سل  الكتاب  
نظم  ولقد    . اأ�سهر  �ستة  ملدة 

للفن  الوطني  العمومي  املتحف 
والتاريخ  بتلم�سان  الثالثاء املا�سي  
واللوحات  اليدوية  للحرف  معر�سا 
اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  الفنية 
لهذه  الوطني  اليوم  اإحياء  مبنا�سبة 
مار�ض   14 ل  امل�سادف  ال�رصيحة 
من كل �سنة.  يف حني مت افتتاح يوم 
الإثنني املا�سي مبتحف املجاهد 
الطبعة  تي�سم�سيلت فعاليات  لولية 
حتت  التاريخية  لالأيام  الأوىل 
يف  ذلك   و  ثائرات«  »ن�ساء  �سعار 
للمراأة  العاملي  اليوم  اإحياء  اإطار 
ل�سور  معر�ض  باملنا�سبة  اقيم  و 
�سهيدات وجماهدات ثورة التحرير 

املجيدة.
 ق.ث

فل�شطيني وعمانية يف القائمة الطويلة 
جلائزة مان بوكر الدولية

للكاتب » ل�شتيفن هم�شلي لونكرك

�شدور كتاب »العراق احلديث« من �شنة
 1900 اىل 1950 عن دار الرافدين

جائزة  حتكيم  جلنة  اختارت 
بريطانيا  يف  الدولية  بوكر  مان 
املرتجمة  لالأعمال  واملخ�س�سة 
لكاتبني  عملني  الإجنليزية،  اإىل 
عربيني �سمن القائمة الطويلة لعام 

2019، والتي �سمت 13 كتاباً.
املجموعة  القائمة  و�سملت 
للم�سلحني«  »نكات  الق�س�سية 
مازن  الأي�سلندي  للفل�سطيني 
معروف، والتي ترجمها لالإجنليزية 
و�سبق  رايت،  جوناثان  الربيطاين 
لهذه املجموعة اأن فازت يف 2016 
الق�سرية  للق�سة  امللتقى  بجائزة 

�سمت  كما  الكويت.  يف  العربية 
القمر«  »�سيدات  رواية  القائمة 
للعمانية جوخة احلارثي، وترجمتها 
والأكادميية  املوؤلفة  لالإجنليزية 
بعنوان  بوث  مارلني  الأمريكية 
على  بيان  وذكر  باديز«.  »كري�ستال 
املوقع الر�سمي للجائزة بالإنرتنت 
اإن جلنة التحكيم تلقت 108 اأعمال 
التحكيم  وت�سكلت جلنة  العام،  هذا 
برئا�سة  �سخ�سيات  خم�ض  من 
هيوز،  بيتاين  الربيطانية  املوؤرخة 
واملرتجمة  ال�سحافية  وع�سوية 
واأ�ستاذة  فريلي،  مورين  الأمريكية 

هوبز،  اأجني  الربيطانية  الفل�سفة 
جون،  اإلناثان  النيجريي  والروائي 

والكاتب الهندي بانكاج مي�رصا.
عمل  اإىل  �سنوياً  اجلائزة  وتذهب 
الإجنليزية  اإىل  مرتجم  واحد 
ايرلندا،  اأو  بريطانيا،  يف  ومن�سور 
ويتقا�سم املوؤلف الأ�سلي واملرتجم 
القيمة املالية للجائزة وقدرها 50 
األف جنيه ا�سرتليني. وتعلن اجلائزة 
 6 من  املكونة  الق�سرية  قائمتها 
النقاب  وتك�سف  اأفريل   9 يف  كتب 
عن العمل الفائز يف 21 ماي 2019.
 وكالت 

الرافدين  دار  عن  حديثاً  �سدر 
للطباعة والن�رص والتوزيع يف بريوت، 
كتاب »العراق احلديث من �سنة 1900 
اىل 1950« ل�ستيفن هم�سلي لونكرك. 
نقله اإىل العربية �سليم طه التكريتي 
2018  يرى الكتاب اأن تاريخ العراق 
حتديداً،  امللكي  العهد  القريب، 
والدرا�سة  للبحث  م�ستمرة  بحاجة 

والتاأمل، نظراً للحوادث املهمة التي 
بها، وما رافقها من عوا�سف  حفل 
وخمتلفة  البواعث  متعددة  �سديدة، 
النزاعات والغايات ع�سفت باحلكم 
حتى  مولده  منذ  اآنذاك  امللكي 
كامل  �رصد  فيه  الكتاب  انهياره.  
التي مر بها  وموجز للخم�سني �سنة 
 ،)1900-1950( بني  العراق  تاريخ 

والتي تعد بحق فرتة اأ�سا�سية كربى 
يف حياة ال�سعب العراقي. خا�سة يف 
وتاأ�سي�ض  العثماين  العهد  نهاية  اأثر 
احلرب  وظروف  امل�ستقلة  الدولة 
الربملاين  الن�ساط  ون�سوء  العاملية 

يف البالد.
وكالت



�سامة ا�سطناعية حتذرك من الإ�سابة بال�سرطان
طريقة  �سوي�رسيون  باحثون  طّور 
تعمل  �سامة_ا�سطناعية  لإنتاج 
ال�رسطانات  لأنواع  موؤ�رس  مبثابة 
وقتنا  يف  �سيوعاً  الأكرث  الأربعة 
احلا�رس وهم: �رسطان الربو�ستات 

والرئة والقولون والثدي.
ال�سطناعية،  ال�سامة  وتتيح 
»بولد  موقع  يف  جاء  ما  ح�سب 
بال�سحة،  املعني  �سكاي« 
التحذيرية  العالمات  اكت�ساف 
اأبكر  وقت  يف  ال�رسطانات  لتلك 
التقليدية،  الت�سخي�ص  طرق  من 
حيث تت�سمن �سبكة من املورثات 
على  وتعمل  الب�رسية،  واخلاليا 
دم  يف  الكال�سيوم  م�ستوى  مراقبة 

ال�سخ�ص بعد زرعها.
الكال�سيوم  ن�سبة  قيا�ص  ويعد 
موؤ�رساً هاماً لت�سخي�ص ال�رسطان، 
ي�سبب  اجل�سم  يف  الورم  منو  لأن 
الكال�سيوم،  م�ستوى  يف  ارتفاعا 
طويلة  لفرتة  الرتفاع  هذا  ويوؤدي 
لإنتاج  ال�سامة  خاليا  تن�سيط  اإىل 
الطبيعية  ال�سبغة  وهو  امليالنني، 

التي متنح اجللد الب�رسي لونه.
امليالنني  م�ستوى  ارتفاع  وي�سبب 
اجللد  املزروعة حتت  ال�سامة  يف 
فوقها  اجللد  من  بقعة  حتول  اإىل 
ميكن  وبالتايل  البني  اللون  اإىل 
مالحظتها بالعني املجردة. وحني 
ال�سامة  ظهور  ال�سخ�ص  يالحظ 
ال�سطناعية، يعلم حينها اأن عليه 

زيارة الطبيب.
هذه  عن  املبكر  الك�سف  يعد  ول 
القاتلة  ال�رسطانات  من  الأنواع 
قيد  على  البقاء  فر�ص  بزيادة 
بخف�ص  واإمنا  فقط،  احلياة 
فيما  اأي�ساً.واإليكم  العالج  تكلفة 
اأنواع  اأكرث  يلي نبذة خمت�رسة عن 
واأعرا�سها  �سيوعاً  ال�رسطانات 

والأنظمة الغذائية املالئمة لها.

�سرطان القولون

يطلق على هذا النوع من ال�رسطان 
ا�سم �رسطان القولون اأو امل�ستقيم 
من  الأخري  اجلزء  ي�سيب  حيث 

اأغلب  ويف  الغليظة.  الأمعاء 
�رسطان_القولون  يبداأ  احلالت، 
غري  اخلاليا  من  �سغرية  ككتلة 
البوليبات،  تدعى  ال�رسطانية 
تتحول  الزمن  من  فرتة  وبعد 
�رسطانية  كتل  اإىل  البوليبات  هذه 

متواجدة يف القولون.
 D وفيتامني  الكال�سيوم  ويعترب 
يف  ت�ساعد  التي  املغذيات  اأهم 
ومن  القولون،  �رسطان  مكافحة 
واجلنب  احلليب  م�سادرهما  اأهم 
اخل�رساء  الورقية  واخل�رساوات 

الداكنة.
اأعرا�ص �رسطان القولون هي:

-    التغري يف عادات الأمعاء، مبا 
يف ذلك الإ�سهال اأو الإم�ساك.

-    الدم يف الرباز.
مثل  البطن  يف  الراحة  عدم      -

تقل�سات الأمعاء لفرتة م�ستمرة.
-    ال�سعف والوهن.

-    فقدان الوزن غري املربر.
2-    �رسطان الثدي

الأكرث  النوع  �رسطان_الثدي  يعد 
من  نوع  وهو  الن�ساء،  بني  �سيوعا 
ال�رسطان يت�سكل يف خاليا الثدي.

النوع  بهذا  امل�سابات  وتُن�سح 
به  املهددات  اأو  ال�رسطان  من 
باتباع  وراثي،  تاريخ  لديهن  ممن 
يت�سمن  متوازن،  غذائي  نظام 
الدهون،  من  اخلالية  الربوتينات 
والعد�ص،  الفول  مثل  والبقول 
الكاملة،  واحلبوب  واملك�رسات 
بالإ�سافة  والفواكه واخل�رساوات، 
للدهون ال�سحية مثل زيت الزيتون 

والأفوكادو.

ومن اأعرا�ض �سرطان 
الثدي:

-    تورم يف اأن�سجة الثدي.
اأو  �سكل  اأو  حجم  يف  التغري      -

مظهر الثدي.
الداكنة  املنطقة  يف  تق�رس      -

املحيطة باحللمة.

الرئة �سرطان      3-

اأنواع  اأكرث  هو  الرئة  �رسطان 
ال�رسطان فتكا بالب�رس، وهو عبارة 
عليه  ال�سيطرة  ميكن  ل  منو  عن 
وي�سيب  بالرئة  ال�ساذة  للخاليا 

عادة الرئتني معاً.
الغنية  الأطعمة  تناول  وي�ساعد 
يف  مبا  الأك�سدة،  مب�سادات 
والكرز  التوت  مثل  الفواكه  ذلك 
مثل  واخل�رساوات  والطماطم، 
الفلفل الأخ�رس يف منع �رسطان_

الرئة.
ومن اأعرا�ص �رسطان الرئة:

-    ال�سعال امل�ستمر غري القابل 
للعالج.

بخروج  امل�سحوب  ال�سعال      -
دم.

-    اأمل يف ال�سدر.
فقدان  اأو  الوزن  فقدان      -

ال�سهية.
-    ال�سعور بال�سعف والتعب.

-    �سيق يف التنف�ص.

الربو�ستات �سرطان      4-

تقع  �سغرية  غدة  هي  الربو�ستات 
وعند  الرجال،  عند  املثانة  حتت 
املرجح  فمن  بال�رسطان  اإ�سابتها 
ببطء، وهذا  بها املر�ص  ينمو  اأن 
الرجال  يجعل  الذي  ال�سبب  هو 
يف  الربو�ستات  ب�رسطان  ي�سابون 

مرحلة متاأخرة من العمر.
هو  �رسطان_الربو�ستات  ويعد 
الوفيات  جلميع  الثاين  ال�سبب 
الرجال  بني  بال�رسطان  املرتبطة 
»موؤ�س�سة  وفق  وذلك  الأمريكيني، 

اأمرا�ص امل�سالك البولية«.
بهذا  امل�سابون  الرجال  وين�سح 
املهددون  اأو  ال�رسطان  من  النوع 
اللحوم  تناول  عن  بالبتعاد  به 
الغنية  الألبان  ومنتجات  احلمراء 
درا�سة  وجدت  حيث  بالدهون، 
 2017 عام  يف  اأجريت  حديثة 
مرتبط  الربو�ستات  �رسطان  اأن 

با�ستهالك احلليب عايل الد�سم.
ومن اأعرا�ص �رسطان الربو�ستات:

-    الرغبة يف التبول ب�سكل متكرر. 
-    �سعوبة يف كبح التبول.
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يفعل  ماذا  القيلولة..  نوم   

باجل�سم و�سغط الدم؟

قيلولة  ياأخذ  وهو  موظفيه  لأحد  املدير  روؤية  تثري  رمبا 
اأثناء العمل غ�سبه، وقد يعمد اإىل اتخاذ اإجراءات �سارمة 
لكن  اعترب  ملن  عربة  ليجعله  مبثله  يقوم  من  و�سد  �سده 
حياة  تنقذ  قد  القيلولة  اأن  هي  املوؤكدة  العلمية  احلقيقة 

هذا املوظف، بح�سب ما ك�سف بحث جديد.
فاإن  اليونانيني،  الباحثني  من  عدد  اأجراه  لبحث  ووفقا 
القيلولة يف و�سط النهار لها فوائد �سحية خفية، كما ذكرت 

�سحيفة »ذي �ستار« الربيطانية.
خالل  �رسيعة  قيلولة  اأن  اليونانيون  الباحثون  ويعتقد 
النهار ميكن اأن تقلل �سغط الدم، ب�سورة ملحوظة، الأمر 
الذي يقلل كثريا من فر�ص الإ�سابة بنوبة قلبية اأو جلطة 

دماغية.
وجاءت خال�سة البحث اليوناين بعد جمع بيانات لأكرث من 
اعتيادية  قيلولة  اأن  الباحثون  وجد  حيث  اأ�سخا�ص،   210
اإىل  به  وتهبط  الدم  �سغط  ارتفاع  من  تقلل  �ساعة  ملدة 

احلالة العتيادية.
اإىل  اأدت  �ساعة  ملدة  قيلولة  اأن  اأي�سا  النتائج  واأظهرت 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  دم  �سغط  يف  ملحوظ  انخفا�ص 
الدم  النخفا�ص يف �سغط  العلماء مقدار  العلمية، وحدد 
زئبقي  ميليمرت   3 بحوايل  النهار  ال�ساعة يف  قيلولة  خالل 

يف املتو�سط.

اأ�سباب »خفية« لرتفاع 
�سغط الدم

من املعروف اأن لرتفاع �سغط الدم اأ�سباب معروفة تتعلق 
بالنظام الغذائي والتمرينات الريا�سية وعادات النوم، اإل اأن 
هناك عادات اأخرى ل يعرفها كثريون تزيد من م�ساعفات 

هذا املر�ص.
لها  اأربع عادات  اأن هناك  اإىل  نيوز«  واأ�سار موقع »فوك�ص 

تاأثري �سلبي على �سغط الدم وهي:

العقاقري 

ميكن لالأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمون الأدوية التي ل حتتاج 
اإىل و�سفة طبية، كتلك التي ت�ستعمل لعالج الأوجاع والآلم 

الب�سيطة، اأن يالحظوا ارتفاعا يف �سغط الدم لديهم.
اأو  لاللتهابات  امل�سادة  العقاقري  اإن  الأطباء  ويقول 
الحتقان، اأو تلك امل�ستخدمة يف حتديد الن�سل، بالإ�سافة 
اإىل اأدوية ال�رسطان واملن�سطات، ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة 

�سغط الدم.

القهوة وال�ساي

عدة  وم�رسوبات  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  ي�ساهم 
اأخرى، يف ارتفاع �سغط الدم. ومن هنا ين�سح الأطباء باأل 
تتجاوز ن�سبة الكافيني اليومية 300 ميلي غرام، اأي حوايل 

فنجانني اإىل 3 من القهوة يوميا. 

اأهم م�سادر البوتا�سيوم الغذائية
اجل�سم  ح�سول  باأن  طبية  تقارير  تفيد 
يقلل  البوتا�سيوم  من  احتياجاته  على 
ويعترب  باملائة.   20 بن�سبة  الوفاة  خطر 
دقيقة  مغذيات   7 اأهم  من  املعدن  هذا 
يف اجل�سم، وهو �رسوري لتقوم الع�سالت 
كما  القلب،  ع�سلة  واأهمها  بالنقبا�ص 
اأنه ي�ساعد على توازن ال�سوائل، والتوازن 
الكهربي داخل اجل�سم، وحت�سني التمثيل 

الغذائي، و�سبط �سغط الدم.
ويحتاج الإن�سان ما بني 3500 و4700 ملغ 
من البوتا�سيوم كل يوم، ويوجد القليل من 
اإليك  امل�سّنعة.  الأطعمة  البوتا�سيوم يف 
من  غرام   100 كل  يف  البوتا�سيوم  كمية 

الأطعمة التالية:
* ال�سبانخ 558 ملغ.

* الأفوكادو 485 ملغ.
* اللحم البقري 421.

* البطاط�ص 421.
* البطاطا احللوة 337 ملغ.

* املوز 358 ملغ.
* الفا�سوليا البي�ساء 307 ملغ.

* القرنبيط 229 ملغ.
* الكو�سا 261 ملغ.

* الطماطم )البندورة( 237 ملغ.
* الباذجنان 229 ملغ.

* كوب احلليب البقري 150 ملغ.
* البي�ص 126ملغ.

* البطيخ 112 ملغ.
* التفاح 107 ملغ.

* الأرز 35 ملغ.

علماء يحذرون من  املبالغة يف اجلهد البدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ص  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ص خطرية كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�ص الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�سد اأعرا�ص املر�ص هم من ميتلكون بنية ج�سدية قوية وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ص والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من 

الألعاب الريا�سية الثقيلة.



َحَقّ   َ الَلّ اتَُّقوا  اآَمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  يَا 
ُم�ْسِلُموَن  َواأَنْتُْم  اإِالَّ  َتُوتَُنّ  َوال  تَُقاِتِه 

- ]اآل عمران: 102[.
الَِّذي  َربَُّكُم  اتَُّقوا  النَّا�ُس  اأَيَُّها  َا 
َخلََقُكْم ِمْن نَْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْها 
َكِثرياً  ِرَجاالً  ِمنُْهَما  َوبََثّ  َزْوَجَها 
ِبِه  تَ�َساَءلُوَن  الَِّذي   َ الَلّ َواتَُّقوا  َوِن�َساًء 
َ َكاَن َعلَيُْكْم َرِقيباً -  َواالأَْرَحاَم اإَِنّ الَلّ

]الن�ساء: 1[.
َ َوُقولُوا  يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اتَُّقوا الَلّ
اأَْعَمالَُكْم  لَُكْم  ِلْح  يُ�سْ  * �َسِديداً  َقْوالً 
 َ الَلّ يُِطِع  َوَمْن  ُذنُوبَُكْم  لَُكْم  َويَْغِفْر 
 - َعِظيماً  َفْوزاً  َفاَز  َفَقْد  َوَر�ُسولَُه 

]االأحزاب: 70، 71[.
وجد  اإذا  كثرياً  يفرح  النا�س  بع�س 
النا�س  وجد  غريه،  من  املحبة 
يحبونه، وجد اأهله وع�سريته، وجد 
والديه وكبار القوم يحبونه، املحبة 
الل  اأحبنا  اإذا  فكيف  منت�رشة،  له 
حمبة  جنلب  وكيف  الل؟  عباد  يا 
هناك  الأن  وتعاىل؟  �سبحانه  الل 
الل،  يحبها  ال  اأفعاالً  يفعلون  اأنا�ساً 
وهناك  يفعلها،  من  الل  يحّب  وال 
القراآن  عليها  ن�س  االأفعال  بع�س 
ويحب  االأفعال،  هذه  يحب  الل  اأن 

اأ�سحابها.
جالله،  جل  الل  يحبهم  ملن  فهنيًئا 

الل  يحبهم  ال  ملن  و�سقاوة  وتع�ساً 
اأن  بالل  فنعوذ  وتعاىل،  �سبحانه 
ن ال يحبهم الل؛ من اأرباِب  نكون مَمّ
قلوبهم  يف  َفَربَا  االأموال،  �سهواِت 
حُبّ الربا، ومنا يف �سدورهم كفراُن 
اأثيم،  اٍر  كَفّ كِلّ  مع  ف�ساروا  النعم، 
بَا َويُْرِبي  ُ الِرّ قال �سبحانه: َيَْحُق الَلّ
اٍر  َكَفّ ُكَلّ  يُِحُبّ  اَل   ُ َوالَلّ َدَقاِت  ال�سَّ

اأَِثيٍم - ]البقرة: 276[.
ار - لنعم الل، ال يوؤدي ما اأوجب   ]كَفّ
-والزكوات-،  ال�سدقات  من  عليه 
الل،  عباُد  �رِشّه  ومن  منه  ي�سلم  وال 
�سبب  هو  ما  فعل  قد  اأي:   ،- اأثيم 
الإثمه وعقوبته[ تف�سري ال�سعدي 

)�س: 117(.
ونعوذ بالل اأن نكون من اأهل االعتداء، 
نعوذ بالل اأن نكون من املعتدين يف 
اأي �سيء؛ حتى االعتداء يف الدعاء، 
تَ�رَشًُّعا  َربَُّكْم  اْدُعوا  �سبحانه:  قال 
 - امْلُْعتَِديَن  يُِحُبّ  اَل  اإِنَُّه  َوُخْفيًَة 

]االأعراف: 55[.
الل  اأباح  ما  يحرمون  َمْن  وكذلك 
وامل�رشوبات،  املطعومات  من 
و�سائر  وامل�سكونات،  وامللبو�سات 
فنعوذ  الل،  يحبهم  ال  املباحات 
بّيٌ  فاحلالل  منهم،  نكون  اأن  بالل 
واحلرام بّي، يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اَل 

ُ لَُكْم َواَل  ُموا َطِيّبَاِت َما اأََحَلّ الَلّ ِرّ ُتَ
 - امْلُْعتَِديَن  يُِحُبّ  اَل   َ الَلّ اإَِنّ  تَْعتَُدوا 

]املائدة: 87[.
وامل�رشفون يف اأحوالهم، املتجاوزون 
حدوَد اأحكامهم ال يحبهم الل، َوُهَو 
َوَغرْيَ  َمْعُرو�َساٍت  َجنَّاٍت  اأَنْ�َساأَ  الَِّذي 
تَِلًفا  ُمْ ْرَع  َوالَزّ َوالنَّْخَل  َمْعُرو�َساٍت 
ُمتَ�َساِبًها  اَن  َمّ َوالُرّ يْتُوَن  َوالَزّ اأُُكلُُه 
َوَغرْيَ ُمتَ�َساِبٍه ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه اإَِذا اأَثَْمَر 
ُفوا  اِدِه َواَل تُ�رْشِ ُه يَْوَم َح�سَ َواآتُوا َحَقّ
]االأنعام:   - ِفَي  امْلُ�رْشِ يُِحُبّ  اَل  اإِنَُّه 
يف  اأ�رشف  من  وكذلك   ،]141
طعامه و�رشابه ولبا�سه ال يحبه الل، 
ُكِلّ  ِعنَْد  ِزينَتَُكْم  ُخُذوا  اآَدَم  بَِني  يَا 
ُفوا  تُ�رْشِ َواَل  َوا�رْشَبُوا  َوُكلُوا  َم�ْسِجٍد 
ِفَي - ]االأعراف:  اإِنَُّه اَل يُِحُبّ امْلُ�رْشِ
ُفوا - يعُمّ النهَي عن  31[، َوال تُ�رْشِ
جماوزة  وهو  االأكل،  يف  االإ�رشاف 

احلد والعادة،
ومن االإ�رشاف اأن ياأكل �ساحب الزرع 
االإ�رشاف  ومن  بالزكاة.  ي�رش  اأكاًل 
يخرج  بحيث  الزرع  حق  اإخراج  يف 
نف�سه  وي�رش  عليه،  الواجب  فوق 
اأو عائلته اأو غرماءه، فكل هذا من 
االإ�رشاف الذي نهى الل عنه، الذي 
ال يحبه الل بل يبغ�سه ويقت عليه. 

)تف�سري ال�سعدي، �س: 276(.

اآيات من القراآن فيمن يحبهم الرحمن
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نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي الل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا تدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل االأبد باإذن الل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف االأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بي النا�س 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية باالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفي بالل و �ساأله الن�سيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر الل ، ثم ذكر الل ، ثم ذكر الل ، ثم ذكر الل 
، ثم ذكر الل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : االأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : االأوىل : لوال اأن فتح لك الباب ، ما�سممت 

رائحة الذكر ، وال لنف�سك طاب..
و الثانية : لوال اأن �رشح �سدرك بالو�سال ، مادام 
لك الذكر فى دالل.. والثالثة : لوال اأن طرح عنك 

االأ�سغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لوال اأن جرحك و امتحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقي فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل تظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
متلفة، وبيان ف�سل الل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبي، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه الل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رش، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

الل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل الل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم االإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من الل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبي ب�سدق واإخال�س، 
ولوالها لفَقَد االإن�سان االأمل يف رحمة 

الل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة الل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة الل، 

ال ير�ساهم الل، ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ الَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة الَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
- ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

واال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة الل بعباده املذنبي، فاتًة باب 

االأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبي 
ال�سادقي يف توبتهم؛ ﴿ اإِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن الَلّ الَلّ

َرِحيًما - ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

دخل ل�س ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى الل 
عنها فنظر فى بيتها يينا و�سماال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإال ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكي خذ هذا االأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتي ملوالك عزوجل

لعل الل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال ترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من الل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب الل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بي يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

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

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

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

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل



 New« �رشكة  طرحت 
 »Century Production
»ر�أ�س  لفيلم  �لر�سمي  �لربومو 
�لر�سمية  �ل�سفحة  عرب  �ل�سنة«، 

لها مبوقع في�س بوك.
»ر�أ�س  فيلم  طرح  �ملقرر  ومن 
�ل�سنة« بدور �لعر�س �ل�سينمائي 

20 مار�س �جلاري.
»ر�أ�س  فيلم  برومو  وتخطى 
م�ساهدة،  مليون   1.3 �ل�سنة« 
خالل �ساعات من طرحها، عرب 

موقع في�س بوك.

يوم  يف  �لفيلم  �أحد�ث  وتدور 
�لت�سويق،  من  �إطار  يف  و�حد، 
�لتغري�ت  �سكل  �لعمل  ويظهر 
�لتي طر�أت على �لطبقة �لو�سطى 
من  ملجموعة  �حتفال  خالل 

�لأفر�د بليلة ر�أ�س �ل�سنة.
بطولة  من  �ل�سنة«  »ر�أ�س  فيلم 
�إياد ن�سار، ب�سمة، �إجني �ملقدم، 
�سريين ر�سا، �أحمد مالك، على 
من  وهو  �ملفتي،  وهدى  قا�سم 
و�إخر�ج  حفظي  حممد  تاأليف 

حممد �سقر.

  املمثل ال�سوري ال�سهري »�سامر 
امل�سري« ين�سم لنجوم هوليوود 

�ن�سم �لفنان �ل�سوري �ل�سهري، �سامر �مل�رشي، �إىل قائمة �ملمثلني 
�أبو�بها و�ساركو� يف �أفالم  �أو�سع  �لعرب �لذين دخلو� هوليوود من 

عاملية.
وجاء �لإعالن عن خرب �ن�سمام �سامر �مل�رشي �إىل كوكبة هوليوود 
باأدو�ر  �ل�سهري  برو�سنان،  بري�س  �ملمثل،  جانب  �إىل  وم�ساركته 
وتعليق من �مل�رشي على �سفحته يف  بوند« عرب �سورة  »جيم�س 

�إن�ستغر�م.
»عكيد  بـ  �لعربي  �لوطن  يف  ��ستهر  �لذي  �مل�رشي  �سامر  وقال 
�حلارة« يف م�سل�سل �لبيئة �ل�سامية »باب �حلارة«: »كان يل �ل�رشف 
�أن �أقف �أمام �أ�سطورة �لتمثيل �لهوليوودي بري�س برو�سنان.. لقطة 

من فيلمنا �جلديد he Misfits.. قريبا«.

الفنان العراقي وليد 
ال�سامي يطرح "عزمت "

طرحت �رشكة “روتانا” لل�سوتيات و�ملرئيات عرب قناتها �لر�سمية 
على موقع “يوتيوب”، �أحدث �لأعمال �لغنائية للفنان وليد �ل�سامي 

بعنو�ن “عزمت”.
�أحلان  �مل�سيقح،  تركي  كلمات  من  “عزمت”  �أغنية  �أن  �إىل  ي�سار 
كرث  يال�سحر�ء  “ت�سيلني  مطلعها  ويقول  عز،  خالد  توزيع  �لأنني، 
جرحها  �هلل  ميحي  عابرينك  وخطاوي  ب�سمت  هموم  �سدري 
موؤمن  و�نا  ولعلمت  �سدري  قبل  ظهري  �نطعن  ياما  �أنا  بدري، 
�ل�سامي حديًثا  وليد  �لفنان  وطرح  قدري”.  عايٍل  �هلل خلقني  باإن 
�أغنية خا�سة بفيلم “�سباب �سياب” للمخرج يا�رش �ليا�رشي، عرب 
نخبة من  بطولة  و�لفيلم من  �لرقمية.  و�ملتاجر  “يوتيوب”  موقع 
جنوم �خلليج �لعربي، وهم: �سعد �لفرج، مرعي �حلليان، ليلى عبد 
�سلوم  �ل�سوري  �لفنان  �إىل  �إ�سافة  �لفيلي،  فوؤ�د علي، من�سور  �هلل، 
حد�د. و�أطلق �لفنان وليد �ل�سامي، موؤخر�، �أغنية جديدة بعنو�ن 
وهي  و�ملرئيات،  لل�سوتيات  “روتانا”  �رشكة  �إنتاج  من  “دزوها”، 

من كلمات ق�سي عي�سى، و�أحلان علي �سابر.

طرح اأغنية »الرحمة حلوة«

   
»�لرحمة حلوة«  �أغنية  �ل�سعبي طارق عبد �حلليم،  طرح �ملطرب 

من خالل �أحد�ث م�سل�سل »�أبو �لعرو�سة 2«، �لذي يعر�س حالياً.
�هلل  عبد  نادر  �لغنائي  �ل�ساعر  كلمات  من  حلوة«،  »�لرحمة  �أغنية 
»�لرحمة حلوة« 50  �أغنية  وتوزيع خالد عز. وتخطت  �أحلان  ومن 
 Square« ألف م�ساهدة، منذ طرحها عرب �لقناة �لر�سمية ل�رشكة�
�سيد  بطولة  �لعرو�سة«  »�أبو  م�سل�سل   .»Media Production
مدحت  �لفقي،  نرمني  �سوقي،  فريد  ر�نيا  بدر،  �سو�سن  رجب، 
كارولني  �ل�رشيف،  ولء  حجازي،  حممود  عادل،  ميدو  �سالح، 
كمال،  هاين  تاأليف  من  �سيام،  و�أحمد  �لطوخي،  �سفاء  عزمي، 

و�إخر�ج كمال من�سور.
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 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�س ذ م م  ر�أ�سمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان

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

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 �لفاك�س  �لهاتف:   
021737128 

ال�سهار
 ANEP �لوكالة �لوطنية لال�سهار 

با�ستور �جلز�ئر 

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

ورقلة
 التوزيع

�رشكة �رت �وف �دفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة �أو �سورة ت�سل �جلريدة لترد 
�إىل ��سحابها �سو�ء ن�رشت  �م  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

�ملدير م�سوؤول �لن�رش

 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

عر�س الفيلم الوثائقي 
»ابني املعاق« بتي�سم�سيلت

مت اأول اأم�س بدار ال�سباب »بويلي�س اعمر« لتي�سم�سيلت عر�س الفيلم الوثائقي »ابني املعاق« وذلك يف اإطار اإحياء 
اليوم الوطني لذوي الحتياجات اخلا�سة.

قام  �لذي  �لفيلم  هذ�  ي�سلط  و 
�لب�رشي  �ل�سمعي  نادي  باجنازه 
�ملذكورة،  �ل�سبانية  للموؤ�س�سة 
مدينة  من  عائلة  على  �ل�سوء 
�لوحيد  �بنها  يعاين  تي�سم�سيلت 
نتيجة  �ساقيه  يف  �سلال  )�سمري( 
�سنتني حلادث ده�س  قبل  تعر�سه 
عا�سمة  بو�سط  �سياحية  �سيارة 

�لولية.
مدى  على  �لعمل  هذ�  يربز  كما 

�لتي  �لر�سم  موهبة  دقيقة   16
بها  حتدى  و�لتي  �سمري  ميتلكها 
فنية  لوحات  خالل  فمن  �إعاقته. 
على  �لأطفال  يحث  حت�سي�سية 
قطع  عند  �حلذر  و  �حليطة  �أخذ 
�حرت�م  على  �ل�سائقني  و  �لطريق 

قانون �ملرور.
»�سمري«  مب�ساركة  �لفيلم  يختتم  و 
�لوطني  �ليوم  �إحياء  حفل  يف 
رفقة  �خلا�سة  �لحتياجات  لذوي 

�إعاقة  يعانون  �لذين  �لأطفال 
حركية جر�ء حو�دث �ملرور.

�لفيلم  هذ�  عر�س  يندرج  و 
�لربنامج  �إطار  يف  �لوثائقي 
�ل�سباب  د�ر  قبل  من  �مل�سطر 
لتي�سم�سيلت  �عمر«  »بويلي�س 
�لطبي  �ملركز  مع  بالتن�سيق 
�ملعاقني  لالأطفال  �لبيد�غوجي 
لإحياء  �لولية  لعا�سمة  حركيا 
�لحتياجات  لذوي  �لوطني  �ليوم 

كذلك  يت�سمن  و�لذي  �خلا�سة 
هذه  �إبد�عات  تربز  معار�س 
و  �لر�سم  جمالت  يف  �ل�رشيحة 
جمع  و  �لفنية  �ليدوية  �لأ�سغال 

�لطو�بع �لربيدية.
�لذي  �لربنامج  هذ�  �سمن  يتم  و 
عرو�س  تقدمي  �أيام  ثالثة  يدوم 
بهلو�نية و ترفيهية لفائدة �لأطفال 
�خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  من 

�ملنخرطني باملركز �ملذكور.

تر�سيح هند �سربي لبطولة فيلم »رعب« م�سري
ر�سح �ملخرج �أحمد ح�سن 
�لفنانة  �لعظيم،  عبد 
�سربي  هند  �لتون�سية 
للم�ساركة يف بطولة فيلمه 
�لبحر«،  »باب  �جلديد 
حت�سري�ته  يجري  �لذي 
لختيار  متهيد�ً  حالياً 
�لت�سوير  �أبطاله و�نطالق 
رم�سان  �سهر  بعد 

�ملقبل.
وعلم �أن فيلم »باب �لبحر« 
�أفالم  نوعية  �إىل  ينتمي 
�ستدور  �لتي  �لرعب، 

مكان  د�خل  �أحد�ثها 
زمنية  فرت�ت  على  و�حد 
��سم  ُطرح  حيث  خمتلفة، 
هند �سربي دون �لتو��سل 
ل�سيما  �لآن،  حتى  معها 
بت�سوير  م�سغولة  �أنها 
�لثاين  �جلزء  يف  دورها 
�لأزرق«  »�لفيل  فيلم  من 
تون�سي  فيلم  �إىل  �إ�سافة 

بعنو�ن »نور� حتلم«.
يذكر �أن فيلم »باب �لبحر« 
كتابية  ور�سة  تاأليف  من 

حتمل ��سم »�مل�سلحة«.

مليون م�ساهدة لربومو »راأ�س ال�سنة« لإياد ن�سار
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�سريون من  اأرخ�ص  جديدة  �سيارة  �سنع  تدر�ص  بوغاتي 

التنفيذي  املدير  �رصح 
فينكيلمان،  �ستيفان  لبوغاتي، 
اإ�سافة  يف  تفكر  ال�رصكة  اأن 
ملجالها  اأرخ�ص  ثاين  موديل 
طاقة  مبولد  �سريون،  بجوار 

هجني اأو كهربائي.
�سيارة  ن�سنع  اأن  يف  “اأرغب 
برتكيز  كهربائية..  ببطارية 
على التوازن بني الراحة والأداء 
لت�سهيل ال�ستخدام اليومي لها 

على ح�ساب ال�رصعة”.

حديث  مع  حتى  بالطبع 
اأرخ�ص،  بوغاتي عن �سوبركار 
ف�ستظل باملاليني وقوة تقارب 
رف�ص  وبينما  ح�سان..   1000
عن  الإف�ساح  بوغاتي  رئي�ص 
ان  اإىل  اأ�سار  تفا�سيل،  اأي 
بدرا�سة  بالفعل  بداأت  ال�رصكة 

امل�رصوع.
توجد م�ساحة كفاية يف ال�سوق 
لنمو بوغاتي، خا�سة مع ازدياد 
حول  املليارديرات  اأعداد 

كمثال،  اآ�سيا  وناأخذ  العامل، 
والتي من املتوقع اأن ي�سل عدد 
 1،003 اإىل  فيها  املليارديرات 
بحلول 2023، وهي زيادة %27 
من 2018، وليمثل اأكرث من ثلث 
عددهم العاملي البالغ 2،696، 
من   2019 الرثوة  لتقرير  طبقاً 
 ،.Knight Frank معهد 
مبيعات  اأن  نرى  املقابل  ويف 
باأربعة  ارتفعت  ال�سيارات 
طبعا   ،2008 منذ  اأ�سعاف 

.IHS Markit لدرا�سة
بوغاتي هجينة  لفكرة  بالن�سبة 
جديدة فما يوؤمن به الكثريون 
لدعم  الالزمة  التقنية  اأن 
الأداء  يف  طن   2 بوزن  �سريون 
املطول  الكهربائي  واملدى 
ب�سبب  حالياً  متوفرة  لي�ست 
ما  وال�سعر،  الوزن  اعتبارات 
النوع  �سيارة من هذه  اأن  يعني 
وخمتلفة  كلياً  جديدة  �ستكون 

عن اأي موديل بوغاتي اآخر.

تعرف على اأهم مميزات هيونداي 
�سوناتا 2020 اجلديدة كليًا

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

عن  الر�سمي  الك�سف  بعد 
اأ�سدرت   ،2020 �سوناتا  هيونداي 
بع�ص  الكورية  ال�سيارات  �سانعة 
والتي  ومميزاتها،  موا�سفاتها 
تد�سينها  ُقبيل  لكم  ن�ستعر�سها 
نيويورك  مبعر�ص  اأبريل   14 يف 

لل�سيارات 2019.
جديد  فاخر   Bose �سوت  نظام 
بني  تعاون  اأول  هو  هذا  كلياً  
لتقدمي جتربة   Bose و  هيونداي 
�سماعية ا�ستثنائية لعمالء �سوناتا، 
يف  ال�سوت  اأنظمة  وت�ستخدم 
الرقمية  الإ�سارة  تقنيات  ال�سيارة 
الركاب  لو�سع   Bose لـ  املتطورة 
يف مركز ال�سوت بغ�ص النظر عن 
مفتاح  املق�سورة.  يف  موقعهم 
وتاأتي  الذكي   بالهاتف  رقمي 
بتقنية  اجلديدة   2020 �سوناتا 
ت�سمح بفتح وغلق وت�سغيل ال�سيارة 
مبفتاح رقمي يتم ا�ستخدامه عرب 
ال�سيارة  قدرة  مع  الذكي،  الهاتف 
على التعرف على املفتاح الرقمي 
ما  اأوتوماتيكياً،  اإعداداتها  وتغيري 
ي�سهل كثرياً من م�ساركة ال�سيارات 

بني عدة اأفراد.

املن�سة  الثالث   اجليل  من�سة 
ت�سميمها  تدعم  لل�سيارة  اجلديدة 
وقوتها  وكفاءتها  و�سالمتها 
وجتربة اأدائها )ح�سب الت�رصيحات 
الر�سمية لل�رصكة(، وتنوي هيونداي 
املن�سة يف  ا�ستخدام هذه  تو�سيع 

موديالتها القادمة.
ال�سائق  مل�ساعدة  جديدة  اأنظمة 
على   2020 �سوناتا  ح�سلت  كما 
ال�سائق  م�ساعدة  اأنظمة  من  عدد 
النقطة  را�سد  مثل  اجلديدة، 
مب�سح  يقوم  والذي  العمياء، 
املنطقة املحيطة بال�سيارة والتي 
مراآة  عرب  عادًة  روؤيتها  ميكن  ل 
الروية اخللفية املعتادة، مع نظام 
على  للم�ساعدة  متطور  جديد 
على  قدرته  مع  احلارة،  البقاء يف 
لل�سيارة  الق�سوى  ال�رصعة  حتديد 
ال�رصعة  حلدود  تبعاً  اأوتوماتيكياً 

يف املناطق املختلفة.
واأخرياً ح�سلت ال�سيارة اأي�ساً على 
نظام ذكي للم�ساعدة على الركن، 
والذي ي�سمح لل�سيارة بركن نف�سها 
اأو طلبها من موقع ركنها عن بعد 

بدون وجود �سائق وراء املقود.

نادي  ين�سح  ال�سعوبات  ملواجهة 
الأملاين   ADAC ال�سيارات 
بارتداء  النارية  الدراجات  قائدي 
املخ�س�سة  الواقية  املالب�ص 
اأن  من  حمذراً  ال�سيف،  لف�سل 
قائد  يعر�ص  قد  عنها  التخلي 
ل�سحجات  النارية  الدراجة 
يف  العظام  يف  ك�سور  اأو  خطرية 
واأ�سار  ما.  حلادث  التعر�ص  حال 
اخلوذات  اأن  اإىل  الأملان  اخلرباء 
الكاملة للوجه ذات التهوية اجليدة 
ت�سمن تربيد منطقة الراأ�ص حتى 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل  يف 
اخلوذة  على  العتماد  ميكن  كما 
ف�سل  يف  لها  كبديل  املفتوحة 
ال�سيف. ويتعني على قائد الدراجة 
القيادة  يف  الذروة  �ساعات  جتنب 
عام  وبوجه  بعيدة.  مل�سافات 

تكون القيادة اأكرث متعة يف فرتات 
ال�سباح وامل�ساء، مع مراعاة اأخذ 
اأو  �ساعة  كل  كافية  راحة  فرتات 
�ساعتني، وفيها يتم خلع املالب�ص 
بالتربيد.  للج�سم  لل�سماح  الواقية 
فرتات  يف  املهمة  الأمور  ومن 
الراحة �رصب املاء بكميات كافية، 
الد�سمة  الوجبات  عن  والبتعاد 
اخل�رصوات  بتناول  وا�ستبدالها 
والفاكهة.  ومن ناحية اأخرى، لبد 
لتحمل  جاهزة  الدراجة  تكون  اأن 
دراجات احلرارة العالية، مع العلم 
باأن امل�ساكل يف هذه احلالة عادة 
ما حتدث مع املوديالت املعتمدة 
على نظام التربيد بالهواء. ويراعى 
اأو  التوقف  عند  املحرك  اإيقاف 
املروري  الزدحام  يف  النتظار 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

ك�سفت �رصكة �سيفروليه عن املوديل 
 ،Blazer اأيقونتها  من  اجلديد 
من  املتو�سطة  للفئة  تنتمي  التي 
متعددة  الريا�سية  املوديالت 

واأو�سحت   .SUV الأغرا�ص 
�سيارتها  اأن  الأمريكية  ال�رصكة 
حمرك  لها  يتوفر  اجلديدة 
رباعي الأ�سطوانات �سعة 5ر2 لرت 

نيوتن  و255  ح�سان   193 وبقوة 
الأق�سى،  الدوران  لعزم  مرت 
�سدا�سي  حمرك  اإىل  بالإ�سافة 
 305 بقوة   V6 الأ�سطوانات 
وتنتقل  نيوتن مرت.  ح�سان/365 
الدفع  عجالت  اإىل  القوة  هذه 
من  اأتوماتيكي  حركة  ناقل  عرب 
جهود  وتت�سافر  �رصعات،   9
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�سيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�سل  ملا  ت�سع 
�سبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�سقف  مثل  الراحة، 
للتدفئة  القابل  املتحرك واملقود 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 

عن  ف�سال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ص  اللم�سية  ال�سا�سة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�سة 
اأبل كاربالي  املتوافق مع نظامي 
اأوتو. كما تقدم ال�سيارة  واأندرويد 
الال�سلكي  الهواتف  �سحن  نظام 
لل�سيارة  USB. ويتوفر  و6 منافذ 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ص  عجالت 
باقات التجهيز القيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ص 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�سيارة  اإطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�سف بعد عن الأ�سعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�سم ال�سيف والإجازات اأ�سارت منظمة الفح�ص الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�سحاب ال�سيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�ساءة عند النطالق بال�سيارة 
املحملة بالكامل. واأو�سحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ساءة 
الك�سافات، نظراً لأن حمولة �سندوق الأمتعة جتعل ال�سيارة تنخف�ص من اخللف، وبالتايل 
قد تر�سل الك�سافات اإ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�سيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�ساف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�سيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�ستغرق وقتا اأطول، مع �رصورة مراعاة 

تغري اأداء ال�سيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�سياء  و�سع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�سفل  الثقيلة يف  الأ�سياء  بو�سع  ين�سح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ص  ال�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�سقف حتى  �سندوق  اخلفيفة يف 

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

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

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

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

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

بناء على طلب ال�شيد)ة( : موؤ�ش�شة ا�شغال البناء و كل هياكل الدولة ممثلة يف م�شريها جباري حلبيب 
العنوان : حي عبان رم�شان قطعة 20 رقم 05 الدار البي�شاء 

القائم يف حقه)ها( الأ�شتاذ)ة( : بوطاجني تافلي�س كرمية 
- متخدة )ة( من مكتبنا موطنا خمتارا له بدائرة اإخت�شا�س حمكمة ال�رشاقة حلني اإنتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

-�شد : ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة ن�شيب لل�شياحة ممثلة يف �شخ�س م�شريها 
العنوان  : �شاطئ النخيل �شطاوايل  

-بناءا ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�شم التجاري / البحري  بتاريخ 18/06/04 رقم اجلدول  18/04711 رقم الفهر�س 18/013994 املمهور بال�شيغة التنفيذية 
امل�شلمة بتاريخ 2019/01/23  .

-بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 
حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/30 

-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/01/30
-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/30 

-بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 101 353 77 004
-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/02/07
- بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/02/12

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/02/24 حتت رقم 19/00819 ،  
فهر�س رقم : 19/844 ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2017/07/16 

املت�شمن ما يلي  )).... يف املو�شوع : اإلزام املدعى عليها ممثلة يف �شخ�س م�شريها اأن تدفع للمدعية موؤ�ش�شة اأ�شغال البناء وكل هياكل الدولة ممثلة يف م�شريها قيمة الدين العالق يف ذمتها و 
املقدر مببلغ 2.914.355.18 دج مليونان و ت�شعمائة واأربعة ع�رش الف و ثالثمائة و خم�شة و خم�شون دينار جزائري و ثمانية ع�رش �شنتيم ، و مبلغ اربعمائة الف دينار جزائري )400.000 دج ( 

تعوي�شا عن  جميع الأ�رشار الالحقة بها ، حتميل املدعى عليها امل�شاريف الق�شائية .....((
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإل �شي�رشع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل

جمل�س ق�شاء اجللفة
حمكمة اجللفة

ق�شم الأحوال ال�شخ�شية

حكم باحلجر

ق�شية رقم: 2002/684 رقم الفهر�س: 2002/642 حكم: 
2002/09/14

ق�شت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا الأحوال ال�شخ�شية 
علنيا ايتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل: ب�شحة الإجراءات 
وقبول. ويف املو�شوع بتوقيع احلجر على امل�شمى 
ح�شيبي زهرة املولودة يف 1970/01/29 ابنة احمد 

وحريزي �شائعة وذلك لالعاقة الذهنية امل�شابة بها على 
ان يقوم املدعي ب�شفته اخوها برعاية املحجور عليها 
والقيام مقامها بجميع ت�رشفاتها القانونية اخلا�شة بها 
. بذا �شدر احلكم واف�شح به جهارا وعالنيا يف التاريخ 

املذكور اعاله وبح�شبه ام�شيناه مع امني ال�شبط.

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل

جمل�س ق�شاء اجللفة
حمكمة اجللفة

ق�شم الأحوال ال�شخ�شية

حكم باحلجر
ق�شية رقم: 2002/685 رقم الفهر�س: 2002/643 حكم: 

2002/09/14
ق�شت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا الأحوال ال�شخ�شية 

علنيا ايتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل: ب�شحة الإجراءات 
وقبول الدعوى. يف املو�شوع بتوقيع احلجر على امل�شماة 

جناة ح�شيبي املولودة يف 1967/12/31 ابنة احمد 
وحريزي �شائعة وذلك لالعاقة الذهنية امل�شاب بها على 
ان يقوم املدعي ب�شفته اخوها برعاية املحجور عليها 
والقيام مقامها بجميع الت�رشفات القانونية اخلا�شة بها 
. بذا �شدر احلكم واف�شح به جهارا وعالنيا يف التاريخ 

املذكور اعاله وبح�شبه ام�شيناه مع امني ال�شبط.

الو�شط:2019/03/17
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اجلنوبية  كوريا  يف  الر�سمية  الأنباء  وكالة  ذكرت 
ذكيا  هاتفا  تطور  �سام�سونغ  �رشكة  اأن  »يونيهاب«، 
�سا�سة  اأ�سفل  الكامريات  فيه  تقع  نوعه،  فريدا من 
الهاتف  فاإن  الر�سمية،  الوكالة  الهاتف.وبح�سب 
تغطي  ب�سا�سة  �سيكون  �سام�سونغ  من  اجلديد 
امل�ساحات  اإلغاء  مع  متاما،  له  الأمامية  الواجهة 
ال�سغرية املوجودة يف الهواتف احلالية، التي حتتوي 
على فتحات عد�سات الكامريات. وجاء الإعالن بعد 

الكورية اجلنوبية  اإطالق ال�رشكة  اأقل من �سهر من 
ب�سبب  بانتقادات  الذي قوبل  للطي،  القابل  هاتفها 
ثمنه املرتفع. ومن املحتمل اأن مير عامان قبل اأن 
يرى امل�ستهلكون هاتف »ال�سا�سة الكاملة«، ذلك اأن 
تطوير مثل هكذا اأجهزة ي�ستغرق وقتا طويال. وقال 
والتطوير،  للبحث  �سام�سونغ  رئي�س جمموعة  نائب 
يانغ بيونغ، اإن الكامريا اجلديدة �ستكون غري مرئية، 

ومع ذلك لن تتاأثر وظائفها وقدراتها.

للتوا�سل  في�سبوك  موقع  م�ستخدمو  تلقى 
الجتماعي خالل ال�ساعات الأخرية اآلف 
لإعادة  حل  تقدمي  تّدعي  التي  الر�سائل 
عطل  من  عانى  الذي  املوقع  ت�سغيل 
في�سبوك،  واأكدت  ال�رشكة  بها  اأقرت  كبري 
يف  امل�ستخدمني  بع�س  اأن  الأربعاء،  يوم 
ت�سفح  يف  م�سكلة  يواجهون  خمتلفة  دول 
تطبيقاتها الوا�سعة النت�سار مثل اإن�ستغرام 

ووات�ساب وفي�سبوك.
حتى  تويرت  موقع  اإىل  الأزرق  املارد  وجلاأ 
حل  على  يعمل  باأنه  امل�ستخدمني  يخرب 
امل�سكلة التي تاأثر بها بع�س امل�ستخدمني 
منذ اأكرث من ع�رش �ساعات يف اأقرب وقت 
ممكن، واأكد اأن امل�ساألة لي�ست ناجمة عن 

هجوم حلجب اخلدمة.
يف غ�سون ذلك، ذكر موقع »داون ديتيكتور« 
الذي يتابع اأعطال املواقع الإلكرتونية، اأن 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  م�ستخدمي 
واليابان  املتحدة  الوليات  من  اأجزاء  يف 
بالعطل.  تاأثروا  اأوروبا  اأجزاء  وبع�س 
وطال العطل اأي�سا امل�ستخدمني يف الدول 

العربية.
اأغلبية  وقالت �رشكة في�سبوك، التي جتني 
»بلومربغ«   لوكالة  الإعالنات،  من  دخلها 
لهذا  الكامل  الأثر  تدر�س  زالت  ما  اإنها 
الأموال  رد  احتمال  ذلك  »مبايف  العطل 
تلقى  العطل  ح�سول  للمعلنني«ومبجرد 
من  وابال  في�سبوك  م�ستخدمي  من  عدد 
ب�ساأن  كاذبة  اأخبارا  تروج  التي  الر�سائل 

م�ستقبل املوقع وطريقة حل العطل التقني 
ا�ستخدام  اإن  الر�سائل  اإحدى  تقول  وفيما 
�سي�سبح  بل  جمانيا  يظل  لن  في�سبوك 
مدفوعا عما قريب، روجت ر�سائل اأخرى 
تفعيل احل�ساب«  لـ«اإعادة  طريقة مزعومة 
عن طريق اأحد الرموز الذي يجب اإر�ساله 

اإىل 20 م�ستخدم اآخر.
حجم  من  انزعاجهم  م�ستخدمون  واأبدى 
اأ�سدقائهم،  من  و�سلت  التي  الر�سائل 
ما  يحّولون  اأخذوا  معارفهم  اإن  وقالوا 

اأن  الن�سخ والل�سق دون  و�سلهم عن طريق 
يتحققوا من �سحة امل�سمون وو�سل الأمر 
ملوؤ�س�س  مزيف  فيديو  ن�رش  اإىل  بالبع�س 
في�سبوك مارك زوكربريغ يتحدث فيه عن 

نيته حذف ح�سابه على في�سبوك.
وحّذر خرباء من ال�سغط على روابط غري 
معروفة لأجل حل م�سكلة في�سبوك، واأكدوا 
الواردة  الر�سائل  كل  جتاهل  �رشورة  على 
لهم وعدم متريرها اإىل الآخرين، ون�سحوا 

باتباع ما يعلنه في�سبوك ب�ساأن العطل.
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ر�سائل تغزو االآالف.. احذروا خدعة 
»اإعادة ت�سغيل في�سبوك«

»AGM X3«.. هاتف ع�سكري 
من اأكرث االأجهزة متانة يف العامل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.»Android 8.1« نظام ت�شغيل -

�سام�سونغ تطور هاتفا بكامريات خفية

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�سيج لأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى االإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع الفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع الفرتا�سي.



بلعبا�س مرورا  �سيدي  ينحدر من والية  تاجر 
اأم ل3  ب�رشيكهم من وهران، و املطلقة وهي 
من  اأخر  و  وهران،  والية  من  تنحدر  اأطفال 
و  �سعيدة  والية  من  �سابني  و  �سطيف  والية 
الذين مثلوا اأمام هيئة حمكمة اجلنايات التي 
بعقوبة  باإدانتهم  العامة  النيابة  فيها  اإلتم�س 
املحكمة  هيئة  لت�سدر  نافذا  �سجنا  �سنة   15
 4 بعقوبة  الرئي�سية  املتهمة  باإدانة  حكما 
�سنوات �سجنا نافذة و عامني �سجنا نافذة يف 
حق �رشيكيها و تربئة البقية . حيثيات ق�سية 
احلال تعود اإىل ال�سنة املا�سية عندما تفطنت 
االإلكرتونية  اجلرمية  ملكافحة  االأمن  م�سالح 
كانت  التي  لل�سيدة  م�سبوه  ن�ساط  لوجود   ،
»داع�س«  االإرهابية  اجلماعات  مواقع  تت�سفح 
و غريها من التنظيمات الظالمية ، و توا�سلها 
ترتاوح  الذين  ال�سباب  من  عدد  مع  امل�ستمر 

معدالت اأعمارهم ما بني 30 و 40 �سنة، حيث 
اأثناء جل�سة املحاكمة نفت املتهمة الرئي�سية 
على  ال�سباب  بتحري�س  عالقة  لها  تكون  اأن 
مبالغ  مقابل  االإرهابية  للتنظيمات  االإن�سمام 
مالية معتربة، و اأن الهدف من ت�سفحها لتلك 

كونها مطلقة  البحث عن عري�س  املواقع هو 
يعيل  و  يحميها  لرجل  حاجة  يف  و  فرتة  منذ 
و  املتهمني  ت�رشيحات  تناق�س  لكن  عائلتها، 
كافية  كانت  بها  قوبلوا  التي  الدامغة  االأدلة 

الإدانتهم باالأحكام ال�سالف ذكرها . 

�أ .بن عطية

�أدينت بعقوبة 4 �سنو�ت �سجنا نافذ�

ل"داع�ش" بوهران لالن�ضمام  ال�ضباب  لتحري�ش  �ضبكة  "مطلقة" تقود 
فتحت حمكمة �جلنايات مبجل�س ق�ساء وهر�ن ملف ق�سية تورط مطلقة يف ق�سية جتنيد �ل�سباب لالن�سمام للمجموعات 
�الإرهابية و �الإ�سادة باأعمالها،و �لتحري�س على �الن�سمام للجماعات �الرهابية عرب مو�قع �لتو��سل �الجتماعي، �ل�سبكة 

�لوطنية ت�سم �سائق �سيارة �أجرة غري �سرعية »كلوند�ستان« من والية تلم�سان، 

بلدية ت�سالة 
ب�سيدي بلعبا�س

عمال امل�ضتثمرات 
الفالحية ينتف�ضون

و  املوؤ�س�سات  فالحوا  و  عمال  اأقدم 

بوالية  ت�سالة  ببلدية  الفالحية  امل�ستثمرات 

�سيدي بلعبا�س بوقفة احتجاجية تنديدا �سد 

على  ترغمهم  التي  االإدارة  تع�سف  اأ�سموه  ما 

املتعاملني  مع  االقت�سادية  بال�رشاكة  القبول 

عدم   ظل  يف  تاأتي  اأنها  و  خا�سة  اخلوا�س 

مب�ستقبلهم  لتعلقها  وتهمي�سهم  ا�ست�سارتهم 

يرونها  التي  اخلطوة  و هي  املوؤ�س�سة   داخل 

التي  الفالحية  املوؤ�س�سات  امل�ستثمرات  �سد 

جتود بكل اأنواع املنتوجات وو�سعيتهم املالية 

اقت�سادي  �رشيك  تدخل  ت�ستلزم  ال  جيدة 

املن�سق  بكاي  ذكر  جهته  من  قولهم    ح�سب 

اجلهوي ملزارع الغرب اأن مثل هذه اخلطوات 

اال�ستمرارية  تهدد  ان  �ساأنها  من  الالقانونية 

منذ  اخلدمة  حيز  داخل  التي  وهي  داخلها 

املوؤ�س�سة  مداخيل  حجم  وي�سل   1999

جزائري   دينار  مليار   12 يفوق  ما  الواحدة 

اإىل  االتهام  اأ�سابع  املتحدث  نف�س  ووجه 

الت�رشيحات  يخ�س  فيما  املوؤ�س�سات  مدراء 

يف  خا�سة  و�سعيتها  حول  املغالطة  ال�سنوية 

ي�ستلزم  التقارير  ح�سب  والذي  املايل   ال�سق 

تدخل ال�رشيك اخلا�س يف عملية ممنهجة من 

لفر�س ال�رشاكة ، كما وجه بكاي ندائه اإىل 

ال�سلطات املعنية من اجل التدخل و ت�سوية 

الو�سعية قبل ال�رشوع يف  اإ�رشاب عام على 

امل�ستوى الوطني خا�سة و اأن نف�س الو�سعية 

الفالحية  امل�ستثمرات  خمتلف  تعي�سها 
وطنيا .

حو��س حممد �أمني 

رئي�س �لبلدية  يف عني �الإع�سار

احتجاجات �ضد جتاوزات مافيا العقار يف برج الكيفان

بيتو �أورورك

من »البقرة امليتة« اإىل �ضباق الرئا�ضة الأمريكية

�سيدي �سعادة  غليز�ن

 العثور على اأربعيني متوفيا
 بجانب حديقة عمومية 

عنابة

اعتماد خم�ضة ف�ضاءات �ضياحية بالو�ضط الغابي 

تي�سم�سيلت 

 غر�ش اأزيد من 4 اآلف �ضجرية
 بامل�ضاحات اخل�ضراء

تيليفرييك ق�سنطينة

ا�ضتكمال اأ�ضغال تعزيز البنايات الثالث 

الكيفان  برج  بلدية  �سكان  الع�رشات من  اأم�س  نفذ 
البلدية  مقر  اأمام  احتجاجيا  اعت�ساما  بالعا�سمة 
مافيا  تنفذ  البلدية،بحجة  رئي�س  برحيل  مطالبني 
العقار و هيمنتها على كوالي�س �سناعة القرار مما 
عطل الكث من الفر�س اال�ستثمارية و عطل م�سالح 

املواطنني يف ظل وجود ما اأ�سماه املحتجون وجود 
عني  من  مواطنون  قال  البلدية،و  داخل  تواطاآت 
املكان اأن ال�سلطات الر�سمية مطالبة بفتح حتقيق 
و ك�سف االأ�سماء التي ا�ستفادت من عقارات بدون 
امتيازات  التي منحتهم  وجه حق و من هي اجلهة 

التي  القانونية  امل�سوغات  ماهي  ي�ستحقونها،و  ال 
مت اال�ستناد اإليها  املحتجون قالو اأنهم �سيجددون 
احلا�سلة  االختالالت  عن  ي�سكتوا  لن  و  االحتجاج 
مع احتفاظهم باعتماد اأ�سكال احتجاجية اأخرى لن 

تخرج عن الطابع ال�سلمي.

اعرتف بيتو اأورورك املر�سح الدميقراطي 
ينتمي  كان  اأنه  االأمريكية،  للرئا�سة 
جمموعات  اأقدم  الإحدى  املا�سي  يف 
وتاأ�س�ست  املتحدة  الواليات  يف  الهاكرز 
بـ«طائفة  للتحبب  �سميت  التي  املجموعة 
مهجور  مب�سلخ  تيمنا  امليتة«  البقرة 
وان�سم   ،1984 منذ  تك�سا�س  والية  يف 
كان مراهقا. وح�سب  لها عندما  اأورورك 

»الطائفة«  كانت  رويرتز،  لوكالة  تقرير 
الو�سول  العاديني  االإنرتنت  رواد  متنح 
نظام  اخرتاق  يف  ت�ساعدهم  اأدوات  اإىل 
ويندوز«كما  »مايكرو�سوفت  ت�سغيل 
م�سطلح  باخرتاعها  املجموعة  ا�ستهرت 
»hacktivism« الذي ي�سري اإىل الن�ساط 
االأفكار  ترويج  اإىل  الهادف  االإنرتنت  يف 
االإن�سان  حقوق  عن  والدفاع  ال�سيا�سية 

وحرية التعبري واحل�سول على املعلومات، 
حيث ذكر اأحد موؤ�س�سي املجموعة كيفني 
»تنمية  حول  متحور  ن�ساطها  اأن  ويلري، 
االخرتاق  من  اأكرث  والكتابة«  ال�سخ�سية 
قال  رويرتز،  معه  اأجرتها  مقابلة  ويف 
اأورورك اإن م�ساركته يف املجموعة طورت 
ال�سيا�سية  والق�سايا  االإنرتنت  لدور  نظرته 
القبول  اأهمية  علمته  كما  واالجتماعية، 

الـ18  بلوغه  وعند  واختالفها  االآراء  بتنوع 
وتوقف  كولومبيا  بجامعة  اأورورك  التحق 
»الطائفة«وقبل  ن�ساط  يف  امل�ساركة  عن 
يومني اأعلن اأورورك، الذي كان حتى يناير 
ع�سوا يف جمل�س النواب االأمريكي، تر�سحه 
االأمريكية  الرئا�سة  االنتخابات  خلو�س 
عن  الـ14  املر�سحني  اأحد  لي�سبح   ،2020

احلزب الدميقراطي حتى اللحظة.

اأربعيني  جثة  على  اأم�س  اأول  عرث 
العمومية  احلديقة  من  مبقروبة 
اإقليميا  التابعة  �سعادة  �سيدي  ببلدية 
من  يعاين  الذي  ال�سحية  يلل  لدائرة 
هامدة  جثة  حول  نف�سية  ا�سطرابات 
بالعيادة  اجلثث  حفظ  م�سلحة  نحو 

املتعددة اخلدمات ليلل لعر�سها على 
االأ�سباب  لتحديد  ال�رشعي  الطبيب 
احلقيقية يف وفاته من جهتها با�رشت 
احلادث  يف  حتقيقا  االأمنية  امل�سالح 

االأليم.
ق  م

م�ساريع   )5( خم�س  اعتماد  مت 
بالو�سط  �سياحية  ف�ساءات  ال�ستحداث 
العائالت  ال�ستقطاب  موجهة  الغابي 
و�سط  واال�ستجمام  الرتفية  وهواة 
اأم�س  علم  عنابة، ح�سبما  والية  غابات 
ال�سبت من م�سالح املحافظة املحلية 

للغابات.

على  امل�ساريع  هذه  و�ست�ستحدث 
�سطايبي  بلديات  غابات  م�ستوى 

وبرحال و تريعات، ح�سبما 
اأفادت به حمافظة الغابات التي بادرت 
بتحديد م�ساحات غابية قابلة لتج�سيد 
اأمن  حتفظ  غابية  �سياحية  م�ساريع 

و�سالمة الو�سط الغابي.

مت اأم�س ال�سبت بوالية تي�سم�سيلت غر�س 
بامل�ساحات  �سجرية  اآالف   4 من  اأزيد 
الن�سيج  داخل  املتواجدة  اخل�رشاء 
احلد  وثنية  تي�سم�سيلت  ملدن  العمراين 
من  العملية  هذه  وج�سدت  وخمي�ستي.  
باالأفواج  منخرط   100 من  اأزيد  قبل 

الك�سفية من ذات املدن، 
الوالئية  املحافظة  اأو�سحته  ح�سبما 
�ساحبة  اجلزائرية  االإ�سالمية  للك�سافة 
ت�سمنت  العملية  اأن  م�سيفة  املبادرة 
التزيينية  ال�سجريات  من  اأ�سناف  غر�س 

على م�ساحة اإجمالية فاقت 2 هكتار.

مت ا�ستكمال اأ�سغال تعزيز البنايات الثالث 
العمل  عن  املتوقف  ق�سنطينة  لتيلفرييك 
منذ الثاين من اأبريل من ال�سنة املن�رشمة، 
العربي  ال�سبت  اليوم  عنه  ك�سف  ح�سبما 
للموؤ�س�سة  العام  املدير  م�ساعد  بومدين، 
 . الهوائية  بامل�ساعد  للنقل  اجلزائرية 
باأن  امل�سوؤول  ذات  اأو�سح  ت�رشيح  ويف 

برنامج  اإطار  يف  املندرجة  العملية  هذه 
الهوائي  للم�سعد  ال�سامل  التحديث 
التابعة  الثالث  البنايات  �سملت  لق�سنطينة 
للم�سعد و الواقعة بنقاط طاطا�س بلقا�سم 
و املركز اال�ست�سفائي اجلامعي ابن بادي�س 
و حي االأمري عبد القادر، مفيدا باأنه متت 

مبا�رشة االأ�سغال »منذ �سهرين فقط.«
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تب�سة

اإيقاف �ضارق 
الهواتف النقالة 

نهاية  اخلام�س   احل�رشي  االأمن  م�سلحة  متكنت 
االأ�سبوع املنق�سي من توقيف �ساب يبلغ من العمر 
حيث  واخلطف  بالعنف،  ال�رشقة  ميتهن  �سنة   18
هاتفها  �سنة   26 العمر  من  تبلغ  فتاة  ا�ستهدفت 
النقال  الهاتف  على  بحوزته  العثور  ليتم  النقال 
يف  حتقيق  املقر،وفتح  اإىل  حتويلهم  مت  اخلا�س 
اأن ال�سخ�س الذي كان برفقته  الق�سية اأين �رشح  
وبعد  ال�رشقة  عملية  اقرتاف  منه  طلب  من  هو 
و�سع  مت  الالزمة  القانونية  االإجراءات   ا�ستكمال 
القا�رش باملركز املتعدد اخلدمات لوقاية ال�سبيبة  
ببلدية بكارية فيمــا �سدر �سد ال�سخ�س الثانــي اأمر 

اإيداع وغرامة مالية  .
ع/ ر�سيد 

مد�ر�س والية تلم�سان

18770 تلميذا يعاين 
من م�ضاكل �ضحية

مديرية  م�ستوى  على  باالأعالم  املكلفة  ك�سفت  
ت�رشيح  يف  بلقايد   اأحالم  تلم�سان  لوالية  ال�سحة  
�سحفي م�سالح مديرية ال�سحة وال�سكان قد ك�سفت 
م�ساكل  من  يعاين  تلميذا   18770 اكت�ساف  مت  اأنه 
�سحية ونف�سية على راأ�سها  �سعف النظر و�سعوبات 
باجلهاز  اخلا�سة  االأمرا�س  وبع�س  النطق  يف 
التنا�سلي اأ�سل 157544 تلميذ مت الك�سف عنه خالل 
�سنة 2019 ، من جانب اآخر ك�سف مدير الرتبية لوالية 
تلم�سان  اأن م�ساحله �سجلت 1502 حالة قمل الذي 
،زيادة  النائية  باملناطق  تف�سى يف املدار�س خا�سة 
على 47 حالة جرب متفاوتة اخلطورة ، ناهيك عن 
حالة   9000 من  واأكرث  الب�رش   ل�سعف  حالة   8000
الأمرا�س االأ�سنان واللثة  وما يزيد عن 10اآالف حالة 

لت�سو�س االأ�سنان و6000 حالة �سكري 

حممد بن تر�ر

فرن�سا

عمليات نهب خالل 
تظاهرات اأ�ضحاب 

" ال�ضفراء  "ال�ضرتات 
ال�سبت  اأم�س  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  �سهدت 
وقعت  التي  امل�سادمات  خالل  نهب  اأعمال 
االأمن  قوات  بني  »االليزيه«  ق�رش  جادة   يف 
لتظاهرات  الـ18  االأ�سبوع  خالل  ومتظاهرين 
على  احتجاجا  ال�سفراء«،  »ال�سرتات  اأ�سحاب 
قال  و  واالجتماعية.  ال�رشيبية  احلكومة  �سيا�سة 
اإن  كري�ستوف كا�ستانري وزير الداخلية الفرن�سي ، 
وهم  ت�سللوا  الفو�سى  واإ�ساعة  النهب  يف  »خرباء 
االأمن  قوات  التظاهرة«وا�ستخدمت  اإىل  ملثمون 
لتفريق  املياه  وخراطيم  للدموع  امل�سيل  الغاز 
املتظاهرين،فيما حاول حمتجون مهاجمة �ساحنة 
للدرك ، و اأقام اآخرون حواجز على  اجلادة حيث 
جتمع اآالف من اأ�سحاب /ال�سرتات ال�سفراء/ منذ 
�سخ�سا   31 الفرن�سية  ال�رشطة  ال�سباح«واأوقفت 

بح�سب ح�سيلة ن�رشتها دائرة �رشطة باري�س .

 على غر�ر زمالئهم
 يف عدد من �لواليات

حركة احتجاجية مبجل�ش 
ق�ضاء تيبازة اليوم

 
يرتقب اأن  تنظم الهيئة الق�سائية مبجل�س 

ق�ساء تيبازة اليوم حركة احتجاجية على 
ال�ساعة الواحدة زواال اأمام مقر املجل�س 

تاأ�سيا مبا فعله زمالوؤهم يف عدد من 
واليات الوطن و جتاوبا مع حراك ال�سارع. 
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