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مت ا�صطياد �أربعة منها بهنني والغزوات

جمموعات من �سمك القر�ش
تغزو �سواحل تلم�سان

خدر الع�رشات من ال�صيادين
هنني
ب�سواحل
العاملني
والغزوات من غزو �أ�رساب
من �سمك القر�ش املفرت�سة
ل�سواحل والية تلم�سان خالل
الآونة الأخرية قادمة من
املحيط الأطل�سي بحثا عن
الطعام واملياه الدافئة.
هذا و�أ�شارت املعطيات الأولية
�أن �صيادو عنني قد متكنوا من

ا�صطياد �أوىل ا�سماك القر�ش
ب�سواحل هنني �رشق تلم�سان
فيما مت ا�صطياد ثالث �أخرى
ب�سواحل الغزوات  ،الأمر الذي
ترك خماوف و�سط املواطنني
خا�صة وان �سمك القر�ش
خطري على الب�رش ومفرت�س
 ،ويتخوف من غزو ال�شواطئ
خالل مو�سم اال�صطياف  ،هذا
وال تزال التحقيقات جارية من

قبل املخت�صني حول الأ�سباب
التي جعلت هذه الأ�سماء تدخل
البحر املتو�سط رغم انها
تعي�ش يف الأعماق باملحيطات
 ،حيث ي�شتبه ان جثث احلراقة
وراء ت�شجيع غزو القر�ش
ل�سواحل تلم�سان يف اجلهة
للمتو�سط مرورا
الغربية
باملغرب .

م.ب

خبر في
صورة

جابو �أغلى �صفقة يف
املركاتو ال�صيفي

امل�سابقة الوطنية امللعقة
الذهبية

توا�صل الأندية الوطنية
يف التعامل مع العبيها
ب�أجور خيالية رغم �أزمة
الأموال التي تعاين منها
والتي ترتفع حدتها يف كل
مرة ،ويف هذا ال�صدد ف�إن
فريق مولودية اجلزائر
ّ
حطم �أغلى �صفقة يف
املركاتو ال�شتوي من
خالل انتداب العب وفاق
�سطيف عبد امل�ؤمن جابو الذي انتقل �إىل �صفوف النادي العا�صمي
مقابلة �أجرة �شهرية قيمتها  450مليون �سنتيم.

�ستقام من  21اىل 24جوان  2019مبركز الأعمال باب اجلزائر البليدة
امل�سابقة الوطنية امللعقة الذهبية لفن الطهي واحللويات تهدف �إىل
املحافظة على الرتاث التقليدي اجلزائري وت�شجيع كل املواهب
يف جمال الطبخ واحللويات وكذلك ال�صناعات التقليدية وهذا
مب�شاركة �أكرب «ال�شيفات» املعروفني على امل�ستوى الوطني والدويل
وامل�شاركني يف �أكرب املحافل الوطنية و الدولية يف فن الطبخ و
احللويات (ال�سيدة �أرزقي–�شيف حكيم�سلمون–�شيف �أون�سلي بلعيد)

�أرباب العمل

انتخاب �سعيدة نغزة على
ا
ر�أ�س بيزني�س �أفريك

جنوم اخل�ضر يقدمون
القمي�ص اجلديد
قام العبو املنتخب الوطني بتقدمي القم�صان اجلديدة للمنتخب
الوطني من خالل امل�شاركة يف ت�صوير �إعالين قامت الفاف بن�رشه عرب
ح�سابها على موقع التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك» ،حيث �شاركت
�أغلب العنا�رص الوطنية يف عملية التقدمي على غرار بوجناح ،بوداوي،
فيغويل ،حمرز ،عطال وغريهم.

عرب ميناء الغزوات

مغرتب حاول تهريب قطع الغيار من �أوروبا
با�رش وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة لدى تلم�سان حتقيقات
معمقة مع �أحد املغرتبني
املخت�ص يف تهريب قطع الغيار
امل�ستعمل عرب ميناء الغزوات
 ،يف العقد ال�ساد�س  من العمر
الذي حاول ا�ستغالل احلراك كل
جمعة لل�ضغط على العدالة

للت�سرت على ملف تهريب ما
يزيد عن ال 05ماليري دوالر .
هذا وكان هذا املغرتب قد متت
متابعته بالتهريب   وا�سرتاد
قطع غيار بطريقة غري
م�رشوعة �أمام حمكمة الغزوات
 ،والتي حاول ال�ضغط على
العدالة من خالل ا�ستعمال

احلراك والت�شهري مب�صالح
اجلمارك والعدالة   ما جعل
وكيل اجلمهورية يكلف م�صالح
ال�رشطة الق�ضائية بالتحقيق
معه قبل احالته على قا�ضي
التحقيق حيث من املفرو�ض ان
يقدم مطلع الأ�سبوع �أمام العدالة  
بتهمة الت�رصيح بوقائع غري

�صحيحة   وتقدمي ت�رصيحات
مب�صداقية
مت�س
كاذبة
م�ؤ�س�سات الدولة  ،تتقدمها
م�صالح العدالة وقطاع اجلمارك
التي قامت مب�صادرة قطع الغيار
التي حاول تهريبها بطرق غري
�رشعية .

م.ب

امل�سيلة

ت�سخري � 400آلة ح�صاد حلملة احل�صاد والدر�س

مت بر�سم حملة احل�صاد والدر�س
احلالية التي �رشع فيها نهاية
الأ�سبوع املا�ضي بوالية امل�سيلة
ت�سخري حظرية ت�ضم � 400آلة
ح�صاد ,ح�سب ما علم اليوم ال�سبت
من مدير امل�صالح الفالحية.
و ت�ستهدف هذه احلملة التي
و�صفت ب»الواعدة» م�ساحة بـ

� 18ألف هكتار من �شتى �أنواع
احلبوب ,ح�سب ما �أو�ضحه ,معمر
حريزي ,م�ضيفا ب�أن الإجراءات
التنظيمية والتقنية واملالية مت
اتخاذها ل�ضمان جتنيد �أمثل
جلميع املتدخلني ميدانيا.
كما قامت مديرية القطاع
بتخ�صي�ص  11نقطة جمع بقدرة

تخزين تقدر بـ� 970ألف قنطار
موزعة عرب خمتلف مناطق
الإنتاج مزودة وجمهزة بكل
الو�سائل ,وفقا لذات امل�صدر
كما مت تخ�صي�ص �أزيد من 200
�شاحنة وذلك من �أجل �ضمان نقل
املح�صول �إىل تعاونية
احلبوب والبقول اجلافة التي

متلك نقاط التخزين املذكورة
ويتوقع بر�سم حملة احل�صاد
والدر�س اجلارية بوالية امل�سيلة
حتقيق حم�صول بـ� 377ألف قنطار
من �شتى �أنواع احلبوب كما �أ�ضاف
ذات امل�صدر الذي �أ�شار �إىل �أنه
مت �إىل حد الآن جمع � 109آالف
قنطار من احلبوب.

انتخبت رئي�سة الكنفدرالية العامة للم�ؤ�س�سات اجلزائرية �سعيدة
نغزة على ر�أ�س بيزني�س �أفريكا وهي منظمة ت�ضم  54ممثال
لأرباب العمل الأفارقة ,ح�سبما �أفاد به بيان للكنفدرالية.
و�أ�ضاف ذات امل�صدر �أن االنتخابات جرت مبنا�سبة اجتماع
هذه املنظمة على هام�ش �أ�شغال الندوة الدولية  108للعمل
التي جرت بجنيف (�سوي�رسا) و�أكد ذات امل�صدر �أن ال�سيدة
نغزة �أ�صبحت �أول امر�أة افريقية تنتخب بهذه الوظيفة ال�سامية,
معتربا �أن هذه االنتخابات ت�شكل «اعرتافا مبكانة الكنفدرالية
العامة للم�ؤ�س�سات اجلزائرية لدى نظرائها الأفارقة».

ميالد حزب �سيا�سي جديد

مت عقد م�ؤمتر ت�أ�سي�سي حلزب �سيا�سي جديد يحمل ا�سم
«حتالف القوى الوطنية» و ذلك باملكتبة البلدية املجاهد
«مو�سى ق ّب ّ
ال» ببلدية �صالح باي (جنوب �سطيف).
وعلى هام�ش �أ�شغال امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي لهذا احلزب الذي
ينتظر االعتماد الر�سمي من وزارة الداخلية و اجلماعات
املحلية� ,رصح املر�شح الوحيد الذي متت تزكيته بالإجماع
رئي�سا لهذه الت�شكيلة احلزبية ,ن�صري عنان ,لعهدة مدتها 5
�سنوات �أن فتح حوار �شامل و تنظيم انتخابات رئا�سية يعدان
«حال ال بديل عنه للأزمة التي متر بها البالد» ,م�شريا �إىل �أن
حزبه الفتي «يرف�ض الذهاب �إىل مرحلة انتقالية التي من �ش�أنها
�إرجاع البالد �إىل اخللف �سنوات» ,كما «يرف�ض ت�شكيل جمل�س
ت�أ�سي�سي النعدام �أ�سباب �إن�شائه» ,على حد قوله.
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هل �سيدخل احلراك ال�شعبي
مرحلة «الهدنة « قريبا ؟؟

يرى العديد من املتابعني لل�ش�أن ال�سيا�سي �إىل �ضرورة عقلنة احلراك ال�شعبي الذي �أنطلق
يوم  22فيفري املا�ضي  ،و�ضرورة بداية التفكري يف وقف هذا احلراك �أو على الأقل دخول
احلراك يف هدنة ال�سيما بعد حتقيق الكثري من املطالب الهامة و التي على ر�أ�سها �إف�شال
العهدة اخلام�سة  ،و�سقوط �أبرز رموز النظام ال�سابق ال�سيما املح�سوبني على بوتفليقة ،و
�شقيقه وكذلك الأوليغار�شية و �أي�ضا ما يعرف بالقوى غري الد�ستورية و الدولة العميقة
التي كانت حتكم مقاليد احلكم .
ع�صام بوربيع
يجمع العديد من املحللني
ال�سيا�سيني و املتابعني �أنه
�صحيح �أنه من حق احلراك �أن
يبقى يقظا لغاية حتقيق �أهم
مطالبه  ،لكن يجب على احلراك
و �أغلب الفاعلني فيه �أن يدركوا
ما مت حتقيقه من نتائج جادة
و م�صريية كثرية  ،بداية من
�سجن رموز الع�صابة وبداية
تويل العدالة م�سارها ال�صحيح ،
و الكثري من القطاعات � ،إ�ضافة
�إىل �سقوط مافيا ال�سيا�سة و
احلكم التي كانت تدير من وراء
ال�ستار مقاليد احلكم وتتحكم
يف رقاب ال�شعب  ،لهذا على
احلراك �أن يعي كل هذا و �أن ال
ي�سقط يف فخ الغوغائية و التكرار
اململ و �أن يكون ا�سرتاتيجيا يف
مطالبه من�صفا  ،و الأهم من
ذلك ح�سب العديد من املتابعني
�أن ال ي�سقط احلراك يف فخ

اال�ستغالل و ال�سعي احلثيث
ملند�سني من خمتلف امل�شارب
لتدوير و حتريف احلراك عن
م�ساره الطبيعي من �أجل ت�صفية
احل�سابات  ،وكذلك حماولة بقايا
الع�صابة التقم�ص من جديد
و العودة من خالل ركوب هذا
احلراك .
وي�ضيف مراقبون �أنه �صحيح �أن
ال�شعب مازال ينظر بعني الريبة
للكثري من الأمور  ،لكن غالبيتهم
بد�أت تقتنع بعمليات التطهري و
عمليات املحا�سبة لرموز الع�صابة
 ،و التي جت�سدت يف الواقع بعيدا
عن املحاوالت العديد لتمييع
هذه النتائج  ،والتي و�صلت �إىل
حد �سجن ر�ؤ�ساء حكومة ووزراء
�سجنا فعليا .
لهذا يرى ه�ؤالء �أنه ال يجب �أن
يغرت احلراك �أكرث من الالزم ،
و�صحيح �أن االلتفاف ال�شعبي و
الهبة ال�شعبية لعبت دورا كبريا ،
لكن مبقابل هذا يجب �أن يكون

هذا احلراك عقالنيا مادامت
هناك �آذان �صاغية و رجال
خريين ت�أكدت نيتهم ال�صادقة
يف التغيري  ،بعيدا عن امل�شككني
و بقايا الع�صابة التي حاولت يف
ال�سابق هدم املعبد ومازالت .
لهذا دائما ح�سب ذات امل�صادر
فيجب التفكري يف �آليات جديدة
 ،خا�صة �أن امل�ستقبل هو الأهم
ومن غري املعقول �أن يبقى
احلراك كل جمعة ونحن يف
اجلمعة 17مع املخاطر املحيطة
بهذا احلراك  ،والتي اليدركها
املواطنون الب�سطاء  ،وعمليات
الت�أمني التي يقوم به م�صالح
الأمن  ،لهذا فريون �أنه يجب
بداية التفكري يف التحكم يف
ريثم هذا احلراك  ،و �أن نتعلم
متى يخرج ومتى يتوقف  ،بل
ويتفاو�ض .
فرغم النتائج املح�صلة من
هذا احلراك و التي من �أبرزها
�إ�سقاط من نهبوا املال العام

 ،وكانوا يتحكموا يف دواليب
النظام ال�سابق من قريب �أو
من بعيد  ،و �إف�شال خمططات
التوريث � ،أن يفكروا يف التح�ضري
و التهي�ؤ للرئا�سيات املقبلة التي
بالرغم من نقائ�صها �ست�سهم
كثريا يف احلل  ،و انتخاب رئي�س
جديد �سيوا�صل م�سرية البالد
 ،و النهو�ض بها ال�سيما �أمام
التحديات اخلطرية املوجودة
خا�صة منها االقت�صادية .
�صحيح ح�سب ه�ؤالء املحللني �أن
فكرة « ال تنزلوا من اجلبل « �أي
حتى توثق الأمور  ،لكن هذا ال
يعني �أن هذه الع�صابة بالذات و
التي �أغلب ر�ؤو�سها يف ال�سجون و
�أمام املحا�سبة مازالت �أذرعهم
حتاول االنقالب على احلراك
 ،وتوجيهه على مقا�سها  ،واىل
�أهداف جمهولة  ،وقد كان
ح�سبهم ذلك وا�ضحا عندما مت
ا�ستهداف اجلي�ش وقائده الفريق
احمد قايد �صالح بالعديد من

ال�شعارات  ،رغم �أن كل النتائج
املح�صلة يف �صالح ال�شعب  ،و
تعهد اجلي�ش منذ البداية وقوفه
مع ال�شعب  ،لكن هناك فئة داخل
احلراك تعرف ما تقوم به وهدفها
خلط الأوراق وا�ستهداف اجلي�ش
و الفريق قايد �صالح  ،من خالل
ا�ستغالل هذا الزخم ال�شعبي .
ورغم كل هذا فريى ه�ؤالء
املتابعون �أن احلراك �أن الهبة
ال�شعبية بد�أت تنخف�ض  ،وترتاجع
تراجع املرتقب  ،ال�سيما بعد
ظهور العديد من امل�ؤ�رشات �أن
الأمور ت�سري نحو ال�صواب من
خالل �سجن الع�صابة و ممثليها
 ،وبقيت فئة مد�سو�سة هي
فقط من ال تخدمها االنتخابات
و ال يخدمها تالحم اجلي�ش مع
ال�شعب  ،هي فقط من ت�سعى اىل
�إف�ساد هذا العر�س ال�سيا�سي ،
وت�سعى �أي�ضا للعرقلة للو�صول
اىل رئا�سيات جادة ينتخب من
خاللها رئي�س بعد ما يقارب

الأخوان عوملي �أمام وكيل اجلمهورية ملحكمة �سيدي �أحممد

"ملف �سوفاك" يجر ر�ؤو�سا كبرية للعدالة
مثل الأخوان عوملي ،الوكيل
احل�رصي للعالمات الأملانية
لل�سيارات يف اجلزائر �أمام
حمكمة �سيدي احممد
باجلزائر العا�صمة ،حيث
ميثل الأخوان �أمام وكيل
اجلمهورية بتهم عديدة،
�أبرزها تلقي مزايا غري
م�رشوعة ،وخمالفة الت�رشيع
يف حركة الر�ؤو�س الأموال.
بالإ�ضافة �إىل احل�صول على
مزايا دون وجه حق وتهريب
ر�ؤو�س الأموال �إىل اخلارج.
من جهته ك�شف التلفزيون
العمومي �أن � 52إطارا مثلوا،
�أم�س� ،أمام العدالة يف
ق�ضية جممع «�سوفاك» ،دون
الإ�شارة �إىل القطاعات التي
ينتمون �إليها ،و�إن بدا الرتكيز
على وزارة ال�صناعة وكذا
قطاع البنوك ب�صورة �أوىل،
والتايل انطلقت مع املدير
العام ال�سابق ،لبنك ،CPA
الذي مثل �أم�س� ،أمام وكيل
اجلمهورية ،ملحكمة �سيدي
احممد ،بالعا�صمة ،ويتعلق
الأمر مبنح قرو�ضا خيالية
ملجمع “�سوفاك” لل�سيارات.
مثول يو�سفي �أمام وكيل
مبحكمة
اجلمهورية
�سيدي �أحممد

بدوره مثل وزير ال�صناعة
الأ�سبق ،يو�سف يو�سفي،
�أمام وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة �سيدي �أحممد ،يف
حني �أنه يتمتع بحق الإمتياز
الق�ضائي وي�ستمع ليو�سفي
فيما تعلق بق�ضية جممع
“�سوفاك” لرتكيب ال�سيارات
الذي ميثل العالمة الأملانية
فول�سفاغن باجلزائر.
�أويحيى �أمام قا�ضي
مبحكمة
التحقيق
�سيدي احممد بق�ضة
«�سوفاك»
ق�ضية جممع �سوفاك
�أعادت الوزير الأول ال�سابق،
�أحمد �أويحيى� ،إىل حمكمة
�سيدي �أحممد ،للمثول

�أمام قا�ضي التحقيق،
حيث قام عنا�رص الدرك
الوطني بنقل �أويحيى على
منت �شاحنة للدرك الوطني
من امل�ؤ�س�سة العقابية
للحرا�ش حتت حرا�سة
�أمنية م�شددة.ليتم اال�ستماع
من طرف قا�ضي التحقيق
لأقوال �أويحيى فيما يتعلق
مبجمع “�سوفاك” لرتكيب
ال�سيارات.
ويتواجد �أويحيى منذ يوم
الأربعاء بامل�ؤ�س�سة العقابية
يف احلرا�ش بعد �إ�صدار
القا�ضي املحقق باملحكمة
العليا �أمرا ب�إيداعه ال�سجن
امل�ؤقت بعد توجيه اتهامات
الف�ساد له.
و�ضع كرمي جودي حتت
الرقابة الق�ضائية

�أمر قا�ضي التحقيق بو�ضع
وزير املالية الأ�سبق
كرمي جودي حتت الرقابة
الق�ضائية بعد اال�ستماع �إليه
يف ق�ضايا ف�ساد ،حيث غادر
بعد ذلك املحكمة العليا
بعد الإ�ستماع �إليه من قبل
قا�ضي التحقيق.
عمار تو م�ستدعي يف
ق�ضايا علي حداد
�أما وزير النقل ال�سابق
عمار تو فمثل �أمام قا�ضي
التحقيق باملحكمة العليا
للحقيق معه يف ق�ضايا رجل
الأعمال علي حداد ،حيث
يعد ا�ستكماال لإجراءات
التحقيق يف ق�ضية حداد
بعدما تلقت النيابة العامة

للمحكمة العليا منذ
�أ�سبوعني من النائب العام
لدى جمل�س ق�ضاء العا�صمة
ملف الإجراءات املتبعة
�ضد جمموعة من �أع�ضاء
احلكومة ال�سابقني ب�سبب
�أفعال يعاقب عليها القانون
تتعلق ب�إبرام �صفقات وعقود
خمالفة للتنظيم والت�رشيع
املعمول به.
وتت�ضمن القائمة التي �أعلنت
عنها النيابة العامة ملجل�س
ق�ضاء العا�صمة كل من
الوزير الأول الأ�سبق ،عبد
املالك �سالل ،الوزير الأول
ال�سابق� ،أحمد �أويحيى،
وزير النقل ال�سابق عبد
الغني زعالن ،وزير النقل
الأ�سبق عمار تو ،وزير النقل
الأ�سبق طلعي بوجمعة،
وزير املالية الأ�سبق كرمي
جودي ،ووزير التجارة
الأ�سبق عمارة بن يون�س،
وزير الفالحة ال�سابق،
عبد القادر بوعزقي ،وزير
النقل ال�سابق عمار غول،
وزير ال�صناعة الأ�سبق،
عبد ال�سالم بو�شواب ،وايل
العا�صمة ال�سابق عبد القادر
زوخ ،وايل والية البي�ض
خنفار حممد جمال.
�س.ب

اخلم�سة �سنوات من دون رئي�س .
فال ينكر �أحد ي�ضيف ه�ؤالء
املحللون �أن احلراك الذي انطلق
يوم 22فيفري مبطالب �شعبية
لي�س هو اليوم حراك اليوم وجتد
�أغلب املتظاهرين ال�صادقني
ي�صفونه ب�أنه بد�أ يف�سد و يخرج
عن طريقه  ،وكل هذا بفعل
املند�سني الذين لهم �أهذاف
�أخرى و م�صالح خا�صة هي �أقرب
�إىل خدمة بقايا الع�صابة و الدولة
العميقة منه �إىل خدمة ال�شعب
 ،لهذا فعلى احلراك �أن يعي
هذه املخاطر و �أن يعمل على
قطع الطريق �أمام ه�ؤالء الذين
يريدون حتوير احلراك و ال�سعي
اىل حتقيق م�آرب �أخرى ،رغم
�أن القيادة احلالية ا�ستطاعت
�أن تنزع الكثري من الأدوات من
ه�ؤالء « اخلالطني « الذي يردون
الدخول يف متاهات  ،وذلك
من خالل م�صداقية الكثري من
القرارات يف انتظار املزيد .

اخلبري االقت�صادي الدكتور فريد بن يحيى

حل الأزمة يتطلب حلوال
اقت�صادية برغماتية

�أكد اخلبري االقت�صادي
واملخت�ص يف العالقات
والدبلوما�سية
الدولية
الدكتور فريد بن يحيى لدى
ا�ست�ضافته يف برنامج «�ضيف
ال�صباح» للقناة الإذاعية
الأوىل �أن حل الأزمة التي
تعي�شها البالد تتطلب حلوال
اقت�صادية برغماتية داعيا
على �رضورة املزاوجة بني
احللول ال�سيا�سية والد�ستورية
مبرافقة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
لإيجاد خمرج قريب يف
غ�ضون الـ� 6أ�شهر و�إىل
�رضورة من خالل اال�رساع
يف و�ضع برنامج ا�ستعجايل
للم�ضي يف الطريق ال�صحيح
لبناء اجلمهورية الثانية.
كما �أ�شار بن يحي �أن
اجلزائر �أمام حتديات
اجتماعية واقت�صادية كبرية

،فف�ضال عن ت�آكل احتياطي
ال�رصف كل عام الذي يقدر
بـ  80مليار دوالر وخ�سارتنا
للكثري من الق�ضايا التجارية
التي كلفتنا املاليري ب�سبب
�سوء الت�سيري والف�ساد
املربمج من قبل �أ�شخا�ص
تنق�صهم الكفاءة واخلربة
�،إىل جانب اخللل املوجود
يف دفرت الأعباء  فهناك
الكثري من �أموال اجلزائر
موجودة باخلارج ب�إمكانها
بعث االقت�صاد الوطني �،إىل
جانب ال�رشاكة مع الأجانب
منها العقد اال�سرتاتيجي
مع ال�صني ومع عدة دول
عربية م�ؤكدا على �رضورة
اعادة النظر يف املنظومة
القانونية لبناء اقت�صاد جديد
�أ�سا�سه املناف�سة واالبتكار
واالمتياز العلمي.
ح.م
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بتهمة الت�سرت على تبديد 7800مليار

 175م�س�ؤوال ومنتخب بورقلة ،
مترنا�ست و �أدرار �أمام العدالة
«م�س�ؤولون نافذون بال�شركات النفطية متورطني يف �إبرام �صفقات وهمية «

.

تلقت �أجهزة العدالة �أوامر بفتح حتقيق مع م�س�ؤولني نافذين بواليات جنوب البالد الكبري لهم �صلة
بوزراء �سابقني وحاليني فا�سدين ،حيث يواجه والة حاليون و�سابقون  ،مديرون تنفيذيون و�أميار تهم من
العيار الثقيل تتعلق ا�سا�سا بتبديد �أكرث من  7800ماليري �سنتيم خالل حكم الرئي�س امل�ستقيل عبد العزيز
بوتفليقة على مدار ع�شرين �سنة الأخرية .
�أحمد باحلاج
�أفادت م�صادر مطلعة ليومية
«الو�سط»� ،أن حتقيقات �أمنية
وق�ضائية وا�سعة النطاق �ستم�س
�أزيد من  175م�س�ؤوال تنفيذيا
ور�ؤ�ساء بلديات بواليات ورقلة،
مترنا�ست و �أدرار �سابقني وحاليني
لهم �صلة بتبديد املال العام عن
طريق الت�سرت عن وجهة  7800مليار
�سنتيم املر�صودة النت�شال �سكان هذه
الواليات من براثن التخلف التنموي ،
ومن بني امل�شاريع الفا�شلة م�رشوع
القرن بوالية ورقلة للق�ضاء على
ظاهرة �صعود املياه القذرة الذي
ا�ستنزف من خزينة الدولة �أكرث من
 4700مليار �سنتيم لكنه حقق ف�شال
ذريعا � ،إ�ضافة مل�رشوع اجناز احلزام
الأخ�رض بالطريق الرابط بني تقرت
وورقلة على م�سافة  150كلم مبيزانية
فاقت  190مليار �سنتيم  ،ناهيك
تورط ر�ؤ�ساء بلديات بهاته الوالية يف
تكرار ميزانية ال�رصف على م�شاريع
غري جمدية وهو الأمر الذي يتنافى

مع تعليمة احلكومة القا�ضية بانتهاج
�سيا�سة التق�شف اىل غاية البحث عن
بدائل حقيقية لقطاع املحروقات
الذي تهاوت �أ�سعاره يف البور�صات
العاملية .
من جهة ثانية فقد �رشعت دوائر
االخت�صا�ص املعنية حتريات معمقة
لك�شف ف�ضائح باجلملة تتعلق بفرتة

الأ�سبق وح�صولها على امتيازات
مالية غري مربرة مرروا مب�رشوع
القرن جللب املاء من عني �صالح
لتامرنا�ست ،الذي كلف خزينة الدولة
ما قيمته  197مليار  ،يف وقت ال يزال
�سكان عا�صمة الأهقار يقتنون املياه
من �صهاريج ال�شاحنات ملواجهة
العط�ش � ،إ�ضافة للغالف املايل
املخ�ص�ص لرتميم الطريق الرابط
بني عني �صالح ومترنا�ست الذي حول
لوجهة جمهولة ب�سبب تفاوت االدوات
الرقابية على املال العام  ،ناهيك عن
التبديد ال�صارخ لـ  55مليار �سنتيم
جللب املاء ال�صالح لل�رشب من قرية
فقارة لعرب باجتاه عني �صالح على
م�سافة  25كلم الذي تعطل بعد 24
�ساعة من دخوله حيز اخلدمة .
�إىل جانب ذلك فبوالية ادرار انطلقت
التحقيقات من قطاع ال�شباب
والريا�ضة الذي ينام على ف�ضائح
مالية كربى  ،ناهيك عن التجاوزات
واخلروق التي خلفت تبديد �صارخ
للمال العام بقطاعات وم�شاريع
مدرجة لها �صلة بيوميات املواطن
املحلي

الت�سيري املمتدة على مدار ع�رش
�سنوات الأخرية بال�رشكات النفطية
واملتعلقة بابرام �صفقات وهمية
والت�رصيح بعتاد ال �أ�سا�س له من
ال�صحة ،وهو ما كبد اخلزينة العمومية
خ�سائر مادية فادحة .
�أما بوالية مترنا�ست فالتحقيقات
�ستنطلق من زوجة الوزير الأول

تفادي ن�شر املوا�ضيع مبواقع التوا�صل االجتماعي

اليوم الأول من البكالوريا مير بردا و�سالما

م ّر اليوم الأول من امتحان �شهادة
البكالوريا ب�سالم ،حيث مت تفادي
عمليات ن�رش املوا�ضيع على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،والتي حتولت
�إىل عادة تزعزع هذا االمتحان الهام
خالل ال�سنوات الأخرية وكلفت وزيرة
الرتبية الوطنية ال�سابقة نورية بن
غربيط دورة ثانية يف ال�سابق.
و�أو�ضح القيادي بالكنابا�ست م�سعود
بوديبة يف ات�صال ربطه بـ»الو�سط»،
�أن اليوم الأول من البكالوريا 2019
�أعطى �صورة مب�ضيه ب�صفة عادية،
وهي نف�س ال�صورة القادمة من مراكز
االمتحان� ،أما بخ�صو�ص املوا�ضيع
فتباينت تعليقات املرت�شحني بني
من اعتربوه يف امل�ستوى ومتناول
اجلميع وبني من ا�شتكوا �إىل حد ما،
مو�ضحا �أن التعليقات تخ�ص �شعبة
�آداب وفل�سفة و�شعبة لغات للرتاوح
بني املقبول ،وبالتايل اعتبارها
متو�سطة.
و�أكد �أن عملية قطع االنرتنت فيما
تعلق باجليل الثالث والرابع مع حجب
مواقع التوا�صل االجتماعي �إجماال،
والت�ضييق حتى بالن�سبة  ،VPNما
عدا احلديث عن فتح مرت�شحني
ملواقع بديلة وما �شابه وهو ما مل
يثبت ،وبالتايل يبقى يف خانة الكالم،
و�إن وجب احلذر منه.
من جهته املتابع لل�ش�أن الرتبوي
كمال نواري �أو�ضح �أن حجب
�شبكات التوا�صل االجتماعي منع
املرت�شحني من ن�رش املوا�ضيع هذه
ال�سنة ،مو�ضحا ب�شهادته بخ�صو�ص
الو�ضع داخل مراكز االمتحان ب�أنه
مت احرتام التوقيت ،حيث مل ي�شهد
�أي ت�أخر �سواء من طرف املرت�شحني

وحتى احلرا�س بالإ�ضافة �إىل �أن
احلرا�سة كانت بعدد كايف ،ناقال
�شهادات مرت�شحني نظاميني حول
طبيعة املوا�ضيع و�أن الأغلبية
اعتربوا امتحان اللغة العربية
يف متناولهم ،مع العلم �أن الفرتة
ال�صباحية امتحن خاللها كل ال�شعب
يف مادة اللغة العربية ماعدا �شعبة
الت�سيري واالقت�صاد الذين امتحنوا
يف مادتي اللغة العربية والقانون �إىل
غاية الثانية زواال.
من جهته �أعطى وزير الرتبية
الوطنية ،عبد احلكيم بلعابد� ،إ�شارة
انطالق امتحانات �شهادة البكالوريا
دورة جوان  2019من ثانوية �سعيد
�شقار بالعا�صمة ،حيث كان مرفوقا
بوايل العا�صمة ،عبد اخلالق
�صيودة ،والعديد من �إطارات الوزارة
لإعطاء �إ�شارة االنطالقة المتحان
البكالوريا.
وح�سب �إح�صائيات وزارة الرتبية
الوطنية ،ف�إن عدد املرت�شحني بلغ
 674.831مرت�شحا من بينهم 54.56
باملائة �إناث ،من بينهم 411.431
مرت�شح متمدر�س و 263.400
مرت�شح حر ،موزعني على 2339
مركز �إجراء.
ويجتاز  4226مرت�شح حمبو�س
امتحانات �شهادة البكالوريا موزعني
على  43م�ؤ�س�سة عقابية معتمدة
من طرف وزارة الرتبية كمراكز
لالمتحانات.
وكان وزير الرتبية قد وجه ر�سالة
للمقبلني على امتحان البكالوريا،
قائال ب�أنه بعد مو�سم حافل
باجلهد واملثابرة �سيتقدم التالميذ
لالمتحان .و�أعطى الوزير جمموعة

من الن�صائح والتو�صيات للتالميذ
ع�شية امتحان البكالوريا ،حيث قال
�أن الفهم اجليد لل�س�ؤول هو ن�صف
اجلواب.و�شدد على �أن اختيار �أحد
املو�ضوعني يف كل مادة ،لأن الوزارة
حافظت يف التوقيت لكل مادة على
ن�صف �ساعة لالختيار.
كما دعا لعدم الت�رسع واخلوف
والقلق والرتكيز اجليد يف اجلواب،
وعدم االن�شغال باملوا�ضيع التي
تن�رش على االنرتنت ومن�صات
التوا�صل االجتماعي .وقال �أن
االن�شغال باملوا�ضيع التي تن�رش عرب
الفاي�سبوك تلحق ال�رضر بالطالب،
لأن املوا�ضيع متناول اجلميع.
حجب مواقع التوا�صل
االجتماعي كعقوبة جماعية
واجه رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي يف اجلزائر على غرار
في�سبوك ،وان�ستغرام ووات�ساب �إىل
جانب اليوتيوب� ،صعوبة يف ولوجها،
�سواء عرب �شبكات اجليل الرابع �أو
�شبكة الأنرتنت عايل التدفق ،حيث
يرجع احلجب �إىل انطالق امتحانات
�شهادة البكالوريا ،حيث عمدت
ال�سلطات �إىل حجب املواقع ،وتقليل
�رسعة تدفق الأنرتنت ،بغر�ض
منع الغ�ش وت�رسيب املوا�ضيع بعد
انطالقة االمتحانات.
وتعمد ال�سلطات يف اجلزائر منذ
�سنوات �إىل هذا االجراء ،بعد انت�شار
ظاهرة الغ�ش ون�رش املوا�ضيع عرب
ال�شبكة العنكبوتية.
و�أو�ضح بوديبة �أن قطع االنرتنت �أو
حجب مواقع التوا�صل االجتماعي
لي�س هو احلل وال يعالج امل�شكلة

املطروحة ،فالتكنولوجيات احلديثة
و�ضلوع التالميذ فيها ال ميكن من
توقيفهم جميعا .كما �أنه عقاب
جماعي للمواطنني فبعدما كان
امتحان بيداغوجي حتولت لهاج�س
للمواطن اجلزائري ،فلم يعد ذلك
االمتحان التقييمي وطابع حتكم
الو�سط الرتبوي فيه �أ�صبح اليوم
ي�ؤثر على اجلميع وهو ما ينبغي �أال
ي�ستمر.
�أما بخ�صو�ص ت�رصيح بلعباد �سابقا
حول تزويد وزارة الدفاع ملراكز
االمتحان ب�أجهزة ت�شوي�ش ب�أنها على
الأغلب وجهت لتخويف املرت�شحني
�أكرث منها حقيقة ،فعلى م�ستوى
املراكز ال تتوفر ال �أجهزة ت�شوي�ش
وال كامريات ،م�ضيفا �أنه كان ينبغي
�أال يتم الت�رصيح به لأنه عمليا غري
موجود كما �أنه بالإ�شارة �إليه يدرج
وك�أنه اتهام للعملية البيداغوجية
والتالميذ والأ�ساتذة وتعبري عن
الف�شل.
HYPERLINK «https://
www.dmalgerie.com/» \l
»«linkedin» \o «LinkedIn
»\t «_blank
 95باملائة ن�سبة النجاح يف
«ال�سانكيام»

�أعلن وزير الرتبية الوطنية ،عبد
احلكيم بلعابد ،عن ن�سبة النجاح يف
�شهادة التعليم االبتدائي والإنتقال
�إىل املتو�سط.
و�أفاد بلعابد� ،أن  83.31باملائة ن�سبة
جناح “ال�سانكيام” ،و 94.90باملائة
ن�سبة الإنتقال من الإبتدائي �إىل
الطور املتو�سط� .سارة بومعزة

قائد القوات الربية ي�شرف
على تخرج  9دفعات
�أ�رشف قائد القوات الربية ,اللواء ال�سعيد
�شنقريحة� ,أم�س الأحد على حفل تخرج
ت�سعة دفعات من ال�ضباط و �ضباط
ال�صف بعد فرتة تكوين عالية امل�ستوى
باملدر�سة العليا للم�شاة «ال�شهيد جلول
عبيدات» ب�رش�شال (تيبازة) و يف �أجواء
احتفائية ع�سكرية جرت مرا�سيم تخرج
الدفعات املتخرجة التي تتكون من
الدفعة « 51دورة �إتقان ال�ضباط» و
الدفعة « 24دورة التطبيق لل�ضباط» و
الدفعة الثانية ل»دورة الأهلية الع�سكرية
املهنية من الدرجة درجة ثانية مكونني»
كما ت�شمل الدفعات املتخرجة الدفعات
 18و  20و  22و  23و  44و  12يف �شتى
التخ�ص�صات الأخرى املتعلقة على وجه
اخل�صو�ص بالأهلية الع�سكرية املهنية,
هياكل �أركان الدرجة الأوىل و الثانية و
الأهلية الع�سكرية املهنية درجة ثانية,
الأهلية الع�سكرية املهنية درجة �أوىل و
ثانية.
و جرت مرا�سيم حفل تخرج هذه
الدفعات التي �أطلق عليها ا�سم ال�شهيد
«عبد القادر ح�شمان» تقديرا لت�ضحيات
الأبطال بح�ضور �إطارات �سامية من
اجلي�ش الوطني ال�شعبي و الأ�رسة
الثورية و ال�سطات املدنية لوالية
تيبازة �إىل جانب عائالت الع�سكريني
املتخرجني.

تخرج �أربع دفعات باملدر�سة العليا
البحرية بتمنفو�ست
تخرجت� ,أم�س الأحد ,باملدر�سة العليا
البحرية  ,املرحوم املجاهد اللواء
حممد بوتيغان ,بتمنفو�ست بالعا�صمة,
�أربع دفعات بعنوان ال�سنة التدريبية
.2019-2018
و�أ�رشف قائد القوات البحرية,اللواء
حويل حممد العربي ,على تخرج هذه
الدفعات التي ت�شمل الدفعة  27ل�ضباط
دورة القيادة و الأركان (� 87ضابطا)
والدفعة  33ل�ضباط دورة الإتقان
(� 57ضابطا) من بينهم � 3ضباط من
جمهورية الكونغو كما �شملت الدفعات
املتخرجة ,الدفعة الثالثة لدورة ما�سرت
(� 8ضباط) تخ�ص�ص «ات�صاالت بحرية»
�إىل جانب الدفعة  34من التكوين
الأ�سا�سي املوافقة للدفعة التا�سعة
نظام ( لي�سان�س -ما�سرت  -دكتواره)
و التي ت�ضم  111طالبا من بينهم 12
�إناث ,حت�صلوا على �شهادات جامعية
و �شهادات يف التعليم الع�سكري يف
تخ�ص�صات :علوم املالحة البحرية ,
الإت�صاالت و �أنظمة الأ�سلحة ,ميكانيك
بحرية ,ت�سيري و �إدارة ال�ش�ؤون البحرية.

كوالي�س الباك من البويرة

غياب  1442مرت�شحا

�أح�صت م�صالح مديرية الرتبية
بوالية البويرة غياب  1442مرت�شحا
عن امتحانات البكالوريا منهم 1352
مرت�شحا من فئة الأحرار و 90مرت�شحا
من النظاميني  ,وبهذا يتكرر �سيناريو
الغيابات الكثرية يف هذا االمتحان
والذي �أرجعه البع�ض �إىل بعد مراكز
الإجراء عن مقر �إقامة املرت�شحني
خا�صة بالن�سبة لفئة الأحرار ،واجلدر
بالإ�شارة بلغ عدد املرت�شحني هذه
ال�سنة بالوالية  12958مرت�شحا منهم
 4766مرت�شحا حرا و 8192مرت�شحا من
فئة النظاميني موزعني على  48مركز
�إجراء وي�ؤطرهم � 4737أ�ستاذا حار�سا
مع تخ�صي�ص �أخ�صائيني نف�سانيني
وم�ست�شاري التوجيه لتقدمي خدمات
للتالميذ املرت�شحني .
�إمتحانات �أم �إنتخابات ؟
متيزت هذه الدورة مبدينة البويرة
والبلديات التابعة لها بالتعزيزات
االمنية امل�شددة التي رافقت العملية

منذ اليوم الأول  ,حيث ت�شهد حماذاة
مراكز الإجراء انت�شار وا�سع لعنا�رص
االمن � ,إ�ضافة اىل الدوريات التي
تقوم بها على ال�شوارع الرئي�سية � ,إىل
درجة مينع االقرتاب من اي مركز ما
جعل البع�ض ي�صف االمر بان العمليات
االنتخابية مل ت�شهد مثل هذه التعزيزات
الأمنية .

عائالت ب�أكملها ترافق �أبناءها
ر�صدت �أعني جريدة «الو�سط « �أم�س
مبدينة البويرة عائالت ب�أكملها ترافق
املرت�شحني �إىل مراكز الإجراء يف
لفتة تريد منها تخفيف ال�ضغط على
املمتحنني الذين تبدو عليهم عادة
عالمات التوتر والقلق قبل الدخول
يف �أجواء الإمتحان الذي يو�صف
بامل�صريي  ,لهذا رمبا حاولت هذه
العائالت مرافقة �أبنائها يف جو مرح
حتى بوابة مركز الإجراء وكلها �آمل
ورجاء يف جناحهم .
جمعها � :أح�سن مرزوق

وزارة الدفاع ت�ؤكد ت�سخري و�سائل الت�أمني التقني

وزارة الرتبية تتوعد مبتابعة
نا�شري املوا�ضيع ق�ضائيا

ك�شف وزير الرتبية الوطنية ،عبد
احلكيم بلعابد ،خالل ندوة �صحفية،
�أم�س ،عن تداول ثالث موا�ضيع ،ليلة
اجتياز امتحان البكالوريا متوعدا
مبتابعة م�رسبي املوا�ضيع ق�ضائيا.
من جهتها وزارة الدفاع الوطني
�أعلنت عن اتخاذها جملة من
التدابري اللوجي�ستيكية والتقنية-
التنظيمية ،بهدف الت�صدي لكل
حماوالت بث وت�رسيب موا�ضيع
امتحانات البكالوريا ،و�أكدت وزارة
الدفاع الوطني يف بيان لها «مكنت
جمموعة الإجراءات املتخذة
بالتن�سيق مع خمتلف الهيئات
الوطنية ،من و�ضع خطة عمل ت�شمل
جميع اجلوانب املتعلقة بالتوزيع،
عرب الو�سائل اجلوية الع�سكرية

ملوا�ضيع االمتحانات �إىل خمتلف
املراكز املعنية ،وكذا نقل �أجوبة
املمتحنني نحو مراكز الت�صحيح
من خالل مرافقة �أمنية ت�ضمنها
امل�صالح املخت�صة لوزارة الدفاع
الوطني».
و�أ�ضاف البيان “كما مت ت�سخري كل
الو�سائل املالئمة ل�ضمان الت�أمني
التقني لهذه االمتحانات وتخ�صي�ص
مورد ب�رشي م�ؤهل للت�صدي لكل
حماوالت بث وت�رسيب املوا�ضيع.
و�شددت وزارة الدفاع ب�أن هذه
الإجراءات ال�صارمة املتخذة ميدانيا
من قبلها وكذا الإمكانات الكبرية
امل�سخرة� ،ستبقى �سارية املفعول
طيلة فرتة �إجراء االمتحانات وكذا
عملية الت�صحيح لهذه الدورة .2019
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ب�سبب �إ�ضراب الأطباء املخت�صني بوهران

ت�أجيل ع�شرات العمليات بعيادة بلزرق لطب العيون
 .اتهامات ملمون و �إداريني بت�أجيج ال�صراع �ضد املديرة اجلديدة
�سلطان العدالة يفتح �أبوابه ليغلق �أبواب الف�ساد و�سلطان النهب والتزوير ،هذا هو باملخت�صر املفيد راهن وطن ال�شهداء ،جزائر الكرامة و
التحرر ،كما عودتنا يف جمدها الثوري النوفمربي ،ليكتب احلراك ال�سلمي اكرب و�أجمل ق�صة عاملية لإ�سقاط الظامل امل�ستبد.
�أحمد بن عطية
�أجلت �إدارة م�ست�شفى بلزرق
لطب و جراحة العيون بوهران
ع�رشات العمليات اجلراحية التي
كانت مربجمة عقب عيد الفطر،
ب�سبب دخول الأطباء اجلراحني و
املخت�صني مبطالبة رحيل املديرة
العامة التي مت �إ�ستقدامها م�ؤخرا
عقب �إقالة املدير ال�سابق ب�سبب
جتاوزات تخ�ص عملية الت�سيري ،و
�إ�ستنادا مل�صدر مطلع ف�إن �إ�رضاب
الأطباء �إنطلق منذ يوم الإثنني
املا�ضي و ال زال متوا�صال حلد
كتابة هذه الأ�سطر الأمر الذي
حول يوميات املر�ضى جلحيم
ال يطاق �سيما �أن هذه العيادة
ت�ستقبل مر�ضى وافدين من 12
والية غربية لإجراء عمليات
دقيقة يف العني كال�شبكية و املياه
الزرقاء و �إعادة زرع القرنية ،يف
حني �إكتفى الطاقم الطبي باحلد
الأدنى من العمل املتعلق باحلاالت
الإ�ستعجالية كاحلروق و احلوادث
املرورية ال غري .
و توعد املحتجون بالت�صعيد يف

حال مل ت�ستجب وزارة ال�صحة و
ال�سكان و �إ�صالح امل�ست�شفيات
ملطلبهم ،املتمثل يف الرحيل
الفوري للمديرة احلالية ،و �أ�رست
م�صادر مطلعة ل»الو�سط» �أن �أحد
كبار املمونني بالأدوية و املخت�ص
يف ت�شييد و جتديد غرف العمليات
هو الذي يقوم بتحري�ض عدد من
الأطباء بعد �أن متت �إقالة املدير
ال�سابق الذي كانت جتمعه عالقات
ودية به ،املمون مل ي�ست�سلم لأمر
توقيف املدير ال�سابق « بن
خ» �سيما عقب عدم توفقه يف
الإ�ستفادة من �صفقة كبرية لإقتناء
الأدوية و امل�ستلزمات الطبية
اجلراحية ،و قام بالعمل مع عدد
من كوادر العيادة �سيما بق�سم
اجلراحة العامة و املجل�س العلمي
للم�ؤ�س�سة الطبية يف ظل غياب
رئي�سه لأ�سباب مهنية بحثة ،و
الأمانة العامة للم�ؤ�س�سة  ،يف حني
عرب نقابيون ينتمون لفرع الإحتاد
العام للعمال اجلزائريني «الإيجتيا»
التموقع مع املمون املحر�ض �ضد
مديرة العيادة التي مت تعيينها منذ
�أ�شهر قليلة قادمة من منطقة

�سيدي �أعمر بوالية �سعيدة ،التي
حاولت ك�سب اجلميع مبن فيهم
العمال و الإدارة من خالل زيارة
قامت بها لطاقم املناوبة يومي
عيد الفطر و تقدمي �أجرة ال�شهر
الفارط حت�سبا لتكاليف املنا�سبة
الدينية و �صب منحة املردودية .
هذا يف الوقت الذي ال زالت توا�صل
الأطراف ال�سابق ذكرها ال�ضغط
من �أجل موا�صلة م�شوارها يف
الإ�ستفادة من ال�صفقات التي كان
وال زال ي�ستفيد منها فقط ممون
واحد ،الذي مل يعجبه قرار التغيري
يف م�ؤ�س�سة بلزرق لطب و جراحة
العيون ،خ�صو�صا �أنه يتكئ على
�أحد اجلراحني الذي �أقدم على
تهيئة و ترميم م�صلحة اجلراحة
ملرتني يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية .
جدير بالذكر �أن امل�ؤ�س�سة �سبق و
�أن تفجرت بها ف�ضيحة �إختال�س
كبرية م�ست �أموال اخلدمات
الإجتماعية ،التي قدرت ب
 700مليون �سنتيم بعيادة بعدما
كانت تبلغ  521.6مليون �سنتيم
عند �إكت�شافها من قبل حمافظ

احل�سابات و �أحد النقابيني بفرع
«الإيجتيا» قبل � 10أ�شهر تقريبا
� ،إرتفاع قيمة الثغرة املالية
�أكدته جلنة التحقيق التي �أوفدها
املدير الوالئي لل�صحة و ال�سكان
لوالية وهران ،للم�ؤ�س�سة الطبية
اجلراحية بعد تلقيه تقريرا و �أدلة
حول الثغرة املالية بلجنة اخلدمات
الإجتماعية لكل من �سنوات 2015
و  2016مرورا ب�سنة  ،2017و ت�شري

خيمة �أملانية ب 20مليارا ،حلويات ب�أربعة ماليري  ،وم�شاريع مل تنجز مبئات املاليري

التحقيق يف ت�ضخيم فواتري تظاهرة تلم�سان
عا�صمة الثقافة الإ�سالمية

ك�شفت م�صادر مقربة
�أن حتقيقات معمقة
قد انطلقت يف ق�ضية
من
تبديد  الع�رشات
املاليري يف تظاهرة
تلم�سان عا�صمة الثقافة
الإ�سالمية والتي بطلها
رئي�س بلدية تلم�سان
ال�سابق  و� 15أخر ما بني
متهم و�شاهد يف الوقت
الذي تداول التحقيق
�أ�سماء وزير املوارد املائية
ال�سابق نوري عبد الوهاب
الذي كان واليا لتلم�سان
�أنداك ووزيرة الثقافة
ال�سابقة خليدة  تومي الذي
لعبا دورا فعاال يف ت�ضخيم
فواتري عا�صمة الثقافة
الإ�سالمية على غرار
فاتورة اخليمة العمالقة
التي تعادل ال 20مليار
�سنتيم وفواتري احللويات
وامل�رشوبات التي جتاوزت
ال 04ماليري �سنتيم زيادة
على مقاوالت ا�ستفادت
من �أموال مل�شاريع مل
ترمم �إىل اليوم .  
التي
الق�ضية

�أكرث07  
�إىل
تعود
�سنوات خلت والتي حققت
فيها عنا�رص ال�رشطة
واالقت�صادية
الق�ضائية
بتلم�سان ومت �أحالتها �إىل
النائب العام لدى حمكمة
تلم�سان الذي �أحالها
�إىل حمكمة �سبدو قبل
التخلي عنها لفائدة نيابة
ندرومة والتي�  أنطلقت
رئي�س
التحقيقات  مع
البلدية ال�سابق من قبل
قا�ضي حتقيق حمكمة
ندرومة   قبل �أن توقف
الق�ضية بتدخل �أطرافا
فاعلة  ،حيث تبني ت�ضخيم
فواتري كبرية مل�شاريع
و�أخرى  مل
�أجنزت
تنجز و�سجلت على
منجزة  بالإ�ضافة
�أنها
اىل ت�ضخيم فواتري
الإطعام واحللويات لدى
احد املتعاملني الدي
حول حمله من مقهى
قدمي�  إىل مطعم  راق  يف
وفاز
وجيز
ظرف
ب�أغلب �صفقات الإطعام
واحللويات وامل�رشوبات

 ،حيث و�صلت م�صاريف
احللويات وامل�رشوبات
اىل �أكرث من  04ماليري
�سنتيم  و�رصفت احللويات
مببلغ 100دج للحبة
الواحدة وم�رشوب رويبة
ب 80دج يف الوقت الذي
يبلغ ثمنه 20دج  ،هذا وقد
مت ت�ضخيم عدد ال�صحفيني
الذين ح�رضوا التظاهرة
الوفود  بغية
وعدد
حتقيق اكرب الإرباح ،
ما خلق م�شكال عوي�صا
لدى جمال�س املحا�سبة
الذي �أكت�شف اخللل ،
كما بينت التحقيقات �أنه
مت �رصف مبالغ مالية
كبرية ملقاوالت مل تنجز
م�شاريعها  يف الوقت الذي
مت �إح�صاء  35  مليار ديون
املقاوالت  التي
لدى
اجنزت م�شاريع الرتميم
ومل تتقا�ضى �أجرها � إىل
غاية  ، 2018يف حني مت
�إح�صاء الع�رشات من
املواقع التاريخية التي
مل يتم ترميمها ومت تلقي
�أجور ذلك كما مت م�ضاعفة

عمال التظاهرة  ،هذا وقد
ك�شف  رئي�س البلدية يف
�أول ت�رصيح له لدى قا�ضي
التحقيق وقبله من امل�صالح
الأمنية انه تلقى �أوامر من
وايل الوالية ووزيرة الثقافة
ب�رصف املبالغ ،  لكن
ال يوجد �أي اثر ملمو�س
حول  تورطهما  ،من جانب
�آخر تبني �أنه مت �رشاء
خيمة مبليون �أورو �أي ما
يعادل  20مليار �سنتيم ومت
جلبها من �أملانيا والتي
احت�ضنت لقاء واحدا
لرئي�س اجلمهورية يوم
 2016/04/16قبل �أن
تختفي عن الأنظار ،
وهي الق�ضية التي �سبق �أن
ملجل�س املحا�سبة �أن اعد
تقريرا مف�صال عنها و�صل
�إىل غاية م�ساءلة برملانية
لوزيرة الثقافة دون �أن تتم
�أي متابعة ق�ضائية  ،الأمر
الذي جعل امللف يعاد �إىل
التحقيق ال�سرتجاع الأموال
املنهوبة التي جتاوزت
املئات من املاليري .

حممد بن ترار

املعطيات التي �إ�ستقتها «الو�سط»
�أنذاك من م�صدر من اللجنة التي
با�رشت حتقيقاتها ،مع رئي�س جلنة
اخلدمات الإجتماعية الذي �إتهمه
رئي�س الفرع النقابي بالتورط يف
الق�ضية ،و من �ضمن التجاوزات
التي �سجلها املحققون هو
�إكت�شاف �أن القيمة املالية ملنحة
الوفاة تقدر ب  2مليون �سنتيم
فيما �إ�ستفادت عائلة العمال

املتوفني فقط من مليون �سنتيم.
ف�ضيحة الثغرة املالية التي ك�شفها
نقابي ينتمي لفرع الإحتاد العام
للعمال اجلزائريني ،و التي كانت
يف البداية بحدود  521.6مليون
�سنتيم ليتم حاليا ك�شف ثغرة
جديدة لرتتفع قيمة الثغرة حلد
كتابة هذه الأ�سطر �إىل حدود 700
مليون �سنتيم .

�شقيق مقت�صدة يتلقى راتبا دون عمل و كوا�شف حتاليل منتهية ال�صالحية

جتاوزات خطرية مب�ست�شفى جمرب
تامي بعني الرتك بوهران
علمت �أم�س« ،الو�سط» من م�صدر
مطلع �أن وزير ال�صحة و ال�سكان و
�إ�صالح امل�ست�شفيات �أوفد جلنة حتقيق
وزارية تتكون من مفت�ش و مفت�شة
للتحقيق يف جملة من التجاوزات
اخلطرية ،بامل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية جمرب
تامي بعني الرتك غربي الوالية� ،أين من
املنتظر �أن ت�شمل التحقيقات لنب�ش
الف�ضائح العنقودية ق�ضية �إقدام �إحدى
املقت�صدات على توظيف �شقيقها كعون
�أمن لكنه ال يعمل و يتقا�ضى مرتبه
ب�شكل عادي  .و مل تتوقف جتاوزات هذه
املقت�صدة عند هذا احلد بل تعدته �إىل
تعيني �شقيقتها يف  3منا�صب ح�سا�سة يف
�إدارة م�ست�شفى جمرب تامي ،و املتمثلة
يف رئي�سة الإطعام و احلظرية املركزية
و رئي�سة املخزن ،و قد رفعت اللجنة
الوزارية تقريرا مف�صال عن الواقعة يف
�إنتظار عودتها للتحقيق يوم الأربعاء
القادم ح�سب ذات امل�صادر املطلعة .
و من �ضمن التجاوزات التي وقفت
عليها «الو�سط» كذلك هي عدم حت�صيل
�سلع من مواد غدائية و حلوم و �أدوات
للنظافة بقيمة  300مليون �سنتيم منذ
�سنة م�ضت ،و املثري للقلق هو ال�صور
امللتقطة مب�صلحة اجلراحة و الأ�شعة و
التي تظهر ب�أن كوا�شف التحاليل الطبية
ملختلف الأمرا�ض منتهية ال�صالحية و

تهدد �صحة و �سالمة املر�ضى و حتى
العاملني ب�سبب �إحتوائها على مواد
م�شعة و م�رسطنة كونها غري حممية و
منتهية ال�صالحية .
هذا و ال زالت امل�ؤ�س�سة الطبية ت�شهد
توترا وغليانا �شديدين عقب تعيني
مديرة جديدة على ر�أ�سها و�إحالة املدير
ال�سابق على التقاعد.
الأمر الذي �أدخل امل�ؤ�س�سة يف جملة
من ال�رصاعات نتيجة رف�ض الأطباء
املخت�صني قرار تن�صيبها.
وردت عليه هذه الأخرية بكونها وقفت
على العديد من التجاوزات منذ تعيينها،
املديرة اجلديدة مت تن�صيبها يف بداية
�شهر رم�ضان و امل�رضبون قابلوها
بالرف�ض رغم �أنها مل تعمل معهم و ال
يعرفون كفاءتها يف الت�سيري.
املحر�ضني على الإ�رضاب هما طبيبني
لهما م�صالح �شخ�صية مبا�رشة مع املدير
ال�سابق الذي �أنهيت مهامه.
اجلدير بالذكر �أن املديرة تلقى دعما
منقطع النظري من الأطباء العامني و �شبه
الطبيني و الإداريني و باقي فئات العمال
خا�صة بعد خرجتها يوم العيد �أين تركت
�أهلها و توجهت �إىل امل�ست�شفى ملعايدة
العمال و املر�ضى و قدمت لهم احللوى
و الهدايا.

�أحمد بن عطية

6

�أخبار اجلنوب

الإثنني  17جوان  2019املوافـق ل� 14شوال 1440هـ

كبدت ميزانية الدولة خ�سائر �ضخمة

�سكان حي الن�صر بورقلة

م�شروع املحالت املهنية
ببلديات ورقلة ومترنا�ست فا�شل

مطالب بالتحقيق يف �شبكة
الطرقات املهرتئة

تعالت الأ�صوات بواليتي ورقلة ومترنا�ست املطالبة با�ستعمال القوة العمومية
ال�سرتجاع املحالت املهنية التي كبدت خ�سائر مالية �ضخمة للخزينة العمومية ،قبل �أن
تتحول �إىل مرتع للمنحرفني .
�أحمد باحلاج
طالب الع�رشات من �سكان
بلديات ورقلة  ،احلجرية ،
تقرت  ،الطيبيات  ،مترنا�ست
 ،عني قزام  ،تينزاوتني  ،اينغر
 ،فقارة الزاوى يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط « ،ال�سلطات
املركزية  ،ب�رضورة التدخل
العاجل ،و�إيفاد جلنة حتقيق
لبلديات اجلنوب الكبري للتحقيق
يف مالب�سات اخلراب والنهب
الذي طال املحالت املهنية
التي مت �إجنازها عرب جميع
البلديات ،لكنها تبقى خارج
جمال اخلدمة لأ�سباب خا�صة ،
حيث �أن هذه الو�ضعية املزرية
ا�ستغلها مروجو املخدرات
الكحولية
وامل�رشوبات
والأقرا�ص املهلو�سة ،وال�شواذ
جن�سيا ،الذين حولوا املرافق
املحلية ملج�أ مف�ضال ملمار�سة
ن�شاطهم ،يف وقت تلعب فيه
ال�سلطات الو�صية وعلى ر�أ�سها
م�صالح البلديات والدوائر ،دور
املتفرج ،وهو ما �أقلق كثريا
ال�سكان خا�صة �أن مثل هذا
النوع من املحالت التجارية،
موجهة للفئة العاطلة عن العمل

�أحمد باحلاج

غرداية
والتي ا�ستفادت من م�شاريع
�شبانية يف �إطار الوكالة الوطنية
للت�سيري القر�ض امل�صغر،
والوكالة الوطنية للدعم وت�شغيل
ال�شباب ،و ال�صندوق الوطني
للت�أمني عن البطالة ،ويف
انتظار تدخل الأدوات الرقابية
على م�ستوى والة اجلمهورية
بالواليات �سالفة الذكر ،للتكفل
بامل�شكل القائم يبقى الزما
على املواطنني معاي�شة الو�ضع
املزري لأجل غري م�سمى .

من جهته حمل ممثلي
اجلمعيات املحلية املهتمة
بال�ش�أن املحلي بالواليتني
املذكورتني يف معر�ض حديثهم
معنا  ،الأميار م�س�ؤولية تبعات
الو�ضعية املتدهورة با�ستمرار،
و التي حلقت باملحالت املهنية
بعدما �رصفت على هذه الأخرية
املاليري ال�ضخمة من �أجل
�ضمان جناحها لكن البع�ض تنب�أ
بف�شلها قبل والدتها ،وهو ما
�أحرج والة اجلمهورية ،الذين

باتوا مطالبني ب�إخراج ع�صا
الدولة لو�ضع حد للخارجني
عن القانون الذين ا�ستباحوا
املرافق العمومية .
من جهتهم برر م�ستفيدون من
املحالت املهنية بالبلديات
املذكورة  ،عدم ا�ستغاللهم
ملحالتهم نظرا لتواجدها
مبواقع بعيدة عن الن�شاط
التجاري واالجتماعي على حد
قولهم .

ندرة التزود بالوقود

�أ�صحاب مركبات النقل بتمرنا�ست �ساخطون
 .ت�ضييق اخلناق على ن�شاط املهربني

يعي�ش �أ�صحاب املركبات النفعية
وال�سياحية و�شاحنات الوزن الثقيل
بوالية مترنا�ست  ،على وقع �صفيح
�ساخن  ،ب�سبب التماطل الكبري
من طرف اجلهات الو�صية التي
مل تكلف نف�سها عناء البحث عن
حلول ملع�ضلة التذبذب احلا�صل
يف توفري مادة الوقود بنوعيه
املازوت والبنزين �  .أبدى �أ�صحاب
املركبات مبختلف �أنواعها ببلديات
عني �صالح  ،عني قزام  ،تينزاوتني ،
مترنا�ست  ،عن ا�ستيائهم وتذمرهم
ال�شديدين من ا�ستمرار مع�ضلة
التذبذب احلا�صل يف توفري مادة
الوقود بنوعيه املازوت والبنزين ،
حيث ال يزالون ي�شكلون طوابري غري
متناهية للظفر بحاجتهم ال�رضورية
من الوقود  ،بالرغم من �أن العديد
من ال�شاحنات املعب�أة ب�صهاريج
الوقود تكون نقطة �إنطالقها من
مدينة حا�سي م�سعود النفطية �إىل

ت�شهد �شبكة الطرقات الداخلية بحي
الن�رص املعروف بورقلة  ،تدهور
م�ستمر رغم �إعادة االعتبار لها م�ؤخرا،
وهو �أقلق كثريا املواطنني ،وبالدرجة
�أ�صحاب �سيارات الأجرة
الأوىل
الذين باتوا يتجنبون نقل الزبائن للحي
لتفادي الأ�رضار اجل�سيمة التي قد
تلحق مبركباتهم  .قال ممثلو التجمعات
ال�سكنية بحي الن�رص ببلدية ورقلة يف
حديثهم مع «الو�سط»� ،أنهم م�ستاءون
�إىل حد كبري ،من الو�ضعية الكارثية
ل�شبكة الطرقات بحيهم وهو ما ولد
لهم حالة غ�ضب و�سخط �شديدين باتت
تدفعهم للتفكري يف اخلروج �إىل ال�شارع
لل�ضغط على ال�سلطات املعنية ،وعلى
ر�أ�سها املجل�س ال�شعبي البلدي بعا�صمة
الواحات ،من �أجل التدخل والبحث عن
حلول جذرية لهذا امل�شكل ،انطالقا من
برجمة عمليات �إعادة االعتبار للنقاط
ال�سوداء على م�ستوى �شبكة الطرقات
 .و قال ال�سكان الغا�ضبون من تدهور
الواقع املعي�شي بعا�صمة املاليري� ،أن
عمليات الرتميم التي ا�ستفادت منها
�شبكة الطرقات باحلي ،جميعها مل يتم

فيها احرتام املعايري القانونية املعمول
بها ،ل�ضمان النوعية واجلودة يف طرائق
الإجناز ،وهو ما بات ي�ستدعي ،ح�سبهم،
تدخل م�صالح وايل والية ورقلة � ،أمال يف
فتح حتقيق يف م�صري الأموال ال�ضخمة،
التي ر�صدتها الدولة لإجناز مثل هذا
النوع من امل�شاريع الهادفة ،التي تدخل
يف �إطار حت�سني امل�ستوى املعي�شي
للمواطن املحلي  .جدير بالذكر �أن قطاع
الأ�شغال العمومية بالعا�صمة املركزية
باجلنوب ال�رشقي ،يعد من القطاعات
التي كلفت الدولة املاليري ،دون �أن
حتقق النتائج املرجوة وذلك نتيجة غياب
مكاتب درا�سات م�ؤهلة باملنطقة ،والتي
من �ش�أنها �أن ت�سند �إليها مهمة متابعة مثل
هذا النوع من امل�شاريع احل�سا�سة .
مع العلم �أن ال�سلطات املحلية كانت قد
برجمة يف وقت �سابق  ،زيارة ميدانية
للحي ووقفت على جملة من امل�شاكل التي
ت�ؤرق يوميات املواطن ووعدت التكفل بها
لكن دار لقمان بقيت على حالها يومنا
هذا .

الواليات ال�شمالية  ،عو�ض توجهها
لت�سد حاجة واليات اجلنوب على
الأقل املجاورة منها لوالية ورقلة
 ،و هو الذي �أطال من عمر معاناة
املواطنني مع الأزمة العوي�صة يف
التزود بالوقود  ،هذه امل�شكلة التي
لن تعرف لها نهاية �إال بفر�ض �آليات
و ميكانيزمات جديدة للحد منها
 ،خا�صة و �أنها حديثة الظهور ،
بحيث �أنها مل تعرف تو�سعا لها �إال
يف العامني الأخريين  .من جهتهم
املتتبعني للو�ضع مل ينكروا �أن �أزمة
الوقود مل تبقى حم�صورة على جهة
دون غري  ،حيث بات امل�شكل ذاته
على امل�ستوى الوطني  ،غري �أنه �أكرث
حدة يف واليات اجلنوب و ذلك راجع
لبعد امل�سافة  ،حيث قالت اجلهة
ذاتها ب�أن احلل يف ذلك لن يكون
�إال بخلق م�صفاة ثانية يف �إحدى
واليات اجلنوب لتقريب امل�سافة
عن حا�سي م�سعود  ،و ذلك بعد

�سكان املنيعة يطالبون برفع
�أطنان القمامات املكد�سة
ت�شهد بلدية املنيعة بغرداية انت�شارا
فظيعا للقمامات ،يف ظل غياب �إرادة
حقيقية من ال�سلطات املحلية للتكفل
بامل�شكل القائم الذي �أثقل كاهلهم وهو
فتح باب الت�سا�ؤل من جديد عن م�صري
�أموال الدولة املر�صودة لرفع �أطنان
القمامات املكد�سة عرب جميع �شوارع
املدينة .
ندد الع�رشات من �سكان املقاطعة
الإدارية املنيعة بغرداية،يف معر�ض
حديثهم مع يومية «الو�سط» ،بالو�ضع
البيئي املتعفن نتيجة الغياب التام مل�صالح
النظافة بالعديد من زاويا الأحياء التي
�أ�صبحت حتا�رصها القمامات ،وهو ما
ولد حالة من الغليان وال�سخط الكبريين
 ،لدى اجلبهة االجتماعية التي طالبت
وايل الوالية  ،ب�رضورة التدخل العاجل من

�أجل برجمة زيارة ميدانية �إىل �أحيائهم،
للوقوف على �أمهات امل�شاكل التي
يكابدونها يف ظل غياب �إرادة حقيقية من
ال�سلطات املحلية لرفع �أطنان القمامات
املكد�سة ،وهو ما بات يهدد �سكان
املنطقة بكارثة وبائية وذلك على خلفية
ارتفاع معدالت الإ�صابة بداء الل�شامنيا
اجللدية دون احلديث عن ارتفاع معدالت
الإ�صابات بالل�سعات العقربية ،مما خلف
ال�صائفة احلالية حالتي وفاة .
خالل ّ
وقد �شدد املت�رضرون من امل�شكل القائم،
على �رضورة تدخل اجلهات املعنية لفتح
حتقيق يف ن�شاط م�صالح النظافة والوقاية
بالبلدية ،و كذا يف م�صري املاليري
املر�صودة من �أجل �إجناز م�شاريع
اجلزائر البي�ضاء .

�صالح  ،ب

نتيجة االفتقار للكهرباء الفالحية
وانعدام امل�سالك

فالحو املناطق الريفية
باالغواط ي�ستغيثون

تفعيل امل�صفاة الأوىل املتواجدة
يف �أدرار  ،و التي ت�شكو من العطب
امل�ستمر ما �أبقى عليها يف �شلل
تام  .من جهة ثانية فقد وا�صلت
مع بداية العام اجلاري م�صالح
الأمن املتخ�ص�صة يف مكافحة
التهريب واجلرمية املنظمة بوالية
مترنا�ست احلدودية مع دولتي
مايل والنيجر  ،يف التطبيق ال�صارم
ملخطط ال�سلطات الأمنية العليا

بالبالد الهادف لتجفيف منابع
التهريب ،وبلغة الأرقام فقد متكنت
نف�س امل�صالح خالل ال�سدا�سي
الأول من ال�سنة اجلارية من تنفيذ
 141عملية �أمنية ناجحة مكنت من
�ضبط وا�سرتجاع  31400لرت من
الوقود كانت معدة للتهريب خارج
الرتاب الوطني وفق ما �أوردته
م�صادرنا .

�أحمد باحلاج

الزال فالحو العديد من املناطق الريفية
ببلدية �سيدي خملوف بوالية الأغواط
مثل منطقة املعذر و القالت و القرارة
احلمراء الواقعة باجلهة اجلنوبية ،
يواجهون �صعوبات كبرية يف مزاولة
ن�شاطهم نظرا لإفتقار هاته املناطق
للعديد من اخلدمات ال�رضورية  ،منها
على اخل�صو�ص غياب الكهرباء الفالحية
و�إنعدام امل�سالك الريفية  ،م�شريين
ه�ؤالء �إىل �أن تعطل املولدات الكهربائية
التي ي�ستخدمونها للإ�ستغالل كبحت من
ن�شاطهم الفالحي  .هذه الو�ضعية ح�سبهم
�أ�صبحت ت�ؤرقهم  ،خا�صة و�أن م�ساحات
�أرا�ضيهم تراجعت يف �إنتاجها ب�سبب نق�ص
مياه ال�سقي وكذا الدعم الفالحي لتطوير

القدرات الإنتاجية ملحيطاتهم الفالحية ،
مطالبني ه�ؤالء اجلهات امل�س�ؤولة الإلتفاتة
�إىل مطلبهم القا�ضي �إىل �رضورة تطوير
ن�شاطهم الفالحي و �إ�ستحداث منا�صب
�شغل لأبنائهم  ،و �إعمار هذه املناطق
والرفع من مردود �إنتاجهم الفالحي ،
وهو نف�س الإن�شغال يرفعه منطقة القالت
والقرارة احلمراء  .وح�سب م�صادر حملية
بالبلدية ف�إنه مت �إدراج هذه املحيطات
املذكورة �ضمن املخططات والربامج
الإمالئية  ،وبني هذا وذاك يبقى فالحوا
منطقة املعذرة ينتظرون جت�سيد م�رشوع
ربط �آبارهم بالكهرباء ن وبعث الن�شاط
من جديد .
�صالح  ،ب

7

دويل

الإثنني  17جوان  2019املوافـق ل� 14شوال 1440هـ

نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة "حما�س"� ،صالح العاروري

وحدتنا كفيلة ب�إف�شال "�صفقة القرن" وور�شة البحرين
قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية "حما�س"� ،صالح العاروري� :إن هناك
موقفا فل�سطينيا ُموحدا يرف�ض �صفقة القرن وامل�شروع الأمريكي لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
حل�ساب الكيان ال�صهيوين.
جاء ذلك ،يف م�ؤمتر �صحفي،
عقب لقائه رئي�س جمل�س النواب
اللبناين ،نبيه بري ،اليوم ال�سبت،
يف العا�صمة بريوت ،وفق "قد�س
بر�س" .و�أ�ضاف العاروري:
"لدينا قناعة تامة ب�أن االلتفاف
الفل�سطيني املوحد حول رف�ض
�صفقة القرن �سيُف�شل هذه ال�صفقة
مهما كان من حماوالت و�ضغوطات
و�إغراءات لتمريرها"وعن مباحثات
الوفد مع برين قال العاروري:
"بحثنا �أي�ضا مو�ضوع الوجود
الفل�سطيني يف لبنان ،وحقهم يف
�أن يكون لديهم حياة كرمية مثل
�إخوانهم اللبنانيني" ،م�شريا �إىل �أن
هذا "ال يتعار�ض بحال من الأحوال
مع احلق الوطني يف العودة غلى
فل�سطني"وتابع" :نحن متفقون
على رف�ض التوطني الفل�سطيني يف
بعده عنوانا لتنازلنا عن حقنا
لبنانِّ ،
التاريخي والوطني يف �أر�ضنا وبلدنا
فل�سطني" .وفيما يتعلق ب�سالح
الفل�سطينيني باملخيمات اللبنانية،
�أكد العاروري �أن "هناك التزاما
فل�سطينيا ب�أن يكون هذا ال�سالح

رمزاً ال�ستمرار ن�ضالهم وق�ضيتهم
الوطنية ،ولي�س لأي �رصاعات
داخلية �أو لأي ا�ستخدامات داخل
ال�ساحة اللبنانية"ي�شار �إىل �أن لبنان
�أعلن ،على ل�سان وزير خارجيته
جربان با�سيل عدم م�شاركته يف
م�ؤمتر البحرين .ومن املقرر
�أن تعقد ور�شة عمل اقت�صادية
بالعا�صمة البحرينية املنامة يف
 25و 26جوان اجلاري ،والتي دعت

�إليها الواليات املتحدة الأمريكية،
ويرتدد �أنها تنظم لبحث اجلوانب
االقت�صادية لـ"�صفقة القرن"،
وفق �إعالم �أمريكي وتالقي
الور�شة رف�ضا ر�سميا من الف�صائل
الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية
وال�سلطة الفل�سطينية ،حيث
يرتدد �أن ال�صفقة تقوم على �إجبار
الفل�سطينيني على تقدمي تنازالت
كربى لـ"�إ�رسائيل" .وقال م�س�ؤول

بالبيت الأبي�ض ،الثالثاء املا�ضي:
�إن م�رص والأردن واملغرب �أبلغتنا
ب�أنها �ستح�رض م�ؤمتر "ور�شة
االزدهار من �أجل ال�سالم" املقرر
عقده يف العا�صمة البحرينية
املنامة نهاية ال�شهر اجلاري،
وفق ما نقله عنه �إعالم امريكي،
يف حني �أن الدول الثالث مل ي�صدر
عنها �إعالن ر�سمي حول املو�ضوع
حتى م�ساء اليوم.

�أ�سرى "ع�سقالن" يبد�أون �إ�ضرا ًبا عن الطعام
ريا فل�سطين ًّيا يف
�رشع � 50أ�س ً
�سجن "ع�سقالن" التابع لالحتالل
الإ�رسائيلي ،اليوم الأحد ،ب�إ�رضاب
احتجاجا على
مفتوح عن الطعام،
ً
املعاملة ال�صعبة التي تنتهجها
�إدارة ال�سجن بحقهم.
وحملت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين ،حكومة االحتالل
امل�س�ؤولية الكاملة عن تدهور
الأو�ضاع يف �سجن ع�سقالن،

والت�صعيد اخلطري الذي قد
يحدث خالل ال�ساعات والأيام
القليلة القادمة و�أو�ضحت �أن
�إدارة �سجن ع�سقالن متار�س
عنجهيتها وحقدها على الأ�رسى
منذ �أكرث من �شهرين ب�شكل
متوا�صل ،وتقتحم غرفهم وتعتدي
عليهم دون �أي �أ�سباب �أو مربرات
و�أ�شارت �إىل ت�ضاعف الهجمة على
الأ�رسى �أواخر �شهر رم�ضان ويف

�أيام عيد الفطر ،وحرمانهم من
�أداء ال�صلوات اجلماعية وممار�سة
الطقو�س وال�شعائر الدينية
اخلا�صة بذلك و�أردفت الهيئة:
"كل الأحداث تتم برغبة وتعليمات
مبا�رشة من مدير ال�سجن
املدعو يعقوب �شالوم ،الذي
يوجه التهديدات للأ�رسى بهدف
ا�ستفزازهم وابتزازهم"وبينت �أن
�سجن ع�سقالن �شهد اجتماعات

بني ممثلي الأ�رسى والإدارة،
بهدف معاجلة الأمور قبل خو�ض
الإ�رضاب املفتوح عن الطعام� ،إال
�أن احلوار ف�شل ب�سبب عن�رصية
�شالوم وتطرفه.
وتابعت" :مما زاد من ت�صميم
الأ�رسى على البدء ب�إ�رضابهم
املفتوح عن الطعام ،ولن يكون
هناك رجعة عنه �إال بتحقيق
مطالبهم".

ترامب

رئي�س بلدية لندن "كارثة"

انتقد الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب رئي�س بلدية لندن �صادق
خان جمددا يوم ال�سبت وو�صفه
ب�أنه ”كارثة“ و“�سيزداد �سوءا“
بعد مقتل ثالثة �أ�شخا�ص يف
املدينة خالل �أقل من � 20ساعة.
و�أعاد ترامب ن�رش تغريدة للمعلقة
اليمينية كاتي هوبكنز التي و�صفت

لندن ب�أنها ”مدينة الطعن“ وقالت
”هذه لند�ستان (التي ير�أ�سها)
خان“ يف عبارة ا�ستخدمت
لو�صف ف�شل املدينة يف الت�صدي
ملتطرفني �إ�سالميني .وقال ترامب
على تويرت ”لندن حتتاج لرئي�س
بلدية جديد يف �أ�رسع وقت ممكن.
خان كارثة  -و�سيجعل فقط الأمور

تزداد �سوءا!“ .وكان ترامب و�صف
خان وهو م�سلم وينحدر من �أ�صول
باك�ستانية ب�أنه فا�شل يف وقت
�سابق من ال�شهر اجلاري بعدما
انتقد خان حكومة بالده لتوجيهها
دعوة لرتامب للقيام بزيارة دولة
لربيطانيا و�شبههه بالفا�شيني يف
القرن الع�رشين .وتعود اخل�صومة

بني ترامب وخان لفرتة طويلة
ما�ضية ،وكان خان انتقد م�ساعي
ترامب حلظر دخول امل�سلمني
الواليات املتحدة بينما وبخ
ترامب رئي�س البلدية على تعامله
مع الهجوم الإرهابي الذي �أودى
بحياة � 11شخ�صا على ج�رس يف
لندن عام .2017

قوات بريطانية يف مياه اخلليج حلماية �سفنها
�أر�سلت بريطانيا نحو  100جندي
من م�شاة البحرية �إىل مياه اخلليج
بهدف حماية �سفنها ،بعد احلادث
الذي ا�ستهدف ناقلتي نفط يف
خليج عمان اخلمي�س املا�ضي قوات
بريطانية يف مياه اخلليج حلماية
�سفنها ترامب يحمل �إيران م�س�ؤولية
الهجوم على ناقلتي النفط يف خليج
عمان

ونقلت �صحيفة "�صنداي تاميز"
عن م�صادر ع�سكرية بريطانية
�أن وحدات من القوات اخلا�صة
الربيطانية للرد ال�رسيع �ستبد�أ
دوريات يف مياه اخلليج و�أو�ضحت
ال�صحيفة �أن القرار مت اتخاذه
يف وقت �سابق وين�ص على �إر�سال
قوات بريطانية �إىل مياه اخلليج يف
حال اقرتاب ن�شوب �رصاع ع�سكري

بني الدول الغربية و�إيران.
هذا وا�ستدعت وزارة اخلارجية
الإيرانية ال�سفري الربيطاين يف
طهران على خلفية املوقف
الربيطاين الذي يتهم �إيران بالوقوف
وراء ا�ستهداف ناقلتي النفط يف
خليج ُعمان اخلمي�س املا�ضي
وطالبت الوزارة احلكومة الربيطانية
بتقدمي تو�ضيح وب�إ�صالح موقفها

جتاه الأمر ،م�ضيفة �أن ال�سفري
الربيطاين تعهد بنقل ر�سالة طهران
�إىل لندن و�أ�صدر وزير خارجية
بريطانيا ،جريميي هانت ،بيانا يوم
اجلمعة املا�ضي� ،ألقى فيه اللوم
على �إيران واحلر�س الثوري الإيراين
يف الهجوم على ناقلتي النفط،
قائال �إنه ال ميكن لأي جهة �أخرى
غري ر�سمية القيام بذلك.

يومي انعقاد ور�شة البحرين

"فتح" تدعو لإ�ضراب �شامل
وت�صعيد املقاومة
دعت حركة "فتح"� ،إىل �إ�رضاب
�شامل يف كافة الأرا�ضي الفل�سطينية
يوم  25جوان ،احتجاجا على انعقاد
ور�شة العمل "ال�سالم من �أجل
االزدهار" يف البحرين "فتح" تدعو
البحرين لإلغاء "م�ؤمتر الندامة يف
املنامة" بو�صفه جزءا من �صفقة
القرن
وقالت "فتح" ،يف بيان �أ�صدرته
عقب اجتماع لأمناء �رس �أقاليم
احلركة يف ال�ضفة الغربية" :توا�صل
الإدارة الأمريكية ومعها االحتالل
ال�صهيوين و�أعداء �شعبنا الفل�سطيني
حالة العداء واال�ستهداف على طريق
�إنهاء وت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
و�رشعنة االحتالل ال�صهيوين على
الأر�ض الفل�سطينية" .و�شددت
"فتح" على وحدة موقفها مع
منظمة التحرير الفل�سطيني
الراف�ض لكل من "�صفقة القرن"

وور�شة العمل يف البحرين ودعت
احلركة "�إىل الإ�رضاب العام
وال�شامل الذي ي�شمل جميع مناحي
احلياة وذلك يوم الثالثاء املوافق
لـ 25جوان  2019رف�ضا وا�ستنكارا
لور�شة املنامة التي ت�ستهدف
جوهر الق�ضية الفل�سطينية"
و�أكدت احلركة "على �رضورة
ت�صعيد املقاومة ال�شعبية �ضد
االحتالل وع�صابات امل�ستوطنني
يف كافة نقاط التما�س وال�شوارع
االلتفافية يوم الأربعاء املوافق
لـ 26من ال�شهر ذاته" ،وهو اليوم
الثاين من م�ؤمتر البحرين ويف هذا
ال�سياق ،قال ع�ضو اللجنة املركزية
حلركة "فتح" ،جمال حمي�سن ،يف
ت�رصيح �صحفي� ،إن هناك فعاليات
�ست�شارك فيها كل القوى الوطنية
وال�شعب الفل�سطيني يوم  24ال�شهر
اجلاري قبل م�ؤمتر املنامة بيوم.

�أردوغان

توريد �أنظمة "�إ�س"400-
ال�شهر القادم
يتوقع الرئي�س الرتكي ،رجب طيب
�أردوغان� ،أن يبد�أ توريد �أنظمة
"�إ�س "400-ال�صاروخية الرو�سية
�إىل تركيا يف الن�صف الأول من
�شهر جويلية القادم.
ونقلت قناة "�إن تي يف" الرتكية،
�أم�س الأحد ،ت�رصيحا لأردوغان
�أدىل به �أمام ال�صحفيني على منت
طائرته يف طريقه �إىل تركيا من
طاجيك�ستان ،قوله�" :أعتقد �أن
التوريد �سيبد�أ يف الن�صف الأول
من جويلية القادم"،و�أ�ضاف" :كنا
نناق�ش م�س�ألة "�إ�س "400-مع
رو�سيا .وم�س�ألة "�إ�س "400-مت
حلها"و�شدد �أردوغان من جديد
على �أن �أنقرة ال تنوي التخلي عن
�صفقتها مع رو�سيا حول �أنظمة
"�إ�س."400-

و�أو�ضح" :لقد وقعنا الوثيقة.
و�سننهي هذه العملية .وقدمت
رو�سيا لنا يف �إطار القر�ض
ت�سهيالت خمتلفة ،وقدمت لنا
قر�ضا بفوائد غري موجودة يف
ال�سوق الدولية"،هذا و�أفاد ب�أن
وزارة الدفاع الرتكية حت�رض
لتوجيه ر�سالة �إىل القائم ب�أعمال
وزير الدفاع الأمريكي ،باتريك
�شاناهان ،ب�ش�أن قرار وا�شنطن
تعليق م�شاركة تركيا يف برنامج
تدريب الطيارين الأتراك لقيادة
املقاتالت الأمريكية من طراز
"�أف "35-ب�سبب �رشاء تركيا
للأنظمة ال�صاروخية الرو�سية
وتابع" :ومن املمكن �أن يتم �إر�سال
هذه الر�سالة يف القريب العاجل،
ورمبا يف الأ�سبوع اجلاري".

وزير الطاقة ال�سعودي

ن�أمل بالتو�صل �إىل توافق يف فيينا
لتمديد االتفاق احلايل
�أعلن وزير الطاقة ال�سعودي،
خالد الفالح� ،أن من املرجح �أن
جتتمع �أوبك يف بداية جويلية
القادم يف فيينا ،معربا عن �أمله
يف تو�صل املنظمة �إىل توافق
ب�ش�أن متديد اتفاقها على خف�ض
�إنتاج النفط.
وقال الفالح لل�صحفيني� ،أم�س
الأحد ،على هام�ش اجتماع
لوزراء الطاقة والبيئة يف جمموعة
الع�رشين ( )G20يف �شمال غرب
طوكيو" :ن�أمل بالتو�صل �إىل توافق
لتمديد اتفاقنا عندما جنتمع
خالل �أ�سبوعني يف فيينا" ،وردا

على ال�س�ؤال ال�صحفي عن موعد
االجتماع �أجاب" :من املرجح
يف الأ�سبوع الأول من جويلية
القادم".
وكان الفالح قد قال يف وقت �سابق
من ال�شهر اجلاري �إن �أوبك على
و�شك االتفاق على متديد اتفاقها
ال�سابق ب�ش�أن خف�ض الإنتاج� ،إىل
ما بعد جوان اجلاري ،على الرغم
من �أنه ما زالت هناك حاجة
لإجراء مزيد من املحادثات مع
الدول غري الأع�ضاء يف �أوبك
والتي متثل جزءا من اتفاق خف�ض
الإنتاج (�أوبك .)+
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بريك�ست بال �صفقة:

�سيناريو خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي دون اتفاق
جاءت ا�ستقالة «ترييزا ماي» لتزيد من تعقيد امل�شهد ال�سيا�سي يف اململكة املتحدة يف ظل توقعات ب�إمكانية �أن يخلفها �أحد امل�ؤيدين للخروج من االحتاد الأوروبي دون
ً
تخوفا من �أن ي�ؤدي الت�ساهل معها حيال هذا الأمر �إىل �إعالن
�صفقة ،ويت�شدد قادة االحتاد فيما يتعلق ب�إمكانية تغيري �شروط خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
دول �أخرى رغبتها يف اخلروجَ .و َت َوا َزى هذا مع حث «ترامب» لربيطانيا على اخلروج دون �صفقة .يف املقابل ،يتخوف العديد من املحللني من ت�أثريات «الال �صفقة» (No
 )Dealعلى الأ�سواق الربيطانية ،وعلى حقوق املواطنني الربيطانيني املقيمني يف دول االحتاد الأوروبي.
نوار ال�صمد/مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
دوافع اال�ستقالة:
تعر�ضت «ترييزا ماي» طوال الفرتة
ال�سابقة املتزامنة مع حماوالتها �إبرام
اتفاق لتنظيم خروج اململكة املتحدة
من االحتاد الأوروبي ل�ضغوط متعددة.
وعلى الرغم من جناحها �ساب ًقا يف
مواجهة هذه ال�ضغوط؛ �إال �أن قدرتها
على ال�صمود كانت تت�آكل مع الوقت
بعد كل جولة مع معار�ضيها .ويف
 24مايو � ،2019أُرغمت «ماي» على
�إعالن ا�ستقالتها مع تزايد حدة هذه
ال�ضغوط وا�ستنفاد مقومات ال�صمود.
وتعود �أ�سباب تزايد هذه ال�ضغوط �إىل
عدد من الأمور التي ميكن تلخي�صها
فيما يلي:
� -1ضغوط داخلية مت�صاعدة :بد�أت
هذه اخل�سائر يف جوان  ،2017حيث
�أدى �إ�رصار «ترييزا ماي» على �إجراء
انتخابات مبكرة لتقوية موقعها �إىل
خ�سارة الأغلبية التي كان يتمتع بها
حزب املحافظني داخل الربملان
الربيطاين عقب انت�صارهم الكبري
يف عام  ،2015وا�ضطرارها لت�شكيل
حكومة �أكرثية بعد التحالف مع
احلزب االحتادي الدميقراطي
الأيرلندي  ،DUPمما �ساهم يف
ه�شا�شة حكومتها على ال�صعيد
الداخلي الرتباط مترير القرارات
املهمة مبوافقة احللفاء.
ومل يقت�رص م�سل�سل فقدان ال�سيطرة
على الربملان فح�سب ،بل امتد �إىل
داخل حكومتها و� ً
أي�ضا نواب حزبها،
حيث مت ت�سجيل �أعلى م�ستوى
ال�ستقالة الوزراء من حكومات ما بعد
احلرب العاملية الثانية �أثناء واليتها،
حيث بلغ عدد الوزراء امل�ستقيلني
من حكومتها خالل ثالث �سنوات
ما يقدر بحوايل  31وزي ًرا 20 ،منهم
قدموا ا�ستقاالتهم ب�سبب اعرتا�ضهم
على �إدارة «ماي» مللف التفاو�ض
حول الربيك�ست مع االحتاد الأوروبي،
كما �أنها تعر�ضت يف دي�سمرب 2018
لت�صويت ل�سحب الثقة من قبل نواب
حزبها ا�ستطاعت اجتيازه بعد
الإعالن عن عدم تر�شحها النتخابات
مقبلة.
و�أظهرت نتائج الت�صويت الثالث
ال�سابقة يف الربملان لتمرير اتفاقها
حول الربيك�ست الذي تو�صلت �إليه مع
االحتاد الأوروبي يف نوفمرب ،2018
�أن ن�سبة كبرية من نواب حزبها مل
خ�صو�صا
ي�صوتوا ل�صالح م�رشوعها،
ً
يف �أول ت�صويت ،حيث عار�ض اخلطة
حوايل  100نائب حمافظ.
 -2فقدان ال�سيطرة على عملية
وا�ضحا منذ
التفاو�ض :حيث بدا
ً
بداية املفاو�ضات مع االحتاد
الأوروبي حول الربيك�ست �أن االحتاد
هو من ي�ضع الأجندة ،ويحدد ترتيب
�أولويات امللفات العالقة ،ويُحرر
اجلزء الأكرب من ال�صياغة .وبلغ الأمر

ذروته يف  21مار�س  2019حني اجتمع
قادة دول االحتاد الأوروبي للتباحث
يف طلب «ترييزا ماي» ت�أجيل خروج
بالدها من االحتاد حتى  30جوان
 ،2019وقرروا رف�ض طلبها وحددوا
مواعيد بديلة� 12 :أفريل  2019دون
�رشوط� ،أو  22مايو  2019يف حال
موافقة غالبية �أع�ضاء جمل�س العموم
الربيطاين على خطة اخلروج.
و�ساهم الربملان الربيطاين يف تقلي�ص
�سيطرتها على عملية التفاو�ض ،حيث
�أقر يف مار�س  2019تعديلاً يخول له
م�شاركة احلكومة يف عملية التفاو�ض،
وي�سمح له بالت�صويت على بدائل
لبع�ض النقاط الواردة يف االتفاق
املقرتح من قبلها .وقد ر�أى بع�ض
املحللني �أن هذا التعديل ينطوي
على �سابقة تهدد توازن امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية يف البالد .ومما جتدر
الإ�شارة �إليه يف هذا الإطار �أن 30
نائبًا من حزب املحافظني قد دعموا
هذا التعديل ،فيما ُف�رس على �أنه حت ٍّد
لـ»ماي».
 -3تدهور �شعبية «املحافظني»:
�أتت ا�ستقالة «ماي» بعد �ساعات من
توجه الناخبني الربيطانيني للإدالء
ب�أ�صواتهم يف االنتخابات الأوروبية
وقبل موعد �إعالن النتائج ،حيث
كانت ا�ستطالعات الر�أي ت�شري �إىل
ريا يف نتائج
�أن هناك تدهو ًرا كب ً
حزب املحافظني ،وقد ح�صل احلزب
بالفعل على ما يقدر بحوايل  ٪9من
الأ�صوات فقط ،يف مقابل ح�صول
حزب الربيك�ست بزعامة «نايجل
فاراج» على حوايل .٪31.7
كما وجهت نتائج االنتخابات
املحلية التي �أُجريت يف  3ماي
 2019ر�سالة �إنذار �شديدة يف ظل
خ�سارة حزب املحافظني ما يقدر
بحوايل  1000مقعد .و�أ�شارت جملة
«الإيكونومي�ست» يف �أحد حتليالتها
�إىل �أن بع�ض معار�ضي «ترييزا
ماي» داخل حزبها كانوا ينتظرون
ت�سجيل حزبهم لنتائج خميبة يف هذه
االنتخابات من �أجل زيادة ال�ضغط
على «ماي» لدفعها نحو اال�ستقالة.
«اللوموند
�صحيفة
و�أ�شارت
ديبلوماتيك» يف �أحد تقاريرها
املن�شورة يف نوفمرب � ،2018إىل
التدهور امل�ستمر الذي يع�صف بحزب
املحافظني ،حيث بلغ عدد �أع�ضائه
حوايل � 124ألف ع�ضو مقارن ًة مبليون
ون�صف ع�ضو يف ثمانينيات القرن
املا�ضي ،مع افتقاد احلزب للعن�رص
ال�شبابي ،حيث بلغ متو�سط �أعمار
املنت�سبني  57عا ًما.
 -4معار�ضة خطة النقاط الع�رش:
بعد  3حماوالت ت�صويت فا�شلة
لإقرار اتفاق االن�سحاب يف الربملان،
كانت «ترييزا ماي» ت�ستعد لإجراء
ت�صويت رابع يف جوان  ،2019حيث
�أدخلت  10تعديالت على امل�رشوع
املقدم من قبلها ،من بينها اقرتاحات
كانت تهدف لدفع نواب حزب العمال
للت�صويت ل�صالح م�رشوعها ،مثل:
البقاء يف االحتاد اجلمركي ب�شكل

م�ؤقت ،وااللتزام باملعايري البيئية
لالحتاد ،و�إعطاء النواب فر�صة
للت�صويت ب�ش�أن �إجراء ا�ستفتاء ثا ٍن
لالن�سحاب؛ �إال �أن حماوالتها لك�سب
ت�أييد النواب املعار�ضني من حزب
العمال انعك�ست �سلبًا على نواب
حزبها امل�ؤيدين للربيك�ست والذين
يعار�ضون ب�شدة اقرتاح �إعادة �إجراء
اال�ستفتاء الذي رف�ضه الربملان ثالث
مرات �ساب ًقا .و�أدى هذا �إىل موجة
من التربم بعد �إعالن خطتها توجت
با�ستقالة وزيرتها ل�شئون الربملان
«�أندريا ليد�سوم» التي كانت تعترب من
�أكرث املخل�صني لها ،معتربة �أن هذه
االقرتاحات اجلديدة ال ت�ؤدي �إىل
حماية �سيادة بريطانيا ،و�أن �إجراء
ا�ستفتاء ثا ٍن هو مبثابة تر�سيخ النق�سام
كبري بني الربيطانيني �أنف�سهم .ودفع
كل هذا «ترييزا ماي» �إىل االقتناع ب�أن
�ساعة الرحيل قد حانت.
ما بعد «ترييزا ماي»:
�سيواجه رئي�س احلكومة الربيطاين
اجلديد نف�س امل�شكالت والتعقيدات
التي خا�ضتها «ترييزا ماي»،
فخروجها من احلكومة ال يعني انتهاء
�أزمة اململكة املتحدة احلالية .ويف
هذا الإطار ،ميكن الإ�شارة �إىل �أبرز
�سيناريوهات خالفة «ماي» فيما يلي:
 -1بديل من «املحافظني» :وهو
االحتمال الذي يرجحه العديد من
املحللني ،حيث �سيقوم نواب حزب
املحافظني بعملية املفا�ضلة بني
العديد من املر�شحني الطاحمني
للمن�صب ،لال�ستقرار يف نهاية
املطاف على اثنني فقط ،ثم
انتخاب واحد منهم فقط ،على
�أن يرت�أ�س الفائز احلزب وي�شكل
احلكومة اجلديدة قبل نهاية يوليو
 ،2019و�سيكون �أمام رئي�س احلكومة
اجلديدة عدة خيارات للتعامل مع
مو�ضوع بريك�ست ترتاوح بني حماولة
�إقناع قادة االحتاد الأوروبي لإعادة
التفاو�ض حول اتفاق جديد �أو تعديل
االتفاق القدمي� ،أو متديد فرتة
االن�سحاب �إىل ما بعد � 31أكتوبر،
بالإ�ضافة �إىل �سيناريو االن�سحاب

دون اتفاق يف حال ا�ستمرار تعار�ض
وجهات النظر� -2 .إجراء انتخابات
ترجيحا
مبكرة :وهو ال�سيناريو الأقل
ً
والذي من املمكن �أن يحدث يف حال
ف�شلت احلكومة ا ُ
مل�ش ّكلة من قبل
رئي�س حزب املحافظني اجلدد يف
احل�صول على ثقة الربملان .ويرى
بع�ض املراقبني �أن �أي رئي�س حكومة
جديدة يف ظل توازنات القوى التي
حتكم الربملان احلايل �سيواجه نف�س
امل�شاكل التي �سبق و�أن واجهتها
«ترييزا ماي» ،وبالتايل ف�إن احلل
للخروج من عنق الزجاجة يكون
باللجوء �إىل تنظيم انتخابات مبكرة،
�أو �إبقاء احلال على ما هو عليه حتى
عقد االنتخابات يف عام  .2021وال
يرحب املحافظون بطرح االنتخابات
املبكرة التي ترجح فوز حزب
العمال ،ويف�ضلون ا�ستمرار مت�سكهم
بال�سيطرة اله�شة على الربملان عرب
�أغلبية ب�سيطة رغم كل املخاطر
املحدقة .ويُظهر ا�ستطالع للر�أي
ن�رشته  YouGovيف  23فرباير
� ،2019أن  %70من ناخبي حزب
العمال الذين �أيدوا بريك�ست يف عام
 2016يعتربون �أنف�سهم قاموا بخيار
خاطئ ،وهو ما قد يدفع قادة حزب
العمال للمطالبة ب�إجراء ا�ستفتاء ثا ٍن
حول الربيك�ست يف ظل ت�أكيد العديد
من ا�ستطالعات الر�أي �أن �أ�صوات
بع�ض ناخبي حزب العمال قد تت�رسب
لأحزاب �أخرى معار�ضة للربيك�ست يف
حال دعم احلزب اتفاق الربيك�ست
املقدم من قبل املحافظني ،فيما
قد يربح حزب العمال �أ�صوا ًتا �أكرث
من تلك التي خ�رسها يف حال دعمه
�إجراء ا�ستفتاء ثانٍ.
اخلروج دون اتفاق:
يطرح العديد من املحللني �سيناريو
�إمكانية خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي دون اتفاق ،ويرجح هذا
ال�سيناريو عدد من النقاط التي ميكن
الإ�شارة �إليها فيما يلي -1 :خليفة
«ترييزا ماي» :ت�ؤيد بع�ض الأ�سماء
املر�شحة خلالفة «ترييزا ماي» من
حزب املحافظني يف كونها م�شككة يف

االحتاد الأوروبي ،وم�ؤيدة للربيك�ست
احلاد  ،Hard Brexitومنهم على
�سبيل املثال وزير اخلارجية ال�سابق
«بوري�س جون�سون» الذي مل يت�أخر
بعد ا�ستقالة «ماي» ب�ساعات عن
الت�رصيح ب�أنه بعد � ٣١أكتوبر يجب �أن
تكون بريطانيا خارج االحتاد الأوروبي
باتفاق �أو بدون اتفاق ،No deal
ومن املحتمل �أن يتناف�س «جون�سون»
مع عدد من ال�شخ�صيات الأخرى مثل
وزير الربيك�ست امل�ستقيل «دومنيك
راب» ،ووزير البيئة «مايكل جوف»،
ووزير اخلارجية «جريميي هانت»
الذي �رصح يف  28مايو  2019بقوله:
«ال�سعي �إىل تنفيذ خروج بدون اتفاق
من خالل انتخابات مبكرة لي�س بح ّل؛
�إنه انتحار �سيا�سي».
� -2ضغوط االحتاد الأوروبي :يرى
بع�ض املحللني �أن حدة اخلالفات
�ستزداد بني االحتاد الأوروبي ورئي�س
احلكومة الربيطاين املقبل ،انطال ًقا
من �أن بع�ض املر�شحني خلالفة
«ترييزا ماي» يرون �أن اخلروج دون
اتفاق �أف�ضل من االن�سحاب باالتفاق
الذي تفاو�ضت عليه «ماي» ،خا�ص ًة
�أن العديد من امل�سئولني يف االحتاد
الأوروبي قد �رصحوا ب�أنه من
امل�ستحيل �إعادة فتح باب التفاو�ض
رصح كبري
جمددًا .ويف هذا الإطارّ � ،
مفاو�ضي االحتاد الأوروبي يف ملف
بريك�ست «مي�شال بارنييه» يف مار�س
 2019ب�أن «هذا االتفاق هو الوحيد
املمكن ،و�سيبقى كذلك» .وبعد
ا�ستقالة «ماي» ب�ساعات �رصحت
املتحدثة با�سم رئي�س املفو�ضية
الأوروبية «مينا �أندريفا» قائلة:
«�سنحرتم رئي�س الوزراء اجلديد ،لكن
ذلك ال يغري �شي ًئا يف املوقف الذي
اعتمده املجل�س الأوروبي حول اتفاق
خروج بريطانيا من االحتاد» .و�أعلن
الرئي�س الفرن�سي «�إميانويل ماكرون»
عن معار�ضته لتمديد مهلة اخلروج
حتى عام  ،2020لأن هذا الأمر يعرقل
تطوير امل�رشوع الأوروبي ،مطالبًا
ال�سلطات الربيطانية ب�إي�ضا ٍح �رسيع
لتوجهاتها اجلديدة.
ويعود ت�شدد االحتاد الأوروبي حيال
م�س�ألة اخلروج الربيطاين �إىل تخوف

االحتاد من �أن يقود الت�ساهل مع
اململكة املتحدة �إىل ت�شجيع دول
�أخرى على تقدمي طلبات خروجها� ،أو
احل�صول على تنازالت للبقاء ،لذا ف�إن
ا�سرتاتيجية امل�سئولني يف االحتاد
الأوروبي قائمة على تخيري اململكة
املتحدة� :إما البقاء يف االحتاد
الأوروبي من دون تنازالت� ،أو اخلروج
منه بثمن مرتفع ج ًدّا.
� -3صعود حزب «الربيك�ست»:
هناك توجه لدى بع�ض قادة حزب
املحافظني للت�شدد �أكرث يف ق�ضية
الربيك�ست لقطع الطريق على متدد
«نايجل فاراج» زعيم حزب الربيك�ست،
خ�صو�صا بعد حلوله يف املركز الأول
ً
يف االنتخابات الأوروبية؛ �إال �أن بع�ض
املراقبني يعتربون �أن جنوح حزب
املحافظني التخاذ قرارات م�صريية
كدعم خيار اخلروج من دون اتفاق من
�أجل قطع الطريق على متدد حزب
فادحا له �آثار
«فاراج» �سيكون خط�أ
ً
كارثية .م�شريين �إىل �أنه يُ�شبه ما فعله
«ديفيد كامريون» حينما نظم ا�ستفتاء
حول اخلروج من االحتاد الأوروبي
ظ ًّنا منه �أن هذا كفيل ب�إنهاء موجة
الت�أييد الكبرية التي حققها «فاراج»
يف االنتخابات الأوروبية عام 2014
عن طريق �إثارة ملف الهجرة.
ويُالحظ �أن هناك اختالفات
جوهرية بني االنتخابات الأوروبية
والت�رشيعية؛ حيث �إن ن�سبة الت�صويت
عاد ًة ما تكون �أقل يف االنتخابات
الأوروبية .كما �أنه �سبق و�أعلن «نايجل
فاراج» ان�سحابه من احلياة ال�سيا�سية
بعد خ�سارته االنتخابات الت�رشيعية
عام  2015بعد عام واحد من
حتقيق حزبه ال�سابق املرتبة الأوىل
يف االنتخابات الأوروبية .كما �أن
العديد من املحللني ر�أوا �أن الأحزاب
املعار�ضة للربيك�ست حققت جمتمعة
�أرقا ًما �أعلى من تلك التي حققها
حزب الربيك�ست ،مت�سائلني -يف
الوقت نف�سه -عن تداعيات تنفيذ
اخلروج من دون اتفاق على وحدة
اململكة املتحدة نف�سها ،وقدرة �أي
زعيم جديد للمحافظني م�ؤيد لـ»الال
اتفاق» على �إقناع �أ�سكتلندا وويلز
املتحم�ستني للبقاء يف االحتادالأوروبي -بالبقاء يف اململكة املتحدة
بعد تطبيق اخلروج احلاد -4 .دعم
«ترامب» :حيث �شجع «ترامب»
بريطانيا خالل زيارته الأخرية لها
يف يونيو  2019على االن�سحاب من
االحتاد الأوروبي من دون اتفاق.
ريا �إىل ا�ستعداده لإقامة اتفاق
م�ش ً
جتاري مهم للغاية وحتالف اقت�صادي
�أقوى معها بعد الربيك�ست ،م�شيدًا
بـ»بوري�س جون�سون» ،حيث و�صفه
ب�أن «ب�إمكانه �أن يكون خيا ًرا ممتا ًزا
كرئي�س للحكومة» ،كما �شجع
امل�سئولني الربيطانيني على عدم
دفع امل�ستحقات املالية لالحتاد
الأوروبي .والتقى خالل الزيارة
بـ»نايجل فاراج» ،معل ًنا ت�أييده
لإ�رشاكه يف �أي مفاو�ضات جديدة
حول الربيك�ست.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�ستاذ  /بختي �سليمان
حم�رض ق�ضائي
بدائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة و حماكمه
�شارع عيونة حممد �رشق مقر الدرك الوطني
تيبازة
حم�رض ن�رش عقد التبليغ الر�سمي لإعذار
طبقا للمادة  4/412من ق ا م ا
بناء على طلب بنك الفالحة و التنمية الريفية  ،وكالة حجوط  / 431بوا�سطة حمامي الأ�ستاذ  :عمارة حممد  ،الكائن مقره � 17 :شارع العقيد
عمريو�ش – اجلزائر
 .بناء على املواد � 404إىل  416من ق ا م ا  ،و بناء على الإعذار املحرر و املوقع من طرف الأ�ستاذ بتاريخ 2018/08/29 :
بناء على �إر�سال حم�رض تبليغ الإعذار عن طريق الربيد بر�سالة م�ضمنة حتت رقم 003 597:
بناء على حم�رض تبليغ �إعذار عن طريق التعليق مبحكمة االخت�صا�ص (تيبازة ) بتاريخ ، 2017/04/23:بناء على حم�رض تبليغ �إعذار عن طريق التعليق
ببلدية املعني (�سيدي را�شد) بتاريخ ٬ 2017/04/23 :و بناء على �أمر بالإذن بن�رش عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد :
براهمي نور الدين رئي�س حمكمة تيبازة بتاريخ  2019/04/24 :حتت رقم 19/ 00434 :
نبلغ ال�سيد /امل�ؤ�س�سة امل�صغرة املمثلة من طرف حطابي �ساعد
الكائن موطنه  /جتزئة  04رقم � 34سيدي را�شد – تيبازة ،بالإعذار املذكور �أعاله املت�ضمن  ( :يت�رشف العار�ض القائم يف حقه الأ�ستاذ عمارة حممد
حمامي لدى املجل�س معتمد لدى املحكمة العليا الكائن مكتبه ب  08 :جتزئة " دال " عني البنيان  ،اجلزائر � ،أن يعذركم بت�سوية و�ضعيتكم جتاه
بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة حجوط رقم  ، 431و ذلك بت�سديد الدين الذي يف ذمتكم جتاهه  ،املبني يف �شهادة الدين املحررة من قبل البنك
بتاريخ  2016/12/15و املقدر ب  1.712.347.49 :دج مليون و �سبعمائة و اثنى ع�رش �ألف و ثالثمائة و �سبعة و�أربعون دينار جزائري و � 49سنتيم .
ي�شمل قيمة الدين و الفوائد امل�ستحقة  .و عليه و طبقا للمادة  124من الأمر  1/03امل�ؤرخ يف  2003/08/27املتعلق بالنقد و القر�ض متنحكم اجل
) خم�سة ع�رش ( )15يوما من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإعذار لت�سديد املبلغ املبني و هذا قبل اتخاد الإجراءات القانونية �ضدكم
املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/06/17:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�ستاذ  /بختي �سليمان
حم�رض ق�ضائي
بدائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة و حماكمه
�شارع عيونة حممد �رشق مقر الدرك الوطني
تيبازة
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
طبقا للمادتني  4/412و  612من ق ا م ا
بناء على طلب ال�رشكة العربية للإيجار املايل �رشكة ذات ا�سهم ممثلة مبديرها  ،بوا�سطة املحامي الأ�ستاذ  /مر�سلي حممد
الكائن موطنه (ها) احلقيقي ب � /شارع احمد واكد دايل براهيم
الكائن موطنه (ها) املختار ب  /مراد مركز بلدية مراد
بناء على املواد � 404إىل  416و  612من ق ا م ا  ٬و بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة بئرمراد راي�س (الق�سم التجاري /البحري) بتاريخ  2017/10/23 :رقم اجلدول
 2017/03249 :رقم الفهر�س  2017/08033 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة يف  2018/07/23 :حتت رقم 2018/2086 :
٬ 42 395 798 000بناء على تبليغ  RRبناء على �إر�سال حما�رض (تبليغ ال�سند التنفيذ +تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء) عن طريق الربيد بر�سالة م�ضمنة حتت رقم
املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة االخت�صا�ص (حجوط) بتاريخ ٬ 2018/10/30 :بناء على حم�رض تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق ببلدية املطلوب (مرابد) بتاريخ
٬ 2018/10/30 :و بناء على �أمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيدة :ا�صوالح دليلة رئي�س حمكمة حجوط بتاريخ  2019/04/09 :حتت رقم الرتتيب
19/00435 :
�أوال/نبلغ ال�سيد /عراب عبد القادر  ,الكائن موطنه :/حي بوجربون مراد – والية تيبازة  ,بال�سند التنفيذي املذكور �أعاله
ثانيا/نكلف ال�سيد /عراب عبد القادر  ,الكائن موطنه :/حي بوجربون مراد – والية تيبازة  ٬و نلزمه بالوفاء ب�أن يدفع للطالب بوا�سطتنا و بني �أيدينا املبلغ املحكوم
به و املقدر ب 2125320.65( :دج) مليونان و مائة و خم�سة و ع�رشون الف و ثالثمائة و ع�رشون دينار جزائري و � 65سنتيم  ٬بالإ�ضافة �إىل م�صاريف التنفيذ و الر�سوم
------------------------------- .ثالثا � /أخطرناه ب�أن له �أجل ( 15يوما) للوفاء ابتداء من تاريخ الن�رش و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية
�إثباتا ملا ذكر �أعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/06/17:

ال�رشكـة املدنيـة املهنيـة للمح�رضيـن الق�ضائيـني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
رقم  29حي  60م�سكنا ،عي�سات �إيدير،
ال�رشاقـة – واليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س 0555 98 10 01 – 023 36 33 46 :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�إعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني  -املادتان  750 ،749من ق �إ م �إ
�أنه تنفــيذا للأمــر علــى عري�ضــة بحجــز تنفيــذي علــى عقــار ،ال�صــادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ  ،2014/07/09الفهــر�س رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم .2014/2504
وبنـاء علـى قائمـة �شـروط البيـع العقـاري امل�ؤ�شـر عليهـا بتاريـخ  2017/01/02حتت رقـم .17/03
لفـائـدة  :بنـك اخلليـج اجلزائـر "�رشكـة م�ساهمـة" – ممثــل فــي �شخــ�ص مديـ ـ ــره.
الكائن مقره  :طريــق ال�رشاقــة ،دالــي �إبراهــيم ،واليــة اجلزائ ـ ـ ــر.....................................حاجز.
القائم فـي حقـه واحلا�ضـر عنـه وكيلـه الأ�ستــاذ /يون�ســي �سعيــد ،املحامــي لــدى املجل ــ�س.
			
�ض ــد  :ال�سيد /بــن دحمــان حممــد بــن �سعيــد.
املق ــيم  :م�شــارف بلديــة بــن �شــود ،واليــة بوم ـ ـ ــردا�س.............................حمجوز عليه.
حالي ــا  :رقمي  28 ،26جتزئة ال�صخـرة الكـربى ،عـني البنيـان ،واليـة اجلزائـر.
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين /حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد ،املح�رضين الق�ضائيني لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة،
عـن انعقاد جل�سة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�سات رقم  02مبقر حمكمة ال�رشاقة ،يوم  2019/07/07على ال�ساعة التا�سعة (� )09.00صباحا ،للعقار املت�شكل
�أ�سا�سا من قطعتني �أر�ضيتني والذي تعيينه كالتال ـ ـ ــي :
 -/1القطعة الأولـى :
قطعة �أر�ضية كائنة ب�إقليم بلدية عني البنيان ،الواقعة باملكان امل�سمى جتزئة ال�صخرة الكربى ،عني البنيان ،اجلزائر ،تقدر م�ساحتها مبائة و�ستة وخم�سني مرتا مربعا
()156م ،)2مقتطعة من قطعة �أر�ض �أكرب منها تقارب م�ساحتها (06هـ �80آر �80س) ،حتمل رقم  ،28من املخطط اخل�صو�صي للتجزئة ،م�شيد علها بناية تتكون من
-------------------:
 قب ــو ذو م�ساحـة تقـدر مبائـة وخم�سـة �أمتـار مربعـة و�ستـة د�سيمتـر (105.56م---------.)2 طابق �أول يت�شكل من �أربع غرف ،مطبخ ،حمام ،ومرحا�ض ذو م�ساحة تقدر مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وع�رش د�سيمرت (131.10م------------------.)2---------------------------------------- طابق ثان يت�شكل من �أربع غرف ،مطبخ ،حمام ،مرحا�ض و�سطح تقدر م�ساحته تقدر م�ساحته مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وع�رش د�سيمرت (131.10م-----.)2-----------------------------------------وهي حمدودة كالتايل --------------------------------------------------------:
من ال�شمال  :القطعة رقم  - 27من اجلنوب  :طريق  -من ال�رشق  :القطعة رقم  - 29من الغرب  :القطعة رقم 26
 -/2القطعة الثانيـة :
قطعة �أر�ض عارية معدة للبناء كائنة ب�إقليم بلدية عني البنيان ،باملكان امل�سمى جتزئة ال�صخرة الكربى ،عني البنيان ،اجلزائر ،تقدر م�ساحتها مبائة وثمانون مرتا
مربعا ()180م ،)2مقتطعة من قطعة �أر�ض �أكرب منها تقارب م�ساحتها (06هـ �80آر �80س) ،حتمل رقم  ،26من املخطط اخل�صو�صي للتجزئة ،م�شيد عليها بناية تتكون
من -------------------:
 قب ــو ذي م�ساحة تقدر مبائة وثمانية و�أربعني مرتا مربعا و72د�سيمرتا (148.72م----------------.)2 طابق �أر�ضي يت�شكل من ثالث غرف ،مطبخ ،حمام ،مرحا�ض ومر�آب ذي م�ساحة تقارب (148.72م-------.)2 طابق �أول يت�شكل من ثالث غرف ،مطبخ ،حمام ،مرحا�ض وخمزن ذي م�ساحة تقدر مبائة وخم�سة وخم�سني مرتا مربعا واثنني وع�رشين د�سيمرتا (155.22م---.)2----------------------------------------- طابق ثان يت�شكل من ثالث غرف ،مطبخ ،حمام ،مرحا�ض وخمزن تقدر م�ساحته مبائة وخم�سة وخم�سني مرتا مربعا واثنني وع�رشين د�سيمرتا (155.22م-----.)2-------------------------------------------وهي حمدودة كالتايل --------------------------------------------------------:
من ال�شمال  :القطعة رقم  - 52من اجلنوب  :ممر  -من ال�رشق  :القطعة رقم  - 28من الغرب  :القطعة رقم 24
وامل�ساحة الإجمالية للقطعتني الأر�ضيتني هي ثالثمائة و�ستة وثالثون مرتا مربعا (336م-------------------.)2
ب�سعـر افتتاحـي مقـدر مببلـغ  126.900.000.00دج (مائة و�ستة وع�رشين مليونا وت�سعمائة �ألفا دينار جزائري) بعد انق�صا الع�رش تنفيذا لأمر املحكمة ،م�ضاف له حقوق
الت�سجيل وم�صاريف التنفيذ واحلقـوق التنا�سبيـة للمح�ضـ ــر.
وعليه فب�إمكان اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر ،الإطالع على قائمة �رشوط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �ضبط حمكمة ال�رشاقة� ،أو من
ديوان ال�رشكة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور �أعـ ـ ـ ـ ــاله.
�رشوط البيع  :زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع ،ف�إنه ي�ستوجب على كل راغب يف املزايدة �أن يقدم خم�س  5/1ال�سعر االفتتاحي وامل�صاريف والر�سوم
امل�ستحقة حاال ،بوا�سطة �صـك م�رصفـي حل�سـاب �أمانـة �ضبـط املحكم ــة.
املح�ضـ ــر الق�ضائ ـ ــي

علق بلوح �إعالنات قبا�ضة ال�رضائب بتاريخ :

الو�سط2019/06/17:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�ستاذ  /بختي �سليمان
حم�رض ق�ضائي
بدائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة و حماكمه
�شارع عيونة حممد �رشق مقر الدرك الوطني
تيبازة
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
طبقا للمادتني  4/412و  612من ق ا م ا
بناء على طلب بنك الفالحة و التنمية الريفية  ،وكالة القليعة رقم � 437رشكة ذات ا�سهم املمثل من طرف مديره  ،بوا�سطة املحامي الأ�ستاذ  /عمارة حممد
الكائن موطنه (ها) احلقيقي ب � 17 /شارع العقيد عمريو�ش اجلزائر
الكائن موطنه (ها) املختار ب � 2 /شارع اجلمهورية القليعة والية تيبازة
بناء على املواد � 404إىل  416و  612من ق ا م ا  ٬و بناء على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة (الغرفة التجارية /البحرية) بتاريخ  2018/05/29 :رقم الق�ضية :
 2018/01181رقم الفهر�س  2018/01566 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة يف  2018/06/13 :حتت رقم 18/820 :
٬ 42 116 708 003بناء على تبليغ  RRبناء على �إر�سال حما�رض (تبليغ ال�سند التنفيذ +تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء) عن طريق الربيد بر�سالة م�ضمنة حتت رقم
املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة االخت�صا�ص (القليعة) بتاريخ ٬ 2019/01/10 :بناء على حم�رض تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق ببلدية املطلوب (فوكة) بتاريخ
٬ 2019/01/10 :و بناء على �أمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيدة :الفاطمي الزهرة رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ  2019/03/24 :حتت رقم الرتتيب
19/00369 :
�أوال/نبلغ ال�سيد /خوخي حممد  ,الكائن موطنه :/مزرعة لويل بوعالم فوكة – والية تيبازة  ,بال�سند التنفيذي املذكور �أعاله
ثانيا/نكلف ال�سيد /خوخي حممد  ,الكائن موطنه :/مزرعة لويل بوعالم فوكة – والية تيبازة  ٬و نلزمه بالوفاء ب�أن يدفع للطالب بوا�سطتنا و بني �أيدينا املبلغ املحكوم
 به و املقدر ب 911635.52( :دج) ت�سعمائة و و �إحدى ع�رش الف و �ستمائة و خم�سة و ثالثون دينار جزائري و � 52سنتيم  ٬بالإ�ضافة �إىل م�صاريف التنفيذ و الر�سوم------------------------------ .ثالثا � /أخطرناه ب�أن له �أجل ( 15يوما) للوفاء ابتداء من تاريخ الن�رش و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية
�إثباتا ملا ذكر �أعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/06/17:

الو�سط2019/06/17:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية
الأ�ستاذة/معزوز نبيلة
حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�رشاقة
الهاتف0551196145:
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
املادة  412من ق �إ م و�إ
نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبها ب  36جتزئة قاو�ش ال�رشاقة
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ فهر�س رقم 19/2338
.املت�ضمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب
بطلب من :ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�سماة ا ا م ا �س باوور املمثلة من قبل م�سريها
الكائن مقرها ب  :حي عي�سات ايدير رقم  49ال�رشاقة
 .بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�سم التجاري/البحري بتاريخ 2017/04/10جدول رقم  16/07115املمهور بال�صيغة التنفيذية
كلفنا عن طريق الن�رش
ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�سماة كالبا تور املمثلة من قبل م�سريها
الكائن مقرها ب� 14:شارع عبد القادر وهراين العا�شور
 :بدفعها بني �أيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�سليمها و�صال على الأداء
مبلغ قدره  5.774.712.72 :دج الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�ض
و مبلغ  231.214.15دج م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�ضافة له
و نبهناه ب�أن لها �أجل خم�سة ع�رش " "15يوم للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش و �إال �سيتم التنفيذ �ضدها جربا بكافة الطرق القانونية
:و ليكن على علم و حتى ال يجهل
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون

الو�سط2019/06/17:

املح�رضة الق�ضائية

ال�رشكـة املدنيـة املهنيـة للمح�رضيـن الق�ضائيـني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
رقم 29حي 60م�سكنا ،عي�سات �إيدير
ال�رشاقة – والية اجلزائر
هاتف فاك�س 0555 98 01 10 -)023 36 33 46 :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
�إعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني  -املادتان  750 ،749من ق �إ م �إ

.بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�صــادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ  ،2018/01/07رق ــم اجل ــدول  ،17/5310رقـ ــم الفه ـ ـ ــر�س 18/170
.وبناء علـى قائمـة �شـروط البيـع امل�ؤ�شـر عليهـا بتاريـخ  ،2019/03/14حتــت رق ـ ــم 19/02

			

.لفائ ــدة  :ورثة املرحوم �سليمان �سبتي ابن عبد القادر وهم  -1 :زوجته ال�سيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار
� -2،أوالده  :عمر �سبتي بن �سليمان ،حممد �سبتي بن �سليمان ،عبد الغاين �سبتي بـن �سليمــان
.ب�شري فاحت �سبتي بن �سليمان ،فريدة �سبتي بنت �سليمـان ،ناديـة �سبتي بنـت �سليمــان
.ال�ساكنــني � 27 :شـارع دكـار رحمـون ،الأبيـار ،واليـة اجلزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�.ضـ ــد  :ال�سيد /حكيـم �سبتـي بـن �سليمــان
.ال�ساكــن � 25 :شارع م�سعود بودماغ ،بلدية ال�رشاقة ،والية اجلزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
،تعلن ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين /حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد ،املح�رضين الق�ضائيني لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة
 :عـن انعقاد جل�سة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�سات  02مبقر حمكمة ال�رشاقة ،يوم  2019/07/07على ال�ساعة التا�سعة (� )09.00صباحا ،للعقار الآتي تعيينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
قطعة �أر�ض �صاحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رشاقة �شارع دايل �إبراهيم ،ذات م�ساحة تقدر بخم�سمائة وخم�سة و�سبعني مرتا مربعا (575م )2حتمل رقم  ،25وهي حمـدودة كالتالـي
:-----------------------------.مـن ال�شمـال القطعـة رقـم  - 20مـن اجلنـوب القطعـة رقـم - 30
 مـن الغـرب مم ـ ـ ــر -.مـن ال�شـرق ملكيـة خا�صــة
والواقع �أن العقار حمل البيع يرتبع على م�ساحة 745م ،2التي تفوق امل�ساحة املذكورة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م� ،2أي ب�أكرث من  20/1امل�سموح به ،وهي ت�ضم بناية �سكنية ذات طابق �أر�ضي
.و�آخر علوي ح�سب تقرير اخلبري الق�ضائي الأ�ستاذ /عبد املالك براهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.ب�سعر افتتاحي مقدر مببلغ 121.000.000.00دج (مائة وواحد وع�شون مليون دينار جزائري) ،م�ضاف له حقوق الت�سجيل وال�شهر وم�صاريف التنفيذ واحلقـوق التنا�سبيـة للمح�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
وعليه فب�إمكان اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر ،الإطالع على قائمة �رشوط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �ضبط حمكمة ال�رشاقة� ،أو من ديوان ال�رشكة القائمة بالتنفيذ
.الكائنة بالعنوان املذكور �أعـ ـ ـ ـ ــاله
�رشوط البيع  :زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع ،ف�إنه ي�ستوجب على كل راغب يف املزايدة �أن يقدم خم�س  5/1ال�سعر االفتتاحي وامل�صاريف والر�سوم امل�ستحقة حاال ،بوا�سطة
�.صـك م�رصفـي حل�سـاب �أمانـة �ضبـط املحكم ــة
 :علق بلوح �إعالنات قبا�ضة ال�رضائب بتاريخ
املح�ضـ ــر الق�ضائ ـ ــي

الو�سط2019/06/17:
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الأ�سرى واالنق�سام الفل�سطيني
"االنقالب"" ،االنق�سام"" ،احل�سم الع�سكري"" ،ا�ستعادة ال�سيطرة" .ف�أ�سموه ما �شئتم واطلقوا عليه من
ً
يوما �أ�سود يف تاريخ
امل�صطلحات ما �أردمت .ولكن عليكم �أن تدركوا �أن اخلام�س ع�شر من جوان عام  2007كان
ً
انق�ساما حاداً ،ما زلنا نعاين من تداعياته و�آثاره وندفع ثمن ا�ستمراره ،وخمطئ من
ال�شعب الفل�سطيني ،و�أحدث
يظن �أن هذا "االنق�سام" مل ميتد �إىل الأ�سرى الفل�سطينيني داخل �سجون االحتالل� ،أو �أن �آثاره امل�ؤملة والقا�سية،
وتداعياته اخلطرية التي �أنهك �شعبهم مل تت�سلل �إىل �صفوفهم ومل ُتنهك قواهم ومتزق وحدتهم.
بقلم  /عبد النا�صر عوين فروانة
�أ�سري حمرر وكاتب خمت�ص
ب�ش�ؤون الأ�سرى  
 الأ�رسى هم جزء وجزء �أ�صيل
من ال�شعب الفل�سطيني ،وامتداد
طبيعي لتنظيماتهم وللن�سيج
الوطني وال�سيا�سي واالجتماعي
الفل�سطيني .ي�ؤثرون ويت�أثرون.
لذا فاالنق�سام الذي مزقّ الوطن،
وفتت وحدة الن�سيج االجتماعي،
امتد وتخطى اجلدار ال�شاهقة
وخد�ش وحدة الأ�رسى داخل
ال�سجون ،وانعك�س �سلباً على
طبيعة العالقات الداخلية ،و�أدى
اىل تراجع م�سريتهم الن�ضالية،
و�أ�ضعف من قدرتهم-بهذا
القدر �أو ذاك  -على مواجهة
ال�سجان ،وت�شتت املواقف
وتبعرثت اجلهود ،وما اخلطوات
الفردية �أو احلزبية �إال انعكا�س

لهذا الواقع املرير .لهذا مل نعد
نرى �إ�رضاباً �شام ً
ال يخو�ضه كافة
الأ�رسى مبختلف انتماءاتهم
ال�سيا�سية والفكرية ،على الرغم
من �أن احلركة الأ�سرية هي
�أحوج ما تكون لهذه اخلطوة يف
ظل ت�صاعد الإجراءات القمعية
بحقهم من قبل �إدارة ال�سجون يف
ال�سنوات الأخرية .ومما ال �شك
فيه �أن �إدارة ال�سجون اقتن�صت
هذه الفر�صة ومل تفوتها،
ف�ص ّعدت من قمعها واجراءاتها
التع�سفية و�أقدمت على اتخاذ
خطوات تغذي "االنق�سام"،
ومتزق وحدة الأ�رسى وت�ضعف
قوتهم ،فا�ستفردت بهم وعززت
من الف�صل فيما بينهم وفقاً
لل�سكن تارة ،واالنتماء احلزبي
تارة �أخرى ،دون �أن نرى �أو نلم�س
خطوات �أو مطالبات لإنهاء هذا
الف�صل والعودة للعي�ش يف �أق�سام

موحدة وغرف م�شرتكة كما كان
ذلك يف املا�ضي القريب .وخارج
ال�سجون ،وب�سبب "االنق�سام"
وتداعياته ،فلم تعد معاناة
الأبناء يف �سجون االحتالل توحد
الآباء والأمهات و�أفراد عائالتهم
خارج ال�سجون .كما ومل تعد �آالم
املحررين توحد توجهاتهم.
ور�أينا كذلك م�ؤ�س�سات �أغلقت
وعراقيل و�ضعت و�أ�رسى حمررين
اعتدى عليهم وزج بالبع�ض منهم
يف ال�سجون الفل�سطينية .و�شعرنا
يف كثري من الأحيان �أن ق�ضية
الأ�رسى مل تعد جتمعنا ،ومل تكن
كما كانت دوما خطاً �أحمر .هذه
هي احلقيقة املرة التي يجب �أن
ندركها ونعمل على جتاوزها .ومع
ذلك فهذه ال�صورة مل تكن ثابتة،
وم�ستوى العالقة كان متذبذباً
خالل �سنوات "االنق�سام".
ان ر�سالة الأ�رسى والأ�رسى

املحررين ،كانت وما زالت
و�ستبقى دوما هي" :الوحدة
الوطنية �أوال ،والوحدة الوطنية
ثانيا ،والوحدة الوطنية ثالثا"،
وهم من ا�ست�شعروا اخلطر
مبكراً ،وحذروا مراراً من
تداعيات االقتتال الفل�سطيني
– الفل�سطيني الذي �سبق
"االنق�سام" .ولأنهم الطليعة
والأكرث قراءة للواقع واحلا�رض
وامل�ستقبل� ،أ�صدروا "وثيقة
الوفاق الوطني" التي �شكلت
الحقاً �أ�سا�ساً قويا للحوار
الفل�سطيني – الفل�سطيني،
ومقدمة مهمة ال�ستعادة الوحدة
الوطنية .واليوم وكما يف كل يوم
م�ضى من عمر "االنق�سام"،
ف�إن عيون الأ�رسى واملعتقلني
وعوائلهم ،وعيوننا جميعا ك�أ�رسى
حمررين ترنو �إىل العا�صمة
امل�رصية "قاهرة املعز" ،ونثق

يف دور ال�شقيقة م�رص برعايتها
للم�صاحلة ،ونتطلع اىل مزيد
من اجلهود امل�رصية وكثري من
التجاوب الفل�سطيني مبا ي�ضمن
�إنهاء "االنق�سام" وطي �صفحته
ال�سوداء وا�ستعادة وحدة ال�شعب
الفل�سطيني ،مبا يخدم م�سريته
الكفاحية يف ظل التحديات
الكبرية التي تواجهها الق�ضية
الفل�سطينية يف الوقت الراهن .
فالأ�رسى نا�ضلوا و�أفنوا زهرات
�شبابهم و�سنوات طويلة من
�أعمارهم خلف الق�ضبان من
�أجل وطن واحد ،و�شعب واحد،

وعلم واحد .ال من �أجل وطن
ممزق يغيب عنه علم اجلميع
ل�صالح تعدد الرايات احلزبية،
و�شعب يتخا�صم فيه الإخوة
ويتقاتل فيه املقاتلون .انهاء
"االنق�سام" وامتام امل�صاحلة
وا�ستعادة الوحدة الوطنية باتت
�رضورة وطنية ملحة ملواجهة
حتديات املرحلة وا�سقاط
"�صفقة القرن" ،وامل�ضي قدما
نحو حتقيق �أهدافنا امل�رشوعة
يف احلرية واال�ستقالل واقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�رشيف.

مفو�ضية الأ�سرى تهنيء �سنديانة فل�سطني �أم نا�صر �أبو حميد بحفيدها ميان
هن�أت مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة
فتح يف قطاع غزة خالل
ات�صال هاتفي �سنديانة
فل�سطني احلاجة لطيفة
حممود ح�سني الناجي �أم
نا�رص �أبو حميد بحفيدها
اجلديد ( ميان ) الذي �أقبل
على احلياة يف امل�ست�شفى
الإ�ست�شاري برام اهلل اليوم
ال�سبت املوافق / 6 / 15
 2019ووالده �أ�سري يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي منذ
تاريخ  21ني�سان . 2002
وقال ن�ش�أت الوحيدي
الناطق با�سم مفو�ضية
ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى
بالهيئة القيادية العليا حلركة
فتح يف قطاع غزة خالل
الإت�صال الهاتفي الذي
�أجراه مع احلاجة �أم نا�رص
�أبو حميد والدة ال�شهداء
والأ�رسى التي تقيم يف

منطقة �أم ال�رشايط برام
اهلل بعد �أن قامت قوات
الإحتالل الإ�رسائيلي بهدم
منزل عائلتهم  3مرات
�آخرها يف دي�سمرب 2018
�أن �إرادة الأ�رسى �أقوى
من لغة القتل وال�سجن
والإبادة التي متار�سها
دولة االحتالل الإ�رسائيلي
حيث ولد الطفل ميان من
النطفة املهربة ليقول �أن
احلياة تنت�رص دائما على
لغة املوت .
وذكرت احلاجة �أم نا�رص
�أبو حميد –  71عاما  1973 / 3 / -ويق�ضي حكما الإ�رسائيلي ويق�ضون �أحكاما
عالية جائرة وهم :
خالل الإت�صال الهاتفي �أن بال�سجن  5م�ؤبدات .
للمولود اجلديد ( ميان ) وذكرت مفو�ضية ال�شهداء    -1الأ�سري نا�رص حممد
�شقيقان هما رائد الذي كان والأ�رسى واجلرحى بالهيئة ناجي ( �أبو حميد ) ويق�ضي
عمره �سنة واحدة عندما القيادية العليا حلركة فتح حكما بال�سجن  7م�ؤبدات +
اعتقلت قوات االحتالل يف قطاع غزة �أن للأ�سري � 50سنة  -معتقل يف �سجن
الإ�رسائيلي �أبيه وعائد الذي ن�رص حممد يو�سف ناجي ( نفحة ال�صحراوي .
ولد و�أبيه يف ال�سجن يف � 22أبو رائد ) املعتقل يف �سجن    -2الأ�سري �رشيف حممد
 2002 / 11 /و�أن جنلها ع�سقالن خم�س �أ�شقاء ناجي ( �أبو حميد ) ويق�ضي
الأ�سري ن�رص من مواليد � 7أ�رسى يف �سجون االحتالل حكما بال�سجن  4م�ؤبدات

وهو معتقل يف �سجن
ع�سقالن    -3 .الأ�سري
حممد حممد ناجي ( �أبو
حميد ) ويق�ضي حكما
بال�سجن م�ؤبدين 30 +
�سنة وهو معتقل يف �سجن
ع�سقالن .
   -4الأ�سري �إ�سالم حممد
ناجي ( �أبو حميد ) ويق�ضي
حكما بال�سجن م�ؤبد 8 +

�سنوات  +غرامة  14مليون
�شيكل – معتقل يف �سجن
هدارمي.
   -5الأ�سري جهاد حممد
ناجي ( �أبو حميد ) وهو
معتقل �إداري للمرة الثالثة
وهو معتقل يف �سجن النقب
ال�صحراوي .
ولهم �شقيق �شهيد هو عبد
املنعم حممد يو�سف ناجي
وق�ضى نحبه �شهيدا على يد
قوات االحتالل الإ�رسائيلي
يف  3مايو . 1994
وقدم ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى بالهيئة
القيادية العليا حلركة فتح
يف قطاع غزة وممثل حركة
فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى
الوطنية والإ�سالمية التهاين
للحاجة ام نا�رص �أبو حميد
مبنا�سبة ال�شفاء بعد �إجراء
عملية جراحية يف العني يف
�أول �شهر رم�ضان املبارك .
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الأ�سرى عنوان العدالة واحلق الفل�سطيني
لقد كان اال�سرى يف �سجون االحتالل عنوانا لفل�سطني وم�شكلني اجلدار املنيع امام اي اخرتاقات لوحدة ال�شعب
الفل�سطيني ووقفوا �صفا واحدا ملواجهة غطر�سة االحتالل وعنجهيته وكانوا دائما هم العنوان الأول لإنهاء حالة
االنق�سام وال�صوت الفل�سطيني املطالب بوحدة �شعبنا واحلري�ص علي موا�صلة امل�سرية بكل �إ�صرار وعزمية و�إرادة.

بقلم � :سري القدوة
لقد كانت ر�سالة اال�رسي يف
�سجون االحتالل ر�سالة كرامة
و�أ�صالة للتاريخ الفل�سطيني
ور�سموا معامل الن�ضال الوطني
الفل�سطيني وكر�سوا مفهوم
عدالة الق�ضية الفل�سطينية على
امل�ستوى الدويل  ،فهم ميتلكون
قوة احل�ضارة وميتلكون التاريخ
وي�صنعون جمد االمة ويكتبون
حكاية �شعب ،هم �صوت فل�سطني
و�صوت الوطن الذي يعي�ش فينا،
هم ارادة االن�سان الفل�سطيني
الذي يرف�ض الركوع ،هم تاريخ
�شعب و�شعب يكتب حكاية جمده
راف�ضا الذل والركوع او الهزمية
او اال�ست�سالم .
انها ارادة االن�سان الفل�سطيني
ال�صامد التي ال تقهر والراف�ضة
لكل الو�صايا والتبعية واخلنوع،
انها كرامة �شعبنا الفل�سطيني
التي تنت�رص على اجلالد و�إرادة
�شعبنا املنا�ضل ،انها انتفا�ضة
اال�رسي يف �سجون االحتالل
انتفا�ضة الدولة الفل�سطينية .
اال�رسائيلي
االحتالل
�أن
ميار�س القمع والتنكيل بحق
�شعبنا وي�ستهدف قتل االن�سان
الفل�سطيني وميار�س اب�شع انواع
التعذيب بحق اال�رسى ويفر�ض

حربا �شاملة على ال�شعب
الفل�سطيني من خالل �سيا�سة
احل�صار املايل املفرو�ضة علي
القيادة الفل�سطينية وباتت دولة
االحتالل هي االكرث قمعا يف
العامل ،واالحتالل االكرث عمرا يف
الع�رص احلديث بل اليوم ال يوجد
دولة على امل�ستوي العاملي حتتل
دولة اخرى وتقتل �شعب اخر
�سوى دولة االحتالل اال�رسائيلي
وتتعامل مع اال�رسي كونهم جمرد
اكوام ب�رشية داخل الزنازين وان
م�صريهم املوت ب�شكل خمالف
للقوانني الدولية فى حرب �شاملة
على االن�سان الفل�سطيني .
هذا هو التفكري واملفهوم
اال�رسائيلي والعن�رصية القاتلة
التي متار�سها ع�صابات ا�رسائيل
بحق �شعب فل�سطني والأ�رسى
االبطال يف �سجون االحتالل
الذين يدفعون ثمن احلرية وكل
يوم يزداد و�ضع اال�رسى خطورة
ويعر�ض حياتهم للخطر فى ظل
ال�صمت الدويل والعجز العربي
وال يوجد من يقف ويت�ضامن مع
ق�ضايا اال�رسى ون�ضال ال�شعب
الفل�سطيني وحقوقه العادلة .
كل ذلك ي�ستمر يف ظل موا�صلة
حكومة االحتالل الإ�رسائيلي
تعنتها وارتكابها للجرائم
املنظمة بحق �أبناء ال�شعب

الفل�سطيني ،وا�ستمرار �سيا�سة
وال�رسقة
املايل
احل�صار
والقر�صنة اال�رسائيلية وتنكر
حكومة االحتالل الإ�رسائيلي
حلقوق �شعبنا وممار�سة الأ�ساليب
االجرامية بحق �أ�رسى فل�سطني
ب�سجون االحتالل ،ويف ظل هذه
املمار�سات ال بد من القيادة
الفل�سطينية التحرك العاجل
وال�رسيع لإيجاد خطة وطنية
�شاملة و�أن يكون لها موقف �صلب
ووا�ضح ومعرب عن تطلعات �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني وان تعمل
�ضمن برنامج كفاحي ون�ضايل
�شامل يعك�س تطلعات �شعبنا
واملتمثلة يف احلرية والكرامة
ونيل اال�ستقالل ،حيث ال بد
من العمل على تبني توجهات
يف غاية الأهمية وهيا رفع
الق�ضية الفل�سطينية لتكون �أمام
الأمم املتحدة لي�أخذ املجتمع
الدويل دورة ويتحمل اجلميع
امل�س�ؤولية و�إجبار �إ�رسائيل علي
االعرتاف ب�شعبنا و�إقامة الدولة
الفل�سطينية بعد ان و�صلت
جوالت املفاو�ضات الإ�رسائيلية
الفل�سطينية ايل طريق م�سدود،
فال بد من العمل على تدويل
ق�ضية الأ�رسى ورفعها �أمام
امل�ؤ�س�سات الدولية و�أي�ضا العمل
علي انتزاع االعرتاف الدويل

يف الدولة الفل�سطينية ،والتوجه
للأمم املتحدة لطلب ع�ضوية
لدولة فل�سطني خالل العام
املقبل .
ان ق�ضية الأ�رسى تتمحور
يف �أهمية العمل علي �أطالق
�رساحهم وتفعيل ذلك امل�ستوى
الدويل واملطالبة بالإفراج عن
كافة الأ�رسى واملعتقلني من
�سجون االحتالل وان تكون ق�ضية
اال�رسى هي الق�ضية اال�سا�سية
ملحاور العمل الدبلوما�سي
والإعالمي وال�سيا�سي الفل�سطيني
 .ان ق�ضية الأ�رسى يف �سجون
االحتالل تعد الق�ضية املركزية
و�أن ال�سالم مل ولن يتحقق �إال
ب�إطالق �رساح كافة املعتقلتني
ليعي�شوا حياتهم بني ذويهم و�أبناء
�شعبهم وذلك يعك�س طبيعة
اخلطوات الهامة التي تتخذها
القيادة الفل�سطينية لإيجاد حلول
عملية لرفع ق�ضية الأ�رسى لتكون
امام الأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات
الدولية واالحتاد االوروبي
وتكري�س الن�ضال على امل�ستوى
الدويل والعمل اجلاد مع الأحرار
والأ�صدقاء يف العامل علي �أدانه
اجلرائم الإ�رسائيلية بحق �شعبنا
والأ�رسى يف �سجون االحتالل .
ان العمل الفل�سطيني ال بد
وان ينطلق من �أهمية الرتكيز

علي وحدة الق�ضية الفل�سطينية
و�إيجاد قوا�سم م�شرتكة لإطالق
�رساح جميع الأ�رسى من �سجون
االحتالل مبا يف ذلك ا�رسى
القد�س و�أ�رسى  1948والعمل
كوحدة واحدة لتبي�ض ال�سجون،
واال�ستمرار فى انتفا�ضة اال�رسي
يف �سجون االحتالل ت�أكيدا علي
�أن ق�ضية الأ�رسى هي الق�ضية
املركزية لل�شعب الفل�سطيني وان
اهميتها ت�أتي يف املرتبة االوىل
وهي تعرب عن �أهمية العالقة
الفاعلة ما بني القيادة وتطلعات
�أبناء �شعبنا خا�صة مع ت�صاعد
املطالب ال�شعبية بوقف العالقة
مع م�ؤ�س�سات االحتالل والت�أكيد
علي انه ( ال �سالم وال ا�ستقرار
) دون �إطالق �رساح الأ�رسى الن
الأ�رسى الفل�سطينيني هم اغلى
ما منلك وهم مقومات الن�ضال
الفل�سطيني الأ�سا�سية .
�إن املعركة الأ�سا�سية التي
يخو�ضها �شعبنا و�أ�رسانا هي
معركة �شاملة متكاملة ،هي
معركة احلرية التي يتطلع �أ�رسانا
�إليها وال بد �أن ينك�رس القيد

وينت�رص الأ�رسى وينالوا حريتهم
بقوة وعزمية و�إ�رصار و�أميان
بحتمية االنت�صار فهذا احلق
الفل�سطيني وهذه الإرادة ال ميكن
�أن تكون عابره او ينال االحتالل
من منها .
و�أننا وفى هذا النطاق ال بد وان
ن�ؤكد هنا على الدور التاريخي
للمملكة الأردنية الها�شمية
وجاللة امللك
عبد اهلل الثاين و�أهمية التدخل
الفورى وال�رسيع وعلى كافة
الأ�صعدة من اجل حماية
ا�رسانا يف �سجون االحتالل
وال�سعى لوقف �سيا�سة احل�صار
املايل املفرو�ضة على ال�شعب
الفل�سطيني والتي ت�ستهدف النيل
من م�ستقبل القيادة الفل�سطينية
وكل التحية والتقدير ملواقف
الثابتة
االردن التاريخية
والرا�سخة جتاه دعم ن�ضال ال�شعب
الفل�سطيني وتعزيز �صموده والتي
كانت داعما ا�سا�سيا له من اجل
نيل احلرية واال�ستقالل و�إقامة
الدولة الفل�سطينية والقد�س
عا�صمتها.

مبنا�سبة مرور  89عاما على ا�ست�شهاد الأ�سرى �أبطال �سجن عكا

طالب ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى
واجلرحى بالهيئة القيادية العليا
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى
للقوى الوطنية والإ�سالمية
بريطانيا بتقدمي �إعتذار ر�سمي
وعلني لل�شعب الفل�سطيني
عموما وللأ�رسى الفل�سطينيني
يف ال�سجون الإ�رسئيلية ولأهايل
ال�شهداء الثالثة الذين �أعدمتهم
قوات الإنتداب الربيطاين بدم بارد
يف يوم الثالثاء  17حزيران 1930
ب�سجن القلعة يف مدينة عكا على
خلفية م�شاركتهم يف ثورة الرباق
التي اندلعت يف العام . 1929
وقال الوحيدي مبنا�سبة مرور 89
عاما على ا�ست�شهاد �أبطال �سجن

مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى تدعولإقامة ن�صب تذكاري

عكا التي ت�صادف الإثنني القادم �أن
قوات الإنتداب الربيطاين قامت يف
متام ال�ساعة التا�سعة �صباحا يوم
الثالثاء املوافق 1930 / 6 / 17
ب�إعدام الثوار الثالثة الأ�رسى بدم
بارد �أمام ذويهم و�أمام �أبناء �شعبهم
العربي الفل�سطيني و�إ�صدار �أحكام
تع�سفية ظاملة بامل�ؤبد طالت 23
ثائرا فل�سطينيا م�ستذكرا �أبطال
و�شهداء الثالثاء احلمراء الذين
ق�ضوا نحبهم �إعداما ب�سجن
القلعة يف عكا وهم  - 1ال�شهيد
ف�ؤاد ح�سن حجازي وهو من
مواليد �صفد يف  1904وكان �أول
ال�شهداء الذين مت �إعدامهم وكان
قد تلقى درا�سته الإبتدائية يف
مدينة �صفد ودرا�سته الثانوية يف
الكلية الأ�سكتلندية و�أمت درا�سته

يف اجلامعة الأمريكية ببريوت .
 - 2ال�شهيد حممد خليل جمجوم
من مواليد اخلليل يف . 1902
 - 3ال�شهيد عطا �أحمد الزير من
مواليد اخلليل يف  1895وكان يعمل
مزارعا .
ودعا ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى
واجلرحى بالهيئة القيادية العليا
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى
للقوى الوطنية والإ�سالمية القوى
الوطنية والإ�سالمية وال�سيا�سية
واجلهات الفل�سطينية املخت�صة
لإقامة ن�صب تذكاري يحمل
�أ�سماء �أبطال ثورة الرباق ال�شهداء
الثالثة يف �سجن عكا تكرميا
وتخليدا لن�ضاالتهم وت�ضحياتهم

اجل�سام وت�أكيد على الهوية
الوطنية واجلذور الفل�سطينية
التاريخية �إىل جانب العمل من
�أجل �إدراج �أ�سماء �أبطال ثورة
الرباق يف قائمة �شهداء احلركة
الوطنية الفل�سطينية الأ�سرية كون
ق�ضيتهم لها خ�صو�صية الرواية
الفل�سطينية التاريخية والدينية
التي حتمل عبق التجربة الن�ضالية
الفل�سطينية الفريدة وحكاية
ال�شعب الفل�سطيني منذ الإنتداب
الربيطاين على فل�سطني حتى
االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني .
و�شدد على �رضورة �إحياء املنا�سبة
الوطنية اخلالدة با�ست�شهاد الأ�رسى
الأبطال الثالثة كل عام يف 6 / 17
 1930 /لتذكري بريطانيا ب�سوءاتها
وتذكري العامل ب�أ�رسه مب�أ�ساة

ال�شعب الفل�سطيني وتهجريه ق�رسا
من �أرا�ضيه التي احتلتها قوات
الإحتالل الإ�رسائيلي بدعم من
بريطانيا والفا�شية العاملية .
و�أو�ضح ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى
واجلرحى بالهيئة القيادية العليا
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى
الوطنية والإ�سالمية القوى الوطنية
والإ�سالمية �أن الإنتداب الربيطاين
�أ�س�س لنكبة فل�سطني وقيام دولة
الإحتالل الإ�رسائيلي على الأر�ض
الفل�سطينية املغت�صبة و�أورث
للإحتالل الإ�رسائيلي جمموعة
من القوانني والأوامر الع�سكرية
العن�رصية من �أبرزها الإعتقال
الإداري التع�سفي الذي ال يزال

الإحتالل الإ�رسائيلي ي�ستخدمه
ك�سيف م�سلط على رقاب �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني وم�ستهجنا قيام
الأمم املتحدة بال�سماح لإ�رسائيل
كدولة �إحتالل بتويل رئا�سة اللجنة
القانونية ال�ساد�سة للأمم املتحدة
يف يوم الإثنني املوافق / 6 / 13
 2016حمذرا من قيام الإحتالل
الإ�رسائيلي بارتكاب جرائم حرب
جديدة �ضد ال�شعب الفل�سطيني
بغطاء دويل وقانوين مطالبا
بالعمل لدعم و�إ�سناد ال�شعب
الفل�سطيني يف احلرية والإ�ستقالل
وتوفري احلماية الدولية الالزمة
للأ�رسى الفل�سطينيني يف ال�سجون
الإ�رسائيلية و�إلزام الإحتالل
الإ�رسائيلي باحرتام حقوق
الإن�سان .
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ريا�ضة

شف بقاء �شركة هيربوك مموال فح�سب

وايل وهران يعني �شريف الوزاين مديرا ريا�ضيا للحمراوة
ك�

ّ
مت تعيني الالعب الدويل ال�سابق واملدرب �سي الطاهر �شريف الوزاين مديرا
ريا�ضيا لفريق مولودية وهران وذلك يف اجتماع عقده املعني رفقة وايل
وهران مولود �شريفي وبح�ضور جمموعة من الالعبني ال�سابقني للنادي والذين
تلقوا الدعوة من �أجل احل�ضور وامل�شاركة يف االجتماع يف �صورة قادة ك�شاملي
والزوبري وا�سطي ،حيث عرف االجتماع االتفاق على تعيني �شريف الوزاين
مديرا ريا�ضيا لفريقه الذي تكون ولعب �سنوات طويلة يف �صفوفه

عي�شة ق.
�أين �رضب الوايل ناقو�س اخلطر
�إزاء الو�ضعية املعقدة التي يتواجد
عليها فريق مولودية وهران والذي
يتواجد دون رئي�س بعد ا�ستقالة
�أحمد بلحاج املدعو "بابا" �إثر
احلملة التي رفعها �أن�صار انالدي
�ضده وهو الذي ف�شله على مدار
خم�سة �أعوام فغي املن�صب من
قيادة ت�شكيلة "احلمراوة" �إىل

�إحراز �أي لقب �أو لعب الأدوار
الأوىل ،بينما ل ي�صمد خليفته
ن�رص الدين قاروزان طويال يف
من�صبه خلفا للرئي�س ال�سابق وقرر
اال�ستقالة بعد � 48ساعة من تعيينه
يف املن�صب بدوره بعد رف�ضه من
طرف الأن�صار الذين يوا�صلون
ال�ضغط على الوايل من �أجل جلب
�رشكة وطنية ت�شرتي �أغلبية ا�سهم

النادي ،وي�رصون على �رشكة
"هيربوك".
وا�ستغل الوايل �رشيفي الفر�صة
من �أجل الإ�رصار على االنطالق
�رسيعا يف التح�ضري للمو�سم
الكروي اجلديد والقيام باجلهود
من �أجل تفادي تكرار �سيناريو
املرحلة التح�ضريية للمو�سم
املن�رصم والتي كادت تكلف

ت�سجيل �أكرث من  400حالة مراقبة

الفريق ال�سقوط �إىل مغبة الرابطة
الثانية ،وك�شف املعني �أن ال�رشكة
البرتولية هيربوك التابعة لإحدى
فروع ال�رشكة الأم "�سوناطراك"

لن تقوم ب�رشاء غالبية الأ�سهم
من الفريق خالل الفرتة احلالية،
حيث ال يتواجد امل�رشوع �ضمن
مفكرتها قريبا وكل ما يف الأمر

�أن ال�رشكة �سوف توا�صل االلتزام
بتقدمي دعمها املايل يف �شكل
التمويل �ضمن �إطار العقد املربم
بني الطرفني.

ال�شركات الوطنية توا�صل العزوف عن م�ساعدة الفريق

 7حاالت �إيجابية للمن�شطات خالل مو�سم  2019-2018حمري ي�ستقيل من رئا�سة �سريع غليزان

ك�شفت االحتادية اجلزائرية
"الفاف" عرب موقعها الر�سمي
�أنه مت ت�سجيل  412حالة مراقبة
من�شطات من بينها  7حاالت
�إيجابية خالل املو�سم الكروي
 ،2019-2018وخالل �إجتماع
املكتب الفيدرايل املنعقد يوم
اخلمي�س املن�رصم باملركز التقني
�شدد
الوطني ب�سيدي مو�سى
ّ
رئي�س جلنة مكافحة املن�شطات

لالحتادية جمال الدين دمارجي،
على �رضورة تن�صيب طبيبني على
م�ستوى الرابطة املحرتفة لكرة
القدم ،وكذا التعجيل يف ا�ستدعاء
الأندية ال�صاعدة لتزويدهم
ب�شفرة ولوج امللف الطبي ح�سب
نف�س امل�صدر.
ودق دمارجي ناقو�س اخلطر،
معتربا �أن الو�ضعية احلالية جتاوزت
عملية ا�ستعمال املن�شطات

لت�صبح �إدمان ،واقرتح اجتماعات
مع امل�س�ؤولني يف القطاعات
ال�شباب،
ال�صحة،
املعنية
الريا�ضة والتجارة ،و�أخذت
ظاهرة ا�ستعمال املن�شطات
يف كرة القدم اجلزائرية �أبعادا
خطرية خالل املو�سم ا ُ
ملنق�ضي،
حيث جرى اجلمعة املن�رصم مت
توقيف املهاجم ال�سابق ملولودية
بجاية حممد بن تيبة ،مبدينة
وهران بحوزته مادة الكوكايني
املحظورة ،و�شهد املو�سم
الكروي  2019-2018معاقبة ثالثة
العبني ملدة �أربع �سنوات ب�سبب
تعاطي الكوكايني ويتعلق الأمر
بكل من ه�شام �رشيف الوزاين
العب مولودية اجلزائر ،بالل
نايلي احتاد احلرا�ش و�إليا�س بن
يو�سف �شبيبة القبائل.

ق.ر.

قدم رئي�س فريق �رسيع غليزان
ّ
حممد حمري اال�ستقالة من
من�صبه على ر�أ�س الفريق وقرر
املغادرة يف ا�ستقالة جماعية
من طرف �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الذين ف�ضلوا االن�سحاب من
النادي يف ظل امل�شاكل العوي�صة
التي مير بها والتي يتقدمها الأزمة
املالية التي ت�رضب النادي والتي
تعرقل التح�ضريات التي يتطلبها
ال�رسيع من �أجل اال�ستعداد
للمو�سم الكروي املقبل ،حيث
جاءت خطوة ان�سحاب جميع

�أع�ضاء جمل�س الإدارة بعد
الرف�ض املطلق من طرف �أن�صار
"الرابيد" بقاء امل�سريين احلاليني
يف النادي وهم الذين �أ�رصوا
على رحيلهم ب�سبب عجزهم على
م�ساعدة الفريق ماديا وجتاوز
الأزمة املالية اخلانقة التي مير
بها والتي تهدد بالت�أثري عليه �سلبيا
خالل الفرتة التح�ضريية للمو�سم
الكروي املقبل.
ويتواجد �رسيع غليزان حتت طائل
التهديد مبواجهة فرتة ع�صيبة
خالل املرحلة املقبلة ،خا�صة

امل�صارعون اجلزائريون يح�صدون  5ميداليات
�ساد�س لقب عاملي
للجزائري بوغامن

اجلزائر حت�صد  5ميداليات منها ذهبيتان
�أهدى املنتخبان اجلزائريان
للتجذديف و الكاراتي-دو� ،أوىل
امليداليات للجزائر ذهبيتان و3
ف�ضيات يف مناف�سات الألعاب
ال�شاطئية الإفريقية اجلارية من
� 14إىل  23جوان بجزيرة �سال
الر�أ�س الأخ�رض ،وجنح كل من
�أ�سامة حبي�ش و �أمينة روبة يف
التجديف يف الفوز اليوم لأول
ام�س على الزوجي النيجريي
مايكل موزا�س و �إ�سرت توكو بوقت
قدره 2د  46ثا  25مقابل 2د 56
ثا  06للمناف�س النيجريي ،وكان
حبي�ش قد ت�ألق يف وقت �سابق من
اليوم بافتكاكه ميداليته الأوىل من
املعدن النفي�س يف �سباق الفردي
رجال يف ظرف 2د  47ثا 00
متقدما يف ال�سباق النهائي على
التون�سي حممد من�صور 2د  57ثا
.16
يف املقابل ،مل تكن ملواطنته روبة

نف�س النجاح يف �سباق الفردي حيث
انهزمت يف ال�سباق النهائي �أمام
التون�سية �سارة زكال التي �سجلت
توقيتا قدره 3د  12ثا  55مقابل
3د  32ثا  55للجزائرية ،وعادت
الف�ضيتان الأخريان املح�صل
عليهما اجلمعة املن�رصم مل�صارع
الكراتي معاذ ويتا�س املنهزم يف
املنازلة النهائية "للكاتا" فردي
�أمام املغربي حممد الهاين ،فيما
احتل املنتخب اجلزائري لل�سيدات
"للكاتا" ح�سب الفرق املركز الثاين
وراء املنتخب املغري متقدما
منتخب بوت�سوانا.
بينما دخل غمار مناف�سة الألعاب
الإفريقية ال�شاطئية الريا�ضيون
اجلزائريون يف كرة اليد و التن�س
دون �أن يكون النجاح حليفهم ،ففي
تن�س-ال�شاطئ ،انهزم املنتخبان
اجلزائريان للزوجي املختلط
�أمام نظرييهما من الر�أ�س

ق.ر.

عي�شة ق.

بطولة العامل للحمل بالقوة

�ألعاب �شاطئية �إفريقية

الأخ�رض ،وقد خ�رس الثنائي
حممد �أمني عي�سى خليفة وحنني
بوجادي  6-1و� 6-4أمام زوجي
الر�أ�س الأخ�رض جيلدو خي�سو�س
و �سيلفيا ،فيما تعرث كل من عادل
خليل رجعة و �أمينة �أحالم فلو�سة
�أمام نظرييهما �أندر�سون نفا�س
و جو�سلني فرناند�س نا�سيمينتو
 6-7 ،6-2و  ،6-4يف كرة اليد
ال�شاطئية ،انهزم املنتخب
للجزائري �أمام الطوغو -16
 21قبل �أن يتدارك الأمور �أمام
ال�سي�شل ( ،)11-35نف�س ال�شيء
بالن�سبة للت�شكيلة الن�سوية الفائزة
على �سريا ليون  14-35املنهزمة
�أمام تون�س  ،26-23وميثل 74
ريا�ضيا يف  11نوعا من الريا�ضات
اجلزائر يف هذه الألعاب ال�شاطئية
التي ت�شهد م�شاركة  1800ريا�ضي
قادمني من  54بلدا.

يف ظل عزوف ال�رشكات الوطنية
من اجل مد يد العون لت�شكيلة
"الرابيد" ،والتي جتمدت كافة
الأمور التنظيمية للمو�سم اجلديد
من خالل تواجدها حتت طائل
نزيف الالعبني من �صفوفها
�إىل جانب الف�شل يف التعاقد مع
العبني جدد من �أجل تدعيم
الت�شكيلة حت�سبا للمو�سم اجلديد
يف ظل الرغبة الكبرية للأن�صار
لعب ورقة ال�صعود والعودة �إىل
دوري الأ�ضواء.

افتكت عنا�رص املنتخب اجلزائري
للحمل بالقوة  5ميداليات ف�ضيتان
و  3برونزي خالل مناف�سات يوم
الأول من الطبعة التا�سعة لبطولة
العامل كال�سيك �أ�شبال� ،أوا�سط
و�أكابر رجال و�سيدات التي
جرت اجلمعة املن�رصم مبدينة
هيل�سينبورغ ال�سويد ،وجنح
الريا�ضي الواعد ح ّمو ديب يف
وزن  120كغ عند �صنف الأوا�سط
يف احل�صول على ميداليتني
ف�ضية وبرونزية يف املناف�سات
املخ�ص�صة للأوا�سط.
وعند الأكابر ،ت�ألق فاحت طوبال
 83كغ بح�صده مليداليتني
خمتلفتي اللون ف�ضة وبرونز ،يف
حني عادت امليدالية اجلزائرية
اخلام�سة �إىل حممد خلال بفوزه

بالربونز يف �صنف  59كغ ،وتدخل
باقي العنا�رص الوطنية غمار
املناف�سة ال�سبت ،ويتعلق الأمر
بكل من بطل العامل �إليا�س بوغامل
�أكرث من  120كغ ،عمار كنّان 93
كغ وحممد �سهاد  105كغ ،وتعرف
بطولة العامل بهيل�سينغبورغ
م�شاركة  800ريا�ضي يف احلمل
بالقوة ميثلون حوايل  60بلدا،
وخالل الن�سخة ال�سابقة مبدينة
كالغياري ،احتل املنتخب الوطني
ال�صف الرابع ح�سب الفرق خلف
الواليات املتحدة الأمريكية،
كندا البلد املنظم ورو�سيا� ،أما يف
مناف�سات الفردي ،عاد الريا�ضيون
اجلزائريون بح�صة  7ميداليات 4
ذهب 2 ،ف�ضة 1 ،برونز.

توج اجلزائري ليا�س بوغامن
يف وزن �أكرث من  120كغ باللقب
العاملي للحمل بالقوة خالل
اليوم الأخري ملناف�سات الطبعة
التا�سعة لبطولة العامل كال�سيك،
وبرفعه للحمل ،حطم بوغامن
الرقم القيا�سي العاملي يف
اخت�صا�ص "بان�ش-برا�س" برفعه
حلمولة  290كغ كما ح�صل على
ميدالية برونزية يف اخت�صا�ص
"�سكات" ،من جهة �أخرى ت�ألق
رباعان جزائريان �آخران وهما
حممد �ساحد  105كغ بنيله
مليدالية ف�ضية يف اخت�صا�ص
"�سكات" وعمار كنان �أقل من
 93كغ املتوج ميدالية ف�ضية يف
نف�س االخت�صا�ص "�سكات"،
و�أنهت اجلزائر املناف�سة العاملية
يف املركز الثالث بح�صدها 9
ميداليات ذهبية 4 ،ف�ضيات و4
برونزيات خلف الواليات املتحدة
الأمريكية ورو�سيا.

ق.ر.
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ريا�ضة
�أ�صبح �أغلى الالعبني يف البطولة الوطنية

جابو ثالث امل�ستقدمني
�إىل العميد ب�أجرة 450
مليونا �شهريا

متنى �أن يكون اختياره ديلور وا�ستبعاد بلخما�سة �صائبا

بلما�ضي :مرتاح للأجواء والالعبون
متحم�سون للعب الكان

ك�شف الناخب الوطني جمال بلما�ضي �أن �أ�شباله جاهزون خلو�ض غمار مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا للأمم املربمج
انطالقها نهاية هذا الأ�سبوع يف م�صر ،حيث �أو�ضح �أنه مرتاح للأجواء الرائعة التي ت�سود العبيه يف الرتب�ص
التح�ضريي الأمر الذي مينحه تفا�ؤال كبريا ب�ش�أن تقدمي دورة قارية يف «الكان» املقبلة ،خا�صة يف ظل الرغبة
الكبرية التي وجدها بني الالعبني يف لعب ك�أ�س �إفريقيا وت�شريف الألوان الوطنية ،وا�ستطرد �أن العمل الذي
قام به رفقة الالعبني كان كبريا ومل تكن الأمور �سهلة مثلما اعتقده الكثريون ح�سبه.
عي�شة ق.

و�شدد بلما�ضي �أن و�ضعه للقائمة
ّ
النهائية املعنية بتمثيل اجلزائر يف
العر�س الكروي املزمع �أن ينطلق
ابتداء من اجلمعة املقبل جاء بعد
تفكري عميق من �أجل و�ضع توازن
بني العبي و�سط امليدان والهجوم
والعبي الو�سط الهجومي،
وا�ستطرد �أنه كان يفا�ضل بني
عدة خيارات قبل �إعالن قائمة
 23العبا ،مو�ضحا �أنه كان عليه �أن

يختار �أخذ �أربعة العبني يف الو�سط
وثالثة مهاجمني �أو  5العبني يف
و�سط امليدان ومهاجمني اثنني
قبل �أن ي�ستقر ر�أيه على ال�سفر
بقائمة ت�ضم خيارات هجومية
�أكرث وتوجيه الدعوة �إىل ثالثة
مهاجمني.
عاد الناخب الوطني جمال
بلما�ضي �إىل احلديث عن حادثة
الالعب هاري�س بلقبلة ،عندما
�أ�شار �أن الرتب�ص التح�ضريي
للمنتخب الوطني الذي يجري يف

العا�صمة القطرية الدوحة عرف
ت�رصفا ال �أخالقيا من العب
نادي بري�ست الفرن�سي دفعه �إىل
�شطب ا�سمه من قائمة الالعبني
املعنيني بامل�شاركة يف نهائيات
ك�أ�س �إفريقيا للأمم ،وا�ضطره �إىل
البحث عن تعوي�ضه بالعب جديد،
و�أو�ضح يف هذا ال�صدد �أنه اختار
يف بداية الأمر اال�ستنجاد بالعب
احتاد العا�صمة حممد بلخما�سة
الذي ميتاز بعقلية حمرتفة قادرة
على التعود على �أجواء للخ�رض

واالندماج فيها ب�رسعة ،قبل �أن
يعود ا�سم الالعب �أندي ديلور
جمددا �إىل الربوز بقوة وهو ما
جعله يعتمد على تدعيم الت�شكيلة
الوطنية بالعب �إ�ضايف يف الهجوم
خا�صة بعدما مت ت�أهيله نهائيا
من طرف الفيفا حلمل الألوان
الوطنية ،ومتنى بلما�ضي �أن يكون
قام باخليار ال�صائب قبل �أقل من
�أ�سبوع على انطالق ك�أ�س �إفريقيا
للأمم املقررة يف م�رص نهاية هذا
الأ�سبوع.

م�ستثمر �سعودي يح�ضر ل�شراء �أ�سهم احتاد العا�صمة عرب رواروة

عليق يرف�ض اال�ستقالة من رئا�سة النادي الهاوي

رف�ض �سعيد عليق اال�ستقالة من
من�صبه رئي�سا للنادي الهاوي لفريق
احتاد العا�صمة ،حيث ك�شفت
م�صادر «الو�سط» املقربة من بيت
النادي العا�صمي �أن مقربني من
الفريق واملحيط �أقدموا على �إقناع
عليق من �أجل اال�ستقالة وبيع �أ�سهم
الفريق الهاوي لل�سماح مبجيء
م�ستثمر حملي �أو �أجنبي قادر
على �رشاء �أغلبية الأ�سهم وحتويل
ملكية النادي �إليه بعد قرار عائلة
حداد بيع الأ�سهم التي ميلكها رجل
الأعمال علي حداد والذي يتواجد
حاليا داخل �أ�سوار ال�سجن لق�ضايا

ف�ساد والتزوير ،حيث يتواجد معقل
الأن�صار يف غليان كبري ب�سبب
رف�ض عليق االن�سحاب من الفريق
و�إقدامه على عرقلة عملية بيع
�أ�سهم النادي يف ظل وجود اهتمام
�أجنبي ب�رشائها وااللتزام بعمليات
التعاقد مع العبني جدد والتح�ضري
للمو�سم الكروي اجلديد ،حيث ي�رص
عليق على البقاء متم�سكا مبن�صبه
رئي�سا للنادي الهاوي �إىل جانب
تقلده من�صب مدير ريا�ضي رفقة
فريقه احلايل �شباب بلوزداد والذي
ير�شج للبقاء معه حت�سبا للمو�سم
املقبل والتحويل �إىل من�صب مدير

عام ح�سب ال�رشوط التي و�ضعها
ل�رشكة «مادار» مالكة �أغلبية �أ�سهم
النادي� ،أين علمت الو�سط �أن
�أن�صار الفريق العا�صمي يح�رضون
�إىل �إحداث ثورة والإ�رصار على
رحيل عليق الذي رف�ض الوقوف
بجانب النادي خالل الفرتة ال�صعبة
التي مير بها خا�صة يف ظل غياب
الأموال وجتمد الأمور املتعلقة
بالتح�ضري للمو�سم اجلديد.
وح�سب م�صادرنا ف�إن م�ستثمر
�سعودي حتفظ عن ك�شف تفا�صيل
عنه يرغب ب�شدة يف �رشاء �أ�سهم
احتاد العا�صمة والذي �سيكون على

موعد يف املو�سم الكروي اجلديد
مع خو�ض املناف�سة القارية ملو�سم
جديد ولعب م�سابقة رابطة �أبطال
�إفريقيا والتي تنطلق مناف�ساتها
�شهر �أوت املقبل واالحتاد �سيكون
معفى من خو�ض الدور التمهيدي،
�أين �أ�ضافت م�صادرنا �أن امل�ستثمر
ال�سعودي �سوف ي�ضع حممد روراوة
يف واجهة الفريق وهو املعروف
عنه حبه للفريق و�سبق له العمل
معه م�سريا يف �أعوام �سابقة قبل
التحول �إىل رئا�سة االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم.

عي�شة ق.

بعد �سوء تفاهم مع �أع�ضاء الطاقم الطبي للخ�ضر

املح�ضر البدين دالل يغادر ترب�ص الدوحة
�أثار غياب املح�رض البدين للفريق
الوطني �ألك�سندر دالل �أول �أم�س
عن الرتب�ص التح�ضريي يف
الدوحة ت�سا�ؤالت عديدة ،خا�صة
وان م�صادرنا املتواجدة مبحيط
اخل�رض �أو�ضحت �أن املح�رض البدين
الفرن�سي �سجل غيابه عن التواجد
مع الوفد اجلزائري املتواجد منذ

الأ�سبوع املن�رصم يف الدوحة يف
ترب�ص حت�ضريي خلو�ض مناف�سة
ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة يف
م�رص ابتداء من نهاية الأ�سبوع
اجلاري ومل يكن حا�رضا يف �آخر
ح�صة تدريبية �أجراها �أ�شبال
الناخب الوطني جمال بلما�ضي
م�ساء �أول �أم�س وهي الأخرية يف

برنامج الت�شكيلة الوطنية قبل
املباراة الودية التي خا�ضتها م�ساء
البارحة �أمام املنتخب املايل والتي
تدخل يف �إطار التح�ضري للعر�س
الكروي املقبل ،ومل ي�سجل التقني
الفرن�سي �أي�ضا تواجده يف احلافلة
التي تقل �أع�ضاء وفد اخل�رض �إىل
الفندق ومل ي�رشف على حت�ضري

الالعبني والقيام بعمله على
امل�ستطيل الأخ�رض ،وهو الأمر
الذي ك�شفت عنه م�صادرنا بان
دالل غادر ترب�ص الدوحة غا�ضبا
بعد �سوء التفاهم الذي حدث له
مع �أع�ضاء الطاقم الطبي للخ�رض
ب�سبب احلالة ال�صحية لالعب �آدم
�أونا�س.
ع.ق.

حت ّول الالعب عبد امل�ؤمن جابو
�إىل �أغلى العب يف البطولة
الوطنية بعد علية االنتقال التي
قام بها �إىل فريق مولودية اجلزائر
والذي وقع يف �صفوفه عقدا ميتد
مو�سمني �أين �أ�صبح جابو ر�سميا
يف �صفوف النادي العا�صمي
عقب عملية توقيع العقد وتقدميه
�إىل و�سائل الإعالم التي جرب
�أول �أم�س يف مقر النادي ،حيث
تر�سمت ات�صاالت الالعب مع
ّ
املدير العام للمولودية عمر
غريب الذي متكن من �إقناعه على
تقم�ص �ألوان الفريق واالن�ضمام
�إىل �صفوفه ق�صد خو�ض جتربة
جديدة خارج فريقه ال�سابق وفاق
�سطيف ويلعب للمرة الثانية يف
م�شواره الكروي مع فريق عا�صمي

بعدما �سبق له حمل �ألوان نادي
احتاد احلرا�ش.
وعلمت الو�سط من م�صادرها
املقربة �أن جابو �سوف ينال �أجرة
�شهرية بقيمة  450مليون �سنتيم
وهو ما يعادل ما قيمته حوايل
خم�سة ماليري ون�ص �سنتيم يف
العام الواحد ،وهو الأمر الذي
يجعله �أغلى العب يف البطولة
الوطنية واكرث العبني يف اجلزائر
�أجرا ،و�أ�صبح �صانع الألعاب
اجلديد يف ت�شكيلة «العميد» ثالث
امل�ستقدمني اجلدد يف �صفوف
املولودية بعدما �سبق للإدارة
التوقيع مع ثنائي فريق ن�رص ح�سني
داي عالتي وبراهيمي اللذان كانا
�أول امللتحقني يف النادي.

عي�شة ق.

ك�أ�س اجلزائر يف كرة القدم لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج

تتويج جيجل بالك�أ�س الثانية
على التوايل
توج فريق م�ؤ�س�سة �إعادة الرتبية
بجيجل بالطبعة ال�ساد�سة لكا�س
اجلزائر عقب فوزه على فريق
البليدة بنتيجة  1-2يف املباراة
النهائية التي احت�ضنها ملعب 5
جويلية بالعا�صمة بح�ضور وزير
ال�شباب والريا�ضة �سليم ر�ؤوف
برناوي ،وعبرّ العبو م�ؤ�س�سة
�إعادة الرتبية بجيجل عن
ر�ضاهم للأجواء التناف�سية التي
ميزت ت�صفيات هذه امل�سابقة
الوطنية اىل غاية اللقاء النهائي
و التتويج بالكا�س للمرة الثانية
على التوايل ،و�رصح الالعب
عادل لبلوب« :احلمد هلل لعبنا
�سبع مباريات دون خط�أ ،
خالل م�شوارنا التناف�سي يف
ت�صفيات ال�سيدة الك�أ�س ،علما
اننا نت ّوج للمرة الثانية على
التوايل ،امل�سابقة مل تكن �سهلة
لكن الأجمل فيها كانت الروح
الريا�ضية العالية والت�ضامن بني
الفريقني» ،و�أ�ضاف « :الك�أ�س
بالن�سبة لنا هدية غالية ال تقدر
بثمن وكل الالعبني يف فريق
م�ؤ�س�سة �إعادة الرتبية بجيجل
يعرفون قيمتها ولهذا قطعوا
م�شوار الت�صفيات بنجاح وابت�سم
لنا احلظ يف االخري لنفوز بنتيجة
 1-2وهما هدفان �سجال عن
طريق �رضبات اجلزاء ».

من جهته ،قال الرقيب االول
يف نف�س امل�ؤ�س�سة عبد املجيد
بودرمني  « :نحن جد �سعداء
بهذه الك�أ�س واحلقيقة �أننا كنا
تواقني لإحرازها عندما جتاوزنا
يف ن�صف النهائي عقبة ت�شكيلة
برج بوعريريج الأربعاء املا�ضي،
�أهدي الك�أ�س لكل امل�س�ؤولني الذي
�سهروا على توفري كل الظروف
املادية والب�رشية ملعانقة اليوم
هذا التاج» ،وا�ستطرد قائال:
«املديرية العامة لإدارة ال�سجون
و�إعادة الرتبية ،جتتهد وتبذل
جهودا معتربة من اجل ترقية
كل الريا�ضات اخلا�صة بفئة
املحبو�سني الذي نتمنى لهم
الت�ألق يف بع�ض االخت�صا�صات
على غرار احتاللنا للمرتبة
الثانية يف ن�صف املارطون
العام املا�ضي املنظم من طرف
اجلي�ش الوطني ال�شعبي».
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كولومبيا ت�صعق الأرجنتني بثنائية
كولومبيا ت�صفع �أرجنتني مي�سي
بثنائية نظيفة م�ستحقة يف
انطالق م�شوار املنتخبني
يف كوبا �أمريكا� ،أين حققت
كولومبيا بداية �أكرث من رائعة
ب�إ�سقاطها الأرجنتني  0-2يف
افتتاح مباريات املنتخبني �ضمن
املجموعة الثانية يف مناف�سات
كوبا �أمريكا  2019اول �أم�س يف
�سلفادور ،وا�ستحقت كولومبيا
الفوز بعد �أداء رائع �سجلت
خالله هدفني يف ال�شوط الثاين
عرب روجر مارتينيز من كلوب
�أمريكا املك�سيكي ،يف الدقيقة
 71ودوفان زاباتا العب �أتاالنتا
الإيطايل يف الدقيقة ،86
حمققة �أول فوز على الأرجنتني
يف كوبا �أمريكا منذ ع�رشين
عاماً ،ومل تخ�رس الأرجنتني �أي
مباراة افتتاحية لها يف م�سابقة
كوبا �أمريكا منذ �أربعني عاماً ،وقال زاباتا �صاحب الهدف الثاين« :كنا نعرف �أن �سنوات طويلة مرت ،انا م�رسور للغاية لكن كوبا مل تنته بعد ،الآن
�سنحتفل بهذا الفوز» ،وظهرت كولومبيا بقيادة مدربها اجلديد كارلو�س كريو�ش على نحو ممتاز بدنياً وفنياً وتكتيكياً ومعنوياً ،وتفوقت بكل �شيء على
الأرجنتني بقيادة اليافع ليونيل �سكالوين الذي مل يظهر له �أي ب�صمة على املنتخب .ولعب ليونيل مي�سي �إىل جانب �سريخيو �أغويرو و�آنخل دي ماريا،
كمفاتيح �أ�سا�سية يف املنتخب فيما كان الأبرز من حيث الأ�سماء الكولومبية خامي�س رودريغيز وخوان كوادرادو ،لكن الواقع �أظهر �أن كل العبي املنتخب
كانوا جنوماً ،والدليل على جنومية اجلميع �أتى عرب البديلني اللذين منحا «لو�س كافيتريو�س» فوزاً ال غبار عليه و�ضعهم يف قائمة املنتخبات املر�شحة
للقب ،وظهرت الأرجنتني بال حول او قوة وقدمت �شوطاً �أول دفاعي مفكك ومتباعد اخلطوط ،وثا ٍن �سعت فيه للهجوم دون �صناعة فر�ص هامة حيث
ظهر بو�ضوح االعتماد على مي�سي يف �إحداث الفارق� ،إمنا جنم بر�شلونة وجد نف�سه دائماً و�سط كما�شة دفاعية قطعت عنه حتى الهواء يف ظل غياب
�أي زميل قادر على تغيري جمرى الأمور �أو تقدمي �أي عون .وبعد �شوط �أول كولومبي اال�ستحواذ برز خالله خوان كوادرادو ،دخلت كولومبيا يف ال�شوط
الثاين معتمدة على الهجمات املرتدة يف خيار تكتيكي مق�صود لتفكيك الدفاع الأرجنتيني و�سحب املنتخب للأمام ،فكانت توجهات مدرب �إيران ال�سابق
الربتغايل كريو�ش �صائبة حتى يف تبديالته التي �أثمرت هدفني رائعني عرب العبني احتياطيني ،وت�ضم املجموعة منتخبي قطر وباراغواي اللذين تواجها
�أول �أم�س ،وتلعب كولومبيا اجلولة القادمة مبواجهة بطل �آ�سيا قطر يوم اخلمي�س املقبل ،فيما تواجه الأرجنتني منتخب باراغواي يف اليوم ذاته.

بوغبا يهدد مان�ش�سرت يونايتد
ال يزال م�صري النجم الفرن�سي بول
بوغبا العب و�سط نادي مان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي ،يهيمن
على تقارير ال�صحف الأوروبية
والعاملية ،يف ظل الغمو�ض
ال�شديد الذي يحيط بوجهته
املقبلة ،يبدو �أن بوغبا ح�سم
قراره بالفعل ،وقرر الرحيل عن
مان�ش�سرت يونايتد املو�سم املقبل
بغ�ض النظر عن موافقة ناديه،
وبد�أ ي�ستعد ل�سيناريو الهروب من
”�أولد ترافورد“ �إىل حلمه نادي

ريال مدريد الإ�سباين �أو على �أقل
تقدير العودة �إىل ناديه ال�سابق
جوفنتو�س الإيطايل ،وقالت
�صحيفة ”�إي بي �سي“ الإ�سبانية
�إن بوغبا بد�أ بو�ضع خطة ”التمرد“
على مان�ش�سرت يونايتد يف حالة
حماولة م�س�ؤويل النادي الإجنليزي
عرقلة رحيله �إىل ريال مدريد،
و�أ�شارت ال�صحيفة ،يف تقرير
ن�رشته اول ام�س �أن �أوىل خطوات
بوغبا يف التمرد �ستكون التفاو�ض
ب�شكل ودي مع �إدارة النادي حول

الرحيل ،وتابعت بقولها“:اخلطوة
الثانية �ستكون تقدمي طلب ر�سمي
بالرحيل عن مان�ش�سرت يونايتد،
الذي يرف�ض م�س�ؤولوه بيع الالعب
الفرن�سي ويطلبون  180مليون
يورو للموافقة على رحيله ،يف
حماولة لتعجيز الأندية الراغبة يف
التعاقد معه ،وعلى ر�أ�سها الريال
وجوفنتو�س“.
و�أكدت �أن بوغبا يخطط لالنقطاع
عن التدريبات يف حالة ا�ستمرار
تعنت م�س�ؤويل مان�ش�سرت يونايتد

معه ،ويف نف�س ال�سياق �أ�شارت
تقارير �صحفية �إىل �أن ريال
مدريد �سيعر�ض على مان�ش�سرت
يونايتد احل�صول على �أحد جنومه
الويلزي غاريث بيل �أو الكولومبي
خامي�س رودريغيز يف �صفقة
تبادلية ل�ضم بوغبا ،و�أكدت تقارير
�أخرى �أن جوفنتو�س الإيطايل
�سيعر�ض على املانيو خدمات
العبه الربازيلي دوغال�س كو�ستا،
يف حالة �إمتام التعاقد مع جنمه
الفرن�سي ال�سابق.

عقبتان تف�صالن بر�شلونة عن �ضم بديل �أالبا
�أفادت تقارير �صحفية ،ب�أن
فريق بر�شلونة الإ�سباين يواجه
عقبتني يف م�ساعيه للتعاقد
مع �أحد جنوم بايرن ميونخ
الأملاين خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية القادمة ،وبح�سب
ما نقلته �صحيفة «�سبورت»

الأملانية ،ف�إن بر�شلونة يف
حاجة ما�سة للتعاقد مع ظهري
�أي�رس يف ال�صيف احلايل ال
�سميا �أن جوردي �ألبا ال يوجد
بديل له داخل �أ�سوار «كامب
نو» ،و�أ�شارت �إىل وجود عدد من
املر�شحني لدعم هذا املركز

من بينهم رافاييل جرييرو ظهري
بورو�سيا دورمتوند ،ولكن يعد
النم�ساوي دافيد �أالبا هو اال�سم
املف�ضل للبار�صا ،و�أو�ضحت
�أن ما يعوق بر�شلونة عن �إمتام
ال�صفقة معرفة موقف �أالبا من
مغادرة بايرن ميونخ يف ال�صيف

احلايل ،بالإ�ضافة �إىل �أن قيمة
التعاقد قد ت�صل �إىل  60مليون
يورو على الأقل .يذكر �أن
بر�شلونة حتى الآن تعاقد مع
الهولندي فرينكي دي يونغ من
�أجاك�س �أم�سرتدام ،والربازيلي
�إمير�سون من �أتلتيكو مينريو.

حرب ثنائية على رئي�س البي �أ�س جي
ك�شفت تقارير �صحفية �إ�سبانية وجود خالفات �شديدة بني �إدارة نادي
باري�س �سان جريمان الفرن�سي مع الالعبني كيليان مبابي والربازيلي
نيمار دا �سيلفا ،وقالت �صحيفة ”ديفن�سا �سنرتال“ الإ�سبانية� ،إن مبابي
ونيمار �أبديا غ�ضبهما ال�شديد من رئي�س النادي القطري نا�رص اخلليفي،
على خلفية الإطاحة باملدير الريا�ضي ال�سابق �أنتريو هرنيك و�إعادة
الربازيلي ليوناردو �إىل هذا املن�صب ،و�أ�شارت �إىل �أن كال الالعبني كانا
ريا يف
يرتبطان بعالقات خا�صة للغاية بهرنيك ،حيث لعب الرجل دو ًرا كب ً
التعاقد مع النجمني الأغلى يف العامل يف �صيف  ،2017ويرى النجمان �أن
وجود ليوناردو خطوة للخلف بالن�سبة مل�رشوع باري�س �سان جريمان.
و�أكدت ال�صحيفة� ،أن مبابي ونيمار ي�شعران بغ�ضب �شديد جتاه نا�رص
اخلليفي على خلفية قرار الإطاحة بهرنيك ،ويرى كالهما �أنه ال يوجد
�سبب وراء �إقالة هرنيك وتعيني ليوناردو ،مما دفع مبابي لإ�شعال املوقف
مع اخلليفي و�أثار اجلدل على مواقع التوا�صل االجتماعيعندما بعث
ر�سالة وداع عرب �إىل هرنيك.
وتوقعت ”ديفن�سا �سنرتال“ �أن يكون قرار �إقالة هرنيك مبثابة النهاية
يف عالقة مبابي على وجه اخل�صو�ص مع باري�س �سان جريمان ،يف ظل
رغبة الالعب يف الرحيل �إىل نادي ريال مدريد الإ�سباين ،وت�أكيده مرا ًرا
على �أنه ينتظر مرحلة حا�سمة يف م�شواره ،وت�رصيحاته على ”�إن�ستغرام“
التي قال فيها“:حقق حلمك ثم احلم بجنون“ .وينتظر نادي ريال مدريد
املوقف النهائي للنجم ال�شاب مبابي ،حيث يرغب رئي�س النادي فلورنتينو
برييز ب�ضم الالعب ب�شدة ،ليكون م�سك اخلتام ل�سل�سلة ال�صفقات التي
�أبرمها النادي امللكي يف �سوق االنتقاالت اجلارية ،وعلى ر�أ�سها البلجيكي
هازارد وال�رصبي لوكا يوفيت�ش والفرن�سي فريالند ميندي.

بر�شلونة يبد�أ مفاو�ضات غرييرو
قالت �صحيفة ”�سبورت“ الإ�سبانية �إن نادي بر�شلونة بد�أ املفاو�ضات
الر�سمية ل�ضم الظهري الأي�رس الربتغايل رافائيل غرييرو العب نادي
برو�سيا دورمتوند الأملاين ،وت�ألق غرييرو هذا املو�سم برفقة دورمتوند
و�شارك يف  32مباراة� ،أحرز � 6أهداف و�صنع � 6أخرى ،عل ًما ب�أنه ان�ضم
�إىل دورمتوند يف منت�صف العام  ،016وينتهي عقده العام املقبل ،و�أ�شارت
”�سبورت“ املقربة من �إدارة بر�شلونة� ،إىل �أن انتهاء عقد غرييرو بعد
نهاية املو�سم املقبل �سي�ساعد البار�صا على ح�سم ال�صفقة ،يف ظل
خماوف �إدارة النادي الأملاين من رحيل الالعب جماناً يف العام .2020
و�أكدت �أن �إدارة بر�شلونة تنتظر القرار احلا�سم من جانب غرييرو البالغ
 25عا ًما ،حيث توجد خيارات �أخرى لدى �إدارة البلوغرانا للتعاقد مع
بديل جلوردي �ألبا ،ولكن يظل غرييرو اخليار الأول ،ويعترب غرييرو
بديلاً مثال ًيا جلوردي �ألبا يف �صفوف بر�شلونة ،خا�صة �أن �سعره لن يكون
مرتف ًعا ،وميكن �أن يح�سم م�س�ؤولو البار�صا ال�صفقة يف حدود  25مليون
يورو �أو �أقل.

�إيكاردي ينتقم من �إنرت ميالن
قالت تقارير �صحفية �إيطالية �إن املهاجم الأرجنتيني ماورو �إيكاردي يخطط
لتوجيه �رضبة قا�صمة �إىل ناديه �إنرت ميالن ،و�أ�شارت �صحيفة ”ال ريبوبليكا“
الإيطالية �أن �إيكاردي ي�سعى �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية املالئمة لف�سخ
عقده مع �إنرت ميالن والرحيل جما ًنا عن النادي ،وتابعت بقولها يف تقرير
ن�رشته �أول ام�س�« :سيقوم �إيكاردي بتقدمي �شكوى �إىل جلنة التحكيم التابعة
لالحتاد الإيطايل لكرة القدم من �أجل ف�سخ عقده مع �إنرت ميالن ،نتيجة
ما تعر�ض له الالعب من بع�ض الوقائع التي ت�ؤكد بح�سب قوله� ،أنه يواجه
معاملة �سيئة داخل النادي“.
و�أردفت بقولها“:ي�أتي على ر�أ�س قائمة تلك الوقائع �سحب �شارة القيادة من
�إيكاردي ،وعدم ا�ستدعائه ملباراة الزيو يوم  31مار�س املا�ضي ،والعزلة التي
يعاين منها داخل غرفة مالب�س الفريق� ،إ�ضافة �إىل تعنت م�س�ؤويل النادي يف
مفاو�ضات جتديد عقده برفقة النرياتزوري“ ،وو�صفت ال�صحيفة حماوالت
�إيكاردي لف�سخ عقده مع �إنرت ميالن والرحيل جما ًنا عن النادي ب�أنها �ستكون
ريا
�رضبة قوية للنادي ،حال جناحه يف م�سعاه ،لأن �إدارة الإنرت تع ّول كث ً
على مقابل بيع �إيكاردي يف متويل �صفقتي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،والبو�سني �إدين دزيكو مهاجم روما الإيطايل.
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ت�أليف عزيز الع�صا و عماد اخلطيب

مقد�سيـ ـ ــون �صنع ـ ـ ــوا تاريخـ ـ ــا
يف كتابهما «مقد�سيون �صنعوا تاريخا» الذي �ضم � 260صفحة ا�ستعر�ض امل�ؤلفان الفل�سطينيان الأ�ستاذ عزيز
حممود الع�صا والربوف�سور عماد عفيف اخلطيب �سري ع�شر �شخ�صيات مقد�سية ،وم�ساهماتها يف احلفاظ
على عروبة القد�س ،لي�أتي هذا الإ�صدار تكرميا ملن حملوا على عاتقهم �أمانة الدفاع عن القد�س وواجهوا
االحتالل وغطر�سته ،فكان ليقظتهم وعطائهم وتفانيهم يف خدمة املجتمع املقد�سي �أثرها امللمو�س يف
مواجهة عمليات التهويد والأ�سرلة وحماية وبناء م�ؤ�س�سات املدينة.
وكاالت
ال�شخ�صيات الع�رش التي �سلط
امل�ؤلفان ال�ضوء عليها من مواليد
الفرتة ( 1906و )1940ويتوزعون
على مدى وا�سع من جماالت
البناء والإبداع ،واعتمد الباحثان
على منهجية العمل امليداين
مع عائالت املعنيني و�أ�رسهم
و�أ�صدقائهم دون االعتماد على ما
ن�رش عنهم من م�ؤلفات.

املقد�سية �إليزابيث حنا
نا�صر
ال�شخ�صية الأوىل التي �سلط
الكتاب ال�ضوء على �سريتها هي
املقد�سية �إليزابيث حنا نا�رص
( )1986-1906التي كانت من
�أوائل من حمل الدرجة اجلامعية
من الفل�سطينيات و�أول امر�أة
�شغلت من�صب مدير دائرة ال�ش�ؤون
االجتماعية يف القد�س.
ويف يوم ماطر من �شباط عام
� 1952صادفت �إليزابيث نا�رص
فتاتني �صغريتني يف اخلام�سة
وال�ساد�سة من العمر ،بثياب
رثة مبللة تت�سوالن على قارعة
الطريق ،فراودتها فكرة �إن�شاء دار
للفتيات امل�رشدات ،وحملت على
عاتقها ت�أ�سي�س مدر�سة رو�ضة
الزهور التي بد�أتها بتحويل غرفة
نومها ل�صف درا�سي يتلقى فيه
�أبناء القد�س وبناتها علومهم عن
وطنهم احلر امل�ستقل.
متتعت �إليزابيث حنا نا�رص

ب�شخ�صية جريئة و�صارمة مل تقبل
اخلط�أ ب�سهولة ،وكانت ترف�ض
تعيني �أي موظف ال تعلو وجهه
االبت�سامة الدائمة ..ع�شقت
القد�س وطلبت قبل رحيلها ممن
ي�شيع جنازتها �أن يطيل التجول
بنع�شها قبل دفنها كي يودع
جثمانها القد�س.

�إحياء ذكرى الطبيب
املقد�سي �أمني �صالح
جمج
وخ�ص�ص الف�صل الثاين من الكتاب
لإحياء ذكرى الطبيب املقد�سي
�أمني �صالح جمج ()1999-1921
وهو طبيب �أطفال عرفته كل
فل�سطني ،و�سيا�سي انتمى لوطنه
وبنى م�ؤ�س�سات مقد�سية ف�أتقن
البناء والإدارة ،حتى �ضمن
دميومتها وما زالت �شاخمة حتى
يومنا هذا.
مل ينزو جمج يف عيادته بعد
التخرج ليح�صل على الأموال
من مر�ضاه ،و�إمنا انطلق طبيبا
باحثا يفت�ش عن احلقائق العلمية،
فيقيمها وي�صوبها عرب املقاالت
يف املجالت الطبية يف كل من
�أمريكا و�أملانيا وبريطانيا ،و�سعى
خالل حياته لإحلاق فل�سطني
بعجلة االرتقاء يف �أو�ضاعها
ال�صحية ،بحيث ت�صبح قادرة على
جماراة التطورات العلمية ال�صحية
احلديثة واالندماج بروحها.
�أ�س�س تخ�ص�ص طب الأطفال يف
فل�سطني يف وقت كان كثريون
يعتربونه فرعا �صغريا وغري متميز

عن الطب العام ،وال يعترب جمج
رائدا فقط لكونه �أول طبيب �أطال
يف البالد ولكن لإ�ضافته املنهجية
يف ممار�سة هذا التخ�ص�ص.
حظيت به اململكة الأردنية
وزيرا متعدد الأبعاد الفكرية
وا�سع املدارك قادرا على البذل
والعطاء ،غري ملتفت �إىل جاه
�أو مال �أو �شهرة ،وقاد ثالث
وزارات يف �آن واحد فطور و�أجزل
العطاء.

�أنور التميمي ...رجل
املهمات ال�صعبة
وتناول الف�صل الثالث من الكتاب
حمافظ القد�س ال�سابق �أنور
التميمي ( )1993-1917الذي
لقب برجل املهمات ال�صعبة،
توىل من�صب رئا�سة جمل�س بلدية
القد�س يف �أحلك الأوقات ،و�سفريا
للأردن يف م�رص ،وحمافظا
للقد�س ،بالإ�ضافة لقيادته وزارات
يف حكومات عدة.
التقى التميمي يف حياته مع ال�صف
الأول من قادة العرب والعامل ،مل
يكن قياديا يف منظمة التحرير
الفل�سطينية �إال �أنه كان يحظى
باحرتام وتقدير كبريين من �أبي
عمار و�أبي جهاد ،في�ستمعان
له وي�أخذان بر�أيه عندما ي�شتد
اخلطب.
اتخذ �أنور التميمي يف حياته
قرارات مهمة وجريئة للمحافظة
على املقد�سات الإ�سالمية و�إدارة
امل�ؤ�س�سات املقد�سية ،ومن بني
الق�ضايا الكربى التي متكن من
�إجنازها ا�ستمرار عمل م�ست�شفى

املقا�صد اخلريية بالقد�س،
والتي كانت �سلطات االحتالل
تنوي حتويلها ملقر لل�رشطة
الإ�رسائيلية.

ح�سني الأ�شهب...
خل�ص التعليم يف القد�س
من براثن التهويد
الرتبوي املقد�سي ح�سني الأ�شهب
( )1999-1915خ�ص�ص له اجلزء
الرابع من الكتاب و�سلط ال�ضوء
على �أهمية دوره يف قيادة ال�رصاع
مع االحتالل ورموزه و�أعوانه
حتى متكن من تخلي�ص التعليم يف
القد�س من براثن التهويد الذي
�رشع به االحتالل من اللحظة
الأوىل ال�ستكمال احتالل القد�س
ب�شطريها.
عندما ا�شتعلت ثورة الرباق عام
 1929مل يكن ح�سني الأ�شهب
قد بلغ الرابعة ع�رشة من عمره،
فانتقل كباقي طالب جيله من
طالب متظاهر �إىل حامل لل�سالح
دفاعا عن نف�سه و�أهله ومقد�ساته
ووطنه.
ونتيجة مل�شاركته يف امل�سريات
الدينية واملظاهرات �ضد املحتل
الربيطاين والإ�رسائيلي وهو يف
�شبابه املبكر ،اكت�سب القدرة على
تنظيم وقيادة الفعاليات الوطنية
من مظاهرات و�إ�رضابات.
ومع احتالل ال�شطر ال�رشقي
من املدينة قال ح�سني الأ�شهب
حينها �إن �أ�رسلة مكتب الرتبية
والتعليم واملدار�س يعني �أ�رسلة
القد�س كلها ،وتفرغ ملقاومة

قرار االحتالل و�أبلغ عددا من
رجال الرتبية يف القد�س وال�ضفة
الغربية ،و�أعلنوا وقوفهم معه يف
كل خطواته وطالب دعم احل�ضور
يف �إعالنه للإ�رضاب.
وكان الفتتاح مدار�س عدة على
يد مدير مكتب الرتبية والتعليم
يف الأوقاف الإ�سالمية ح�سني
الأ�شهب الأثر يف ازدياد نزوح طلبة
املدار�س االبتدائية الر�سمية �إىل
هذه املدار�س ،وكان لهذا النزوح
�أكرب الأثر يف اتخاذ املعارف
الإ�رسائيلية قرار تدري�س املنهاج
الأردين يف مدار�سها.

حلمي املحت�سب...
�أحد �أركان الأوقاف
واملقد�سات الإ�سالمية
ومن بني ال�شخ�صيات املقد�سية
التي �أفرد لها الكتاب اهتماما
ال�شيخ حلمي املحت�سب (-1906
 )1982وهو �أحد �أركان الأوقاف
واملقد�سات الإ�سالمية ،حتلى
ب�شخ�صية �سيا�سية و�إدارية م�سلحة
بالإميان� .سافر يف �أوا�سط
الع�رشينيات �إىل القاهرة ودر�س
يف الأزهر ال�رشيف ،وح�صل
على �شهادتني :الأهلني والعلمية
للغرباء وهي درا�سة متخ�ص�صة يف
ال�رشيعة الإ�سالمية .وبعد حرب
عام  1967ا�ستقر ال�شيخ املحت�سب
مع كثري من الرجاالت والعلماء يف
مدينة القد�س ،ولل�رضورة التي
�أوجدتها ظروف االحتالل �أ�س�سوا
الهيئة الإ�سالمية وجعلوا مقرها
القد�س بهدف مواجهة االحتالل

ومنعه من �إدارة �ش�ؤون امل�سلمني
يف القد�س وال�ضفة الغربية
وحلماية املقد�سات الإ�سالمية
من االعتداء واملحافظة على
ا�ستمرارية عمل امل�ؤ�س�سات
املقد�سية وخدمة املواطنني.

ال�شيخ الأزهري �سعيد
�صربي
�شيخ �آخر مل يغفل امل�ؤلفان
�إحياء �سريته يف الكتاب هو �سعيد
�صربي ( )1973-1910وهو �شيخ
�أزهري قاوم خمططات االنتداب
الربيطاين وم�ؤامراته ل�صالح
اليهود ،ثم واجه عمليات التهويد
التي جرت منذ �أن ظهرت احلركة
ال�صهيونية يف �أر�ض فل�سطني،
مرورا بالنكبة والنك�سة وما
بعدهما وما بينهما.
توىل �سعيد �صربي عدة منا�صب
من بينها قا�ض �رشعي للقد�س،
وعني ع�ضوا يف حمكمة اال�ستئناف
ال�رشعية وع�ضوا يف جمل�س
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
فخطيبا للم�سجد الأق�صى
املبارك ،وكان من م�ؤ�س�سي الهيئة
الإ�سالمية العليا ،ثم عني ع�ضوا
للجنة التنفيذية لإعمار امل�سجد
الأق�صى على �إثر حرقه على يد
الع�صابات ال�صهيونية.
كان �آخر من وقف خطيبا على
منرب �صالح الدين الأيوبي يف
الأق�صى قبل احلريق ،ثم ا�ستمر
يف �إلقاء خطبه ودرو�سه على
املنرب امل�ؤقت �إىل �أن لقي وجه
ربه.

ترجمه �إىل العربية �سامر �أبو هوا�ش

«بول �أو�سرت» يعود «برحالت يف حجرة الكتابة»
�إن من يعرف بول �أو�سرت «خمرتع العزلة»،
�سوف يتوقع ق�سطاً من الغرابة ما �أن
ً
عمال له ويه ّم بقراءته ،وهذه
مي�سك
الرواية (رحالت يف حجرة الكتابة ال�صادرة
عن من�شورات املتو�سط برتجمة �سامر �أبو
هوا�ش) لي�ست با�ستثناء ،بل وتتجلى فيها
القاعدة «الأو�سرتية» �أكرث و�أكرث.
تبد�أ الرواية مبا�رشة بتحديد ال�شخ�صية
املركزية ،على الأقل كما يبدو؛ �شيخ
يرتدي بيجاما مقلّمة ويجل�س حمتاراً
ً
جاهال بو�ضعه املكاين والنف�سي،
يفرت�ض له الكاتب ا�سم «ال�سيد بالنك»
لتحا�شي ا�ستخدام كلمة «ال�شيخ»؛ لكنه
حتا�ش ينق�ضه �أو�سرت بني حني و�آخر رمبا
ٍ
ال�ستمرار بلبة هوية هذه ال�شخ�صية يف
�أذهاننا.
مكان احلدث حجرة غريبة ،يعجز �ساكنها
عن حتديد ماهيتها ،غرفة م�شفى �أو بيت
�أو �سجن؟ �أ�شيا�ؤها القليلة حمددة برقع
ت�سميها (ل�صاقة با�سم طاولة على الطاولة،

ً
مثال) ل�سبب جمهول.
يف احلجرة كامريا و�آلة ت�سجيل توثقان
كل ما يحدث .وبعد دقائق من بدء ال�رسد
�سيبدو كما لو �أننا ن�صري نحن ـ القراء
ـ الكامريا والآلة� ،أو املتلقني لنتائج
تقاريرهما ،نبقى لوقت طويل يف �سياق
احلكاية غري مدركني حقاً ملاهية هذه
ال�شخ�صية ،التي تتعر�ض لأعرا�ض ج�سدية
متباينة ،دوار و�إنهاك ،تناول حبوب،
غيابات للوعي ،ن�سيان ،زيارات ملمر�ضات
و�رشطي وطبيب وحمامي ،بالإ�ضافة �إىل
�شكل احلجرةـ
كل اخل�صائ�ص تفرت�ض �أكرث من �سيناريو.
هل بالنك مري�ض يف م�شفى ،م�سجون يف
حجرة مغلقة ،جزء من جتربة ما اختارها
طوعاً� ،أو حتى ميت؟ كل هذا مرتافقاً
مع تناق�ض بارز يطر�أ على ذهن بالنك
امل�شو�ش؛ هل هو متهم �أو �ضحية؟ «قلبه
طافح ب�إح�سا�س بالذنب ،ويف الوقت عينه
ال ميكن التخل�ص من �شعوره ب�أنه �ضحية

ظلم مروع».
يف احلجرة كذلك طاولة عليها كد�سة
�أوراق وجمموعة من ال�صور الفوتوغرافية.
الحقاً ن�ستعني معه بهذه البيانات الكت�شاف
املزيد عنه وعن ال�شخ�صيات التي يتواىل
ظهورها ،ال�سيما �أنه يبدو مثل �شخ�ص
فاقد للذاكرة� ،أو الذاكرة القريبة على
الأقل (ملحات من طفولته البعيدة ت�ستمر
بالقفز �إليه عرب الرواية).
على �سبيل الف�ضول� ،أو كمحاولة لفهم
و�ضعه املجهول ،له كما لنا ،يبد�أ بالنك
بقراءة الأوراق على املن�ضدة .وما �أن
يفتحها حتى ينفتح مدى رواية �أخرى ت�سري
جنباً �إىل جنب مع الرواية الأ�صل .فيما
يقر�أه بالنك تظهر �شخ�صية �سيغموند
رصح
غراف ،وبالد ت�سمى الكونفدرالية (يُ� َّ
الحقاً �أنها جمرد تورية لأمريكا) .غراف
هذا ،بعد �أن خ�رس عائلته ،ي�سافر �إىل
الأرا�ضي الغربية حيث ينت�رش «البدائيون»
لقمع مترد ،ثم يكت�شف �أنه �ضحية خدعة

من دولته نف�سها وينتحر.
قريباً من انتهاء الرواية تربز �شخ�صية
املحامي ،دانيال كوين ،لت�صحح م�سار
�أفكارنا ،وتث ّبت بدقة الزمان ،املكان،
وال�شخ�صية قبالتنا؛ بالنك م�سجون يف
احلجرة ،ويتنظر حماكمة يف تهم عديدة
(الن�صب ،الت�آمر ،االعتداء اجلن�سي
وغريها) واحتمال �إعدامه قائم.
يف مرحلة متقدمة من الرواية ،يتبدل
فج�أة متو�ضع الرقع على موجودات
الغرفة ،لكن بالنك يبد�أ ب�إعادة ترتيبها،
(ي�ضع ل�صاقة «جدار» فوق اجلدار بعد
�أن كانت قد ُغيرّ ت �إىل «مقعد» وهكذا)؛
عملية ي�س ّميها �أو�سرت «ترميم التناغم يف
كون ممزق» .تبدو �أهمية ذلك يف �أنه ي�شبه،
�إىل حد ما ،ما ك ّنا ـ كقراء ـ نرغب بفعله
منذ �أول القراءة ،ونكون على و�شك �إمتامه
ع ّما قليل.
�إن عمليات مثل هذا الرتميم ،وا�ستخدام
عبارات مثل «ال�رسد»�« ،أيها القارئ»

�أكرث من مرة ،تت�ضمن �إ�رشاك القارئ
يف اللعبة ال�رسدية� ،ضمن تقنية ت�سمى
�أدبياً «� ،»metafictionأو ما ي�سمى «ما
وراء الق�ص» ،ولهذا غايته كما يت�ضح يف
نهاية الرواية .بعد انك�شاف م�صريه ،على
الأقل كما نعتقد ،ينظر بالنك �إىل ال�سقف
«وبينما يت�أمله ،يرتاءى له �أنه يحدق بورقة
بي�ضاء» .هنا تت�ضح مالمح «حجرة الكتابة»
التي يبدو �أننا كنا جميعاً �سجناء فيها مع
بالنك .يفتح بالنك جمموعة �أوراق جديدة
ويف �صفحتها الأوىل يقر�أ ،مدهو�شاً مثلنا،
العنوان العري�ض ذاته «رحالت يف حجرة
الكتابة» .ثم يتابع قراءة �صفحات �أوىل
هي ال�صفحات الأوىل ذاتها التي طالعتنا
يف �أول هذه الرواية .هكذا يندمج بالنك
معنا ،وي�صري -كما يقول �أو�سرت« -واحداً
م ّنا الآن  ...نحن الأخيلة املل ّفقة لعقل
�آخر».
هنا يطرح �أو�سرت خال�صته وحبكته
ً
طويال؛ �إن هذه الأخيلة تعي�ش
املتوارية

�أكرث من �صانعها «الكاتب»� ،إذ متنحها
الكتابة (ميزة �أن تكون مكتوبة) �أبديتها
«وتُروى ق�ص�صها دوماً حتى بعد موتها».
يف اخلامتة ،يربز �أو�سرت جل ّياً ،ي�سلمّ
مفاتيحه ويحدق بنا يف العني من دون
مواربة ب�أفعال �ضمري متكلم وا�ضحة:
«�أنوي ترك بالنك يف احلجرة حيث
هو»« ،وما دام يف احلجرة ذات النافذة
املقفلة والباب املو�صد ،فلن ميوت �أبداً،
ولن يكون �سوى الكلمات التي �أكتبها على
�صفحته»،الآن ي�سدل ال�ستار بطريقة
�شبه م�رسحية «الأ�ضواء تنطفئ» ،ويبقى
لنا الده�شة �أمام غرابة هذه احلبكة
وجدّتها .نفكر يف كثري من االحتماالت
قد يكون �أبرزها ثالث� :أن نعيد قراءة
الرواية من بدايتها� ،أن نح�صل على �أبديتنا
على طريقة �أو�سرت «ب�أن ننكتب» ون�صري
«بالنكاً» لكاتب ما� ،أو �أن نف ّر من حجرة
الكتابة ورحالتها العجيبة �إىل غري رجعة.
وكاالت
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املبدعة ال�شابة فريال من�صوري»للو�سط»

«�س�أحمل قلمي مادام يل نب�ض يف هذه احلياة»
�أ�ست�شرف للق�صة الق�صرية حاليا واقعا ممتازا
�ستكون يل جتربة الكتابة الروائية يف امل�ستقبل
فريال من�صوري من مواليد � 20أفريل  1998مبدينة اجللفة ،طالبة �إعالم بجامعة اجللفة وجلت هذه املبدعة عامل الكتب واملطالعة يف
وقت مبكر ،لكن هو�سها بالكتابة بد�أ منذ كانت يف مرحلة املتو�سط .
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن يو�سف

كيف كانت بدايتك يف
عامل الكتابة عموما و
الرواية الق�صرية �أو ما
يعرف بفن اخلاطرة ؟
مبا �أن الكتابة هي وعي
بامل�ستقبل بو�صفه ق�ضية �إن�سانية
لأن امل�ستقبل هو جزء من كينونة
الإن�سان التي تتحرك دوما بني
قطبي املا�ضي وامل�ستقبل فحتما
كانت بداياتي يف الكتابة مبكرة
نوعا ما  ،بد�أت يف ال�سن الثالث
ع�رش بخواطر و�أ�شعار �شعبية
ملحونة �شاركت بها يف عدة
م�سابقات لكنني وجدت نف�سي
فيما بعد �أميل للكتابة الروائية
فبد�أت بكتابة روايتي الق�صرية
هذه يف ال�سنة الأوىل من اجلامعة
طبعا كانت وقتها �أفكاري م�شتتة
�إال �أنني ا�ستجمعتها وا�ستوحيت
روايتي من ق�صة حقيقية مع بع�ض
التعديالت.

بداية حدثينا باخت�صار
عن كتابك املو�سوم «اليد
الثالثة « ما هو م�ضمون
دفتي الكتاب خا�صة
انه عبارة عن ن�صو�ص
ق�صرية جدا ؟
تدور �أحداث الق�صة يف قلب
اجلزائر حول �شاب جزائري
مغرتب ب�إجنلرتا ،وفتاة تعرفا عن
طريق موقع التوا�صل االجتماعي
وتطورت عالقتهما حتى و�صلت
�إىل حب كبري ،واجهت هذه العالقة
�سل�سلة من العراقيل وامل�شاكل �أين
ي�شكل احلب و اخليانة ق�صتهما.
�سميته باليد الثالثة لأنه وقعت
خيانة بني حبيبني بتدخل �شخ�ص
�آخر وانتهت مب�أ�ساة  .كانت
الن�صو�ص التي يحويها الكتاب
ق�صرية لأنها يجب �أن تكون هكذا
وال �أحبذ احلديث املطول الذي

يجلب امللل للقارئ  ،خا�صة
و�أن الروايات الطويلة �أ�صبحت
�شيئا منفرا لأغلب القراء ف�أردت
�أن تكون رواية ولكن بال�شكل
املخت�رص يعني كل ما قل ودل ،
و�إن �شاء اهلل �أكون عند ح�سن ظن
كل من �سيقر�أ يل.

املبدعة من�صوري ،
دعيني الآن �أقف عند
عنوان جمموعتك « اليد
الثالثة « و هي ق�ص�ص
ق�صرية جدا (ق  .ق  .ج
) ،كيف ت�شرحني لنا هذا
االختيار؟
اختياري لهذا ال�شكل كان عفويا
يف البداية  ،ومل �أبدي �أي اهتمام
من هذه الناحية  ،لكن فيما بعد
وخ�صو�صا �أنني �أخذت فرتة طويلة
يف كتابتها  ،ر�أيت �أن �أغلب ما ين�رش
من الإ�صدارات الروائية اجلديدة
يقال �أنها حتمل ح�شوا كبريا
من كل النواحي ،وكل مفرداتها
متداولة ومبتذلة  ،فرتاجعت قليال
و�أعدت الكتابة ب�أ�سلوب مغاير
لك�رس منط املفردات املعتادة
والأ�سلوب واملطول ،ثم وا�صلت
على هذا الأخري حتى �أنهيت
العمل و�إذا بها رواية ق�صرية ،يعني
�سعدت �أنها مل ت�أخذ ذلك الكم
من ال�صفحات لكي تكون وا�ضحة
وب�سيطة لكل من يت�صفحها لعلها
تربز للقارئ الواقع القا�سي الذي
يعي�شه النا�س يف بقعة ما من هذه
الأر�ض  ،وجتمع �شتات املعاين
املتناثرة بني �سماء الروح و�أر�ض
العقل.

ق�ص�صك يف جمملها ،
تت�سم بتعاطف و تفهم
للم�شاعر الب�شرية يف
اختزال ق�ضايا �صراع
الذات مع الآخر  ،فما
تعليقك ؟

كما قلت قبل قليل �أن احلياة
قا�سية ال تخلو من ال�رصاعات
�سواء بني الذات وذاتها � ،أو بني
الذات والآخر� .أردت �أن تكون
نظرة مت�صفح هذا العمل نظرة
اطمئنان ور�أفة ،مع �أنه يوجد
الكثري من الظلم �إال �أنه يف النهاية
ال بد و�أن جتد �شيئا متوافقا معك
ويتفهمك � ،أو �إن�سان يربت على
كتفك � ،أو مكاف�أة غري متوقعة
من احلياة  ،لأنه مهما �ضاقت
بنا ال�سبل البد من ب�صي�ص �أمل
يرجعنا �إىل احلياة.
وددت وب�شدة �أن �أكون متعاطفة
مع كل ال�شخو�ص و�أن �أعطي مربرا
لكل ذنب مل يغفر ،وكل �شعور مل
�صدق ،لأنه يف النهاية �سي�أخذ كل
يُ ّ
ذي حق حقه وكل �شخ�ص طريقه ،
وال يبقى �سوى �أثر الكلمات الطيبة
واملواقف اجلميلة طيلة رحلتنا
احلياتية.
ومن هنا �أردت �إي�صال �أبجدية
خالفاتنا ومدى �صعوبتها لكن مع
ذلك البد من نقطة اتفاق ولو بعد
الفراق .فقد نتعرث يف طاحونة
الإن�سانية املختلطة ب�شكل دائم
�إال �أننا كذلك ال بد من وقوفنا
على �أر�ضها املنب�سطة.

من �سيقر�أ هذه
املجموعة �سيجد ح�ضورا
قويا للأنثى ،فهل حتتاج
الق�ص�ص دائما حل�ضورها
كي تقول املختلف يف
نظرك ؟
لي�س بال�رضورة كل الق�ص�ص
حتتاج احل�ضور القوي للأنثى كي
تقول كل ما هو خمتلف  ،قد يكون
بطلها رجال وقد يكون �أي�ضا �إثباته
ووجهة نظره تتعدى املعقول لدى
الأنثى.
و�أي�ضا على ح�سب احلبكة
الق�ص�صية بالن�سبة لكاتبها فعلى
ذلك الأ�سا�س ميكن اختيار

ال�شخو�ص.

ما الذي ي�ستثريك
لكتابة ق ق ج ،حدث �أم
�صورة �أم حالة معاناة
للذات و للآخر ؟
رمبا قد تكون كل ما �سبق  ،لأن
الإن�سان يعاي�ش كل �شيء يف هذه
احلياة ،لكن �أظنها حالة معاناة
مع الآخر الذي ي�ستفزنا ويظلمنا
بكل ما �أوتي من حيل  .ف�أكتب لأن
النف�س الب�رشية �أقل من �أن تتحمل
كل هموم الدنيا ونكدها ،فبدل �أن
نلتف حول ذاتنا يف �رصاع �ضيق،
جنعل كلماتنا حتمل عنا عبء
الدوران يف �ساقية الأمل ،ونربز
للعامل �أجمع �أننا مازلنا هنا �أحياء
نكافح من �أجل بقائنا بكل ال�سبل.

ماذا ت�ست�شرفني يف �أفق
الق�صة الق�صرية جدا
حاليا ؟

�أ�ست�رشف للق�صة الق�صرية حاليا
واقعا ممتازا كونها ق�صرية يعني
 ،ولكن هذا الواقع يتوقف على
روادها ،ف�إذا اجتهدوا وعملوا
على �إي�صال �أفكارهم وبحثوا عن
روافد جديدة لالت�صال بالآخر
عرب املفردات ،ف�سيكون حقا لها
واقع مب�رش باخلري يف امل�ستقبل
القريب ب�إذن اهلل.
هل من املمكن �أن تخو�ض
القا�صة فريال جتربة الكتابة
الروائية قريبا ؟
�أكيد �إن �شاء اهلل �ستكون يل جتربة
الكتابة الروائية يف امل�ستقبل ،
�س�أحمل قلمي مادام يل نب�ض يف
هذه احلياة  ،و�أغامر ب�أفكاري
ليقر�أها اجلميع  ،و�أظن �أن لعنة
الكتابة قد �أ�صابتني وال ميكن
التخل�ص منها  ،فلن يخمد هذا
القلم �إال بعد �أن يكتب يف كل
الأجنا�س الأدبية.

ما نوع الدعم الذي
يحتاجه املبدع املثقف
يف الوقت الراهن؟
يف نظري ميكن �أن يكون الدعم
الذي يحتاجه املبدع املثقف يف
الوقت الراهن هو وجود من�صات
لطرح �أفكاره و �آرائه و�إ�صالحه
لل�رشوخات الواقعة يف احلياة
 ،وكذلك �رضورة �إيجاد الآذان
ال�صاغية التي ت�سمع وحتلل
وتناق�ش لترثي معلومات هذا
املثقف وتزيد من وعيه وت�صوبه
�إذا كان خمطئا.

كلمة ختامية للقارئ
�أمتنى �أن يلقى عملي الب�سيط
هذا قبول ال�سادة القراء وير�ضي
ذائقتهم ﻭ�ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ �ﺃﻭﻰﻟ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ
ﺣﻠﻮﺓ ﺍﻤﻟﺬﺍﻕ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
�ﺃﺣﻠﻰ ﻭ�ﺃﺣﻠﻰ �إن �شاء اهلل.

جمعية ر�ؤيا للم�سرح وال�سينما يف زيارة لدار امل�سنني ب�سيدي مو�سى
نظمت جمعية ر�ؤيا للم�رسح
وال�سينما بعني احلجل زيارة ود
وتفقد اىل دار امل�سنني والعجزة
ب�سيدي مو�سى باجلزائر العا�صمة
 ،و�سط جو عائلي مليء باملحبة
والود والوئام ،وذلك لإدخال
البهجة وال�رسور على نزالء الدار

 ،الزيارة واملبادرة جاءت بعد
دعوة من طرف جمموعة على
من�صات التوا�صل االجتماعي
الفي�سبوك تعرف با�سم « �أيادي
الأمل « باجلزائر العا�صمة .وقد
�أكد �أع�ضاء جمعية ر�ؤية  ،عن
ارتياحهم و�سعادتهم لهاذه الزيارة

التي يعتربونها « زيارة عائلية
« كان الهدف من خاللها هو
حت�سي�س وتوعية املجتمع ،بهذه
الفئة املجتمعية التي باتت حتتاج
�إىل الرعاية واالهتمام من طرف
كافة ال�رشائح بالوطن اجلزائر
الغالية وقد تبادل �أع�ضاء اجلمعية

احلوار مع معظم النزالء �سائلني
�إياهم عن ظروفهم املعي�شية
وانطباعهم حول اخلدمات
املقدمة لهم ،وقد كانت الردود
كلها ايجابية ،منوهني بدور �إدارة
املركز يف توفري كافة الظروف
املالئمة للنزالء ،ومربزين �سعيهم

اىل جتديد لقائهم ب�أع�ضاء جمعية
امل�رسح يف منا�سبات �أخرى .هذا
يف الوقت الذي قدمت جمعية ر�ؤية
للم�رسح وال�سينما للنزالء هدايا
ب�سيطة ولكنها معنوية متثلت يف
 23خامتا ف�ضيا للعجائز ممنوحة
من طرف �أ�صحاب حمالت

املجوهرات يف عني احلجل مع
احلناء  ،بالإ�ضافة �إىل عرو�ض
م�رسحية وبهلوانية من املهرجني
�رش�شور وفرفور واملهرج ال�صغري
�صالح وبع�ض االنا�شيد من طرف
مهند�س ال�صوت حمدي عبد اهلل.

بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن يو�سف
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مديرة معهد الآثار ،الدكتورة خديجة ن�شار بوا�شي «للو�سط «

"علينا الرتويج للرتاث اجلزائري بدعمه
ماديا و�إنعا�شه �سياحيا "

�سجلت مديرة معهد الآثار  ،الدكتورة خديجة ن�شار بوا�شي ح�ضورا الفتا ومميزا يف امللتقى الدويل الأول حول احلرف وال�صناعات عرب الع�صور الذي
نظمه هذا املعهد الكائن مبلحقة بني م�سو�س وهذا بال�شراكة مع املركز الوطني للبحث يف علم الآثار و اجلمعية الوطنية تراث «جزايرنا « التي اهتمت
بور�شات احلرفيني ولقد احت�ضنته جامعة اجلزائر � 2أبو القا�سم �سعد اهلل بوزريعة باجلزائر العا�صمة يومي  11و 12جوان  ، 2019ولقد �ساهمت هذه
التظاهرة القيمة يف تبادل اخلربات العلمية بني الدول العربية والأجنبية  ،وعلى هذا الأ�سا�س تقربت يومية «الو�سط « من هذه ال�شخ�صية البارزة
�أين مت �إجراء هذا احلوار ال�شيق الذي تطرقنا من خالله لق�ضايا تتعلق بالرتاث اجلزائري والآثار  ،م�شرية ذات املتحدثة يف هذا اللقاء « �أن الآثار
ت�ساهم يف انتعا�ش القطاع ال�سياحي الذي �أ�صبح ي�شكل دعما اقت�صاديا يف الوقت الراهن «.
حاورها :حكيم مالك
حدثينا
بداية،
عن امللتقى الدويل
الأول حول احلرف
عرب
وال�صناعات
الع�صور؟
هذا امللتقى يجمع بني
اجلانب العلمي واجلانب
احلريف االجتماعي الثقايف
ال�سياحي وبالتايل كل هذه
اجلوانب كلها تدخل
من �ضمن املداخالت
التي قدمت يف  11و12
من جوان  2019على
ح�سب  3ور�شات �شارك
فيها �أ�ساتذة باحثني
من اجلزائر ومن خارج
اجلزائر �إ�سبانيا وفرن�سا
و تون�س واملغرب وم�رص
وفل�سطني
وال�سودان
والأردن و البع�ض منهم
اعتذر عن احل�ضور
لأ�سباب جنهلها ولكن
يف جمموعة ح�رضت
والتي �ساهمت يف التبادل
الثقايف العلمي مع هذه
الدول  ،ولقد عرف
هذا امللتقى م�شاركة
طلبة الدكتوراه �سنة ثالثة
التابعني ملعهد الآثار
بجامعة اجلزائر  2الذين
هم على و�شك االنتهاء من
ر�سائلهم ولقد �أردنا من
خالل مو�ضوع امللتقى
�إحياء جانب �أثري  ،ثقايف
فني واقت�صادي �سياحي
لأنه ال ميكن �أن نتكلم على
ال�سياحة دون �أن نربز
جزء من ثقافتنا وهذه
الثقافة لي�ست ثقافة ب�صفة
عامة بالن�سبة للمنمنمات
وال�صور� ...إلخ  ،ولكن هذه
الثقافة تنبع من �صميم
املجتمع من فرتة ما
قبل التاريخ ومن ماليني
ال�سنني عرب الع�صور وهذه
هي الكلمات املفتاحية
للملتقى  ،وبالتايل فهذه
املبادرة جاءت على
�أ�سا�س �أننا �أردنا ال
�سيما �إحياء احلرفة يف
وطننا و �إعطائها قفزة

على ن�رش �أعمال هذا
امللتقى الدويل الأول حول
احلرف وال�صناعات عرب
الع�صور.

اال�سالمية و اال�ستعمارية؛
بدليل املخلفات املادية و
الالمادية التي و�صلت �إلينا
من خمتلف هذه الفرتات
و التي �ساهمت يف تثبيت
هويتنا الوطنية يف الع�رص
احلديث؛ فهي تعرب عن
�أ�صالتنا و ارتباطنا بهذه
ت�ساهم
الأر�ض.كما
الآثار يف انتعا�ش القطاع
ال�سياحي الذي �أ�صبح
ي�شكل دعما اقت�صاديا يف
الوقت الراهن.

ونف�س جديد  ،خا�صة �أن
احلرفيني لهم قدراتهم
والدليل
واهتماماتهم
على ذلك ما هو موجود
وخمتلف يف هذا املعر�ض
 ،وعليه فالبد من ال�سلطات ماذا عن املتحف الذي
املحلية �أن ت�أخذ بيدهم مت الإعالن عنه يف
وبعني االعتبار كل منتوج هذا امللتقى؟ فما هي
الإ�ضافة التي �سيقدمها
ي�صنعونه .
يف املجال الأثري
ماهي التو�صيات التي باجلزائر عموما وملعهد
خرجتم بها يف اختتام الآثار خا�صة؟
�أ�شغال هذا امللتقى
هذه الفكرة لي�ست
الدويل ؟
فيم تتمثل �أهداف
باجلديدة بالن�سبة ملعهد
تبارك اللجنة مثل هذه الآثار لأنه يف الت�سعينات معهد الآثار؟
العلمية كان موجودا متحفا للآثار
التظاهرات
وتو�صي باعتمادها مرة يف بني م�سو�س وكان من الأهداف ال�سامية التي :دبلوم يف علم الآثار (�آثار يومنا هذا  :مديرة معهد
�أو مرتني كل �سنة مع يجمع بني اللقى الأثرية ي�صبو �إىل حتقيقها معهد �إ�سالمية)جامعة �أك�س الآثار ومن �أعمالها العلمية
�إن�شاء متاحف متخ�ص�صة التي كانت جتمع من الآثار هو احلفاظ على �آن بروفن�س .فرن�سا� : /أ�ستاذة على م�ستوى معهد
يف احلرف وال�صناعات طرف الأ�ساتذة و الباحثني هذا الرتاث احل�ضاري : 1980دبلوم الدرا�سات الآثار يف املحاور التالية
الإ�سالمية
التقليدية على امل�ستوى �أثناء احلفريات مع عر�ض الهام و تثمينه با�ستعمال املعمقة  -جامعة �أك�س �آن :احل�ضارة
واجلمعوي البع�ض منها وعليه فهذا خمتلف الو�سائل العلمية بروفن�س .فرن�سا، 1986 /الفن الإ�سالمي ،الفخار
املحلي
منهجية
و�رضورة التن�سيق مع املتحف الذي مت الإعالن املتطورة و اال�ستعانة دكتوراه درجة ثالثة يف الإ�سالمي،
امل�ؤ�س�سات العلمية التي عنه يف هذا» امللتقى مبختلف العلوم التي الآثار الإ�سالمية :فخار البحث الأثري ،مدخل
و خزف .جامعة �أك�س �إىل علم الآثار ،منهج
تعنى بتدري�س تخ�ص�صات الدويل الأول للحرف يتفاعل و يتكامل معها ،
�آن بروفان�س -فرن�سا /ت�سيري اللقى الأثرية
علم الآثار يف املغرب وال�صناعات عرب الع�صور» فاعتبارنا ورثة �أ�سالفنا
يف � 2010شهادة دكتوراه �،أ�ستاذة باملدر�سة العليا
العربي من �أجل تبادل �سي�ساهم يف �إعادة �إحياء لهذا الإرث ،ي�سعى معهد
دولة يف الآثار الإ�سالمية :للفنون اجلميلة  :تاريخ
اخلربات عن طريق يف جمال �أو�سع واملتمثلة الآثار ب�أ�ساتذته املخت�صني
العنا�رص الزخرفية على الفن ،وم�س�ؤولة على خمرب
عقد ملتقيات م�شرتكة يف جامعة اجلزائر 2التي يف هذا املجال �إىل
«الفخار»(
امل�سكوكات الإ�سالمية بيداغوجي
واتفاقيات �إطارية مع تتواجد فيها عدة كليات حت�سي�س طالبنا ب�أهمية
يف املغرب معهد الآثار– الفرتة الإ�سالمية)� ،أعمال
العمل على �إعداد م�صنفات ومعهدين وبارك اهلل يف هذا املوروث احل�ضاري
جامعة اجلزائر، 2من تطبيقية لفخار بحفرية
وال�صناعات رئي�سة جامعة اجلزائر الهام ،و بالتايل يتحتم
للحرف
الأعمال املهنية من  1986مروانة (والية باتنة )
الدكتورة زرداوي علينا املحافظة عليه و
التقليدية على امل�ستوى 2
�إىل غاية�: 2010أ�ستاذة واملن�صورة (تلم�سان) ،
الوطني مع �إن�شاء مراكز فتيحة �صاحبة فكرة هذا حمايته و ترقيته و تنميته
م�ساعدة مكلفة بالدرو�س �أعمال تطبيقية يف ثالث
تكوين للمهارات احلرفية املتحف الذي �سيرتك حتى نتمكن من نقله – معهد الأثار جامعة حلقات (معهد الآثار) ،
املختلفة
والتن�سيق وثبة جميلة وجديدة و تو�صيله �إىل الأجيال اجلزائر -ومن  2010اال�شرتاك يف احلفريات
و
أمانة
�
بكل
امل�ستقبلية
إعطاء
�
و
بالنهو�ض
ت�ساعد
املخت�صة
الهيئات
مع
�إىل يومنا هذا�-أ�ستاذة : 1986/1985 :حفرية
كوزارة الثقافة وهذا بغية كيانا �آخر للمجال الأثري على �أكمل وجه.
(مروانة �رشق
حما�رضة «�أ» /ع�ضو يف �إنقاذ
�إعادة االعتبار للحرف يف جامعة اجلزائر. 2
املجل�س العلمي مبعهد اجلزائر) 1990/1987 ،
آثار،
ل
ا
معهد
مديرة
التقليدية
وال�صناعات
املن�صورة-
الأثار من �1985إىل �سنة :حفرية
بوا�سطة �إبرام اتفاقيات �إىل �أي مدى �ساهمت الدكتورة
ن�شار  / 2000نائب مدير مكلف تلم�سان (برنامج على عدة
للمعهد دفعات غرب اجلزائر)،
بني معهد الآثار والور�شات الآثار يف انتعا�ش خديجة بوا�شي يف بالبيداغوجيا
ال�سياحي �سطور...
املعتمدة مل�ساعدة الطلبة القطاع
الوطني للآثار ملدة ثالث : 2001/1999حلقات بحث
على ممار�سة الأعمال باجلزائر؟
�سنوات / 1997/ 2000 .حول اخلزف الإ�سالمي
لإجناز
التطبيقية
مديرة معهد الآثار � 2004إىل يومنا هذا ع�ضو –جامعة باردو ( 3
خديجة
ن�شار
الدكتورة
تزخر
اجلزائر
إن
�
التخرج
ور�سائل
املذكرات
يف االحتاد العام الآثاريني فرن�سا) والوكالة الوطنية
مع خلق قاعدة بيانات برتاثها الأثري الرثي بوا�شي ،مولودة ببولوغني العرب القاهرة  /من للآثار اجلزائر  ،من
وطنية للحرف وال�صناعات الذي يعك�س �أ�صالتها ،و باجلزائر العا�صمة رتبتها  : 2008/2006رئي�سة ق�سم : 2000/1999امل�شاركة يف
التقليدية و�إعادة االعتبار بعدها احل�رضي الذي العلمية �أ�ستاذة التعليم الآثار الإ�سالمية باملعهد درو�سROM. ICC :
للحرفيني ب�إن�شاء �صندوق ي�رضب يف �أعماق التاريخ العايل ومن ال�شهادات ومن  : 2009/2008رئي�سة �إيطاليا – اجلزائر ومن
يتكفل بالتمويل املايل بد ًءا من ع�صور ما قبل املح�صل عليها  1978ق�سم اجلذع امل�شرتك  2017/2016امل�شاركة يف
ال�ستمرارية احلرف وعدم التاريخ مرو ًرا مبختلف :لي�سان�س يف التاريخ باملعهد و من � 2017إىل حفرية زموري البحري
التخلي عنها واحلر�ص احل�ضارات
القدمية– ،جامعة اجلزائر1979/

بوالية بومردا�س  ،كما
�أنها �ساهمت يف ت�أطري:
مذكرات نهاية اللي�سان�س،
دبلوم الدرا�سات العليا،
ماج�ستري ،ما�سرت  2و
دكتوراه .ومن امل�شاريع:
 2003م�رشوع ال�سنة
بفرن�سا/
اجلزائرية
 2007م�رشوع اجلزائر
عا�صمة الثقافة العربية
 /واال�شرتاك يف ملتقى
الأثريني العرب بالقاهرة
من �سنة � 2005إىل 2009
و � 2014إىل  2016و
امل�شاركة يف ملتقيات
بفرن�سا 2013 /م�رشوع
املراكز ال�صناعية للفخار
و اخلزف يف اجلزائر.
منطقة ميلة منوذجا
� 2016 /إىل يومنا هذا
م�رشوع بعنوان الرتاث
املعماري والفني ملدينة
ميلة .وفيما يخ�ص
الن�رش :اخلزف بني
الأم�س واحلا�رض/2003
الزخارف املعمارية يف
العهد العثماين/2007..
العنا�رص الزخرفية على
امل�سكوكات الإ�سالمية
املغربية )ق 8 – 4هـ /
 14 – 10م .2013املراكز
ال�صناعية للفخار و اخلزف
يف اجلزائر( .منطقة
منوذجا2013).
ميلة
حتت الطبع .من�شورات
CRASC
الكرا�سك
وهران).
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ال�سكري من النوع الثاين يزيد خطر
الإ�صابة مبر�ض باركن�سون
ك�شفت درا�سة حديثة �أن الإ�صابة
مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين تزيد
من خطر الإ�صابة مبر�ض ال�شلل
الرعا�ش املعروف با�سم مر�ض
باركن�سون ،بن�سبة الثلث تقريبا.
واعتمد باحثون يف جامعة كوليدج
لندن على نتائج تو�صلوا �إليها خالل
 12عاما من �إح�صائيات قواعد
البيانات يف امل�ست�شفيات بجميع
�أنحاء �إجنلرتا.
ونظر الباحثون يف البيانات التي
تك�شف �أن هناك �أكرث من مليوين
�شخ�ص مت �إدخالهم �إىل امل�ست�شفى
ب�سبب �إ�صابتهم مبر�ض ال�سكري
من النوع الثاين لأول مرة ،ومتت
مقارنتها ببيانات �ستة ماليني �شخ�ص
غري م�صابني بال�سكري� ،إال �أنهم
�أجروا جمموعة من العمليات الطبية
واجلراحية الب�سيطة مثل عروق
الدوايل وا�ستئ�صال الزائدة الدودية باركن�سون بن�سبة  ،%32مع الأخذ يف ب�أن االرتباط يرجع �إىل ا�ستعداد وراثي الطاقة ،ف�إن هذا ال�سبب ميكن �أن
وا�ستبدال مف�صل الفخذ.
االعتبار عوامل �أخرى مثل العمر م�شرتك للحالتني ،خا�صة و�أن درا�سة يربط بني املر�ضني ب�شكل وا�ضح.
ومن بني �أكرث من مليوين �شخ�ص واجلن�س ،ووجدت الدرا�سة التي �سابقة ك�شفت عن وجود �أكرث من  400وتابع وارنر قائال« :ميكننا الآن �أن
م�صاب بداء ال�سكري ،كان هناك قدمت �إىل الأكادميية الأمريكية لطب جني مرتبط بكل من مر�ض ال�سكري نقول ب�شكل �أكرث ت�أكيدا �أن هناك �صلة
بني مر�ض ال�سكري وداء باركن�سون،
 14252ت�شخي�صا ملر�ض باركن�سون يف الأع�صاب� ،أن اخلطر قد يكون �أعلى ومر�ض باركن�سون.
وقت الحق من دخولهم امل�ست�شفى ،لدى الأ�شخا�ص الأ�صغر �سنا والذين وف�ضال عن الدور الذي قد تلعبه لكننا بحاجة �إىل �إجراء املزيد من
مقارنة مع  20878من بني �أكرث من  6يعانون من م�ضاعفات مر�ض ال�سكري .اجلينات يف الربط بني املر�ضني ،الأبحاث لفهم العالقة� ،سواء كان
ماليني �شخ�ص دون مر�ض ال�سكري ،وقال م�ؤلف الدرا�سة الدكتور توما�س يعتقد الباحثون ب�أن ال�سبب يف تطور ذلك ب�سبب الوراثة �أو ت�أثري مر�ض
مت ت�شخي�صهم يف وقت الحق من وارنر ،من جامعة كوليدج لندن� ،إنه مر�ض باركن�سون هو ت�أثري ال�سكري ال�سكري على الدماغ �أو كليهما ،وقد
دخولهم امل�ست�شفى ،مع مر�ض على الرغم من �أن املر�ضني يبدوان على �إ�شارات الإن�سولني يف الدماغ ،يكون فهم الرابط بني هذين املر�ضني
باركن�سون.
متعار�ضني �إال �أن نتائج الدرا�سة التي حيث يقاوم اجل�سم الإن�سولني هو املفتاح لتطوير عالجات تبطئ
وخل�ص الباحثون �إىل �أن املعاناة من تو�صل �إليها فريقه توحي بوجود �صلة ال�رضوري لتحويل الغلوكوز �أو ال�سكر م�سار باركن�سون ،وهو ما تعجز عنه
مر�ض ال�سكري من النوع الثاين ت�ؤدي بني ال�سكري من النوع الثاين ومر�ض �إىل طاقة ،ومبا �أن خاليا الدماغ العالجات احلالية».
�إىل زيادة خماطر الإ�صابة مبر�ض ال�شلل الرعا�ش ،حيث يعتقد الباحثون تعتمد ب�شكل خا�ص على ال�سكر يف

الأرق
هو داء ي�صيب الإن�سان ،والأرق
عبارة عن عدم القدرة على
النوم �أو ّ
تقطعه وعدم ا�ستمراره
�إن ُوجد ،مما ي�سبب تدهور
ال�صحة النف�سية واجل�سدية،
والأرق مرتبط ببيئة املري�ض
وظروفه ،والعوامل التي
ت�سببهتختلف �أ�سباب الأرق
وعالجاته من �شخ�ص لآخر،
ومن هذه الأ�سباب �صعوبة
النوم و اال�ستيقاظ املتكرر
�أثناء الليل و اال�ستيقاظ مبكرا

يف ال�صباح ،وللأرق �أنواع عدة
منها الأرق العابر وهو الأرق
الذي ي�ستمر ليلة واحدة �أو
عدة �أ�سابيع والنوع الثاين
هو الأرق املزمن وهو �أكرث
الأنواع تعقيدا من الأنواع
الأخرى وينتج الأرق املزمن
عن جمموعة من العوامل
منها الإ�ضطرابات اجل�سمية
�أو النف�سية ،و�أكرث الأ�سباب
ال�شائعة امل�سببة للأرق
املزمن هي الك�آبة

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�شلل الرعا�ش

قال باحثون �إنهم اقرتبوا من التو�صل �إىل دواء يعالج مر�ض ال�شلل الرعا�ش (باركن�سون) �سيتم
�إنتاجه من توليفة دواء لعالج ال�ضغط املرتفع ي�س ّمى ا�رساديبني .وينتمي هذا الدواء �إىل نوعية
من العالجات تو�صف ب�أنها مثبطات قنوات الكال�سيوم ،والتي تعمل على تو�سعة ال�رشايني
وبالتايل خف�ض �ضغط الدم.
وبح�سب الأبحاث التي �أجريت يف جامعة نورث و�سرتن ب�شيكاغو ،تبني �أن من تناولوا دواء
ا�رساديبني تنخف�ض لديهم خماطر الإ�صابة بال�شلل الرعا�ش ،وقد �سعت الأبحاث لفهم �رس
ت�أثري هذا الدواء ،ونُ�رشت نتائج الدرا�سة يف دورية «كلينيكال �إنفي�ستيجي�شن» ،و�أظهرت �أن
اخلاليا الع�صبية بالدماغ امل�س�ؤولة عن حركة الع�ضالت تنتج نوعاً من العادم �أو ال�سموم ،ومع
ارتفاع م�ستوى الكال�سيوم يف هذه اخلاليا ت�ضمر ومتوت ب�سبب ال�سموم التي تنتجها بنف�سها
ما ي�ؤثر على احلركة ب�شكل ن�سميه ال�شلل الرعا�ش .وهنا ي�أتي ت�أثري دواء ا�رساديبني يف خف�ض
الكال�سيوم ،وعدم ال�سماح برتاكم ال�سموم التي تقتل اخلاليا.
وقد وفرت هذه النتائج �أدلة �سمحت بنقل التجارب من احليوانات �إىل الب�رش ،ونظراً لعدم
وجود �آثار جانبية لدواء ا�رساديبني يتم �إجراء التجارب يف �أكرث من  50موقع بالواليات املتحدة،
وبلغت التجارب مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من الإعالن عن التو�صل لعالج لل�شلل الرعا�ش.

ابتكار حبة دواء متنع
و�صول ال�سكر �إىل الدم

ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من
الأمعاء الدقيقة �إىل الدم ،و�أظهرت النتائج الأولية
لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل
ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة  50باملائة .وتعترب
هذه الطريقة من العالجات التي ال تتطلب حقن مري�ض
ال�سكري ،ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة
الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر �إىل الن�صف ويقوم
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�صا�ص ال�سكر
من اجلهاز اله�ضمي �إىل الدم ،وي�شار �إىل العالج بحروف
خمت�رصة هي.LuCI :
ويتوفر الدواء على �شكل حبوب ،وتقوم الأمعاء
بامت�صا�ص مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع
الدواء بفرتة وجيزة ،ثم يذوب الطالء بعد ب�ضع �ساعات
من ابتالعه.
وبح�سب التقرير الذي ن�رشته دورية «نات�شيورال
ماتريال» عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�سكري
تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع
عبور ن�صف ال�سكريات التي تناولها �إىل الدم وت�ساعد
هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد
حتت �إ�رشاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�ضى
ال�سكري الذين يعانون من �ضعف ا�ستجابة الإن�سولني،
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�شكل كبري
ومفاجئ ،ويعترب الدواء اجلديد بدي ً
ال جلراحات ت�صغري
املعدة التي يتم اللجوء �إليها كعالج حلاالت البدانة.

درا�سة تنقذ 5000
م�صابة ب�سرطان الثدي
من م�شاق الكيماوي
�أ�شاد خرباء بدرا�سة حديثة �أجراها العديد من العلماء
الربيطانيني م�ؤخراً ،والتي خل�صت �إىل �أن عدداً كبرياً
من الن�ساء امل�صابات ب�رسطان الثدي يت�أثرن �سلباً
بالعالج الكيماوي .وبح�سب الدرا�سة ف�إن ما ي�صل �إىل
 5000مري�ضة ب�رسطان الثدي� ،سيتجننب التعر�ض للعالج
الكيماوي القا�سي �سنوياً .كما ك�شفت الأبحاث التي �شملت
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء ب�أن ما يقرب من
ثلث الن�ساء امل�صابات ب�رسطان الثدي ميكن �أن يتجننب
اخل�ضوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور �ألي�سرت
رينغ من م�ست�شفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رصيح له
ل�صحيفة مريور الربيطانية� ،إن الدرا�سة تعترب �أكرب �إجناز
طبي يف جمال �رسطان الثدي منذ  20عاماً� ،إذ �ستتفادى
املري�ضات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ال تفيد
كثرياً يف عالج املر�ض.
من جهتها �أ�شادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة عالج
�رسطان الثدي يف بريطانيا ،ديليث مرغنا ،باالكت�شاف
اجلديد وقالت �أنها ت�أمل ب�أن ت�ساعد هذه النتائج على
حت�سني ا�ستخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج
مر�ضى ال�رسطان ،و�أن تتحرر الآالف من الن�ساء �سنوياً
من عذاب العالج الكيميائي وقد �أجرت اجلمعية
الأمريكية لأطباء الأورام يف �شيكاغو ،جمموعة من
االختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�صابات ب�رسطان
الثدي با�ستخدام العالجات البديلة واالبتعاد عن العالج
الكيماوي .وا�ستخدمت اجلمعية االختبارات الوراثية
لتحديد نوع ال�رسطان وتقدمي العالج املنا�سب له ،حيث
تبني ب�أن  10باملائة من املري�ضات ال ي�ستفدن من العالج
الكيماوي.
وذكر الأخ�صائي بالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو ،من
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك « :يجب على �أي
امر�أة تعاين من �رسطان الثدي يف �سن مبكرة ،اجراء
االختبار اجليني ومناق�شة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي
الذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�ساقط ال�شعر
والتقي�ؤ وخطر الإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة».
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ح�سن الظن باهلل
�سوء الظن باهلل يعد من �أعظم الذنوب وح�سن الظن به
�سبحانه من �أجل القربات و�أجمل ال�صفات التي يت�صف
بها �أولياءه .
* وقد توعد اهلل من يظن به ظن ال�سوء بقوله تعاىل :
ني و مْ ُ
ات و مْ ُ
ني و مْ ُ
[ َويُ َع ِّذبَ مْ ُ
�ش ِك َ
النَا ِف ِق َ
ات
�ش َك ِ
َالنَا ِف َق ِ
َال رْ ِ
َال رْ ِ
ال�س ْو ِء  ،و ََغ ِ�ضبَ هَّ
ني ِب هَّ
الل ُ
َ
َّ
َ
ُ
الظا ِّن َ
ال�س ْو ِء  ،عَليْ ِه ْم دَا ِئ َرة َّ
اللِ ظ َّن َّ
َ
َ
َ
عَلَيْ ِه ْم وَل َعنَ ُه ْم َو�أ َع َّد ل ُه ْم جَ َه ّنَ َم وَ�سَ ا َءتْ م َِ�صريًا ] �سورة
الفتح ( . ) 6
*و قال تعاىل :
[ َو َذ ِل ُك ْم َظ ّنُ ُك ُم الَّذِي َظنَنْتُ ْم ِب َر ِب ُّك ْم �أَ ْرد َُاك ْم َف َ�أ�صْ بَحْ تُ ْم ِم َن
خْ َ
الا�سرِ ِ ي َن ] � .سورة ف�صلت (  ) 23لي�س ثمة �أ�رض على
العبد من �سوء الظن باهلل ومن �سوء الظن �أن تظن �أنه غري
مطلع على �أعمالك و�أنه �سيرتك اخللق دون �أن يجازيهم
على �أعمالهم قال تعاىل :
[ �أفح�سبتم �أمنا خلقناكم عبثاً و�أنكم �إلينا ال ترجعون ]
�سورة امل�ؤمنون ( . ) 115
* و�إن ح�سن الظن باهلل �أعظم ما يعقد عليه املرء قلبه
وهو من �أجل �أعمال القلوب .
* ومن ح�سن الظن باهلل �أن ترى الف�ضل له على عباده يف
جميع ما يق�ضيه ويقدره عليهم و�إن بدا ظاهره مراً قا�سياً
 ،فرب نقمة يف طياتها نعمة .
* و من ح�سن الظن باهلل �أن تعلم �أن ما ي�صيبك من م ِّر
الق�ضاء �إمنا هو رفعة درجات لك �أو عقوبة على ذنب
وقعت فيه .

عظمة خُ لقه وحلمه
وعفوه �صلى اهلل
عليه و �سلم
و�أما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها
كانت خلق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب
العاملني يف �إذ يقول( و�إنك لعلى خلق عظيم)
،ويقول النبي عن نف�سه (�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي)
 ،ويف ذلك قول عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها
حني �سئلت :كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت»كان
خلقه القرءان» �أي كل خ�صلة خري يف القرءان هي
يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف و�صف خلقه
�أي�ضاً»:مل يكن ر�سول اهلل فاح�شاً وال متفح�شاً وال
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت :ما
انتقم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه �إال �أن
تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه:
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�شد حياء من
العذراء يف خدرها وكان �إذا كره �شيئاً عرفناه يف
وجهه» رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من �أو�صافه �صلى
اهلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ي�أخذ العفو
من �أخالق النا�س فقال تعاىل {خُ ذِ ال ْ َع ْف َو َو�أْ ُم ْر
بِال ْ ُع ْر ِف َو�أَ ْع ِر�ضْ َعنِ جْ َ
الاهِ ِلنيَ} (الأعراف.)169/
فما من حليم �إال عرفت له زلة �أما نبينا الأعظم
عليه ال�صالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة الإيذاء
�إال �صرباً ،ومع �إ�رساف اجلاهل �إال حلماً .ومما يدل
على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :اللهم اهد
قومي ف�إنهم ال يعلمون» بعدما فعلوا به وب�أ�صحابه
ما فعلوا .وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم
يف الذين �أخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه
وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغريهم «اذهبوا ف�أنتم
الطلقاء» وذلك يوم الفتح.
وروى �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال»:كنت
مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ
احلا�شية فجذ به �أعرابي بردائه جذبة �شديدة
حتى �أثرت حا�شية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال:
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل
الذي عندك ف�إنك ال حتمل يل من مالك وال من
مال �أبيك!!!
ف�سكت عليه ال�صالة وال�سالم ثم قال :املال مال اهلل
و�أنا عبده و�أعطاه ما طلب ،فهل هناك يف احللم
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�سلم.

انفراد املالكية بالقول باخلروج من اخلالف

جند العلماء قد عربوا عن هذه امل�س�ألة
بعبارتني� :إحداهما :اخلروج من اخلالف،
والثانية :مراعاة اخلالف فال�شاطبي ذكر
�أن املراد بها «مراعاة دليل املخالف»
فاملراد بها �إعمال دليل املخالف.
وعرفها ابن عرفة ب�أنها�« :إعمال دليل

يف الزم مدلوله ،الذي �أعمل فيه نقي�ضه
دليل �آخر»� ،إال �أننا من خالل ا�ستقراء
كتب ال�شافعية جند �أنهم ي�أخذون مبراعاة
اخلالف يقول ال�سيوطي« :القاعدة الثانية
ع�رشة اخلروج من اخلالف م�ستحب
فروعها كثرية جدا ال تكاد حت�صى» �أما

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف
على هذه القاعدة من خالل ما داء يف
كتبهم� .إال �أننا نخل�ص �أن املالكية يل
ينفردوا باعتبار «مراعاة اخلالف» بل �إن
ال�شافعية وافقوهم على العمل بها وذلك
كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
�أيها الأخوة ،قد ال ينتبه الإن�سان �إىل بع�ض امل�صطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف �أ�صل خلقها تعرفها ،الق�ضاء الربيطاين ي�أخذون ع�رشة من
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�شفون احلقيقة ،الإن�سان له فطرة �سليمة
لذلك احلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتدا ًء من دون تعليل.
الرب ما اطم�أنت �إليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت �أن يطلع عليه النا�س ،لك فطرة هذه
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة ،يعني ما �أمرك اهلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له ،وما
نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي �أودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً ،و�سمي ال�شيء الذي ت�أباه
الفطر ال�سليمة منكراً ،من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً
الدليل:
ِلدينِ َحنِي ًفا ﴾ ( �سورة الروم )30 :لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك:
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
للْقِ هَّ
ِط َر َة هَّ
ّا�س َعلَيْ َها لاَ تَبْدِ ي َل خِ َ
ِلدينِ َحنِي ًفا ف ْ
الدي ُن ال ْ َق ِّي ُم ()30
اللِ َذل َِك ِّ
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
اللِ الَّتِي َف َط َر النَ َ
﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا :العدل ح�سن لكن يف الأمراء �أح�سن ،واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء �أح�سن ،وال�سخاء ح�سن
لكن يف الأغنياء �أح�سن ،وال�صرب ح�سن لكن يف الفقراء �أح�سن ،والتوبة ح�سن لكن يف ال�شباب �أح�سن.
يعني ال�شاب �ألزم ما يلزمه التوبة ،واملر�أة �ألزم ما يلزمها احلياء ،والغني �ألزم ما يلزمه ال�سخاء ،والفقري
�ألزم ما يلزمه ال�صرب ،والأمري �ألزم ما يلزمه العدل ،ورد:
�أحب ثالثاً ،وحبي لثالث �أ�شد� ،أحب الطائعني ،وحبي لل�شاب الطائع �أ�شد� ،أحب املتوا�ضعني ،وحبي
للغني املتوا�ضع �أ�شد� ،أحب الكرماء ،وحبي للفقري الكرمي �أ�شد ،و�أبغ�ض ثالثاً ،وبغ�ضي لثالث �أ�شد،
�أبغ�ض الع�صاة ،وبغ�ضي لل�شيخ العا�صي �أ�شد� ،أبغ�ض املتكربين ،وبغ�ضي للفقري املتكرب �أ�شد� ،أبغ�ض
البخالء ،وبغ�ضي للغني البخيل �أ�شد.
ت�ستح فال خري فيك ،و�إن مل
ت�ستح فا�صنع ما �شئت على معنيني� :إن مل
فاحلياء من الإميان ،و�إذا مل
ِ
ِ
ت�ستح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعب�أ بكالم النا�س.
ِ
يف �آيات دقيقة جداً من هذه الآياتَ ﴿ :و�أَنْ ِف ُقوا فيِ َ�سبِيلِ هَّ
اللِ َولاَ تُل ْ ُقوا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال ّتَ ْهل ُ َك ِة (( ﴾ )195
�سورة البقرة ) �إن مل تنفقوا �أو :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة �إن �أنفقت كل �أموالكم ،لذلك الإ�سالم
و�سطي.
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«ت�شرنوبل» ..امل�سل�سل الذي هز العامل يف خم�س حلقات

انتهى م�سل�سل «�صراع العرو�ش» الذي �أ�صبح ال�شغل ال�شاغل للعامل ل�سنوات ،واملو�سم الأخري كان الأكرث انتظارا يف تاريخ امل�سل�سالت
على الإطالق ،ولكن �شبكة «�أت�ش بي �أو» كانت تعد العدة ال�ستمرار ا�ستحواذها على اهتمام امل�شاهدين حتى بعد عر�ض املو�سم
الأخري من م�سل�سلها الأ�شهر ،وذلك بعر�ض م�سل�سل «ت�شرنوبل» الذي فاق كل التوقعات امل�سبقة له.
احتل هذا امل�سل�سل قبل �أن ينتهي
حتى عر�ض �آخر حلقاته قائمة
�أعلى امل�سل�سالت تقييما على
موقع «�آي �أم دي بي» بن�سبة 9.6
من  ،10وي�أتي «�رصاع العرو�ش» يف
املركز ال�ساد�س ،و»بركينغ باد» يف
املركز اخلام�س.
وعلى عك�س «�رصاع العرو�ش»
الذي �أخذت تقييمات حلقاتهالنهائية يف الرتاجع على موقع
«»�آي �أم دي بي» حتى و�صلت
حلقته الأخرية �إىل تقييم -4.3
حافظ «ت�رشنوبل» على التقييمات
املرتفعة التي و�صلت �إىل  9.9يف
احللقة الأخرية ،ليت�شابه يف هذا
الأمر مع م�سل�سل «بركينغ باد»
الذي ح�صل على التقييم ذاته
بال�ضبط عن �آخر حلقاته.
ذكرياتنا ب�ش�أن حادثة ت�رشنوبل
م�شو�شة للغاية ،فمن ناحية الكثري
من م�شاهدي امل�سل�سل يف الوقت
احلايل كانوا �أطفاال �أو مل يولدوا
بعد عند انفجار املفاعل ال�شهري،
ومن ناحية �أخرى وب�سبب طبيعة

االحتاد ال�سوفياتي املتكتمة مل
يتم طرح كل التفا�صيل ب�شفافية،
وكانت تلك واحدة من �أهم مزايا
م�سل�سل «ت�رشنوبل» الذي يعيد
اكت�شاف الق�صة القدمية.
كارثة ت�رشنوبل النووية هي
الأ�شهر يف التاريخ حني انفجر
املفاعل وت�سبب يف وفاة حوايل
� 40شخ�صا و�إ�صابة 2000
�آخرين ،وقدرت اخل�سائر املادية
بحوايل  3مليارات دوالر ،و�أعلنت
مدينة بريبيات ب�شمال �أوكرانيا
منطقة حمظورة ب�سبب التلوث
الإ�شعاعي.
يتكون امل�سل�سل من خم�س
حلقات ،من كتابة كريج مازن،
و�إخراج جون رينك ،وهو �إنتاج
م�شرتك بني �شبكة «�أت�ش بي
�أو» الأمريكية و�شبكة «�سكاي»
الربيطانية.
وكل من املخرج وامل�ؤلف قادمان
ب�سرية ذاتية غنية بالأعمال
املختلفة ،فاملخرج جون رينك
قدم من قبل حلقات يف امل�سل�سل

ال�شهري «بركينغ باد» ،وكذلك
«الكينغ ديد» ،يف حني كتب مازن
�سل�سلة فيلمي «هاجنوفر»،
و»�سكاري موفيز».
ويقدم امل�سل�سل نقال �أمينا
للأحداث التي وقعت يف �أوكرانيا
ال�سوفياتية �صباح يوم � 27أفريل
 ،1986وقد راجع الكاتب العديد
من امل�صادر املختلفة قبل �أن
ي�رشع يف ت�أليف حلقاته ،من
تقارير حكومية وق�ص�ص �شخ�صية
وجمالت علمية وكتب تاريخية.
ولت�صوير امل�سل�سل مت �إعادة �إن�شاء
مدينة ب�شكل مماثل لت�رشنوبل
يف ليتوانيا ،مع االحتفاظ بجو
�سوفياتي �أ�صيل ،وعرث املنتجون
على مفاعل نووي متوقف عن
العمل يف فيزاجينا�س لي�ستخدم
يف ت�صوير اللقطات اخلارجية
والداخلية ،وهو من نف�س نوع
وت�صميم مفاعل ت�رشنوبل،
و�صورت م�شاهد عدة كذلك يف
�أوكرانيا.
�ضم طاقم التمثيل جاريد هاري�س

يف دور فالريي ليجا�سوف ،وهو
كيميائي �سوفياتي مت تعيينه
رئي�سا للجنة التحقيق يف كارثة
ت�رشنوبل ،وبينما كانت احلكومة
ال�سوفياتية حتاول التكتم على
الكارثة والتقليل من حجمها قام
ليجا�سوف بالعك�س ،وت�سببت

يا�سر جالل ي�شيد بفيلم «�سبع الربمبة» لرامز

�أ�شاد الفنان يا�رس جالل مب�ستوى فيلم «�سبع الربمبة» ،بطولة
�شقيقه يا�رس جالل ،والذي يناف�س يف �سباق مو�سم �أفالم
عيد الفطر املبارك.
وقال جالل � ،إنه �شاهد الفيلم داخل �إحدى ال�سينمات،
وا�ستمتع ب�أحداثه التي تت�سم بالطابع الكوميدي ،م�ضيفاً
�أنه مل يرتدد يف تلبية رغبة �شقيقه يف الظهور ك�ضيف �رشف
ب�شخ�صية «رحيم» ،التي ج�سدها يف م�سل�سل يحمل اال�سم
نف�سه يف رم�ضان قبل املا�ضي ،بخا�صة �أن الفيلم �شهد ظهور
كل من �أحمد ال�سقا و�أمري كرارة ب�شخ�صيتي «من�صور احلفني»
و»�سليم الأن�صاري».
ومتنى الفنان التوفيق لكل الأفالم املعرو�ضة يف م�رص ،لثقته
يف بذل اجلميع ملجهودات م�ضنية �أثناء ت�صويرها.
وي�شارك يف بطولة «�سبع الربمبة» جميلة عو�ض وحممد
ثروت وحممد عبدالرحمن وبيومي ف�ؤاد ومها �أبوعوف ،من
ت�أليف ل�ؤي ال�سيد و�إخراج حممود كرمي.

حممد �سعد يدر�س االعتذار عن «عالء الدين»

يدر�س الفنان حممد �سعد االعتذار
عن عدم امل�شاركة يف بطولة
العر�ض امل�رسحي «عالء الدين»
للمخرج جمدي الهواري بعد
تفاو�ض الأخري معه �أكرث من مرة
دون �إمتام التعاقد ب�شكل ر�سمي.
وقال م�صدر من داخل امل�رسحية�،إن
الهواري التقي بالفنان �أحمد عز
يف نهاية �شهر رم�ضان املا�ضي،
وو�ضعا اخلطوط النهائية اخلا�صة
بالعر�ض متهيداً لبدء الربوفات بعد

انتهاء عز من ارتباطاته ال�سينمائية،
م�ضيفاً �أن �سعد يفكر جدياً يف
االعتذار عن جت�سيد �شخ�صية «جن
امل�صباح» ،ما جعل املخرج يفكر
يف �أ�سماء بديلة لت�أدية الدور ،ولكنه
ينتظر عودة �سعد من اململكة
العربية ال�سعودية ،خالل �أيام،
ملعرفة قراره النهائي.
يذكر �أن الفنانة روبي قد تعاقدت
على امل�شاركة يف بطولة امل�رسحية
�أمام �أحمد عز.

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج
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�رصاحته و�صدقه يف �إنقاذ �أوروبا
ال�رشقية من كوارث �أكرب ب�سبب
التلوث الإ�شعاعي ،ومنع انفجار
املفاعالت الثالثة املتبقية.
هاري�س تر�شح من قبل للإميي
عن م�سل�سلي «ماد مني» ،و»ذا
كراون» ،و�شارك يف �أفالم مثل

«لعبة الظالل» ل�شريلوك هوملز،
و «احلالة املحرية» لبنجامني
بوتون.
و�شارك هاري�س البطولة �ستيالن
�سكار�سجارد يف دور بوري�ش
�رشبينا نائب رئي�س جمل�س
الوزراء الذي قاد اللجنة احلكومية
يف ت�رشنوبل بعد احلادث ،وعمل
مع ليجا�سوف ليحددا طريقة
التعامل مع الكارثة ،وتقع خالفات
بني الرجلني ب�سبب ال�صدام
الطبيعي بني العلم والدولة ،وظهر
�سكار�سجارد يف العديد من
الأعمال� ،آخرها فيلم «ماما ميا».
و�ساهم هذان املمثالن بالإ�ضافة
�إىل ال�شخ�صيتني املر�سومتني
ب�إتقان وح�س الواقعية يف العمل
ككل يف �إ�ضفاء طابع من الأ�صالة
على امل�سل�سل ،مما جعله �أكرث من
جمرد عمل يتابعه امل�شاهدون
بل وثيقة �أ�صلية عن حادثة مثرية
وغام�ضة التفا�صيل.

�أحمد فهمي :مل �أتقا�ض �أجر ًا
عن «حملة فرعون»

قال الفنان �أحمد فهمي �إنه مل يتقا�ض �أجراً عن ظهوره �ضيف �رشف
يف فيلم «حملة فرعون» للمخرج ر�ؤوف عبدالعزيز ،بطولة الفنان عمرو
�سعد ،والذي يُعر�ض حالياً داخل دور العر�ض ال�سينمائي يف م�رص.
و�أ�ضاف فهمي� ،أنه معتاد على عدم تقا�ضى مليم واحد عند ظهوره
�ضيف �رشف يف ال�سينما ،م�شرياً �إيل �أنه ال يرتدد يف م�ساعدة زمالئه
طاملا �أن م�شاركته �ستحمل �إفادة لهم ،بح�سب قوله.
ودلل الفنان على كالمه قائ ً
ال�« :أوافق على مطالب املنتجني
با�ستخدام م�شاهدي يف الإعالنات الدعائية لأفالمهم ،رغم رف�ض
جنوم يظهرون ك�ضيوف �رشف هذه املطالب ،ولكن حينما ا�ست�أذنني
املنتج حممد ال�سبكي يف ظهوري ب�إعالن «حملة فرعون» وافقت دون
تردد.
وي�شارك يف بطولة «حملة فرعون» روبي وحممود عبداملغني وحممد
لطفي وحمدي املريغني والنجمان العامليان مايك تاي�سون وثور
بجورن�سون.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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�أملانيا تهدد مر�سيد�س بغرامة  3.75مليار مر�سيد�س تتميز بـ "وح�ش"
ريا�ضي جديد
يورو ملخالفة معايري انبعاثات الديزل

هدد وزير النقل الأملاين
�أندريا�س �شاور بفر�ض غرامة
 3.75مليار يورو على داميلر
مالكة مر�سيد�س ،وذلك لو�ضعها
برجميات تتالعب باالنبعاثات يف
�سيارات الديزل.
وذكرت جملة �شبيغل الأملانية �أن
�شاور ا�ستجوب رئي�س داميلر ديرت

زيت�شه خالل االثنني املا�ضي حول
موديالت �سيارات الركاب وفان
مر�سيد�س التي اكت�شف م�ؤخرا
�أن بها برجميات غري قانونية
وح�سب رويرتز فقد �رصح �شاور
ب�أن ما ي�صل �إىل � 750,000سيارة
مر�سيد�س رمبا ت�أثرت بالتالعب
ما قد يدفع احلكومة الأملانية

�إىل فر�ض غرامة  5,000يورو
( 21,880ريال) على كل �سيارة.
واجلدير بالذكر �أنه مت �إجبار
مر�سيد�س م�ؤخرا على ا�ستدعاء
فيتو فان مبحرك رينو  1.6لرت
لتخطيها معدالت االنبعاثات
القانونية� ،إال �أن �صانعة ال�سيارات
الأملانية ا�ست�أنفت على القرار

�أمام الق�ضاء ،لذا فالعالقات
متوترة بينهما حاليا.
هذا ومقرر �أن ينعقد اجتماع
بني م�س�ؤويل داميلر ووزارة النقل
الأملانية نهاية يونيو اجلاري
وذلك لبحث �سبل تهيئة �سيارات
مر�سيد�س مع معايري انبعاثات
الديزل القانونية وحل اخلالف.

كاروالينا اجلنوبية

بي �إم دبليو ت�شتعل وهي متوقفة دون �سبب وتدمر
منزال بالكامل

ا�شتعلت �أل�سنة اللهب يف بي �إم دبليو ،ما �أدى �إىل تدمري منزل بالكامل يف والية كاروالينا اجلنوبية ح�سب و�سائل الإعالم
الأمريكية ،ف�إن التحقيقات �أثبتت بالفعل ب�أن ال�سيارة هي املت�سبب يف احلريق بالرغم من �أنها كانت متوقفة
ومركونة يف املر�آب.
وح�سب الدفاع املدين الأمريكي ،ف�إن مالكة املنزل فتحت املر�آب لأخذ �سيارتها واخلروج بها،
لتفاج�أ بنريان �ضخمة تلتهم بي �إم دبليو خا�صتها ،مع العلم �أنه مل يتم الك�شف عن املوديل.
بحلول الوقت الذي و�صل فيه رجال الإطفاء �إىل موقع احلادث ،كان غالبية املنزل قد احرتق
بالفعل واحتاجوا � 302.8ألف لرت مياه قبل �أن يتم �إخماد النريان.
لي�ست هذه �أول مرة حترتق فيها بي �إم دبليو ،حيث ك�شفت  ABCيف تقريرها خالل العام
املا�ضي عن احرتاق ما يزيد عن  40بي �إم دبليو على مدار �آخر � 5سنوات يف الواليات
املتحدة.
ويف نوفمرب  ،2017ا�ستدعت �صانعة ال�سيارات الأملانية  1.4مليون �سيارة ملخاطر احرتاق
الفئة الثالثة واخلام�سة و X5و X3و Z3والتي مت بنا�ؤها خالل  2011-2006وذلك يعود �إىل
عيب يف تو�صيالت مكيف الهواء .م�س�ؤولو الإطفاء م�ستمرون حاليا يف التحقيق وقد �رصحوا ب�أنه
�سيتم �س�ؤال بي �إم دبليو ع ّما �إذا كانت ال�سيارة امل�شتعلة متورطة يف الإ�ستدعاء �أم ال.

�أعلنت �رشكة "Mercedes-
 "AMGنيتها �إطالق �سيارة
جديدة مميزة خم�ص�صة لع�شاق
ال�رسعة وتنفرد هذه ال�سيارة
التي حتمل ا�سم "AMG GT
 "Door Coupe-4بهيكل �أنيق
عايل االن�سيابية ،ي�شبه �إىل حد ما
هيكل �سيارات "Mercedes-
 "Benz SLCمزود بجناح هوائي
خلفي ي�ضفي على املركبة املزيد

من الثبات عند القيادة ب�رسعات
عالية ومن املنتظر �أن تظهر هذه
ال�سيارة بـ � 3أنواع من املحركات:
توربينية بـ � 8أ�سطوانات وعزم 585
و 639ح�صانا ،وحمركات توربينية
بعزم  435ح�صانا وميكن لهذه
املركبة زيادة ت�سارعها من � 0إىل
 100كلم� /ساعة يف غ�ضون 3.2
ثانية ،والو�صول �إىل �رسعة 315
كلم� /ساعة

�أ�سباب و�أعرا�ض اختالط الزيت واملاء داخل حمرك ال�سيارة وخماطره
املحرك هو واحد من �أهم �أجزاء
ال�سيارة ،ويعتمد يف عمله على
عدة عنا�رص منها الزيت واملاء
وكل منهما له عمل خمتلف،
لكن عندما يختلطان ببع�ضيهما
يت�سبب ذلك يف �أعرا�ض خطرية
ون�ستعر�ض هنا �أ�سباب اختالط
الزيت واملاء والأعرا�ض الناجتة
من هذا االختالط.
�أ�سباب اختالط الزيت مع املاء
يف املحرك

 -1تفكك الأختام
�أختام املحرك هي عبارة عن
قطع

دائرية م�صنوعة من احلديد
ت�ستخدم مبحرك ال�سيارة
ملنع الزيوت املوجودة به من
الت�رسب ،ويف حال تهالك هذه
الأختام يت�رسب الزيت منها
ويختلط مباء الردياتري ،ومن
عالمات �أنه ال�سبب يف الت�رسيب
هو ظهور الزيت على الطبقة
اخلارجية للختم.
 -2تلف اجلوان اخلا�ص
باملحرك
واجلوان هو جزء رفيع من
املعدن يغلق اجلزء العلوي يف
املحرك ،ويعمل على منع ت�رسب
املاء �أو الزيت من املحرك اىل
اخلارج ،ويف

حال تعر�ض املحرك للحرارة
ال�شديدة �أو تهالك اجلوان ،ينتج
عنه ت�رسب زيت املحرك �إىل
قنوات املياه.

�أعرا�ض اختالط الزيت
مع املاء
االرتفاع امل�ستمر يف حرارة
املحرك� ،أعلى من القيا�س
الطبيعي ب�شكل ملحوظ.
تغري ملحوظ للون الزيت وزيادة
كثافته داخل املحرك.
�سحب املاء من الردياتري
وتناق�صه ب�إ�ستمرار.
�أ ي�ضا

جند تغري يف لون املاء داخل
الردياتري.
تغري �صوت املحرك مع ا�ضطراب
واهتزاز �أثناء الدوران.
خروج �أبخرة ودخان من غرفة
املحرك.
قد جند اهتزاز وا�ضطراب �أثناء
ت�شغيل املحرك مع ارتفاع يف
ال�صوت.
�أخريا عند ظهور �أي من هذه
الأعرا�ض على �سيارتك ،يجب
�إيقاف املحرك عن العمل فورا،
والتوجه �إىل مركز �صيانة حتى ال
تتفاقم امل�شكلة وت�ؤدي �إىل تلف
املحرك.

�إ�شهار
PUB
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Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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Avis aux kiosques
et points de vente
Nous demandons aux propriétaires de
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
non distribution de notre journal, de nous
contacter au numéro suivant :

021 69 64 83
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حت�سبا لأي عقوبات �أمريكية

تراجع �شعبية في�س بوك بني املراهقني

�أظهرت درا�سة ملركز �أبحاث
بيو �أن  %51من املراهقني
ي�ستخدمون في�س بوك ،يف حني
تزيد الن�سبة �إىل  %85ملوقع
يوتيوب و %72لإن�ستغرام و%69
موقع �سناب �شات وح�سب موقع
«�سي نت دوت كوم» املتخ�ص�ص
يف التكنولوجيا ف�إن الأمر ي�صبح

�أ�شد �سوءاً ،بعد �س�ؤال املراهقني
عن املوقع الأكرث ا�ستخداماً
من قبلهم ،حيث قال %32
منهم �إنهم ي�ستخدمون يوتيوب،
با�ستمرار و� %15إن�ستغرام ،و%35
ي�ستخدمون �سناب �شات ،وقال
 %10فقط من املراهقني الذين
�شملهم امل�سح �إنهم ي�ستخدمون

في�س بوك با�ستمرار .وقالت
ن�سبة �أقل من املراهقني �إنهم
ي�ستخدمون مواقع التوا�صل
االجتماعي الأخرى با�ستمرار
مثل تويرت ،ووريدت ،وتامبلر.
يف الوقت نف�سه ف�إن %95
من املراهقني قالوا �إنهم
ي�ستخدمون مواقع التوا�صل

االجتماعي عرب الهواتف
الذكية .ومل يقدم املراهقون
ر�أياً ملمو�ساً عما �إذا كانوا يرون
الدخول �إىل مواقع التوا�صل
االجتماعي جيداً �أم �سيئاً
وقال  %45منهم �إن ت�أثري مواقع
التوا�صل االجتماعي على
حياتهم ال �إيجابي وال �سلبي.

م�ساعد « »Alexaال�صوتي ي�ساعد
الأطفال على تعلم �آداب احلديث!
�أكدت �رشكة �أمازون امل�صنعة مل�ساعدات « »Alexaال�صوتية �أنها �ست�ضيف
�إليها ميزات جديدة مل�ساعدة الأطفال على تعلم اللباقة و�آداب احلديث.
وي�شري اخلرباء يف ال�رشكة �إىل �أن الكثري من الآباء باتوا ي�شتكون يف ال�سنوات
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها �أطفالهم ،وخ�صو�صا عند ا�ستعمال
الأوامر ال�صوتية للتوا�صل مع الأجهزة الذكية ،لذا قرروا �إطالق حتديث جديد
لربجميات م�ساعدهم ال�صوتي املنزيل « ،»Alexaتنفذ �أوامر امل�ستخدم
فقط عندما يتبع �س�ؤاله �أو طلبه بعبارات معينة كـ «من ف�ضلك» و»�شكرا»،
وبالتايل �سيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�ضافة لتلك امليزات ف�إن التحديث اجلديد �سيمنع « »Alexaمن
اال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلفّظ بعبارات نابية ،كما ميكن للآباء �أن
يربجموه ليحظر على الأطفال �سماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.
يذكر �أن �أمازون �أ�ضافت م�ؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على
« »Alexaليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�صوتية املوجودة يف الأ�سواق
كم�ساعد �آبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك ّ
تعدل « »CT6ال�شهرية
تعتزم �رشكة كاديالك قريبا طرح منوذجها اجلديد من �سيارات «»CT6
املعدلة ،املتوقع �أن ت�صبح املناف�س الأقوى ل�سيارات مر�سيد�س و بي �إم
دبليو الفاخرة و�شملت التعديالت العديد من املالمح اخلارجية لـ «»CT6
كممت�صات ال�صدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�صندوق اخللفي وامل�صابيح
التي �أ�صبحت �أكرث متيزا مع �إدخال تقنيات  LEDعليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة ،ف�ستزود مبحركات بـ
� 8أ�سطوانات ب�سعة  4.2لرت وعزم � 507أح�صنة� ،أما الن�سخة الريا�ضية «CT6
 »V-Sportف�ست�أتي مبحركات توربينية بعزم  557ح�صانا.
ول�ضمان قيادة �سل�سة و�آمنة لهذه ال�سيارات ،زودتها كاديالك ب�أنظمة فرملة
حتوي �أقرا�ص فرامل متينة مبقا�س  19بو�صة ،ووحدات حتكم من نوع
« ،»Bremboف�ضال عن �أنظمة قيادة �إلكرتونية متطورة و�أنظمة منع انزالق
ال�سيارة �أثناء احلركة ال�رسيعة.

« »Huaweiتطور نظام ت�شغيل
خا�ص بها بديال عن «»Windows
و «»Android

طورت �رشكة  Huaweiال�صينية،
نظام ت�شغيل خا�ص بها ،ليكون
بديال عن نظامي الت�شغيل
و،Windows
Android
ح�سبما �أكدت South China
.Morning Post
وقد بد�أت ال�رشكة الرائدة يف
بيع الهواتف الذكية يف ال�صني،
بتطوير نظام الت�شغيل اخلا�ص
بها يف عام  ،2012بعد �أن �رشعت
الواليات املتحدة ب�إجراء حتقيق
يف حق �رشكة  ZTEال�صينية
لت�صنيع معدات االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية ،ومنعت الحقا من
ا�ستخدام التكنولوجيا الأمريكية يف
منتجاتها.

و�أو�ضحت South China
� Morning Postأن العمل على
نظام الت�شغيل الذي �سيكون متاحا
يف كل من الأجهزة املحمولة
و�أجهزة �سطح املكتب ،يف حالة
«ال�سيناريو الأ�سو�أ» وهو �أن تفر�ض
الواليات املتحدة عليها ،كما كانت
�ضد .ZTE
جتدر الإ�شارة �إىل �أن النظام الذي
متكنت  Huaweiمن تطويره،
�أ�سو�أ بكثري من  ،Androidمن
حيث اخل�صائ�ص .ويف الوقت
نف�سه ،ت�ؤكد �إدارة ال�رشكة �أنها ال
تخطط لإطالق النظام يف حال
كان ا�ستخدام التقنيات الأمريكية
متاحا.

« »Disneyتطرح �سرتة
ذكية لهواة الألعاب
تعاون اخلرباء يف �رشكة «»Disney
ال�شهرية مع علماء من معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا لتطوير
�سرتة ذكية خم�ص�صة ملحبي �ألعاب
الفيديو.
و�صممت �سرتة «»Force Jacket

خ�صي�صا ملحبي �ألعاب وتقنيات الواقع
االفرتا�ضي ،وزودت بالعديد من
م�ست�شعرات احلركة وال�ضغط و�أكيا�س
هوائية تنتفخ فج�أة ويف حلظات معينة،
لتعطي امل�ستخدم �شعورا ب�أنه يتلقى
�صدمات حقيقية �أثناء ممار�سة اللعب.

كما توفر هذه ال�سرتة مل�ستخدمها �أثناء
م�شاهدة الفيديوهات االفرتا�ضية �شعورا
ب�أن الأ�شياء تالم�سه كما يف الواقع،
�أو �شعور العناق يف احلقيقة ،وميكن
مل�ستعملها التحكم ب�شدة ال�ضغط الذي
تولده على ج�سمه.

�آبل تطور هاتفا قابال للطي
ذكر �أحد املحللني التابعني ل�رشكة
 »Merrillالأمريكية
«Lynch
املتخ�ص�صة بخدمات التمويل �أن �رشكة
�آبل تتح�رض لإطالق هاتف ذكي قابل
للطي عام  .2020ويتوقع اخلرباء �أن
يزود هذا الهاتف ب�شا�شة مرنة من نوع
« ،»microLEDكانت قد �أكدت عدة
مواقع �أن �آبل تعمل على تطويرها حاليا،
حيث تتميز تلك ال�شا�شات ب�أن كل بيك�سل
فيها قادر على بث ال�ضوء ب�شكل م�ستقل.
وت�أتي تلك الأخبار بعد مدة من ت�أكيد
موقع «� »Patently Appleأن ال�رشكة

تعمل على تطوير �شا�شات بدقة «»8K
خم�ص�صة للهواتف الذكية والكمبيوترات
وخوذ الواقع االفرتا�ضي ،وتتميز ب�أنها
قادرة على تتبع حركة عني امل�ستخدم
وتوفري الطاقة .ويذكر �أن �آبل لي�ست �أول
�رشكة تعمل على تطوير تقنيات الهواتف
القابلة للطي ،فمنذ مدة ،وعلى هام�ش
معر�ض  2018-CESيف ال�س فيغا�س،
رفعت �رشكة �سام�سونغ ال�رسية عن
النموذج الأويل لهاتف ذكي مع �شا�شة
قابلة للطي ،من املفرت�ض �أن يطرح
ر�سميا ،عام .2019

�سجل عمالق �صناعة الإلكرتونيات
ال�صينية « »Meizuبراءة اخرتاع تتعلق
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع
 GizChinaال�شهري �أن «براءة االخرتاع
التي تقدمت بها  Meizuالعام الفائت
و�رصحت عنها م�ؤخرا ،تتعلق بتقنية

جديدة لدمج ما�سح ب�صمات الأ�صابع
حتت �شا�شة الهاتف الذكي ،حيث من
املفرت�ض �أن يو�ضع املا�سح مكان زر
� Homeأ�سفل ال�شا�شة ،لي�ستخدم
لقفل الهاتف وحتى �إمتام عمليات الدفع
الإلكرتوين».

« »Meizuت�سجل
براءة اخرتاع جديدة
ويذكر �أن ميزة دمج ما�سح الب�صمات
يف �شا�شة الهاتف تتوفر حاليا يف جهاز
« »Plus UD Vivo X20فقط ،لكن
من املنتظر �أن تظهر يف هواتف �رشكة
�شاومي « »2S Mi MIXالتي �ستطرح
قريبا.
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الإثنني  17جوان  2019املوافـق ل� 14شوال 1440هـ

ابتداء من اليوم االثنني

الفريق قايد �صالح يف
زيارة عمل و�إىل بب�شار
يقوم نائب وزير الدفاع الوطني ,رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ,الفريق �أحمد قايد
�صالح ,ابتدا ًء من يوم اليوم االثنني بزيارة عمل
وتفتي�ش �إىل الناحية الع�سكرية الثالثة بب�شار,
ح�سب ما �أفاد به �أم�س الأحد بيان لوزارة
الدفاع الوطني و �أو�ضح امل�صدر ذاته �أنه خالل
هذه الزيارة «�سي�رشف الفريق قايد �صالح على
تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية احلية ,يندرج يف
�إطار اختتام �سنة التح�ضري القتايل ,2019-2018
و يعقد لقاءات توجيهية مع �إطارات و�أفراد
الناحية الع�سكرية الثالثة»

تي�سم�سيلت

�إنقاذ كهل بعد �سقوطه
داخل بئر
متكن �أعوان احلماية املدنية لتي�سم�سيلت من
�إنقاذ كهل (� 49سنة) من املوت بعد �سقوطه
داخل بئر عميقة بدوار «ال�رشاوقة» ببلدية
لرجام ح�سبما علم لدى ذات امل�صالح .و �أو�ضح
ذات امل�صدر �أن الأعوان متكنوا من اخراج هذا
الكهل الذي كان يعمل يف ور�شة حلفر هذا البئر
الذي يبلغ عمقها  13مرتا و ذلك يف ظرف ربع
�ساعة م�ضيفا ب�أن هذا ال�شخ�ص قد تعر�ض
لإ�صابة يف الظهر و الر�أ�س ا�ستلزمت نقله �إىل
اال�ستعجاالت الطبية بالعيادة متعددة اخلدمات
للرجام علما ب�أن حالته «لي�ست خطرية»و من
جهتها فتحت م�صالح الدرك الوطني حتقيقا
ملعرفة �أ�سبتب هذا احلادث.

ال�شلف

�إتالف  12هكتارا من الغطاء
الغابي خالل  15يوما
�أتت  8حرائق �سجلت عرب اقليم والية ال�شلف
على زهاء  12هكتارا من الغطاء الغابي ,خالل
 15يوما من انطالق حملة الوقاية ومكافحة
احلرائق ,ح�سبما علم �أم�س الأحد لدى حمافظة
الغابات و�أو�ضح املكلف بالإعالم بذات
امل�صالح ,حممد بوغالية� ,أن م�صاحله �سجلت
خالل �أول  15يوما من انطالق حملة الوقاية
ومكافحة احلرائق اتالف ما يربو عن 11.75
هكتارا من الغطاء الغابي يف  8حرائق �شبت
بجنوب �رشق الوالية.

غليزان

�سكان الرتاميية وال�شعبة
احلمراء يحتجون
احتج �أم�س �سكان دوار الرتاميية بوادي ارهيو
وال�شعبة احلمراء بجديوية حيث جتمعوا على
مقربة من نقطة عبور �شاحنات جمع النفايات
والبقايا املنزلية وجمع الأتربة ومنعهم من
التفريغ نظرا للآثار ال�سلبية التي �أ�صبحت
تنجم عن تلك البقايا من روائح وانت�شار
للديدان وال�رصا�صري ف�ضال على الإزعاج الذي
طال ال�سكان بفعل احلركة الد�ؤوبة لل�شاحنات
املحتجون طالبوا بتدخل عاجل لل�سلطات
املحلية وعلى ر�أ�سها الوايل من �أجل �إعادة
النظر يف مركز الردم الذي كلف اخلزينة �أكرث
من  20مليار �سنتيم ومت تد�شينه منت�صف عام
 2018من قبل وزير البيئة ويف ظل تدهور
الأو�ضاع تنقل النائب باملجل�س ال�شعبي البلدي
لبلدية وادي ارهيو �إىل عني املكان لالطالع على
الأو�ضاع واال�ستماع �إىل ان�شغاالتهم �إال �أنه تفاج�أ
بانتفا�ضة املحتجني الذين �أرغموه على العودة
راجال ومن ح�سن حظه فر بجلده جراء غ�ضب
ال�سكان الذين حملوه مبعية املري ورئي�س الدائرة
ال�سابق م�س�ؤولية اجناز مركز للردم يخالف متاما
املعايري واملقايي�س ح�سب املحتجون الذين
طالبوا ال�سلطات العليا بفتح حتقيق يف امل�رشوع
قم
الذي �أنفقت عليه �أمواال طائلة.

www.elwassat.com

بعدما حتولت �إىل طريق خ�صب لال�ستفادة من تخفي�ض العقوبة �أو االعفاء

وزارة العدل حت�صي  4226حمبو�سا يجتاز
البكالوريا يف  43م�ؤ�س�سة عقابية
حممد بن ترار
ك�شفت وزارة العدل يف بيان
لها عن ت�سجيل  4226حمبو�سا
قد با�رش يف اجراء امتحان
البكالوريا لدورة 2019بداية من
يوم �أم�س االحد موزعني 43
م�ؤ�س�سة عقابية التي حتولت
اىل مراكز امتحان ي�ؤطرها
�إطارات من قطاع الرتبية وفقا
لالتفاقية املربمة بني وزارتي
العدل والرتبية يف جمال التكوين
اخلا�ص بامل�ساجني وت�أطري
االمتحانات .
هذا وقد �أرتفع عدد امل�ساجني
املقبلني على التعلم واالمتحانات
بعدما حتولت اىل طريقا خ�صبا
من اجل اال�ستفادة من تخفي�ض
العقوبة واالعفاء خا�صة لدى
املتابعني بتهم
املحبو�سني
خطرية ال ت�ستفيد من االعفاء ،

على غرار املتابعات يف ق�ضايا
املخدرات  ،القتل  ،التهريب
والإرهاب  ،حيث ا�صبح النجاح
يف البكالوريا �أو الو�صول اىل
درجات متقدمة من التعليم ت�شفع
له باال�ستفادة من االعفاء �أو يف
تخفيف االحكام.

هذا وقد �أ�شارت وزارة العدل
ت�سجيل  40417حمبو�سا �سجل
ملوا�صلة الدرا�سة مبختلف
االطوار منهم  32323حمبو�سا
يبا�رش تعليمه عن بعد و 955اخر
م�سجل يف اجلامعات ملوا�صلة
تعليمهم العايل  ،من جانب اخر

البويرة

مت ت�سجيا  7139حمبو�س يدر�س
يف اق�سام حمو االمية  ،كما مت
ال�سماح ل� 702أ�ستاذا بتقدمي
درو�س الدعم داخل امل�ؤ�س�سات
العقابية خا�صة لدى النزالء
املقبلني على امتحانات نهاية
ال�سنة  ،من جانب اخر مت �إح�صاء
 41403نزيال ي�ستفيد من تكوين
مهني موزعا على 117تخ�ص�صا
 ،هذا و�أ�شارت وزارة العدل ان
م�صالح التكوين واالدماج على
م�ستو  43م�ؤ�س�سة عقابية عرفت
ارتفاعا كبريا يف عدد النزالء
املقبلني على حت�سني امل�ستوى
واجراء امتحانات نهاية ال�سنة
 ،وذلك منذ حتول النجاح يف
االمتحان ي�ضمن اال�ستفادة من
تخفيف العقوبة وحتى االعفاء
منها ما �شجع على ارتفاع عدد
االمتحانات
املقبلني على
الطامعني يف العفو.

اجللفة

العط�ش يع�صف بقرى العجيبة حملة للتربع بالدم
يف عز ال�صيف
يعي�ش �سكان قرى بلدية العجيبة الواقعة
على بعد  25كلم �رشق عا�صمة والية البويرة
على وقع �أزمة عط�ش حادة ع�صفت بهم
مع بدايات ف�صل احلر وحولت حياتهم �إىل
جحيم حقيقي يرزحون حتت نري الرحالت
ال�شاقة للح�صول على قطرة املاء يف وقت
بقيت وعود خمتلف املجال�س املنتخبة
املتعاقبة خالل ال�سنوات الفارطة جمرد
كالم لال�ستهالك يف احلمالت الإنتخابية
�رسعان ما يدفن يف طي الن�سيان اىل حني
�إعادة نف�س اال�سطوانة خالل كل � 5سنوات
.
�أكد �سكان قرى �أزكنون واملدر�سة وبوعكا�ش
وغريها قي ت�رصيحات متفرقة لهم ليومية «
الو�سط « �أنهم مل ي�صدقوا �أنف�سهم يف �سنة
 2019يبقى حلمهم الأكرب ربط منازلهم
مبادة املاء ال�رشوب التي ال ميكن اال�ستغناء
عنها بل تزداد احلاجة �إليها خالل الفرتة
ال�صيفية و�سبيلهم الوحيد لتوفريها هو
جلوئهم اىل �إقتناء �صهاريج املياه ب�أثمان

باهظة ت�صل �إىل  1500دج لل�صهريج الواحد
ب�سبب ج�شع بع�ض �أ�صحاب ال�صهاريج الذين
ي�ستغلون الفر�صة لنهب جيوب الغالبى من
الزوالية مب�صاريف هم يف غنى عنها على
حد قولهم  ,كما ا�ستغرب حمدثونا حرمان
مناطقهم من هذه املادة رغم قربهم من
�سد تيل�سديث ثاين �أكرب �سد بالوالية الذي
تتزود منه عديد البلديات واملناطق داخل
وخارج �إقليم الوالية كامل�سيلة والربج الأمر
الذي اعتربوه �إجحافا وتهمي�شا ممنهجا لهم
رغم الوعود املتكررة للم�س�ؤولني ب�إنهاء هذا
الإ�شكال الذي يبقى معلقا �إىل اجل غري
م�سمى  ,ما �أدى بقاطني قرية �أزكنون �إىل
�شن حركة احتجاجية �أقدموا خاللها على
غلق مقر البلدية ليومني من �أجل �إ�سماع
�صوتهم وال�ضغط على ال�سلطات من اجل
التحرك �رسيعا وجت�سيد وعودها االنتخابية
على ار�ض الواقع منا�شدين وايل الوالية من
اجل التدخل العاجل يف هذه الق�ضية يف
�أقرب الآجال .
�أح�سن مرزوق

�شهدت حملة للتربع بالدم التي نظمت مبدينة
اجللفة ا�ستقطابا كبريا ملانحني �أوفياء و �أخرون
جدد عجت بهم خيمة ت�ضامنية ن�صبت يف �إطار
االحتفاء باليوم العاملي للتربع بالدم امل�صادف ل ـ
 14من �شهر جوان من كل عام.
و�سجل يف م�ستهل املبادرة  -التي دعا �إليها مكتب
هيئة الإغاثة اجلزائرية جلمعية الإر�شاد والإ�صالح
اجلزائري بالتن�سيق مع مركب الأمومة والطفولة
الذي وفر من جانبه الإمكانات الالزمة والطاقم
الطبي وال�شبه طبي -جمع يف الفرتة ال�صباحية
�أزيد من  60كي�سا ملتربعني اعتادوا هذا الفعل
احل�ضاري و �آخرون جدد وجدوا �أنف�سهم من بني
املتربعني ويرتقب الطاقم الطبي امل�رشف على
حملة التربع هذه بلوغ جمع قرابة  100كي�س من
الدم  ,لأجل حتليلها �أوال وجعلها بعد الت�أكد من
خلوها من الأمرا�ض املعدية يف رفوف بنوك الدم
للإ�ستفادة منها يف احلاالت الإ�ستعجالية .

خالل الفرتة املمتدة بني � 15إىل  16جوان
 2019و �إىل غاية �صبيحة هذا اليوم على
ال�ساعة الثامنة �صباحا (�أي خالل � 24ساعة
الأخرية) �سجلت وحدات احلماية املدنية
 3071تدخال يف عــدة مناطق خمتلفة
من الوطن وهذا على �إثر تلقي مكاملات
اال�ستغـاثة من طرف املواطنني ،هذه
التدخالت �شملت خمتلف جماالت �أن�شطة
احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث
املرور ،احلوادث املنزلية ،الإجالء ال�صحي،

�إخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية ...الخ.
حيث تدخلت وحدات احلماية املدنية على
اثر عدة حوادث مرور منها  04الأكرث دموية
ت�سببت يف وفاة � 03أ�شخا�ص و �إ�صابة 19
�آخرين بجروح� ،أين مت �إ�سعافهم ثم نقلهم
�إىل خمتلف امل�ست�شفيات� ،أثقل ح�صيلة
�سجلت بوالية �إليزي بوفاة  01امر�أة و01
ر�ضيع ،على اثر انقالب �سيارة من الوزن
اخلفيف على الطريق الوطني رقم  03ببلدية
ودائرة عني �أمنا�ص.
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والهجرة ،حيث �سيحت�ضن الربملان �أوىل
هذه النقا�شات يف �شهر �سبتمرب القادم.

النقل باجتاه ال�شواطئ
عني متو�شنت

 273ترخي�صا
ال�ستغالل اخلطوط

منحت مديرية النقل بوالية عني
متو�شنت خالل �شهر جوان اجلاري
 273ترخي�صا ال�ستغالل خطوط
للنقل باجتاه �شواطئ الوالية خالل
مو�سم اال�صطياف ,ح�سبما علم لدى
ذات الهيئة.

�صالح يرد على
عر�ض ريال مدريد
ويوفنتو�س

�سيدي بلعبا�س

حجز  400غرام
من الكيف املعالج

بني � 15إىل  16جوان 2019

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح4
�أ�شخا�ص

فرن�سا ترف�ض
�إن�شاء نظام
احل�ص�ص لالجئني

متكنت م�صالح الدرك الوطني ب�سيدي بلعبا�س من
حجز  400غرام من الكيف املعالج بنب بادي�س و
توقيف �ستة �أ�شخا�ص متورطني ح�سبما علم لدى
م�صدر امني و �أو�ضح ذات امل�صدر انه مت حجز
هذه الكمية من املخدرات بعد عملية تفتي�ش
مل�سكن احد املتورطني.
و �أ�شار ذات امل�صدر �إىل �أن املتورطني من بينهم
موظف ين�شطون ما بني واليتي �سيدي بلعبا�س
و تلم�سان هذا وال تزال التحقيقات جارية من
اجل ك�شف باقي �أفراد هذه ال�شبكة التي تروج
املخدرات باجلهة الغربية للبالد.

يبدو �أن تتويج ليفربول بلقب دوري �أبطال
�أوروبا هذا املو�سم ،دفع جنمه وهدافه
امل�رصي حممد �صالح للت�شبث به �أكرث،
فقد رف�ض كل العرو�ض املقدمة له
للرحيل خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
احلالية.
وك�شفت تقارير �إعالمية �إجنليزية� ،أن
الدويل امل�رصي رف�ض عر�ضني مغريني،
تقدما بهما نادي يوفنتو�س ،بطل �إيطاليا
يف املوا�سم الثمانية الأخرية ،وريال
مدريد الإ�سباين و�أو�ضحت التقارير� ،أن
كال الفريقني قدما عر�ضا قيمته 150
مليون جنيه ا�سرتليني ،للظفر بخدمات
�صاحب الـ 27عاما� ،إال �أن هذا الأخري
رف�ض مغادرة ليفربول الذي توج مطلع
هذا ال�شهر بلقب دوري �أبطال �أوروبا
للمرة ال�ساد�سة يف تاريخه ،والأوىل منذ
 2005و�أ�شارت �إىل �أن �أو�ضاع �صالح مع
ليفربول جيدة جدا ،وقد ارت�أى �أن ي�ؤجل
النظر يف م�ستقبله �إىل املو�سم املقبل.

