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نتائج من الناحية
... القانونية

،،

للمطالبة برحيل م�س�ؤويل ملف
اليد العاملة املتقاع�سني
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�أويـ ــحيى م ـ ـ ـ ـ ــن الأرنـ ـ ـ ــدي
حم�س وميثل نف�سه
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 لن تقبل: عبد الرحمان بن فرحات
3امل�شاركة يف ت�شكيل احلكومة �ص
world AVENIR

ب ـ ـ ــطالو متـ ـ ــرنا�سـت
عدم قدرتها على امل�سايرة الإيجابية للحراك الأخري
تنحية مديرة الإعالم برئا�سة يوا�صلون احتجاجهم
اجلمهورية فريدة ب�سعة ويهددون بالت�ص ــعيد
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Langues étrangères
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2

عني الو�سط

الثالثاء  19مار�س  2019املوافـق ل10رجب 1440هـ

بعد تف�شي ظاهرة التهريب الدويل والغ�ش ال�ضريبي عربها

20مليارا لدعم املوانئ
الغربية ب�أجهزة �سكانري متطورة
با�رشت الإدارة العامة مل�ؤ�س�سات
ت�سيري املوانئ بالتعاون مع وزارة
النقل خمططا من اجل رقمنة املوانئ
الن�شيطة باجلهة الغربية وتفعيل ن�شاط
الرقابة بها على خلفية ارتفاع تهريب
املواد الغري مطابقة واملمنوعة بها،
والتي و�ضعت هذه املوانئ حيز
الرقابة منذ اكت�شاف ق�ضية ال701
كلغ من  الكوكايني خالل ال�سنة
املا�ضية والتي عرفت بكمال �شيخي
�أو كمال البو�شي ،وذلك من خالل ر�صد
 20مليار دج من اجل تدعيم املوانئ
الثالثة ب�أجهزة رقمية متطورة .
هذا وجتري عملية املراقبة الدقيقة
للموانئ من خالل تفعيل بع�ض
امل�شاريع اجلديدة التي ا�ستفادت منها
م�ؤ�س�سات املوانئ بغر�ض حت�سني

اخلدمة و ترقيتها ى وذلك بعد ت�سجيل
بع�ض التجاوزات و ق�ضايا ف�ساد يف
ت�سيري موانئ الغرب �،أهما ق�ضية
تهريب القمح و�أكت�شاف املواد الغري
املطابقة كاملالب�س  ،املفرقعات ،
ال�شيب�س  ،مبيناء الغزوات ما جعل
القائمني على امليناء ي�ستنجدون بجها
�سكانري جديد �ضمن برنامج الدولة
اخلا�ص برقمنة املواين وتخ�صي�ص
غالف مايل ب 20مليار دج �  أما
بوهران وبعدما مت فتح حتقيقات
حول ت�سيري امل�ؤ�س�سة خا�صة بع�ض
العديد من ق�ضايا الف�ساد التي �شهدها
القطاع  الأمر الذي جعل م�ؤ�س�سة
امليناء تقرر  اال�ستنجاد بكامريات
و�أجهزة رادار من نوع «يف تي ام اي
ا�س « بالإ�ضافة �إىل جهاز �سكانري

يومي  15و  16مار�س

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 5أ�شخا�ص

متحرك» ذو مقايي�س عاملية يعالج
احلاوية يف  30ثانية وي�ضمن تعزيز
الأمن و املراقبة  التقنية بدقة كبرية
لتفادي تهريب املمنوعات وعلى
ر�أ�سها املخدرات
� .أما بوالية م�ستغامن والدي عرف
مينائها حركة ن�شيطة حيث  ارتفعت
ال�صادرات عربه �إىل  145باملائة و كانت
التمور و البطاطا و الكوابل الكهربائية
يف مقدمة ال�صادرات و�أمام انت�شار
عملية التهريب الدويل لل�سيارات
عربه  ،وكذا  بذور البطاطا الفا�سدة
فقد مت تدعيم امليناء بجهاز �سكانري
رقمي جد متطور وب�أجهزة متطورة
لتعزيز و�سائل املراقبة وحماية
االقت�صاد الوطني .
م.ب

خبر في
صورة

قاملة

ترميم  250مدر�سة ابتدائية
�رشعت م�صالح والية قاملة �أم�س االثنني يف جت�سيد �أ�شغال برنامج
وا�سع ي�ستهدف ترميم ما جمموعه  250مدر�سة ابتدائية موزعة
عرب البلديات ال 34بالوالية.
و يف ت�رصيح� ,أو�ضح رئي�س اجلهاز التنفيذي املحلي ال�سيد كمال
عبلة على هام�ش �إ�رشافه على �إعطاء �إ�شارة انطالق عملية
الرتميم على م�ستوى املدر�ستني االبتدائيتني طارق بن زياد و
عبدي حممد و�سط املدينة ,ب�أنه «مت تخ�صي�ص غالف مايل
يقارب  1.5مليار دينار جزائري للتكفل ب�أ�شغال الرتميم املقررة
بهذا العدد الهام من امل�ؤ�س�سات بالوالية التي حت�صي ما جمموعه
 284مدر�سة ابتدائية حيز اخلدمة»و�أ�ضاف ب�أن «عمليات الرتميم
تت�ضمن �أ�شغاال كربى ومتنوعة ح�سب احتياجات كل مدر�سة
مبا ي�سمح من حت�سني ظروف التمدر�س و توفري املناخ الأمثل
للتح�صيل العلمي للتالميذ» مفيدا ب�أنه «�سيتم االنتهاء من كل
الأ�شغال قبل الدخول املدر�سي املقبل .»2020/2019

�سجلت م�صالح الأمن الوطني ،يومي  15و  16مار�س من ال�سنة
اجلارية (نهاية الأ�سبوع) 98 ،حادث مرور ج�سماين على م�ستوى
املناطق احل�رضية� ،أ�سفر عن وفاة � 05أ�شخا�ص وجرح 110
�آخرين .و ت�شري املعطيات التي قامت بها امل�صالح املخت�صة
للأمن الوطني �أن �سبب وقوع هذه احلوادث يعود بالدرجة الأوىل
�إىل العن�رص الب�رشي� ،إ�ضافة �إىل العوامل الأخرى  .يف هذا
الإطار جُتدد املديرية العامة للأمن الوطني دعوتها مل�ستعملي
الطريق العام �إىل توخي احليطة واحلذر �أثناء ال�سياقة مع احرتام
قانون املرور وعدم جتاوز ال�رسعة املحددة ،دون التغا�ضي
عن املراقبة الدورية للمركبة ،حفاظا على الأرواح و�سالمة
م�ستعملي الطريق العام .كما ت�ضع املديرية العامة للأمن
الوطني ،حتت ت�رصف املواطنني الرقم الأخ�رض  1548وخط
النجدة  ،17لتلقي البالغات � 24سا� 24 /سا.

ال�سيا�سي يحفظ ماء وجه الكرة اجلزائرية

غرداية

ت�أجيل الطبعة 51
لعيد الزربية

مت ت�أجيل الطبعة
ال 51للعيد الوطني للزربية الذي كان من املقرر
تنظيمه بوالية غ
رداية
يف الفرتة املمتدة من  23و �إىل غاية  27مار�س
اجلاري �إىل �أجل
غري حمدد ،ح�سبما علم اليوم االثنني من املنظمني ،
وجاء قرار ت�أجيل
هذه التظاهرة الثقافية واالقت�صادية «يف �آخر حلظة
لأ�سباب تقنية وتن
ظيمية
حم
�ضة» ،كما �أكده الأمني العام للوالية بوعالم
عمراين ويهدف
هذا احلدث الذي �أ�صبح منذ �أزيد من ن�صف قرن
مبثابة موعد �سنوي
هام بالن�سبة لزوار منطقة وادي ميزاب خالل
العطلة املدر�سية
الربيعية �إىل �إبراز وتثمني امل�ؤهالت التي تزخر بها
منطقة غرداية
�سواء
يف جمال ال�صناعة التقليدية �أو ال�سياحة .

�شرطة احلدود مبطار هواري بومدين

حفظ فريق �شباب ق�سنطينة ماء الوجه للكرة اجلزائرية بعدما �أ�ضحى
الفريق اجلزائري الوحيد املت�أهل يف املناف�سة القارية عقب جناحه يف
جتاوز عقبة دور جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا والت�أهل �إىل الدور ربع

ه ّن�أ الالعب الدويل اجلزائري
فوزي غوالم زميله الالعب
ال�سنغايل كاليدو كوليبايل

النهائي ،عك�س احلال بالن�سبة لفريق �شبيبة ال�ساورة الذي اق�صي من
نف�س املناف�سة ،قبل �أن يلحق به ن�رص ح�سني داي الذي ف�شل بدوره يف
جتاوز دور جمموعات ك�أ�س الكافو�أق�صي �أمام الزمالك امل�رصي.

غوالم يهنئ كوليبايل

بعد خو�ضه �سهرة �أول �أم�س
املباراة رقم  200بقمي�ص
نادي نابويل االيطايل ،حيث

ن�رش الظهري الأي�رس للمنتخب
الوطني تغريدة على ح�سابه
اخلا�ص على موقع التوا�صل

االجتماعي «�أن�ستغرام» باللغة
االيطالية يوجه تهانيه �إىل
زميله.

�إحباط حماولة تهريب
� 9200أورو

بتهمة خمالفة الت
�رشيع املتعلق بتنظيم ال�رصف ،وحركة ر�ؤو�س الأموال
من و�إىل ا
خلارج،
متكنت م�صالح �رشطة احلدود على م�ستوى مطار
هواري بومدين ال
دويل من توقيف رعية �أجنبي �أثناء مغادرته الرتاب
الوطني باجتاه الن
يجر ،و بحوزته مبلغ مايل من العملة ال�صعبة يقدر
بـ � 9200أورو كان
خمب
�
أ
داخل �أمتعته ،و عليه متت م�صادرته وحتويل
امل�شتبه
فيه �إىل امل�صالح املخت�صة لفتح حتقيق يف الق�ضية.
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خل�ضر الإبراهيمي يدافع عن خطة الرئي�س للخروج من الأزمة و ي�ؤكد

مطلب «ارحلوا جميعا» هو الذي دمر العراق
احلوار �أمر م�ستعجل وال غنى عنه

.

قال الدبلوما�سي خل�ضر الإبراهيمي �إنه « لي�س و�سيطا وال مبعوثا» ،و�إمنا مواطن جزائري قلق على بالده و�أ�ضاف الإبراهيمي �أنه ال خمرج من الأزمة �سوى
احلوار ،م�شريا �إىل �أن الرئي�س و�ضع خطة للخروج منها وعلى احلكومة وال�شعب و�ضعها على الطاولة ومناق�شتها
ف.ن�سرين
و�شدد الدبلوما�سي ال�سابق �أم�س
خالل برنامج «�ضيف التحرير»
للقناة الثالثة على �رضورة االبتعاد
عن الت�رسع و تنظيم املرحلة
االنتقالية للبالد بطريقة منظمة
ومهيكلة و دعا الدبلوما�سي
ال�سابق �إىل �رضورة جلو�س كل
الأطراف �إىل طاولة احلوار قائال
«�إن احلوار �أمر م�ستعجل ال غنى

عنه وو�صف الإبراهيمي مطلب
التغيري للجزائريني بامل�رشوع الذي
يجب �أن يتحقق يف �إطار احلوار
بطريقة منظمة و مهيكلة كخطوة
�أوىل لتحقيق املبتغى بعيدا عن
الفو�ضى و�أ�ضاف قائال «�إن التغيري
الذي يطالب به اجلزائريون ال
ميكن �أن يتم مبفرده  ،لذا يجب
على اجلميع اجللو�س معا �إىل طاولة
احلوار وو�ضع برنامج عمل لقيام
اجلمهورية الثانية.

ويف ذات ال�سياق �أقر الإبراهيمي
بوجود حالة من االن�سداد والتي عرب
عن �أمله ب�أن ال ت�صبح طريقا مغلقا
يف وجه احلوار وعاد الإبراهيمي
�إىل التذكري ب�أنه و منذ عام 1962
� ،شهدت اجلزائر منعرجات
وحمطات هامة مل تكن �أبدا حمل
تفاو�ض ونقا�ش «ما جعلنا يف كل
مرة ن�سقط يف اخلندق» ،لكنه عرب
باملقابل عن تفا�ؤله ب�أن تكون لبالدنا
فر�صة تاريخية لو�ضعها على امل�سار

�شهاب ينفي عزمه اال�ستقالة من الأرندي

�أويحيى يدعو لال�ستجابة
ملطالب ال�شعب عاجال !
دعا الأمني العام للتجمع الوطني
الدميقراطي �أحمد �أويحيى
ال�سلطة لال�ستجابة العاجلة
ملطالب ال�شعب ،وذلك عقب �أقل
من �أ�سبوع من �إزاحته من الوزارة
الأوىل .قال الأمني العام للتجمع
الوطني الدميقراطي� ،أحمد
�أويحيى،يف ر�سالة وجهها ملنا�ضلي
الأرندي �أنه »:البد من اال�ستجابة
يف �أقرب الآجال للمطالب التي عرب
عنها اجلزائريون ب�سلمية خالل
املظاهرات ال�شعبية» ،حيث ثمن
الطابع ال�سلمي للم�سريات التي
جتوب كل الرتاب الوطني ،قائال �أنه
ال يوجد �شيء �أغلى من اجلزائر.
وت�ضمنت مرا�سلة �أويحيى «فمثلما
يحيي اجلميع املطالب ال�سلمية
ل�شعبنا فال بد من اال�ستجابة لها يف
�أقرب الآجال ،حتى جننب بالدنا �أي
انزالق ال قدر اهلل ،وحتى ت�ستعيد
اجلزائر �أنفا�سها ملوا�صلى م�سار
تنميتها االقت�صادية واالجتماعية»،
م�ضيفا «ال يوجد �شيء �أغلى من
�إنقاذ اجلزائر من �أي م�أزق �أو
�أزمة تعرت�ضها فال حكم وال �سلطة
�أغلى من اجلزائر» .كما حتدث عن
الإجراءات التي ت�ضمنتها الر�سالة

الأخرية لبوتفليقة وما �صاحبها
من رف�ض �شعبي برز �أ�شده خالل
حراك اجلمعة الفارط ،واعتباره
حماولة لاللتفاف على مطالب
ال�شعب عرب متديد العهدة الرابعة،
يف حني قال �أويحيى �أنه �سيعمل
خالل امل�شاورات والنقا�شات
على االلتزام بجميع التنازالت
التي من �ش�أنها �إقناع املواطنني
مب�صداقية االنتقال الدميقراطي
ال�سل�س املعرو�ض من طرف رئي�س
اجلمهورية .و�أ�ضاف “باعتبارها
تنازالت ميكن �أن تقنع كذلك
�أطياف ال�ساحة ال�سيا�سية برمتها،
وال �سيما املعار�ضة ،للم�شاركة يف
الندوة الوطنية والعمل فيها بكل
�سيادة ودميقراطية ».
من جهة ثانية �سادت مواقع
التوا�صل االجتماعي �إ�شاعة تتعلق
بدنو موعد اقدام الأمني العام
للأرندي على تقدمي ا�ستقالته
من احلزب ،يف حني رد الناطق
الر�سمي للحزب �صديق �شهاب
ب�أن القانون الداخلي ال يتيح
اال�ستقالة حاليا ،نافيا الإ�شاعة
املتداولة.

�س.ب

راف�ضني لقرارات ر�سالة بوتفليقة

التكوين املهني ينظمون
م�سريات داعمة للحراك
جتمهر املئات من �أ�ساتذة وموظفي
التكوين املهني �أمام الربيد املركزي
رافعني �شعارات داعمة للحراك
ال�شعبي ملتحفني بالأعالم الوطنية
وهاتفني برف�ض االلتفاف على
احلراك ال�شعبي .نظم �أ�ساتذة
وموظفو التكوين املهني وقفة م�ساندة
للحراك ال�شعبي� ،أم�س ،على م�ستوى
الربيد املركزي رافعني �شعارات
«�شعب واحد موحد» ،و»التكوين
املهني من ال�شعب و�إىل ال�شعب
واحلراك حتيا اجلزائر» ،مع الأعالم
الوطنية طيلة الفرتة ال�صباحية و�صوال
ملا بعد الزوال ،حيث هتف املحتجون
بدعمهم املتوا�صل للحراك الذي
انطلق مب�سريات  22فيفري ،مراهنني
على �سلميته وحجم �ضغطه بتوحيد

�صوتهم على م�ستوى  48والية.
كما وحد موظفو التكوين املهني
�شعاراتهم على امل�ستوى الوطني،
منطلقني من املديريات الوالئية
لت�شكيل م�سريات وا�سعة عرب الواليات
مع الت�أكيد على ال�سلمية على غرار
كل م�سريات احلراك الوطني ،حيث
�أكدوا رف�ض االلتفاف وحماولة
متديد العهدة الرابعة ل�صالح بوتفليقة
عرب خمتلف املديريات من :تيزي
وزو ومترنا�ست وامل�سيلة وبومردا�س
وبجاية ،م�ؤكدين على �رضورة
التعجيل يف ا�ستجابة ال�سلطة ملطالب
احلراك ال�شعبي امل�رشوعة ،م�شددين
ب�أن تعنت ال�سلطة لن يفيد �أي طرف
يف �شيء.

�سارة بومعزة

ال�صحيح لفرتة طويلة مع الأزمة التي
متر بها حاليا
من جهة �أخرى ،حتدث الإبراهيمي
عن حزب جبهة التحرير ،قائال
«ملاذا يجب �أن يرحل والتعددية هي
التي ف�شلت ولي�س اجلبهة» وقال �إن
مطلب «ارحلوا جميعا» هو الذي دمر
العراق و قال هل تريدون عراقا �آخر
باجلزائر رمبا الو�ضع خمتلف لكن
يجب احلذر .كما رد الإبراهيمي
على من يتهمه بعدم �إملامه بالو�ضع

ال�سيا�سي بالبالد م�ؤكدا انه جزائري
قلبا و قالبا وانه على دراية تامة

ب�أدق تفا�صيل البالد و مل ينقطع عن
زيارة اجلزائر

مقري ي�ؤكد :

�أبو جرة ال�سلطاين الينتمي حلم�س وميثل نف�سه
كذب رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق
مقري كل ماثم تداوله بخ�صو�ص
قبوله دعوة ال�سلطة مل�شاورات
ت�شكيل احلكومة التوافقية ،يف حني
�أكد ب�أن �أبو جرة ال�سلطاين الميثل

حزب حم�س و �إمنا ميثل نف�سه.
�أكد مقري الأم�س خالل نزوله �ضيفا
على برنامج احلدث لقناة البالد ب�أن
حزبه راف�ض لأية حقيبة وزارية يف
حكومة بدوي ،مو�ضحا ب�أن ان�ضمام

القيادي يف حركة حم�س “�إ�سماعيل
ميمون” لت�شكيلة حكومة نور الدين
بدوي ال �أ�سا�س له من ال�صحة.
يف حني مل ي�ستبعد املتحدث �أن
يكون االمر قد عر�ض على الرئي�س

الأ�سبق للحزب �أبو جرة �سلطاين
الذي قال ب�أنه” ال ميثل م�ؤ�س�سات
حركة جمتمع ال�سلم ،وال يتكلم با�سم
احلركة �إمنا ميثل نف�سه”.

�إميان لوا�س

نائب رئي�س حركة حم�س عبد الرحمان بن فرحات للو�سط

حركة حم�س لن تقبل امل�شاركة يف ت�شكيل احلكومة
نفى نائب رئي�س حركة جمتمع ال�سلم
عبد الرحمان بن فرحات م�شاركة
حزب حركة حم�س يف م�شاورات
ت�شكيل احلكومة التوافقية م�ؤكدا
عدم �صحة قائمة ت�شكيل احلكومة
التي تداولتها بع�ض �صفحات مواقع
التوا�صل االجتماعي
وقال بن فرحات يف ات�صال مع
جريدة الو�سط �أن احلزب ال ميكنه

امل�شاركة يف مثل هذه التمثيليات
الهزلية ،والإجراءات الرتقيعية،و
�أو�ضح �أنها بعيدة عن املطالب
احلقيقية والإرادة ال�شعبية ،وال
جتر�ؤ ال�سلطة على الطمع فينا
باالنخراط يف م�سا ٍر رف�ضه ال�شعب
بكامله ،و�أ�سقط �رشعيته بالكلية
و �أكد نائب حركة حم�س �أن الت�صور
الكلي ومن حيث املبد�أ هو االتفاق

على مبادئ عامة ،واالتفاق على
�إنهاء العهد البوتفليقي ح�سبه ،
و�شدد بن فرحات على �أال تكون
هناك انتخابات بدون �إ�صالحات
حقيقية ،وعلى ر�أ�سها اللجنة
الوطنية امل�ستقلة للإ�رشاف على
تنظيم االنتخابات ،ت�ضمن االحتكام
احلقيقي �إىل الإرادة ال�شعبية،
و�أ�ضاف ذات املتحدث انه يجب

عدم ال�سماح ب�إ�رشاف هذه ال�سلطة
وت�سيريها للمرحلة القادمة،
و�أن نحافظ على �سلمية و�شعبية
وا�ستمرارية احلراك ال�شعبي
واالنتقال ال�سل�س لل�سلطة وباقي
التفا�صيل يجب �أن تكون حمل
حوار ونقا�ش مع الطبقة ال�سيا�سية
وممثلي احلراك ال�شعبي.
ف.ن�سرين

بالتزامن وعيد الن�صر

فئات وا�سعة ت�ؤكد دعمها للحراك مب�سريات اليوم
تعتزم فئات وا�سعة من ال�شعب تنظيم
وقفات وم�سريات داعمة للحراك
ال�شعبي بالتزامن وعيد الن�رص،
بداية من الطلبة والأطباء املقيمون
والأطباء ،حيث �أعلنت التن�سيقية
امل�ستقلة للأطباء املقيمني اجلزائريني
عن م�ساندتها للحراك ال�شعبي،
املناه�ض لقرارات رئي�س اجلمهورية،
عبد العزيز بوتفليقة ،بتمديد احلكم
وت�أجيل االنتخابات الرئا�سية ،معلنة
التحاقها بامل�سريات ال�شعبية ،داعية
الأطباء املقيمني للخروج يف م�سريات
 ،تزامنا مع عيد الن�رص  19مار�س،
تعبريا عن م�ساندتهم ملطالب احلراك
ال�شعبي.
كما دعت النقابة الوطنية ملمار�سي
ال�صحة العمومية وعمادة الأطباء يف
بيان موحد لهما� ،إىل تنظيم وقفة

احتجاجية بداية من ال�ساعة العا�رشة
�صباحا على م�ستوى امل�ست�شفى
اجلامعي م�صطفى با�شا ،ومدعومة
على م�ستوى الواليات ،داعني لأن ترمز
مب�آزرهم البي�ضاء بعيدا عن �أي �شعار
نقابي ،يف حني حددوا نهاية حلوايل
 13زواال.
كما برزت دعوات و�سط الطلبة من
�أجل �إحياء يوم الن�رص عرب م�سريات
داعمة للحراك ،حمددين مكانها على
م�ستوى العا�صمة بالربيد املركزي
الذي حت ّول لرمز جامع للحراك.
من جهتها رف�ضت العديد من النقابات
امل�ستقلة دعوة الوزارة الأوىل للقاء
الت�شاوري م�ساء �أول �أم�س واخلا�ص
بت�شكيل احلكومة ،م�ؤكدين �أن خطوتهم
جاءت ان�سجاما مع ردود ال�شعب الذين
�أكدوا رف�ضهم ملا كر�سته �إجراءات

بوتفليقة من وجوه قدمية للنظام.
ردت النقابات الـ 6امل�ستقلة لقطاع
الرتبية على دعوة الوزارة الأوىل للقاء
الت�شاوري بالرف�ض ،حيث �أكدوا يف بيان
موحد للتكتل �أن التزامهم وانخراطهم
يف احلراك ال�شعبي الراف�ض للقرارات
التي ت�ضمنتها ر�سالة الرئي�س رف�ضوا
اال�ستجابة للدعوة ،معتربين �أن ال�سلطة
مل تكرتث لأ�صوات املاليني من ال�شعب
التي خرجت يف م�سريات الرف�ض
اجلمعة الفارطة .و�أ�ضافت النقابات
�أن واجبها الوطني يقت�ضي التم�سك
بقراراتهم واقرتاحاتهم املعلن عنها
�سابقا ،ويتعلق الأمر برف�ض متديد
العهدة الرئا�سية احلالية والقرارات
امل�صاحبة لها يف ر�سالة الرئي�س لعدم
د�ستوريتها ،مع الت�أكيد على رف�ض
كل حماوالت االلتفاف على مطالب

احلراك ال�سلمي وحماية واحرتام
�سيادة ال�شعب ،مع الدعوة ملرحلة
انتقالية ت�سريها حكومة توافقية بوجوه
جديدة تكون حمل قبول �شعبي للخروج
من الو�ضعية غري الد�ستورية .بدوره
�أعلن املجل�س الوطني لأ�ساتذة التعليم
اجلامعي رف�ضه للدعوة الر�سمية التي
تلقاها من رئا�سة احلكومة بداية
من ال�ساعة الثالثة من م�ساء االثنني
بق�رص احلكومة ،للت�شاور حول ت�شكيل
احلكومة ،قائال �أن مكانه الطبيعي بني
�صفوف ال�شعب للدفاع عن مطالبه
وحتقيق طموحاته امل�رشوعة ،مرجعا
�سبب الرف�ض �إىل عدم توفر �رشوط
وظروف احلوار ،متداركني �أنهم على
اال�ستعداد التام للم�شاركة بقوة يف �أي
مبادرة وطنية حترتم �أحكام الد�ستور.

�سارة بومعزة

�صديق �شيهاب ينفي ا�ستقالة اويحيى من الأرندي
نفى الناطق الر�سمي حلزب الأرندي
�صديق �شهاب كل ماثم تداوله
بخ�صو�ص �إ�ستقالة �أويحيى من قيادة
احلزب ،م�ؤكدا ب�أن احمد �أويحيى
�سيوا�صل مهامه على ر�أ�س الأرندي.
�أكد �شيهاب �صديق الأم�س يف ت�رصيح
�صحفي عقب اختتام دورة الجتماع

املكتب الوطني للتجمع الوطني
الدميقراطي مبقر احلزب �أن م�س�ألة
ا�ستقالة الأمني العام للحزب من على
ر�أ�س االرندي مل تكن مطروحة �أبدا
للنقا�ش يف االجتماع و ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة على حد قوله.
ويف �سياق �أخر ،وبخ�صو�ص مطالب

احلراك ال�شعبي �أكد املتحدث بان
احلزب لن يدير ظهره للمطالب
ال�شعبية  ،م�شددا بالقول «ان ال�شعب
والوطن �أوىل من ال�سلطة لدى حزب
التجمع الوطني الدميقراطي «.
و�أفاد �صديق �شيهاب ب�أن اجتماع
املكتب الوطني تطرق اىل موا�ضيع

ال�ساعة ودر�سها بكل عمق  ،كا�شفا �أن
احلزب عقد اجتماع يوم  24مار�س
القادم مع الأمناء الوالئيني للتجمع
الوطني الدميقراين بهدف بحث
مطالب ال�شعب التي رفعها بقوة يف
م�سريات �شعبية جابت كل الواليات .

�إميان لوا�س
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امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�سيارات ال�صناعية

النقابة تنزع الثقة من �سيدي ال�سعيد

من جهتها �سحبت نقابة امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�سيارات ال�صناعية الثقة من الأمني العام للعمال اجلزائريني عبد املجيد �سيدي
ال�سعيد ،مرجعني قرارهم �إىل مواقفه التي قالوا �أنها ال متت ب�صلة لالحتاد العام.

�سارة بومعزة
و�أكدت نقابة جممع امل�ؤ�س�سة
الوطنية لل�سيارات يف بيان لها يحوز
�أختامها �أن قرار نزع الثقة من �شخ�ص
الأمني العام لالحتاد جاء بعد عقد
م�ؤمتر ا�ستثنائي لال�ستجابة ملطالب
القاعدة العمالية ،التي ال ترغب
با�ستمرار �سيدي ال�سعيد على ر�أ�س
املركزية ،داعني عمال امل�ؤ�س�سة
للتحلي بالوعي وروح امل�س�ؤولية
ومبا�رشة الن�شاط للحفاظ على
املكت�سبات املحققة ،مو�ضحني يف
هذا ال�سياق ”:يجب احلر�ص لتفادي
�أي انزالق �أو متييع للهدف املن�شود”.
وجددت النقابة التابعة لالحتاد العام
للعمال اجلزائريني دعمهم للحراك
ال�شعبي الذي ت�شهده اجلزائر منذ 22
فيفري.
هذا ويعاين �سيدي ال�سعيد من عدة
�ضغوطات م�ؤخرا ،حيث نظم مناو�ؤوه

عدة وقفات �ضده على م�ستوى
املركزية النقابية� ،آخرها ال�سبت
الفارط ،حاملني �شعارات تطالب
الأمني العام لالحتاد العام للعمال

اجلزائريني بالرحيل ،متهمني �إياه
بالف�ساد والتورط مع ال�سلطة �ضد
م�صالح العمال وما ينبغي �أن يلتزم
به الإحتاد كممثل عن العمال ،خا�صة

رئي�سه عر�ضة للمتابعة الق�ضائية

�أنه الطرف الوحيد املخول القيام
بهكذا مهمة ثقيلة يف وجه الباترونا
واحلكومة كونه الوحيد امل�سموح له
بامل�شاركة يف الثالثية.
كما هدد الغا�ضبون باالعت�صام قرب
مقر املركزية النقابية �إىل غاية
الإ�ستجابة ملطالبهم التي مل يتم
ت�ؤخذ بعني الإعتبار رغم االحتجاجات
الكثرية التي ي�شنها مئات العمال
من خمتلف القطاعات املهنية
لتنديد ب�سوء الت�سيري ،بح�سبهم ،كما
دعا املحتجون �إىل التعبئة ،حت�ضريا
الحتجاجات يتم التح�ضري لها ليوم
ال�سبت القادم  23مار�س ،والتي ي�ؤكد
خ�صوم �سيدي ال�سعيد ب�أنها �ستكون
وقفة جامعة لكل النقابات التي
عانت التهمي�ش و” احلقرة ” خالل
عهدة الأمني العام احلايل املتهم ب�أنه
حول املركزية النقابية مللكية خا�صة
خدمة مل�صاحله ال�ضيقة على ح�ساب
م�صلحة الطبقة العمالية.

ت�صريحات بن حموا تفجر حزب الكرامة وتهدده باحلل
طالب الع�رشات من �سكان الدوائر
احلدودية من رئي�س حزب الكرامة
ال�سيد حممد بن حموا باالعتذار
فورا عن ما بدر منه نهار �أم�س يف
ت�رصيح �صحفي الحدى القنوات
التليفزيونية  ،بعد اتهم �سكان
احلدود باخلروج بحثا عن الأكل
والطعام عو�ض املطالبة بالتغيري،
هذه الت�رصيحات التي �أ�شعلت فتيل
ال�شارع وفجرت �رصاعا داخليا
و�سط حزب الكرامة .

هذا وقد خريت الع�رشات من
اجلمعيات النا�شطة ب 18بلدية
حدودية بتلم�سان رئي�س حزب
الكرامة بني االعتذار �أو االعت�صام
�أمام مقر منزله وزاويته ببلدية
ال�سواين  ،يف حني �أعترب الع�رشات
من رجال القانون ما �رصح به رئي�س
حزب الكرامة قذف و�إهانة يف حق
�سكان احلدود  ،من جانب �أخر
عرفت ت�رصيحات بن حمو ردة فعل
عنيفة داخل حزب الكرامة  ،حيث

�أكد قياديني �سابقني يف احلزب
وزارة الداخلية �إىل التدخل العاجل
من �أجل حزب الكرامة الذي ي�سري
بطريقة فو�ضوية  ،حيث �أن احلزب
ي�سري بدون جمل�س وطني وال مكتب
والئي وال جمعية عامة بعد فر�ض بن
حمو اال�ستقالة على �أغلب قيادات
احلزب وحوله �إىل ملكية عائلية ،
حيث جند �أن املكتب م�سري من
قبله رفقة زوجته وابنته وزوجها
و�أبناء �أخته ال غري الأمر الذي يجعل

احلزب غري قانوين  ،جعله بن حمو
ك�سلم لبلوغ ال�سلطة و�سب النا�س
 ،هدا وقد با�رش بع�ض الأع�ضاء
امل�ؤ�س�سني للحزب برفع دعوى
ق�ضائية �ضد بن حموا مع �إبالغ وزارة
الداخلية بحكم �أن رئي�سه يتع�سف
يف ا�ستعمال ال�سلطة ومل يعقد �أي
جمعية عامة يعر�ض من خاللها
التقرير الأدبي للحزب وفقا ملا
تن�ص عليه القوانني .

تلم�سان حممد بن ترار

امل�سيلة

�أ�ساتذة وطلبة التكوين املهني يف م�سرية �سلمية �ضد متديد
احتج �أم�س ،العديد من الأ�ساتذة وطلبة
التكوين املهني بوالية امل�سيلة ،يف م�سرية
�سلمية �ضد متديد العهدة الرابعة ،والتي
انطلقت من املعهد الوطني للتكوين

،يف م�سرية جابت ال�شوارع الرئي�سية
للمدينة ،مرددين �شعارات �ضد التمديد
واملطالبة بالتغري ،م�ؤكدين ب�أنه ال �صوت
يعلو فوق �صوت ال�شعب الذي يريد تغيريا

جذريا للنظام بعيدا عن كل املراوغات
من خالل �سيا�سة ربح الوقت بت�أجيل
االنتخابات التي ت�صب يف خانة التمديد
للعهدة الرابعة ،كما طالب املحتجون

برحيل جميع وجوه النظام و حما�سبة
الفا�سدين وتطبيق القانون وما ميليه
الد�ستور .

عبدالبا�سط بديار

الربوف�سور �شم�س الدين �شيتور ي�صرح:

امل�سريات ال�سلمية �أعطت در�سا للعامل

�رصح الربوفي�سور �شم�س الدين
�شيتور فيما يخ�ص امل�سريات ال�شعبية
املطالبة بتغيري النظام والقيام مبختلف
التظاهرات واالحتجاجات يف خمتلف
واليات الوطن يدخل يف مرحلة طلب
احلريات وهو ي�شمل كل فئات ال�شعب
ومطلبهم واحد هو تغيري النظام الذي
ظل مدة ع�رشين �سنة الذي مل يرقى
�إىل امل�ستوى املطلوب هو حت�ضري
البالد ملواجهة التحديات امل�ستقبل
واال�ستجابة لتطلعات �شباب اجلزائر
ولهذا يجدر ت�شكيل حكومة جديدة.
كما ذكر �شم�س الدين �شيتور الذي
نزل �ضيفا على برنامج «�ضيف
ال�صباح» للقناة الإذاعية الأوىل �أم�س
عن النقائ�ص التي تتخلل البالد حاليا
ومند زمن ،مثل مداخيل البرتول التي
�صارت تعاين التخبط وو�ضع اقت�صادي
مزري والتي تقارب  1000مليار دوالر
ومل ت�ستغل كما ينبغي ومل نخلق بها
ثروة النعدام تواجد امل�صداقية والثقة
اللذان يعتربان �رضوريان لتج�سيد كل

الطموحات ويتطلب االلتفات حولها
لتحقيق �إ�صالحات عميقة ومعاجلة
امل�شاكل االقت�صادية
وعلى هذا الأ�سا�س و�صف امل�سريات
التي قام بها ال�شعب اجلزائري املنددة
مبطالبه كانت ب�صفة �سلمية بعد
�أزمة فرن�سا مع ال�سرتات ال�صفراء
مع ال�رشطة بباري�س التي تخللتها
�أعمال التخريب والفو�ضى حيث �أبدى
�إعجابه بت�رصفات ال�شعب اجلزائري
التي اعتربها تبعث الفرح ،وتب�رش بان
اجلزائر �ستكون يف �أيادي �أمنة
ويف �سياق مت�صل ذكر الربوفي�سور
�أن املطلوب اليوم هو االلتفات �إىل
مطالب ال�شعب امل�رشوعة ،فلكل
ينا�ضل من اجل رحيله لذلك ينبغي
�أن تكون حكومة على قدر م�س�ؤولية
املرحلة القادمة البد من �أن ت�ستمر
الدولة يف مهامها ،وما دام هنالك
عقود واتفاقيات مع اخلارج ،فيجب �أن
يكون التغيري تدريجيا ل�ضمان جزائر
دميقراطية.

و�أ�ضاف الربوف�سور �شيتور ،داعيا
القوى ال�سيا�سية �إىل التح�ضري لرد يكون
يف امل�ستوى املطلوب ومتثيل الوظيفة
الرئا�سية من قبل جلنة من احلكماء
الذي اعتربهم الطريق الأكرث ائتمانا
لفتح مرحلة انتقالية بوجوه جديدة
تكون حمل قبول �شعبي ت�ؤ�س�س جلزائر
جديدة بنظام جديد.
كما دعا �شيتور يف الرحلة الراهنة
�إىل خلق قنوات ات�صال ويكون ذلك
عن طريق تنظيم ال�شباب باال�شرتاك
مع احلكماء واخلرباء بدون حم�سوبية
وت�صفية ح�سابات ،بل يوجد قا�سم
م�شرتك هو م�صري البالد وو�ضع اجلزائر
على الطريق ال�صحيح .للم�ساهمة
يف ب�سط ال�سكينة واال�ستقرار يف
جميع ربوع الوطن والتحلي باحليطة
واحلذر اجتاه كل ما مي�س با�ستقرار
البالد للعمل وجت�سيد هذه القرارات
�إىل جانب كل القوى الوطنية مبا
يتوافق مع طموحات ال�شعب و�أمال
�شبابه يف التغيري وامل�ساهمة يف بناء

م�ستقبله .ومن جهة ثانية �أ�شار �شيتور
�إىل �إجراء االنتخابات الرئا�سية قبل
نهاية ال�سنة اجلارية  2019بطرق حرة
ونزيهة وهنا يجب �أن ن�ستغل الوقت
لت�سيري الأمور ب�صفة عقالنية وهذا
من اجل منع انحراف قطار هذه
امل�سرية» .والتي ال ترقى �إىل طموحات
ال�شعب اجلزائري وااللتفاف على
جت�سيد �إرادته و�سيادته.
ويف �سياق مت�صل حث �شيتور على عدم
�إق�صاء املعار�ضة داعيا عقالء البلد �أن
يتعاملوا بحكمة ور�شاد والتي لطاملا
�شكلت جوهر املطالب بحيث يوجد
كثري من ر�ؤ�ساء الأحزاب ممن لديهم
كفاءة ،والقا�سم امل�شرتك هنا هو الثقة
بينهم وبني ال�شعب.
كما دعا �إىل موا�صلة القيام بكل هده
امل�سريات ال�سلمية والت�صعيد الراف�ض
للنظام واحلكومة احلالية وحماية هذا
املكت�سب للم�ساهمة يف حتقيق هدف
بناء اجلزائر اجلديدة

طوبال اميان

ق�ضاة عني متو�شنت يردون على الطيب لوح

واجب التحفظ يفر�ض الوقوف
حلماية القانون والوطن
رد م�ساء �أول �أم�س ق�ضاة حماكم والية عني
متو�شنت الذين اعت�صموا �أمام مقر املجل�س
الق�ضائي على ت�رصيحات وزير العدل ال�سيد
الطيب لوح الذي طالبهم باحرتام واجب
التحفظ املن�صو�ص عليه يف القانون الداخلي
املنظم ملهنة الق�ضاء �أنهم اليوم يخرجون يف
احتجاج وفقا لواجب التحفظ الذي يلزموهم
باالحتكام �إىل القانون الذي يجب ان يحرتم
يف دولة القانون  .هذا واجمع الق�ضاة الذين
نظموا وقفة احتجاجية مبدخل جمل�س ق�ضاء
عني متو�شنت انهم ي�صدرون �أحكامهم با�سم
ال�شعب اجلزائري ووفقا للقانون الذي يرون
انه مل يحرتم اليوم ما ي�ستوجب اخلروج عن

واجب التحفظ للمطالبة بالرجوع اىل القانون
واحرتامه ل�ضمان دولة قوية ت�ضمن احلريات
وجترم اجلرائم  ،حيث ت�ساءل �أحد الق�ضاة �أنه
�إذا كان رئي�س احلكومة �أحمد �أويحيى قد
قدم ا�ستقالة حكومته خالل الأ�سبوع املا�ضي
و تعوي�ضه بنور الدين بدوي ف�إن الطيب لوح
اليوم ال �سلطة له على الق�ضاة بحكم �أنه لي�س
وزيرا بعد ا�ستقالة طاقم احلكومة  ،هذا
ودعا الق�ضاة ال�سلطات العليا للبالد ب�رضورة
االحتكام �إىل القانون وكذا التعامل مع
احلراك ال�شعبي لتفادي االنزالقات  ،و�سماع
�صوت ال�شعب بحكم انه م�صدر ال�سلطة

حممد بن ترار

يف جانفي 2019

انخفا�ض ال�صادرات
خارج املحروقات
بلغ العجز التجاري للجزائر 436ر 1مليار دوالر
يف يناير  ,2019مقابل عجز يقدر ب 45مليون
دوالر يف يناير  ,2018بزيادة قدرت بـ 39ر1
مليار دوالر ,ح�سبما علمته «و�أج» لدى م�صالح
اجلمارك .وتراجعت ال�صادرات اجلزائرية �إىل
367ر 2مليار دوالر يف جانفي  2019مقابل
835ر 3مليار دوالر يف جانفي  ,2018بانخفا�ض
ن�سبته 3ر 38باملائة ,وفقا لبيانات املركز
الوطني للإر�سال و�أنظمة معلومات اجلمارك
الذي �أ�شار �إىل �أن �أرقام جانفي  2019م�ؤقتة
بينما �أرقام يناير  2018م�ؤكدة �أما بالن�سبة
للواردات ,فقد انخف�ضت ب�شكل طفيف �إىل
803ر 3مليار دوالر يف جانفي  ,2019مقارنة
بـ 880ر 3مليار دوالر يف نف�س ال�شهر من عام

 ,2018بانخفا�ض قدره 98ر 1باملائة وتبلغ ن�سبة
تغطية ال�صادرات للواردات يف يناير املا�ضي 62
باملائة مقابل  99باملائة يف جانفي  .2018من
جهتها ,انخف�ضت �صادرات املحروقات ,والتي
ت�شكل احل�صة الأكرب من املبيعات اجلزائرية
يف اخلارج يف يناير 32 ( 2019ر 90باملائة من
�إجمايل حجم ال�صادرات)� ,إىل 14ر 2مليار دوالر
مقابل 58ر 3مليار دوالر يف جانفي � ,2018أي
بانخفا�ض قدره 44ر 1مليار دوالر ( 40-باملائة)
كما انخف�ضت ال�صادرات خارج املحروقات,
والتي ال تزال هام�شية حيث ال تتعدى 7ر9
باملائة من �إجمايل قيمة ال�صادرات� ,إىل 229
مليون دوالر يف جانفي  ,2019مقابل  250مليون
دوالر يف جانفي 4-( 2018ر 8باملائة).

عدم قدرتها على امل�سايرة الإيجابية
للحراك الأخري

تنحية مديرة الإعالم برئا�سة
اجلمهورية فريدة ب�سعة
علمت « الو�سط « من م�صادر
مقربة تنحية مديرة الإعالم
برئا�سة اجلمهورية فريدة ب�سعة
،بعد �أن �شغلت هذا املن�صب
لعدة �سنوات  .و حتدثت م�صادر
عن تبليغ مديرة الإعالم برئا�سة
اجلمهورية فريدة ب�سعة ب�إنهاء
مهامها من هذا املن�صب  ،يف
انتظار تعيني م�س�ؤول جديد على
مديرية الإعالم بالرئا�سة .
ويجهل �إىل حد الآن �أ�سباب تنحية
فريدة ب�سعة � ،إال �أن م�صادر ترى
�أن الأ�سباب تتعلق بكيفية تعاطيها
مع ملف احلراك ال�سيا�سي ،

�أو �أخطاء حمتملة فيما يخ�ص
املتابعة الإعالمية للحراك
ال�سيا�سي املوجود يف ال�ساحة
 ،و التعامل مع خمتلف و�سائل
الإعالم  .ومعروف �أن العديد من
و�سائل الإعالم وحتى الر�سمية
على غرار التلفزيون اجلزائري
و الإذاعة الوطنية وكذلك العديد
من و�سائل الإعالم الثقيلة عرفت
العديد من التخبطات واحتجاجات
ل�صحافييها فيما يخ�ص املعاجلة
الإعالمية لهذا احلراك وحماول
التعامل مع احليادية .
ع�صام بوربيع

جبهة التحرير الوطني

دعوى�إ�ستعجالية �ضد بو�شارب
لإخالء مقر احلزب
علمت " الو�سط " من م�صادر مقربة
�أن العديد من �أع�ضاء اللجنة املركزية
ي�ستعدون لرفع دعوى ا�ستعجالية
باملحكمة الإدارية ببئر مراد راي�س
بالعا�صمة �ضد من�سق الآفالن معاذ
بو�شارب وذلك من �أجل الإخالء الفوري
ملقر احلزب  .و �أ�شارت م�صادرنا �إىل
�أن العديد من �أع�ضاء اللجنة املركزية
ي�ستعدون لرفع هذه الدعوة الإ�ستعجالية
�ضد معاذ بو�شارب من �أجل الإخالء
الفوري للحزب  ،وهي الدعوى التي من
�ش�أنها حتقيق نتائج من الناحية القانونية
 .ي�أتي هذا بعد اجتماع �أول �أم�س ملا
72حمافظ �أعلنوا ان�ضمامهم باحلراك

ال�شعبي وطالبوا برحيل بو�شارب  ،قابله
اجتماع و تن�سيق بني خمتلف �أع�ضاء
اللجنة املركزية للأفالن ،بهذف �إبعاد
معاذ بو�شارب عن احلزب  .ويوجد حراك
وا�سع داخل الآفالن ب�سبب تراجع مكانة
هذا الأخري يف ال�ساحة ال�سيا�سية  ،ال�سيما
يف ظل هذا احلراك ال�شعبي  ،ووجود
العديد من التخوفات من فقد احلزب
ملكانته ال�سيا�سية  ،ناهيك عن العديد
من الأ�صوات التي طالب ب�إدخال احلزب
�إىل املتحف  .وهو ما �أيقظ العديد من
قيادات احلزب من �أجل العمل على انقاذ
احلزب .

ع�صام بوربيع
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طالبوا بتوظيفهم و م
عاقبة ال�شركات الأجنبية
التي ترف�ض توظيفهم

�شركة �إنتاج مركبات الوزن الثقيل
من عالمة «مر�سيد�س بنز»

بط
الون يحاولون االنتحار حرقا �أمام
مقر «�أنام» �أرزيو بوهران

ت�سليم � 252شاحنة من
�صنع جزائري لفائدة
وزارة الدفاع الوطني

عا�شت �صبيحة �أم�س ،بلدية �أرزيو �شرقي وهران
على وقع موجة من الغ�ضب و الإ�ستياء يف �صفوف
الع�شرات من البطالني الغا�ضبني ،حيث �أقدم نحو 15
�شابا من البطالني الذين ترتاوح معدالت �أعمارهم ما
بني  20و � 40سنة على �صب البنزين على �أج�سادهم
و حماولة �إ�ضرام النار فيها لوال تدخل م�صالح الأمن
العاجل رفقة احلماية املدنية و بع�ض العقالء الذين
�أقنعوا املحتجني الذين كانوا م�صابني بنوبة ع�صبية
ه�ستريية بالعدول عن قرار حرق �أنف�سهم .
�أ بن عطية
و�أقدم البطالون على غلق مقر الوكالة
املحلية لت�شغيل ال�شباب ب�أرزيو �رشقي
وهران منذ ال�ساعات الأوىل لل�صباح،
�أين منعوا عمال الوكالة من ولوجها
و طالبوا بتدخل عاجل لل�سلطات
العليا يف مقدمتهم وايل والية وهران
مولود �رشيف و املدير اجلهوي
للت�شغيل من �أجل و�ضع حد لتجاوزات
ال�رشكات الوطنية و الأجنبية النا�شطة
باملنطقة ال�صناعية البرتوكيماوية
ب�أرزيو و بطيوة� ،أين ترف�ض توظيف

العمالة املحلية بالرغم من �أن غالبية
البطالني من خريجي اجلامعات من
مهند�سني و تقنيني و لهم تكوينات
خمتلفة لدى مراكز التكوين املهني و
التعليم املهنيني ،لكن ذلك مل ي�شفع
لهم يف الظفر يف فر�صة عمل قار
�سواء مب�ؤ�س�سة «�سورفريت» امل�رصية
اجلزائرية لإنتاج «الأمونياك» و حتى
املركب الرتكي اجلزائري لإنتاج
احلديد و ال�صلب مبنطقة «�شهايرية»
ببلدية عني البية� ،أين يرف�ض
امل�س�ؤولني الأتراك عن التوظيف و
م�صلحة املوارد الب�رشية توظيف �أبناء
املنطقة و التعامل �إداريا مع الوكالة

املحلية لت�شغيل ال�شباب لبطيوة
�صاحبة االخت�صا�ص الإقليمي لن�رش
عرو�ض العمل بها ،يف حني يعتمد
الأتراك على وكالتني خا�صتني للت�شغيل
التي توظف �شباب من واليات جماورة
و �أخرى بعيدة بتواط�ؤ منتخبني و
م�صالح احلالة املدنية لبلديات
مر�سى احلجاج و بطيوة ،و عني البية
ح�سب ت�رصيحات و اتهامات البطالني
املحتجني ،الذين ا�سرت�سلوا مما
و�صفوها �سيا�سة الظلم و «احلقرة»
امل�سلطة عليهم و التي �أحالتهم على
البطالة الإجبارية مهددين بالدخول
يف �إ�رضاب جماعي مفتوح عن الطعام

لغاية جت�سيد مطالبهم التي و�صفوها
بال�رشعية و الب�سيطة و التي يكفلها لهم
القانون و املتمثلة يف من�صب عمل قار
يحفظ كرامتهم  .جدير بالذكر �أن وايل
وهران كان قد وعد البطالني يف خرجة
ميدانية للبلديات ال�رشقية م�ؤخرا بفتح
حوار مع ال�رشكات الأجنبية و الوطنية
النا�شطة باملنطقة ،و توفري �أزيد
من  230من�صب �شغل قار  ،لكن حلد
كتابة هذه الأ�سطر مل جت�سد بعد هذه
الوعود على �أر�ض الواقع ،يف الوقت
الذي جتري مفاو�ضات بني ال�رشيك
الرتكي ملركب احلديد و ال�صلب
«تو�سيايل» مع الأمني العام للوالية .

بعد �إتهامه من قبل مر�شحني بالتزوير و خيانة الأمانة

حمكمة وهران تربئ مدير غرفة ال�صناعة و التجارة
مل متر انتخابات غرفة ال�صناعة و
التجارة بوالية وهران التي جرت
يف �شهر رم�ضان الفارط ال بردا
وال �سالما،حيث ال زالت تداعياتها
متوا�صلة حلد كتابة هذه الأ�سطر،
فبعد ف�شل املدير ال�سابق للغرفة
معاذ عابد يف الظفر بعهدة ثانية،
و فوز رجل الأعمال كرمي �رشيف
مبقعد الرئا�سة و  28مقعد من �أ�صل
 32مقعد ،جل�أ املر�شحان عابد
معاذ و رجل الأعمال مالك فندق
«زينيت» كرمي لوهيبي على رفع
دعوى ق�ضائية �إ�ستعجالية للمحكمة
الإدارية يطعنون فيها يف �رشعية

الإنتخابات و يتهمون مدير الغرفة
و املر�شح كرمي �رشيف بالتزوير
يف عملية االنتخاب  ،و العمل على
حرمان عدد كبري من املتعاملني
االقت�صاديني من الت�صويت .
يف حني جل�أ املر�شح عابد معاذ �إىل
رفع دعوى ق�ضائية �أمام حمكمة
اجلنح بحي جمال الدين �ضد مدير
غرفة ال�صناعة و التجارة التابعة
�إداريا لوزارة التجارة ،يتهمه فيها
باالختال�س و خيانة الأمانة و يتعلق
الأمر ب�إخفائه ملبلغ مايل يفوق 250
مليون �سنتيم مت تقدميه له قبيل
فرتة من انتخابات غرفة ال�صناعة

و التجارة بفرتة زمنية حمددة،
كا�شرتاكات مالية للمتعاملني
االقت�صاديني الذين يفوق عددهم
 300متعامل ،مقابل ا�شرتاكات
تت�أرجح بني  1000و  5000دج
للمتعامل و تختلف ح�سب نوعية
الن�شاط التجاري املمار�س ،حيث
وجه عابد معاذ �أ�صابع الإتهام
ملدير الغرفة،باال�ستيالء على
املبالغ و التزوير يف املحا�رض
لي�ستدعي قا�ضي التحقيق امل�شتكي
منهم و فتح حتقيقا معمقا لي�صدر
قرارا م�ؤخرا يق�ضي بانتفاء وجه
الدعوى ،ليقرر ال�شاكي الطعن �أمام

غرفة اال�ستئناف لدى جمل�س ق�ضاء
وهران ،التي �أيدت القرار املتخذ
من قبل قا�ضي التحقيق �أول درجة
مبحكمة اجلنح .
يف �سياق مت�صل ال زالت املعركة
متوا�صلة �أين قرر مدير الغرفة رفع
دعوى ق�ضائية �ضد املر�شح ال�سالف
ذكره بتهمة الو�شاية الكاذبة و ق�ضية
�أخرى يتهمه فيها ب�أنه يرف�ض ت�سليم
اخلتم الر�سمي لغرفة ال�صناعة و
التجارة و الذي كان بحوزته طيلة
فرتة تر�أ�سه الغرفة ل � 4سنوات من
جوان  2014لغاية ماي .2018

�أ بن عطية

فارين من العدالة اجلزائرية

املغرب ي�ستغل  100بارون لإغراق اجلزائر باملخدرات

با�رشت م�صالح الدرك الوطني
بالتعاون مع قيادة اجلي�ش الوطني
ال�شعبي طوقا امنيا خا�صا على
ال�سواحل و ال�رشيط احلدودي  ،على
اثر معلومات حول جلوء �شبكات
تهريب املخدرات �إىل ا�ستغالل
مواعيد احلراك ال�شعبي لإغراق
اجلزائر بكميات من الكيف والتخل�ص
من منتوج ال�سنة املا�ضية قبل مو�سم
اجلني لهذه ال�سنة  ،من خالل االعتماد
على �أكرث من  100بارون متابع من قبل
العدالة اجلزائرية لتنفيذ املخطط

الذي يهدد بتحويل اجلزائر �إىل مركز
لتهريب ال�سموم الأمر الذي جعل نائب
وزير الدفاع يبا�رش بزيارة خاطفة �إىل
منطقة ب�شار لتجنيد اجلي�ش للت�صدي
لأي خطر عرب ال�صحراء خا�صة .
هذا وكانت قوات اجلي�ش قد حماولة
�إدخال  3قناطري بب�شار� ،إ�ضافة �إىل
 282كلغ بالنعامة وحوايل  150كلغ
بحدود تلم�سان زيادة على ك�شف
�أ�سلحة بالبي�ض  ،كلها جعلت فقوات
اجلي�ش الوطني ال�شعبي وامل�صالح
الأمن تعمل على �إقامة خمطط امني

دقيق ملراقبة احلدود والطرق امل�ؤدية
�إليها ل�ضمان �صمام الأمان من جانب
اخر من اجل حماية ال�سواحل الغربية
من جتار املخدرات و�شبكات الهجرة
الغري �رشعية �شكلت م�صالح خفر
ال�سواحل فرقا عائمة خا�صة لتم�شيط
ال�سواحل الغربية ليل نهار مع تفتي�ش
�أي زورق ي�شتبه فيه  ،يف حني تتكفل
م�صالح الدرك مبراقبة ال�سواحل الغري
حمرو�سة  ،هذا مع تفتي�شها يوميا بعد
معلومات حول حماولة اغراق اجلزائر
باملخدرات عرب البحر وت�أكد دلك نهار

�أول �أم�س بعدما متكنت عنا�رص خفر
ال�سواحل بالغزوات من حجز حقيبة
من املخدرات بلغ وزنها حوايل 33كلغ
كانت مغلفة ب�إحكام وتطفوا فوق
�سطح البحر باملياه الإقليمية القريبة
من ميناء الغزوات وذلك اثر دورية
�أين لفت انتباههم للحقيبة تطفوا
فوق �سطح البحر والتي بالتقرب منها
تبني �أنها خا�صة مبادة الكيف  ،حيت
مت حجزها وفتح حتقيق معمق يف
الق�ضية
حممد بن ترار

البويرة

قطاعا التكوين وال�ش�ؤون الدينية ينتف�ضون

�شهدت مدينة البويرة �أم�س وقفتني
احتجاجيتني  ،الأوىل للعمال ،
والإداريني  ،والأ�ساتذة و مرتب�صي

مراكز التكوين املهني �أمام مقر الوالية
ت�ضامنا للحراك ال�شعبي الوطني حيث
طالبوا برحيل بع�ض م�س�ؤويل القطاع

و وتغيري النظام و ويف امل�سرية الثانية
�شهدت يف بدايتها وقفة ترحم على
�شهداء جمزرة نيوزيلندا و مت رفع

نف�س املطالب التي تبنها احلراك
ال�شعبي.
ز/م

�سلمت ال�رشكة اجلزائرية لإنتاج مركبات ذات
الوزن الثقيل من عالمة «مر�سيد�س بنز» �أم�س
االثنني باجلزائر العا�صمة ,ما ال يقل عن 252
�شاحنة من �صنعها ,لفائدة املديرية املركزية
للعتاد بوزارة الدفاع الوطني و قد مت التوقيع على
بروتوكول الت�سليم من قبل ممثل املديرية املركزية
للعتاد بوزارة الدفاع الوطني ,العقيد رداوي تهامي
و كذا املدير العام مل�ؤ�س�سة «�أجلريين موتورز
�سارفي�س مر�سيد�س -بنز» ,جمال حميوت.
و بهذه املنا�سبة ,او�ضح العقيد رداوي خالل ندوة
�صحفية �أنه «جت�سيدا للمنهجية امل�سطرة من
طرف نائب وزير الدفاع الوطني ,رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ,الفريق �أحمد قايد
�صالح ،الرامية للرفع من قدرات اجلي�ش الوطني
ال�شعبي من خالل تطوير القدرات ال�صناعية
الع�سكرية املتما�شية مع ال�سيا�سة االقت�صادية
املعتمدة من طرف رئي�س اجلمهورية و الهادفة
لتفعيل ال�صناعة الوطنية مت اليوم ا�ستالم ح�صة
�أخرى من العربات التكتيكية من طرف املديرية
املركزية للعتاد ب�صفتها الهيئة املكلفة باقتناء و
ت�سيري العتاد لفائدة اجلي�ش الوطني ال�شعبي».
و �أبرز ان هذه العملية «تثبت ,مرة �أخرى ,قدرة
ال�رشكة اجلزائرية لإنتاج مركبات ذات الوزن الثقيل
من عالمة «مر�سيد�س بنز» بالرويبة حتت و�صاية
مديرية ال�صناعات الع�سكرية على اال�ستجابة
لطلبات زبائنها يف الآجال املحددة»و �أ�ضاف �أنه
يتبني من خالل ذلك «اخلطوات العمالقة التي
خطاها اجلي�ش الوطني ال�شعبي بف�ضل االجنازات
املعتربة التي حققها على جميع امل�ستويات
التنظيمية و االن�شائية و التجهيزية و الت�سليحية
و التكوينية و الإعدادية ,مما �أك�سبه املزيد من
الن�ضج و التمرين و مزيدا من التطور و التحديث».
و دعا يف ذات ال�سياق «للعمل با�ستمرار من �أجل
تن�شيط و تفعيل كافة العوامل امل�ؤدية �إىل اعتاب
القوة و النجاعة العملياتية و احلفاظ على
جودة الأداء و متتني متطلبات رفع اجلاهزية
العملياتية و مواكبة التطور التكنولوجي يف خمتلف
املجاالت»و بدوره ,قال املدير العام لل�رشكة
اجلزائرية لإنتاج مركبات ذات الوزن الثقيل من
عالمة «مر�سيد�س بنز» ,جمال حميوت ان هذه
العملية تدخل يف �إطار االنتعا�ش االقت�صادي من
�أجل ترقية ال�صناعة و ال�سيما امليكانيكية .و حيا
يف ذات االطار «الأهمية التي توليها امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية من �أجل ترقية ال�صناعة الع�سكرية
بهدف توفري خمتلف العتاد التي حتتاجها هذه
امل�ؤ�س�سة و كذا امل�ؤ�س�سات العمومية و اخلا�صة».
و �رصح ذات امل�س�ؤول ان ال�رشكة تعمل حاليا على
«�إن�شاء فروع جهوية لعالمة مر�سيد�س-بنز بهدف
تطوير �شبكة التوزيع و تعيني وكالء معتمدين على
م�ستوى كافة واليات الوطن» .و على هام�ش حفل
ت�سيلم املركبات ,مت عر�ض �شاحنات جديدة من
عالمة «�أكرتو�س» ( )ACTROSو كذا �شاحنات
�صغرية من عالمة جديدة «�أ�سيلو» ()ACCELO
من �صنع جزائري ,بالإ�ضافة �إىل مركبات من
عالمة «�سربنرت»( )SPRINTERو قال حميوت,
يف هذا ال�صدد ,ان مر�سيد�س بنز اجلزائر قد
�سوقت لغاية �أفريل  2018ما يعادل � 400ألف
مركبة .و يف ت�رصيح لل�صحافة� ,أكد �أحد الزبائن
و هو رئي�س املدير العام ملجمع لوج�ستريون�س
( )Logitransلنقل الب�ضائع ,بوعالم كيني �أن
جممعه كان قد �أبرم اتفاقية القتناء � 300شاحنة
من عالمة مر�سيد�س-بنز مبعدل � 100شاحنة
�سنويا و ذلك ابتداء من �سنة  .2019و �أ�ضاف
�أن جممعه قد ا�ستلم � 100شاحنة ,مثمننا جودة
املنتوج املحلي من هذه العالمة.
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املواطنون �شككوا يف هذه املواعيد ويحذرون

ورقلة

وايل والية مترنا�ست دومي اجلياليل ي�ؤكد للمحتجني :

دائرة احلجرية حتت�ضن احتفاالت
الذكرى الـ  57لعيد الن�صر

 .ن�شر القوائم النهائية لل�سكنات يوم � 16أفريل  .توزيع املفاتيح قبل رم�ضان
تعهد وايل والية مترنا�ست دومي اجلياليل يف لقاء جمعه باملحتجني بالإفراج على القوائم النهائية
للم�ستفيدين من ال�سكنات االجتماعية يف الـ� 16أفريل الداخل  ،مع الت�أكيد على توزيع املفاتيح قبل
حلول �شهر رم�ضان .
�أحمد باحلاج
طالب امل�س�ؤول الأول على
الهيئة التنفيذية بوالية مترنا�ست
احلدودية دومي اجلياليل
املواطنني املحتجني �أمام مقر
الوالية بحر الأ�سبوع اجلاري ،
ب�ضبط النف�س والتحكم للعقل ،
واعد �إياهم بالعمل على الت�رسيع
من التحقيقات الأولية للك�شف عن
النتائج النهائية للقوائم الأ�سمية
للم�ستفيدين من ح�صة �أكرث من
 2000وحدة �سكنية اجتماعية
�إيجارية عمومية التي حدد لها
� 16أفريل ك�أخر اجل  ،كما الرجل
الأول بتمرنا�ست على توزيع
مفاتيح ال�سكنات على امل�ستفيدين
قبل حلول �شهر رم�ضان املبارك،
ويف �سياق مت�صل فقد �شكك
املواطنني يف هذه املواعيد ،
حمذرين ال�سلطات من العواقب
الوخيمة التي قد تنجر عن �سيا�سة
االلتفاف على مطلبهم � .إىل
جانب ذلك فقد �رسبت م�صادرنا
املطلعة �أن ال�سلطات املعنية
بتمرنا�ست متخوفة من عواقب
الإفراج على القوائم اال�سمية
النهائية لل�سكنات يف الظرف
الراهن وما قد ينجر عن ذلك من
احتجاجات عارمة يف وقت متر
فيه البالد مبخا�ض ع�سري ي�صعب

التكهن بنتائجه  ،خا�صة �إذا علمنا
�أن القوائم الأولية للم�ستفيدين
خلفت حالة من االحتقان والت�شنج
املحلي غري امل�سبوقني وذلك
على خلفية انفراد يومية الو�سط
بخرب �إدراج �أ�سماء مقاولني وجتار
و موظفني بالإدارة العمومية و
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الذين
ال تتوفر فيهم �رشوط اال�ستفادة
مقابل �إق�صاء عدد كبري من فئة
ذوي الدخل املحدود الذين تعالت
�أ�صواتهم يف �أكرث من منا�سبة من

�أجل املطالبة بتدخل امل�س�ؤولني
املعنيني لتجميد القائمة و
حما�سبة املت�سببني يف املهزلة .
من جهة ثانية فقد �أجمع متابعون
لل�ش�أن املحلي بوالية مترنا�ست
احلدودية مع دولتي مايل والنيجر ،
يف ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط»،
�أن ملف ال�سكن االجتماعي الذي
يعرف طلبا متزايدا مقارنة بعدد
الطلبات  ،حيث يعترب هذا القطاع
ال�شائك من بني الرتاكمات التي
ورثها وايل الوالية عن �سابقيه،

خا�صة �إذا علمنا ي�ضيف ه�ؤالء
�أن االحتقان املحلي بلغ ذروته
ب�سبب تفاوت الأدوات الرقابية
على وترية االجناز تارة و التالعب
بقوائم امل�ستفيدين من هذا
النمط تارة �أخرى  .ويف انتظار
جت�سيد وعود وايل والية على
�أر�ض الواقع و القا�ضية للإفراج
على احل�صة ال�سالف ذكرها يبقى
ال�شارع املحلي بعا�صمة الأهقار
يعي�ش على وقع حالة من الرتقب
و االنتظار .

لتو�ضيح عمليات حتويل الأموال من الربيد �إىل البنوك

مطالب ب�شفافية بنك بدر بورقلة مع املتقاعدين اجلزائريني من فرن�سا
تعالت �أ�صوات الع�رشات من
املتقاعدين اجلزائريني من
فرن�سا من �أجل التدخل العاجل
من طرف املديرية العامة
لبنك الفالحة والتنمية الريفية
لدى وكالة بدر بورقلة للعمل
ب�شفافية بخ�صو�ص عمليات
حتويل �أموالهم من بريد اجلزائر
�إىل البنك خا�صة بعد ت�سجيل
اقتطاعات مالية غري مربرة .
نا�شد الع�رشات من املتقاعدين
فرن�سا
من
اجلزائريني
املعتمدين كزبائن لدى وكالة
بنك بدر بورقلة بالعملة ال�صعبة
يف ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط
« ،الرئي�س املدير العام لبنك
الفالحة والتنمية الريفية بوعالم
جبار ب�رضورة التدخل ال�شخ�صي
والعاجل لدى م�صاحله بعا�صمة
الواحات ورقلة بغية و�ضع حد
لبع�ض التجاوزات امل�سجلة
على م�ستوى وكالة بدر بورقلة
 ،املتمثلة يف عدم ال�شفافية
والو�ضوح بخ�صو�ص رفع اللب�س
والغمو�ض الذي يكتنف عملية
حتويل �أموالهم من مراكز الربيد

اجلزائرية اىل البنوك  ،حيث
�أنهم يلم�سون بع�ض االقتطاعات
من ر�صيدهم بدون مربر قانوين
يذكر  ،مما �أدخل ال�شك يف
نفو�سهم ب�أن البنك ال يتعامل
وفق القانون اخلا�ص مبثل هكذا
عمليات .
�إىل جانب ذلك فقد مت منا�شدة
اجلهات املركزية لرفع الغنب عن
هذه الفئة امل�سنة من املواطنني
الذين ينتظرون هذه املنحة كل
�ستة �أ�شهر بفارغ ال�صرب ل�سد
رمق العي�ش يف ظل تدين القدرة
ال�رشائية وارتفاع امل�ستوى
املعي�شي .
من جهة ثانية فقد �أكد �أكرث
من متحدث يف املو�ضوع ب�أن
امل�شكل القائم  ،يتمثل يف حتويل
هذا املبلغ املقدر بـ 51170.00
دج يتم حتويله اىل � 379.17أورو
وهذا ح�سب الوثيقة املر�سلة
رفقة املتمثلة يف ك�شف الدفع
وكذلك ح�سب الوثيقة امل�ستلمة
من بريد اجلزائر املتمثلة يف
�شهادة ،لكن عند �إقدام هذه
الفئة على �سحب املبلغ املذكور

حتت�ضن اليوم الثالثاء دائرة احلجرية
بورقلة االحتفاالت الر�سمية بالذكرى الـ
 57لعيد الن�رص  19مار�س  ،1962وذلك
ب�إ�رشاف وايل والية ورقلة عبد القادر
جالوي من خالل ت�سطري برنامج ثري
تتخلله عملية دخول عدد من امل�شاريع
التنموية حيز اخلدمة  .قررت ال�سلطات
الوالئية تنظيم االحتفال بالذكرى الـ 57
لعيد الن�رص بدائرة احلجرية ،وح�سبما
�أفاد به بيان لديوان وايل الوالية ف�إن
هذا االخرية �سي�ستهل هذه الذكرى
بزيارة لكل من املجاهدين طفحي
ال�سايح بن فرحات و جوحي حممد
بن البي�رش ببيتهما ومن ثم تكرميهما ،
قبل التوجه لبلدية العالية لإعطاء �إ�شارة
انطالق م�رشوع تعبيد الطرقات ب�أحياء
العالية على م�سافة  02كلم  ،وبنف�س
البلدية �سيتوجه الوفد امل�س�ؤول اىل
قرية ال�شقة لتد�شني حمطة اخلدمات
اجلديدة مع زيارة معر�ض للمنتوج
الفالحي ملنطقة احلجرية � ،إ�ضافة
لتد�شني امللعب اجلواري املع�شو�شب
ا�صطناعيا � ،أما مبقر البلدية ف�سوف
يقوم وايل الوالية مبعية ال�سلطات
املدنية و الأمنية و الأ�رسة الثورية
بت�سمية املكتبة البلدية بالعالية

وو�ضعها حيز اخلدمة  ،مع برجمة
زيارة ملعر�ض لل�صور التاريخية الذي
�ستتخلله م�رسحية ون�شاطات ثقافية
وريا�ضية وتكرميات باملنا�سبة  ،ومن ثم
التوجه نحو زاوية �سيدي بلعلمي بالعالية
ملعاينة �أ�شغال ترميم الزاوية � .أما
بالتجمع ال�سكني بالطيبني �سيتم تد�شني
م�رشوع اجناز وتعبيد الطريق الرابط
بني حي الربيد ومنطقة احلمامدة
على م�سافة  02كلم �إ�ضافة لتد�شني
مكتب الربيد بالطيبني بعد �إعادة تهيئته
وجتهيزه ،اما مبقر الدائرة ف�سوف يتم
يف نف�س اليوم ت�سمية املركب الريا�ضي
باحلجرية وتد�شني �أر�ضية امللعب
بعد �إعادة تع�شيبه  ،ويف �إطار التكفل
بان�شغاالت اجلبهة االجتماعية املحلية
�سي�رشف الرجل الأول بورقلة على
�إعطاء �إ�شارة انطالق تكملة وتو�سعة
تزويد الأحياء ب�شبكة الغاز الطبيعي
�إ�ضافة لتد�شني م�رشوع �إعادة االعتبار
للطريق بال�شارع الرئي�سي على م�سافة
 75كلم  ،وكذا تد�شني ال�شطر الأول من
الطريق الرابط بني الطريق الوالئي 33
ومنطقة لقراف الرا�شيدي على م�سافة
 03كلم .
�أحمد باحلاج

يف �إطار ت�شديد اخلناق على مروجي امل�شروبات الكحولية

�أمن ورقلة يحجز  6000قارورة خمر
يف �إطار مكافحة ظاهرة ترويج
امل�رشوبات الكحولية التي كانت
�سببا مبا�رشا يف كثري من اجلرائم
و حوادث املرور  ،متكن عنا�رص
ال�رشطة الق�ضائية التابعني لأمن
والية ورقلة خالل اليومني الأخريين
من و�ضع حد لن�شاط مروج خطري
للم�رشوبات الكحولية � ،أين مت
توقيفه و هو ب�صدد ممار�سة ن�شاطه
الإجرامي ب�إحدى واحات النخيل
املجاورة حلي �سكني �شعبي ،حيث
�أ�سفرت العملية من حجز �ستة �آالف
و �أربع مائة وثالثة و�سبعون قارورة
خمر من خمتلف الأنواع والأحجام
 .عقب �إ�ستيفاء كافة الإجراءات

القانونية للتحقيق مت �إجناز ملف
ق�ضائي جزائي �ضد املتورط و
تقدميه �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة � ،أين �أ�صدرت يف حقه �أمر
�إيداع احلب�س لإٍرتكابه جنحة العود
يف حيازة م�رشوبات كحولية بطريقة
غري �رشعية ق�صد البيع بدون
رخ�صة .وح�سبما �أفادت به م�صادرنا
اخلا�صة ف�إن العملية الأمنية النوعية
تندرج يف �إطار جتفيف منابع ترويج
وا�ستهالك الكحوليات  ،خا�صة
�إذا علمنا �أن هذا النوع من الآفات
االجتماعية لطاملا كانت �سببا
مبا�رشا يف جرائم قتل .

�أحمد باحلاج

حتت طائلة التهديد بال�سالح الأبي�ض متبوعا بال�ضرب

�أمن مترنا�ست يطيح ب�شخ�صني
يف ق�ضية ال�سرقة

تتفاجئ هذه من املتقاعدين
اجلزائريني من فرن�سا باقتطاع
املبالغ املالية دون توافق مع
املنحة التي مت �ضخها يف
ح�ساباتهم  .ويف انتظار تدخل
عاجل من اجلهات املعنية

لو�ضع حد ملثل هكذا جتاوزات
يبقى لزاما على فئة املتقاعدين
اجلزائريني املح�سوبني على
فرن�سا معاي�شة الو�ضع املزري
لأجل غري م�سمى .

�أحمد باحلاج

يف �إطار مكافحة اجلرائم ب�شتى
�أنواعها ب�إقليم والية مترنا�ست،
متكنت م�صالح ال�رشطة لأمن
الوالية ممثلة يف االمن احل�رضي
الثاين من توقيف �شخ�صني يبلغان
من العمر (� 20/17سنة) يف ق�ضية
ال�رسقة حتت طائلة التهديد
بال�سالح الأبي�ض متبوع بال�رضب
و اجلرح العمدي.   
حيثيات الق�ضية تعود اىل تقدم
�أحد مواطنني ببالغ بخ�صو�ص
تعر�ضه لل�رسقة حتت طائلة
التهديد بال�سالح الأبي�ض متبوع
بال�رضب و اجلرح العمدي من
طرف �شخ�صني على م�ستوى حي
�رس�سوف  ،و عليه مت تكثيف

الأبحاث و العمل الإ�ستعالمي �أين
مت �إيقاف �شخ�صني م�شتبه فيهما
،و بعد التحقيق معهما و عر�ضهما
على ال�ضحية �أين تعرفا عليهما من
الوهلة الأوىل و على �إثر هذا مت
حتويل الأطراف �إىل مقر ال�رشطة
و فتح حتقيق يف الق�ضية ،بعد
االنتهاء من الإجراءات القانونية ،
مت تقدمي امل�شتبه فيهما �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة التي
�أ�صدرت يف حق الأول حكم بعامني
( )02حب�س نافذ مع الإيداع و
غرامة مالية قدرها  100.000دج
 ،يف حني ا�ستفاد الطفل من
الإفراج .

�أحمد باحلاج
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رئي�س بلدية عني البنيان لـ"الو�سط":

�سنق�ضي على التمدر�س بالدوامني الدخول املدر�سي املقبل
راهن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية عني البنيان �إيبلعيدان كرمي على الق�ضاء على التمدر�س بنظام الدوامني خالل الدخول املدر�سي املقبل عرب
ا�ستحداث :مدر�ستني جديدتني و 3مدار�س تعرف تو�سعة ،مع هدف  25-30تلميذ بالق�سم �أفق  ،2020ناهيك عن جمموعة م�شاريع للمتو�سطات والثانويات ،كا�شفا
عن ا�سرتجاع الأق�سام واملطاعم التي ا�ستغلت ك�سكنات مقدرة بـ ،16واعدا بتوفري مطاعم مدر�سية بالن�سبة لكل املدار�س مع نهاية العهدة.

•        درا�سة �أماكن �سكنات LPA  قريبا
حاورته� :سارة بومعزة

كما �أكد يف حواره مع "الو�سط"
على توزيع � 142سكن اجتماعي
التي برجمت ماي  2018يف
القريب العاجل مقابل  7000ملف
قيد االنتظار ،كا�شفا عن انطالق
العمليات مع ديوان ال�سكن بئر
مراد راي�س بخ�صو�ص �صيغة
الرتقوي املدعم ،يف انتظار
خطوة الو�صول ال�ستالم امللفات.
وحول امل�شاريع القائمة بالبلدية:
 5فنادق� ،أكد �أن من �ش�أنها انعا�ش
ال�سياحة �أكرث.
ننطلق من امليزانية بلدية
عني البنيان ،بكم تقدر،
وهل هي كافية لبلدية
بحجم عني البنيان؟
امليزانية لهذه ال�سنة قدرت بـ56
مليار 90 ،باملائة منها ،موجهة
للأجور والباقي  10باملائة
املقدرة بـ 5,5مليار ،ومن �أجل
اال�ستدراك املجل�س اجلديد قام
ب�إح�صاء ممتلكات البلدية ،فقمنا
بتحيني �أ�سعار الكراء ،خا�صة �أن
كراء �سكنات البلدية تقدر بـ 200
دج لل�شهر ،وحتى رغم حتيينها
رفعت لـ 2000دج� ،أي � 10أ�ضعاف،
وهو ما يبدو للم�ست�أجر ارتفاعا
قيا�سيا ،لكن ما قيمة  2000دج
وما ت�أثريها بالن�سبة للبلدية� ،أي
يبقى �ضعيفا بالن�سبة لنا ،خا�صة
�أن عدد �سكنات البلدية لي�ست
كبرية ،فتقدر بحوايل 60 :م�سكن.
وماذا عن ال�سكنات
الوظيفية ؟
ال�سكنات الوظيفية تابعة لكل
مدر�سة ب�صفة ال�سكن االلزامي،
لكن بع�ض املديرين والأ�ساتذة
ا�ستولوا على بع�ض الأق�سام
و�أ�سموها بال�سكنات الوظيفية ،يف
حني �أنها لي�ست كذلك يف الواقع،
بل �أق�سام �أو مطاعم ولي�ست
�سكنات �إلزامية ،فقمنا يف الآونة
الأخرية با�سرتجاع  16الق�سم
ومطعم ا�ستغلت �ضمن ذلك
الإطار ،ليتك حتويلهم لأ�صلهم.
ملف ال�سكن ي�أتي على ر�أ�س
اهتمامات املواطنني ،فما هو
واقع ال�سكن بالبلدية؟
على م�ستوى بلدية عني البنيان،
املقدرة بـ  15كم مربع مع 100
�ألف ن�سمة ،ي�ضاف لها ال�سكنات

اجلديدة التي تعد بالآالف ،فنجد
غالبية ال�سكنات اجلديدة يطلق
عليها ا�سم :حي �ألف م�سكن وما
�شابه� ،أما الكوطة فلم ن�ستفد من
ال�سكن االجتماعي منذ � 2008إىل
غاية  ،2018خ�ص�ص لعني البنيان
� 142سكن اجتماعي ،مقابل �أكرث
من  7000ملف قيد االنتظار.
ومت توزيع القائمة ماي الفارط،
و�سي�ستلمون املفاتيح قريبا بعد
انق�ضاء فرتة الطعون التي بلغت
 700طعن ،وبناء عليه �سجلنا
بع�ض الت�أخر �إال �أنه مت التدارك
و�سي�ستلمونها قريبا.
�أما حول ال�سكن الت�ساهمي فهو
غري موجود الآن� ،سابقا على
م�ستوى البلدية �سجل  10مرقني،
لكن غالبية ال�سكنات مل ت�سلم
للآن ،ومع ذلك هناك �سكنات
متقدمة بحوايل  90-80باملائة.
�أما امللفات فتقدر بقرابة 8000
ملف ،لكن هذه ال�صيغة واجهت
عدة م�شاكل ،فنجد املرقني من جهة ثانية  3مدار�س قمنا
العقاريني مل ي�سلموا ال�سكنات بالتو�سعة على م�ستواها ببناءات
رغم التزامهم بت�سليمها يف غ�ضون بـ� 6أق�سام لرفع �ضغط االكتظاظ،
ال�سنتني� ،إال �أننا جند �سكنات منذ ومدر�سة �أخرى بـ� 4سكنات جاهزة
 2008ومل جتد التج�سيد .وبناء جديدة ،مراهنني على الق�ضاء
عليه مت طرح �صيغة الرتقوي على التمدر�س بالدوامني خالل
املدعم ،وكبلدية ا�ستلمنا مرا�سلة الدخول املدر�سي املقبل.
الختيار �أماكن الإجناز ،وهو ما �أما بالن�سبة للدخول املدر�سي
قمنا به و�سجلناها مع ديوان  2020نتمنى بلوغ معدل الق�سم
ال�سكن بئر مراد راي�س ،يف انتظار من  30-25تلميذ وهي الظروف
خطوة الو�صول ال�ستالم امللفات .املثالية للتمدر�س ،وذلك بناء
على ظروف �6348سكن "�أال�سبي"
عرف ملف التمدر�س عدة مبجموعتني درا�سيتني جديدة
�إ�شكاالت على ر�أ�سها ملف
حمل درا�سة حاليا 12 ،مليار
االكتظاظ ،ما هو الواقع على دينار :و 6من الوالية تتيح 18
م�ستوى بلديتكم وما هي
مليار ،وكذلك مدر�سة طور
بالقطاع؟
امل�شاريع اخلا�صة
االنطالق ومدر�سة �أخرى على
م�ستوى  1600قيد الدرا�سة،
بالن�سبة للتمدر�س رفعنا حتدي وهو ما يتيح مطلع  2020توفري
الق�ضاء على التمدر�س بنظام  4ابتدائيات جديدة ويتيح لنا
الدوامني ،الذي خلق عدة عراقيل حتقيق الهدف املن�شود.
بالن�سبة للتالميذ وبالن�سبة �أما املتو�سطات :متو�سطة
للأولياء ،خا�صة املوظفني منهم ،انطلقت ومتو�سطة بالزاوي بعد
على هذا الأ�سا�س مع الدخول عملية الرتحيل �سيتم تخ�صي�صها
املدر�سي القادم نق�ضي عليه من للطور املتو�سط ،و�أي�ضا على
خالل ا�ستحداث عدة مدار�س م�ستوى � 800سكن ،يف انتظار
جديدة ،مدر�ستني جديدتني مع الأ�شغال .بالإ�ضافة �إىل تعزيز
الدخول املدر�سي املقبل.
الثانويات الأربعة بثانوية جديدة،
مدر�ستان جديدتان الأوىل بها  12ومنه جند �أن قطاع الرتبية قد
ق�سما وبها �سكن وظيفي للمدير احتل مرتبة الأ�سد لأنه �أ�سا�س
ومدر�سة بدار �شعبان بـ 12ق�سما العملية.
و�أي�ضا �سكن وظيفي بتقدم كبري
بع�ض الأق�سام مبرحلة الدهان ،وماذا عن املطاعم املدر�سية؟
وت�سليمهم نهاية مار�س ،يف حني
�أجلنا ت�سليم التجهيزات الآن يف �أما بالن�سبة للمطاعم املدر�سة،
انتظار ت�سليم الأق�سام للحفاظ على م�ستوى  22ابتدائية  7مطاعم
على �سالمة التجهيزات.
متوفرة �سابقا ،الدخول املدر�سي

للف�صل الثاين قمنا بتد�شني مطعم
اجلميلة بعد ا�سرتجاع ال�سكنات
التي كانت م�ستغلة ك�سكنات
وظيفية وا�ستعادتها لوظيفتها
الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة �إىل املطاعم
املركزية يف ظل �ضيق بع�ض
املدار�س من ناحية امل�ساحة
وعدم احتوائها على مطاعم،
ي�ضاف لها عدم توفر العمال وبناء قطاع ال�سياحة يعد من �أهم
عليه خ�ص�صنا مطاعم مركزية
الربامج التي يتم الرهان
وت�شمل عدة ابتدائيات ،مع نهاية عليها م�ؤخرا ،خا�صة �أن عني
العهدة �ستكون كل املدار�س البنيان مدينة �ساحلية ،فما
مزودة باملطاعم �إن مل يكن على
هي براجمكم؟
م�ستواها �ستكون مو�صولة مبطعم
مركزي يتكفل بالعملية.
بلدية عني البنيان معروفة
بالفالحة وال�سياحة ،الأوىل ت�سري
قطاع الريا�ضة يعد
يف طريق االندثار ،ويتوجب علينا
من القطاعات احليوية
الرتكيز على ال�سياحة ،وال�سياحة
للمواطنني ،ما هي رهاناتكم حتتاج للفنادق ولدينا م�شاريع
بخ�صو�صه؟
 5فنادق :الأول فندق �أفريكانا
ب�رشاكة مع املاركري بداية �أ�شغاله
بالريا�ضة جند �أن عني البنيان مع نهاية ال�سنة ،وكذلك فندق على
تراهن على �شباب ،فقمنا بفتح م�ستوى البهجة 42 :طابق مبيناء
 5مالعب جوارية خالل �سنة :ا�ستقبال ،و�آخر "مادراغ باال�س"
ملعب اجلميلة  ،2018ملعب انطلقت �أ�شغاله ،وكذلك ثان
حي املنظر اجلميل بعد ترحيل باجلميلة يف انتظار انطالقه ،قبل
الأحياء ،والثالث بـ� 30سكن ،وكذا نهاية النهاية .وفندق احلمامات
بجنان مربوك وجنان نوار اللوز ،و�آخر �أمامه بـ 90باملائة �أ�شغال.
هذه املالعب حيز الن�شاط .البلدية معروفة باجلميلة ،ونحن
بالإ�ضافة �إىل برنامج بقاعتني على قدم و�ساق معها ،حيث
ريا�ضيتني يف انتظار تزويدهم من عززناها بامليناء ال�صناعي ،كما
طرف امل�صالح املعنية� :سونلغاز تعرف مبطاعمها.
وال�سيال ،الأوىل بو�سط البلدية
والثانية بالطالب عبد الرحمن ،ننتقل ملو�ضوع الطرق ما هي
وبح�سب الدرا�سة اقرتحنا
م�شاريعكم؟
ا�ستفادتهم من التغطية من �أجل
اتاحتهم للعمل خالل الأيام خالل احلملة ركزنا على :الإنارة

املمطرة.
كذلك �صادق املجل�س على 3
قاعات خيم  :واحدة مبركز
البلدية والثانية باملنظر اجلميل
والثالثة بـ 11دي�سمرب .على الأقل
يتم اال�ستفادة منهم يف �أقرب
الآجال.

العمومية ،وعلى الطرق والثالثة
على النظافة ،لأنها يوميات
املواطن ،فالإنارة متثل الأمن
والتي تتيح التجارة واحلركة
والن�شاط ،ولكن حتتاج للطرقات
ملرافقتها ب�سهولة التنقل
وترافقها النفايات ،وهو ما
نحتاج فيه ملرافقة املواطن
ودعمه ب�إخراج النفايات يف الوقت
املنا�سب من الـ� 9إىل  ،10وهو ما
ن�سجل غيابه كثريا ونعاين منه،
خا�صة �أنه ينعك�س على املواطن
بدرجة �أوىل ،فن�ؤكد دعوتنا
للمواطنني الحرتام مواقيت رمي
النفايات� .أما بالن�سبة للطرقات
فكان امل�رشوع على بعد خطوات
النطالقه �إال �أننا �سجلنا عراقيل
مل تكن متوقعة ،حيث �أن القانون
يجربنا على ن�رش املناق�صة على
م�ستوى جريدتني يوميتني :بالعربية
والفرن�سية ،وهو ما �أر�سلناه لالناب
�إال �أنه مت ن�رش �إحداها ب�أ�سبوعية
بدل يومية ،ومع انطالق الأ�شغال
اكت�شفنا �أنه مت منعنا كون الن�رش
كان خاطئا ،والأمر كلفنا ت�أخري
الأ�شغال بـ� 6أ�شهر كاملة.
وماذا عن الأ�سواق اجلوارية
التي تعد جماال حيويا
للم�ستهلكني؟
نظرتنا باملدى القريب ،م�ؤخرا
قمنا بخيارات لأ�سواق م�ؤقتة
كونها غري مكلفة من جهة،
فاخرتنا الأماكن ،لتخفيف
ال�ضغط على البلدية ،كما �أنها
تكون حمدودة.
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الو�سط2019/03/19:

ANEP N°: 1916100719

الو�سط2019/03/19:

ANEP N°: 1916006578
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تهنئة

عمت الفرحة بيت عائلة « ميلودي يو�سف « �أ�ستاذ مادة الريا�ضيات الذي
رزق ب� ّأول العنقود وازدان فرا�شه مبولودة بهية الطلعة �سميت على بركة
اهلل «عبري « وبهذه املنا�سبة املميزة وال�سعيدة يتقدم طاقم متو�سطة عني
احلجل اجلديدة ب�أحر التهاين و�أطيب الأماين للوالد الكرمي متمنني �أن ترتبى
املولودة « عبري « يف عزه داعني اهلل عز وجل �أن يجعلها �آية يف العلم والدين
والأخالق و�أقر بها عيون والديها
 ..وال�شفاء العاجل للأم �إن �شاء اهلل
�ألف مربوك

اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد لدى
حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب  07 :حي
الدوفان درارية اجلزائر الهاتف >023.33.04.22

مكتب الأ�ستاذ بن حادو حممد حم�رض ق�ضائي لدى دائرة اخت�صا�ص
جمل�س ق�ضاء اجللفة
الكائن مكتبه � :شارع الأمري عبد القادر  49/146اجللفة الهاتف 50 :
 92 027 22طبقا للمادة  748من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و
بطلب من ال�سيد (ة)  :بوجالل �سليم بن �أحمد

اعالن عن جل�سة البيع باملزاد العلني
بطلب من ال�سيد بن راي�س جعفر ال�ساكن ب  129 :نهج �صالح
بوعكوير اجلزائر .
�ضد  :ورثىة �سالم حممد وهم � :أرملته زكية خالد �أبناءه وهم �سالم
ر�شيدة  ،كاملة  ،نادية  ،حميد  ،ابت�سام و مرمي .
و بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة ب�أمانة
ال�ضبط مبحكمة القليعة يف  2017/10/10حتت رقم 2017/21
نعلن عن جل�سة البيوع املربجمة لتاريخ  2019/04/15على ال�ساعة
احلادية ع�رش �صباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه :قطعة
ار�ض تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �صاحلة
للبناء م�ساحتها ثالثة وع�رشون ار وت�سعني �سنتيار 2.390م ²منف�صلة
من ملكية اكرب م�شيد عيلها بناية مكونة من جمرد طابق ار�ضي
مق�سم اىل اربعة غرف  ،حمام  ،مرحا�ض  ،حو�ض وبئر وهي
حمدودة على النحو التايل  :من ال�شمال :طريق والئي .من اجلنوب :
ممر عر�ضه05م.من ال�رشق:باقي امللكية .من الغرب :طريق  ،ب�سعر
افتتاحي  20.560.000،00دج و لكل من يهمه االمر االت�صال مبكتب
املح�رض الق�ضائي او ب�أمانة �ضبط حمكمة القليعة لالطالع على
قائمة �رشوط البيع .

ال�ساكن (ة)  :نهج فل�سطني خن�شلة
�ضد ال�سيد (ة)  :بورمادة لزهر عادل بن قدور
ال�ساكن (ة)  :املنطقة ال�صناعية ق�سم  201جمموعة ملكية  32بناية  1491اجللفة
مبقت�ضى ال�سند التنفيذي املتمثل يف ال�شيك ال�صادر عن القر�ض ال�شعبي اجلزائري
وكالة باب الزوار حتت رقم  6255407 :امل�ؤرخ يف  2017/12/27 :و املمهور
بال�صيغة التنفيذية  .بناءا على �أمر حجز تنفيذي على عقار ال�صادر عن رئي�س
حمكمة اجللفة بتاريخ  2018/08/30 :حتت رقم  2018/ 827 :و املعدل ب�أمر حتت
رقم  2018/930 :بتاريخ  .2018/09/29بناءا على تقرير خربة اخلبري الأ�ستاذ بن
عمار بلقا�سم رقم الإيداع  67فهر�س رقم  19/69 :بتاريخ  2019/02/28 :ببيع
العقار املحجوز و املتمثل يف  100/50 :فقط من العقار على ال�شياع من القطعة
الأر�ضية الكائنة باملنطقة ال�صناعية �أي م�ساحة ( 2465م )2على ال�شياع ح�سب
العقد حجم  734/97و الذي يحتوي على م�ستودع � ،إدارة و �صور  ،باملزاد العلني
ب�سعر افتتاحي قدره  :اثنى ع�رش مليون و ثالثمائة و خم�سة وع�رشون �ألف دينار
جزائري (  12.325.000.00دج ) يعلن الأ�ستاذ بن حادو حممد حم�رض ق�ضائي
لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة ب�أنه مت �إيداع قائمة �رشوط البيع لدى حمكمة اجللفة
م�ؤ�رش عليها بتاريخ  2019/03/11 :و حدد ال�سعر االفتتاحي لبيع العقار باثنى
ع�رش مليون و ثالثمائة و خم�سة وع�رشون �ألف دينار جزائري ( 12.325.000.00
دج ) تقدم االعرتا�ضات بعري�ضة �إىل ال�سيد رئي�س املحكمة بثالثة �أيام على الأقل
قبل جل�سة االعرتا�ضات املحددة يوم  2019/04/01 :مبكتب رئي�س املحكمة على
ال�ساعة � 10:00صباحا و ميكن االطالع على قائمة �رشوط البيع ب�أمانة �ضبط
حمكمة اجللفة �أو مبكتب املح�رض الق�ضائي.

الو�سط2019/03/19:

املح�ضر الق�ضائي .

الو�سط2019/03/19:

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
0551.19.61.45
حم�رض ن�رش م�ستخرج من قائمة �رشوط البيع
باملزاد العلني املادة  748من ق �إ م �إ
تعلن املح�رضة الق�ضائية املوقعة �أدناه �أنه تنفيذا ال�سند التفيذي املومتثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة الق�سم العاقاري ،م�ؤرخ يف  2018/05/27حتت رقم الفهر�س  2018 /03256ممهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ
 2018/12/03حتت رقم .2018/2010
بعد االطالع على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة ،الغرفة العقارية ،امل�ؤرخ يف  ،2018/11/11ق�ضية رقم  ،2018/02648الفهر�س رقم  2018 /03196امل�ؤيد وامل�صحح للخط�أ املادي الوارد يف ديباجة احلكم امل�ؤرخ يف
2018/05/27
بعد االطالع على ال�شهادة العقارية ال�صادرة عن املحافظ العقاري بزرالدة �إدارة الأمالك الوطنية امل�ؤرخة يف 2019/01/23
بعد االطالع على م�ستخرج ال�رضيبة العقارية �صادرة عن بلدية الدويرة بتاريخ 2019/01/27
بعد االطالع على تقرير اخلربة املودعة لدى امانة �ضبط حمكمة القليعة بتاريخ  2019/02/26حتت رقم  2019/004و امل�ؤ�رش عليها من قبل رئي�سة البيوع العقارية ملحكمة القليعة وذلك ب�ش�أن بيع العقار باملزاد العلني.
لفائدة ال�سيد مر�سي عبد القادر بن حممد وريث املرحومة خليفي فطوم بنت ال�سعيد.
العلوان بـ� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
�ضد كل من  :ورثة املرحومة خليفي فطومة بنت �سعيد وهم:
ال�سيدة مر�سي خرية بنت حممد
•
العنوان 11 :حي جتزئة ي�سوال قويدر زرالدة ،اجلزائر.
ال�سيدة مر�سي فاطمة بنت حممد .
•
العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
ال�سيد مر�سي خل�رض ابن حممد
•
العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
ال�سيدة مر�سي حدة بنت حممد
•
العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
ال�سيدة مر�سي زهرة بنت حممد
•
العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
ال�سيد مر�سي ر�شيد ابن حممد
•
العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
ال�سيد مر�سي يحيى بن حممد
•
العنوان� :شارع االخوة م�شي�ش ،ال�سويدانية
التعيني :العقار كائن ب�شارع االخوة م�شي�ش بلدية ال�سويدانية والية اجلزائر متمثل يف قطعة �أر�ض �صاحلة للبناء م�شيد عليها م�سكن قدمي يحتوي على طابق �أر�ضي يتكون من  04غرف مطبخ ،مرحا�ض ،حمام و�ساحة م�شيد على م�ساحة
قدرها  128م 2مع وجود بناية يف طور الإجناز وتقدر امل�ساحة االجمالية للعقار حمل الق�سمة  346م 2حمدود من ال�شمال بقطعة �أر�ض �شاغرة ومن اجلنوب ب�ساحة و�شارع االخوة م�شي�ش ومن ال�رشق بعمارات ومن الغرب مبلكيات خا�صة.
وان ال�سعر االفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�ضائي مببلغ يقدر بـ ( 55.360.000.00دج ) خم�سة وخم�سون مليون وثالثمائة و�ستون �ألف دينار جزائري.
و�أنه مت حتديد جل�سة االعرتا�ضات ليوم االثنني املوافق لـ  2019/04/01قاعة اجلل�سات على ال�ساعة العا�رشة �صباحا ()10:00
وانه مت حتديد جل�سة البيع باملزاد العلني ليوم االثنني املوافق ل  2019/04/29قاعة اجلل�سات على ال�ساعة احلادية ع�رش �صباحا()11:00
ملزيد من املعلومات يرجى االت�صال مبكتب املح�رضة الق�ضائية بالعنوان والرقم املدون �أعاله.

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية مترنا�ست
دائرة مترنا�ست
بلدية عني امقل
م�صلحة التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
مكتب االنتخابات و اجلمعيات
الرقم 2019/01 :
و�صل ت�سجيل الت�رصيح بت�أ�سي�س جمعية حملية
ذات طابع اجتماعي
مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر عام  1433ه
املوافق ل  2012/01/12املتعلق باجلمعيات  ،مت هذا اليوم :
الأحد  03فيفري  2019ت�سليم و�صل ت�سجيل الت�رصيح بت�أ�سي�س
اجلمعية املحلية ذات طابع ثقايف امل�سماة :
اجلمعية الطالبية للأن�شطة الثقافية بلدية عني �أمقل
يرت�أ�سها ال�سيدة � :أوالد جافون ايدى
الكائن مقرها  :حي كرمويان بلدية امقل
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
مالحظة  :الت�أ�سي�س القانوين للجمعية وفقا لأحكام املادة 09
من القانون  06/12املتعلق باجلمعيات و بعد القيام الإجباري
ب�شكليات الإ�شهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية �إعالمية
واحدة و ذات توزيع وطني وفقا للأحكام املادة  18من الفقرة
الثانية من القانون ال�سالف الذكر
الو�سط2019/03/19:

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي
معتمد لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب  07 :حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22:
اعالن عن جلل�سة البيوع العقارية باملزاد العلني
بطلب من /ال�سيد اجلومي عبد ال�سالم .
ال�ساكن ب � /شارع عي�شاوي قدور رقم  06ادرار متخذ موطن لدى اال�ستاذ را�شدي حممد
املح�رض الق�ضائي الكائن مكتبه بالقليعة .
بناء على قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة  2018/01/08حتت رقم 18/01
باحل�ضور جلل�سة البيوع امل�ؤجلة ليوم  2019/03/25على ال�ساعة  :احلادية ع�رش �صباحا
امام حمكمة القليعة .
تعيني العقار وو�صفه و امل�ساحة االجمالية  .ح�سب عقد البيع  :قطعة ار�ض ذات طبيعة جافة
فوقها بناية كائنة بخمي�ستي املنطقة احل�رضية احلي ال�رشقي بلدية بوا�سماعيل والية تيبازة
تقدر م�ساحتها ب واحد ار و ثالثني �سنتيار (  1ار و � 30س ) ت�شكل جمموعة ملكية رقم اربعة
و خم�سون (  ) 54ق�سمة م�ساحتها رقم خم�سة (  ) 05من املخطط العام مل�سح االرا�ضي كما
ان هذه االموال العقارية متتد و ت�سرت�سل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون �أي ا�ستثناء و
ال حتفظ  .ح�سب املعاينة امليدانية  :قطعة ار�ض فوقها بناية من نوع ( طابق حتت االر�ض
 +ط � + 1 +سطح )  ،كائنة بخمي�ستي  ،بلدية خمي�ستي  ،دائرة بوا�سماعيل والية تيبازة  ،تقدر
م�ساحتها االجمالية ب (  130.00م . ) ²البناية متكونة من :
الطابق حتت االر�ض  :يتكون من غرفتني كبرية ،مطبخ  ،حمام و مرحا�ض ،امل�ساحة املبنية
تقدر 110.00(.م) ²
الطابق االر�ضي  :يتكون من ثالثة غرف  ،رواق  ،حمام و مرحا�ض  .امل�ساحة املبنية
 120.00(.م) ²
الطابق االول  :يتكون من �أربعة غرف  ،رواق  ،حمام و مرحا�ض  .امل�ساحة املبنية تقدر
 120.00(.م) ²
ال�سطح امل�ستعمل  :يتكون من غرفة ( مغ�سلة ) و �سطح  .امل�ساحة املبنية تقدر (40.00م²
)
ب�سعر افتتاحي 16.055.000.00دج  ،نعلن عن جل�سة البيع عقار عن طريق املزاد العلني
وذلك جلل�سة امل�ؤجلة ليوم  2019/03/25على ال�ساعة  :احلادية ع�رش �صباحا امام حمكمة
القليعة  .وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�صل مبكتبنا
نحن املح�رض الق�ضائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �ضبط حمكمة القليعة

املح�ضر الق�ضائي .

الو�سط2019/03/19:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية  :اجللفة
دائرة اجللفة
بلدية اجللفة
�إعالن
ينهي رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية
اجللفة �إىل علم كافة املواطنني عن فتح �سجل
خا�ص ب�إجراء حتقيق عمومي حول م�ؤ�س�سة
م�صنفة ( مقهى) الكائنة حي قناين  899رقم
 05ينتمي للق�سم  163جمموعة ملكية 212
يتمثل يف �أربع حمالت مفتوحة على بع�ضها
يرمز لها ب ABCD :بلدية اجللفة لفائدة
ال�سيد(ة)  :حب�شي بولرباح و على كل �شخ�ص له
اعرتا�ض �أو مالحظة االت�صال مب�صلحة التقنني
( البلدية املركزية ) كل يوم من ال�ساعة 08:00
�إىل  12:00و من � 13:00إىل  16:30ماعدا �أيام
العطل الر�سمية وذلك ملدة ( )15خم�سة ع�رش
يوما ابتداء من تاريخ ن�رش الإعالن يف ال�صحف
اليومية
اجللفة يف  18 :مار�س 2019
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
الو�سط2019/03/19:
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بعد �إ�صابته مبر�ض ال�سرطان

الأ�سري �سامي �أبو دياك ي�صارع املوت

الأ�سري املري�ض �أبو دياك مهدد بدخول
غيبوبة ال يفيق منها

هناك يف مقابر با�ستيالت العدو ال�صهيوين ت�صارع ع�شرات الأرواح النقية والنفو�س الطاهرة التي تقبع يف
غياهب ال�سجون الإ�سرائيلية,موت الز�ؤام وقهر ال�سجن وظلم ال�سجان,فهم يعي�شون حتت مق�صلة الإهمال
الطبي املمنهج والت�سويف واملماطلة وعدم الأكرثات مبعاناتهم,وقد �أكد مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات
بوجود "�"23أ�سرياً داخل �سجون االحتالل الإ�سرائيلي يعانون من مر�ض ال�سرطان القاتل مبختلف �أنواعه..

هيئة الأ�سرى� :سجالت طويلة
مع الآالم للأ�سرى املر�ضى
"بعيادة معتقل الرملة"

عدم النظافة يف ال�سجن،مما �أدى
لإ�صابة الأ�سري بالف�شل الكلوي
والرئوي وم�ضاعفات خطرية يف
بقية �أع�ضاء ج�سده.
علماً لقد �أجريت له خم�س
عمليات جراحية �أخرى ال�ستئ�صال
�أورام من الأمعاء �سنة  2016و�سنة
 ،2017ثم �سنة ،2018وقد دخل
بحالة غيبوبة �أثناء العمليات �أكرث
من مرة و�أو�شك على اال�ست�شهاد
و�أ�صبح يف الفرتة الأخرية ي�صاب
و�شد ع�ضالت نتيجة
بنوبات كريزا ّ
خلط�أ الطبي,وانه يعي�ش على
نظام غذائي حمدد ويخ�ضع حتت
�أجهزة التنف�س ال�صناعي وت�أثري
املخدر منذ �أكرث من �شهر..
ومنذ نهاية العام املا�ضي وبداية
العام � 2019أوقفت م�صلحة
ال�سجون و�إدارة عيادة الرملة
العالج الكيماوي عن الأ�سري
�سامي وبررت ذلك ب�أن ج�سمه مل
يعد ي�ستجب للعالج وب�أن حالته
مي�ؤو�س منها،وانه ي�صارع املوت
وحياته مهددة باخلطر ال�شديد
ويدفع به نحو املوت.
ومن على �سطور مقايل �أ�ضم
�صوتي �إىل �صوت كل ال�رشفاء
يف �أ�صقاع العامل لرفع الظلم عن
�أ�رسانا و�أ�سرياتنا املاجدات و�أعلن
ت�ضامني وم�ؤازرتي و�إ�سنادي مع
املعتقل الأ�سري �سامي �أبو دياك
يف �سجون االحتالل وحتديد يف
�سجن م�سلخ الرملة و�أوجه ندائي
�إىل كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات
الدولية وخا�صة منظمة ال�صحة
العاملية،ومنظمة �أطباء بال حدود
بتحمل م�س�ؤولياتها الإن�سانية
والأخالقية والوطنية والقانونية
بالتدخل ال�رسيع والفوري لإنفاذ
حياة الأ�سري وتوفري العالج
والرعاية الالزمة له قبل فوات
الأوان وتوفري احلماية القانونية
للأ�رسى يف معتقالت االحتالل
بالعمل على �إطالق �رساح الأ�رسى
بال�رسطان،والذين
امل�صابني
يهددهم املوت يف كل حلظة نظراً
خلطورة �أو�ضاعهم ال�صحية...
احلرية كل احلرية لأ�رسانا
و�أ�سرياتنا املاجدات القابعني يف
غياهب �سجون االحتالل
وال�شفاء العاجل للمر�ضي امل�صابني
ب�إمرا�ض ال�رسطان وغريها من
الأمرا�ض الفتاكة بالإن�سان

�أُجريت له عملية جراحية يف
الأمعاء يف �أيلول عام  2015يف
م�ست�شفى "�سوروكا" الإ�رسائيلي
حيث مت ا�ستئ�صال جز ًءا من
�أمعائه ،و�أُ�صيب �إثر ذلك بت�سمم
يف ج�سده وف�شل كلوي ورئوي،
وخ�ضع بعدها لثالث عمليات
جراحية ،ومل يتلق العناية
الالزمة ،وهذا �أدى �إىل تدهور
حالته ب�شكل خطري للغاية.
يذكر ب�أن الأ�سري �أبو دياك
معتقل منذ عام  2002وحمكوم
بال�سجن امل�ؤبد لثالث مرات
ّ
و( )30عاماً.
ويف ذات ال�سياق ر�صد تقرير
الهيئة حالتني مر�ضيتني
تقبعان �أي�ضاً يف العيادة،
�إحداهما حالة الأ�سري
م�صطفى دراغمة ( 24عاماً)
من حمافظة طوبا�س ،والذي
يعاين من م�شاكل يف الكبد
كما �أنه ي�شتكي منذ ال�صغر
من م�شاكل يف الكلى فهو
لديه �ضمور كلوي ،ومنذ �أن مت
اعتقاله �ساء و�ضعه ال�صحي
ب�سبب ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف
الدم ،و�أ�صبح بحاجة للخ�ضوع
جلل�سات غ�سيل كلوي ب�شكل
دوري وملتابعة �صحية دائمة
حلالته� .أما فيما يخ�ص الأ�سري
حممد �أبو حويلة من مدينة
نابل�س ،فهو ي�شتكي من ا�صابة
يف قدمه الي�رسى تعر�ض لها
�أثناء عملية اعتقاله ،وال زال
الأ�سري يعاين من �أوجاع حادة
مكان اال�صابة ،وي�ستخدم
عكازات لكي ي�ستطيع امل�شي
واحلركة.

بقلم الكاتب�/سامي
�إبراهيم فودة
فالحتالل الزنيم ي�سعى بكل
�أ�ساليبه الدنيئة لك�رس �شوكة �إرادة
املنا�ضلني وتثبيط عزائمهم عرب
�إذاللهم يف مر�ضهم دون تقدمي
عالجاً منا�سباً حلالتهم ال�صحية
�سوى امل�سكنات ب�شكل متعمد
مما ف�أقم من و�ضعهم ال�صحي
و�أ�صبحوا يف دائرة اخلطر
وحياتهم معر�ضة للموت يف �أي
حلظة حال حدوث انتكا�س على
و�ضعهم ال�صحي,فجرائم قتل
متعمدة ترتكب بحقهم يف مقربة
ما ي�سمي بـ"عيادة الرملة"بعيداً
عن و�سائل الإعالم يف ك�شف
احلقيقة و�إماطة اللثام عن وجوه
اللئام الذين يوغلون يف ارتكاب
جرائمهم على مدار ال�ساعة بحق
الأ�رسى...
وخا�صة مع الأ�رسى املر�ضي
بال�رسطان و�آخرين بال�شلل
وغريهم ب�أمرا�ض مزمنة مل جتد
من يداويها من �أوجاعها وتنهي
لهم �آالمهم املوجعة,ف�إدارة
م�صلحة ال�سجون ال تبايل
مبعاناتهم وخطورة مر�ضهم
وتردي و�ضعهم ال�صحي وال تقوم
بالفحو�صات الطبية الالزمة لهم
وتتعمد �إتباع �سيا�سة الرتاخي
والتباط�ؤ يف حتويل احلاالت
اخلطرة مل�ست�شفيات متخ�ص�صة
لتقدمي العالج لهم،فهم يتعر�ضون
لأق�سى ظروف االعتقال ويعي�شون
ما بني �سندان الأ�رس وظروفه
القا�سية وانتهاكات االحتالل
وحرمانهم من كافة حقوقهم،
وما بني مطرقة مر�ض ال�رسطان
القاتل ...
�أخواتي
الأماجد
�إخوتي
املاجدات رفاق دربي ال�صامدين
ال�صابرين الثابتني املتمر�سني يف
قالع الأ�رس�,أعزائي القراء �أحبتي
الأفا�ضل فما �أنا ب�صدده اليوم
هو ت�سليط ال�ضوء على معاناة
الأ�رسى امل�صابني بال�رسطان يف
�سجون االحتالل,فمن على �سطور
مقايل ن�ؤكد للقا�صي والداين
على �أحقية مطالبتنا بتحريرهم
و�إطالق �رساحهم من الأ�رس دون
�رشوط ,قبل �أن يرتقوا ه�ؤالء
املنا�ضلني �شهداء داخل ال�سجون,

نتيجة �إ�صابتهم بهذا املر�ض
ال�رسطاين اخلبيث القاتل وخا�صة
يف ظل الالمباالة والإهمال الطبي
وا�ستهتار �إدارة م�صلحة ال�سجون
بحياتهم....
ومن اخطر حاالت الأ�رسى
امل�صابني بال�رسطان يف �سجون
االحتالل هو الأ�سري �سامي عاهد
�أبو دياك والذي �أ�صيب بورم
�رسطاين يف الأمعاء يف مراحله
املتقدمة وانه ي�صارع املوت
وحياته مهددة باخلطر ال�شديد
ومن املتوقع ا�ست�شهاده يف �أي
حلطة,وقد جرى اعتقاله منذ �شهر
متوز ،2002وقد تعر�ض لإ�صابات
خطرية �أثناء عملية اعتقاله وان
و�ضعة ال�صحي يزداد �سوء يوماً
بعد يوم ويرتاجع با�ستمرار حيث
�أ�صبح وزنه  50كيلوغرام بعدما
كان  80كغم كما انه ال يقوى على
امل�شي ودائماً ي�شعر ب�آالم حادة يف
منطقة �أعلى املعدة وال ي�ستطيع
الأكل وال�رشب والنوم...
ومل يكن يعاين قبل اعتقاله من
�أي �أمرا�ض نف�سية �أو ج�سدية
وقد �شهد تراجعاً خطرياً على
و�ضعة ال�صحي نتيجة اال�ستهتار
والإهمال الطبي الذي متار�سه
�إدارة م�صلحة ال�سجون بحقه منذ
�سنوات,حيث انه يتعر�ض جلرمية
قتل بطئ يف �سجون االحتالل
وهذا مما ي�شكل خطورة على
حياته املهددة باملوت....
ومازالت م�صلحة �إدارة ال�سجون
بكل عنجهية ترف�ض ب�شكل قاطع
كل اال�ستغاثات واملنا�شدات
املوجهة �إليها عرب امل�ؤ�س�سات
عنه
بالإفراج
الإن�سانية

ملتابعة و�ضعه ال�صحي خارج
ال�سجون،نتيجة خلطورة حالته
ال�صحية,و�إنها ال تعب�أ بحياته
�ضاربة بعر�ض احلائط كل
اتفاقيات جنيف وكافة املعايري
الدولية...
 الأ�سري �سامي عاهد عبد اهلل �أبودياك (36عاماً)
 من مواليد1983 / مكان ال�سكن /بلدة �سيلةالظهر -جنوب مدينة جنني
 تاريخ االعتقال /مت اعتقالهمنذ  "،2002 /7/ 17وقد �أنهى
عامه ال�ساد�س ع�رش يف الأ�رس،
ودخل عامه ال�سابع ع�رش"
 احلكم 3 /م�ؤبدات  30+عا ًماً مكان االعتقال حاليا /يتواجدفيما ي�صطلح على ت�سميته مب�سلخ
الرملة
 الأ�سري �سامي له �شقيق �أ�سريا�سمه� /سامر �أبو دياك مواليد
1982م املعتقل منذ  3حزيران
 2005واملحكوم بال�سجن امل�ؤبد
وخم�سة وع�رشين �سنة.
 �أن �سلطات االحتالل الإ�رسائيليال تزال حترم معظم �أ�رسته من
الزيارة ،ما يندرج �ضمن �سيا�سة
"العقاب التع�سفي
احلالة املر�ضية �أو ال�صحية
للأ�سري �سامي �أبو دياك
لقد تدهورت احلالة ال�صحية
للأ�سري� /سامي �أبو دياك منذ
�إجراء العملية اجلراحية الأوىل
له با�ستئ�صال� 80سم من �أمعائه
الغليظة يف  2015 /9/3مب�ست�شفى
�سوروكا الإ�رسائيلي وقد تعر�ض
خلط�أ طبي بعد العملية �أ�صيب
على �أثرها بالتلوث والت�سمم نتيجة

قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف تقرير �صدر
عنها � ،أن الأ�سري �سامي �أبو
دياك يعاين الأمرين فهو مير
بو�ضع �صحي حرج للغاية ،
و�أوجاعه تزداد يوماً بعد �آخر
وامل�سكنات �أ�صبحت ال فائدة
منها ،وهو مهدد بدخول غيبوبة
ال يفيق منها ب�سبب كمية الأدوية
املخدرة التي يتم تزويده بها
داخل ما يُدعى "عيادة الرملة".
و�أو�ضحت الهيئة �أنه خالل
الأ�سبوع املا�ضي جرى نقل
الأ�سري �أبو دياك �إىل م�شفى
"�أ�ساف هروفيه" عدة مرات،
�إثر تدهور طر�أ على حالته
جراء الهبوط ال�رسيع يف ن�سبة
دمه حيث و�صلت ن�سبته �إىل 6
وارتفاع درجة حرارته يف ذات
الوقت.
و�أ�ضافت �أنه خالل تواجد
الأ�سري �أبو دياك بطوارئ
امل�شفى ،والتي احتجز بها لـ 11
�ساعة متتالية ،بقى الأ�سري مكبل
اليدين والقدمني يكابد �آالمه
على الأر�ض بانتظار عالجه.
ولفتت الهيئة يف تقريرها �أن
الأ�سري �سامي �أبو دياك (37
عاماً) من بلدة �سيلة الظهر
ق�ضاء حمافظة جنني ،هو واحد
من بني (� )17أ�سرياً يقبعون
ب�شكل دائم مبا يُ�سمى "عيادة
معتقل الرملة" ،ويعترب �أي�ضاً من
احلاالت املر�ضية امل�ستع�صية
القابعة يف معتقالت االحتالل،
فهو م�صاب بال�رسطان منذ
�أكرث من ثالثة �أعوام ،وقبل
ذلك تعر�ض خلط�أ طبي بعد �أن
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االحتالل ُيعمق معاناة الأ�سرى املر�ضى بتجاهل �أو�ضاعهم ال�صحية واال�ستهتار بحياتهم
�أكد تقرير �صادر عن هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين� ،أن �سلطات االحتالل مُتعن بتنفيذ �سيا�سة القتل البطيء بحق الأ�سرى املر�ضى واجلرحى القابعني
يف معتقالت االحتالل ،فهي تتعمد ا�ستهدافهم باهمال �أو�ضاعهم ال�صحية واال�ستهتار بحياتهم ،وتركهم يكابدون الأوجاع.
تقرير  :هيئة �ش�ؤون
الأ�سرى واملحررين
ويف هذا ال�سياق ،ك�شف تقرير
الهيئة من خالل عدد من
حماميها� ،أبرز احلاالت املر�ضية
ال�صعبة القابعة يف عدة �سجون
�إ�رسائيلية ،ومن بينها حالة الأ�سري
املقعد معتز عبيدو ( 38عاماً)
من حمافظة اخلليل ،والذي يعاين
من �أو�ضاع �صحية خطرية� ،إثر
ا�صابته بر�صا�ص جي�ش االحتالل
عام � 2011أثناء عملية اعتقاله،
حيث ت�سببت له ب�أ�رضار كبرية
يف الأمعاء والأع�صاب ،و�شلل يف
�ساقه الي�رسى و�ضعف يف �ساقه
اليمنى ،ورغم معاناة الأ�سري
عبيدو وم�شاكله ال�صحية العديدة،
فهو فاقد ال�سيطرة والتحكم
ب�أطرافه ،وي�ستخدم كي�س خارجي
(للإخراج) ،ويعتمد ب�شكل كبري
على رفاقه يف الأ�رس يف �إدارة
حياته داخل املعتقل� ،إال �أن �إدارة
"النقب" مُتعن يف اهماله وال تُقدم
له �أي عالج �سوى امل�سكنات.
�أما عن الأ�سري رجائي عبد القادر
( 35عاماً) من بلدة دير عمار ق�ضاء
رام اهلل ،فهو م�صاب ب�رسطان يف
الكبد والرئة ،وقد تفاقم و�ضعه
ال�صحي ب�شكل كبري عقب تعر�ضه
ملعاملة مهينة وقا�سية �أثناء نقله

يف البو�سطة ،حيث عانى من �آالم
حادة يف املنطقة ال�سفلية من
ج�سده ،وعلى �إثرها مت �إجراء
عملية جراحية له ال�ستئ�صال
الورم ال�رسطاين من اخل�صية
اليمنى ،وقد بد�أ بتلقي جل�سات
عالج كيميائي لكنها كانت تتم
بظروف و�أو�ضاع اعتقالية �سيئة
للغاية ،حيث كان يتلقى العالج
وهو مقيد اليدين والقدمني ،وقد
�أ�شار الأ�سري ملحامي الهيئة عقب
زيارته له يف معتقل "النقب" ،ب�أن
جل�سات العالج الكيميائي مل تفيده
بل ازداد و�ضعه ال�صحي �سوءاً،
و�أ�صبح ي�شتكي من �آالم حادة
بجميع �أنحاء ج�سده ،و�أ�ضاف ب�أنه
منذ �أربعة �أ�شهر مل تُقدم عيادة
املعتقل �أي عالج حلالته.
يف حني يواجه الأ�سري ال�شاب
املقعد �أمين الكرد ( 22عاماً)
من بلدة كفر عقب �شمال مدينة
القد�س املحتلة ،ظروفاً �صحية
غاية ال�سوء ،فهو ي�شتكي من �آثار
ا�صابته بعدما مت اطالق 12
ر�صا�صة على خمتلف �أنحاء ج�سده
�أثناء عملية اعتقاله ،وعلى �إثرها
�أ�صبح يعاين من �شلل يف �أطرافه
ال�سفلية ،وقد �أو�ضح الأ�سري
ملحامية الهيئة عقب زيارتها له
يف معتقل "اجللبوع" ب�أنه خالل
تواجده فيما ي�سمى عيادة معتقل
"الرملة" ،كان يعاين الأمرين،

ف�إدارة الرملة ت�ستهرت ب�أو�ضاع
الأ�رسى املر�ضى واجلرحى،
وتتقاع�س عن تقدمي العالج لهم
وتكتفي فقط ب�إعطائهم "حبة
الأكامول" ،و�أ�ضاف �أنه منذ �أن
مت نقله �إىل "اجللبوع" حت�سنت
حالته بف�ضل زمالئه الأ�رسى ،لكن
�إدارة اجللبوع ك�إدارة الرملة تكتفي
ب�إعطاءه م�سكنات للآالم فقط،
وتُخ�ضعه جلل�سة عالج طبيعي
مرة واحدة يف ال�شهر ،علماً ب�أن
حالة الأ�سري ال�صحية ت�ستدعي
عر�ضه على طبيب عظام خمت�ص
لالطالع على و�ضعه ال�صحي،
كما �أنه بحاجة ما�سة للخ�ضوع
جلل�سات عالج طبيعي ب�شكل دائم،
و�إىل متابعة طبية حثيثة.
بينما تتعمد �إدارة معتقل
"ع�سقالن" اهمال حالة الأ�سري
ال�شاب �أحمد ال�صويف ( 24عاماً)
من قطاع غزة  ،والذي يعاين من
عدة م�شاكل �صحية فهو ي�شتكي
من �آالم يف املعدة ومن م�شاكل
يف الأ�سنان كما يعاين منذ ثالثة
�أعوام ون�صف من ح�سا�سية قوية
يف اجللد تُ�سبب له �أحياناً �ضيق
يف التنف�س ،وقد مت �إعطائه يف
�إحدى املرات يف عيادة املعتقل
دواء يُدعى (نيورال) �أثر �سلباً على
حالته ،و�أدى �إىل زيادة االحمرار
واحلبوب يف ج�سده ،وجرى
م�ؤخراً �إجراء فحو�صات طبية له،

لكن لغاية اللحظة مل يتم ابالغه
بنتيجة الفح�ص ومل يتم ت�شخي�ص
مر�ضه ب�شكل �صحيح ،وتكتفي
�إدارة املعتقل حالياً ب�إعطاء
امل�سكنات.
ووثق تقرير الهيئة �أي�ضاً حالة
املعتقل مقداد احليح ( 25عاماً)
من بلدة �صوريف �شمال مدينة
اخلليل ،والذي ي�شتكي من �آثار
ا�صابته التي تعر�ض لها �أثناء
عملية اعتقاله ،حيث �أُ�صيب

الأ�سرى الفل�سطينيون يف ال�سجون اخلارجة عن القانون
لطاملا �صمتت �أو �أُخر�ست
الأبواق املانادية با�سم حقوق
الإن�سان وااللتزام بالقانون
الدويل وحماكمة �أي ُمنتهكٍ له
�أمام �إبداعات الكيان ال�صهيوين
املتجددة يف �رضب هده اللوائح
عر�ض احلائط يف كافة جماالتها،
ولكن �أريد �أن اقت�رص يف مقايل هذا
عن انتهاكات الدولة ال�صهيونية
للقانون الدويل فقط يف التعامل
مع الأ�رسى الفل�سطينيني.
فكما بينت �أهم املراجع
القانونية الدولية يف هذا املجال
وهي اتفاقية جنيف الثالثة ويف
(مادتها الثانية حتديداً) ,على �أن
هذه االتفاقية تنطبق على جميع
حاالت االحتالل اجلزئي �أو
الكلي لإقليم �أحد الأطراف ,فهي
بذلك تنطبق يف كل بنودها على
الأ�رسى الفل�سطينيني لدى هذا
االحتالل الإ�رسائيلي اجلائر.

تنوعت هذه االنتهاكات ال�صارخة
بحق الأ�رسى الفل�سطينيني وو�صل
معظمها حد جرائم احلرب ،فبد ًء
بطرق اعتقال �أكرث من خم�سمئة
منهم ل�سنوات دون حماكمات
�أو حتى تهم توجه �إليهم� ,أو
كما �سماها االحتالل بال�سجن
الإداري ,تخالف املواد (،96 ،95
 )97من اتفاقية جنيف الثانية،
والتي بينت �أنه ال يجوز ملا يعرف
با�سم ال�سجن االحتياطي �أن
يتجاوز مدة الأربعة ع�رش يوماً,
ومروراً باالنتهاكات الفا�ضحة
للمادة الثالثة ع�رش من هذه
االتفاقية والتي ت�ؤكد على وجوب
معاملة الأ�رسى معاملة �إن�سانية,
ف�سيا�سة التفتي�ش العاري التي
تطول الن�ساء والرجال وحتى
ُ�ص والتي تخالف
الأطفال الق رّ
جوهر املادة الرابعة ع�رش
من هذه االتفاقية والتي �أكدت

على حق الأ�رسى يف احرتام
�رشفهم ,وبالإ�ضافة النتهاكها
للفقرة الثانية يف املادة ()75
من الربوتوكول الإ�ضايف الأول
لعام 1977م .و�سيا�سة العزل
االنفرادي التي ت�ستخدم بكثافة
يف ال�سجون الإ�رسائيلية ولفرتات
طويلة ,واحلرمان من الزيارات
واملرا�سالت ,وقطع �صالتهم
مع عائالتهم وحتى مع ال�سجناء
الآخرين والتي تعترب خمالفة
للمواد ( )98 ،82من اتفاقية
جنيف الثالثة وللمواد (،117
 )126من اتفاقية جنيف الرابعة,
والإهمال الطبي وبلغ العدد
الإجمايل للأ�رسى املر�ضى رهن
االعتقال يف �سجون ومعتقالت
االحتالل (� )1300أ�سري مري�ض
بينهم ( )700بحاجة �إىل تدخل
عالجي عاجل ،والتي تخالف
املادة ( )110من اتفاقية جنيف

الثالثة والتي ن�صت على وجوب
�إعادة املر�ضى املي�ؤو�س من
�شفائهم �إىل ديارهم ،ورغم هذا
ت�ستمر �إ�رسائيل يف اعتقالهم
بالإ�ضافة �إىل طرق التعذيب
النف�سي واجل�سدي املتعددة
والتي ال ي�ست�ساغ ا�ستخدامها
حتى مع احليوانات ت�ستخدم
�ضد الأ�رسى الفل�سطينيني،
وقد بلغ عدد الذين ا�ست�شهدوا
نتيجة التعذيب والإهمال الطبي
يف ال�سجون اال�رسائيلية ح�سب
�آخر اح�صائية يف �شباط 2017م
�إىل � 210شهيد! (� )6500أ�سري
فل�سطيني بينهم (� )48أ�سرية
و(� )21أماً و( )8قا�رصات و()6
نواب يف الربملان و( )350طف ً
ال
حممد م�صطفى عبد الهادي
ق�سم العلوم ال�سيا�سية -
جامعة الأزهر

برقبته ور�أ�سه ،وال زالت هناك
ر�صا�صة موجودة يف فكه ت�ؤثر
على حالته ،وهو بحاجة ما�سة
الجراء فحو�صات وجل�سات
عالج طبيعي لكن �إدارة "�إي�شل"
ال تكرتث لو�ضعه ال�صحي
ال�صعب ،عدا عن معاناته من
�أجهزة الت�شوي�ش التي جرى
تركبيها م�ؤخراً داخل �أق�سام
املعتقل ،والتي تُ�شكل خطراً
وتهديداً على حالته وتُ�سبب له

�أوجاع حادة يف ر�أ�سه.
وفيما يتعلق بالأ�سري با�سل
الأ�سمر من بلدة بيت رميا ق�ضاء
رام اهلل فهو يعاين من م�شاكل
ب�أ�سنانه ،والأ�سري فايز حامد من
بلدة �سلواد ق�ضاء رام اهلل فهو
ي�شتكي من م�شاكل بالقولون ومن
�أوجاع ال�شقيقة ،ولغاية اللحظة
مل تُقدم عيادة معتقل "�إي�شل" �أي
عالج لكال الأ�سريين.

نادى الأ�سري الفل�سطينى

االحتالل يوا�صل اعتقال
�سيدة م�سنة من قلقيلية
االحتالل
�سلطات
توا�صل
الإ�رسائيلي اعتقال ال�سيدة امل�سنة
ر�سمية مراعبة ( 71عاماً) من
حمافظة قلقيلية ،وذلك رغم
معاناتها من م�شاكل �صحية عديدة
منها ال�سكري وال�ضغط ،و�ضعف يف
ع�ضلة القلب ،و�صعوبة يف التنف�س
واحلركة والنظر ،وم�شاكل �أخرى يف
الظهر  ،حيث  تتناول يومياً ع�رشة
�أنواع من الأدوية ،وتعتمد على نظام
غذائي معني.
وبني نادي الأ�سري �أن الأ�سرية
مراعبة وهي �أم ل�سبعة �أبناء وجده
لـ 30حفيد ،اُعتقلت فجر يوم
اجلمعة املا�ضي ،واُحتجزت حتى
�صباح اليوم يف معتقل "ه�شارون"،
ووفقا لعائلتها فقد جرى نقلها

�صباحاً �إىل مركز حتقيق "اجللمة".
يُ�شار �إىل �أن �سلطات االحتالل
اعتقلت الأ�سرية مراعبة بعد يوم
واحد على اعتقال جنليها نظام
وحازم مراعبة ،حيث جرى الإفراج
عن حازم الحقاً ،فيما �أبقت على
اعتقال نظام الذي رزق �صباح اليوم
بطفل.
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ريا�ضة
ترجي م�ستغامن واحتاد
عنابة يفرتقان على التعادل

جمعية ال�شلف
ترتقي للو�صافة
وتقرتب من ال�صعود

اتهم حداد

ملدية بعر�ضها

�إدارة �أوملبي ا

ترتيب اللقاء

ن�سحاب من البطولة

عاقبة بوكوا�سة �أو اال

مالل :نطالب مب

عاد رئي�س فريق �شبيبة القبائل �شريف مالل �إىل �إحداث ال�ضجة من خالل الت�صريحات
النارية التي �أطلقها والتي اتهم خاللها احلكم بوكوا�سة بت�سهيل مهمة نادي �أوملبي املدية
وخدمة م�صاحله من خالل منحه الفوز وم�ساعدته لتفادي ال�سقوط وذلك على ح�ساب
تعر�ض �إىل الظلم من طرف طاقم التحكيم ،وزاد مالل من
فريقه �شبيبة القبائل الذي ّ
حدة الت�صريحات عندما هدد مبقاطعة البطولة واالن�سحاب منها يف حال عدم معاقبة
احلكم بوكوا�سة الذي اتهمه بالت�سبب يف هزمية ناديه وتعري�ضه �إىل خ�سارة قا�سية
عي�شة ق.
و�أو�ضح مالل يف ت�رصيحات
�إعالمية �أن احلكم مل كن
من�صفا ومل يطبق القوانني
وفق عقوبة اللعب بدون
جمهور عندما �سمح بتواجد
�أ�شخا�ص غرباء على حميط
امللعب والذين اقتحموا �أر�ضية
امليدان عقب �إعالن ركلة جزاء
للفريق املحلي ،مو�ضحا �أن
حمافظ املباراة رف�ض قبول
االحرتازات التي تقدم له بها،
حدة االنتقادات
�إىل جانب رفعه ّ

للحكم بوكوا�سة الذي �أعلن
نهاية اللقاء مبا�رشة بعد توقيع
الأوملبي لركلة اجلزاء والتي
اعتربها غري �رشعية ح�سبه.
وفتح مالل النار على رئي�س
فريق احتاد العا�صمة ربوح
حداد عندما اتهمه بالتواطئ
مع رئي�س اللجنة الفنية
للتحكيم من �أجل ت�سهيل مهمة
�أوملبي املدية للفوز وتفادي
حلاق �شبيبة القبائل بالنادي
العا�صمي يف جدول الرتتيب،
�إىل جانب ذلك وجه املتحدث
اتهامات خطرية �إىل �إدارة

�أوملبي املدية عندما ك�شف
�أن الرئي�س بوقلقال تقدم �إليه
رفقة الالعب فار�س بن عبد
الرحمان وقائد ت�شكيلة �أبناء
«التيطري» من اجل ت�سهيل
مهمة الأوملبي يف الفوز لكنه
رف�ض الأمر.
ويف �سياق منف�صل� ،أكد مالل
�أن املنا�رص الذي يرف�ض دفع
قيمة التذكرة مقابل  500دينار
ال يحب الفريق معتربا �أن ال�سعر
لي�س باهظا وفريق عريق مثل
«الكناري» ي�ستحق قيمة كبرية
ح�سبه.

نغيز منح �أ�شباله � 4أيام راحة واال�ستئناف هذا اجلمعة

وفاق �سطيف يعود بقوة وي�ستهدف الو�صافة

�سجل فريق وفاق �سطيف عودة
ّ
قوية �إىل املناف�سة على الأدوار
الأوىل بالبطولة الوطنية بعد الفوز
العري�ض الذي �سجله �أول �أم�س
على ح�ساب مولودية وهران �ضمن
اللقاء الذي جرى حل�ساب اجلولة
 24من الرابطة املحرتفة الأوىل،
حيث جنح النادي ال�سطايفي يف
ا�ستغالل اللعب مبيدانه و�سجل
فوزا عري�ضا برباعية لهدف رغم
غياب اجلمهور ب�سبب العقوبة
ال�سلطة عليه ،وت�ألق يف اللقاء
املهاجم احلبيب بوقلمونة الذي
وقع ثنائية �سمحت له باالرتقاء يف
جدول الهدافني بالبطولة الوطنية
وي�صبح ثالث �أف�ضل الهدافني

بر�صيد ت�سع �أهداف خلف الو�صيف
كرمي عريبي ،و�سمح هذا االنت�صار
لالعبني با�ستعادة الثقة من �أجل
موا�صلة مراقبة �سباق الأدوار
الأوىل خا�صة وان ت�شكيلة «الن�رس
الأ�سود» �أقرب من �أي وقت م�ضى
من اجل التناف�س على املركز
الثاين و�ضمان لعب مناف�سة رابطة
�أبطال �إفريقيا املو�سم املقبل،
خا�صة و�أنها قلّ�صت الفارق عن
الو�صيف �شبيبة القبائل �إىل �أربع
نقاط فح�سب وفوز الوفاق يف
اللقاءات املقبل ي�ضعه يف �أف�ضل
رواق منت �أجل �إنهاء املو�سم
اجلاري يف املركز الثاين وبالتايل
�ضمان خو�ض املناف�سة القارية

جمددا بعد الغياب عنها هذا
املو�سم .يف �سياق منف�صل ،ا�ستفاد
رفقاء الالعب ر�ضواين من �أربعة
�أيام راحة من �أجل التخل�ص من
التعب والعودة جمددا �إىل التح�ضري
لباقي املناف�سة ،ويف هذا ال�سياق
ف�إن ت�شكيلة «الن�رس الأ�سود» ت�ست�أنف
التدريبات اجلمعة املقبل ا�ستعداد
للقائها املقبل �أمام �شباب ق�سنطينة
على ملعب ال�شهيد حمالوي �ضمن
اجلولة  25من الرابطة الأوىل والذي
متت برجمته بتاريخ الثاين �أفريل
القادم باعتبار �أن البطولة الوطنية
�سوف تتوقف ملدة  15يوما ب�سبب
تواريخ الفيفا.
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عاد فريق جمعية ال�شلف
بفوز ثمني من �رشق البالد
عندما �أطاح بامل�ضيف
�شبيبة بجاية يف عقر
الديار بنتيجة هدفني دون
رد �ضمن اللقاء املت�أخر
عن اجلولة  23من الرابطة
املحرتفة الثانية ،حيث
ّ
حل العبو جمعية ال�شلف
بالديار غامنني بثالث
نقاط ثمينة يف �سباق
ال�صعود والعودة �إىل دوري
الكبار ،حيث جنحوا يف
اقتنا�ص الو�صافة يف
جدول الرتتيب وقل�صوا
الفارق عن الرائد جنم
مقرة �إىل ثالث نقاط،
و�سمح الفوز الذي عاد به
�أ�شبال املدرب �سمري زاوي
من �أجل موا�صلة التعداد
لعب حظوظه كاملة
من �أجل التناف�س حول
�إحدى الت�أ�شريات الثالث
امل�ؤهلة �إىل ال�صعود يف
ظل املناف�سة القوية التي
تتوا�صل بني الفرق املعنية
مبراقبة ال�سباق عن قرب،
وكانت ت�شكيلة «�أ�سود
الون�رشي�س» قد �أكدت
بفوزها من بجاية عودتها
القوية يف املناف�سة بعد
فرتة الفراغ التي مرت
بها يف وقت �سابق� ،أين
�سجل الفريق رابع مباراة
على التوايل دون هزمية،
لي�صبح النادي �أبرز الأندية
التي تتناف�س على ال�صعود
والعودة جمددا �إىل
الرابطة املحرتفة الأوىل.
يف املقابل ،يوا�صل �شبيبة
بجاية ال�سقوط احلر وهو
الذي �سجل �أول �أم�س
مباراته الرابعة على
التوايل دون فوز ،وفقدت
حظوظها يف التناف�س
على ت�أ�شرية ال�صعود،
بعدما ف ّوتت فوزا يف
املتناول على ملعبها قبل
�أن ت�ضع نف�سها يف موقف
ال حت�سد عليه من �أجل
العودة جمددا �إىل دوري
الأ�ضواء.
يف املقابل ،افرتق فريقا
ترجي م�ستغامن واحتاد
عنابة على التعادل ال�سلبي
والذي ال يخدم �أي من
الفريقني ،بعد ت�ضييع
ت�شكيلة �أبناء «بونة» فر�صة
العودة بالزاد كامال للبقاء
على مقربة من مراقبة
�سباق ال�صعود.
ع.ق.

مهرجان الظهرة للقفز على احلواجز مب�ستغامن

تتويج الفار�س �صحراوي
باجلائزة الكربى جنمتني

توج الفار�س �صحراوي �سامي من
نادي جنم ال�رشق لق�سنطينة �أول
�أم�س باجلائزة الكربى جنمتني
للقفز على احلواجز للطبعة 21
ملهرجان الفرو�سية للظهرة مبركز
الفرو�سية «تادالوتي عبد القادر»
ببلدية �صيادة والية م�ستغامن،
وقطع الفار�س �صحراوي �سامي
الذي كان ممتطيا الفر�س «�شليغ
دو كيو�س» املطاف بدون خط�أ
فيما عاد املركز الثاين للفار�س
عبد الرحيم بن موهوب من نادي
كازنزفا بوفاريك على جواد
«اين�سكو دي مونت�س» والثالث
ل�صوان فتحي من نادي غليزان
على �صهوة «كولتار» ،و�شارك يف
هذه التظاهرة الريا�ضية التي
دامت ثالثة �أيام مببادرة من
االحتادية اجلزائرية للفرو�سية
بالتن�سيق مع جمعية الفار�س
امل�ستغامني �أزيد من  100فار�س
وفار�سة ميثلون خمتلف النوادي
من الوطن ،و�شملت هذه املرحلة

الأوىل �إجراء  13م�سابقة يف
خمتلف الفئات من بينها اجلائزة
الكربى جنمتني ميزها ح�ضور عدد
كبري من حمبي هذه الريا�ضة.
و �ستختتم هذه الطبعة  21من
مهرجان الظهرة للفرو�سية
الأ�سبوع املقبل ب�إجراء 14
م�سابقة من بينها اجلائزة الكربى
ثالث جنوم املخ�ص�صة لفر�سان
الأكابر للدرجة الثانية وخيول �ست
�سنوات و �أكرث على حواجز علوها
1م و� 40سم ،وي�شكل هذا املهرجان
فر�صة لالحتكاك بني الريا�ضيني
ال�سيما بني فر�سان النخبة وباقي
امل�شاركني يف خمتلف الفئات ،كما
ميكن من رفع م�ستوى الفر�سان
واختبار الأح�صنة و�ستكون
منا�سبة من �أجل انتقاء املواهب
ال�شابة وتكوينها لتمثيل اجلزائر
يف خمتلف امل�سابقات الريا�ضية
القارية والدولية املقبلة.

وكاالت

وتعر�ض
وفد الفريق عا�ش اجلحيم
ّ
�إىل اعتداءات وم�ضايقات

�إدارة الكابا تقرر و�ضع
تقرير �ضد �أحداث عني مليلة
عا�ش فريق �أهلي برج بوعريريج
�أم�سية �سوداء عند التنقل
ملالقاة جمعية عني مليلة
على ملعب «خليفي زوبري»،
حيث تع ّر�ضت ت�شكيلة «الكابا»
�إىل �ضغوطات نف�سية كبرية
قبل انطالق اللقاء وذلك منذ
و�صول احلافلة �إىل امللعب
من خالل �إقدام �أن�صار نادي
جمعية عني مليلة بر�شقها وبد�أ
احلرب النف�سية عليهم باكرا
قبل �أن يختلط احلابل بالنابل
داخل غرف تغيري املالب�س
والنفق امل�ؤدي عليها من خالل
االعتداءات التي تعر�ضوا لها
من طرف مقربني من النادي
املحلي لك عرب ال�رضب
وال�شتم الذي كان �أع�ضاء وفد
النادي عر�ضة له بالإ�ضافة �إىل
حدة
امل�ضايقات ،وزادت الأمور ّ
على �أع�ضاء الوفد الربايجي من

خالل منع الالعبني من العودة
غلى غرف املالب�س بعد نزولهم
�إىل �أر�ضية امليدان ق�صد القيام
بالت�سخينات قبل �أن يتعر�ضوا
�إىل الر�شق باحلجارة من طرف
الأن�صار الذين منعوهم من العودة
�إىل غرف املالب�س والتح�ضري
لدخول �أر�ضية امليدان جمددا
من �أجل انطالق املقابلة،
وح�سب م�صادر من داخل بيت
النادي الربايجي ف�إن رفقاء
احلار�س فوزي �شاو�شي عا�شوا
اجلحيم يف امللعب� ،أين قررت
�إدارة النادي مرا�سلة الرابطة
املحرتفة لكرة القدم وتقدمي
تقرير �ضد ما حدث للوفد
الربايجي يف مدينة عني مليلة
موثقا بال�صور والفيديوهات
من �أجل ت�سليط عقوبات على
الفريق.

عي�شة ق.

13

الثالثاء  19مار�س  2019املوافـق ل10رجب 1440هـ

ريا�ضة
رفع ح�صيلته التهديفية
هذا املو�سم �إىل � 8أهداف

فيغويل يهدي الفوز خارج
الديار لغاالتا�سراي
الفريق دفع الثمن غاليا ب�سبب الإ�صابات و�سوء الت�سيري

الن�صرية ت�ض ّيع ت�أ�شرية الت�أهل وتودع املناف�سة القارية
�أنهى فريق ن�صر ح�سني داي مغامرته القارية بعد الإق�صاء من دور جمموعات ك�أ�س الكاف �إثر االكتفاء بالتعادل ال�سلبي
�أمام الزمالك امل�صري ،وذلك �ضن اجلولة الأخرية من دور املجموعات التي جرت م�ساء �أول �أم�س على ملعب  5جويلية،
حيث ف�شلت الن�صرية يف املقاومة والإطاحة بنادي الزمالك رغم �أن الت�أهل �إىل الدور ربع النهائي من املناف�سة القارية
كان بني �أيديها خا�صة و�أن الفوز كان كافيا لتحقيق ت�أهل تاريخي لأول مرة يف امل�شوار الكروي للنادي

عي�شة ق.
�أين مل يتم ّكن الفريق من حتقيق
الفارق رغم �أنه كان م�ستفيدا من
عاملي الأر�ض واجلمهور وهو ما
جعله يودع املناف�سة قبل بلوغ
الأدوار الإق�صائية .وظهر رفقاء
احلار�س غايا مرباح بوجه �شاحب
طيلة الت�سعني دقيقة من اللقاء،
حيث ف�شلوا يف تقدمي �أداء مقنع
ومل يكونوا عند امل�ستوى خا�صة
و�أن الت�أثر بدا وا�ضحا يف ت�شكيلة
الن�رصية ب�سبب الغيابات وبدرجة
�أكرب الثنائي �أحمد قا�سمي وح�سني
العريف الذي ظهر دورهما البارز

وت�أثر الفريق لعدم تواجدهما
على �أر�ضية امليدان يف ظل وزن
الالعبني بني التعداد والتجربة
القارية التي ميلكانها
وتبقى عوامل �أخرى لديها الوزن
يف ت�ضييع املادي العا�صمي ت�أ�شرية
الت�أهل وموا�صلة املناف�سة القارية،
خا�صة على م�ستوى الت�سيري يف
ظل القرارات الع�شوائية ملجل�س
الإدارة واال�ستقدامات غري
املدرو�سة والتي مل تنفع الفريق
يف �صورة الإفريقي نتانكو� ،إىل
جانب نق�ص التجربة يف املناف�سة
القارية يف ظل تواجد العبني
مل ي�سبق لهم خو�ض املناف�سة

الالعب يرف�ض عرو�ض التجديد
من طرف �إدارة بورتو

براهيمي غا�ضب من
حتويله �إىل دكة البدالء
ال يتواجد الالعب الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي
يف �أف�ضل �أحواله وذلك ب�سبب الو�ضعية ال�صعبة التي
يتواجد عليها رفقة ناديه بورتو الربتغايل� ،أين ك�شفت
�صحيفة «ريكورد» الربتغالية �أن براهيمي غا�ضب
من مدرب ناديه �سريجيو كون�سي�ساو بعدما جعله
العبا احتياطيا وال يلعب خالل الفرتة اخلرية �ضمن
الت�شكيلة الأ�سا�سية الأمر الذي بات يزعجه خلروجه
من احل�سابات التكتيكية للطاقم الفني والذي كان �إىل
وقت قريب جنم النادي ،قبل �أن يتحول �إىل دكة البدالء
منذ عودته من الإ�صابة التي كان يعاين منها يف الفرتة
ال�سابقة ،و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن براهيمي �أبان عن
عدم تقبله للو�ضعية التي ير بها مع ت�شكيلة «الدراغاو»
من خالل عدم احتفاله بالهدف الذي �سجله �أول �أم�س
يف مرمى مارتوميو وامل�ساهمة يف فوز ناديه وهو ما
ي�ؤكد ت�أثر الالعب ب�شكل الفت من حتوله �إىل العب
بديل وهو الذي �أ�ضحى بديال لالعب �أوتافيو زميله
يف النادي بعدما ت�ألق الأخري ب�شكل الفت خالل فرتة
غياب براهيمي عن املناف�سة يف الفرتة الأخرية.
وال ي�ستبعد �أن يكون لقرار ا�ستبعاد املدرب كون�سي�ساو
العبه اجلزائري له خلفية مع نهاية العقد لالعب
مع �إدارة بورتو الربتغايل �أين �سينتهي التزام الالعب
ال�سابق لنادي رين الفرن�سي وغرناطة اال�سباين �شهر
جوان املقبل ورف�ض الالعب جتديد العقد خالل
الفرتة احلالية وهو ما يجعله �أمام و�ضع �صعب يف
الأ�سابيع الأخرية من املو�سم الكروي اجلاري.

عي�شة ق.

الإفريقية ولعبوها للمرة الأوىل يف
م�شوارهم الكروي.

�إيغيل :قدمنا مباراة
كبرية و�إق�صا�ؤنا جاء
ب�شرف
اعترب مدرب ن�رص ح�سني داي
مزيان �إيغيل �أن فريقه غادر
املناف�سة القارية ب�رشف ،حيث
�أو�ضح �أن الن�رصية قدمت مباراة
قوية �أمام الزمالك امل�رصي و�أدت
ما عليها لكن الظروف ملك تكن
م�ساعدة وهو ما جعلها تدفع
الثمن غاليا من خالل مغادرة

ك�أ�س الكاف من دور املجموعات،
وا�ستطرد �أيغيل �أن فريق قدكم
دورة م�رشفة و�أق�صي من املناف�سة
القارية بفارق نقطة واحدة فح�سب
عن الو�صيف غورماهيا الكيني.
وه ّن�أ �إيغيل الزمالك على حتقيق
الت�أهل والذي اعتربه منطقيا،
�أين �أكد �أنه فريق كبري وي�ستحق
التواجد بني الكبار ،مك�ضيفا �أنه
وقف على روح قتالية كبرية لالعبي
الزمالك فوق امل�ستطيل الأخ�رض
ولعبوا �أكرث تنظيما على امليدان
م�ضيفا ان الزمالك ميلك جتربة
على امل�ستوى القاري و�سبق له
التتويج بالألقاب

الإعالم الأملاين ك�شف �أ�سباب �إنزاله
غلى نادي الرديف

بن طالب يرف�ض طلب
املدرب ويغيب �أمام اليبزيغ

�أبعد امل
درب هوب �ستيفنز مبا�رشة بعد ت�سلمه الإدارة
الفنية لن
ادي
�ش
الكه
الأملاين العب خط الو�سط اجلزائري
نبيل بن طالب
من الفريق الأول و�أر�سله �إىل فريق النادي
ً
حتت 23
عاما من دون حتديد فرتة بقائه هناك ،لكن
النادي �أ
علن
�
أن
ال
باب
مفتوح لعودة الالعب �إىل الفريق
الأول،
فما
هي م�شكلة بن طالب ،ال�سبب الذي دفع
املدرب لإ
بعاد بن طالب هو عدم االن�ضباط بالإ�ضافة
�إىل تدين م�
ستواه يف الفرتة الأخرية ح�سبما نقلت مواقع
�صحفية �
أملا
نية،
وب�سبب �شكواه من ال�ضعف وعدم القدرة،
امتنع الالعب ا
جلزائري عن امل�شاركة يف لقاء �شالكه مع
اليبزيج،
ففي احل�صة التدريبية الأخرية قبيل املباراة،
بدا الال
عب
ا
لبالغ
من العمر  24عاما ال ميلك لياقة بدنية
ملة،
مكت وقال
�ستيفنز �إن بن طالب جاء �إليه م�شتكياً من
�أمل و�ضعف،
م�شريا �إىل عدم قدرته على امل�شاركة يف
املباراة �أمام اليبزيغ.
ورغم ذلك
طلب �ستيفنز من الالعب االن�ضمام �إىل قائمة
الفريق يف اللقاء
ثم بعدها يقرر م�شاركته من عدمها ،و�أنه
بعد فح�صه
من قبل طبيب الفريق جاء الطبيب والالعب
�إىل امل
درب
لي
بلغاه �إنه غري جاهز  100باملائة للمباراة»،
ورغم طلب ا
ملدرب ،مل يح�رض بن طالب �إىل امللعب يف
يوم املباراة التي
انتهت بفوز الفريق اخل�صم بهدف نظيف،
وهو ال�سبب ا
لذي
دفع املدرب �إىل �إبعاده من الفريق الأول
و�إحلاقه بفريق
ً
حتت  23عاما ،ونقل موقع �صحيفة «»waz
�أن بن طالب
كان قد �أبعد �أي�ضا لفرتة من قبل املدرب
ال�سابق دومي
نيكو تيدي�سكو ب�سبب عدم ان�ضباطه خالل
التدريبات،
غري
�
أنه عاد �إىل م�ستواه بطريقة �إيجابية خالل
الأ�شهر املا�ضية.

وكاالت

�أنقذ الالعب الدويل اجلزائري
�سفيان فيغويل فريقه غاالتا�رساي
الرتكي من التعرث خالل املواجهة
التي خا�ضها �أول �أم�س �أمام
امل�ضيف بور�صا �سبور حل�ساب
اجلولة  26من الدوري الرتكي
املمتاز ،حيث منح متو�سط ميدان
الت�شكيلة الوطنية الفوز لفريقه
�إثر ت�سجيله هدف االنت�صار يف
اللقاء الذي انتهى بنتيجة (،)2-3
حيث جنح حامل لقب الدوري
الرتكي املو�سم املن�رصم من قلب
الطاولة على �أ�صحاب الأر�ض الذي
كانوا متقدمني يف النتيجة بثنائية
نظيفة يف ال�شوط الأول قبل �أن
يعود رفقاء فيغويل بقوة يف ال�شوط
الثاين �أين جنحوا يف ت�سجيل ثالثة
�أهداف كاملة على مدار  17دقيقة
فقط ،ومنح فيغويل الفوز لفريقه

�إثر ت�سجيله للهدف الثالث لفائدة
ناديه غاالتا�رساي والذي جاء عرب
ت�سديدة قوية من خارج منطقة
العمليات �أكدت امل�ستوى الرائع
الذي يقدمه الالعب الذي ا�ستدعاه
الناخب الوطني للم�شاركة يف ترب�ص
املنتخب الوطني الذي انطلق �أم�س،
حيث يعترب �أحد �أح�سن الالعبني
يف تعداد كتيبة املدرب فاحت
تريمي والذي رغم بدايته ال�صعبة
واملعقدة يف املو�سم احلايل �إال
�أنه جنح يف العودة بقوة وا�ستعاد
�إمكانياته ودخل جمددا ح�سابات
املدرب الرتكي املخ�رضم ،وكان
�أحد �أح�سن الالعبني فوق �أر�ضية
امليدان �أول �أم�س ،للإ�شارة بلغت
ح�صيلة �أهداف فيغويل هذا
املو�سم جمموع ثمانية �أهداف.

عي�شة ق.

برينتفورد ي�شرتط 30
مليون جنيه �إ�سرتليني
للتخلي عن بن رحمة

و�ضعت �إدارة نادي برينتفورد
االجنليزي �أوىل اخلطوات من
�أجل اال�ستفادة من �صفقة بيع
العبها الدويل اجلزائري �سعيد بن
رحمة ،حيث ك�شفت �أم�س و�سائل
الإعالم االجنليزية �أن �إدارة
النادي النا�شط يف الدرجة الأوىل
االجنليزية ال ميانع بيع جنم فريقه
هذا املو�سم بالنظر الهتمام
عدة �أندية كربى بخدماته ،لهذا
الغر�ض قامت بتحديد قيمة
ت�رسيحه مقابل  30مليون جنيه
�إ�سرتليني� ،أين �أ�ضحى بن رحمة
حمل اهتما عدة فرق بخدماته يف
�صورة فرق وا�ست هام� ،أر�سنال،

توتنهام االجنليزية ،ميالن �أ�سي
االيطايل وبوري�سيا دورمتوند
الأملاين ،وذلك بعد ت�ألقه منذ
انطالق املو�سم الكروي اجلاري
�أين ترك ب�صمته مع النادي الذي
التحق ب�صفوفه يف ال�صائفة
املا�ضية قادما من نادي ني�س
الفرن�سي مقابل قيمة  5مليون
جنيه �إ�سرتليني،حيث يوا�صل
امل�ساهمة يف حتقيق الفريق
لالنت�صارات من خالل ت�سجيل
الأهداف وتقدمي التمريرات
احلا�سمة رغم مرحلة الفراغ التي
ميرون بها خالل الفرتة الأخرية.

ع.ق.
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�إنرت ميالن يح�سم ديربي الغ�ضب

ح�سم على ملعب «�سان �سريو» نادي
انرت ميالن مواجهة الدربي 2-3
وحقق فوزه الأول يف مباراة حمت�سبة
على ملعب ميالن منذ �أكتوبر
 ،2012منتزعا من جاره املركز
الثالث وملحقا به الهزمية الأوىل
يف املراحل  11الأخرية من الدوري
االيطايل ،وذلك يف املواجهة التي
�أقيمت �ضمن املرحلة  28من
الدوري الإيطايل ،و�رضب �إنرت باكرا
بافتتاحه الت�سجيل بعد دقيقتني
و 31ثانية بت�سديدة «طائرة» من
الأوروغوياين ماتيا�س في�سينو بعد
متريرة ر�أ�سية من الأرجنتيني
الوتارو مارتينيز ،لي�صبح �صاحب
�أ�رسع هدف يف دربي ميالنو منذ
�أفريل  2011حني �سجل الربازيلي
�ألك�سندر باتو مليالن بعد  43ثانية.
وكان هذا الهدف الفا�صل بني الفريقني خالل ال�شوط الأول ،ثم عزز �إنرت تقدمه بالثاين يف بداية ال�شوط الثاين بكرة ر�أ�سية
قوية للهولندي �ستيفان دي فريي بعد ركلة ركنية نفذها ماتيا بوليتانو ،وعاد ميالن اىل �أجواء اللقاء بهدف تقلي�ص الفارق يف
الدقيقة  57بر�أ�سية للفرن�سي تيموييه باكايوكو �إثر ركلة حرة نفذها الرتكي هاكان جالهانوغلو ،لكن �إنرت �أعاد الفارق اىل هدفني
يف الدقيقة  67من ركلة جزاء نفذها الوتارو مارتينيز �إثر خط�أ يف املنطقة من الإ�سباين �سامو كا�ستييخو على بوليتانو ،ورف�ض
فريق املدرب جينارو غاتوزو اال�ست�سالم وقل�ص الفارق جمددا بوا�سطة ماتيو مو�ساكيو الذي كان يف املكان املنا�سب ملتابعة
كرة �أبعدها احلار�س ال�سلوفيني �سمري هاندانوفيت�ش بقدميه بعد حماولة فا�شلة من �ألي�سيو رومانيويل ،و�أ�صبح ر�صيد �إنرت 53
نقطة بعد �أن حقق انت�صاره  16يف املو�سم احلايل فيما جتمد ر�صيد ميالن عند  51نقطة.

هاتريك مي�سي يقود بر�شلونة الجتياح ريال بيتي�س
�سحق بر�شلونة م�ضيفه ريال بيتي�س � 1-4أول �أم�س �ضمن
اجلولة  28من الدوري اال�سباين ليوا�صل �سريه بخطى ثابتة
نحو االحتفاظ باللقب ،و�سجل للبلوغرانا ليونيل مي�سي
«هاتريك» و�سواريز بينما �أحرز مورون هدف ريال بيتي�س
الوحيد ،وبهذا االنت�صار رفع بر�شلونة ر�صيده �إىل  66نقطة
يف �صدارة الليغا ،بينما جتمد ريال بيتي�س عند  39نقطة
يف املركز الثامن ،وكان �أول تهديد يف املباراة ،من جانب
�أ�صحاب الأر�ض ،حيث انطلق جوادرادو على اجلبهة الي�رسى
ومرر كرة عر�ضية �أمام خي�سي ،الذي حاول الت�سديد لكن تري
�شتيغن �أم�سك الكرة ب�سهولة ،وح�صل بر�شلونة على ركلة حرة
يف الدقيقة � 18إثر تدخل دفاع ريال بيتي�س على �آرثر ميلو
خارج حدود منطقة اجلزاء ونفذها مي�سي برباعة ،حيث
�أ�سكنها �أق�صى ميني احلار�س باو لوبيز معلنا عن الهدف
الأول ،وحاول خي�سي تعديل النتيجة ،حيث ا�ستقبل كرة يف

منطقة اجلزاء على اجلبهة الي�رسى و�سدد بقوة على ي�سار
احلار�س تري �شتيغن لكن الكرة مرت بجانب القائم ،وعاد
ليونيل مي�سي لت�سجيل الهدف الثاين يف الدقيقة  ،47حيث
تلقى متريرة �سحرية يف العمق بالكعب من �سواريز� ،سددها
بي�ساره �أق�صى ميني احلار�س لوبيز.
ومع بداية ال�شوط الثاين حاول �سواريز تهديد مرمى باو
لوبيز ،وانطلق يف اجلانب الأي�رس وراوغ الدفاع ،قبل �أن ي�سدد
كرة قوية لكنها ا�صطدمت بال�شباك من اخلارج ،و�أخريا جنح
الدويل الأوروغواياين يف �إ�ضافة الهدف الثالث لرب�شلونة
بالدقيقة  ،63حيث انطلق يف العمق وراوغ مدافعي ريال
بيتي�س مبجهود فردي قبل �أن يُ�سدد بقوة يف ال�شباك ،و�سجل
البديل مورون الهدف الوحيد لريال بيتي�س ،واقتن�ص مي�سي
الهدف الرابع لرب�شلونة والهدف الثالث ال�شخ�صي له حيث
ا�ستغل تقدم احلار�س وو�ضع كرة رائعة يف ال�شباك.

بو�سكيت�س :مي�سي مل يعد يده�شنا
عب و�سط بر�شلونة بليونيل مي�سي
�أ�شاد �سريجيو بو�سكيت�س ال
الفريق للفوز على ريال بيتي�س
هداف البلوغرانا ،عقب قيادة
الأ�سبوع  28من الدوري الإ�سباين،
�أول �أم�س بنتيجة  1-4حل�ساب
حرز لوي�س �سواريز هدف ،ليمنحا
و�سجل مي�سي هاتريك فيما �أ
رانا الفارق مع �أتلتيكو مدريد �إىل
بر�شلونة  3نقاط ويو�سع البلوغ
 10نقاط.
وفقًا ل�صحيفة �سبورت« :ما يفعله
وقال بو�سكيت�س يف ت�رصيحات
حمظوظني بر�ؤيته يتدرب بجانبنا كل
مي�سي مل يعد يده�شنا ،لأننا
رشف �أن متتلك العبًا مثله ،وي�صنع
يوم» ،و�أ�ضاف�« :إنه لفخر و�
�سريجيو« :مازالت هناك العديد
الفارق بهذه الطريقة» ،ووا�صل
هذا
عود �إىل منزلنا بفوز رائع لن�سرتيح
لليلة» ،وختم« :يجب �أن ن�ستمر يف
من النقاط �أمامنا ،لكننا ن
ي�س يف كامب نو ،وقدمنا �أدا ًء جي ًدا ا
تعلمنا الدر�س بعد الهزمية �أمام بيت
ري �أبطال �أوروبا البطولة الأ�صعب».
الأ�سبوع ،لقد
الأف�ضل باملو�سم ت�أتي ،ولدينا دو
اخلط �أو نتح�سن �أكرث ،لأن الفرتة
نف�س هذا

ريا�ضة دولية

البي �أ�س جي يك�سر �شوكة مار�سيليا
ك�رس باري�س �سان جريمان �شوكة غرميه �أوملبيك مار�سيليا وهزمه � 1-3أول �أم�س على ملعب
حديقة الأمراء �ضمن مناف�سات اجلولة  29من الدوري الفرن�سي ،يدين �سان جريمان بفوزه يف
هذا الكال�سيكو لنجمه الأرجنتيني �آنخيل دي ماريا ،الذي �صنع الهدف الأول لكيليان مبابي،
و�سجل الهدفني الثاين والثالث بينما �أحرز فالري جريمان الهدف الوحيد لل�ضيوف ،رفع العمالق
الباري�سي ر�صيده �إىل  77نقطة يف ال�صدارة ،بينما جتمد ر�صيد مار�سيليا عند  47نقطة يف
املركز الرابع ،وتتعطل م�سريته التي ا�ستمرت  6مباريات بدون هزمية.
كان بي �إ�س جي الأف�ضل والأخطر ،حيث ت�صدى حار�س مار�سيليا �ستيف مانداندا ملحاوالت
مبابي ومونييه ،كما تلقت �شباكه هدفا ب�أقدام دي ماريا بعد مرور  15هدفا� ،إال �أن احلكم
�ألغاه بداعي الت�سلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو ،واجه توخيل �أزمة فنية ،ت�سببت يف �شلل جبهته
اليمنى با�ستبدال الثنائي �ألفي�س ومونييه للإ�صابة و�إ�رشاك كولني داجبا وكريير بعد مرور
 37دقيقة فقط ،يف الوقت الذي توترت فيه �أع�صاب العبي الفريقني و�أ�شهر احلكم البطاقة
ال�صفراء  4مرات ،وقبل �أن يلفظ ال�شوط الأول �أنفا�سه ،تالعب دي ماريا بدفاع مار�سيليا يف
هجمة مرتدة ومرر الكرة �إىل مبابي لي�ضعها ب�سهولة يف ال�شباك ،جاء الرد �رسيعا من جانب
ال�ضيوف بعد مرور  27ثانية فقط ،حيث توغل �أوكامبو�س من اجلهة الي�رسى ولعب الكرة �إىل
فالري جريمان الذي ا�ستقبلها و�سدد مبا�رشة على ي�سار �أريوال.
انتف�ض العمالق الباري�سي لإر�ضاء جماهريه الغا�ضبة ،و�ضغط بقوة على غرميه حتى جنح دي
ماريا يف اخرتاق اجلبهة الي�رسى ،و�سدد كرة على ميني مانداندا،م�سجال الهدف الثاين ،يف
الدقيقة  62انقلبت الطاولة على فريق مار�سيليا بعد طرد حار�سه مانداندا لت�صديه للكرة باليد
من خارج منطقة اجلزاء ،ليجرب مدرب فريقه رودي غار�سيا على �إخراج بالوتيلي و�إ�رشاك
احلار�س االحتياطي يوان بيليه ،الذي مل يهن�أ مب�شاركته ثانية واحدة حيث ا�ستقبلت �شباكه
الهدف الثالث من ركلة حرة �سددها دي ماريا برباعة يف املق�ص الأي�رس ،روح اال�ست�سالم دبت
يف نفو�س العبي مار�سيليا لتبقى التبديالت بال جدوى.

غار�سيا :دي ماريا ومبابي كائنان ف�ضائيان
ال ي�شعر رودي غار�سيا مدرب �أوملبيك
مار�سيليا باخلجل من اخل�سارة �أمام
باري�س �سان جريمان  3-1يف الدوري
الفرن�سي ،م�شيدا يف الوقت ذاته بقدرات
الثنائي كيليان مبابي و�آنخيل دي ماريا،
وقال غار�سيا يف ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة ليكيب« :ال يجب �أن نخجل من
هذه اخل�سارة ،لقد قدمنا مباراة متوازنة
خا�صة يف ال�شوط الأول ،كان مار�سيليا
جيدا فنيا وتكتيكيا ،رغم �أننا مل نخلق
الفر�ص ،ولكننا منعنا املناف�س من الأمر
ذاته» ،وا�ستدرك« :ولكن للأ�سف مل نتعلم
مما حدث يف املو�سم املا�ضي ،لقد
خ�رسنا بنف�س الطريقة ب�سبب ا�ستقبال
مرمانا لهدف يف الدقيقة الأخرية قبل
اال�سرتاحة رغم �أن الهجمة كانت بحوزتنا
يف ركلة ركنية ،مما �أثر كثريا يف �سيناريو املباراة ،ورغم �أننا تعادلنا �رسيعا� ،إال �أننا مل نحافظ
على النتيجة لوقت كايف ي�سمح بت�رسب ال�شك �إىل بي �إ�س جي».
و�أ�شار املدرب الفرن�سي« :عندما ميلك الفريق اثنني من الكائنات الف�ضائية مبابي ودي ماريا
ف�إن فوزه يكون مرجحا ،خا�صة دي ماريا الذي ظل يرك�ض طوال املباراة ،وبعد طرد حار�س
املرمى �ستيف مانداندا باتت املهمة م�ستحيلة» ،و�أكد رودي غار�سيا �أنه ال ميكن احلكم على
قرار طرد حار�س مرمى فريقه �إال بعد الإطالع على الإعادة التليفزيونية ،معرتفا يف الوقت
ذاته �أن العبي مار�سيليا افتقدوا الدقة عند اال�ستحواذ على الكرة.

بر�شلونة يثري التكهنات حول غريزمان
�أ�شعل جيلريمو �آمور مدير العالقات امل�ؤ�س�سية لنادي بر�شلونة التكهنات حول �إمكانية التعاقد
مع الفرن�سي �أنطوان غريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد خالل الفرتة املقبلة ،وقال �آمور خالل
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة موندو ديبورتيفو« :كان مل�شجعي ريال بيتي�س تفا�صيل لطيفة
للغاية مع مي�سي ،فهو جعل كل من يف امللعب ي�صفق له ويُغني با�سمه ،وهذا ال يظهر يف
خا�صة و�أن بيتي�س خ�رس املباراة» ،و�أ�ضاف« :جمهور بيتي�س يحب فن كرة
العديد من الأوقاتً ،
القدم ،ورغم �أمل النتيجة قاموا بهذه الإمياءة الطيبة جتاه مي�سي» .وعن �شائعات التعاقد مع
غريزمان� ،أجاب�« :إنها جمرد �أخبار ،وال ميكن التحدث عن العبي الفرق الأخرى ،ويجب �أن
نحرتم �أتلتيكو ،وال �أعرف �إذا كان هناك �أي ات�صال �أو ما �إذا �سيحدث ذلك».
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احللقة 15

رواية

خطوط الرخام

"�أين �صاحبك � ،شم�س الدين " .بادرته "حليمة امل�شوية " ب�س�ؤالها وال�سيزيفي
ما يزال به بع�ض من نوم  ،وهو يفتح الباب بعدما ا�ستوعب املوقف رد  " :من
�صاحبي فيهم تق�صدين يا ليلى ؟ " ليلى  " :ذاك الذي ق�ضى ليلة البارحة
هنا � ،صاحبك القروي " حتى العاهرة م�صابة بفوبيا اجلغرافيا حني الغ�ضب
ي�صري فارقا جدا بني املدن الكربى ،و قريتي  ،لقد �أجابته بلهفة غريبة جلبت
انتباه ال�سيزيفي الذي راح يحدث نف�سه  ،ماذا تريد العاهرة من الذي بات عنده
البارحة ؟ ومن يا ترى بات عندي البارحة ومل انتبه !؟
ي�سني بوغازي
ظل ال�سيزيفي ين�صت بحرية ومتعة
 ،فلم يفهم جيدا ما ي�سمع رمبا مل
يريد �أن يفهم  ،لكنه �أ�ضحى على
يقني �أن « �شم�س الدين « ال يدرك
بعد من هما اللذان جاءا ي�س�أالن
عنه �صباحا « ليلى امل�شوية « و «
الهاليل « وهذا جهل عنده باب
وحده من ميلك مفاتيحه
« لكم كان ي�أخذين حزين على حني
غرة ،هذا الذي يجيء ليال مفاج�أ
و�أحيان يجيء اعتياديا ،يف �أغلب
الليايل يجيء ثقيال وك�أن ال�شياطني
وقد اقتحمت احلديقة ،لكي تخرتق
�سكون املكان ومتزق الوقت الذي
مازال ي�صارع معه بقية نهار توارت
مالحمه ،قد يكون بع�ضهم مل يروه
نهائيا ذاك النهار منذ زمن ،الغرباء
يلعنون �ألف مرة مع الظالم الذي
يتقدم بجحافله اجلرارة �صارخا يف
وجه النهار « ثكلتك �أمك» .
يحدث هذا  ،ويحدث �أن يبقى طول
الليل يراقب الظالم هو ينتظر،
�أغلب الظن �أن الغرباء كلهم يف
احلديقة يبقون طول الليل يراقبون
الظالم وهم ينتظرون !

خيوط الفجر الأوىل لعلها تقر�أهم
خفايا الأيام الآتية الليل والفجر
،واالنتظار هواية انت�رشت بني رواد
هدا احلديقة ب�شكل غريب هنا
يوجد من ق�ضى العمر كله يفعل هدا
ثالثني عاما ،،ع�رشين عاما �،،أربعني
عاما � ،أعمار �سلخت كاجللود يف
هذا الثالوث امل�ستدمي � ،أعمار
النا�س هنا تافهة جدا  ،ع�ش ما
ا�ستطعت مائة عام  ،ع�رش ،خم�سني
ال فرق هنا الكثري ميار�سون
هروبا يف دواتهم يراكمون الأحالم
ال�صغرية والكبرية وامل�ستحيلة ،
وحني يثخنون جراحا وت�صري وط�أة
الليل م�ؤملة مبا ال يطاق  ،هنا
فقط ميالد اخليبات كلها وكل
الأحا�سي�س اجلارحة يف روح احلياة
 ،هنا ي�سكنك االنبهار ومتلئ عينيك
�آالف الأ�سئلة ؟ كيف ا�ستطاعوا �أن
يقتطعوا كل هذا البقاء قيد احللم
الكاذب  ،بني الليل والنهار مي�سحون
�أحالمهم بعنفوان ويتقدمون �إىل
احللبات العمر بابت�سامة رغم احلزن
الذي ع�ش�ش يف القلوب  ،هنا رجولة
حتاول الإف�صاح عن ذاتها لكنها
تخاف �سطوة الأيام  ،وهنا �أماين
بريئة يحرقها الليل بال �شفقة

 ...وهنا ثرثرة وكالم يف الليل من
�أجل الليل لي�سمعه الليل ثم ت�أكله
غيالنه املتوح�شة فال يرى النهار
�أبدا ،غيالنه دوما ت�أكل كل �شيء
جميل ،وغيالنه مرتب�صة بالأحالم،
خانقة لالماين ،مفجعة لن�شيج الروح
والقلوب.
ليتني بقيت �صغريا مل �أكرب!يهتف
لروحه هكذا لأنه كان يعي�ش عذابا ال
ي�شبه عذابات الآخرين ،وروحه تكاد
تطري �أمام عينيه قطعة من العذاب
 ،ال قطعة كل العذاب ! وعليه الآن
�أن ي�ستعد فالليل يف احلديقة فتح
قمار احلزن واليان�صيب
بعد مدة ن�ش�أت عالقة بني �صديقي
والهاليل فمنذ �أول لقاء بدا وجه
الهاليل من�رشحا �أمام �صديقي
،وك�أنه يعرفه �أو رمبا هي الأرواح
عندما تتالقي تن�رشح تلك التي
تتعارف يف عوامل �أخرى الن اللقاء
يف احلياة لي�س �سوى جت�سيدا لتلك
الأرواح املجندة التي ما تعارف
منها ت�آلف وما تناكر منها اختلف ،
ال �أدري ملاذا تذكر هذه املعاين الآن
 ،الن عالقة بد�أت تن�شا بينهما ؟
الغريب �أن �شم�س الدين مل يكمن
يعري ذاك االن�رشاح الذي يبديه
الهاليل جتاه �أي اهتمام يذكر ؟ بل
لقد كان يتجنب يف مرات كرثة �أن
يلتقي به � ،أو يجل�س معه � ،أو حتى
يرد على الطلبات التي ير�سلها �إليه
بنف�سه  ،كنت يف �أحيان كثرية �أكلف
من طرف �صديقي لإي�صال طلبيات
�أعمال قبو اجلب�س التي كرثت
عليه من طرف الهاليل الذي ميلك
مقاولة عقارية وقد وجد يف �إتقان
�صديقي حرفت مبتغاة  .مل �أكن �أبدا
يخطر ببايل �أن هذه العالقة حكاية
�أخرى من حكايا �شم�س الدين
التي ظل يخفيها عنا جميعا  ،بل
ال�سيزيفي كان يدخل يف �سجاالت
حول االزدراء الذي يبديه �صديقي
لذاك الرثي الباذخ
« �أنت ال تعرف م�صاحلك جيدا ،
�شم�س الدين  ،الهاليل كنزا « رمبا
ال�سيزيفي يقي�س الأ�شياء مبنظوره
النفعي املايل  ،و رمبا �صديقي
يقي�س الأ�شياء مبنظور احلزن و
الفو�ضى  ،وجاءت الورقة التي
قر�أتها يف رزم الأوراق الكت�شف �رسا
وراء ازدراء �شم�س الدين للهاليل
« مند �أيام تتقاذفني �إحزاين بني
ال�شوارع واحلديقة  ،فاملدن الكربى
الكربى ال ت�س�أل دائما داخليها عن
ما�ضيهم  ،قد يكون املا�ضي �آخر
االهتمامات يف هذه املدن الن
احلا�رض بوجوه اجلديدة مبليء
العيون ويعطل الذاكرة ؟ والذاكرة
لي�ست بالعابرة ففي �صداها �أ�سماء

كثرية ورنني االرتباكات يرتدد مثلما
الوقت كال�صالة ثابت فال يتحول ،
م�سجل فال ميحى قد ميار�س عليه
الن�سيان لكنه باق .
يقولون �إن امللوك وال�سالطني
يرتاجعون كما نريد �أن نراجع
�أ�سماءهم ؟ فال تطيق �أ�سماءهم
قيد احلقيقة التي ترى من بعيد
متاما مثلما يقر�أ الأثر من بعيد
�أكرث و�ضوحا مما �سجل �أول مرة
 ،تقر�أ الذاكرة بالروي فال ت�أتي
�إال مرفوعة كال�صوجلانات لهذا ال
ت�أبه بالعابرين ؟ عطر روماين ي�شم
من ج�سدها ا ،وظل وندايل قدمي
جدا � ،آخرا تركي �أعراق �شتى من
الأعراب والقرا�صنة والنابوليني ومع
الوقت �أ�ضحت ترتاكم العطور �إىل
�أن �أ�ضحت داوتها مزيجا من عطر
ال ي�شم �إال باحلزن  ،رمبا الهاليل كان
�أحد الدين ال ي�شم عطر ما�ضيهم �إال
باحلزن كجميع الدين مروا� ،أتذكره
يوم �أن كان م�س�ؤول الدفاع الذاتي
على طول الرب ال�ساحلي كله  ،عند
ما كان احلزن والفو�ضى يف الأيام
الأوىل  ،و�أتذكره جيدا عندما بلغت
�سني القانوين كيف �سهل لأبي �أن
يدخلني اخلدمة الع�سكرية متعاقدا
 ،عندما
« لو�سي �صالح لن تظفر على عقد
اخلدمة بالع�سكرية «

و�أتذكره �أول الدين اخربوا �أبي
عندما �أكلت احلزن �أخي  ،وهو
الذي طرده عندما ادخله موت
�أخي دوامة مل تف�صح عن وجهه
بني اجلنون وال�ضياع  ،و�أتذكره جيدا
لأنه وجها ح�رض �أحزاين  ،حزن
�أبي و�أخي واحلزن الأكرب عندما
تركت قريتي �إىل املدن الكربى
بعدما مل يبقى يل �شيئا هنالك «
هاهو يعود مرة �أخرى بوجه �آخر،
فال ادري �أهذه املدن الكربى
�ستقبله لو تطلع على ما يخبئ وجهه
من لعنات ؟ تلك التي وزعها منذ
عقدين كاملني يف قريتي « �شيطان
الإن�س هذا الهاليل � ،أو ال�سي ه�شام
« هاهو يعاود التج�سد مثلما يريد ،
كل يوم وجه  ،يف كل عقد مهمة ،
وفى كل تاريخ دور...
يا يل هول ما اقر�أه ،رزم الأوراق
بالقدر الذي تفتح يل �سرية �صديقي
الغريب الأطوار ،بالقدر نف�سه تفتح
يل تاريخا ما�ضيا من قريتي ،حاولت
�أن �أن�ساه لكنه يعود مع رزم الأوراق
« �أيكون هو ذاك ! ذاك الذي لطاملا
�أخاف قريتي كله  ،كان ال�سمه
مذاقا كاملوت فا يجر�أ ذكره حتى
 ،و املحظوظني فقط من ميرون
من خالل تقاريره برمق من بقية
احلياة  .املا�ضي يالحقه ا�ست�شعره
يالحقه فال يريد �أن يرحمه ،ووجوه

�أ�سماءه و حتى الدوائر ال�ضيقة التي
يحاول �أن يفر�ضها عليه هي نف�سها
التي حاول منذ عقدين �أن ير�سمها
يل � ،إنهم يريدون دائما �أن ظل رهنا
ملا ميلكونه من �سطوة ثم من مال
ثم من تغدو احلياة كلها ال معنى لها
عندها � ،ألي�ست هي ذات املربعات
التي تركت من اجلها قريتي ،هاهي
تعاود مراودتي عرب وجهه .
لقد �صار احلا�رض يعبئ وجوهه من
الذاكرة ؟والوجوه حتاول االنت�شار
يف كل مكان  ،فالذي كان بعيدا
�أ�ضحى قريبا  ،والذي كان متوح�شا
�صار �أليفا ،والذي لطاملا �سافرت
بيده وعينيه ال�سطوات كلها �صار
خمتبئ خلف زجاجات ال�سيارات
واملو�ضة اجلديدة � ،صار خمتبئ
خلف ما متنحه املدن اجلدية من
ف�سح االختفاء  ،لكنه نف�سه احلزن
و الفو�ضى ما يزال قانونهما نف�سه ،
وان الذاكرة العابرة بني النا�س لن
تزور �صورها وحكاياتها  ،كل �شيء
ثابت يرتدد موعده على توقيت ال
يتغري مثلما ال�صالة  ،وم�سجل
فال ميحى كر�سائل املا�ضي التي
نتجاهل قر�أها لكنها ت�رص ؟ فقد
ميار�س عليه الن�سيان �أو الرتك لكنه
احلزن باق  ،مادام الوجوه باقية
واملجرمون ن�صافحهم كل �صباح
والأكف مل تبدل و�شمها .
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الروائي والناقد العراقي زياد ال�شيخ �صالح احلمداين ل الو�سط

�أنا من دعاة احلداثة التي ت�ستوعب
املا�ضي وتعانق امل�ستقبل
�س�ؤال التقدمي فيه ارتقاء قد ال �أجدين بلغته و�أراه طموحا يحتاج مني الكثري � ،أقدم نف�سي بتوا�ضع ،
الكاتب وال�شاعر والناقد والروائي زياد ال�شيخ �صالح احلمداين  ،من العراق �أ�ستاذ الأدب املقارن والنقد
ورب نقمة ولعنة نافعة  ،بد�أت الكتابة
الأدبي بجامعة املو�صل �س�ؤال يعيد الأذهان للتجربة الأوىل ّ ،
ال�شعرية بعمر � 11سنة  ،وكانت جتربتي الأوىل دون �أن �أفقه علم العرو�ض ونظم القري�ض  ،ثم تتلمذت
على يد �أ�ستاذ اللغة العربية واتقنت هذا الفن بعمر � 12سنة  ،وكانت جتربتي الأوىل يف الن�شر يف
ال�صحف الأدبية  ،ثم تو�سعت لبع�ض املجالت العربية التي تتو�شح الطابع الثقايف والأدبي كمجلة �ألف
باء العراقية  ،وجملة الر�سالة الكويتية والنه�ضة .
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن يو�سف

�شكل حمدد دون �آخر ؟

متى �أ�صابتك لعنة الكتابة الأوىل
؟

ال�شعر عرب ع�صوره  ،ومنذ بد�أ
االن�سان العربي ينظم ال�شعر
م ّر بتغريات كثرية  ،وتعددت
�ألوانه و�أطواره  ،ومن البديهي �أن
يتعر�ض كل �أم ٍر حمدثٍ النتقادات
واعرتا�ضات  ،على �سبيل املثال ،
االميا�ضة ال�شعرية � ،أغلب النقّاد
والأدباء يظنون ان الوم�ضة
ال�شعرية �أو النرثية وليدة ع�رصنا
هذا  ،ويف حقيقة الأمر هي وليدة
من ع�صور ما قبل اال�سالم ،
يف بدايات القرن املا�ضي ظهر
لل�ساحة الأدبية �شعر التفعيلة
�أو ما يطلق عليه ال�شعر احلر ،
ومن �أبرز ر ّواده الأوائل  ،ال�شاعر
العراقي الكبري بدر �شاكر ال�س ّياب
وال�شاعرة نازك املالئكة  ،ومن
ال�شعراء العرب �أدوني�س و�أمل
دنقل  ،وغريهم الكثري من كبار
ال�شعراء ،
وال زال ال�رصاع حمتدما يف وقتنا
هذا حول الق�صيدة النرثية  ،ما
بني احت�سابها �ضمن اطار ال�شعر
�أو الن�ص الأدبي النرثي � ..أنا مع
التجديد واحلداثة  ،ويف نف�س
الوقت مع الأ�صالة واجلذور ..

هل تذكر فاحتة
ن�صو�صك ال�شعرية
وما املرجعيات الأوىل
التي �شكلت ذخريتك
ال�شعرية ؟
�أول ن�ص نرثي ّ
خطته �أناملي كان
بعنوان ( دعوين �أعود )
�صباي اجلميل زما ٌن م�ضى
ولكن قلبي عميق ِ
ال�صبا
ّ
دعوين �أعود �إىل رو�ضتي
ني ،
طليق اجلناح ِ
طليق الف�ؤاد ،
دعوين ،
دعوين �أعود ..
و�أول ما قر�أت لفطاحل الأدب
وفحول ال�شعر  ،كان جلربان خليل
جربان  ،واميل ر ّفول  ،العقاد ،
والرافعي  ،وبدر �شاكر ال�سياب
� ..أما �أ�صويل يف كتابة ال�شعر
العمودي فكان لت�أثري ال�شديد
بال�شاعر �أبا فرا�س احلمداين
جدي ،
 ،وهو باملنا�سبة يكون ّ
وكذا ال�شاعر الوجداين الكبري
حممود �سامي البارودي .

�صدر لك ديوان مو�سوم
ب�أ�شواق بحر  ...حدثنا
عن هذه العتبة ؟
املجموعة ال�شعرية املو�سومة
بـ ( �أ�شواق بحر ) وال�صادرة من
دار من�شورات الأمراء الغ ّراء يف
والية �سطيف يف اجلزائر اتّ�سمت
بالوجدانية احل�س ّية يف �أغلب
ق�صائدها  ..وهذا اللون الأدبي
هو الأقرب لروحي  ،بع�ض
الق�صائد الوطنية والغنائية  ،منها
لق�ضية الأمة فل�سطني ال�سليبة
حب واعتزاز ببلد
 ،وق�صائد
ّ
املليون ون�صف �شهيد اجلزائر
الأب ّية  ،ح ّبا و�شغفا بها منذ
طفولتي  ،ومتجيدا ل�شهدائها
الأبرار  ..ال �أخفي حبي الكبري
لبلدي اجلزائر و�أفخر بها وطناً
و�أر�ضا و�شعبا و�سماء .

ما هو ال�شعر بر�أيك
 ،هناك من يكتب يف
ظل اختالف الأ�شكال
ال�شعرية وهل �أنت مع

ال�شعر والأدب حالة روحية
وجدانية يف تكوينها  ..ال �ضري �أن
يبدع الأدباء مبا جتود به قريحتهم
الأدبية � ،رشيطة االلتزام ب�أ�صول
اللغة العربية واتقانها وعمق
بالغتها  ،حفاظا على لغتنا الأم
 ،واعتالء �رصح االبداع وتقدمي
الأجمل والأروع للمتلقي والقارئ
أ�شد على
العربي �أو العاملي  ،و� ّ
�أيدي الكتّاب ال�شباب التقان عمق
تعبريي
لغتنا وما فيها من جما ٍل
ّ
�أخّ اذ ..

�أنت ناقد وتكتب ال�شعر
هل هنالك عالقة
جدلية بينهما �أم كيف
ترى احلالة ؟
لي�ست ا�شكالية جدلية �أبدا  ،بني
ال�شعر والنقد عالقة حتليلية
تو�صيفية عميقة  ،ال�شعر ل�سان
حال املجتمع وترجمان امل�شاعر
يف خلجات ال�شاعر  ،ي�ستوحي يف
ال�شعري امل�شاعر احل�سية
نظمه
ّ
وامللمو�سة وي�صيغها �صياغة
متقنة حمكمة  ،مبعنى �سيرب غور
املاحول وما يف النف�س  ..والناقد
احلذق ي�ستلهم من بني ال�سطور
�أفاقا �أبعد مما يراه القارئ

حتلي ً
ليقدم الن�صو�ص
ال ور�ؤى
ّ
ب�صور ٍة حتليلية للقارئ مفككا
�أبعاد الن�ص الرتميزية واملجازية
والت�ضمينية واال�شاراتية العميقة
الداللة ،
من هذا ن�ستنتج �أن االجتاه
العميق بني ال�شعر والنقد ّ
خطان
احل�س وعمق
متوازيان ل�سرب غور
ّ
احلرف ودالالته .

ما هو ال�صدى الذي
تركه ديوانك ال�شعري
الأول وهل هناك جن�س
�أدبي يزاحم ال�شعر؟
ال �أنكر �أن يل متابعني وق ّراء غاية
الرقي والذوق الرفيع  ..منذ
يف
ّ
�سنوات و�أنا �أجد من يقر�أ يل
ويعيد القراءات مرات ومرات ،
�صدى و�أبعاد جناح �أي عمل �أدبي
فني تقر�أه يف عيون الق ّراء
�أو
ّ
واملتلقني  ،واحلمد هلل على
توفيقه بف�ض ٍل منه ّ
جل وعال ..
ما يزاحم ال�شعر الآن  ،و�أراه
ا�ستقرا ًء دقيقا  ،هو جن�س ال�شعر
ال�رسدي  ،نظرا لكثافته
والأدب
ّ
البالغية واحل�س ّية  ،وكذلك
مقطوعات �شعر الهايكو والتاناكا
وخ�صو�صا يف بالد املغرب العربي
 ،هذا اجلن�س يعتمد الرتميزية
احل�سية الكثيفة واملخت�رصة جدا
يف ب�ضع كلمات  ،تتنوع م�شاهدها
وتنقالتها وخ�صائ�صها كثريا ،
مما يعطي م�ساحة �أو�سع للكاتب
وال�شاعر  ،كما ال �أنكر موجة
الق�صيدة النرثية ب�شكل كبري على
ال�ساحة الأدبية العربية .

تكرث يف �أوقاتنا حالة
التزاحم على الظهور
والت�سميات وخا�صة يف
جمال ت�سمية ال�شعر
كيف ترى ذلك ؟ وكيف
تف�سره وهل ما يتزاحم
فعال هو �شعر ؟
تعدد الفرقاء من النقّاد والباحثني
وت�شطط الر�أي بني م�ؤيد
ومعار�ض يف ت�صنيف الأجنا�س
االدبية هل هي من ال�شعر �أو من
النرث ..
الكال�سيكيون يرون �أن ال�شعر
العمودي �أو �شعر التقريظ هو
الأ�صل وما خال ذلك ي�صنفونه
باحلداثوي ،
حيثيات ال�شعر ما ي�صوغه ال�شاعر

بنظام ال�شطر �أو املقطع هو من
الناحية الأكادميية والت�صنيفية
يعترب �شعرا حداثويا راهنا  ،له
جمهوره ور ّواده وم�ساحته االدبية
الوا�سعة  ..لي�س هناك تزاحما
باملعنى املعروف  ،لكن هناك
تفاوتا وتقاطعا يف الآراء ..
بالن�سبة يل �أنظم القري�ض  ،و�أكتب
�شعر التفعيلة احلر  ،و�أكتب النرث
واالميا�ضة  ،والهايكو والتاناكا
 ،كما �أكتب باقي الأجنا�س
ّ
ولكل جن�س ولون هناك
الأدبية ،
�شعراء كبار �،أجادوا �أّميا اجادة
 ،هناك املدر�سة النزارية ،
والدروي�شية  ،كما �أن هناك من
ّ
اختط لنف�سه �أ�سلوب املحاكاة
ال�شعرية النرثية مثل ال�شاعر
املرحوم حممد املاغوط من
�سوريا وغريه الكثري  ..اذن نحن
�أمام انعطافات ومفرتقات �أدبية
ت�صب جميعها يف بوتقة
 ،لكنها
ّ
االبداع والتحديث .

�أ�سماء كثرية حققت
انت�شارا وا�سعا عربيا
و دوليا هل تراها
ت�ستحق وغريها ال
ي�ستحق؟
�أوافقك الر�أي يف هذا  ..لكن يل
ر�ؤيا حمايدة يف هذا املو�ضوع
� ،إذا ا�ستثنينا يف بدايات القرن
املا�ضي والدة جمموعات �أدبية
منها جمموعة �أبولو و�شعراء
املهجر  ،جند يف ع�رصنا
احلا�رض �أ�سماء ملعت يف ال�ساحة
الأدبية العاملية � ،سواء من
ال�شعراء �أو الروائيني ..
امل�س�ألة ال تخت�ص باال�ستحقاق
والالا�ستحقاق  ،هناك �شيء
ا�سمه توافر الفر�ص واالمكانيات
املادية منها واملعنوية  ..يف
داخل بلداننا العربية �أ�سماء �أدبية
�شعرية وروائية وفنية برزت �إىل
ال�ساحة  ،ويف ذات الوقت لدينا
�أدباء و�شعراء كبار وامكانيات
مذهلة  ،مل ت�سنح لها الفر�صة
حتى للظهور  ،يعود ذلك لأ�سباب
كثرية  ،منها املادية ومنها ما هو
�أخطر من ذلك � ،أال وهو حالة
االحتكار  ،والذي اق�صده هنا
حجم التع�سف والظلم االدبي
والثقايف الذي يقع على ه�ؤالء من
قبل االدباء يف اال�ستحواذ على
مراتب ال�شهرة والظهور  ،وهذي
�آفة م�ستحكمة ب�شكل كبري يف ّ
كل
املجتمعات العربية  ،وانطالقا
من هذا الت�ص ّور الدقيق الزمت

نف�سي مب�ساعدة كل املواهب
ال�شابة وت�سخري امكانياتي
للنهو�ض بهم نحو االرتقاء
واالبداع  ،و�أمتنى �أن نتكاتف
جميعا للأخذ ب�أيدي ال�شباب
نحو الت�ألق والتم ّيز  ..وحقا هذا
طموحي للمبدعني ال�شباب .

�أال ترى �أنّ ِ ّ
ال�شعر دائما
ويف �أغلبه ي�أتي من
اخليال لأ ّنه ابن اخليال
قبل الواقع ؟
ال�شعر واقع يف �أغلب حاالته
 ،ترتجمه املخيلة احل�سية
وال�شعورية نظما ونرثا  ،لل�شاعر
ح�س مرهف  ،وخميلة
والكاتب ّ
وامكانية بالغية بديعية ي�صوغ
بها املح�سو�س وامللمو�س ب�صيغة
�شعرية عذبة احلرف والتو�صيف
 ،وهنا �شعرة دقيقة تف�صل بني
الواقع واخليال .

ر�ؤيتك لراهن النقد
العربي املعا�صر ؟

املعا�رص
العربي
النقد
يت�سم بالكثري من التناق�ضات
واملفرتقات � ،إذ ا�صطبغ باملادية
تارة وبالعالقات ال�شخ�صية تارة
�أخرى �إال من رحم ربي � ،إذ ال
تخلو ال�ساحة النقدية من نقّاد
كبار التزموا احليادية والبنائية
للكاتب  ،والتحليل الأكادميي
مي وحتليل
العميق  ..النقد تقو ٌ
وت�صويب وا�ستقراء لأبعاد الن�ص
وما يحيطه من عنا�رص تبد�أ من
�شخ�صية الكاتب والبيئة و�أبعاد
املو�ضوع  ..على النقد �أن يكون
بنّا ًء وحتفيزيا بقدر ما يكون
تقوميا وحتليال وت�صويبا .

ن�صو�صك متجد الوطن
وحتكي بع�ض �أوجاعه
لكن �أي�ضا ذهبت �صوت
الأنا والآخر و�صوب
نب�ض الإن�سانية ب�شكل
�أعمق و�أكثف .بر�أيك
�أين ومتى يجد ِ ّ
ال�شعر
�أفقه الأرحب ؟
ن�صو�صي ال�شعرية بكل �ألوانها
و�أجنا�سها وتوجهاتها  ،ات�سمت
بالوجدانية  ،حتى الوطنية منها
 ،حمورها الأ�سا�س االن�سان ،
النف�س الب�رشية  ،الأنا والآخر
 ،والأخر يتج�سد يف املر�أة، .

املدينة  ،البلد  ،واالن�سان عموما
 ،قد تقر�أ ق�صيدة غزل �أحاكي
فيها بلدي ومدينتي ب�صيغة
املر�أة ..
ال�شعر وكل الأجنا�س الأدبية بد�أت
تتحرر نحو الأو�سع والأو�سع ،
ّ
تخطت حدود الأنا ال�شخ�صية
 ،فاملعاناة واحدة  ،وال�شعور
االن�ساين �أعمق و�أو�سع  ،هذا
هو اطار الأنا والآخر وامل�ساحة
الأو�سع الرحب للأدب عموما .
�ستجد ذلك يف جمموعتي
ال�شعرية ويف �أعمايل الروائية
القادمة ب�أذن اهلل .

ما هي م�شاريعك
االدبية والنقدية
امل�ستقبلية ؟
الأدبية  ،العمل على ن�رش
جمموعتي الروائية  ،قيد الن�رش
 6روايات  ،منها رواية يف الأدب
االجنليزي  ..ا�ضافة لإكمال
وكتابة املجموعة ال�شعرية
الثانية التي كتبتها على املدر�سة
الق ّبانية والدروي�شية وفق �صياغة
حمدانية الطابع ..
فيما يخ�ص الأعمال النقدية ،
�أعمل عاكفا على تنقيح وت�صويب
ا�صدارات املواهب املبدعة
ال�شابة وكتابة درا�سات وقراءات
نقدية بنّاءة  ..وهناك كتاب يف
الدرا�سات النقدية �أعكف على
ت�أليفه منذ �أ�سابيع .

كلمة �أخرية تود
توجيهها للقراء
واجلريدة
�أتوجه للن�شء اجلديد مبزيد
القراءة واالطالع وتو�سيع دائرة
املدارك واتقان اللغة والبالغة
 ،القراءة ثم القراءة ثم القراءة
 ،وامكانياتي الأكادميية مفتوحة
للجميع يف خمتلف �صنوف الأدب
وبكل رحابة �صدر ..
كما �أتوجه ببالغ ال�شكر واالمتنان
واحلب للأ�ستاذ
وفائق الو ّد
ّ
خل�رض بن يو�سف على طيب
احلوار ال�ش ّيق  ،ومزيدا من احلب
واالمتنان جلريدتكم الغراء التي
�أتاحت يل ومن خالل �صفحاتها
يف هذا اللقاء �أن �أت�رشف بلقاء
�أح ّبتي يف �أر�ض اجلزائر احلبيبة
من خالل هذي ال�سطور � ..أكرر
�شكري وامتناين العميق ومتنياتي
القلبية مبزيد االبداع والألق .
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امل�ؤرخ رابح لوني�سي «للو�سط»

«علينا ا�ستلهام احلراك
ال�شعبي من عيد الن�صر»

�أكد امل�ؤرخ رابح لوني�سي يف ت�صريح خ�ص به يومية «الو�سط « مبنا�سبة �إحياء الذكرى  57لعيد
الن�صر املوافق لـ 19مار�س 1962ب�أن هذه الذكرى التاريخية حتل علينا يف ظرف جديد يعي�شه
ال�شعب اجلزائري ،وهو احلراك ال�شعبي ال�سلمي الذي ميكن جدا �أن يتحول �إىل ثورة �سلمية تغري
النظام تغيريا جذريا ،وتبني نظاما �سيا�سيا جديدا ،م�ضيفا �أن 19مار�س 1962كانت حمطة اعرتفت
فيه فرن�سا بال�سيادة الوطنية اجلزائرية على كل �أرا�ضيها.
حكيم مالك

«على ال�شعب
اجلزائري �أن ي�ستعيد
�سيادته كاملة»
ويف ذات ال�سياق �أ�شار
�أنه كان من املفرو�ض �أن
ت�ستعيد بها �أي�ضا الأمة
اجلزائرية �سيادتها ،لكن
للأ�سف مل يتحقق هذا
الأخري ب�سبب االنقالب
الذي وقع على امل�ؤ�س�سات
ال�رشعية للثورة يف،1962
والذي �أنتج هذا النظام
�أو�صل
الذي
احلايل
اجلزائر �إىل هذا امل�أزق،
ف�إن كانت اجلزائر لها
ال�سيادة الوطنية ن�سبيا
�إال �أن ال�شعب اجلزائري
قد �رسقت منه �سيادته
عمليا ال نظريا يف ،1962
م�شريا لوني�سي �أن حراك
اليوم يريد ا�ستعادة هذه
ال�سيادة كاملة و �إعادة
ت�صحيح م�سار الثورة
بعد االنحراف الذي وقع
يف  ،1962فارتباط هذا
احلراك بهذه الثورة يتجلى
يف الرموز الوطنية التي
تظهر بقوة �أثناء امل�سريات
بهدف حتريرهم من
النظام ال�سائد الذي كان
ي�ستغلها خلدمة م�صاحله،
فاجلزائري مع ثورة نوفمرب
ومع الدولة الوطنية ،لكن
�ضد النظام املتهالك الذي
يجب تغيريه جذريا ،فرييد
ا�ستعادة دولته التي �رسقت
منه وت�صبح يف خدمته ال
يف خدمة جمموعة.

«اتفاقيات �إيفيان»
�أثارت جملة من
الت�سا�ؤالت �أثناء
احلراك ال�شعبي
و�أبرز الربوفي�سور لوني�سي،
�أن اتفاقيات �إيفيان  ،قد
�أثارت �أثناء هذا احلراك
ال�شعبي عدة ت�سا�ؤالت،
ومنها القول �أن اجلزائر
بقيت مرتبطة بفرن�سا
يف عدة جماالت ،وعليه
اليوم عن
فما يروج
هذه االتفاقيات لي�ست
م�شريا �أن
�صحيحة،
كل هذا االرتباط غري
مرتبط بهذه االتفاقيات،
بل بالذين �أخذوا ال�سلطة
يف  1962بدعم فرن�سي
وم�رصي �آنذاك ،ولكي
ت�ساعدهم فرن�سا فلقد
�أعطوها م�صالح كثرية
حتت الطاولة والتي كانت
تزداد كلما �شعر هذا
النظام �أنه مهددا وهذا كل
من �أجل مت�سكهم بال�سلطة
وهذه النقطة ا�ستغلتها
فرن�سا لالبتزاز �أكرث على
ح�ساب م�صالح اجلزائريني
ف�أعطوا لها �أكرث ،مما
�أخذت يف اتفاقيات �إيفيان،
على الرغم من �أن هذه
ال�سلطة تروج لل�شائعات
ب�أن تنازالتها لفرن�سا هي
مبوجب اتفاقيات �إيفيان،
هو لي�س �صحيح �إطالقا،
بل بحثا منها عن مربرات
خدمتها مل�صالح فرن�سا
على ح�ساب اجلزائر.
19مار�س 1962
حمطة هامة يف تاريخ

اجلزائر
كما �أو�ضح �أ�ستاذ التاريخ
املعا�رص بجامعة وهران 1
 ،بالقول �إن كان 19مار�س
 1962حمطة هامة يف
تاريخ اجلزائر ،ف�إنها
ب�إمكانها اليوم �أن تكون
حمطة ا�ستلهام درو�س
لهذا احلراك ال�شعبي اليوم
ومنها� :أن ثورة  1954قد
�أنتجت جبهة حترير وطني
جمعت فيها كل ال�شعب
مبختلف �أطيافه ،ومنه
انبثقت حكومة م�ؤقتة
تفاو�ضت مع ال�سلطة
اال�ستعمارية على ا�ستعادة
ال�سيادة الوطنية تامة دون
�أي تنازالت ،فقد كانت
الوحدة الرتابية والأفالن
التاريخي املمثل ال�رشعي
الوحيد للأمة خط �أحمر
ال تنازل عليه ،فهل �سينتج
هذا احلراك م�ستقبال
جبهة وطنية وا�سعة لتنظيم
ال�شعب وحكومة �شعبية
تتفاو�ض مع ال�سلطة
حول الطرق الكفيلة
بتغيري جذري للنظام �أين
�سي�ستعيد ال�شعب اجلزائري
�سيادته كاملة ،ويكون
ذلك هو اخلط الأحمر
يف هذه املفاو�ضات؟،
وكما رف�ضت ثورة 1954
�إيقاف وقف �إطالق النار
قبل االعرتاف الفرن�سي
اجلزائرية
بال�سيادة
الكاملة على كل ترابها
الوطني ،فهل �سيتوا�صل
هذا احلراك ال�شعبي
�سلميا كو�سيلة �ضغط ولن
يتوقف حتى يتحقق هدفه

اال�سرتاتيجي ،وهو تغيري
النظام بهدف ا�ستعادة
الأمة ل�سيادتها التامة؟.
« البد �أن ننتج نظاما
�سيا�سا جزائريا ملهما
للعامل»
ك�شف رابح لوني�سي
�أنه بعد 19مار�س1962
مت اختطاف الثورة من
،1962
يف
جمموعة
ف�صادرت �سيادة ال�شعب
وعلى هذا الأ�سا�س ت�ساءل
ذات املتحدث ،فهل
�سي�ستفيد هذا احلراك من
هذا الدر�س ،ويعرف كيف
ينظم نف�سه كي ال يختطف
حراكه مرة �أخرى ،ونعود
لنقطة البداية؟ ،كما كان
االنقالب على امل�ؤ�س�سات
ال�رشعية للثورة يف  1962قد
فوت على اجلزائريني �إنتاج
نظام �سيا�سي خا�ص بها،
وا�ستوردوا نظاما �سيا�سيا
�آخر من �أجانب بدل ما
تكون للجزائر منوذجها
ونظاما �سيا�سيا ملهما
للعامل كما كانت ثورتها،
فهل �سينتج هذا احلراك
ال�شعبي نف�س اخلط�أ �أم
�سينتج نظاما �سيا�سا
جزائريا ملهما للعامل كله
خا�صة �أن اليوم قد ثبت �أن
التطبيق التقني والإجرائي
ملبد�أ «�سيادة الأمة» الذي
و�ضعه رو�سو قد و�صل �إىل
م�أزق لأن �سيادة الأمة عرب
ممثلني منتخبني يف هيئة
ت�رشيعية ،ويكون انتخابهم
على �أ�سا�س واليات ودوائر
قد �أبعد الكثري من فئات

و�رشائح مهنية من التمثيل ،على ماج�ستري يف التاريخ
مما حول هذه الدميقراطية املعا�رص من جامعة اجلزائر
�إىل دميقراطية برجوازية ،ب�أطروحة حول «الفكر القومي
هذا عند �ساطع احل�رصي وت�أثريه
�سي�صحح
فهل
احلراك ووراءه اجلزائر على احلركات القومية
كلها هذا التطبيق اخلط�أ العربية احلديثة « ودكتوراه
ملبد�أ �سيادة الأمة بو�ضع دولة يف التاريخ املعا�رص من
التمثيل على �أ�سا�س جامعة اجلزائر ب�أطروحة
االجتماعية حول « التيارات الفكرية
ال�رشائح
و ا ملهنية ( جا معيو ن  ،يف اجلزائر املعا�رصة بني
�أطباء ،حمامون ،رجال االتفاق واالختالف « و
مبا ،له عدة م�ؤلفات ومقاالت
وغريهم
�أعمال
فيهم البطالني) ،وبالتايل فكرية و�سيا�سية وتاريخية
�ستكون كل الأمة ممثلة واملتمثلة يف كتاب «اجلزائر
عربها ،وتبقى م�صالح «يف دوامة ال�رصاع بني
ه�ؤالء املمثلني مرتبطة الع�سكريني وال�سيا�سيني «
مب�صالح انتماءاتها املهنية ،و»ر�ؤ�ساء اجلزائر يف ميزان
واملجتمعية ،كي تبقى التاريخ» وهو عبارة عن
مدافعة عنها ،م�شريا تقييم �أكادميي لن�صف قرن
�أنه قد �رشح هذا الأمر من م�سرية اجلزائر امل�ستقلة
بالتف�صيل يف الكثري من ال�صادر عن دار املعرفة،
مقاالته وبع�ض كتبه مثل �إ�ضافة لكتب �أخرى ككتاب
«ربيع جزائري ملواجهة « النظام البديل لال�ستبداد
دمار عربي» و»النظام وتنظيم جديد للدولة
لال�ستبداد» واالقت�صاد واملجتمع» ،
البديل
وكتاب» م�ستقبل اجلزائر يف
وغريها.
�ضوء اال�سرتاتيجيات الدولية
امل�ؤرخ رابح لوني�سي يف وهي درا�سة ا�ست�رشافية
وله كتاب �آخر حتت عنوان
�سطور ....
«ربيع جزائري ملواجهة
مع العلم �أن امل�ؤرخ رابح دمار عربي» وهو درا�سة
لوني�سي هو دكتور وبروفي�سور ا�ست�رشافية ولقد �شارك يف
و�أ�ستاذ يف التاريخ املعا�رص عدة ملتقيات علمية داخل
بجامعة وهران ، 1حا�صل اجلزائر.

بن براهم :

 19مار�س تاريخ �إنهاء كابو�س دام � 132سنة
�أفادت املحامية والنا�شطة يف
جمال حقوق الإن�سان بن براهم
فاطمة الزهراء ب�أن تاريخ
 19مار�س والذي يحتفل به
اجلزائريني بعيد الن�رص ي�ؤ ّرخ
لالتفاق على وقف �إطالق النار
بني احلكومة امل�ؤقتة للجمهورية
اجلزائرية و حكومة االحتالل
الفرن�سي بتاريخ  19مار�س 1962م
بعد مفاو�ضات بني الطرفني

عرفت باتفاقيات �إيفيان.
واعتربت فاطمة الزهراء بن
براهم الأم�س عند حلولها �ضيفة
على فروم املجاهد ب�أن عيد
الن�رص هو تاريخ يعيد نف�سه
يف مراحل تاريخية خمتلفة
على ر�أ�سها تاريخ اتفاقيات
�إيفيان التي مت �إثرها االعرتاف
باجلمهورية اجلزائرية امل�ؤقتة
�سنة 1961

اتفاقيات �إيفيان هي مفاو�ضات
متت بني اجلزائر وفرن�سا بني
عامي  1960و ،1962م�ضيفة
« لكن اجلزائر ح�صلت على
اال�ستقالل عن طريق عزمها و
�إرادتها للح�صول على حريتها
�ضد
ب�إعالن الثورة امل�سلحة
ّ
االحتالل الفرن�سي و دفعت
�رضيبة �أكرث من مليون و ن�صف
مليون من ال�شهداء».

و �أكدت بن براهم �أن  19مار�س
يوم الن�رص ثم �إنهاء كابو�سا
دام � 132سنة ،حيث �أن ال�شعب
اجلزائري متكن من اال�سرتاحة
 ،مو�ضحة « �أما ما وقع خالل
الفرتة االنتقالية املمتدة بني
 19مار�س �إىل  3جويلية متهيدا
للخطوة الثانية ،ممثلة يف
ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية».
ويف ذات ال�صدد ،قالت املتحدثة

«  19مار�س  1957هو تاريخ كبري
�أي�ضا ال يعرفه كل اجلزائريني
وهو اليوم الذي بعثت فيه
ال�سلطة الفرن�سية للجرناالت
ما�سو،
املوجودينباجلزائر،
بيجار ،و�سميث ر�سالة ت�أمرهم
فيها بتعميم التعذيب يف اجلزائر،
ويف هذه املرحلة خرجت
ال�سلطة من يد وايل اجلزائر
لت�سقط بني يد الع�سكريني ،فقد

قدم هذا الأخري ا�ستقالته بعد �أن
كرثت �شكاوي اجلزائريني �أمام
الو�ضعية التي �آلت �إليها حياتهم.
و�أ�ضافت املتحدثة «ميكن اعتبار
هذه الفرتة الأ�سو�أ والأكرث قتامة
يف تاريخ الثورة اجلزائرية ،حيث
اعتقل فيها � 80ألف جزائري
ماتوا حتت التعذيب واعتربوا يف
عداد املفقودين.

�إميان لوا�س
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اكت�شاف م�شكلة قاتلة
يف جتويف الفم
اكت�شف علماء جامعة كولومبيا
الأمريكية� ،أن البكترييا املوجودة
يف جتويف الفم ،والتي ت�ساهم
يف عملية ت�سو�س الأ�سنان
والتهاب اللثة ،تعجل من تطور
�رسطان القولون ويفيد موقع
ب�أن
«»MedicalXpress
الباحثني اكت�شفوا غياب بروتني
« »Annexin A1يف خاليا
القولون ال�سليمة ،والذي يحفز منو
الأورام اخلبيثة وخالل التجارب
التي �أجراها الباحثون على الفئران،
ات�ضح �أن كبح ن�شاط هذا الربوتني
منع بكترييا «Fusobacterium
 »nucleatumمن تن�شيط م�سار
الإ�شارات التي ت�ساعد على تطور
ال�رسطان ،و�أبط�أ منو الأورام
اجلديدة .كما حلل الباحثون
معطيات عن احلم�ض النووي
الريبي لـ  466م�صابا ب�رسطان
القولون ،وات�ضح �أن ازدياد ن�شاط

بروتني « »Annexin A1كان
مرتبطا ب�أ�سو�أ التكهنات ،بغ�ض
النظر عن اجلن�س والعمر ومرحلة

املر�ض ويعمل الباحثون حاليا
على تطوير طريقة لت�شخي�ص
�أنواع ال�رسطان مب�ساعدة بروتني

« »Annexin A1كم�ؤ�رش حيوي،
وجعله هدفا للأدوية الطبية
اجلديدة.

م�سكنات �أمل �شائعة حتمل �سر «النجاة» من ال�سرطان!
ك�شفت درا�سة حديثة �أن اال�ستخدام
املنتظم مل�سكنات �أمل �شائعة ي�ضاعف
فر�ص البقاء مبعدل يرتاوح بني  25و،%78
لدى املر�ضى الذين يعانون من نوع
حمدد من ال�رسطان يحتوي على جني
معدل ا�سمه «»PIK3CAويحمل نحو
ثلث �أنواع �رسطانات الر�أ�س والرقبة هذه
الطفرة ،املوجودة �أي�ضا يف �أنواع �أخرى من
ال�رسطان ودر�س باحثو جامعة كاليفورنيا،
�سان فران�سي�سكو ،معدالت البقاء على قيد
احلياة ملدة � 5سنوات ،لدى النا�س الذين
ُ�شخ�صوا باملر�ض ،ووجدوا �أن اال�ستخدام
املنتظم للأدوية امل�ضادة لاللتهاب غري
ال�ستريويدية ( ،)NSAIDsمثل الأ�سربين
ح�سن ب�شكل كبري من
والأيبوبروفني،
ّ
معدل البقاء لدى ثلث �أو �أكرث من مر�ضى
ال�رسطان.

وكان لدى جميع املر�ضى اجلني املعدل،
غري �أن « »NSAIDsمل يكن لها �أي ت�أثري
على الأورام ،التي مل ت�ستقطب طفرة
«.»PIK3CA
و�شملت الدرا�سة  266مري�ضا من مركز
جامعة « »Pittsburghالطبي ،ممن
خ�ضعوا جلراحة ا�ستئ�صال الأورام.
و�إجماال %82 ،من الأورام متيزت بوجود
تغري وا�ضح يف جني «.»PIK3CA
وقال الباحثون �إن اال�ستخدام املنتظم لـ
« »NSAIDsمدة � 6أ�شهر على الأقل،
يوفر حت�سنا ملحوظا يف معدل البقاء
على قيد احلياة ،مقارنة باملر�ضى الذين
مل ي�ستخدموا هذه الأدوية و�أو�ضحوا �أن
م�ضادات االلتهاب غري ال�ستريويدية رمبا
متنع منو الورم ،عن طريق احلد من �إنتاج
جزيء «.»prostaglandin E2

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟
التزال �أمرا�ض القلب �أكرب �سبب للوفاة يف العامل ،وتلعب
التغذية دوراً هاماً يف حماية القلب من امل�شاكل �إىل
جانب الن�شاط البدين واحلركة ،والإقالع عن التدخني،
وتخفيف التوتر� .إليك �أف�ضل �أطعمة لقلبك:
ال�شاي الأخ�رض يقلل �ضغط الدم املرتفع� ،إىل جانب
خف�ض الكول�سرتول بن�سبة �ضئيلة البقول .احل ّم�ص والفول
والعد�س والبازالء من �أف�ضل م�صادر الربوتني �إىل جانب
�أنها غنية بالألياف وم�ضادات الأك�سدة التي جتعلها
�صديقة للقلب.
الهليون .ميتاز الهليون بالفوالت ،وم�ضادات الأك�سدة
التي متنع ان�سداد ال�رشايني.
التوت والفراولة� .إىل جانب املحتوى الغني بالألياف
متتاز عائلة التوت والفراولة (الفريز) ب�أنها م�صدر رائع
لفيتامينات «�أ» و»�سي» واحلديد والفوالت والكال�سيوم،
�إىل جانب م�ضادات الأك�سدة التي حتمي جدران ال�رشايني
من الت�أك�سد.
الربوكلي .تفيد درا�سات ب�أن �أكل الربوكلي بانتظام يخف�ض م�ستوى الكول�سرتول ويحمي القلب من الأمرا�ض.
بذور الكتّان .توفر هذه البذور فائدتني كبريتني� ،أولهما خف�ض �ضغط الدم املرتفع ،والثانية خف�ض الكول�سرتول ال�ضار ،وبالتايل احلماية من اجللطات.
ال�شوكوال الداكنة .متتاز م�ضادات الأك�سدة التي توفرها ال�شوكوال الداكنة ب�أنها حتمي من ان�سداد ال�رشايني واجللطات.
القهوة .على عك�س ما يظن البع�ض ،تفيد درا�سات حديثة ب�أن تناول القهوة باعتدال يحمي من الأزمات القلبية وال�سكتة الدماغية.
الأ�سماك الدهنية .توفر �أ�سماك ال�سلمون واملكاريل والتونة وال�رسدين دهون �أوميغا 3التي حتمي ال�رشايني والقلب من الت�صلّب .ال�شاي الأخ�رض .تفيد
�أدلة بحثية ب�أن ال�شاي الأخ�رض يقلل �ضغط الدم املرتفع� ،إىل جانب خف�ض الكول�سرتول بن�سبة �ضئيلة.
املك�رسات .تز ّود املك�رسات اجل�سم بدهون �أوميغا 3ال�صحية ،وهي غذاء �أ�سا�سي لع�ضلة القلب وال�رشايني .ال�شوفان .تفيد درا�سات ب�أن حبوب ال�شوفام
ت�ساعد على خف�ض الكول�سرتول ال�ضار .الطماطم .من �أف�ضل م�صادر البوتا�سيوم الالزم لن�شاط ع�ضلة القلب وفيتامني «�سي» والفوالت الطماطم

معهد تون�سي يتح�صل على براءة
اخرتاع دواء م�ضاد ل�سرطان الدم

حت�صل معهد املناطق القاحلة (حكومي) مبحافظة
مدنني جنوب �رشقي تون�س ،على براة اخرتاع لدواء
جديد م�ضاد ملر�ض �رسطان الدم ،مت ا�ستخراجه من
نبتة «الالّزول» املوجودة بكرثة جنوب �رشق البالد
جناع� ،إن
وقالت الباحثة التون�سية يف املعهد حنان ّ
البحوث كانت يف �إطار ر�سالة دكتوراه متحورت حول
الأهمية الغذائية لنبتة «الالّزول».
جناع «انطلقنا منذ فرتة يف البحوث
وتابعت حنان ّ
للتعرف على �أهمية هذه النبتة وانتهينا �إىل قدرتها
على مكافحة اخلاليا ال�رسطانية يف ج�سم امل�صابني
مبر�ض �رسطان الدم»و�أ�ضافت الباحثة التون�سية �أنه قد
متت مقارنة النتائج املتح�صل عليها با�ستعمال نتبة
«الالّزول» مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة
تفوق هذه
�رسطان الدم ،م�ؤكدة �أن الدرا�سات �أثبتت ّ
النبتة على الدواء امل�ستعمل ب�شكل كبري يف كل �أنحاء
العامل ولفتت �إىل �أن هذه البحوث متت بالتعاون
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�ستور
(حكومي) املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�صمة تون�س
وبح�سب الباحثة ف�إن املعهد الوطني للموا�صفات
ال�صناعية (حكومي) هو اجلهة التي منحت
وامللكية
ّ
ّ
براءة االخرتاع ا�ستنادا �إىل املوا�صفات العاملية يف
جمال االكت�شاف العلمي يف جمال الأدوية امل�ضادة
ملر�ض �رسطان الدم.
و»الالّزول» نبتة من نوع الب�صليات تتواجد ب�شكل كبري
يف منطقة �شمال �إفريقيا وخا�صة اجلنوب ال�رشقي
لتون�س ،ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�صة يف
ف�صلي ال�شتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �س ّر ال�صوت ال�صادر
عن «طقطقة» الأ�صابع
تو�صل باحثون يف درا�سة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�صوت
ّ
الذي ي�صدر لدى «طقطقة» الأ�صابع ،مظهرين �أن �سببه انفجار
فقاعات جمهرية يف ال�سائل املوجود يف املفا�صل ،للتو�صل لهذه
اخلال�صات ،ا�ستند الباحثون الفرن�سيون والأمريكيون �إىل مناذج
ريا�ضية.
والفر�ضية التي طرحوها لي�ست جديدة ،وهي ظهرت لأول مرة
قبل  70عاماً ثم �شككت بها درا�سات الحقة� ،إال �أن اجلديد
يف خال�صات الدرا�سة الأخرية �أن انفجار فقاعة واحدة يكفي
لإ�صدار هذا ال�صوت ،بح�سب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية
التقنية يف باري�س.
وكانت درا�سة �أجريت يف العام  2015حتدثت عن �أن �صوت
«القرقعة» ي�أتي من ت�ش ّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال
بركات« :ر ّكزنا على هذه امل�س�ألة من وجهة نظر ريا�ضية ،لأن كلّ
الأبحاث ال�سابقة كانت تعتمد على املراقبة»نو�أ�ضاف« :حاولنا
بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�ضياً لو�صف ظاهرة فيزيائية».
وخل�ص الباحثون يف الدرا�سة املن�شورة يف جملة «�ساينتيفيك
ريبورت�س» �إىل �أن انفجار الفقاعات ال�صغرية هو امل�س�ؤول عن
�إ�صدار �صوت «القرقعة» لدى «طقطقة» الأ�صابع ،ولي�س ت�ش ّكلها
وال ت�سبب هذه املمار�سة التهاب املفا�صل ،بخالف االعتقاد
ال�سائد.

خل التفاح يحارب االنتفاخ
ويخفف حرقة املعدة
�أوردت جملة «فرويندين» الأملانية �أن خل التفاح �صديق للمعدة،
حيث يعمل على تن�شيط اله�ضم ويحارب �آالم البطن واالنتفاخ
و�أ�ضافت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال� ،أن خل التفاح ي�ساعد
�أي�ضاً على �ضبط الع�صارة اله�ضمية ،فيخفف من ال�شعور املزعج
بحرقة املعدة كما �أن حم�ض التفاح ميتاز بت�أثري م�ضاد للبكترييا
ويحارب بكترييا الأمعاء ال�ضارة.
ومن ناحية �أخرى ،يعد خل التفاح منجماً من املعادن ،فهو يزخر
بالكال�سيوم واملغني�سيوم وال�صوديوم واحلديد ،ومن ثم فهو يعد
مفيداً �أي�ضاً للمفا�صل والغ�ضاريف وحذرت «فرويندين» من �أن
تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه �آثار �سلبية
لذا ينبغي تخفيفه ب�إ�ضافة ملعقة منه �إىل كوب ماء.
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التوازن يف حياة امل�سلم
�صنع اهلل تعاىل وعجيب
من بديع ُ
ُقدرته يف هذا الكون الف�سيح
الذي ن�شاهدُه � -أنه متما�سك
ومرتابط ،ومتوازن ومت�آلف
يف كل �صغرية وكبرية وحرك ٍة
و�سكونٍ ،ب�شكل دقيق ،وعجيبٍ
يتحري وينده�ش �أمامه العقل
الب�رشي؛ وذلك حلكمة ربانية
�أرادها اهلل تعاىل ،و�سيبقى
هذا التوازن املتْقن واالن�سجام
التام �سببًا ال�ستمرارية احلياة
وبقائها على وجه املعمورة �إىل
�أن ي�شاء اهلل تعاىل.
فالتوازن �سنة مِ ن ُ�سنن احلياة،
وعن�رص مهم للغاية يف كل
�شيء ،و�رس من �أ�رسار البقاء يف
الف�ضاء واملجرات ،والكواكب
والنجوم ،وعامل احليوان
والنبات ،والبحار والأنهار،
واحلياة الب�رشية والعالقات
الإن�سانية.
وقد �أ�شار القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية املطهرة �إىل

ري من
مبد�أ التوازن يف كث ٍ
الن�صو�ص وبيان حكمته ،فقال
تعاىلْ َ :د َج َع َل هَّ
الل ُ ِل ُك ِّل َ�ش ْي ٍء
َق ْد ًرا [الطالق]3 :؛ �أي:
«جعل لكل �شيء وق ًتا ومقدا ًرا،
ال يتعداه وال يق�رص عنه»؛
كما قال ال�شيخ عبدالرحمن
ال�سعدي رحمه اهلل يف تف�سريه،
وقال تعاىل� :إِ ّنَا ُك َّل َ�ش ْي ٍء
َخلَ ْقنَاهُ ِب َق َد ٍر [القمر،]49 :
قال البغوي :قال احل�سن :قدر
اهلل ُ لكل �شي ٍء م ْن خلقه قد َره
الذي ينبغي له.
ومن �أمثلة التوزان يف الكون من
حولنا االن�سجا ُم الدقيق بني
حركة الأر�ض حول ال�شم�س؛
«حيث �إنها تدور حول ال�شم�س
ب�رسعة ت�صل �إىل ثالثني كيلو
م ً
رتا يف الثانية يف م�سار ثابت
وحمدد» ،والتناغم العجيب بني
ال�شم�س والقمر ،وبني الأر�ض
وال�سماء ،وبني الليل والنهار،
واحلياة واملوت ،وحتى بني

مرتبة ال�صدق

ال�صديقني تَلي مرتبة النب ّوة يف
مرتبة
ّ
ّ
ويدل هذا على �أهم ّية ال�صدق
الإ�سالم،
الدين ّية والدنيو ّية ،فهو يُبلّغنا
يف حياتنا ّ
الل َ
الدرجات ،قال تعاىلَ ( :و َمن يُطِ ِع هَّ
�أعلى ّ
َوال َّر ُ�سو َل َف ُ�أو َلٰئ َِك َم َع الَّذِ ي َن َ�أنْ َع َم هَّ
الل ُ َعلَيْهِم
ني َو ّ ُ
ال�صالحِ ِ َ
ال�ص ِّدي ِق َ
ِّم َن ال ّنَ ِب ِّي َ
ني
ال�ش َهدَا ِء َو َّ
ني َو ِّ
َ
َ
ً
َو َح ُ�س َن �أُولٰئِك َرفِيقا) .وقد و�صف اهلل
بال�صدق يف الآية الكرمية( :ومن
تعاىل َ
نف�سه ّ
�أ�صدق من اهلل قيال) ،كما و�صف ر�سولَه
الكرمي �أي�ضاً يف الآية الكرميةَ ( :والَّذِ ي َجا َء
�ص َّد َق ِب ِه ُ�أولَئ َِك ُه ُم المْ ُ ّتَقُونَ)،
ِال�صدْقِ َو َ
ب ِّ
ال�صدق �إذاً مرتبة عل ّية ي�صلُها امل�سلم
مرتب ُة ّ
حني يرتقي ّ
بكل تفا�صيل حياته ب�صدق تا ّم يف
الأقوال ،والأفعال ،والنّوايا.

�أبناء الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم

الأبناء الذكور القا�سم ،وهو ابنه البكر ،والذي
يكون ر�سول اهلل به� ،إذ يقال له �أبا القا�سم،
وهو ابنه من ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل
عنها .عبد اهلل ،ويلقب بالطيب ،والطاهر،
وهو �أخو القا�سم من ال�سيدة خديجة �أي�ضاً.
�إبراهيم ،وهو �أ�صغر �أبناء ر�سول اهلل من
مارية القبطية .بنات ر�سول اهلل :رقية� .أم
أحب
كلثوم .فاطمة ،امللقبة بالزهراء ،وهي � ّ
البنات �إىل ر�سول اهلل .مالحظة :جميع البنات
ولدتهن ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها� ،إذ �إنّ
ّ
ن�ساء ر�سول اهلل الأخريات مل ينجنب ،ويذكر
�أنّ كافة �أبنائه وبناته ماتوا خالل حياته،
با�ستثناء فاطمة ،والتي توفيت بعده ب�ستة
�أ�شهر.

�أ�صغر ذرة و�أخرى من ذرات
الكون؛ مما يدل داللة وا�ضحة
على عظمة اخلالق �سبحانه
و�سعة
وتعاىل ،وقدرته وحكمته َ
علمه؛ قال تعاىل :ا َّ
�س
ال�ش ْم ُ
يَنْبَغِي لَ َها �أَ ْن تُ ْد ِر َك ال ْ َق َم َر َولاَ
اللَّيْ ُل َ�سا ِب ُق ال ّنَ َها ِر َو ُك ّ ٌل فيِ َفلَكٍ
يَ ْ�سبَ ُحو َن [ي�س.]40 :
وامل�سلم مطالب بالتوازن
واالعتدال يف حياته اليومية،
من التوازن بني العبادات
واملباحات ،وبني حقوق
الأهل والعمل ،وبني الراحة
والتعب ،وبني احلياة الفردية
واالجتماعية ،وبني ال�شدة
والر�أفة ،واملزاح واجلد ،ودعوة
النا�س باحلكمة وقوة الدليل،
والتوازن يف احلب وال ُكره ،وبني
النقد وروعة الأ�سلوب ،والتوزان
بني قول« :نعم» ،و»ال» ،وبني
العمل الدنيوي واحلر�ص على
الآخرة ،وبني املبادرات وردود
الأفعال.

زوجات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

زوجات الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم يبلغ عدد زوجات
ر�سول اهلل اثنت ع�رش زوجة
ر�ضي اهلل عنهن ،و�أ�سما�ؤهن
كالآتي :خديجة بنت خويلد

�سودة بنت زمعة .عائ�شة بنت
�أبي بكر ال�صديق التيمية.
حف�صة بنت عمر بن اخلطاب
العدوية .زينب بنت خزمية
الهاللية� .أم �سلمة وا�سمها

ك�سوة الكعبة
كثري من امل�سلمني من يعتقد � ّأن ك�سوة الكعبة
ال�سوداء هي �سنّة من ال�سنن ،وهذا غري �صحيح.
يف بداية عهد الإ�سالم كان الر�سول «حم ّمد ّ
�صل
رشفة،
اهلل عليه و�سلّم» �أ ّول من ك�سا الكعبة امل� ّ
وقد ك�ساها بالثياب اليمان ّية ،وهي ثياب خمططة
احلجاج
بي�ضاء وحمراء .بعد ذلك ك�ساها
ّ
بالديباج ،وامل�أمون ك�ساها بالديباج الأحمر
والديباج الأبي�ض �أحياناً �أخرى .لو اطلعنا �أكرث
على كتب التاريخ والتي تدر�س تاريخ الكعبة
امل�رشفة ،لنجد �أنّها مل تك�سى طوال الوقت
باللون الأ�سود فقط ،بل ك�سيت ب�أكرث من لون.
ومن هنا يت�ضح لنا � ّأن �سواد غطاء الكعبة لي�س
�أمراً م�سنوناً �أو �أمراً �إلهياً ،بل على العك�س فقد
عرف � ّأن �سوادها ما هو �إال عرف وعادة �إ�سالمية
فقطّ � .أما يف �أ ّيامنا هذه ف� ّإن اململكة العرب ّية
ال�سعود ّية هي امل�س�ؤولة عن ك�سوة الكعبة ،وقد
�أن�ش�أت م�صنعاً
خا�صا ُ حلياكة غطاء الكعبة ،وهي
ّ
تنتجه ب�أف�ضل املوا�صفات و�أجملها من حيث
التطريز واخلطوط وا�ستخدام الذهب يف ذلك.
ولذلك ف� ّإن اململكة حالي ّا هي امل�س�ؤولة عن
تقرير لون الك�سوة ال �أكرث.

من ماذا تتك ّون الكعبة

تتك ّون الكعبة من باب الكعبة ،وامليزاب ،وامللتزم،
وال�شاذروان ،و�أركانها الأربعة (اليماين ،والعراقي،
وال�شامي ،وال�رشقي) ،واحلجر الأ�سود ،ومقام
�إبراهيم ،وحجر �إ�سماعيل� .أ ّما الكعبة فلها �أ�سماء
خمتلفة �أخرى ،مثل ب ّكة ،والبنية ،وقاد�س ،وال ّ ُد َّوار.
وقد ذكرت يف موا�ضع كثرية يف القر�آن الكرمي ،يقول
تعاىلَ « :ر ّبَنَا �إ ِيِّن �أَ ْ�س َكن ُْت مِ ْن ُذ ِّر ّيَتِي ِب َوا ٍد َغيرْ ِ ذِي
اج َع ْل
َز ْر ٍع عِ نْ َد بَيْت َِك المْ ُ َح َّر ِم َر ّبَنَا ِليُقِي ُموا َّ
ال�صلاَ َة َف ْ
َ
ّا�س تَ ْهوِي �إِلَيْ ِه ْم َوا ْر ُز ْق ُه ْم مِ َن ال ّث َم َر ِ
ات
�أَ ْف ِئ َد ًة مِ َن النَ ِ
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْ�ش ُك ُرونَ» (�سورة �إبراهيم . )37 :متتاز الكعبة
رشفة لدى الناظر �إليها برهبة وهيبة وخ�شوع
امل� ّ
ّ
وتغطى
عظيم ،وهي مك�سوة بغطاء �أ�سود اللون ،كما
بغطاء �أبي�ض اللون يف فرتة احلج.

هند بنت �أبي �أمية بن املغرية
املخزومية .زينب بنت
جح�ش الأ�سدية .جويرية بنت
احلارث اخلزاعية .ريحانة
بنت زيد بن عمرو القرظية.

�أم حبيبة رملة بنت �أبي
�سفيان الأموية� .صفية بنت
حيي بن �أخطب الن�ضريية.
ميمونة بنت احلارث بن حزن
الهاللية.

غ�ض الب�صر
عما يف �أيدي النا�س غ�ض الب�رص ال يقت�ضي فقط بالنظر
لل�شهوات ،لكن هناك نوعاً �آخر نهانا اهلل تعاىل عنه �أن ننظر �إليه
وهو ما متع اهلل به غريه ،حيث يتمتع �شخ�ص مبال كثري وجتارة
رابحة هنا يجب غ�ض الب�رص عما ما ميلكه هذا ال�شخ�ص لأن
الأرزاق بيد اهلل تعاىل ،وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند
احل�رسة واحلقد ويت�أمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�ضح عندما
يقارن حاله بحال غريه ،ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه
من الأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من
الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�س�ألة تولد احلقد �أي�ضاً،
و�أي�ضاً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته
وجمال زوجات الآخرين ،ف�إن كان ن�سبة جمال زوجته قليال
مقارنة مع جمال الآخريات يتولد يف نف�سه كراهية لزوجته ويبد�أ
بتوجيه لها كالم �سقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�ساء
الأخريات لذلك �أمرنا اهلل تعاىل غ�ض الب�رص جتنبا لتلك امل�شاكل.

�أحفاد الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم

يعرف احلفيد على �أ ّنه ابن الولد� ،أما ابن البنت فيعرف با�سم
ال�سبط ،وفيما يتعلّق بر�سول اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم
فلم يكن له �أي �أحفا ٍد من �أبنائه الذكور ،وذلك ب�سبب موتهم وهم
ٍ
أ�سباط من بناته ،وهم خم�سة ذكور،
ال�سن� ،إال �أنّ له ثمانية �
�صغار
ّ
و�أ�سما�ؤهم هي :علي :وهو ابن زينب ر�ضي اهلل عنها من زوجها
ال�سن.
العا�ص بن عبد �شم�س ،وي�شار �إىل �أ ّنه تويف �صغرياً يف
ّ
�أمامة :هي �أخت علي ،والتي حملها عليه ال�سالم �أثناء �صالته.
احل�سن ،واحل�سني ،وحم�سن :هم �أبناء فاطمة من زوجها علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما� .أم كلثوم ،وزينب :هن بنات فاطمة
وعلي بن �أبي طالب .عبد اهلل :هو ابن رقية من خليفة امل�سلمني
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه .مالحظة :تز ّوج عثمان بن عفان
�أم كلثوم ابنة ر�سول اهلل عليه ال�سالم بعد وفاة اختها رقية� ،إال �أ ّنها
توفيت دون �أن تنجب.
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العر�ض ال�شريف مل�سرحية «�أوهام الغابة» بباتنة

�أمتعت م�سرحية «�أوهام الغابة» املوجهة للأطفال و التي �أنتجها م�سرح باتنة اجلهوي بالتعاون مع تعاونية الربيع للثقافة والفنون ،
ع�شاق �أب الفنون ال�صغار يف عر�ضها ال�شريف الذي احت�ضنته قاعة عرو�ض م�سرح باتنة م�ساء �أم�س ال�سبت يف �أجواء بهيجة.
و ا�ستقطبت امل�رسحية التي
�أخرجها و�أعاد معاجلتها
الدرامية الفنان ع�صام
خنو�ش عن ن�ص للكاتب
واملخرج امل�رسحي العراقي
قا�سم مطرود ،عددا كبريا
من الأطفال الذين �ضاقت بهم
قاعة العر�ض التي مل تت�سع
لكل احل�ضور ومل يت�سن لعديد
الأطفال الذين كانوا مبعية
�أوليائهم ال�سيما املت�أخرين
عن املوعد من الظفر مبقعد
ومتابعة العر�ض.
وتدور �أحداث امل�رسحية
حول حكواتي جوال يحل
بالغابة عار�ضا خدماته على
�سكانها من احليوانات لكنهم
ي�ستهز�ؤون به و يرف�ضون
الإ�صغاء �إىل حكاياته التي
ر�أوا ب�أنها قدمية وجتاوزتها
الأحداث مف�ضلني عنها
الألعاب الإلكرتونية.
حينها حزن احلكواتي وقرر
�أن يلقنهم در�سا على طريقته
اخلا�صة مب�ساعدة طائر

حكيم فتنكر يف هيئة ثعلب
خياط وفتح حمال بالغابة
موهما �سكانها ب�أنه �سيخيط
�أحلى �سرتة ملن ي�أتيه بالع�سل
وتتواىل �أحداث العر�ض
امل�رسحي ليكت�شف اجلميع
يف النهاية ب�أن غرورهم
�أوقعهم يف الفخ و�أن احلكواتي
باعهم وهما مقابل ح�صوله
على الع�سل اللذيذ.
و ملا طلبت احليوانات يف
الأخري من احلكواتي �أن
يتحفها بحكاية جميلة من
حكاياته �أجابهم ب�أنها انتهت
للتو وكانوا هم �أبطالها دون
�أن يدروا يف �إ�شارة �إىل انطالء
احليلة عليهم.
و القت امل�رسحية التي امتد
عر�ضها �ساعة من الزمن
جتاوبا كبريا من طرف
احل�ضور من ع�شاق �أب
الفنون ال�صغار الذين تفاعلوا
مع �أحداثها م�شهدا مب�شهد
وجعلتهم الألوان واملو�سيقى
العذبة املوظفة خالل

العر�ض ينجذبون �إىل ما يدور
على اخل�شبة.
ومل يخف املخرج امل�رسحي
فوزي بن �إبراهيم الذي ح�رض
العر�ض ال�رشيف للم�رسحية يف
ت�رصيح ب�أنها «ت�شكل �إ�ضافة
مل�رسح الطفل بباتنة» مردفا
ب�أن «املمثلني واملخرج
متكنوا من تقدمي عر�ض
متكامل �سواء من حيث
ال�سينوغرافيا �أو املو�سيقى
وحتى الأداء على اخل�شبة
من خالل حماولة جت�سيد
خ�صائ�ص كل حيوان وتقريب
�آخرها.
ال�صورة للطفل املتلقي».
واعترب خمرج امل�رسحية و �أردف خنو�ش ب�أنه « مت
ع�صام خنو�ش ب�أن «�أوهام �إهداء امل�رسحية �إىل روح
الغابة» جاءت لإثراء الأعمال الفنان املرحوم حمي الدين
امل�رسحية املوجهة للطفل بوزيد الذي فارق احلياة يف
بعا�صمة الأورا�س وهي �أكتوبر  2018بعد �أن ترك
مبادرة �أوىل لتعاونية الربيع ب�صمته الوا�ضحة يف امل�رسح
للثقافة والفنون بباتنة مبديا ال�سيما املوجه للطفل
�أ�سفه الكبري لعدم متكن كثري كممثل ومكون و مبدع وهب
من الأطفال من م�شاهدة حياته لأب الفنون حيث مل
العر�ض المتالء القاعة عن متنعه �إعاقته من تقدمي

حممد رم�ضان يطرح برومو «القمر»

طرح املمثل حممد رم�ضان
برومو �أحدث كليباته الغنائية
«القمر» ،على في�س بوك.
كليب «القمر» من كلمات

بالك�س،

و�أحلان فرغلي
و�إخراج يا�رس �سامي.
ي�أتي طرح حممد رم�ضان لكليب
«القمر بعد جناح كليباته «منرب

وان»« ،امللك» ،و»مافيا».
يذكر �أن حممد رم�ضان ي�ستعد
لإحياء �أول حفل غنائي له يف
 29مار�س اجلاري يف مركز

�أمري كرارة يعود للحياة
يف برومو «كلب�ش »3

املنارة بالتجمع اخلام�س
بالقاهرة ،ور�صدت �رشكة
«مزيكا» ميزانية �ضخمة
للحفل.

دينا تك�شف �أ�سباب ارتدائها للنقاب
ا�ستنكرت الفنانة اال�ستعرا�ضية
دينا االنتقادات املوجهة �إليها
�إثر ارتدائها النقاب �أثناء �أدائها
منا�سك العمرة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،بدعوى �أن
هذا الإجراء منهي عنه للمر�أة

امل�سلمة �سواء يف العمرة �أو
احلج.
وقالت دينا� ،إنها تعي �أحكام
منا�سك العمرة جيداً ،وتدرك
عدم جواز ارتداء النقاب فيها،
مو�ضحة« :ارتديت النقاب �أثناء

وجودي يف مطار جدة ،كي ال
علي �أحد ،ولأمتكن من
يتعرف ّ
�إنهاء �إجراءات و�صويل �رسيعاً،
وقد التقطت �صورة لنف�سي يف
ال�سيارة على �سبيل الذكرى،
ولكني مل �أرتد النقاب �أمام

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

الكعبة مثلما تردد».
وو�صفت ما �أثري يف هذا ال�ش�أن
«�سخف» ال تعلم م�صدره،
م�ؤكدة �أن عالقة العبد بربه
ال يحق لأحد التدخل فيها،
بح�سب قولها.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

الأف�ضل».
و كان خنو�ش قد تلقى
�أوىل �أبجديات امل�رسح
بجمعية امل�سرية للم�رسح
احلر ليحتك بعدها بعديد
الوجوه امل�رسحية بهذه
اجلمعية التي �أر�ست
قواعد م�رسح الطفل بباتنة
نهاية الثمانينيات وطيلة
ت�سعينيات القرن املا�ضي
من �أمثال املرحومني عبد

اللطيف لبوخ (طاطيف)
وحمي الدين بوزيد (حميو)
وكذا الفنان عز الدين بن
�سعيد.
للإ�شارة ف�أن امل�رسحية
التي تعد �أوىل �إنتاج للمو�سم
امل�رسحي  2019و �ستتبعها
� 3أعمال �أخرى مربجمة
خالل هذه ال�سنة ،ح�سب
مدير م�رسح باتنة اجلهوي
 ،جمال النوي.

طرح �أمري كرارة برومو م�سل�سله «كلب�ش  ،»3املقرر عر�ضه يف
رم�ضان  ،2019عرب �صفحته مبوقع في�س بوك.
ويظهر الربومو عودة ال�شخ�صية ال�شهرية �ضابط ال�رشطة �سليم
الأن�صاري للحياة جمدداً بعد وفاته يف «كلب�ش  ،»2وظهر �أمري كرارة
يف �شخ�صية الأن�صاري للجمهور من خالل الربومو مبزيد من الأك�شن
والت�شويق والإثارة ،ف�ض ً
ال عن م�شاهد التفجري ،والث�أر واعتقال
جمرمني.
ويوا�صل خمرج العمل بيرت ميمي الت�صوير يف القاهرة لالنتهاء من
ت�صوير احللقات الأوىل لت�صبح جاهزة لعمليات املونتاج واملك�ساج
وو�ضع املو�سيقى الت�صويرية ،للحاق بال�سباق الرم�ضاين.
«كلب�ش  »3بطولة �أمري كرارة� ،أحمد عبدالعزيز ،ه�شام �سليم ،ي�رسا
اللوزي ،هالة فاخر� ،أحمد العو�ضي� ،إ�سالم جمال� ،أمرية العايدي،
�أماين كمال ،فاطمة الكا�شف ،نور �إيهاب ،و�أحمد �إمام.

�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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رينو وني�سان وميت�سوبي�شي يعلنون عن “بداية جديدة” للتحالف

�أعلن املدراء التنفيذيون لرينو
وني�سان وميت�سوبي�شي عن جمل�س
ت�شغيلي جديد ليعرب عن “بداية
جديدة” للتحالف الذي عاين م�ؤخراً
غ�صن بتهم التهرب ال�رضيبي .يف �أول
ت�رصيح م�شرتك بينهم ،قال رئي�س
جمل�س �إدارة رينو ،جون دومينيك
�سينارد ،واملدير التنفيذي لني�سان،

هريوتو �سايكاوا ،واملدير التنفيذي
مليت�سوبي�شي ،او�سامو ما�سوكو� ،أن
املجل�س الت�شغيلي اجلديد للتحالف
�سي�رشف على جميع العمليات.
هذه املجل�س اجلديد لن ي�ؤثر على
الهيكلة احلالية لالحتاد ،ال�ستهدافه
للمحافظة على الهوية امل�ستقلة
لل�صانعات الثالثة ،حيث بهذا الو�ضع

مت ك�رس �إحتكار رينو الإداري و�أ�صبح
القرار جماعياً ال بيد �رشكة واحدة.
املجل�س اجلديد م�رشفاً على جميع
امل�شاريع امل�شرتكة احلالية يف
االحتاد ،مثل م�رشوع رينو ني�سان BV
الهولندي وني�سان ميت�سوبي�شي ،BV
وهي م�شاريع حتت التحقيق حالياً
�ضمن ق�ضية غ�صن .ويُذكر �أن ني�سان

وميت�سوبي�شي اتهمتا غ�صن يف يناير
املا�ضي با�ستالم  8.9مليون دوالر
من م�رشوع ني�سان-ميت�سوبي�شي BV
ب�شكل غري قانوين ،وقد مت ت�أ�سي�س
هذا امل�رشوع ملكافئة املوظفني
املقرتحني لآليات توفري �أموال
لل�رشكة ،لي�ستغل غ�صن الأمر ب�إعطاء
نف�سه جوائز �ضخمة.

"بي �إم دبليو" ت�سحب � 28ألف �سيارة من الأ�سواق
�أعلنت �رشكة بي �إم دبليو عن نيتها �سحب
� 28631سيارة من بلدان االحتاد الرو�سي،
ومن املفرت�ض �أن ت�شمل عملية ال�سحب
� 19919سيارة من طراز " "Fمن فئات،1 :
،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
 ،34 ،26جميعها طرحت يف رو�سيا ما بني

 2011و.2015
كما �ست�سحب ال�رشكة � 8712سيارة من طراز
" "Fمن الفئة ( 21و 23و 30و 32و 33و)36
باعتها "بي �إم دبليو" يف رو�سيا ما بني 2014
و� ،2016أما ال�سبب وراء تلك العملية ،فهو
اكت�شاف م�شاكل يف نظام التربيد وعزل

ال�سوائل يف تلك ال�سيارات ،ما قد يت�سبب
باحرتاقها� ،أو ت�رسب الزيت �إىل �أنظمة
العوادم و�أعلنت "بي �إم دبليو" �أنها �ستتوا�صل
مع مالكي ال�سيارات املذكورة ليتوجهوا
ل�صيانتها جمانا يف جميع مراكزها املعتمدة
يف رو�سيا.

فولك�س فاغن تعلن ت�سريح � 7آالف موظف ..واللوم على الروبوتات!

�إليك الأ�سباب امل�ؤدية
�إىل ا�شتعال ال�سيارة

�إحدى �أ�صعب املواقف التي
متر على ال�سائقني هي بال
�شك اندالع حريق يف ال�سيارة،
حيث هذا ي�ؤدي �إىل �آثار مدمرة
عليها وعلى الركاب.
ح�سب الإح�صائيات ،ف�إن
� 1000شخ�ص يف �أمريكا فقط
الحرتاق �سيارته ،وقد �أكدت
الأبحاث �أن الركاب ميتلكون
ثوانٍ معدودة للخروج قبل
حلظة اندالع احلريق فيها
بالكامل ،بنا ًء عليه ،دعونا
ن�ستعر�ض الأ�سباب امل�ؤدية
ال�شتعال ال�سيارة حتى ال
تتعر�ض لها �أبداً مب�شيئة اهلل.

ت�سرب الوقود
ويحدث الت�رسب يف حال
وجود م�شكلة يف �أحد �أجزاء
دورة الوقود ،وهي الأجزاء
التي تقوم ب�إي�صال الوقود من
اخلزان �إىل املحرك ،حيث
�أن وجود ت�رسيب للوقود يزيد
فر�صة اندالع حريق ب�صورة
كبرية خا�صة مع ارتفاع درجات
احلرارة �أو يف حالة وجود �أي
�رشز �أثناء القيادة.

نق�ص �سائل املربد

عندما �أعلنت جمموعة فولك�س
واجن البارحة عن خطتها
الطموحة ب�إطالق  70موديل
كهربائي جديد بحلول  2028وبيع
 22مليون �سيارة كهربائية عاملياً،
مل تذكر ال�رشكة اجلانب الأقل
بهجة لهذه اال�سرتاتيجية.
هذا اجلانب هو قرار ال�رشكة

بت�رسيح  7,000موظف عن
العمل لعالمة فولك�س واجن
ل�سيارات الركاب فقط ،حتديداً
عرب تقدمي خطط تقاعد مبكرة،
ومع ا�ستخدام الآلة حمل الإن�سان
للقيام بالعديد من املهام.
�إذن هو لي�س ت�رسيحا �إجبارياً
له�ؤالء املوظفني بل عرو�ض

مغرية لهم بالتقاعد مع �سعي
فولك�س واجن لتنظيم قوتها
العاملة و�إعادة هيكلتها يف
الأعوام القادمة ،مع نيتها خلق
 2,000وظيفة جديدة يف ق�سم
التطوير التقني ،حتديدا تطوير
الربجميات والإلكرتونيات.
كما تنوي فولك�س واجن حت�سني

الإنتاجية وتوفري  6.6مليار
دوالر �سنوياً بحلول  2023رغب ًة
يف رفع الهام�ش الربحي لـ ،%6
ولتحقيق ذلك� ،ستخف�ض ال�رشكة
عدد ن�سخ املوديالت املختلفة
وتكاليف املواد امل�ستخدمة ،مع
ا�ستهدافها لرفع �إنتاجية امل�صانع
بـ � %5سنوياً.

ال خا�ص ًا من Ceed
كيا تطلق مودي ً

�أطلقت �رشكة كيا مودي ً
ال خا�صاً من  ،Ceedالتي تنتمي لفئة موديالت الكومبي ،يحمل اال�سم  Travelويتمتع باملزيد من التجهيزات
اخلا�صة .و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية �أن �سيارتها  Ceed Travelاجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء
الأتوماتيكي ،ونظام املالحة ،وكامريا الرجوع للخلف ،والطالء املعدين ،بالإ�ضافة �إىل تدفئة املقاعد يف الأمام ،وجتهيزة التحدث
احلر ،والعجالت امل�صنوعة من معدن خفيف قيا�س  16بو�صة ويتوفر لل�سيارة حمركان بوقود البنزين بقوة  73كيلووات 100/ح�صان �أو
 99كيلووات 135/ح�صان.

يف حال نق�ص ال�سائل يف مربد
املحرك “الردياتري” ف�إن
املحرك �سوف تزيد درجة
حرارته ب�صورة كبرية ،وهو ما
ي�ساعد على ا�شتعال ال�سيارة
خا�صة �إذا كان هناك وقود
�أو زيت م�رسب على حمرك
ال�سيارة.

زيادة كمية زيت
املحرك
بع�ض ال�سائقني يقومون بتزويد
املحرك بكمية زيت كبرية
العتقادهم �أنه مفيد للمحرك،
وهو �أمر خاطئ بالت�أكيد حيث
�أنه مع ال�ضغط ال�شديد يحدث
ت�رسيب للزيت خا�صة مع
ال�سيارات القدمية ،كما �أنه
نتيجة للإهمال ف�إنه �أثناء و�ضع
الزيت يف املحرك يتم �سكب
بع�ض الزيت على املحرك من
اخلارج وهو ما يزيد من فر�ص

اندالع احلريق عندما ترتفع
حرارة املحرك �أثناء القيادة.

م�شاكل يف النظام
الكهربائي بال�سيارة
حيث �أنه ميكن �أن تت�سبب
دورات ال�شحن بالبطارية من
خالل الدينامو يف خروج غاز
الهيدروجني والذي يرتاكم يف
حجرة حمرك ال�سيارة ،ومع
وجود �رشز �أو �سلك مك�شوف
رمبا يحدث حريق.

خلل يف نظام
العادم
عادم ال�سيارة هو امل�س�ؤول
عن �إخراج الغازات ال�ضارة
من املحرك ،و�أحياناً تخرج
بع�ض ال�رشارات النارية والتي
ميكن �أن ت�سبب حريق بال�سيارة
يف حالة و�صولها نحو الأماكن
التي يوجد بها بنزين �أو زيت يف
ال�سيارة.

�إهمال ال�صيانة
الدورية لل�سيارة
كما ذكرنا �سابقاً ،ف�إن �أبرز
�أ�سباب حريق ال�سيارة هو
وجود ت�رسب للوقود �أو للزيوت
يف ال�سيارة �أو وجود �سلوك
كهربائية مك�شوفة �أو نق�ص
مياه املربد ،وهي �أمور ميكن
تفاديها يف حال �إجراء ال�صيانة
الدورية لل�سيارة يف مواعيدها
املقررة ،لذا يجب املحافظة
دائماً على ال�صيانة الدورية
لل�سيارة.

تعر�ض ال�سيارة
للحوادث
قد تت�سبب حوادث ال�سيارات
يف ا�شتعال احلريق يف ال�سيارة
يف حال االرتطام القوي
بال�سيارات الأخرى �أو مع
ج�سم �صلب مع وجود وقود �أو
زيت م�رسب ،حيث �أن احتكاك
الأج�سام ال�صلبة ي�ؤدي �إىل
تولد �رشر ي�سبب انفجار وقود
اخلزان.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ،412من ق �إ م �إ وما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائني مقر مكتبه
ب� 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر لفائدة ال�سيد (ة) :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم ممثلة يف
مديره العام وكالة ح�سني داي رمز  104ممثلة مبديرها العام العنوان� 05 :شارع قا�سي عمار ا�سطوايل اجلزائر
القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة -------------------------------------------------
----------------------------------وتنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة �سيدي احممد الق�سم التجاري  /البحري بتاريخ 2018/01/29
رقم الفهر�س  2018/00713رقم اجلدول  2017/06831واملمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ 2018/01/02
حتت رقم 18/1911
وبناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التفيذي مع التكليف بالوفاء (�إلزام بالدفع) امل�ؤرخني يف  2018/12/24املر�سلنيبر�سالة م�ضمنة مع ا�شعار اال�ستالم---------------------------------------------------- .
-----------------------------بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة �سيدي احممدبتاريخ  2019/02/06واملعلقة واملن�شورة ببلدية اجلزائر الو�سطى يف 2019/02/06
وبناءا على االمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�سحمكمة �سيدي �أحممد بتاريخ  2019/03/05حتت رقم -------------------------------2019/1238
-------------------------وبعد االطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ ومراعاة لأحكام املواد من  406اىل  416ومايليها من نف�سالقانون.
كلفنا ولزمنا ال�سيد(ة) :عا�شور رفيق ---------------------------------------------------
--------------------------العنوان :رقم  127نهج كرمي بلقا�سم اجلزائر الو�سطى ---------------------------------------
------------------------بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله ودفع املبالغ التالية:
دفع مبلغ  2.307.203.35دج (مليونني وثالثمائة و�سبعة �أالف وثالثة دينار جزائري وخم�سة
-1
وثالثون �سنتيما)
دفع مبلغ  8.222.00دج م�صاريف التنفيذ ----------------------------------
-2
-----------------------------دفع مبلغ  111.216.10دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي ---------------------
-3
------------------------وبلغناه ونبهناه و�أخطرناه بان له اجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا
-4
الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ ويف حالة عدم امتثاله �سيحرر حم�رض عدم
امتثال بذلك وينفذ عليه جربا وبكافة الطرق القانونية ولكي ال يجهل ما تقدم واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض
الكل طبقا للقانون
خت ـ ــم املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/03/19:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ، 412من ق �إ م �إ و ما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر
الكائن مقرمكتبه ب � 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة)  :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم املمثلة من طرف مديره العام
وكالة ح�سني داي رمز  104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي العنوان :
� 05شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة
و تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة بئرمراد راي�س الق�سم التجاري /
البحري بتاريخ  2018/04/09رقم الفهر�س  2018/03286رقم اجلدول  2017/07930و
املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/10/08حتت رقم 18/3815
 و بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ( �إلزام بالدفع) امل�ؤرخنييف  2018/12/31املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم
 بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة بئرمراد راي�س بتاريخ  2019/02/05و املعلقة و املن�شورة ببلدية
بئرخادم يف 2019/02/06
 و بناءا على الأمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يوميةوطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/03/04حتت رقم
2019/1914
 و بعد الإطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ و مراعاة لأحكام املواد من � 406إىل 416و ما يليها من نف�س القانون
كلفنا و لزمنا ال�سيد(ة)  :بن عبد الرحمان �سعيد
العنوان  59:تعاونية التوفيق بئرخادم اجلزائر
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله و دفع املبالغ التالية :
.1دفع مبلغ  1.124.834.68دج ( مليون و مائة و �أربعة و ع�رشون الف و ثمامنائة و �أربعة
و ثالثون دينار جزائري و ثمانية و �ستون �سنتيما )
.02دفع مبلغ 8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
.03دفع مبلغ  58.993.32دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
و بلغناه و نبهناه و �أخطرناه ب�أن له �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ
هذا الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ،412من ق �إ م �إ وما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائني مقر مكتبه
ب� 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر لفائدة ال�سيد (ة) :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم ممثلة يف
مديره العام وكالة ح�سني داي رمز  104ممثلة مبديرها العام العنوان� 05 :شارع قا�سي عمار ا�سطوايل اجلزائر
القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة -------------------------------------------------
----------------------------------وتنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة �سيدي احممد الق�سم التجاري  /البحري بتاريخ 2018/01/29
رقم الفهر�س  2018/00713رقم اجلدول  2017/06831واملمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ 2018/09/23
حتت رقم 18/1564
وبناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التفيذي مع التكليف بالوفاء (�إلزام بالدفع) امل�ؤرخني يف  2018/12/10املر�سلنيبر�سالة م�ضمنة مع ا�شعار اال�ستالم---------------------------------------------------- .
-----------------------------بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة �سيدي احممدبتاريخ  2019/02/06واملعلقة واملن�شورة ببلدية املدنية يف 2019/02/06
وبناءا على االمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�سحمكمة �سيدي �أحممد بتاريخ  2019/03/05حتت رقم -------------------------------2019/1241
-------------------------وبعد االطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ ومراعاة لأحكام املواد من  406اىل  416ومايليها من نف�سالقانون.
كلفنا ولزمنا ال�سيد(ة) :امل�ؤ�س�سة امل�صغرة بن عبدة ح�سني -----------------------------------
---------------------العنوان :دار الباهية رقم  88املدنية ----------------------------------------------------
----------------------------بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله ودفع املبالغ التالية:
دفع مبلغ  969.429.89دج (ت�سعمائة وت�سعة و�ستون �ألف و�أربعمائة و�أربع وع�رشون دينار
-1
جزائري وت�سع وثمانون �سنتيما) ------------------------------------------------------
--------------------------------------دفع مبلغ  8.222.00دج م�صاريف التنفيذ----------------------------------
-2
------------------------------دفع مبلغ  60.165.44دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي ---------------------
-3
--------------------------وبلغناه ونبهناه و�أخطرناه بان له اجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا
-4
الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ ويف حالة عدم امتثاله �سيحرر حم�رض عدم
امتثال بذلك وينفذ عليه جربا وبكافة الطرق القانونية ولكي ال يجهل ما تقدم واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض
الكل طبقا للقانون
خت ـ ــم املح�رض الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ،412من ق �إ م �إ وما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائني مقر
مكتبه ب� 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر لفائدة ال�سيد (ة) :بنك التنمية املحلية عن طريق حماميته
باري جميلة ----------
وتنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة بئر مراد راي�س الق�سم التجاري /البحري بتاريخ
 2018/02/07رقم الفهر�س  2018/1206رقم اجلدول  2017/06723واملمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة
بتاريخ  2018/09/06حتت رقم 18/3464
بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي +التكليف
•
بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة ح�سني داي بتاريخ  2017/02/17واملعلقة واملن�شورة ببلدية القبة يف /07
----------------------------------------------2019/02
 وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية وال�صادر عن ال�سيدرئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ  2019/03/07حتت رقم ---------------------------2019/561
-------------------------------- وبعد االطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ ومراعاة لأحكام املواد من  406اىل  416ومايليها مننف�س القانون.
كلفنا ولزمنا ال�سيد(ة) :زياري ن�سيمة ------------------------------------------------
-----------------------------العنوان حي ماركال رقم  19املنظر اجلميل القبة ---------------------------------------
---------------------------بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله ودفع املبالغ التالية-----------------------------------:
---------------------------دفع مبلغ  6.220.629.64دج (�ستة ماليني ومائتان وع�رشون
•
�ألف وت�سعمائة وت�سعة وع�رشون دينار جزائري و�أربعة و�ستون �سنتيما)-------------------------
---------------------------------------------------------------------دفع مبلغ  196.412.58دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي--
•
-------------------------------------------------وبلغناه ونبهناه و�أخطرناه ب�أن له �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوم
•
للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م
ويف حالة عدم امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك وينفذ
•
عليه جربا وبكافة الطرق القانونية ولكي ال يجهل ماتقدم و�إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا
للقانون
ختم املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ، 412من ق �إ م �إ و ما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر
الكائن مقرمكتبه ب � 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة)  :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم املمثلة من طرف مديره العام
وكالة ح�سني داي رمز  104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي العنوان :
� 05شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة
و تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة بئرمراد راي�س الق�سم التجاري /
البحري بتاريخ  2018/02/18رقم الفهر�س  2018/01721رقم اجلدول  2017/06738و
املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/10/18حتت رقم 18/3814
 و بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ( �إلزام بالدفع) امل�ؤرخنييف  2018/12/30املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم
 بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقةو املن�شورة مبحكمة �سيدي حممد بتاريخ  2019/02/17و املعلقة و املن�شورة ببلدية
املدنية يف 2019/02/06
 و بناءا على الأمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يوميةوطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/03/05حتت رقم
2019/1236
 و بعد الإطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ و مراعاة لأحكام املواد من � 406إىل 416و ما يليها من نف�س القانون
كلفنا و لزمنا ال�سيد(ة)  :عابد رابح
العنوان � 93:شارع �أحمد بومعزة املدنية اجلزائر
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله و دفع املبالغ التالية :
.1دفع مبلغ  1.512.430.36دج ( مليون و خم�سمائة و اثني ع�رشة �ألف و اربعمائة و ثالثون
دينار جزائري و �ستة و ثالثون �سنتيما )
.02دفع مبلغ 8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
.03دفع مبلغ  74.497.16دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
و بلغناه و نبهناه و �أخطرناه ب�أن له �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ
هذا الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .

وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ، 412من ق �إ م �إ و ما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر
الكائن مقرمكتبه ب � 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة)  :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم املمثلة من طرف مديره العام
وكالة ح�سني داي رمز  104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي العنوان :
� 05شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة
و تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة �سيدي حممد الق�سم التجاري /
البحري بتاريخ  2018/01/29رقم الفهر�س  2018/00714رقم اجلدول  2017/06832و
املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/10/29حتت رقم 18/1657
 و بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ( �إلزام بالدفع) امل�ؤرخنييف  2018/12/30املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم
 بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقةو املن�شورة مبحكمة �سيدي حممد بتاريخ  2019/02/06و املعلقة و املن�شورة ببلدية
املدنية يف 2019/02/06
 و بناءا على الأمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يوميةوطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/03/05حتت رقم
2019/1237
 و بعد الإطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ و مراعاة لأحكام املواد من � 406إىل 416و ما يليها من نف�س القانون
كلفنا و لزمنا ال�سيد(ة)  :ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة �أتراكو
العنوان :رقم � 17شارع �شهيد املدنية
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله و دفع املبالغ التالية :
.1دفع مبلغ  4.836.092.33دج ( �أربعة ماليني و ثمامنائة و �ستة و ثالثون �ألف و �إثنان و
ت�سعون دينار جزائري و ثالثة و ثالثون �سنتيما )
.02دفع مبلغ 8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
.03دفع مبلغ  98.412.96دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
و بلغناه و نبهناه و �أخطرناه ب�أن له �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ
هذا الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ،412من ق �إ م �إ وما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب� 03 :شارع علي مدو�ش
ح�سني داي اجلزائر لفائدة ال�سيد (ة) :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم ممثلة يف مديره العام وكالة ح�سني داي رمز  104ممثلة مبديرها
العام العنوان� 05 :شارع قا�سي عمار ا�سطوايل اجلزائر القائمة يف حقها
الأ�ستاذة باري جميلة -----------------------------------------------------------------------------
--------------------------وتنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة �سيدي احممد الق�سم التجاري  /البحري بتاريخ  2018/01/22رقم الفهر�س
 2018/00510رقم اجلدول  2017/06748واملمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/08/09حتت رقم 18/1418
وبناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التفيذي مع التكليف بالوفاء (�إلزام بالدفع) امل�ؤرخني يف  2018/12/10املر�سلني بر�سالة م�ضمنة معا�شعار اال�ستالم-------------------------------------------------------------------------------- .
---------------------------بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة �سيدي احممد بتاريخ 2019/02/06واملعلقة واملن�شورة ببلدية املرادية يف 2019/02/06
وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي �أحممدبتاريخ  2019/03/05حتت رقم --------------------------------------------------------------2019/1239
----------------وبعد االطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ ومراعاة لأحكام املواد من  406اىل  416ومايليها من نف�س القانون.كلفنا ولزمنا ال�سيد(ة) :امل�ؤ�س�سة امل�صغرة �ش ذ م م ينابيع االحالم --------------------------------------------
---------------العنوان :رقم � 44شارع القادر املرادية-----------------------------------------------------------------
---------------------بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله ودفع املبالغ التالية----------------------------------------------------:
--------------------دفع مبلغ  1.788.927.14دج (مليون و�سبعمائة وثمانية وثمانون �ألف وت�سعمائة و�سبعة وع�رشون دينار جزائري
•
و�أربعة ع�رشة �سنتيما)-----------------------------------------------------------------------------
--------دفع مبلغ  8.222.00دج م�صاريف التنفيذ--------------------------------------
•
دفع مبلغ  55.335.62دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي ----------------------------------
•
---وبلغناه ونبهناه و�أخطرناه بان له اجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا الن�رش باجلريدة
•
مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ ويف حالة عدم امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك وينفذ عليه جربا وبكافة
الطرق القانونية ولكي ال يجهل ما تقدم واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون
خت ـ ــم املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/03/19:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ،412من ق �إ م �إ وما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائني مقر مكتبه ب� 03 :شارع
علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر لفائدة ال�سيد (ة) :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم ممثلة يف مديره العام وكالة ح�سني داي
رمز  104ممثلة مبديرها العام العنوان� 05 :شارع قا�سي عمار ا�سطوايل اجلزائر القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة ------
-----------------------------------------------------------------------------وتنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة �سيدي احممد الق�سم التجاري  /البحري بتاريخ  2018/01/02رقم الفهر�س
 2018/00005رقم اجلدول  2017/05724واملمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/10/29حتت رقم -----18/1856
----------------------------------------------------------------------------------وبناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التفيذي مع التكليف بالوفاء (�إلزام بالدفع) امل�ؤرخني يف  2018/12/30املر�سلني بر�سالةم�ضمنة مع ا�شعار اال�ستالم----------------------------------------------------------------- .
----------------بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة�سيدي احممد بتاريخ  2019/02/06واملعلقة واملن�شورة ببلدية املدنية يف 2019/02/06
وبناءا على االمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي�أحممد بتاريخ  2019/03/05حتت رقم -------------------------------------------------2019/1242
-------وبعد االطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ ومراعاة لأحكام املواد من  406اىل  416ومايليها من نف�س القانون.كلفنا ولزمنا ال�سيد(ة) :امل�ؤ�س�سة امل�صغرة دهار �سمري ---------------------------------------------
-----------العنوان :رقم � 02شارع عبد الرحمن لعلي املدنية --------------------------------------------------
-----------------بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله ودفع املبالغ التالية:
دفع مبلغ 4.836.092.33دج (�أربعة ماليني وثمامنئة و�ستة وثالثون �ألف واثنان وت�سعون دينار جزائري
-1
وثالثة وثالثون �سنتيما)--------------------------------------------------------------------
-----------------دفع مبلغ  8.222.00دج م�صاريف التنفيذ-----------------------------------------
-2
----------------------دفع مبلغ  98.412.96دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي ----------------------------
-3
------------------وبلغناه ونبهناه و�أخطرناه بان له اجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا الن�رش
-4
باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ ويف حالة عدم امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك وينفذ
عليه جربا وبكافة الطرق القانونية ولكي ال يجهل ما تقدم واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون
خت ـ ــم املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ، 412من ق �إ م �إ و ما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر
الكائن مقرمكتبه ب � 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة)  :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم املمثلة من طرف مديره العام
وكالة ح�سني داي رمز  104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي العنوان :
� 05شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة
و تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة ح�سني داي الق�سم التجاري  /البحري
بتاريخ  /04/30رقم الفهر�س  2017/02774رقم اجلدول  2017/00652و املمهور بال�صيغة
التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/08/20حتت رقم 18/1449
 و بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ( �إلزام بالدفع) امل�ؤرخنييف  2018/12/24املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم
 بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2019/02/05و املعلقة و املن�شورة ببلدية الأبيار
يف 2019/01/30
 و بناءا على الأمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يوميةوطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/03/04حتت رقم
2019/1916
 و بعد الإطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ و مراعاة لأحكام املواد من � 406إىل 416و ما يليها من نف�س القانون
كلفنا و لزمنا ال�سيد(ة)  :امل�ؤ�س�سة امل�صغرة زيدان اليا�س
العنوان � 03 :شارع تكاري عبد ال�سالم الأبيار
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله و دفع املبالغ التالية :
.1دفع مبلغ  1.584.528.83دج ( مليون و خم�سمائة و ثمانية و ع�رشون الف و خم�سمائة و
ثمانية و ع�رشون دينار جزائري و ثالثة و ثمانون �سنتيم )
.02دفع مبلغ  3500دج ( ثالثة �أالف و خم�سمائة دينار جزائري )
.03دفع مبلغ 8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
.04دفع مبلغ  75.500.16دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
و بلغناه و نبهناه و �أخطرناه ب�أن له �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا نت تاريخ
هذا الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .

وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ، 412من ق �إ م �إ و ما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر
الكائن مقرمكتبه ب � 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة)  :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم املمثلة من طرف مديره العام
وكالة ح�سني داي رمز  104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي العنوان :
� 05شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة
و تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة ح�سني داي الق�سم التجاري  /البحري
بتاريخ  2017/06/11رقم الفهر�س  2017/03656رقم اجلدول  2017/01718و املمهور
بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/09/19حتت رقم 18/1550
 و بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ( �إلزام بالدفع) امل�ؤرخنييف  2018/12/10املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم
 بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2019/02/05و املعلقة و املن�شورة ببلدية
بئرخادم يف 2019/02/06
 و بناءا على الأمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يوميةوطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/03/04حتت رقم
2019/1915
 و بعد الإطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ و مراعاة لأحكام املواد من � 406إىل 416و ما يليها من نف�س القانون
كلفنا و لزمنا ال�سيد(ة)  :امل�ؤ�س�سة امل�صغرة دالل فريد
العنوان  33:تعونية � 20أوت بئرخادم اجلزائر
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله و دفع املبالغ التالية :
.1دفع مبلغ  1.786.596.09دج ( مليون و �سبعمائة و �ستة و ثمانون �ألف و خم�سمائة و �ستة
و ت�سعون دينار جزائري و ت�سعة �سنتيم )
.02دفع مبلغ 8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
.03دفع مبلغ  85.000.16دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
و بلغناه و نبهناه و �أخطرناه ب�أن له �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا نت تاريخ
هذا الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .

وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612 ، 412من ق �إ م �إ و ما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر
الكائن مقرمكتبه ب � 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة)  :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم املمثلة من طرف مديره العام
وكالة ح�سني داي رمز  104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي العنوان :
� 05شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة
و تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة بئرمراد راي�س الق�سم التجاري /
البحري بتاريخ  2018/02/19رقم الفهر�س  2018/01715رقم اجلدول  2017/06724و
املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/06/26حتت رقم 18/1773
 و بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ( �إلزام بالدفع) امل�ؤرخنييف  2018/12/10املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم
 بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة بئرمراد راي�س بتاريخ  2019/02/05و املعلقة و املن�شورة ببلدية
بئرمراراي�س يف 2019/01/30
 و بناءا على الأمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يوميةوطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/03/04حتت رقم
2019/1917
 و بعد الإطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ و مراعاة لأحكام املواد من � 406إىل 416و ما يليها من نف�س القانون
كلفنا و لزمنا ال�سيد(ة) � :شاليل يو�سف
العنوان :حي لكونكورد عمارة رقم  27بئرمرادراي�س
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله و دفع املبالغ التالية :
.1دفع مبلغ  1.933.010.18دج ( مليون و ت�سعمائة و ثالثة و ثالثون الف و ع�رشة دينار
جزائري و ثمانية و ع�رش �سنتيما )
.02دفع مبلغ 8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
.03دفع مبلغ  117.980.61دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
و بلغناه و نبهناه و �أخطرناه ب�أن له �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ
هذا الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .

وزارة العدل
مكتب اال�ستاذ/عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
�03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
الزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612، 412من ق ا م ا و مايليها
نحن املوقع ادناه اال�ستاذ:عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب� 03:شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة):بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�سهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة
ح�سني داي رمز104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي
العنوان � 05:شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها اال�ستاذة باري جميلة ------
-------------------------وتنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة بئرمرادراي�س الق�سم التجاري/البحري
بتاريخ  2018/02/07رقم الفهر�س  2018/01229رقم اجلدول  2017/06724و املمهور
بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/06/26حتت رقم 18/1774
وبناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء (الزام بالدفع)امل�ؤرخني يف
 2018/12/10املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع ا�شعار باال�ستالم-----
بناءا على املحا�رض املذكورة اعاله ال�سند التنفيذي +التكليف بالوفاء املعلقة و املن�شورة
مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2019/02/05و املعلقة و املن�شورة ببلدية بئر مرادراي�س
يف 2019/01/30
وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر
عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/03/04حتت رقم 2019/1918
وبعد االطالع على املواد  612-412من ق ا م ا و مراعاة الحكام املواد من 406اىل416
ومايليها من نف�س القانون
كلفنا ولزمنا ال�سيد(ة):اوغاوة كمال
العنوان:حي زوبري بئرمرادراي�س
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اعاله ودفع املبالغ التالية:
-1دفع مبلغ  1.610.150.09دج (مليون و �ستمائة و ع�رشة االف و مائة وخم�سون دينار
جزائري و ت�سعة �سنتيما )
-2دفع مبلغ  8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
-3دفع مبلغ  44.609.00دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
وبلغناه ونبهناه واخطرناه بان له اجل خم�سة ع�رش( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا
الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق ا م ا و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون
ختم املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

وزارة العدل
مكتب اال�ستاذ/عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
�03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
الزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612، 412من ق ا م ا و مايليها
نحن املوقع ادناه اال�ستاذ:عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب� 03:شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة):بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�سهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة
ح�سني داي رمز104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي
العنوان � 05:شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها اال�ستاذة باري جميلة ------
-------------------------وتنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة بئرمرادراي�س الق�سم التجاري/البحري
بتاريخ  2018/02/07رقم الفهر�س  2018/04174رقم اجلدول  2017/09090و املمهور
بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/10/18حتت رقم 18/3813
وبناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء (الزام بالدفع)امل�ؤرخني يف
 2018/12/30املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع ا�شعار باال�ستالم-----
بناءا على املحا�رض املذكورة اعاله ال�سند التنفيذي +التكليف بالوفاء املعلقة و املن�شورة
مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2019/02/05و املعلقة و املن�شورة ببلدية بئر مرادراي�س
يف 2019/01/30
وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر
عن ال�سيد رئي�س حمكمة �سيدي احممد بتاريخ  2019/03/04حتت رقم 2019/1919
وبعد االطالع على املواد  612-412من ق ا م ا و مراعاة الحكام املواد من 406اىل416
ومايليها من نف�س القانون
كلفنا ولزمنا ال�سيد(ة):بن عالية احمد امني
العنوان� 01:شارع االخوة ح�سني االبيار اجلزائر
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اعاله ودفع املبالغ التالية:
-1دفع مبلغ  4.405.648.44دج (اربعة ماليني و اربعمائة و خم�سة االف و �ستمائة و ثمانية
و اربعون دينار جزائري و اربعة و اربعون �سنتيما )
-2دفع مبلغ  8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
-3دفع مبلغ  88.112.96دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
وبلغناه ونبهناه واخطرناه بان له اجل خم�سة ع�رش( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا
الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق ا م ا و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون
ختم املح�رض الق�ضائي

وزارة العدل
مكتب اال�ستاذ/عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
�03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
الزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612، 412من ق ا م ا و مايليها
نحن املوقع ادناه اال�ستاذ:عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب� 03:شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة):بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�سهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة
ح�سني داي رمز104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي
العنوان � 05:شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها اال�ستاذة باري جميلة ------
-------------------------وتنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة احلرا�ش الق�سم التجاري/البحري
بتاريخ  2018/03/19رقم الفهر�س  2018/01786رقم اجلدول  2017/05892و املمهور
بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/12/07حتت رقم 18/2362
وبناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء (الزام بالدفع)امل�ؤرخني يف
 2018/12/24املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع ا�شعار باال�ستالم-----
بناءا على املحا�رض املذكورة اعاله ال�سند التنفيذي +التكليف بالوفاء املعلقة و املن�شورة
مبحكمة احلرا�ش بتاريخ  2019/02/17و املعلقة و املن�شورة ببلدية واد ال�سمار يف
2019/02/24
وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر
عن ال�سيد رئي�س حمكمة احلرا�ش بتاريخ  2019/03/05حتت رقم 2019/00754
وبعد االطالع على املواد  612-412من ق ا م ا و مراعاة الحكام املواد من 406اىل416
ومايليها من نف�س القانون
كلفنا ولزمنا ال�سيد(ة):منية كرمي
العنوان:حي العالية قطعة رقم  67واد ال�سمار
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اعاله ودفع املبالغ التالية:
-1دفع مبلغ  1.818.597.57دج (مليون و ثمامنائة و ثمانية ع�رش الف و خم�سمائة و �سبعة
و ت�سعون دينار جزائري و �سبعة و خم�سون �سنتيما )
-2دفع مبلغ  8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
-3دفع مبلغ  109.115.91دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
وبلغناه ونبهناه واخطرناه بان له اجل خم�سة ع�رش( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا
الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق ا م ا و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون
ختم املح�رض الق�ضائي

وزارة العدل
مكتب اال�ستاذ/عليوان حممد
حم�رض ق�ضائي بح�سني داي
�03شارع علي مدو�ش ح�سني داي
حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
الزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة  612، 412من ق ا م ا و مايليها
نحن املوقع ادناه اال�ستاذ:عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء
اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب� 03:شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة):بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�سهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة
ح�سني داي رمز104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي
العنوان � 05:شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها اال�ستاذة باري جميلة ------
-------------------------وتنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة احلرا�ش الق�سم التجاري/البحري
بتاريخ  2018/03/19رقم الفهر�س  2018/01787رقم اجلدول  2017/05891و املمهور
بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2018/12/17حتت رقم 18/2357
وبناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء (الزام بالدفع)امل�ؤرخني يف
 2018/12/24املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع ا�شعار باال�ستالم-----
بناءا على املحا�رض املذكورة اعاله ال�سند التنفيذي +التكليف بالوفاء املعلقة و املن�شورة
مبحكمة احلرا�ش بتاريخ  2019/02/17و املعلقة و املن�شورة ببلدية الكاليتو�س يف
2019/02/07
وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر
عن ال�سيد رئي�س حمكمة احلرا�ش بتاريخ  2019/03/05حتت رقم 2019/00753
وبعد االطالع على املواد  612-412من ق ا م ا و مراعاة الحكام املواد من 406اىل416
ومايليها من نف�س القانون
كلفنا ولزمنا ال�سيد(ة)�:سبا�ش امني
العنوان:حي االمري عبد القادر رقم  03الكاليتو�س
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اعاله ودفع املبالغ التالية:
-1دفع مبلغ  1.256.908.24دج (مليون ومائتان و �ستة وخم�سون الف و ت�سعمائة و ثمانية
دينار جزائري و اربعة و ع�رشون �سنتيما)
-2دفع مبلغ  8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
-3دفع مبلغ  72.250.00دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
وبلغناه ونبهناه واخطرناه بان له اجل خم�سة ع�رش( )15يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا
الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق ا م ا و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي
ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون
ختم املح�رض الق�ضائي

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:

الو�سط2019/03/19:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
با�سم ال�شعب اجلزائري
حكم
باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رشاقة
بتاريخ:الرابع من �شهر جوان �سنة الفني و ثمانية ع�رش
قا�ضي
برئا�سة ال�سيد(ة):نا�رص منرية
امني �ضبط
ومب�ساعدة ال�سيد(ة)�:سغواين نعيمة
وكيل اجلمهورية
وبح�ضور ال�سيد(ة):لواين حممد
�صدر احلكم االتي بيانه
مدعي
بني ال�سيد(ة):مولوة عائ�شة
حا�رض
العنوان:حي  50م�سكن عمارة  04رقم الباب  05زرالدة
املبا�رش للخ�صام بوا�سطة اال�ستاذ(ة) :باري جميلة
/
�ضد
/
حا�رض
مدعي عليه
:)1عدوان حممد
العنوان  :حي  50م�سكن عمارة  04رقم الباب  2زرالدة
املبا�رش للخ�صومة بوا�سطة اال�ستاذ(ة):قا�سي فاطمة
حا�رض
حا�رض
:)2وكيل اجلمهورية
و لهذه اال�سباب
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون اال�رسة علنيا
،ابتدائيا،ح�ضوريا:
يف ال�شكل:قبول اعادة ال�سري يف الدعوىيف املو�ضوع:افراغ احلكم ال�صادر عن ق�سم �ش�ؤون اال�رسة ملحكمة
ال�رشاقة بتاريخ  2018/01/18حتت رقم فهر�س 18/661
امل�صادقة على تقرير خربة اخلبري الطبي حمند طيب بن عثمان املودعلدى امانة �ضبط املحكمة بتاريخ  2018/02/15حتت رقم  18/179ومن
ثمة:
احلجر على املدعى عليه عدوان حممد املولود بتاريخ 1950/04/10بالفالي بجاية البيه �سعيد و المه عرتون طاو�س و تعيني زوجته املدعية
مولوة عائ�شة مقدما عليه لت�سيري اموره االدارية و املالية بدال عنه و القيام
ب�ش�ؤونه مع االمر بالتا�شري بذلك على هام�ش �شهادة ميالده ون�رشه باحدى
اجلرائد اليومية على نفقة املدعية و حتميل هذه االخرية امل�صاريف
الق�ضائية
بذا �صدر احلكم و اف�صح عنه جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ
اعاله و ام�ضيناه و امني ال�ضبط

الو�سط2019/03/19:
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اكت�شاف �أكرث من  100برجمية خبيثة ت�ستغل ثغرة WinRAR

ال يخلو حا�سب من تطبيق
 WinRarال�شهري ل�ضغط وفتح
امللفات امل�ضغوطة ،ويف ال�شهر
املا�ضي اكت�شفت ثغرة فيه كانت
موجودة منذ اليوم الأول لإطالقه
قبل  19عاماً تتيح للقرا�صنة ن�رش
برجمياتهم اخلبيثة يف �أجهزة
امل�ستخدمني ،وعملت ال�رشكة
على �سد الثغرة الأمنية ،لكن هذا
مل مينع انت�شار املوجة الثانية
من الربجميات اخلبيثة .ك�شفت

�رشكة  Check Pointالثغرة �أول
مرة ،و�رشحت اليوم كيف ي�ستخدم
القرا�صنة الربنامج من خالل
�إعطاء الحقته لربجمياتهم اخلبيثة
بالتايل عندما يتم فتح تلك امللفات
وفك �ضغطها يتم ن�رش الربجميات
اخلبيثة تلقائياً .و�أو�ضحت �أنه يتم
تن�صيب الربجميات اخلبيثة يف جملد
الت�شغيل التلقائي ليتم ت�شغيلها مع
كل عملية ت�شغيل للحا�سب بدون علم
امل�ستخدم امل�شكلة �أنه عند اكت�شاف

الثغرة كان القرا�صنة قد بد�أو بالفعل
با�ستغاللها ل�صاحلهم حيث مت �شن
حمالت قر�صنة على م�ستوى
دويل ت�ستهدف جمع معلومات
ا�ستخباراتية واليوم اكت�شفت �رشكة
مكايف للأمن واحلماية �أن هناك
�أكرث من  100طريقة وبرحمية
خبيثة ميكن للقرا�صنة ا�ستخدامها
بالإ�ستفادة من اخللل الأمني الذي
كان موجوداً يف  WinRARو�أغلبها
ي�ستهدف الواليات املتحدة.

تقني
«تويرت» ت�ستعد لإطالق ميزة
املحادثات عرب تطبيقها

بد�أت «تويرت» اختبار طرق جديدة لعر�ض التغريدات� ،سيتم طرحها كجزء من برنامج
جتريبي يف الأ�سابيع املقبلة و�سيت�ضمن الربنامج التجريبي ميزة جديدة للمحادثات
والتفاعل بني م�ستخدمي التطبيق ،بالإ�ضافة �إىل ميزة للردود .ووفقا ملمثل تويرت ،ف�إنه
ميكن ر�ؤية هذه امليزات اجلديدة �أدنى التغريدات.
و�ستوفر �رشكة تويرت عالمة خ�رضاء بجانب �أ�سماء امل�ستخدمني التجريبيني عندما
يكونون ن�شطني عرب الإنرتنت وي�ستخدمون التطبيق ،على غرار ميزة �إن�ستغرام� ،أو
م�ؤ�رشات احلالة التي تُعر�ض عند ظهور املت�صلني بالإنرتنت على خمططهم الزمني،
وفقا لتويرت ويبدو �أن تويرت ت�أمل يف �أنه من خالل ر�ؤية �شخ�ص ما ن�شط على الإنرتنت،
فمن املرجح �أن ت�ستجيب لتغريداته وتبد�أ يف �إجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة �أخرى ميكن طرحها م�ستقبال وهي تغريدات « ،»ice breakerوالتي من
املفرت�ض �أن ت�ساعد يف بدء حمادثة حول مو�ضوع حمدد ،حيث تتيح �إ�ضافة �س�ؤال
�إىل ملفات امل�ستخدمني ال�شخ�صية حول مو�ضوع يهتمون به ،كطريقة لبدء حمادثة مع
م�ستخدمني �آخرين و�ستبد�أ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل الأ�سابيع القليلة
املقبلة ،و�سيتمكن اجلميع من طلب االن�ضمام �إىل الن�سخة االختبارية من التطبيق� ،إال �أن
ال�رشكة �ستختار ب�ضعة �آالف يف النهاية لإجناز برناجمها التجريبي.

« »Disneyتطرح �سرتة
ذكية لهواة الألعاب

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.

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
 »Jacketخ�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.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن هذه ال�سرتة
�ستفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات
الواقع االفرتا�ضي ،و�ستزيد من تفاعل
امل�ستخدمني مع تلك التقنيات.

�آبل تطور هاتفا قابال للطي
ذكر �أحد املحللني التابعني ل�رشكة
الأمريكية
»Merrill
«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 « »8Kخم�ص�صة
الذكية
للهواتف
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-CES

�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».

يف 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

« »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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توقيف  15مهاجرا
قرارات هامة �ست�صدر عن الندوة الوطنية
غري �شرعي
مفارز م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي ()15
مهاجر غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بكل من
تيارت وغرداية ومتت �إحالة املعنيني على اجلهات
املخت�صة قانونا.

�أبقت على �سقف االنتاج

�أوبك تعتزم �إلغاء
اجتماع �أفريل
تعتزم منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك)
�إلغاء اجتماعها املزمع يف �أبريل ني�سان على �أن
تقرر بدال من ذلك ما �إذا كانت �ستمدد تخفي�ضات
�إنتاج النفط يف يونيو حزيران ،عندما تكون
الأ�سواق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات
الواليات املتحدة على �إيران والأزمة يف فنزويال
و�أو�صت جلنة وزارية بني �أوبك وحلفائها يوم
االثنني ب�أن يلغوا اجتماعهم اال�ستثنائي املقرر له
يف  17و� 18أفريل ،مما يعني �أن املحادثات العادية
املقبلة �ستعقد يف  25و 26جوان وقال وزير الطاقة
ال�سعودي �إن ال�سوق تبدو متخمة باملعرو�ض حتى
نهاية العام ،لكن �أبريل ني�سان �سيكون موعدا مبكرا
جدا التخاذ �أي قرار يتعلق ب�سيا�سة الإنتاج.

ترا�شق «تغريدات» بني
اردوغان ونتنياهو

هاجم الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان،
�أم�س الإثنني ،يائري نتنياهو جنل رئي�س احلكومة
ال�صهيونية بنيامني نتنياهو.
وقال �أردوغان يف كلمة له خالل م�شاركته يف
احتفاالت الذكرى ال�سنوية الـ  104النت�صار الدولة
العثمانية يف معركة جناق قلعة عام  ،1915ويوم
ال�شهداء »:عبارات جنل ال�شخ�ص الذي على
ر�أ�س ال�سلطة ب�إ�رسائيل ت�شبه عبارات الإرهابي
يف نيوزيلندا� ،إذ يتغذون من امل�صدر ذاته»،ورد
نتنياهو على �أردوغان وفق القناة العربية ال�سابعة
بالقول�« :إذا �أراد �أردوغان در�ساً يف احلرية الدينية
واحرتام النا�س من جميع الأديان ،فيمكنه �أن
يتعلم من «الدميقراطية الإ�رسائيلية» التي وكان
جنل نتنياهو كتب تغريدة على تويرت زعم فيها �أن
�إ�سطنبول مدينة م�سيحية وعا�صمة البيزنطيني،
وتعاين االحتالل الرتكي.

رئي�س اجلمهورية ي�ؤكد يف ر�سالة جديدة

قال �أم�س رئي�س اجلمهورية �أن هناك حزمة قرارات و�صفها باملهمة �ست�صدر عن الندوة الوطنية اجلامعة التي «�ستعقد يف القريب العاجل مب�شاركة جميع
�أطياف ال�شعب اجلزائري»� ,ستتخذ «القرارات احلا�سمة الكفيلة ب�إحداث القفزة النوعية التي يطالب بها �شعبنا».

م�.س
وقال الرئي�س بوتفليقة يف ر�سالة له مبنا�سبة
�إحياء ذكرى عيد الن�رص امل�صادف لـ 19
مار�س�« ,إن بالدنا مقبلة على تغيري نظام
حكمها وجتديد منهجها ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي على يد الندوة الوطنية اجلامعة
التي �ستعقد يف القريب العاجل مب�شاركة
جميع �أطياف ال�شعب اجلزائري» ,م�شريا �إىل
�أن مهمة هذه الندوة «ح�سا�سة لأنها هي التي
�ستتخذ القرارات احلا�سمة الكفيلة ب�إحداث
القفزة النوعية التي يطالب بها �شعبنا وخا�صة
�أجيالنا ال�شابة».
و�أ�ضاف رئي�س الدولة �أن هذه القفزة «�ستتج�سد
من خالل تعديل د�ستوري �شامل وعميق �سيبت
فيه ال�شعب عن طريق اال�ستفتاء ,تعديال
يكون منطلقا مل�سار انتخابي جديد مبتداه
االنتخاب الرئا�سي الذي �سي�أتي البالد برئي�سها
اجلديد».
و�أو�ضح رئي�س اجلمهورية �أنه �سيخول لهذه
الندوة «�أن تتداول ,بكل حرية ,حول امل�ستقبل
االقت�صادي واالجتماعي للبالد ,م�ستقبل مثقل
بالتحديات يف هذا املجال ,م�ستقبل يف حاجة
حقا �إىل �إجماع وطني حول الأهداف واحللول
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حوا�ش حممد �أمني

م�ستغامن

لبلوغ تنمية اقت�صادية قوية وتناف�سية ,تنمية
ت�ضمن اال�ستمرار يف منطنا االجتماعي املبني
على العدالة والت�ضامن».
و�أكد يف ذات الإطار� ,أن هذا النهج «�سي�سهم,
ال حمالة ,يف حترر اجلزائر من التبعية
للمحروقات ,ومن تذبذب ال�سوق العاملية لهذه
الرثوة» ,معتربا �أن «تعزيز بالدنا اقت�صاديا
واجتماعيا �سيجعلها تقوى �أكرث ف�أكرث على
احلفاظ على �سالمة ترابها و�أمنها يف حميط
مبا�رش ملتهب ,ويف عامل مثقل مبخاطر

الأزمات املتعددة الأ�شكال».
وقال رئي�س اجلمهورية يف ذات الر�سالة� ,صحيح
�أن للجزائر جي�شا «يتميز بالإحرتافية العالية,
وبروح الت�ضحيات املثالية� ,إال �أن �أمن البالد
وا�ستقرارها يف حاجة كذلك �إىل �شعب يرقى
�إىل م�ستوى تطلعاته االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ,ويحر�ص على ا�ستجماع ما ي�سند به
ويعزز ما يبذله جي�شنا حاليا يف �سبيل حماية
اجلزائر من املخاطر اخلارجية ,لكي يتمتع
هو بالعي�ش يف كنف اال�ستقرار وال�سكينة».

حجز 19كلغ من
الكيف املعالج

�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي
وعنا�رص الدرك الوطني ،مب�ستغامن/
ن.ع ،2.تاجر ( )01خمدرات بحوزته ()19
كيلوغراما من الكيف املعالج ،فيما مت
توقيف �أربعة (� )04أ�شخا�ص على منت
�شاحنتني ( )02حمملتني بـ ()30.096
وحدة من خمتلف امل�رشوبات بكل من
�سعيدة/ن.ع 2.وورقلة/ن.ع.4.

للمطالبة برحيل م�س�ؤويل ملف اليد العاملة املتقاع�سني

بطالو مترنا�ست يوا�صلون احتجاجهم ويهددون بالت�صعيد
وا�صل �أم�س جمموعة من البطالني بتمرنا�ست
احتجاجهم �أمام مقري مديرية الت�شغيل
وكالة الت�شغيل للمطالبة برحيل امل�س�ؤولني
املتقاع�سني مع فتح حتقيق يف جتاوزات
وخروق التوظيف امل�شبوهة  .هدد بطالو مدينة
مترنا�ست املحتجني �أمام مديرية الت�شغيل
والوكالة املحلية للت�شغيل مبوا�صلة الت�صعيد من
لهجة خطابهم يف حالة ما مل حترك ال�سلطات
املعنية �ساكنا للتجاوب مع ما و�صفوه ب�رشعية
مطالبهم والتي ت�أتي يف مقدمتها �رضورة
الإ�رساع يف تنحية م�س�ؤولني ب�سوق ال�شغل

الذين اتهموهم بالتالعب مبنا�صب العمل
املوجهة �إليهم من طرف امل�ؤ�س�سات العمومية
و االقت�صادية  .من جهة ثانية فقد �أكد �أكرث من
متحدث يف املو�ضوع �أن ملف الت�شغيل يعترب
من بني امللفات امللغمة ب�سبب الدو�س ال�صارخ
من طرف امل�س�ؤولني املحليني على ملف اليد
العاملة على تعليمة الوزير الأول الرامية ملنح
�أولوية التوظيف بامل�ؤ�س�سات العاملة برتاب
الوالية لفائدة �أبناء املنطقة  ،حيث ندد ذات
املتحدثني مبا �أ�سموه ب�سيا�سة الت�سويف
والهروب �إاىل الأمام يف معاجلة ان�شغاالتهم

مقابل تف�شي مظاهر املح�سوبية و املحاباة
يف حتديد القوائم اال�سمية للعاطلني على
العمل املعنيني ب�إجراء الفحو�صات املهنية
على م�ستوى امل�ؤ�س�سات العمومية و
االقت�صادية .ومما ال يختلف عليه اثنان بوالية
مترنا�ست احلدودية �أن ملف الت�شغيل �أ�صبح
ي�شكل �صداع حاد للجهاز التنفيذي املن�شغل
يف الظرف الراهن يف البحث عن حلول
جذرية النت�شال الوالية من براثن التخلف
التنموي .
�أحمد باحلاج

غرداية

البليدة:

البطولة الوطنية الع�سكرية  1,4مليار دج م�ستحقات غري
�أول جراحة دماغية يف العامل ما بني املدار�س لكرة القدم م�سددة ل�شركة �سونلغاز
عن بعد � 3آالف كم!

�أجرى جراح �صيني �أول عملية جراحية دماغية عن
بُعد يف العامل ،با�ستخدام تقنية  ،5Gمع تواجد
املري�ض على بعد � 3آالف كم من الطبيب املعالج،
وقام الدكتور لينغ ت�شيباي ،بزراعة منبه ع�صبي
عن بُعد يف دماغ املري�ض ،يوم ال�سبت  16مار�س
اجلاري ،وفقا لتقارير و�سائل الإعالم احلكومية
ال�صينية.
وحت ّكم اجلراح باملعدات املوجودة يف م�ست�شفى
« »PLAGHومقره بكني ،من عيادة يف جزيرة
هاينان اجلنوبية ،الواقعة على بعد � 3آالف كم ،ويُقال
�إن العملية ا�ستمرت � 3ساعات وانتهت بنجاح ،كما
ي�شعر املري�ض الذي يعاين من مر�ض باركن�سون،
بحالة جيدة بعد خ�ضوعه للعملية الرائدة.
وا�ستخدم الطبيب جهاز كمبيوتر مت�صل ب�شبكة
( G5اجليل اخلام�س) ،التي طورتها �رشكة هواوي
ال�صينية .وقال الدكتور لينغ« :بالكاد ت�شعر �أن
املري�ض متواجد على بعد � 3آالف كم».

املعتمدية ال�شهيد «جياليل بونعامة»
بالبليدة البطولة الوطنية الع�سكرية
لكرة القدم داخل القاعة مب�شاركة
 19فريقا من خمتلف املدار�س
الع�سكرية و�أكد قائد مدر�سة تقنيات
املعتمدية العقيد مردا�سي �سامي يف

كلمة افتتاحية على «الأهمية البالغة
التي تكت�سيها الريا�ضة الع�سكرية يف
بناء وتكوين وت�أهيل الفرد املقاتل
كي يكون م�ستعدا وقادرا على
حتمل �أعباء املهام الع�سكرية يف كل
الظروف».

بلغت امل�ستحقات غري م�سددة ل�رشكة
�سونلغاز لدى جمموع زبائنها بوالية
غرداية �إىل غاية نهاية �شهر فرباير
الفارط �أزيد من  1,477مليار دج ,ح�سبما
ك�شفت عنه املديرية املحلية ل�رشكة
توزيع الكهرباء و الغاز (فرع �سونلغاز-

و�سط ).
و تتعلق تلك الديون بالإدارات و
امل�ؤ�س�سات العمومية و قطاعات
الفالحة و ال�صناعة ( 1,11مليار دج) و
كذا الزبائن العاديني �أو العائالت (36,6
مليون دج) ,كما ذكر بيان لل�رشكة.

تلم�سان

مكتتبو عدل يعت�صمون للمطالبة با�سرتجاع حقوقهم
�أقدم نهار �أم�س الع�رشات من مكتبتي عدل على
االعت�صام �أمام مقر وكالة عدل احتجاجا على حتويل
اكتتابهم من مقر والية تلم�سان املنتهية الإ�شغال
بها بحي �أوجليدة اىل مناطق نائية بع�ضها مل تتعدى
ن�سبة الإ�شغال بها ال 40باملائة متهمني مدير الوكالة
وجمعيه ن�صبت نف�سها و�ضعية على ال�سكان  .هذا
وقد تفاجئ املكتتبون الذين ميلكون �أرقاما متقدمة

يف الت�سجيل الوطني بتجاوزهم ومنح �سكناتهم لأرقام
بعدهم وحتويلهم �إىل مواقع خارج مدينة تلم�سان
على غرار احلناية والرم�شي والغزوات التي ال تزال
الإ�شغال مل تنتهي بها حلد �أالن  ،هذا وقد �أتهم
املحتجون مديرية الوكالة و�أع�ضاء اجلمعية بالبزن�سة
بهم خا�صة و�إنهم مل ين�صبوا �أي و�صي عليهم للتكلم
با�سمهم � ،ضف �إىل ذلك �أن املمثلني �صاروا ي�ستغلون

موقعهم لتقريب ملفات ذويهم ،على ح�ساب باقي
املكتتبني  ،من خالل اكت�شاف حيلة �شهادة الإقامة ،
هذا و�أ�شار ال�سكان املتجمهرون �أنهم يعتربون �أرقاما
والأولوية تكون بتاريخ الت�سجيل عو�ض الإقامة خا�صة
و�أنهم اختاروا قامتهم بتلم�سان  ،يف حني ت�ساءل
املكتتبون من دائرة �صربة عن فحوى حتويلهم �إىل
مغنية هذا و�أ�شار املحتجون �أن عملية التحويل �أثرت

على تاريخ الت�سليم كيف ملكتتب قام بالت�سجيل �أوال
وطالب تلم�سان ت�ؤخر ا�ستفادته ويحول �إىل احلناية
التي التزال الأ�شغال مل تتعدى ال 40باملائة �أو �إىل
الرم�شي �أو الغزوات �أو �سبدو التي مل تنطلق الأ�شغال
بها بعد  ،مطالبني وزارة ال�سكن بالتدخل مهددين
باللجوء �إىل العدالة .

حممد بن ترار

