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للمطالبة برحيل م�شوؤويل ملف 
اليد العاملة املتقاع�شني

بـــــــطالو متــــــرنا�شـت 
يوا�شلون احتجاجهم 
ويهددون بالت�شـــعيد

بعد �شريان �شائعات اأم�ص

�شديق �شيهاب ينفي  ا�شــــتقالة 
اأويــــحيى  مـــــــــــن الأرنــــــــدي  

رئي�شه عر�شة للمتابعة الق�شائية

 ت�شريحات بن حموا تفجر حزب
 الكرامة وتهدده باحلل 

 عدم قدرتها على امل�شايرة الإيجابية للحراك الأخري

تنحية مديرة الإعالم برئا�شة 
اجلمهورية فريدة ب�شعة

 اأ�شارت م�شادرنا اإىل 
اأن العديد من اأع�شاء 

اللجنة املركزية 
ي�شتعدون لرفع هذه 
الدعوة الإ�شتعجالية 
�شد معاذ بو�شارب من 
اأجل الإخالء الفوري 

للحزب ، وهي الدعوى 
التي من �شاأنها حتقيق 

نتائج من الناحية 
،،القانونية ...

،،

ph/app.com

ph/app.com



حفظ فريق �ضباب ق�ضنطينة ماء �لوجه للكرة �جلز�ئرية بعدما �أ�ضحى 
�لفريق �جلز�ئري �لوحيد �ملتاأهل يف �ملناف�ضة �لقارية عقب جناحه يف 
جتاوز عقبة دور جمموعات ر�بطة �أبطال �إفريقيا و�لتاأهل �إىل �لدور ربع 

من  �ق�ضي  �لذي  �ل�ضاورة  �ضبيبة  لفريق  بالن�ضبة  �حلال  عك�س  �لنهائي، 
نف�س �ملناف�ضة، قبل �أن يلحق به ن�رص ح�ضني د�ي �لذي ف�ضل بدوره يف 

جتاوز دور جمموعات كاأ�س �لكافو�أق�ضي �أمام �لزمالك �مل�رصي. 

غرداية 

ت�أجيل الطبعة 51 
لعيد الزربية 

�ملقرر  من  كان  �لذي  للزربية  �لوطني  للعيد  �ل51  �لطبعة  تاأجيل  مت 

تنظيمه بوالية غرد�ية يف �لفرتة �ملمتدة من 23 و �إىل غاية 27 مار�س 

�جلاري �إىل �أجل غري حمدد، ح�ضبما علم �ليوم �الثنني من �ملنظمني ، 

وجاء قر�ر تاأجيل هذه �لتظاهرة �لثقافية و�القت�ضادية »يف �آخر حلظة 

الأ�ضباب تقنية وتنظيمية حم�ضة«، كما �أكده �الأمني �لعام للوالية بوعالم 

قرن  ن�ضف  من  �أزيد  منذ  �أ�ضبح  �لذي  �حلدث  هذ�  ويهدف  عمر�ين  

خالل  ميز�ب  و�دي  منطقة  لزو�ر  بالن�ضبة  هام  �ضنوي  موعد  مبثابة 

�لعطلة �ملدر�ضية �لربيعية �إىل �إبر�ز وتثمني �ملوؤهالت �لتي تزخر بها 

منطقة غرد�ية �ضو�ء يف جمال �ل�ضناعة �لتقليدية �أو �ل�ضياحة .

�شرطة احلدود مبطار هواري بومدين 

اإحب�ط حم�ولة تهريب 
9200 اأورو

بتهمة خمالفة �لت�رصيع �ملتعلق بتنظيم �ل�رصف، وحركة روؤو�س �الأمو�ل 

مطار  م�ضتوى  على  �حلدود  �رصطة  م�ضالح  متكنت  �خلارج،  و�إىل  من 

�لرت�ب  �أثناء مغادرته  �أجنبي  �لدويل من توقيف رعية  هو�ري بومدين 

�ل�ضعبة يقدر  �لعملة  �لنيجر، و بحوزته مبلغ مايل من  �لوطني باجتاه 

�أمتعته، و عليه متت م�ضادرته وحتويل  �أورو كان خمباأ د�خل  بـ 9200 

�مل�ضتبه فيه �إىل �مل�ضالح �ملخت�ضة لفتح حتقيق يف �لق�ضية.

غوالم يهنئ كوليب�يل

ال�سي��سي يحفظ م�ء وجه الكرة اجلزائرية

خبر في 
صورة

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

20ملي�را لدعم املوانئ 
الغربية ب�أجهزة �سك�نري متطورة 

يومي 15 و 16 مار�ش

اإره�ب الطريق يح�سد 
اأرواح 5 اأ�سخ��ص

�ضجلت م�ضالح �الأمن �لوطني، يومي 15 و 16 مار�س من �ل�ضنة 
�جلارية )نهاية �الأ�ضبوع(، 98 حادث مرور ج�ضماين على م�ضتوى 

�ملناطق �حل�رصية، �أ�ضفر عن وفاة  05 �أ�ضخا�س وجرح 110 
�آخرين. و ت�ضري �ملعطيات �لتي قامت بها �مل�ضالح �ملخت�ضة 

لالأمن �لوطني �أن  �ضبب وقوع هذه �حلو�دث يعود بالدرجة �الأوىل 
�إىل �لعن�رص �لب�رصي، �إ�ضافة �إىل �لعو�مل �الأخرى . يف هذ� 

دد �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني دعوتها مل�ضتعملي  �الإطار جتجُ
�لطريق �لعام �إىل توخي �حليطة و�حلذر �أثناء �ل�ضياقة مع �حرت�م 

قانون �ملرور وعدم جتاوز �ل�رصعة �ملحددة، دون �لتغا�ضي 
عن �ملر�قبة �لدورية للمركبة، حفاظا على �الأرو�ح و�ضالمة 
م�ضتعملي �لطريق �لعام. كما ت�ضع �ملديرية �لعامة لالأمن 

�لوطني، حتت ت�رصف �ملو�طنني �لرقم �الأخ�رص 1548  وخط 
�لنجدة 17، لتلقي �لبالغات 24 �ضا/ 24 �ضا.

قاملة

ترميم 250 مدر�سة ابتدائية 
�رصعت م�ضالح والية قاملة �أم�س �الثنني يف جت�ضيد �أ�ضغال برنامج 

و��ضع ي�ضتهدف ترميم ما جمموعه 250 مدر�ضة �بتد�ئية موزعة 
عرب �لبلديات �ل34 بالوالية.

و يف ت�رصيح، �أو�ضح رئي�س �جلهاز �لتنفيذي �ملحلي �ل�ضيد كمال 
عبلة على هام�س �إ�رص�فه على �إعطاء �إ�ضارة �نطالق عملية 

�لرتميم على م�ضتوى �ملدر�ضتني �البتد�ئيتني طارق بن زياد و 
عبدي حممد و�ضط �ملدينة، باأنه »مت تخ�ضي�س غالف مايل 

يقارب 1.5 مليار دينار جز�ئري للتكفل باأ�ضغال �لرتميم �ملقررة 
بهذ� �لعدد �لهام من �ملوؤ�ض�ضات بالوالية �لتي حت�ضي ما جمموعه 
284 مدر�ضة �بتد�ئية حيز �خلدمة«و�أ�ضاف باأن »عمليات �لرتميم 

تت�ضمن �أ�ضغاال كربى ومتنوعة ح�ضب �حتياجات كل مدر�ضة 
مبا ي�ضمح من حت�ضني ظروف �لتمدر�س و توفري �ملناخ �الأمثل 
للتح�ضيل �لعلمي للتالميذ« مفيد� باأنه »�ضيتم �النتهاء من كل 

�الأ�ضغال قبل �لدخول �ملدر�ضي �ملقبل 2020/2019«.

هّناأ �لالعب �لدويل �جلز�ئري 
�لالعب  زميله  غوالم  فوزي 
كوليبايل  كاليدو  �ل�ضنغايل 

�أم�س  �أول  �ضهرة  خو�ضه  بعد 
بقمي�س   200 رقم  �ملبار�ة 
حيث  �اليطايل،  نابويل  نادي 

للمنتخب  �الأي�رص  �لظهري  ن�رص 
ح�ضابه  على  تغريدة  �لوطني 
�لتو��ضل  موقع  على  �خلا�س 

باللغة  »�أن�ضتغر�م«  �الجتماعي 
�إىل  تهانيه  يوجه  �اليطالية 

زميله.

ملوؤ�ض�ضات  �لعامة   با�رصت �الإد�رة 
وز�رة  مع  �ملو�نئ  بالتعاون  ت�ضيري 
�لنقل  خمططا من �جل رقمنة �ملو�نئ 
�لن�ضيطة باجلهة �لغربية وتفعيل ن�ضاط 
تهريب  �رتفاع  بها على خلفية  �لرقابة 
بها،  و�ملمنوعة  مطابقة  �لغري  �ملو�د 
حيز  �ملو�نئ   هذه  و�ضعت  و�لتي 
�ل701  ق�ضية  �كت�ضاف  منذ  �لرقابة  
�ل�ضنة  من  �لكوكايني خالل   كلغ 
�ضيخي  بكمال  عرفت  و�لتي  �ملا�ضية 
�أو كمال �لبو�ضي، وذلك من خالل ر�ضد 
�ملو�نئ  تدعيم  �جل  دج من  مليار   20

�لثالثة باأجهزة رقمية  متطورة   .
هذ� وجتري عملية �ملر�قبة �لدقيقة  
بع�س  تفعيل  خالل  من   للمو�نئ 
�مل�ضاريع �جلديدة �لتي ��ضتفادت منها 
حت�ضني  بغر�س  �ملو�نئ  موؤ�ض�ضات 

�خلدمة و ترقيتها ى وذلك بعد ت�ضجيل  
يف  ف�ضاد  ق�ضايا  و  �لتجاوز�ت  بع�س 
ق�ضية  ،�أهما  �لغرب  مو�نئ  ت�ضيري 
�لغري  �ملو�د  و�أكت�ضاف  �لقمح  تهريب 
 ، �ملفرقعات   ، كاملالب�س  �ملطابقة 
جعل   ما  �لغزو�ت  مبيناء   ، �ل�ضيب�س 
�لقائمني على �مليناء ي�ضتنجدون بجها 
�لدولة  برنامج  �ضمن  جديد  �ضكانري 
وتخ�ضي�س  �ملو�ين  برقمنة  �خلا�س 
دج   �أما  مليار  ب20  مايل  غالف 
حتقيقات  فتح  وبعدما  مت  بوهر�ن  
بع�س  �ملوؤ�ض�ضة  خا�ضة  ت�ضيري  حول 
�لعديد من ق�ضايا �لف�ضاد �لتي �ضهدها 
�لذي  جعل  موؤ�ض�ضة  �لقطاع  �الأمر 
بكامري�ت  �مليناء  تقرر  �ال�ضتنجاد  
�ي  �م  تي  »يف  نوع  من  ر�د�ر  و�أجهزة 
�ضكانري  جهاز   �إىل  باالإ�ضافة   « ��س 

يعالج  عاملية  مقايي�س  ذو  متحرك« 
تعزيز  ثانية  وي�ضمن   30 يف  �حلاوية 
�الأمن و �ملر�قبة  �لتقنية  بدقة كبرية 
وعلى  �ملمنوعات  تهريب  لتفادي 

ر�أ�ضها �ملخدر�ت
عرف  م�ضتغامن و�لدي  بوالية  �أما   .
ن�ضيطة  حيث  �رتفعت  مينائها حركة 
�ل�ضادر�ت عربه �إىل 145 باملائة و كانت 
�لتمور و �لبطاطا و �لكو�بل �لكهربائية 
�نت�ضار  و�أمام   �ل�ضادر�ت  مقدمة  يف 
لل�ضيار�ت  �لدويل  �لتهريب  عملية 
�لفا�ضدة   �لبطاطا  بذور  وكذ�    ، عربه 
فقد مت تدعيم �مليناء بجهاز �ضكانري  
متطورة  وباأجهزة  متطور  جد  رقمي 
�ملر�قبة  وحماية  و�ضائل  لتعزيز 

�القت�ضاد �لوطني .
 م.ب
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كذب  رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق 
بخ�صو�س  تداوله  ماثم  كل  مقري 
مل�صاورات  ال�صلطة  دعوة  قبوله 
حني  يف  التوافقية،  احلكومة  ت�صكيل 
الميثل  ال�صلطاين  جرة  اأبو  باأن  اأكد 

حزب حم�س و اإمنا ميثل نف�صه. 
اأكد مقري االأم�س خالل نزوله �صيفا 
على برنامج احلدث لقناة البالد باأن 
يف  وزارية  حقيبة  الأية  راف�س  حزبه 
حكومة بدوي، مو�صحا باأن   ان�صمام 

“اإ�صماعيل  القيادي يف حركة حم�س 
الدين  نور  حكومة  لت�صكيلة  ميمون” 

بدوي ال اأ�صا�س له من ال�صحة. 
اأن  املتحدث  ي�صتبعد   مل  حني  يف   
الرئي�س  على  قد عر�س  االمر  يكون 

�صلطاين  جرة  اأبو  للحزب  االأ�صبق 
موؤ�ص�صات  ميثل  ال  باأنه”  قال  الذي 
حركة جمتمع ال�صلم، وال يتكلم با�صم 

احلركة اإمنا ميثل نف�صه”.
اإميان لوا�س 

خل�ضر الإبراهيمي يدافع عن خطة الرئي�س للخروج من الأزمة و يوؤكد

مطلب »ارحلوا جميعا« هو الذي دمر العراق
.         احلوار اأمر م�ضتعجل ول غنى عنه

ف.ن�ضرين

اأم�س  ال�صابق  الدبلوما�صي  و�صدد 
التحرير«  »�صيف  برنامج  خالل 
االبتعاد  �رضورة  على  الثالثة  للقناة 
املرحلة  تنظيم  و  الت�رضع  عن 
منظمة  بطريقة  للبالد  االنتقالية 
الدبلوما�صي  دعا  و  ومهيكلة 
كل  جلو�س  �رضورة  اإىل  ال�صابق  
قائال   احلوار  طاولة  اإىل  االأطراف  
غنى  ال  م�صتعجل  اأمر  احلوار  »اإن 

مطلب  االإبراهيمي  وو�صف  عنه 
الذي  بامل�رضوع  للجزائريني  التغيري 
احلوار  اإطار  يف  يتحقق   اأن  يجب 
كخطوة  مهيكلة  و  منظمة  بطريقة 
عن   بعيدا  املبتغى   لتحقيق  اأوىل 
التغيري  »اإن  قائال  واأ�صاف  الفو�صى 
ال  اجلزائريون  به  يطالب  الذي 
يجب  لذا   ، مبفرده  يتم  اأن  ميكن 
على اجلميع اجللو�س معا اإىل طاولة 
لقيام  عمل   برنامج  وو�صع   احلوار 

اجلمهورية  الثانية.

االإبراهيمي  اأقر  ال�صياق  ذات  ويف 
بوجود حالة من االن�صداد والتي عرب 
اأمله باأن ال ت�صبح طريقا مغلقا  عن 
االإبراهيمي  وعاد  احلوار  وجه   يف 
 1962 عام  منذ  و  باأنه  التذكري   اإىل 
منعرجات  اجلزائر  �صهدت   ،
وحمطات هامة  مل تكن  اأبدا حمل 
كل  يف  جعلنا  »ما  ونقا�س  تفاو�س 
مرة ن�صقط  يف اخلندق«، لكنه عرب 
باملقابل عن تفاوؤله باأن تكون لبالدنا  
فر�صة تاريخية لو�صعها على امل�صار 

ال�صحيح لفرتة طويلة مع االأزمة التي 
متر بها حاليا  

االإبراهيمي  اأخرى، حتدث  من جهة 
قائال  التحرير،  جبهة  حزب  عن 
»ملاذا يجب اأن يرحل والتعددية هي 
اإن  التي ف�صلت ولي�س اجلبهة« وقال 
مطلب »ارحلوا جميعا« هو الذي دمر 
العراق و قال هل تريدون عراقا اآخر 
لكن  خمتلف  الو�صع  رمبا  باجلزائر 
االإبراهيمي  رد  كما  احلذر.   يجب 
على من يتهمه بعدم اإملامه بالو�صع 

ال�صيا�صي بالبالد موؤكدا انه جزائري 
تامة  دراية  على  وانه  قالبا  و  قلبا 

باأدق تفا�صيل البالد و مل ينقطع عن 
زيارة اجلزائر

�ضهاب ينفي عزمه ال�ضتقالة من الأرندي

اأويحيى يدعو لال�ستجابة 
ملطالب ال�سعب عاجال !

راف�ضني لقرارات ر�ضالة بوتفليقة

التكوين املهني ينظمون 
م�سريات داعمة للحراك

الوطني  للتجمع  العام  االأمني  دعا 
اأويحيى  اأحمد  الدميقراطي 
العاجلة  لال�صتجابة  ال�صلطة 
اأقل  عقب  وذلك  ال�صعب،  ملطالب 
الوزارة  من  اإزاحته  من  اأ�صبوع  من 
للتجمع  العام  االأمني  قال  االأوىل. 
اأحمد  الدميقراطي،  الوطني 
اأويحيى،يف ر�صالة وجهها ملنا�صلي 
اال�صتجابة  من  :«البد  اأنه  االأرندي 
يف اأقرب االآجال للمطالب التي عرب 
خالل  ب�صلمية  اجلزائريون  عنها 
ثمن  حيث  ال�صعبية«،  املظاهرات 
التي  للم�صريات  ال�صلمي  الطابع 
جتوب كل الرتاب الوطني، قائال اأنه 

ال يوجد �صيء اأغلى من اجلزائر.
اأويحيى »فمثلما  وت�صمنت مرا�صلة 
ال�صلمية  املطالب  اجلميع  يحيي 
ل�صعبنا فال بد من اال�صتجابة لها يف 
اأقرب االآجال، حتى جننب بالدنا اأي 
ت�صتعيد  وحتى  اهلل،  قدر  ال  انزالق 
م�صار  ملوا�صلى  اأنفا�صها  اجلزائر 
تنميتها االقت�صادية واالجتماعية«، 
من  اأغلى  �صيء  يوجد  »ال  م�صيفا 
اأو  ماأزق  اأي  من  اجلزائر  اإنقاذ 
اأزمة تعرت�صها فال حكم وال �صلطة 
اأغلى من اجلزائر«. كما حتدث عن 
الر�صالة  ت�صمنتها  التي  االإجراءات 

�صاحبها  وما  لبوتفليقة  االأخرية 
خالل  اأ�صده  برز  �صعبي  رف�س  من 
واعتباره  الفارط،  اجلمعة  حراك 
مطالب  على  لاللتفاف  حماولة 
ال�صعب عرب متديد العهدة الرابعة، 
�صيعمل  اأنه  اأويحيى  قال  حني  يف 
والنقا�صات  امل�صاورات  خالل 
التنازالت  بجميع  االلتزام  على 
املواطنني  اإقناع  �صاأنها  من  التي 
الدميقراطي  االنتقال  مب�صداقية 
ال�صل�س املعرو�س من طرف رئي�س 
“باعتبارها  واأ�صاف  اجلمهورية. 
كذلك  تقنع  اأن  ميكن  تنازالت 
برمتها،  ال�صيا�صية  ال�صاحة  اأطياف 
وال �صيما املعار�صة، للم�صاركة يف 
بكل  فيها  والعمل  الوطنية  الندوة 

�صيادة ودميقراطية .«
مواقع  �صادت  ثانية  جهة  من 
التوا�صل االجتماعي اإ�صاعة تتعلق 
العام  االأمني  اقدام  موعد  بدنو 
ا�صتقالته  تقدمي  على  لالأرندي 
الناطق  رد  حني  يف  احلزب،  من 
�صهاب  �صديق  للحزب  الر�صمي 
يتيح  ال  الداخلي  القانون  باأن 
االإ�صاعة  نافيا  حاليا،  اال�صتقالة 

املتداولة.
�س.ب

 جتمهر املئات من اأ�صاتذة وموظفي 
التكوين املهني اأمام الربيد املركزي 
للحراك  داعمة  �صعارات  رافعني 
الوطنية  باالأعالم  ملتحفني  ال�صعبي 
على  االلتفاف  برف�س  وهاتفني 
اأ�صاتذة  نظم  ال�صعبي.  احلراك 
وموظفو التكوين املهني وقفة م�صاندة 
للحراك ال�صعبي، اأم�س، على م�صتوى 
�صعارات  رافعني  املركزي  الربيد 
و«التكوين  موحد«،  واحد  »�صعب 
ال�صعب  واإىل  ال�صعب  من  املهني 
واحلراك حتيا اجلزائر«، مع االأعالم 
الوطنية طيلة الفرتة ال�صباحية و�صوال 
ملا بعد الزوال، حيث هتف املحتجون 
الذي  للحراك  املتوا�صل  بدعمهم 
انطلق مب�صريات 22 فيفري، مراهنني 
بتوحيد  �صغطه  وحجم  �صلميته  على 

�صوتهم على م�صتوى 48 والية.
املهني  التكوين  موظفو  وحد  كما 
الوطني،  امل�صتوى  على  �صعاراتهم 
الوالئية  املديريات  من  منطلقني 
لت�صكيل م�صريات وا�صعة عرب الواليات 
غرار  على  ال�صلمية  على  التاأكيد  مع 
حيث  الوطني،  احلراك  م�صريات  كل 
وحماولة  االلتفاف  رف�س  اأكدوا 
متديد العهدة الرابعة ل�صالح بوتفليقة 
تيزي  من:  املديريات  خمتلف  عرب 
وبومردا�س  وزو ومترنا�صت وامل�صيلة 
�رضورة  على  موؤكدين  وبجاية، 
التعجيل يف ا�صتجابة ال�صلطة ملطالب 
احلراك ال�صعبي امل�رضوعة، م�صددين 
اأي طرف  باأن تعنت ال�صلطة لن يفيد 

يف �صيء.
�ضارة بومعزة

مقري يوؤكد :

اأبو جرة ال�سلطاين الينتمي حلم�س وميثل نف�سه 

 �سديق �سيهاب ينفي ا�ستقالة اويحيى من االأرندي 

بالتزامن وعيد الن�ضر

فئات وا�سعة توؤكد دعمها للحراك مب�سريات اليوم

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

حركة حم�س لن تقبل امل�ساركة يف ت�سكيل احلكومة

نفى الناطق الر�صمي حلزب االأرندي 
تداوله  ماثم  كل  �صهاب  �صديق 
بخ�صو�س اإ�صتقالة اأويحيى من قيادة 
اأويحيى  احمد  باأن  موؤكدا  احلزب،  
�صيوا�صل مهامه على راأ�س االأرندي. 
اأكد  �صيهاب �صديق االأم�س يف ت�رضيح 
�صحفي  عقب اختتام دورة  الجتماع 

الوطني  للتجمع  الوطني  املكتب 
الدميقراطي مبقر احلزب اأن م�صاألة  
ا�صتقالة االأمني العام للحزب من على 
راأ�س االرندي مل تكن مطروحة اأبدا 
للنقا�س يف االجتماع و ال اأ�صا�س لها 

من ال�صحة على حد قوله. 
مطالب  وبخ�صو�س  اأخر،  �صياق  ويف 

بان  اأكد املتحدث   ال�صعبي  احلراك 
للمطالب  ظهره  يدير  لن  احلزب 
ال�صعبية ، م�صددا بالقول »ان ال�صعب 
اأوىل من ال�صلطة لدى حزب  والوطن 

التجمع الوطني الدميقراطي ».
اجتماع  باأن  �صيهاب  �صديق   واأفاد 
املكتب الوطني  تطرق اىل موا�صيع 

ال�صاعة ودر�صها بكل عمق ، كا�صفا اأن 
مار�س   24 يوم  اجتماع  عقد  احلزب 
للتجمع  الوالئيني  االأمناء  مع  القادم 
بحث  بهدف  الدميقراين  الوطني 
يف  بقوة  رفعها  التي  ال�صعب  مطالب 
م�صريات �صعبية جابت كل الواليات .
اإميان لوا�س

ال�صعب تنظيم  تعتزم فئات وا�صعة من 
للحراك  داعمة  وم�صريات  وقفات 
الن�رض،  وعيد  بالتزامن  ال�صعبي 
املقيمون  واالأطباء  الطلبة  من  بداية 
التن�صيقية  اأعلنت   حيث  واالأطباء، 
امل�صتقلة لالأطباء املقيمني اجلزائريني 
ال�صعبي،  للحراك  م�صاندتها  عن 
املناه�س لقرارات رئي�س اجلمهورية، 
احلكم  بتمديد  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
معلنة  الرئا�صية،  االنتخابات  وتاأجيل 
داعية  ال�صعبية،  بامل�صريات  التحاقها 
االأطباء املقيمني للخروج يف م�صريات 
مار�س،   19 الن�رض  عيد  مع  تزامنا   ،
تعبريا عن م�صاندتهم ملطالب احلراك 

ال�صعبي.
ملمار�صي  الوطنية  النقابة  دعت  كما 
يف  االأطباء  وعمادة  العمومية  ال�صحة 
وقفة  تنظيم  اإىل  لهما،  موحد  بيان 

العا�رضة  ال�صاعة  بداية من  احتجاجية 
امل�صت�صفى  م�صتوى  على  �صباحا 
ومدعومة  با�صا،  م�صطفى  اجلامعي 
على م�صتوى الواليات، داعني الأن ترمز 
�صعار  اأي  عن  بعيدا  البي�صاء  مباآزرهم 
حلوايل  نهاية  حددوا  حني  يف  نقابي، 

13 زواال.
من  الطلبة  و�صط  دعوات  برزت  كما 
م�صريات  عرب  الن�رض  يوم  اإحياء  اأجل 
داعمة للحراك، حمددين مكانها على 
املركزي  بالربيد  العا�صمة  م�صتوى 

الذي حتّول لرمز جامع للحراك.
من جهتها رف�صت العديد من النقابات 
للقاء  االأوىل  الوزارة  دعوة  امل�صتقلة 
واخلا�س  اأم�س  اأول  م�صاء  الت�صاوري 
بت�صكيل احلكومة، موؤكدين اأن خطوتهم 
جاءت ان�صجاما مع ردود ال�صعب الذين 
اإجراءات  كر�صته  ملا  رف�صهم  اأكدوا 

بوتفليقة من وجوه قدمية للنظام.
لقطاع  امل�صتقلة  الـ6  النقابات  ردت 
الرتبية على دعوة الوزارة االأوىل للقاء 
الت�صاوري بالرف�س، حيث اأكدوا يف بيان 
موحد للتكتل اأن التزامهم وانخراطهم 
يف احلراك ال�صعبي الراف�س للقرارات 
رف�صوا  الرئي�س  ر�صالة  ت�صمنتها  التي 
اال�صتجابة للدعوة، معتربين اأن ال�صلطة 
مل تكرتث الأ�صوات املاليني من ال�صعب 
الرف�س  م�صريات  يف  خرجت  التي 
النقابات  واأ�صافت  الفارطة.  اجلمعة 
التم�صك  يقت�صي  الوطني  واجبها  اأن 
عنها  املعلن  واقرتاحاتهم  بقراراتهم 
متديد  برف�س  االأمر  ويتعلق  �صابقا، 
والقرارات  احلالية  الرئا�صية  العهدة 
امل�صاحبة لها يف ر�صالة الرئي�س لعدم 
رف�س  على  التاأكيد  مع  د�صتوريتها، 
مطالب  على  االلتفاف  حماوالت  كل 

واحرتام  وحماية  ال�صلمي  احلراك 
ملرحلة  الدعوة  مع  ال�صعب،  �صيادة 
انتقالية ت�صريها حكومة توافقية بوجوه 
جديدة تكون حمل قبول �صعبي للخروج 
بدوره  الد�صتورية.  غري  الو�صعية  من 
اأعلن املجل�س الوطني الأ�صاتذة التعليم 
اجلامعي رف�صه للدعوة الر�صمية التي 
بداية  احلكومة  رئا�صة  من  تلقاها 
االثنني  م�صاء  من  الثالثة  ال�صاعة  من 
بق�رض احلكومة،  للت�صاور حول ت�صكيل 
احلكومة، قائال اأن مكانه الطبيعي بني 
مطالبه  عن  للدفاع  ال�صعب  �صفوف 
وحتقيق طموحاته امل�رضوعة، مرجعا 
�رضوط  توفر  عدم  اإىل  الرف�س  �صبب 
على  اأنهم  متداركني  احلوار،  وظروف 
اال�صتعداد التام للم�صاركة بقوة يف اأي 

مبادرة وطنية حترتم اأحكام الد�صتور.
�ضارة بومعزة

نفى نائب رئي�س حركة جمتمع ال�صلم 
م�صاركة  فرحات  بن  الرحمان  عبد 
م�صاورات  يف  حم�س  حركة  حزب 
موؤكدا  التوافقية  احلكومة  ت�صكيل 
احلكومة  ت�صكيل  قائمة  �صحة  عدم 
التي تداولتها بع�س �صفحات مواقع 

التوا�صل االجتماعي
مع  ات�صال  يف  فرحات  بن  وقال 
اأن احلزب ال ميكنه  جريدة الو�صط 

التمثيليات  هذه  مثل  يف  امل�صاركة 
الرتقيعية،و  واالإجراءات  الهزلية، 
املطالب  عن  بعيدة  اأنها  اأو�صح 
وال  ال�صعبية،  واالإرادة  احلقيقية 
فينا  الطمع  على  ال�صلطة  جتروؤ 
باالنخراط يف م�صاٍر رف�صه ال�صعب 

بكامله، واأ�صقط �رضعيته بالكلية
و اأكد نائب حركة حم�س اأن الت�صور 
الكلي ومن حيث املبداأ هو االتفاق 

على  واالتفاق  عامة،  مبادئ  على 
 ، ح�صبه  البوتفليقي  العهد  اإنهاء 
تكون  اأال  على  فرحات  بن  و�صدد 
اإ�صالحات  بدون  انتخابات  هناك 
اللجنة  راأ�صها  وعلى  حقيقية، 
على  لالإ�رضاف  امل�صتقلة  الوطنية 
تنظيم االنتخابات، ت�صمن االحتكام 
ال�صعبية،  االإرادة  اإىل  احلقيقي 
يجب  انه  املتحدث  ذات  واأ�صاف 

عدم ال�صماح باإ�رضاف هذه ال�صلطة 
القادمة،  للمرحلة  وت�صيريها 
و�صعبية  �صلمية  على  نحافظ  واأن 
ال�صعبي  احلراك  وا�صتمرارية 
لل�صلطة وباقي  ال�صل�س  واالنتقال 
حمل  تكون  اأن  يجب  التفا�صيل 
ال�صيا�صية  الطبقة  مع  ونقا�س  حوار 

وممثلي احلراك ال�صعبي.
ف.ن�ضرين
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قال الدبلوما�ضي خل�ضر الإبراهيمي اإنه » لي�س و�ضيطا ول مبعوثا«، واإمنا مواطن جزائري قلق على بالده واأ�ضاف الإبراهيمي اأنه ل خمرج من الأزمة �ضوى 
احلوار، م�ضريا اإىل اأن الرئي�س و�ضع خطة للخروج منها وعلى احلكومة وال�ضعب و�ضعها على الطاولة ومناق�ضتها



امل�ؤ�س�سة  جممع  نقابة   واأكدت 
يح�ز  لها  بيان  يف  لل�سيارات  ال�طنية 
اأختامها اأن قرار نزع الثقة من �سخ�ص 
عقد  بعد  جاء  لالحتاد  العام  الأمني 
ا�ستثنائي لال�ستجابة ملطالب  م�ؤمتر 
ترغب  ل  التي  العمالية،  القاعدة 
راأ�ص  على  ال�سعيد  �سيدي  با�ستمرار 
امل�ؤ�س�سة  عمال  داعني  املركزية، 
امل�س�ؤولية  وروح  بال�عي  للتحلي 
على  للحفاظ  الن�ساط  ومبا�رشة 
يف  م��سحني  املحققة،  املكت�سبات 
لتفادي  ال�سياق:” يجب احلر�ص  هذا 
اأي انزلق اأو متييع للهدف املن�س�د”. 
وجددت النقابة التابعة لالحتاد العام 
للحراك  دعمهم  اجلزائريني  للعمال 
ال�سعبي الذي ت�سهده اجلزائر منذ 22 

فيفري.
عدة  من  ال�سعيد  �سيدي  ويعاين  هذا 
�سغ�طات م�ؤخرا، حيث نظم مناووؤوه 

م�ست�ى  على  �سده  وقفات  عدة 
ال�سبت  اآخرها  النقابية،  املركزية 
تطالب  �سعارات  الفارط،  حاملني 
للعمال  العام  لالحتاد  العام  الأمني 

اإياه  متهمني  بالرحيل،  اجلزائريني 
�سد  ال�سلطة  مع  والت�رط  بالف�ساد 
يلتزم  اأن  ينبغي  وما  العمال  م�سالح 
به الإحتاد كممثل عن العمال، خا�سة 

القيام  املخ�ل  ال�حيد  الطرف  اأنه 
الباترونا  وجه  يف  ثقيلة  مهمة  بهكذا 
له  امل�سم�ح  ال�حيد  ك�نه  واحلك�مة 

بامل�ساركة يف الثالثية.
قرب  بالعت�سام  الغا�سب�ن  هدد  كما 
غاية  اإىل  النقابية  املركزية  مقر 
يتم  مل  التي  ملطالبهم  الإ�ستجابة 
ت�ؤخذ بعني الإعتبار رغم الحتجاجات 
العمال  ي�سنها مئات  التي  الكثرية 
املهنية  القطاعات  خمتلف  من 
كما  بح�سبهم،  الت�سيري،  لتنديد ب�س�ء 
التعبئة، حت�سريا  اإىل  املحتج�ن  دعا 
لي�م  لها  التح�سري  يتم  لحتجاجات 
ال�سبت القادم 23 مار�ص، والتي ي�ؤكد 
�ستك�ن  باأنها  ال�سعيد  �سيدي  خ�س�م 
التي  النقابات  لكل  جامعة  وقفة 
خالل   ” احلقرة  و”  التهمي�ص  عانت 
عهدة الأمني العام احلايل املتهم باأنه 
ح�ل املركزية النقابية مللكية خا�سة 
خدمة مل�ساحله ال�سيقة على ح�ساب 

م�سلحة الطبقة العمالية. 

احتج اأم�ص، العديد من الأ�ساتذة وطلبة 
التك�ين املهني ب�لية امل�سيلة، يف م�سرية 
�سلمية �سد متديد العهدة الرابعة، والتي 
للتك�ين  ال�طني  املعهد  من  انطلقت 

الرئي�سية  ال�س�ارع  جابت  م�سرية  ،يف 
التمديد  للمدينة ،مرددين �سعارات �سد 
واملطالبة بالتغري ،م�ؤكدين باأنه ل �س�ت 
يعل� ف�ق �س�ت ال�سعب الذي يريد تغيريا 

جذريا للنظام بعيدا عن كل املراوغات 
بتاأجيل  ال�قت  ربح  �سيا�سة  خالل  من 
النتخابات التي ت�سب يف خانة التمديد 
املحتج�ن  طالب  كما  الرابعة،  للعهدة 

حما�سبة  و  النظام  وج�ه  جميع  برحيل 
ميليه  وما  القان�ن  وتطبيق  الفا�سدين 

الد�ست�ر .
عبدالبا�سط بديار 

الدين  �سم�ص   �رشح الربوفي�س�ر 
ال�سعبية  �سيت�ر فيما يخ�ص امل�سريات 
املطالبة بتغيري النظام والقيام مبختلف 
والحتجاجات يف خمتلف  التظاهرات 
طلب  مرحلة  يف  يدخل  ال�طن  وليات 
ال�سعب  فئات  كل  ي�سمل  وه�  احلريات 
ومطلبهم واحد ه� تغيري النظام الذي 
يرقى  مل  الذي  �سنة  ع�رشين  مدة  ظل 
حت�سري  ه�  املطل�ب  امل�ست�ى  اإىل 
امل�ستقبل  التحديات  مل�اجهة  البالد 
اجلزائر  �سباب  لتطلعات  وال�ستجابة 

ولهذا يجدر ت�سكيل حك�مة جديدة.
الذي  �سيت�ر  الدين  �سم�ص  ذكر  كما 
»�سيف  برنامج  على  �سيفا  نزل 
اأم�ص  الأوىل  الإذاعية  للقناة  ال�سباح« 
حاليا  البالد  تتخلل  التي  النقائ�ص  عن 
التي  البرتول  ومند زمن، مثل مداخيل 
�سارت تعاين التخبط وو�سع اقت�سادي 
دولر  مليار   1000 تقارب  والتي  مزري 
بها  نخلق  ومل  ينبغي  كما  ت�ستغل  ومل 
ثروة لنعدام ت�اجد امل�سداقية والثقة 
كل  لتج�سيد  �رشوريان  يعتربان  اللذان 

ح�لها  اللتفات  الطم�حات ويتطلب 
ومعاجلة  عميقة  اإ�سالحات  لتحقيق 

امل�ساكل القت�سادية
امل�سريات  و�سف  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 
التي قام بها ال�سعب اجلزائري املنددة 
بعد  �سلمية  ب�سفة  كانت  مبطالبه 
ال�سفراء  ال�سرتات  مع  فرن�سا  اأزمة 
تخللتها  التي  بباري�ص  ال�رشطة  مع 
اأبدى  والف��سى حيث  التخريب  اأعمال 
اجلزائري  ال�سعب  بت�رشفات  اإعجابه 
بان  وتب�رش  الفرح،  تبعث  اعتربها  التي 

اجلزائر �ستك�ن يف اأيادي اأمنة
الربوفي�س�ر  ذكر  مت�سل  �سياق  ويف 
اإىل  اللتفات  ه�  الي�م  املطل�ب  اأن 
فلكل  امل�رشوعة،  ال�سعب  مطالب 
ينبغي  لذلك  رحيله  اجل  من  ينا�سل 
م�س�ؤولية  قدر  على  حك�مة  تك�ن  اأن 
ت�ستمر  اأن  من  لبد  القادمة  املرحلة 
هنالك  دام  وما  مهامها،  يف  الدولة 
عق�د واتفاقيات مع اخلارج، فيجب اأن 
جزائر  تدريجيا ل�سمان  التغيري  يك�ن 

دميقراطية.

�سيت�ر، داعيا  الربوف�س�ر  واأ�ساف 
الق�ى ال�سيا�سية اإىل التح�سري لرد يك�ن 
يف امل�ست�ى املطل�ب ومتثيل ال�ظيفة 
احلكماء  من  جلنة  قبل  من  الرئا�سية 
ائتمانا  الأكرث  الطريق  اعتربهم  الذي 
جديدة  ب�ج�ه  انتقالية  مرحلة  لفتح 
تك�ن حمل قب�ل �سعبي ت�ؤ�س�ص جلزائر 

جديدة بنظام جديد.
الراهنة  الرحلة  يف  �سيت�ر  دعا   كما 
ذلك  ويك�ن  ات�سال  قن�ات  خلق  اإىل 
بال�سرتاك  ال�سباب  تنظيم  طريق  عن 
حم�س�بية  بدون  واخلرباء  احلكماء  مع 
قا�سم  ي�جد  بل  ح�سابات،  وت�سفية 
م�سرتك ه� م�سري البالد وو�سع اجلزائر 
ال�سحيح. للم�ساهمة  الطريق  على 
يف  وال�ستقرار  ال�سكينة  ب�سط  يف 
باحليطة  والتحلي  ال�طن  رب�ع  جميع 
با�ستقرار  مي�ص  ما  كل  اجتاه  واحلذر 
القرارات  هذه  وجت�سيد  للعمل  البالد 
مبا  ال�طنية  الق�ى  كل  جانب  اإىل 
واأمال  ال�سعب  طم�حات  مع  يت�افق 
بناء  يف  وامل�ساهمة  التغيري  يف  �سبابه 

م�ستقبله.  ومن جهة ثانية اأ�سار �سيت�ر 
قبل  الرئا�سية  النتخابات  اإجراء  اإىل 
ال�سنة اجلارية 2019 بطرق حرة  نهاية 
ال�قت  ن�ستغل  اأن  يجب  وهنا  ونزيهة 
وهذا  عقالنية  ب�سفة  الأم�ر  لت�سيري 
هذه  قطار  انحراف  منع  اجل  من 
امل�سرية«. والتي ل ترقى اإىل طم�حات 
على  واللتفاف  اجلزائري  ال�سعب 

جت�سيد اإرادته و�سيادته.
 ويف �سياق مت�سل حث �سيت�ر على عدم 
اإق�ساء املعار�سة داعيا عقالء البلد اأن 
لطاملا  والتي  ور�ساد  بحكمة  يتعامل�ا 
ي�جد  بحيث  املطالب  ج�هر  �سكلت 
لديهم  ممن  الأحزاب  روؤ�ساء  من  كثري 
كفاءة، والقا�سم امل�سرتك هنا ه� الثقة 

بينهم وبني ال�سعب.
القيام بكل هده  اإىل م�ا�سلة   كما دعا 
امل�سريات ال�سلمية والت�سعيد الراف�ص 
للنظام واحلك�مة احلالية وحماية هذا 
للم�ساهمة يف حتقيق هدف  املكت�سب 

بناء اجلزائر اجلديدة  

طوبال اميان

الدوائر  �سكان  من  الع�رشات   طالب 
الكرامة  احلدودية  من رئي�ص حزب 
بالعتذار  حم�ا  بن  حممد  ال�سيد 
يف  اأم�ص  نهار  منه  بدر  ما  عن  ف�را 
القن�ات  لحدى  �سحفي   ت�رشيح 
�سكان  اتهم  بعد   ، التليفزي�نية 
الأكل  عن  بحثا  باخلروج  احلدود 
بالتغيري،  املطالبة  ع��ص  والطعام 
فتيل  اأ�سعلت  التي  الت�رشيحات  هذه 
داخليا  �رشاعا  وفجرت  ال�سارع  

و�سط حزب الكرامة  .

من  الع�رشات  خريت  وقد  هذا   
بلدية  ب18  النا�سطة  اجلمعيات 
حزب  رئي�ص  بتلم�سان   حدودية 
العت�سام  اأو  العتذار  بني  الكرامة  
ببلدية  وزاويته   منزله  مقر  اأمام 
الع�رشات  اأعترب  حني  يف   ، ال�س�اين 
من رجال القان�ن ما �رشح به رئي�ص 
واإهانة يف حق  قذف  الكرامة  حزب 
اأخر   جانب  من    ، احلدود  �سكان  
عرفت ت�رشيحات بن حم� ردة  فعل 
حيث   ، الكرامة  حزب  داخل  عنيفة 

احلزب   يف  �سابقني  قياديني  اأكد  
العاجل   التدخل  اإىل  الداخلية  وزارة 
ي�سري  الذي  الكرامة  حزب  اأجل  من 
احلزب  اأن  حيث   ، ف��س�ية  بطريقة 
ي�سري بدون جمل�ص وطني ول مكتب 
ولئي ول جمعية عامة بعد فر�ص بن  
قيادات  اأغلب  على  ال�ستقالة  حم� 
 ، عائلية  ملكية  اإىل  وح�له  احلزب 
من  م�سري  املكتب  اأن   جند  حيث 
وزوجها  وابنته  زوجته  رفقة  قبله 
واأبناء اأخته ل غري الأمر الذي يجعل 

بن حم�  ، جعله  قان�ين  احلزب غري 
النا�ص  و�سب  ال�سلطة  لبل�غ  ك�سلم 
الأع�ساء  بع�ص  با�رش  وقد  هدا   ،
دع�ى  برفع  للحزب  امل�ؤ�س�سني 
ق�سائية �سد بن حم�ا مع اإبالغ وزارة 
يتع�سف  رئي�سه   اأن  بحكم  الداخلية  
اأي  يعقد  ومل  ال�سلطة  ا�ستعمال  يف 
خاللها  من  يعر�ص  عامة  جمعية 
ملا  وفقا  للحزب  الأدبي   التقرير 

تن�ص عليه الق�انني .
 تلم�سان حممد بن ترار

املوؤ�س�سة الوطنية لل�سيارات ال�سناعية

امل�سيلة 

الربوف�سور �سم�س الدين �سيتور ي�سرح:  

رئي�سه عر�سة للمتابعة الق�سائية

�سارة بومعزة

النقابة تنزع الثقة من �سيدي ال�سعيد

اأ�ساتذة وطلبة التكوين املهني يف م�سرية �سلمية �سد متديد

امل�سريات ال�سلمية اأعطت در�سا للعامل  

ت�سريحات بن حموا تفجر حزب الكرامة وتهدده باحلل   

ق�ساة عني متو�سنت  يردون على الطيب لوح 

واجب التحفظ  يفر�ض الوقوف 
حلماية القانون والوطن 

 يف جانفي 2019    

انخفا�ض ال�سادرات 
خارج املحروقات

 عدم قدرتها على امل�سايرة الإيجابية 
للحراك الأخري

تنحية مديرة الإعالم برئا�سة 
اجلمهورية فريدة ب�سعة

  دعوىاإ�ستعجالية  �سد بو�سارب

 لإخالء مقر احلزب

عني  ولية  حماكم  ق�ساة  اأم�ص  اأول  م�ساء  رد 
مت��سنت  الذين اعت�سم�ا اأمام مقر املجل�ص 
الق�سائي  على ت�رشيحات وزير العدل  ال�سيد 
واجب  باحرتام  طالبهم  الذي   ل�ح  الطيب 
التحفظ  املن�س��ص عليه يف القان�ن الداخلي 
املنظم ملهنة الق�ساء  اأنهم الي�م يخرج�ن يف 
احتجاج  وفقا ل�اجب التحفظ الذي يلزم�هم 
ان يحرتم   الذي يجب  القان�ن   اإىل  بالحتكام 
يف دولة القان�ن  . هذا واجمع الق�ساة الذين  
نظم�ا وقفة احتجاجية مبدخل  جمل�ص ق�ساء 
با�سم  اأحكامهم  انهم ي�سدرون  عني مت��سنت  
يرون  الذي  للقان�ن   ووفقا  ال�سعب اجلزائري 
عن  اخلروج  ي�ست�جب  ما  الي�م  يحرتم  مل  انه 

واجب التحفظ للمطالبة بالرج�ع اىل القان�ن  
واحرتامه ل�سمان دولة ق�ية  ت�سمن احلريات  
وجترم اجلرائم ، حيث ت�ساءل اأحد الق�ساة اأنه 
قد  اأويحيى  اأحمد   احلك�مة  رئي�ص  كان  اإذا 
قدم ا�ستقالة حك�مته خالل الأ�سب�ع املا�سي 
و تع�ي�سه  بن�ر الدين  بدوي فاإن الطيب ل�ح  
الي�م ل �سلطة له على الق�ساة بحكم اأنه لي�ص 
هذا   ، احلك�مة  طاقم  ا�ستقالة   بعد  وزيرا 
ودعا الق�ساة  ال�سلطات العليا للبالد ب�رشورة 
مع  التعامل  وكذا  القان�ن   اإىل  الحتكام 
و�سماع   ، النزلقات  لتفادي  ال�سعبي  احلراك 

�س�ت ال�سعب بحكم انه م�سدر ال�سلطة 
حممد بن ترار

بلغ العجز التجاري للجزائر  436ر1 مليار دولر 
ملي�ن  يقدر ب45  مقابل عجز   ،2019 يناير  يف 
39ر1  بـ  قدرت  بزيادة   ،2018 يناير  يف  دولر 
م�سالح  لدى  »واأج«  علمته  ح�سبما  دولر،  مليار 
اإىل  اجلزائرية  ال�سادرات  وتراجعت  اجلمارك. 
مقابل   2019 جانفي  يف  دولر  مليار  367ر2 
835ر3 مليار دولر يف جانفي 2018، بانخفا�ص 
املركز  لبيانات  وفقا  باملائة،  3ر38  ن�سبته 
اجلمارك  معل�مات  واأنظمة  لالإر�سال  ال�طني 
م�ؤقتة   2019 جانفي  اأرقام  اأن  اإىل  اأ�سار  الذي 
بالن�سبة  اأما  م�ؤكدة   2018 يناير  اأرقام  بينما 
اإىل  طفيف  ب�سكل  انخف�ست  فقد  لل�اردات، 
مقارنة   ،2019 جانفي  يف  دولر  مليار  803ر3 
عام  من  ال�سهر  نف�ص  يف  دولر  مليار  880ر3  بـ 

2018، بانخفا�ص قدره 98ر1 باملائة وتبلغ ن�سبة 
تغطية ال�سادرات لل�اردات يف يناير املا�سي 62 
باملائة مقابل 99 باملائة يف جانفي 2018. من 
والتي  املحروقات،  �سادرات  انخف�ست  جهتها، 
اجلزائرية  املبيعات  من  الأكرب  احل�سة  ت�سكل 
باملائة من  32ر90   (  2019 يناير  يف اخلارج يف 
اإجمايل حجم ال�سادرات(، اإىل 14ر2 مليار دولر 
اأي   ،2018 جانفي  يف  دولر  مليار  58ر3  مقابل 
بانخفا�ص قدره 44ر1 مليار دولر )-40 باملائة( 
املحروقات،  خارج  ال�سادرات  انخف�ست  كما 
7ر9  تتعدى  ل  حيث  هام�سية  تزال  ل  والتي 
 229 اإىل  ال�سادرات،  قيمة  اإجمايل  من  باملائة 
ملي�ن دولر يف جانفي 2019، مقابل 250 ملي�ن 

دولر يف جانفي 2018 )-4ر8 باملائة(.  

م�سادر  من   « ال��سط   « علمت 
الإعالم  مديرة  تنحية  مقربة 
ب�سعة  فريدة  اجلمه�رية  برئا�سة 
املن�سب  هذا  �سغلت  اأن  ،بعد 
م�سادر  حتدثت  و   . �سن�ات  لعدة 
برئا�سة  الإعالم  مديرة  تبليغ  عن 
باإنهاء  ب�سعة  فريدة  اجلمه�رية 
يف   ، املن�سب  هذا  من  مهامها 
على  م�س�ؤول جديد  تعيني  انتظار 

مديرية الإعالم بالرئا�سة .
 ويجهل اإىل حد الآن اأ�سباب تنحية 
فريدة ب�سعة ، اإل اأن م�سادر ترى 
اأن الأ�سباب تتعلق بكيفية  تعاطيها 
 ، ال�سيا�سي   احلراك  ملف   مع 

يخ�ص  فيما  حمتملة  اأخطاء  اأو 
للحراك  الإعالمية  املتابعة 
ال�ساحة  يف  امل�ج�د  ال�سيا�سي 
و�سائل  خمتلف  مع  التعامل  و   ،
الإعالم .  ومعروف اأن العديد من 
الر�سمية  وحتى  الإعالم  و�سائل 
اجلزائري  التلفزي�ن  غرار  على 
العديد  وكذلك  ال�طنية  الإذاعة  و 
من و�سائل الإعالم الثقيلة عرفت 
العديد من التخبطات واحتجاجات 
املعاجلة  فيما يخ�ص  ل�سحافييها 
وحماول  احلراك  لهذا  الإعالمية 

التعامل مع احليادية .
ع�سام بوربيع

مقربة  م�سادر  من   " ال��سط   " علمت 
املركزية  اللجنة  اأع�ساء  من  العديد  اأن 
ا�ستعجالية  دع�ى  لرفع  ي�ستعدون 
راي�ص  مراد  ببئر  الإدارية  باملحكمة 
معاذ  الآفالن  من�سق  �سد  بالعا�سمة 
الف�ري  الإخالء  اأجل  من  وذلك  ب��سارب 
اإىل  م�سادرنا  اأ�سارت  و   . احلزب  ملقر 
املركزية  اللجنة  اأع�ساء  من  العديد  اأن 
الإ�ستعجالية  الدع�ة  لرفع هذه  ي�ستعدون 
الإخالء  اأجل  من  ب��سارب  معاذ  �سد 
من  التي  الدع�ى  وهي   ، للحزب  الف�ري 
�ساأنها حتقيق نتائج من الناحية القان�نية 
ملا  اأم�ص  اأول  اجتماع  بعد  هذا  ياأتي   .
باحلراك  ان�سمامهم  اأعلن�ا  72حمافظ 

قابله   ، ب��سارب  برحيل  وطالب�ا  ال�سعبي 
اأع�ساء  خمتلف  بني  تن�سيق  و  اجتماع 
اإبعاد  بهذف  لالأفالن،  املركزية  اللجنة 
معاذ ب��سارب عن احلزب . وي�جد حراك 
تراجع مكانة  ب�سبب  الآفالن  وا�سع داخل 
هذا الأخري يف ال�ساحة ال�سيا�سية ، ل�سيما 
ووج�د   ، ال�سعبي  احلراك  هذا  ظل  يف 
احلزب  فقد  من  التخ�فات  من  العديد 
العديد  عن  ناهيك   ، ال�سيا�سية  ملكانته 
باإدخال احلزب  التي طالب  الأ�س�ات  من 
من  العديد  اأيقظ  ما  وه�   . املتحف  اإىل 
قيادات احلزب من اأجل العمل على انقاذ 

احلزب .
ع�سام بوربيع  

من جهتها �سحبت نقابة املوؤ�س�سة الوطنية لل�سيارات ال�سناعية الثقة من الأمني العام للعمال اجلزائريني عبد املجيد �سيدي 
ال�سعيد، مرجعني قرارهم اإىل مواقفه التي قالوا اأنها ل متت ب�سلة لالحتاد العام.
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جبهة التحرير الوطني



�شركة اإنتاج مركبات الوزن الثقيل 
من عالمة »مر�شيد�س بنز«

ت�شليم 252 �شاحنة من 
 �شنع جزائري لفائدة

 وزارة الدفاع الوطني 
ذات  مركبات  لإنتاج  اجلزائرية  ال�رشكة  �سلمت    
اأم�س  بنز«  »مر�سيد�س  عالمة  من  الثقيل  الوزن 
 252 عن  يقل  ل  ما  العا�سمة,  باجلزائر  الثنني 
املركزية  املديرية  لفائدة  �سنعها,  من  �ساحنة 
للعتاد بوزارة الدفاع الوطني و قد مت التوقيع على 
بروتوكول الت�سليم من قبل ممثل املديرية املركزية 
للعتاد بوزارة الدفاع الوطني, العقيد رداوي تهامي 
موتورز  »اأجلريين  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  كذا  و 

�سارفي�س مر�سيد�س- بنز«, جمال حميوت. 
و بهذه املنا�سبة, او�سح العقيد رداوي خالل ندوة 
من  امل�سطرة  للمنهجية  »جت�سيدا  اأنه  �سحفية 
اأركان   رئي�س  الوطني,  الدفاع  وزير  نائب  طرف 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�سعبي,  الوطني  اجلي�س 
الرامية للرفع من قدرات اجلي�س الوطني  �سالح, 
ال�سناعية  القدرات  تطوير  خالل  من  ال�سعبي 
القت�سادية  ال�سيا�سة  مع  املتما�سية  الع�سكرية 
الهادفة  و  اجلمهورية  رئي�س  من طرف  املعتمدة 
ح�سة  ا�ستالم  اليوم  مت  الوطنية  ال�سناعة  لتفعيل 
اأخرى من العربات التكتيكية من طرف  املديرية 
و  باقتناء  الهيئة املكلفة  للعتاد ب�سفتها  املركزية 

ت�سيري العتاد لفائدة اجلي�س الوطني ال�سعبي«.
قدرة  اأخرى,  مرة  »تثبت,  العملية  هذه  ان  اأبرز  و 
ال�رشكة اجلزائرية لإنتاج مركبات ذات الوزن الثقيل 
من عالمة »مر�سيد�س بنز« بالرويبة حتت و�ساية 
ال�ستجابة  على  الع�سكرية  ال�سناعات  مديرية 
لطلبات زبائنها يف الآجال املحددة«و اأ�ساف اأنه 
التي  العمالقة  »اخلطوات  ذلك  خالل  من  يتبني 
خطاها اجلي�س الوطني ال�سعبي بف�سل الجنازات 
امل�ستويات  جميع  على   حققها  التي  املعتربة  
الت�سليحية  و  التجهيزية  و  الن�سائية  و  التنظيمية 
من  املزيد  اأك�سبه  مما  الإعدادية,  و  التكوينية  و 
الن�سج و التمرين و مزيدا من التطور و التحديث«. 
اأجل  ال�سياق »للعمل با�ستمرار من  و دعا يف ذات 
تن�سيط و تفعيل كافة العوامل املوؤدية اإىل اعتاب 
على  احلفاظ  و  العملياتية  النجاعة  و  القوة 
اجلاهزية  رفع  متطلبات  متتني  و  الأداء  جودة 
العملياتية و مواكبة التطور التكنولوجي يف خمتلف 
لل�رشكة  العام  املدير  قال   بدوره,  املجالت«و 
من  الثقيل  الوزن  ذات  مركبات  لإنتاج  اجلزائرية 
هذه  ان  حميوت  جمال  بنز«,  »مر�سيد�س  عالمة 
النتعا�س القت�سادي من  اإطار  العملية تدخل يف 
اأجل ترقية ال�سناعة و ل�سيما امليكانيكية. و حيا 
املوؤ�س�سة  توليها  التي  »الأهمية  الطار  ذات  يف 
الع�سكرية  ال�سناعة  ترقية  اأجل  من  الع�سكرية 
هذه  حتتاجها  التي  العتاد  خمتلف  توفري  بهدف 
املوؤ�س�سة و كذا املوؤ�س�سات العمومية و اخلا�سة«. 
و �رشح ذات امل�سوؤول ان ال�رشكة تعمل حاليا على 
»اإن�ساء فروع جهوية لعالمة مر�سيد�س-بنز بهدف 
تطوير �سبكة التوزيع و تعيني وكالء معتمدين على 
م�ستوى كافة وليات الوطن«. و على هام�س حفل 
ت�سيلم املركبات, مت عر�س �ساحنات جديدة من 
عالمة »اأكرتو�س« )ACTROS( و كذا �ساحنات 
 )ACCELO( »سغرية من عالمة جديدة »اأ�سيلو�
من  مركبات  اإىل  بالإ�سافة  جزائري,  �سنع  من 
عالمة »�سربنرت«)SPRINTER( و قال حميوت, 
قد  اجلزائر  بنز  مر�سيد�س  ان  ال�سدد,  هذا  يف 
األف   400 يعادل  ما   2018 اأفريل   لغاية  �سوقت 
اأحد الزبائن  اأكد  مركبة. و يف ت�رشيح لل�سحافة, 
لوج�ستريون�س  ملجمع  العام  املدير  رئي�س  هو  و 
اأن  كيني  الب�سائع,  بوعالم  لنقل    )Logitrans(
اتفاقية لقتناء 300 �ساحنة  اأبرم  جممعه كان قد 
�ساحنة   100 مبعدل  مر�سيد�س-بنز   عالمة  من 
اأ�ساف  و   .2019 �سنة  من  ابتداء  ذلك  و  �سنويا 
جودة  مثمننا  �ساحنة,   100 ا�ستلم  قد  جممعه  اأن 

املنتوج املحلي من هذه العالمة.   

واأقدم البطالون على غلق مقر الوكالة 
املحلية لت�سغيل ال�سباب باأرزيو �رشقي 
لل�سباح,  الأوىل  ال�ساعات  منذ  وهران 
ولوجها  من  الوكالة  عمال  منعوا  اأين 
لل�سلطات  عاجل  بتدخل  طالبوا  و 
وهران  ولية  وايل  مقدمتهم  يف  العليا 
اجلهوي  املدير  و  �رشيف  مولود 
للت�سغيل من اأجل و�سع حد لتجاوزات 
ال�رشكات الوطنية و الأجنبية النا�سطة 
البرتوكيماوية  ال�سناعية  باملنطقة 
توظيف  ترف�س  اأين  بطيوة,  و  باأرزيو 

اأن غالبية  بالرغم من  العمالة املحلية 
من  اجلامعات  خريجي  من  البطالني 
تكوينات  لهم  و  تقنيني  و  مهند�سني 
التكوين املهني و  خمتلفة لدى مراكز 
ي�سفع  مل  ذلك  لكن  املهنيني,  التعليم 
قار  عمل  فر�سة  يف  الظفر  يف  لهم 
امل�رشية  »�سورفريت«  مبوؤ�س�سة  �سواء 
حتى  و  »الأمونياك«  لإنتاج  اجلزائرية 
لإنتاج  اجلزائري  الرتكي  املركب 
»�سهايرية«  مبنطقة  ال�سلب  و  احلديد 
يرف�س  اأين  البية,  عني  ببلدية 
و  التوظيف  عن  الأتراك  امل�سوؤولني 
م�سلحة املوارد الب�رشية توظيف اأبناء 
الوكالة  مع  اإداريا  التعامل  و  املنطقة 

لبطيوة  ال�سباب  لت�سغيل  املحلية 
لن�رش  الإقليمي  الخت�سا�س  �ساحبة 
يعتمد  حني  يف  بها,  العمل  عرو�س 
الأتراك على وكالتني خا�ستني للت�سغيل 
التي توظف �سباب من وليات جماورة 
و  منتخبني  بتواطوؤ  بعيدة  اأخرى  و 
لبلديات  املدنية  احلالة  م�سالح 
البية  ,و عني  بطيوة  و  مر�سى احلجاج 
ح�سب ت�رشيحات و اتهامات البطالني 
مما  ا�سرت�سلوا  الذين  املحتجني, 
»احلقرة«  و  الظلم  �سيا�سة  و�سفوها 
على  اأحالتهم  التي  و  عليهم  امل�سلطة 
بالدخول  مهددين  الإجبارية  البطالة 
يف اإ�رشاب جماعي مفتوح عن الطعام 

و�سفوها  التي  مطالبهم  جت�سيد  لغاية 
بال�رشعية و الب�سيطة و التي يكفلها لهم 
القانون و املتمثلة يف من�سب عمل قار 
يحفظ كرامتهم . جدير بالذكر اأن وايل 
وهران كان قد وعد البطالني يف خرجة 
ميدانية للبلديات ال�رشقية موؤخرا بفتح 
حوار مع ال�رشكات الأجنبية و الوطنية 
اأزيد  توفري  و  باملنطقة,  النا�سطة 
لكن حلد   , قار  �سغل  من�سب   230 من 
كتابة هذه الأ�سطر مل جت�سد بعد هذه 
الوقت  يف  الواقع,  اأر�س  على  الوعود 
ال�رشيك  بني  مفاو�سات  جتري  الذي 
ال�سلب  و  احلديد  ملركب  الرتكي 

»تو�سيايل« مع الأمني العام للولية . 

اأ بن عطية

و  ال�سناعة  انتخابات غرفة  مل متر 
جرت  التي  وهران  بولية  التجارة 
بردا  ل  الفارط  رم�سان  �سهر  يف 
ول �سالما,حيث ل زالت تداعياتها 
الأ�سطر,  هذه  كتابة  حلد  متوا�سلة 
للغرفة  ال�سابق  املدير  ف�سل  فبعد 
ثانية,  بعهدة  الظفر  يف  عابد  معاذ 
�رشيف  كرمي  الأعمال  رجل  فوز  و 
مبقعد الرئا�سة و 28 مقعد من اأ�سل 
عابد  املر�سحان  جلاأ  مقعد,   32
فندق  مالك  الأعمال  رجل  و  معاذ 
رفع  على  لوهيبي  كرمي  »زينيت« 
دعوى ق�سائية اإ�ستعجالية للمحكمة 
�رشعية  يف  فيها  يطعنون  الإدارية 

الغرفة  مدير  يتهمون  و  الإنتخابات 
بالتزوير  �رشيف  كرمي  املر�سح  و 
العمل على  , و  يف عملية النتخاب 
املتعاملني  من  كبري  عدد  حرمان 

القت�ساديني من الت�سويت .
يف حني جلاأ املر�سح عابد معاذ اإىل 
حمكمة  اأمام  ق�سائية  دعوى  رفع 
اجلنح بحي جمال الدين �سد مدير 
التابعة  التجارة  و  ال�سناعة  غرفة 
فيها  يتهمه  التجارة,  لوزارة  اإداريا 
بالختال�س و خيانة الأمانة و يتعلق 
الأمر باإخفائه ملبلغ مايل يفوق 250 
قبيل  له  تقدميه  مت  �سنتيم  مليون 
ال�سناعة  غرفة  انتخابات  من  فرتة 

حمددة,  زمنية  بفرتة  التجارة  و 
للمتعاملني  مالية  كا�سرتاكات 
عددهم  يفوق  الذين  القت�ساديني 
ا�سرتاكات  مقابل  متعامل,   300
دج   5000 و   1000 بني  تتاأرجح 
نوعية  ح�سب  تختلف  و  للمتعامل 
حيث  املمار�س,  التجاري  الن�ساط 
الإتهام  اأ�سابع  معاذ  عابد  وجه 
على  الغرفة,بال�ستيالء  ملدير 
املحا�رش  يف  التزوير  و  املبالغ 
لي�ستدعي قا�سي التحقيق امل�ستكي 
لي�سدر  فتح حتقيقا معمقا  و  منهم 
وجه  بانتفاء  يق�سي  موؤخرا  قرارا 
الدعوى, ليقرر ال�ساكي الطعن اأمام 

غرفة ال�ستئناف لدى جمل�س ق�ساء 
املتخذ  القرار  اأيدت  التي  وهران, 
اأول درجة  من قبل قا�سي التحقيق 

مبحكمة اجلنح .
املعركة  زالت  ل  مت�سل  �سياق  يف 
متوا�سلة اأين قرر مدير الغرفة رفع 
دعوى ق�سائية �سد املر�سح ال�سالف 
ذكره بتهمة الو�ساية الكاذبة و ق�سية 
اأخرى يتهمه فيها باأنه يرف�س ت�سليم 
و  ال�سناعة  لغرفة  الر�سمي  اخلتم 
طيلة  بحوزته  كان  الذي  و  التجارة 
فرتة تراأ�سه الغرفة ل 4 �سنوات من 

جوان 2014 لغاية ماي 2018. 
اأ بن عطية

الوطني  الدرك  م�سالح  با�رشت  
الوطني  اجلي�س  قيادة  مع  بالتعاون 
على  خا�سا  امنيا  طوقا  ال�سعبي 
, على  ال�رشيط احلدودي  و  ال�سواحل 
�سبكات  جلوء  حول  معلومات  اثر 
ا�ستغالل  اإىل  املخدرات   تهريب 
لإغراق  ال�سعبي  احلراك  مواعيد 
اجلزائر بكميات من الكيف والتخل�س 
قبل مو�سم  املا�سية  ال�سنة  منتوج  من 
اجلني لهذه ال�سنة  , من خالل العتماد 
على اأكرث من 100 بارون متابع من قبل 
املخطط   لتنفيذ  اجلزائرية  العدالة 

الذي يهدد  بتحويل اجلزائر اإىل مركز 
لتهريب ال�سموم الأمر الذي جعل نائب 
وزير الدفاع يبا�رش بزيارة خاطفة اإىل  
منطقة ب�سار لتجنيد اجلي�س للت�سدي 

لأي خطر عرب ال�سحراء خا�سة  .
هذا وكانت   قوات اجلي�س قد  حماولة 
اإىل  اإ�سافة  بب�سار,   قناطري   3 اإدخال 
كلغ   150 وحوايل  بالنعامة  كلغ   282
ك�سف  على  زيادة  تلم�سان   بحدود 
, كلها جعلت  فقوات  بالبي�س  اأ�سلحة 
وامل�سالح   ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
الأمن  تعمل على اإقامة خمطط امني 

دقيق ملراقبة احلدود والطرق املوؤدية 
اإليها  ل�سمان �سمام الأمان  من جانب 
اخر من اجل حماية ال�سواحل الغربية 
من جتار املخدرات و�سبكات الهجرة 
خفر  م�سالح  �سكلت  �رشعية   الغري 
ال�سواحل  فرقا عائمة خا�سة  لتم�سيط 
تفتي�س  نهار مع  ليل  الغربية  ال�سواحل 
تتكفل  , يف حني  فيه  ي�ستبه  زورق  اأي 
م�سالح الدرك مبراقبة ال�سواحل الغري 
حمرو�سة , هذا مع تفتي�سها يوميا بعد 
معلومات حول حماولة اغراق اجلزائر 
باملخدرات عرب البحر وتاأكد دلك نهار 

اأول اأم�س بعدما متكنت عنا�رش خفر 
حقيبة  حجز  من  بالغزوات  ال�سواحل 
من املخدرات بلغ وزنها حوايل 33كلغ  
فوق  وتطفوا  باإحكام   مغلفة  كانت 
�سطح البحر باملياه الإقليمية  القريبة 
دورية   اثر  وذلك  الغزوات   ميناء  من 
تطفوا  للحقيبة  انتباههم  لفت  اأين 
فوق �سطح البحر والتي بالتقرب منها 
, حيت  الكيف  اأنها خا�سة مبادة  تبني 
يف  معمق   حتقيق  وفتح  حجزها  مت 

الق�سية
 حممد بن ترار

وقفتني   اأم�س  البويرة  مدينة  �سهدت 
 , للعمال  الأوىل   , احتجاجيتني 
مرتب�سي  و  والأ�ساتذة    , والإداريني 

مراكز التكوين املهني اأمام مقر الولية 
ت�سامنا للحراك ال�سعبي الوطني حيث 
طالبوا  برحيل بع�س م�سوؤويل القطاع 

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

احلراك  تبنها  التي  املطالب  نف�س 
ال�سعبي.

ز / م

بعد اإتهامه من قبل مر�شحني بالتزوير و خيانة الأمانة

فارين من العدالة اجلزائرية

البويرة

حمكمة وهران تربئ مدير غرفة ال�شناعة و التجارة 

املغرب ي�شتغل 100 بارون لإغراق اجلزائر باملخدرات 

قطاعا التكوين وال�شوؤون الدينية ينتف�شون

طالبوا بتوظيفهم و معاقبة ال�شركات الأجنبية 

التي ترف�س توظيفهم

بطالون يحاولون النتحار حرقا اأمام 

مقر »اأنام« اأرزيو بوهران
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عا�شت �شبيحة اأم�س، بلدية اأرزيو �شرقي وهران 
على وقع موجة من الغ�شب و الإ�شتياء يف �شفوف 

الع�شرات من البطالني الغا�شبني، حيث اأقدم نحو 15 
�شابا من البطالني الذين ترتاوح معدلت اأعمارهم ما 

بني 20 و 40 �شنة على �شب البنزين على اأج�شادهم 
و حماولة اإ�شرام النار فيها لول تدخل م�شالح الأمن 
العاجل رفقة احلماية املدنية و بع�س العقالء الذين 

اأقنعوا املحتجني الذين كانوا م�شابني بنوبة ع�شبية 
ه�شتريية بالعدول عن قرار حرق اأنف�شهم .



على  الأول  امل�س�ؤول  طالب 
مترنا�ست  ب�لية  التنفيذية  الهيئة 
اجلياليل  دومي  احلدودية 
مقر  اأمام  املحتجني  امل�اطنني 
 ، اجلاري  الأ�سب�ع  بحر  ال�لية 
 ، للعقل  والتحكم  النف�س  ب�سبط 
الت�رسيع  بالعمل على  اإياهم  واعد 
من التحقيقات الأولية للك�سف عن 
الأ�سمية  للق�ائم  النهائية   النتائج 
من  اأكرث  ح�سة  من  للم�ستفيدين 
اجتماعية  �سكنية  وحدة   2000
لها  حدد  التي  عم�مية  اإيجارية 
16 اأفريل كاأخر اجل ، كما الرجل 
ت�زيع  على  بتمرنا�ست  الأول 
مفاتيح ال�سكنات على امل�ستفيدين 
قبل حل�ل �سهر رم�سان املبارك، 
�سكك  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
 ، امل�اعيد  هذه  يف  امل�اطنني 
الع�اقب  من  ال�سلطات  حمذرين 
ال�خيمة التي قد تنجر عن �سيا�سة 
اإىل   . مطلبهم   على  اللتفاف 
فقد �رسبت م�سادرنا  ذلك  جانب 
املعنية  ال�سلطات  اأن  املطلعة 
ع�اقب  من  متخ�فة  بتمرنا�ست 
ال�سمية  الق�ائم  على  الإفراج 
الظرف  يف  لل�سكنات  النهائية 
الراهن وما قد ينجر عن ذلك من 
متر  وقت  يف  عارمة  احتجاجات 
فيه البالد مبخا�س ع�سري ي�سعب 

التكهن بنتائجه ، خا�سة اإذا علمنا 
للم�ستفيدين  الأولية  الق�ائم  اأن 
خلفت حالة من الحتقان والت�سنج 
وذلك  امل�سب�قني  غري  املحلي 
ال��سط  ي�مية  انفراد  خلفية  على 
بخرب اإدراج اأ�سماء مقاولني وجتار 
و  العم�مية  بالإدارة  م�ظفني  و 
الذين  القت�سادية  امل�ؤ�س�سات 
ال�ستفادة  �رسوط  فيهم  تت�فر  ل 
فئة  من  كبري  عدد  اإق�ساء  مقابل 
ذوي الدخل املحدود الذين تعالت 
منا�سبة من  اأكرث من  اأ�س�اتهم يف 

امل�س�ؤولني  بتدخل  املطالبة  اأجل 
و  القائمة  لتجميد  املعنيني 
حما�سبة املت�سببني يف املهزلة  . 
من جهة ثانية فقد اأجمع متابع�ن 
مترنا�ست  ب�لية  املحلي  لل�ساأن 
احلدودية مع دولتي مايل والنيجر ، 
يف ت�رسيح لهم مع ي�مية »ال��سط«، 
الذي  الجتماعي  ال�سكن  ملف  اأن 
بعدد  يعرف طلبا متزايدا مقارنة 
الطلبات ، حيث يعترب هذا القطاع 
التي  الرتاكمات  بني  من  ال�سائك 
�سابقيه،  عن  ال�لية  وايل  ورثها 

ه�ؤلء  ي�سيف  علمنا  اإذا  خا�سة 
ذروته  بلغ  املحلي  الحتقان  اأن 
الرقابية  الأدوات  تفاوت  ب�سبب 
على وترية الجناز تارة و التالعب 
هذا  من  امل�ستفيدين  بق�ائم 
انتظار  ويف   . اأخرى   تارة  النمط 
على  ولية   وايل  وع�د  جت�سيد 
لالإفراج  القا�سية  و  ال�اقع  اأر�س 
على احل�سة ال�سالف ذكرها يبقى 
الأهقار  بعا�سمة  املحلي  ال�سارع 
الرتقب  يعي�س على وقع حالة من 

و النتظار .

احلجرية  دائرة  الثالثاء  الي�م  حتت�سن 
ب�رقلة الحتفالت الر�سمية بالذكرى الـ 
57 لعيد الن�رس 19 مار�س 1962، وذلك 
القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل  باإ�رساف 
جالوي من خالل ت�سطري برنامج ثري 
تتخلله عملية دخ�ل عدد من امل�ساريع 
التنم�ية حيز اخلدمة . قررت ال�سلطات 
ال�لئية تنظيم الحتفال بالذكرى الـ 57 
وح�سبما  احلجرية،  بدائرة  الن�رس  لعيد 
فاإن  ال�لية  وايل  لدي�ان  بيان  به  اأفاد 
الذكرى  هذه  �سي�ستهل  الخرية  هذا 
طفحي  املجاهدين  من  لكل  بزيارة 
حممد  ج�حي  و  فرحات  بن  ال�سايح 
 ، ببيتهما ومن ثم تكرميهما  البي�رس  بن 
قبل الت�جه لبلدية العالية لإعطاء اإ�سارة 
انطالق م�رسوع تعبيد الطرقات باأحياء 
وبنف�س   ، كلم   02 م�سافة  على  العالية 
اىل  امل�س�ؤول  ال�فد  �سيت�جه  البلدية 
اخلدمات  حمطة  لتد�سني  ال�سقة  قرية 
للمنت�ج  معر�س  زيارة  مع  اجلديدة 
اإ�سافة   ، احلجرية  ملنطقة  الفالحي 
املع�س��سب  اجل�اري  امللعب  لتد�سني 
ف�س�ف  البلدية  مبقر  اأما   ، ا�سطناعيا 
ال�سلطات  مبعية  ال�لية  وايل  يق�م 
الث�رية  الأ�رسة  و  الأمنية  و  املدنية 
بالعالية  البلدية  املكتبة  بت�سمية 

برجمة  مع   ، اخلدمة  حيز  وو�سعها 
الذي  التاريخية  لل�س�ر  ملعر�س  زيارة 
ثقافية  ون�ساطات  م�رسحية  �ستتخلله 
وريا�سية وتكرميات باملنا�سبة ، ومن ثم 
الت�جه نح� زاوية �سيدي بلعلمي بالعالية 
اأما   . الزاوية  ترميم  اأ�سغال  ملعاينة 
بالتجمع ال�سكني بالطيبني �سيتم تد�سني 
الرابط  الطريق  وتعبيد  اجناز  م�رسوع 
احلمامدة  ومنطقة  الربيد  حي  بني 
لتد�سني  اإ�سافة  كلم   02 م�سافة  على 
مكتب الربيد بالطيبني بعد اإعادة تهيئته 
وجتهيزه ،اما  مبقر الدائرة  ف�س�ف يتم 
يف نف�س الي�م ت�سمية املركب الريا�سي 
امللعب  اأر�سية  وتد�سني  باحلجرية 
التكفل  اإطار  ويف   ، تع�سيبه  اإعادة  بعد 
بان�سغالت اجلبهة الجتماعية املحلية 
على  ب�رقلة  الأول  الرجل  �سي�رسف 
وت��سعة  تكملة  انطالق  اإ�سارة  اإعطاء 
الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  الأحياء  تزويد 
العتبار  اإعادة  لتد�سني م�رسوع  اإ�سافة 
م�سافة  على  الرئي�سي  بال�سارع  للطريق 
75 كلم ، وكذا تد�سني ال�سطر الأول من 
الطريق الرابط بني الطريق ال�لئي 33 
ومنطقة لقراف الرا�سيدي على م�سافة 

03 كلم .
�أحمد باحلاج

ترويج  ظاهرة  مكافحة  اإطار  يف 
كانت  التي  الكح�لية  امل�رسوبات 
اجلرائم  من  كثري  يف  مبا�رسا  �سببا 
عنا�رس  متكن   ، املرور  ح�ادث  و 
لأمن  التابعني  الق�سائية  ال�رسطة 
ولية ورقلة خالل الي�مني الأخريين 
خطري  مروج  لن�ساط  حد  و�سع  من 
مت  اأين   ، الكح�لية  للم�رسوبات 
ت�قيفه و ه� ب�سدد ممار�سة ن�ساطه 
النخيل  واحات  باإحدى  الإجرامي 
حيث  �سعبي،  �سكني  حلي  املجاورة 
اأ�سفرت العملية من حجز �ستة اآلف 
قارورة  و�سبع�ن  وثالثة  مائة  اأربع  و 
والأحجام  الأن�اع  خمتلف  من  خمر 
الإجراءات  كافة  اإ�ستيفاء  عقب   .

ملف  اإجناز  مت  للتحقيق  القان�نية 
و  املت�رط  �سد  جزائي  ق�سائي 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميه 
املخت�سة ، اأين اأ�سدرت يف حقه اأمر 
الع�د  لإٍرتكابه جنحة  احلب�س  اإيداع 
يف حيازة م�رسوبات كح�لية بطريقة 
بدون  البيع  ق�سد  �رسعية  غري 
رخ�سة. وح�سبما اأفادت به م�سادرنا 
اخلا�سة فاإن العملية الأمنية الن�عية 
تندرج يف اإطار جتفيف منابع ترويج 
خا�سة   ، الكح�ليات  وا�ستهالك 
الآفات  من  الن�ع  هذا  اأن  علمنا  اإذا 
�سببا  كانت  لطاملا  الجتماعية 

مبا�رسا يف جرائم قتل .
�أحمد باحلاج

ب�ستى  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
مترنا�ست،  ولية  باإقليم  اأن�اعها  
لأمن  ال�رسطة  م�سالح  متكنت 
احل�رسي  المن  يف  ممثلة  ال�لية 
الثاين  من ت�قيف �سخ�سني يبلغان 
من العمر )20/17 �سنة( يف ق�سية 
التهديد  طائلة  حتت  ال�رسقة 
بال�رسب  متب�ع  الأبي�س  بال�سالح 

و اجلرح العمدي   .
تقدم   اىل  تع�د  الق�سية   حيثيات 
بخ�س��س  ببالغ  م�اطنني  اأحد 
طائلة  حتت  لل�رسقة  تعر�سه  
متب�ع  الأبي�س  بال�سالح  التهديد 
من  العمدي  اجلرح  و  بال�رسب 
طرف �سخ�سني على م�ست�ى حي 
تكثيف  مت  عليه   و    ، �رس�س�ف 

الأبحاث و العمل الإ�ستعالمي اأين 
فيهما  اإيقاف �سخ�سني م�ستبه  مت 
،و بعد التحقيق معهما و عر�سهما 
على ال�سحية اأين تعرفا عليهما من 
مت  هذا  اإثر  على  و  الأوىل  ال�هلة 
حت�يل الأطراف اإىل مقر ال�رسطة 
بعد  الق�سية،  يف  حتقيق  فتح  و 
النتهاء من الإجراءات القان�نية ، 
اأمام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي  مت 
التي  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
اأ�سدرت يف حق الأول حكم بعامني 
الإيداع و  مع  نافذ  )02( حب�س 
قدرها 100.000 دج  مالية  غرامة 
من  الطفل  ا�ستفاد  حني  يف   ،

الإفراج .
 �أحمد باحلاج

تعهد و�يل ولية مترن��ست دومي �جلياليل يف لقاء جمعه باملحتجني بالإفر�ج على �لقو�ئم �لنهائية 
للم�ستفيدين من �ل�سكنات �لجتماعية يف �لـ16 �أفريل �لد�خل ، مع �لتاأكيد على توزيع �ملفاتيح قبل 

حلول �سهر رم�سان .

�ملو�طنون �سككو� يف هذه �ملو�عيد ويحذرون 

�أحمد باحلاج 

وايل والية مترنا�ست دومي اجلياليل ي�ؤكد للمحتجني :
.  ن�سر �لقو�ئم �لنهائية لل�سكنات يوم 16 �أفريل    .  توزيع �ملفاتيح قبل رم�سان 

من  الع�رسات  اأ�س�ات  تعالت 
من  اجلزائريني  املتقاعدين 
العاجل  التدخل  اأجل  فرن�سا من 
العامة  املديرية  طرف  من 
الريفية  والتنمية  الفالحة  لبنك 
للعمل  ب�رقلة  بدر  وكالة  لدى 
عمليات  بخ�س��س  ب�سفافية 
حت�يل اأم�الهم من بريد اجلزائر 
ت�سجيل  بعد  خا�سة  البنك  اإىل 

اقتطاعات مالية غري مربرة .
نا�سد الع�رسات من املتقاعدين 
فرن�سا  من  اجلزائريني 
وكالة  لدى  كزبائن  املعتمدين 
بنك بدر ب�رقلة بالعملة ال�سعبة 
يف ت�رسيح لهم مع ي�مية »ال��سط 
لبنك  العام  املدير  الرئي�س   ،«
الفالحة والتنمية الريفية ب�عالم 
جبار ب�رسورة التدخل ال�سخ�سي 
والعاجل  لدى م�ساحله بعا�سمة 
حد  و�سع  بغية  ورقلة  ال�احات 
امل�سجلة  التجاوزات  لبع�س 
ب�رقلة  بدر  وكالة   م�ست�ى  على 
ال�سفافية  عدم  يف  املتمثلة   ،
اللب�س  رفع  بخ�س��س  وال��س�ح 
عملية  يكتنف  الذي  والغم��س 
حت�يل اأم�الهم من مراكز الربيد 

حيث   ، البن�ك  اىل  اجلزائرية 
اأنهم  يلم�س�ن بع�س القتطاعات 
من ر�سيدهم بدون مربر قان�ين 
يف  ال�سك  اأدخل  مما   ، يذكر  
يتعامل  ل  البنك  باأن  نف��سهم 
وفق القان�ن اخلا�س مبثل هكذا 

عمليات .
اإىل جانب ذلك فقد مت منا�سدة 
اجلهات املركزية لرفع الغنب عن 
هذه الفئة امل�سنة من امل�اطنني 
الذين ينتظرون هذه املنحة كل 
ل�سد  ال�سرب  بفارغ  اأ�سهر  �ستة 
رمق العي�س يف ظل تدين القدرة 
امل�ست�ى  وارتفاع  ال�رسائية  

املعي�سي .
اأكرث  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
باأن  امل��س�ع  يف  متحدث  من 
امل�سكل القائم ، يتمثل يف حت�يل 
هذا املبلغ املقدر بـ 51170.00 
دج يتم حت�يله اىل 379.17 اأورو  
املر�سلة  ال�ثيقة  ح�سب  وهذا 
الدفع  ك�سف  يف  املتمثلة  رفقة 
ال�ثيقة امل�ستلمة  وكذلك ح�سب 
يف  املتمثلة  اجلزائر  بريد  من 
هذه  اإقدام  عند  ،لكن  �سهادة 
الفئة على �سحب املبلغ املذك�ر 

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

ل��سع حد ملثل هكذا جتاوزات 
يبقى لزاما على فئة املتقاعدين 
على  املح�س�بني  اجلزائريني 
املزري  ال��سع  معاي�سة  فرن�سا 

لأجل غري م�سمى .
�أحمد باحلاج

لتو�سيح عمليات حتويل �لأمو�ل من �لربيد �إىل �لبنوك 

مطالب ب�سفافية بنك بدر ب�رقلة مع املتقاعدين اجلزائريني من فرن�سا 

ورقلة

يف �إطار ت�سديد �خلناق على مروجي �مل�سروبات �لكحولية 

حتت طائلة �لتهديد بال�سالح �لأبي�ض متبوعا بال�سرب  

دائرة احلجرية حتت�سن احتفاالت 
الذكرى الـ 57 لعيد الن�سر 

اأمن ورقلة يحجز  6000 قارورة خمر 

اأمن مترنا�ست يطيح  ب�سخ�سني 
يف ق�سية ال�سرقة 
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رئي�س بلدية عني البنيان لـ"الو�سط":

�سنق�سي على التمدر�س بالدوامني الدخول املدر�سي املقبل
راهن رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية عني البنيان اإيبلعيدان كرمي على الق�ساء على التمدر�س بنظام الدوامني خالل الدخول املدر�سي املقبل عرب 

ا�ستحداث: مدر�ستني جديدتني و3 مدار�س تعرف تو�سعة، مع هدف 30-25 تلميذ بالق�سم اأفق 2020، ناهيك عن جمموعة م�ساريع للمتو�سطات والثانويات، كا�سفا 
عن ا�سرتجاع الأق�سام واملطاعم التي ا�ستغلت ك�سكنات مقدرة بـ16، واعدا بتوفري مطاعم مدر�سية بالن�سبة لكل املدار�س مع نهاية العهدة.

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

"الو�سط"  مع  حواره  يف  اأكد  كما 
اجتماعي  �سكن   142 توزيع  على 
يف   2018 ماي  برجمت  التي 
القريب العاجل مقابل 7000 ملف 
قيد االنتظار، كا�سفا عن انطالق 
بئر  ال�سكن  ديوان  مع  العمليات 
�سيغة  بخ�سو�ص  راي�ص  مراد 
انتظار  يف  املدعم،  الرتقوي 
خطوة الو�سول ال�ستالم امللفات.

وحول امل�ساريع القائمة بالبلدية: 
5 فنادق، اأكد اأن من �ساأنها انعا�ص 

ال�سياحة اأكرث.
 

ننطلق من امليزانية بلدية 
عني البنيان، بكم تقدر، 
وهل هي كافية لبلدية 

بحجم عني البنيان؟
 

بـ56  قدرت  ال�سنة  لهذه  امليزانية 
موجهة  منها،  باملائة   90 مليار، 
باملائة   10 والباقي  لالأجور 
اأجل  ومن  مليار،  بـ5،5  املقدرة 
اال�ستدراك املجل�ص اجلديد قام 
البلدية، فقمنا  باإح�ساء ممتلكات 
اأن  خا�سة  الكراء،  اأ�سعار  بتحيني 
كراء �سكنات البلدية تقدر بـ 200 
حتيينها  رغم  وحتى  لل�سهر،  دج 
رفعت لـ2000 دج، اأي 10 اأ�سعاف، 
ارتفاعا  للم�ستاأجر  يبدو  ما  وهو 
دج   2000 قيمة  ما  لكن  قيا�سيا، 
اأي  للبلدية،  بالن�سبة  تاأثريها  وما 
خا�سة  لنا،  بالن�سبة  �سعيفا  يبقى 
لي�ست  البلدية  �سكنات  عدد  اأن 
كبرية، فتقدر بحوايل: 60 م�سكن.

 
وماذا عن ال�سكنات 

الوظيفية ؟
 

لكل  تابعة  الوظيفية  ال�سكنات 
االلزامي،  ال�سكن  ب�سفة  مدر�سة 
واالأ�ساتذة  املديرين  بع�ص  لكن 
االأق�سام  بع�ص  على  ا�ستولوا 
واأ�سموها بال�سكنات الوظيفية، يف 
حني اأنها لي�ست كذلك يف الواقع، 
ولي�ست  مطاعم  اأو  اأق�سام  بل 
االآونة  اإلزامية، فقمنا يف  �سكنات 
الق�سم   16 با�سرتجاع  االأخرية 
ذلك  �سمن  ا�ستغلت  ومطعم 

االإطار، ليتك حتويلهم الأ�سلهم.

ملف ال�سكن ياأتي على راأ�س 
اهتمامات املواطنني، فما هو 

واقع ال�سكن بالبلدية؟
 

البنيان،  عني  بلدية  م�ستوى  على 
 100 مع  مربع  كم   15 بـ  املقدرة 
ال�سكنات  لها  ي�ساف  ن�سمة،  األف 

اجلديدة التي تعد باالآالف، فنجد 
يطلق  اجلديدة  ال�سكنات  غالبية 
وما  األف م�سكن  ا�سم: حي  عليها 
�سابه، اأما الكوطة فلم ن�ستفد من 
ال�سكن االجتماعي منذ 2008 اإىل 
البنيان  لعني  2018، خ�س�ص  غاية 
اأكرث  142 �سكن اجتماعي، مقابل 
االنتظار.  قيد  ملف   7000 من 
الفارط،  ماي  القائمة  توزيع  ومت 
بعد  قريبا  املفاتيح  و�سي�ستلمون 
بلغت  التي  الطعون  فرتة  انق�ساء 
�سجلنا  عليه  وبناء  طعن،   700
التدارك  مت  اأنه  اإال  التاأخر  بع�ص 

و�سي�ستلمونها قريبا.
فهو  الت�ساهمي  ال�سكن  حول  اأما 
على  �سابقا  االآن،  موجود  غري 
م�ستوى البلدية �سجل 10 مرقني، 
ت�سلم  مل  ال�سكنات  غالبية  لكن 
�سكنات  هناك  ذلك  ومع  لالآن، 

متقدمة بحوايل 80-90 باملائة.
 8000 بقرابة  فتقدر  امللفات  اأما 
واجهت  ال�سيغة  هذه  لكن  ملف، 
املرقني  فنجد  م�ساكل،  عدة 
ال�سكنات  ي�سلموا  مل  العقاريني 
رغم التزامهم بت�سليمها يف غ�سون 
ال�سنتني، اإال اأننا جند �سكنات منذ 
وبناء  التج�سيد.  جتد  ومل   2008
الرتقوي  �سيغة  طرح  مت  عليه 
املدعم، وكبلدية ا�ستلمنا مرا�سلة 
ما  وهو  االإجناز،  اأماكن  الختيار 
ديوان  مع  و�سجلناها  به  قمنا 
ال�سكن بئر مراد راي�ص، يف انتظار 
خطوة الو�سول ال�ستالم امللفات.

 
عرف ملف التمدر�س عدة 
اإ�سكاالت على راأ�سها ملف 

االكتظاظ، ما هو الواقع على 
م�ستوى بلديتكم وما هي 

امل�ساريع اخلا�سة بالقطاع؟
 

حتدي  رفعنا  للتمدر�ص  بالن�سبة 
بنظام  التمدر�ص  على  الق�ساء 
الدوامني، الذي خلق عدة عراقيل 
وبالن�سبة  للتالميذ  بالن�سبة 
لالأولياء، خا�سة املوظفني منهم، 
الدخول  مع  االأ�سا�ص  هذا  على 
املدر�سي القادم نق�سي عليه من 
مدار�ص  عدة  ا�ستحداث  خالل 
مع  جديدتني  مدر�ستني  جديدة، 

الدخول املدر�سي املقبل.
مدر�ستان جديدتان االأوىل بها 12 
للمدير  وظيفي  �سكن  وبها  ق�سما 
ق�سما  بـ12  �سعبان  بدار  ومدر�سة 
كبري  بتقدم  وظيفي  �سكن  واأي�سا 
الدهان،  مبرحلة  االأق�سام  بع�ص 
حني  يف  مار�ص،  نهاية  وت�سليمهم 
يف  االآن  التجهيزات  ت�سليم  اأجلنا 
للحفاظ  االأق�سام  ت�سليم  انتظار 

على �سالمة التجهيزات.

قمنا  مدار�ص   3 ثانية  جهة  من 
ببناءات  م�ستواها  على  بالتو�سعة 
بـ6 اأق�سام لرفع �سغط االكتظاظ، 
ومدر�سة اأخرى بـ4 �سكنات جاهزة 
الق�ساء  على  مراهنني  جديدة، 
خالل  بالدوامني  التمدر�ص  على 

الدخول املدر�سي املقبل.
املدر�سي  للدخول  بالن�سبة  اأما 
الق�سم  معدل  بلوغ  نتمنى   2020
الظروف  وهي  تلميذ   30-25 من 
بناء  وذلك  للتمدر�ص،  املثالية 
على ظروف 6348�سكن "اأال�سبي" 
جديدة  درا�سيتني  مبجموعتني 
مليار   12 حاليا،  درا�سة  حمل 
 18 تتيح  الوالية  من  و6  دينار: 
طور  مدر�سة  وكذلك  مليار، 
على  اأخرى  ومدر�سة  االنطالق 
الدرا�سة،  قيد   1600 م�ستوى 
توفري   2020 مطلع  يتيح  ما  وهو 
لنا  ويتيح  جديدة  ابتدائيات   4

حتقيق الهدف املن�سود.
متو�سطة  املتو�سطات:  اأما 
بعد  بالزاوي  ومتو�سطة  انطلقت 
تخ�سي�سها  �سيتم  الرتحيل  عملية 
على  واأي�سا  املتو�سط،  للطور 
انتظار  يف  �سكن،   800 م�ستوى 
تعزيز  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سغال. 
الثانويات االأربعة بثانوية جديدة، 
قد  الرتبية  قطاع  اأن  جند  ومنه 
اأ�سا�ص  الأنه  االأ�سد  مرتبة  احتل 

العملية.
 

وماذا عن املطاعم املدر�سية؟

املدر�سة،  للمطاعم  بالن�سبة  اأما 
على م�ستوى 22 ابتدائية 7 مطاعم 
متوفرة �سابقا، الدخول املدر�سي 

للف�سل الثاين قمنا بتد�سني مطعم 
ال�سكنات  ا�سرتجاع  بعد  اجلميلة 
ك�سكنات  م�ستغلة  كانت  التي 
لوظيفتها  وا�ستعادتها  وظيفية 
االأ�سا�سية، باالإ�سافة اإىل املطاعم 
بع�ص  �سيق  ظل  يف  املركزية 
امل�ساحة  ناحية  من  املدار�ص 
مطاعم،  على  احتوائها  وعدم 
ي�ساف لها عدم توفر العمال وبناء 
مركزية  مطاعم  خ�س�سنا  عليه 
وت�سمل عدة ابتدائيات، مع نهاية 
املدار�ص  كل  �ستكون  العهدة 
مزودة باملطاعم اإن مل يكن على 
م�ستواها �ستكون مو�سولة مبطعم 

مركزي يتكفل بالعملية.
 

قطاع الريا�سة يعد 
من القطاعات احليوية 

للمواطنني، ما هي رهاناتكم 
بخ�سو�سه؟

 
البنيان  عني  اأن  جند  بالريا�سة 
بفتح  فقمنا  �سباب،  على  تراهن 
�سنة:  خالل  جوارية  مالعب   5
ملعب   ،2018 اجلميلة  ملعب 
ترحيل  بعد  اجلميل  املنظر  حي 
االأحياء، والثالث بـ30 �سكن، وكذا 
اللوز،  نوار  وجنان  بجنان مربوك 
الن�ساط.  حيز  املالعب  هذه 
بقاعتني  برنامج  اإىل  باالإ�سافة 
ريا�سيتني يف انتظار تزويدهم من 
طرف امل�سالح املعنية: �سونلغاز 
البلدية  بو�سط  االأوىل  وال�سيال، 
الرحمن،  عبد  بالطالب  والثانية 
اقرتحنا  الدرا�سة  وبح�سب 
اأجل  من  التغطية  من  ا�ستفادتهم 
االأيام  خالل  للعمل  اتاحتهم 

املمطرة.
 3 على  املجل�ص  �سادق  كذلك 
مبركز  واحدة   : خيم  قاعات 
اجلميل  باملنظر  والثانية  البلدية 
االأقل  بـ11 دي�سمرب. على  والثالثة 
اأقرب  يف  منهم  اال�ستفادة  يتم 

االآجال.

قطاع ال�سياحة يعد من اأهم 
الربامج التي يتم الرهان 

عليها موؤخرا، خا�سة اأن عني 
البنيان مدينة �ساحلية، فما 

هي براجمكم؟
 

معروفة  البنيان  عني  بلدية 
بالفالحة وال�سياحة، االأوىل ت�سري 
يف طريق االندثار، ويتوجب علينا 
وال�سياحة  ال�سياحة،  على  الرتكيز 
م�ساريع  ولدينا  للفنادق  حتتاج 
اأفريكانا  فندق  االأول  فنادق:   5
ب�رشاكة مع املاركري بداية اأ�سغاله 
مع نهاية ال�سنة، وكذلك فندق على 
42 طابق مبيناء  البهجة:  م�ستوى 
باال�ص"  "مادراغ  واآخر  ا�ستقبال، 
ثان  وكذلك  اأ�سغاله،  انطلقت 
باجلميلة يف انتظار انطالقه، قبل 
احلمامات  وفندق  النهاية.  نهاية 

واآخر اأمامه بـ90 باملائة اأ�سغال.
ونحن  باجلميلة،  معروفة  البلدية 
حيث  معها،  و�ساق  قدم  على 
كما  ال�سناعي،  بامليناء  عززناها 

تعرف مبطاعمها.
 

ننتقل ملو�سوع الطرق ما هي 
م�ساريعكم؟

 
االإنارة  على:  ركزنا  احلملة  خالل 

والثالثة  الطرق  وعلى  العمومية، 
يوميات  الأنها  النظافة،  على 
االأمن  متثل  فاالإنارة  املواطن، 
واحلركة  التجارة  تتيح  والتي 
للطرقات  حتتاج  ولكن  والن�ساط، 
التنقل  ب�سهولة  ملرافقتها 
ما  وهو  النفايات،  وترافقها 
املواطن  ملرافقة  فيه  نحتاج 
ودعمه باإخراج النفايات يف الوقت 
اإىل 10، وهو ما  الـ9  املنا�سب من 
منه،  ونعاين  كثريا  غيابه  ن�سجل 
املواطن  على  ينعك�ص  اأنه  خا�سة 
دعوتنا  فنوؤكد  اأوىل،  بدرجة 
رمي  مواقيت  الحرتام  للمواطنني 
للطرقات  بالن�سبة  اأما  النفايات. 
بعد خطوات  فكان امل�رشوع على 
عراقيل  �سجلنا  اأننا  اإال  النطالقه 
القانون  اأن  متوقعة، حيث  تكن  مل 
على  املناق�سة  ن�رش  على  يجربنا 
م�ستوى جريدتني يوميتني: بالعربية 
والفرن�سية، وهو ما اأر�سلناه لالناب 
اإحداها باأ�سبوعية  اأنه مت ن�رش  اإال 
االأ�سغال  انطالق  يومية، ومع  بدل 
الن�رش  كون  منعنا  مت  اأنه  اكت�سفنا 
تاأخري  كلفنا  واالأمر  خاطئا،  كان 

االأ�سغال بـ6 اأ�سهر كاملة.
 

وماذا عن االأ�سواق اجلوارية 
التي تعد جماال حيويا 

للم�ستهلكني؟
 

موؤخرا  القريب،  باملدى  نظرتنا 
موؤقتة  الأ�سواق  بخيارات  قمنا 
جهة،  من  مكلفة  غري  كونها 
لتخفيف  االأماكن،  فاخرتنا 
اأنها  كما  البلدية،  على  ال�سغط 

تكون حمدودة. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية : اجللفة
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة 
اإعالن

ينهي رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية 
اجللفة اإىل علم كافة املواطنني عن فتح �شجل 
خا�س باإجراء حتقيق عمومي حول موؤ�ش�شة 
م�شنفة ) مقهى( الكائنة حي قناين 899 رقم 
05 ينتمي للق�شم 163 جمموعة ملكية 212 
يتمثل يف اأربع حمالت مفتوحة على بع�شها 
يرمز لها ب :   ABCDبلدية اجللفة لفائدة 

ال�شيد)ة( : حب�شي بولرباح و على كل �شخ�س له 
اعرتا�س اأو مالحظة االت�شال مب�شلحة التقنني 
) البلدية املركزية ( كل يوم من ال�شاعة 08:00 
اإىل 12:00 و من 13:00 اإىل 16:30 ماعدا اأيام 
العطل الر�شمية وذلك ملدة )15( خم�شة ع�رش 

يوما ابتداء من تاريخ ن�رش االإعالن يف ال�شحف 
اليومية 

اجللفة يف : 18 مار�س 2019
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

مكتب اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي 
معتمد لدى حمكمة ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22
اعالن عن جلل�شة البيوع العقارية باملزاد العلني 

بطلب من/ ال�شيد اجلومي عبد ال�شالم .
ال�شاكن ب / �شارع عي�شاوي قدور رقم 06 ادرار متخذ موطن  لدى اال�شتاذ را�شدي حممد 

املح�رش الق�شائي الكائن مكتبه بالقليعة .
القليعة 2018/01/08 حتت رقم 18/01  البيع املودع لدى حمكمة  بناء على  قائمة �رشوط 
�شباحا  ع�رش  احلادية   : ال�شاعة  على   2019/03/25 ليوم  املوؤجلة  البيوع  جلل�شة  باحل�شور 

امام حمكمة القليعة .
 تعيني العقار وو�شفه و امل�شاحة االجمالية . ح�شب عقد البيع : قطعة ار�س ذات طبيعة جافة 
فوقها بناية كائنة بخمي�شتي املنطقة احل�رشية احلي ال�رشقي بلدية بوا�شماعيل والية تيبازة 
تقدر م�شاحتها ب واحد ار و ثالثني �شنتيار ) 1 ار و 30 �س ( ت�شكل جمموعة ملكية رقم اربعة 
و خم�شون ) 54 ( ق�شمة م�شاحتها رقم خم�شة ) 05 ( من املخطط العام مل�شح االرا�شي كما 
ان هذه االموال العقارية متتد و ت�شرت�شل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون اأي ا�شتثناء و 
ال حتفظ  .  ح�شب املعاينة امليدانية : قطعة ار�س فوقها بناية من نوع ) طابق حتت االر�س 
+ ط + 1 + �شطح ( ، كائنة بخمي�شتي ، بلدية خمي�شتي ، دائرة بوا�شماعيل والية تيبازة ، تقدر 

م�شاحتها االجمالية ب ) 130.00 م² ( . البناية متكونة من : 
الطابق حتت االر�س : يتكون من غرفتني كبرية ،مطبخ ، حمام و مرحا�س، امل�شاحة املبنية 

تقدر.)110.00 م² (
املبنية  امل�شاحة   . مرحا�س  و  حمام   ، رواق   ، غرف  ثالثة  من  يتكون   : االر�شي  الطابق 

.)120.00 م² (
اأربعة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�س . امل�شاحة املبنية تقدر  الطابق االول : يتكون من 

.)120.00 م² (
ال�شطح امل�شتعمل : يتكون من غرفة ) مغ�شلة ( و �شطح . امل�شاحة املبنية تقدر )40.00م² 

)
 ب�شعر افتتاحي  16.055.000.00دج ، نعلن عن جل�شة البيع عقار عن طريق املزاد العلني  
وذلك جلل�شة املوؤجلة ليوم 2019/03/25 على ال�شاعة : احلادية ع�رش �شباحا امام حمكمة 
القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�شل مبكتبنا 

نحن املح�رش الق�شائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �شبط  حمكمة القليعة 

املح�ضر الق�ضائي .

مكتب اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد لدى 
حمكمة ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي 

الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22<

اعالن عن جل�ضة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�شيد بن راي�س جعفر ال�شاكن ب : 129 نهج �شالح 

بوعكوير اجلزائر .   
�شد : ورثىة �شالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �شالم 

ر�شيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�شام و مرمي .
و بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة 

ال�شبط مبحكمة القليعة يف 2017/10/10 حتت رقم 2017/21 
نعلن عن جل�شة البيوع املربجمة لتاريخ 2019/04/15 على ال�شاعة 

احلادية ع�رش �شباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: قطعة 
ار�س تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �شاحلة 

للبناء م�شاحتها ثالثة وع�رشون ار وت�شعني �شنتيار2.390 م² منف�شلة 
من ملكية اكرب م�شيد عيلها بناية مكونة من جمرد طابق ار�شي 

مق�شم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�س ، حو�س وبئر  وهي 
حمدودة على النحو التايل : من ال�شمال: طريق والئي .من اجلنوب : 
ممر عر�شه05م.من ال�رشق:باقي امللكية .من الغرب: طريق ، ب�شعر 
افتتاحي 20.560.000،00 دج و لكل من يهمه االمر االت�شال مبكتب 

املح�رش الق�شائي او باأمانة �شبط حمكمة  القليعة لالطالع على 
قائمة �رشوط البيع .   

املح�ضر الق�ضائي .  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية مترنا�شت 
دائرة مترنا�شت
بلدية عني امقل

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

الرقم : 2019/01
و�شل ت�شجيل الت�رشيح بتاأ�شي�س جمعية حملية

ذات طابع اجتماعي
مبقت�شى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1433 ه 
املوافق ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 
االأحد 03 فيفري 2019 ت�شليم و�شل ت�شجيل الت�رشيح بتاأ�شي�س 

اجلمعية املحلية ذات طابع ثقايف امل�شماة : 
اجلمعية الطالبية لالأن�شطة الثقافية بلدية عني اأمقل

يرتاأ�شها ال�شيدة : اأوالد جافون ايدى 
الكائن مقرها : حي كرمويان بلدية امقل 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
مالحظة : التاأ�شي�س القانوين للجمعية وفقا الأحكام املادة 09 
من القانون 06/12 املتعلق باجلمعيات و بعد القيام االإجباري 
ب�شكليات االإ�شهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية 
واحدة و ذات توزيع وطني وفقا لالأحكام املادة 18 من الفقرة 

الثانية من القانون ال�شالف الذكر 

اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية ال�ضعبية

مكتب االأ�شتاذ بن حادو حممد حم�رش ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س 
جمل�س ق�شاء اجللفة

الكائن مكتبه : �شارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة الهاتف : 50 
22 027 92 طبقا للمادة 748 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و 

بطلب من ال�شيد )ة( : بوجالل �شليم بن اأحمد 

ال�شاكن )ة( : نهج فل�شطني خن�شلة 
�شد ال�شيد )ة( : بورمادة لزهر عادل بن قدور 

ال�شاكن )ة( : املنطقة ال�شناعية ق�شم 201 جمموعة ملكية 32 بناية 1491 اجللفة 
مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف ال�شيك ال�شادر عن القر�س ال�شعبي اجلزائري 
املمهور  و   2017/12/27  : يف  املوؤرخ   6255407  : رقم  حتت  الزوار  باب  وكالة 
رئي�س  ال�شادر عن  تنفيذي على عقار  اأمر حجز  على  بناءا   . التنفيذية  بال�شيغة 
حمكمة اجللفة بتاريخ : 2018/08/30 حتت رقم : 827 /2018 و املعدل باأمر حتت 
رقم : 2018/930 بتاريخ 2018/09/29. بناءا على تقرير خربة اخلبري االأ�شتاذ بن 
ببيع   2019/02/28 : بتاريخ   19/69  : رقم  فهر�س   67 االإيداع  رقم  بلقا�شم  عمار 
العقار املحجوز و املتمثل يف : 100/50 فقط من العقار على ال�شياع من القطعة 
ال�شياع ح�شب  على  م2(   2465( م�شاحة  اأي  ال�شناعية  باملنطقة  الكائنة  االأر�شية 
العقد حجم 734/97 و الذي يحتوي على م�شتودع ، اإدارة و �شور ، باملزاد العلني 
ب�شعر افتتاحي قدره : اثنى ع�رش مليون و ثالثمائة و خم�شة وع�رشون األف دينار 
جزائري ) 12.325.000.00 دج (   يعلن االأ�شتاذ بن حادو حممد حم�رش ق�شائي 
اإيداع قائمة �رشوط البيع لدى حمكمة اجللفة  لدى جمل�س ق�شاء اجللفة باأنه مت 
باثنى  العقار  لبيع  االفتتاحي  ال�شعر  حدد  و   2019/03/11  : بتاريخ  عليها  موؤ�رش 
ع�رش مليون و ثالثمائة و خم�شة وع�رشون األف دينار جزائري ) 12.325.000.00 
دج ( تقدم االعرتا�شات بعري�شة اإىل ال�شيد رئي�س املحكمة بثالثة اأيام على االأقل 
قبل جل�شة االعرتا�شات املحددة يوم : 2019/04/01 مبكتب رئي�س املحكمة على 
�شبط  باأمانة  البيع  �رشوط  قائمة  على  االطالع  ميكن  و  �شباحا   10:00 ال�شاعة 

حمكمة اجللفة اأو مبكتب املح�رش الق�شائي. 
 

 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رشة الق�شائية

االأ�شتاذة معزوز نبيلة
حم�رشة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة

0551.19.61.45
حم�رش ن�رش م�شتخرج من قائمة �رشوط البيع 

باملزاد العلني املادة 748 من ق اإ م اإ
تعلن املح�رشة الق�شائية املوقعة اأدناه اأنه تنفيذا ال�شند التفيذي املومتثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة القليعة الق�شم العاقاري، موؤرخ يف 2018/05/27 حتت رقم الفهر�س 03256/ 2018 ممهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 

2018/12/03 حتت رقم 2018/2010.
يف  املوؤرخ  احلكم  ديباجة  يف  الوارد  املادي  للخطاأ  وامل�شحح  املوؤيد   2018  /03196 رقم  الفهر�س   ،2018/02648 رقم  ق�شية   ،2018/11/11 يف  املوؤرخ  العقارية،  الغرفة  تيبازة،  ق�شاء  جمل�س  عن  ال�شادر  القرار  على  االطالع  بعد 

2018/05/27
بعد االطالع على ال�شهادة العقارية ال�شادرة عن املحافظ العقاري بزرالدة اإدارة االأمالك الوطنية املوؤرخة يف 2019/01/23

بعد االطالع على م�شتخرج ال�رشيبة العقارية �شادرة عن بلدية الدويرة بتاريخ 2019/01/27
بعد االطالع على تقرير اخلربة املودعة لدى امانة �شبط حمكمة القليعة بتاريخ 2019/02/26 حتت رقم 2019/004 و املوؤ�رش عليها من قبل رئي�شة البيوع العقارية ملحكمة القليعة وذلك ب�شاأن بيع العقار باملزاد العلني.

لفائدة ال�شيد مر�شي عبد القادر بن حممد وريث املرحومة خليفي فطوم بنت ال�شعيد.
العلوان بـ: �شارع االخوة م�شي�س، ال�شويدانية

�شد كل من : ورثة املرحومة خليفي فطومة بنت �شعيد وهم:
ال�شيدة مر�شي خرية بنت حممد 	•  

العنوان: 11 حي جتزئة ي�شوال قويدر زرالدة، اجلزائر.
ال�شيدة مر�شي فاطمة بنت حممد . 	•  

العنوان: �شارع االخوة م�شي�س، ال�شويدانية
ال�شيد مر�شي خل�رش ابن حممد  	•  

العنوان: �شارع االخوة م�شي�س، ال�شويدانية 
ال�شيدة مر�شي حدة بنت حممد 	•  

العنوان: �شارع االخوة م�شي�س، ال�شويدانية
ال�شيدة مر�شي زهرة بنت حممد 	•  

العنوان: �شارع االخوة م�شي�س، ال�شويدانية
ال�شيد مر�شي ر�شيد ابن حممد 	•  

العنوان: �شارع االخوة م�شي�س، ال�شويدانية
ال�شيد مر�شي يحيى بن حممد 	•  

العنوان: �شارع االخوة م�شي�س، ال�شويدانية
التعيني: العقار كائن ب�شارع االخوة م�شي�س بلدية ال�شويدانية والية اجلزائر متمثل يف قطعة اأر�س �شاحلة للبناء م�شيد عليها م�شكن قدمي يحتوي على طابق اأر�شي يتكون من 04 غرف مطبخ، مرحا�س، حمام و�شاحة م�شيد على م�شاحة 
قدرها 128 م2 مع وجود بناية يف طور االإجناز وتقدر امل�شاحة االجمالية للعقار حمل الق�شمة 346 م2 حمدود من ال�شمال بقطعة اأر�س �شاغرة ومن اجلنوب ب�شاحة و�شارع االخوة م�شي�س ومن ال�رشق بعمارات ومن الغرب مبلكيات خا�شة. 

وان ال�شعر االفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�شائي مببلغ يقدر بـ )55.360.000.00 دج ( خم�شة وخم�شون مليون وثالثمائة و�شتون األف دينار جزائري.
واأنه مت حتديد جل�شة االعرتا�شات ليوم االثنني املوافق لـ 2019/04/01 قاعة اجلل�شات على ال�شاعة العا�رشة �شباحا )10:00(

وانه مت حتديد جل�شة البيع باملزاد العلني ليوم االثنني املوافق ل 2019/04/29 قاعة اجلل�شات على ال�شاعة احلادية ع�رش �شباحا)11:00(
ملزيد من املعلومات يرجى االت�شال مبكتب املح�رشة الق�شائية بالعنوان والرقم املدون اأعاله.
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الو�ضط:2019/03/19 الو�ضط:2019/03/19

الو�ضط:2019/03/19

الو�ضط:2019/03/19الو�ضط:2019/03/19

الو�ضط:2019/03/19
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تهنئة
عمت الفرحة بيت عائلة » ميلودي يو�ضف » اأ�ضتاذ مادة الريا�ضيات الذي 

رزق باأّول العنقود  وازدان فرا�ضه مبولودة بهية الطلعة �ضميت على بركة 
اهلل »عبري » وبهذه املنا�ضبة املميزة وال�ضعيدة يتقدم طاقم متو�ضطة عني 

احلجل اجلديدة باأحر التهاين واأطيب االأماين للوالد الكرمي متمنني اأن ترتبى 
املولودة   » عبري »  يف عزه داعني اهلل عز وجل اأن يجعلها اآية يف العلم والدين 

واالأخالق واأقر بها عيون والديها 
..  وال�ضفاء العاجل لالأم اإن �ضاء اهلل

األف مربوك



بقلم الكاتب/�سامي 
اإبراهيم فودة

بكل  ي�سعى  الزنيم  فالحتالل 
اأ�ساليبه الدنيئة لك�رس �سوكة اإرادة 
عرب  عزائمهم  وتثبيط  املنا�سلني 
تقدمي  دون  مر�سهم  يف  اإذاللهم 
ال�سحية  حلالتهم  منا�سباً  عالجاً 
متعمد  ب�سكل  امل�سكنات  �سوى 
ال�سحي  و�سعهم  من  فاأقم  مما 
اخلطر  دائرة  يف  واأ�سبحوا 
اأي  يف  للموت  معر�سة  وحياتهم 
على  انتكا�س  حدوث  حال  حلظة 
قتل  ال�سحي,فجرائم  و�سعهم 
مقربة  يف  بحقهم  ترتكب  متعمدة 
الرملة"بعيداً  بـ"عيادة  ي�سمي  ما 
ك�سف  يف  االإعالم  و�سائل  عن 
وجوه  عن  اللثام  واإماطة  احلقيقة 
ارتكاب  يف  يوغلون  الذين  اللئام 
جرائمهم على مدار ال�ساعة بحق 

االأ�رسى...
املر�سي  االأ�رسى  مع  وخا�سة 
بال�سلل  واآخرين  بال�رسطان 
مزمنة مل جتد  باأمرا�س  وغريهم 
وتنهي  اأوجاعها  من  يداويها  من 
املوجعة,فاإدارة  اآالمهم  لهم 
تبايل  ال  ال�سجون  م�سلحة 
مر�سهم  وخطورة  مبعاناتهم 
تقوم  وال  ال�سحي  و�سعهم  وتردي 
لهم  الالزمة  الطبية  بالفحو�سات 
الرتاخي  �سيا�سة  اإتباع  وتتعمد 
احلاالت  حتويل  يف  والتباطوؤ 
متخ�س�سة  مل�ست�سفيات  اخلطرة 
لتقدمي العالج لهم,فهم يتعر�سون 
الأق�سى ظروف االعتقال ويعي�سون 
وظروفه  االأ�رس  �سندان  بني  ما 
االحتالل  وانتهاكات  القا�سية 
حقوقهم,  كافة  من  وحرمانهم 
ال�رسطان  مر�س  بني مطرقة  وما 

القاتل ... 
اأخواتي  االأماجد  اإخوتي 
ال�سامدين  دربي  رفاق  املاجدات 
يف  املتمر�سني  الثابتني  ال�سابرين 
قالع االأ�رس,اأعزائي القراء اأحبتي 
اليوم  ب�سدده  اأنا  فما  االأفا�سل 
معاناة  على  ال�سوء  ت�سليط  هو 
يف  بال�رسطان  امل�سابني  االأ�رسى 
�سجون االحتالل,فمن على �سطور 
والداين  للقا�سي  نوؤكد  مقايل 
بتحريرهم  مطالبتنا  اأحقية  على 
دون  االأ�رس  من  �رساحهم  واإطالق 
هوؤالء  يرتقوا  اأن  قبل  �رسوط, 
املنا�سلني �سهداء داخل ال�سجون, 

املر�س  بهذا  اإ�سابتهم  نتيجة 
ال�رسطاين اخلبيث القاتل وخا�سة 
يف ظل الالمباالة واالإهمال الطبي 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  وا�ستهتار 

بحياتهم....
االأ�رسى  حاالت  اخطر  ومن 
�سجون  يف  بال�رسطان  امل�سابني 
االحتالل هو االأ�سري �سامي عاهد 
بورم  اأ�سيب  والذي  دياك  اأبو 
مراحله  يف  االأمعاء  يف  �رسطاين 
املوت  ي�سارع  وانه  املتقدمة 
ال�سديد  باخلطر  مهددة  وحياته 
اأي  يف  ا�ست�سهاده  املتوقع  ومن 
حلطة,وقد جرى اعتقاله منذ �سهر 
الإ�سابات  تعر�س  متوز 2002,وقد 
وان  اعتقاله  عملية  اأثناء  خطرية 
يوماً  �سوء  يزداد  ال�سحي  و�سعة 
با�ستمرار حيث  ويرتاجع  يوم  بعد 
بعدما  كيلوغرام   50 وزنه  اأ�سبح 
كان 80 كغم كما انه ال يقوى على 
امل�سي ودائماً ي�سعر باآالم حادة يف 
ي�ستطيع  وال  املعدة  اأعلى  منطقة 

االأكل وال�رسب والنوم...
من  اعتقاله  قبل  يعاين  يكن  ومل 
ج�سدية  اأو  نف�سية  اأمرا�س  اأي 
على  خطرياً  تراجعاً  �سهد  وقد 
اال�ستهتار  نتيجة  ال�سحي  و�سعة 
متار�سه  الذي  الطبي  واالإهمال 
اإدارة م�سلحة ال�سجون بحقه منذ 
�سنوات,حيث انه يتعر�س جلرمية 
االحتالل  �سجون  يف  بطئ  قتل 
على  خطورة  ي�سكل  مما  وهذا 

حياته املهددة باملوت.... 
ال�سجون  اإدارة  م�سلحة  ومازالت 
ب�سكل قاطع  بكل عنجهية ترف�س 
واملنا�سدات  اال�ستغاثات  كل 
املوؤ�س�سات  عرب  اإليها  املوجهة 
عنه  باالإفراج  االإن�سانية 

خارج  ال�سحي  و�سعه  ملتابعة 
حالته  خلطورة  ال�سجون,نتيجة 
بحياته  تعباأ  ال  ال�سحية,واإنها 
كل  احلائط  بعر�س  �ساربة 
املعايري  وكافة  جنيف  اتفاقيات 

الدولية... 
- االأ�سري �سامي عاهد عبد اهلل اأبو 

دياك )36عاماً(
- من مواليد/ 1983 

�سيلة  بلدة  ال�سكن/  مكان   -
الظهر- جنوب مدينة جنني

اعتقاله  مت  االعتقال/  تاريخ   -
اأنهى  وقد   ",2002  /7/  17 منذ 
االأ�رس,  يف  ع�رس  ال�ساد�س  عامه 

ودخل عامه ال�سابع ع�رس"
- احلكم/ 3 موؤبدات +30 عاًماً

يتواجد  حاليا/  االعتقال  مكان   -
فيما ي�سطلح على ت�سميته مب�سلخ 

الرملة
اأ�سري  �سقيق  له  �سامي  االأ�سري   -
مواليد  دياك  اأبو  �سامر  ا�سمه/ 
حزيران   3 منذ  املعتقل  1982م 
املوؤبد  بال�سجن  واملحكوم   2005

وخم�سة وع�رسين �سنة.
- اأن �سلطات االحتالل االإ�رسائيلي 
من  اأ�رسته  معظم  حترم  تزال  ال 
�سيا�سة  �سمن  يندرج  ما  الزيارة, 

"العقاب التع�سفي
ال�سحية  اأو  املر�سية  احلالة 

لالأ�سري �سامي اأبو دياك
ال�سحية  احلالة  تدهورت  لقد 
منذ  دياك  اأبو  �سامي  لالأ�سري/ 
االأوىل  اجلراحية  العملية  اإجراء 
اأمعائه  من  �سم  با�ستئ�سال80  له 
الغليظة يف 9/3/ 2015 مب�ست�سفى 
تعر�س  وقد  االإ�رسائيلي  �سوروكا 
اأ�سيب  العملية  بعد  طبي  خلطاأ 
على اأثرها بالتلوث والت�سمم نتيجة 

عدم النظافة يف ال�سجن,مما اأدى 
الكلوي  بالف�سل  االأ�سري  الإ�سابة 
يف  خطرية  وم�ساعفات  والرئوي 

بقية اأع�ساء ج�سده.
خم�س  له  اأجريت  لقد  علماً 
عمليات جراحية اأخرى ال�ستئ�سال 
اأورام من االأمعاء �سنة 2016 و�سنة 
دخل  2018,وقد  �سنة  ثم   ,2017
اأكرث  العمليات  اأثناء  بحالة غيبوبة 
اال�ست�سهاد  على  واأو�سك  مرة  من 
ي�ساب  االأخرية  الفرتة  يف  واأ�سبح 
بنوبات كريزا و�سّد ع�سالت نتيجة 
على  يعي�س  الطبي,وانه  خلطاأ 
نظام غذائي حمدد ويخ�سع حتت 
وتاأثري  ال�سناعي  التنف�س  اأجهزة 

املخدر منذ اأكرث من �سهر..
وبداية  املا�سي  العام  نهاية  ومنذ 
م�سلحة  اأوقفت   2019 العام 
الرملة  عيادة  واإدارة  ال�سجون 
االأ�سري  عن  الكيماوي  العالج 
�سامي وبررت ذلك باأن ج�سمه مل 
حالته  وباأن  للعالج  ي�ستجب  يعد 
املوت  ي�سارع  منها,وانه  ميوؤو�س 
ال�سديد  باخلطر  مهددة  وحياته 

ويدفع به نحو املوت.
اأ�سم  مقايل  �سطور  على  ومن 
ال�رسفاء  كل  �سوت  اإىل  �سوتي 
عن  الظلم  لرفع  العامل  اأ�سقاع  يف 
اأ�رسانا واأ�سرياتنا املاجدات واأعلن 
مع  واإ�سنادي  وموؤازرتي  ت�سامني 
دياك  اأبو  �سامي  االأ�سري  املعتقل 
يف  وحتديد  االحتالل  �سجون  يف 
ندائي  واأوجه  الرملة  م�سلخ  �سجن 
والهيئات  املوؤ�س�سات  كافة  اإىل 
ال�سحة  منظمة  وخا�سة  الدولية 
العاملية,ومنظمة اأطباء بال حدود 
االإن�سانية  م�سوؤولياتها  بتحمل 
والقانونية  والوطنية  واالأخالقية 
الإنفاذ  والفوري  ال�رسيع  بالتدخل 
العالج  وتوفري  االأ�سري  حياة 
فوات  قبل  له  الالزمة  والرعاية 
القانونية  احلماية  وتوفري  االأوان 
االحتالل  معتقالت  يف  لالأ�رسى 
بالعمل على اإطالق �رساح االأ�رسى 
بال�رسطان,والذين  امل�سابني 
يهددهم املوت يف كل حلظة نظراً 

خلطورة اأو�ساعهم ال�سحية... 
الأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 
يف  القابعني  املاجدات  واأ�سرياتنا 

غياهب �سجون االحتالل
وال�سفاء العاجل للمر�سي امل�سابني 
من  وغريها  ال�رسطان  باإمرا�س 

االأمرا�س الفتاكة باالإن�سان

هناك يف مقابر با�ستيالت العدو ال�سهيوين ت�سارع ع�سرات الأرواح النقية والنفو�س الطاهرة التي تقبع يف 
غياهب ال�سجون الإ�سرائيلية,موت الزوؤام وقهر ال�سجن وظلم ال�سجان,فهم يعي�سون حتت مق�سلة الإهمال 
الطبي املمنهج والت�سويف واملماطلة وعدم الأكرثات مبعاناتهم,وقد اأكد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات 

بوجود "23"اأ�سرياً داخل �سجون الحتالل الإ�سرائيلي يعانون من مر�س ال�سرطان القاتل مبختلف اأنواعه..

بعد اإ�سابته مبر�س ال�سرطان

الأ�صري �صامي اأبو دياك ي�صارع املوت
الأ�سري املري�س اأبو دياك مهدد بدخول 

غيبوبة ل يفيق منها

هيئة الأ�صرى: �صجالت طويلة 
مع الآلم لالأ�صرى املر�صى 
الرملة" معتقل  "بعيادة 

االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت 
�سدر  تقرير  يف  واملحررين 
اأبو  �سامي  االأ�سري  اأن   , عنها 
مير  فهو  االأمرين  يعاين  دياك 
 , للغاية  حرج  �سحي  بو�سع 
اآخر  بعد  يوماً  تزداد  واأوجاعه 
فائدة  ال  اأ�سبحت  وامل�سكنات 
منها, وهو مهدد بدخول غيبوبة 
ال يفيق منها ب�سبب كمية االأدوية 
بها  تزويده  يتم  التي  املخدرة 
داخل ما يُدعى "عيادة الرملة".  
خالل  اأنه  الهيئة  واأو�سحت 
نقل  جرى  املا�سي  االأ�سبوع 
م�سفى  اإىل  دياك  اأبو  االأ�سري 
مرات,  عدة  هروفيه"  "اأ�ساف 
حالته  على  طراأ  تدهور  اإثر 
ن�سبة  يف  ال�رسيع  الهبوط  جراء 
  6 اإىل  ن�سبته  و�سلت  حيث  دمه 
ذات  يف  حرارته  درجة  وارتفاع 

الوقت.
تواجد  خالل  اأنه  واأ�سافت 
بطوارئ  دياك  اأبو  االأ�سري 
امل�سفى, والتي احتجز بها لـ 11 
�ساعة متتالية, بقى االأ�سري مكبل 
اآالمه  يكابد  والقدمني   اليدين 

على االأر�س بانتظار عالجه.
اأن  تقريرها  يف  الهيئة  ولفتت 
 37( دياك  اأبو  �سامي  االأ�سري 
الظهر  �سيلة  بلدة  من  عاماً( 
ق�ساء  حمافظة جنني, هو واحد 
يقبعون  اأ�سرياً   )17( بني  من 
"عيادة  يُ�سمى  مبا  دائم  ب�سكل 
معتقل الرملة", ويعترب اأي�ساً من 
امل�ستع�سية  املر�سية  احلاالت 
االحتالل,  معتقالت  يف  القابعة 
منذ  بال�رسطان  م�ساب   فهو 
وقبل  اأعوام,  ثالثة  من  اأكرث 
ذلك تعر�س خلطاأ طبي بعد اأن 

يف  جراحية  عملية  له  اأُجريت 
يف   2015 عام  اأيلول  يف  االأمعاء 
م�ست�سفى "�سوروكا" االإ�رسائيلي 
من  جزًءا  ا�ستئ�سال  مت  حيث 
اأمعائه, واأُ�سيب اإثر ذلك بت�سمم 
ورئوي,  كلوي  وف�سل  ج�سده  يف 
عمليات  لثالث  بعدها  وخ�سع 
العناية  يتلق  ومل  جراحية, 
تدهور  اإىل  اأدى  وهذا  الالزمة, 

حالته ب�سكل خطري للغاية.
دياك  اأبو  االأ�سري  باأن  يذكر 
معتقل منذ عام 2002 وحمكوم 
مرات  لثالث  املوؤبد  بال�ّسجن 

و)30( عاماً.
تقرير  ر�سد  ال�سياق  ذات  ويف 
مر�سيتني  حالتني  الهيئة 
العيادة,  يف  اأي�ساً  تقبعان 
االأ�سري  حالة  اإحداهما 
عاماً(   24( دراغمة  م�سطفى 
والذي  طوبا�س,  حمافظة  من 
الكبد  يف  م�ساكل  من  يعاين 
ال�سغر  منذ  ي�ستكي  اأنه  كما 
فهو  الكلى  يف  م�ساكل  من 
لديه �سمور كلوي, ومنذ اأن مت 
ال�سحي  و�سعه  �ساء  اعتقاله 
ال�سكر يف  ن�سبة  ارتفاع  ب�سبب 
الدم, واأ�سبح بحاجة للخ�سوع 
ب�سكل  كلوي  غ�سيل  جلل�سات 
دائمة  �سحية  وملتابعة  دوري 
حلالته. اأما فيما يخ�س االأ�سري 
مدينة  من  حويلة  اأبو  حممد 
نابل�س, فهو ي�ستكي من ا�سابة 
لها  تعر�س  الي�رسى  قدمه  يف 
زال  وال  اعتقاله,  عملية  اأثناء 
اأوجاع حادة  يعاين من  االأ�سري 
وي�ستخدم  اال�سابة,  مكان 
امل�سي  ي�ستطيع  لكي  عكازات 

واحلركة.  
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تقرير  ك�شف  ال�شياق،  هذا  ويف 
من  عدد  خالل  من  الهيئة 
اأبرز احلاالت املر�شية  حماميها، 
�شجون  عدة  يف  القابعة  ال�شعبة 
اإ�رسائيلية، ومن بينها حالة االأ�شري 
عاماً(   38( عبيدو  معتز  املقعد 
من حمافظة اخلليل، والذي يعاين 
اإثر  خطرية،  �شحية  اأو�شاع  من 
االحتالل  بر�شا�ش جي�ش  ا�شابته 
اعتقاله،  عملية  اأثناء   2011 عام 
كبرية  باأ�رسار  له  ت�شببت  حيث 
يف  و�شلل  واالأع�شاب،  االأمعاء  يف 
�شاقه  يف  و�شعف  الي�رسى  �شاقه 
االأ�شري  معاناة  ورغم  اليمنى، 
عبيدو وم�شاكله ال�شحية العديدة، 
والتحكم  ال�شيطرة  فاقد  فهو 
باأطرافه، وي�شتخدم كي�ش خارجي 
كبري  ب�شكل  ويعتمد  )لالإخراج(، 
اإدارة  يف  االأ�رس  يف  رفاقه  على 
حياته داخل املعتقل، اإال اأن  اإدارة 
"النقب" ُتعن يف اهماله وال تُقدم 

له اأي عالج �شوى امل�شكنات.  
اأما عن االأ�شري رجائي عبد القادر 
)35 عاماً( من بلدة دير عمار ق�شاء 
ب�رسطان يف  فهو م�شاب  اهلل،  رام 
و�شعه  تفاقم  وقد  والرئة،  الكبد 
ال�شحي ب�شكل كبري عقب تعر�شه 
نقله  اأثناء  وقا�شية  مهينة  ملعاملة 

يف البو�شطة، حيث عانى من اآالم 
من  ال�شفلية  املنطقة  يف  حادة 
اإجراء  مت  اإثرها  وعلى  ج�شده، 
ال�شتئ�شال  له  جراحية  عملية 
اخل�شية  من  ال�رسطاين  الورم 
جل�شات  بتلقي  بداأ  وقد  اليمنى، 
تتم  كانت  لكنها  كيميائي  عالج 
�شيئة  اعتقالية  واأو�شاع  بظروف 
العالج  يتلقى  كان  حيث  للغاية، 
اليدين والقدمني، وقد  وهو مقيد 
اأ�شار االأ�شري ملحامي الهيئة عقب 
زيارته له يف معتقل "النقب"،  باأن 
جل�شات العالج الكيميائي مل تفيده 
�شوءاً،  ال�شحي  و�شعه  ازداد  بل 
حادة  اآالم  من  ي�شتكي  واأ�شبح 
بجميع اأنحاء ج�شده، واأ�شاف باأنه 
عيادة  تُقدم  مل  اأ�شهر  اأربعة  منذ 

املعتقل اأي عالج حلالته.   
ال�شاب  االأ�شري  يواجه  حني  يف 
عاماً(   22( الكرد  اأمين  املقعد 
مدينة  �شمال  عقب  كفر  بلدة  من 
�شحية  ظروفاً  املحتلة،  القد�ش 
اآثار  ي�شتكي من  ال�شوء، فهو  غاية 
 12 اطالق   مت  بعدما  ا�شابته 
ر�شا�شة على  خمتلف اأنحاء ج�شده 
اإثرها  اعتقاله، وعلى  اأثناء عملية 
اأطرافه  يف  �شلل  من  يعاين  اأ�شبح 
االأ�شري  اأو�شح  وقد  ال�شفلية، 
له  زيارتها  عقب  الهيئة  ملحامية 
خالل  باأنه  "اجللبوع"  معتقل  يف 
تواجده فيما ي�شمى عيادة معتقل 
االأمرين،  يعاين  كان  "الرملة"، 

باأو�شاع  ت�شتهرت  الرملة  فاإدارة 
واجلرحى،  املر�شى  االأ�رسى 
لهم  العالج  تقدمي  عن  وتتقاع�ش 
"حبة  باإعطائهم  فقط  وتكتفي 
اأن  منذ  اأنه  واأ�شاف  االأكامول"، 
حت�شنت  "اجللبوع"  اإىل  نقله  مت 
حالته بف�شل زمالئه االأ�رسى، لكن 
اإدارة اجللبوع كاإدارة الرملة تكتفي 
فقط،  لالآالم  م�شكنات  باإعطاءه 
طبيعي  عالج  جلل�شة  وتُخ�شعه 
باأن  علماً  ال�شهر،  يف  واحدة  مرة 
ت�شتدعي  ال�شحية  االأ�شري  حالة 
عر�شه على طبيب عظام خمت�ش 
ال�شحي،  و�شعه  على  لالطالع 
للخ�شوع  ما�شة  بحاجة  اأنه  كما 
جلل�شات عالج طبيعي ب�شكل دائم، 

واإىل متابعة طبية حثيثة.
معتقل  اإدارة  تتعمد  بينما 
االأ�شري  حالة  اهمال  "ع�شقالن" 
عاماً(   24( ال�شويف  اأحمد  ال�شاب 
يعاين من  والذي   ، من قطاع غزة 
ي�شتكي  فهو  �شحية  م�شاكل  عدة 
م�شاكل  ومن  املعدة  يف  اآالم  من 
ثالثة  منذ  يعاين  كما  االأ�شنان  يف 
قوية  ح�شا�شية  من  ون�شف  اأعوام 
�شيق  اأحياناً  له  تُ�شبب  اجللد  يف 
يف  اإعطائه  مت  وقد  التنف�ش،  يف 
املعتقل  عيادة  يف  املرات  اإحدى 
دواء يُدعى )نيورال( اأثر �شلباً على 
االحمرار  زيادة  اإىل  واأدى  حالته، 
وجرى  ج�شده،  يف  واحلبوب 
اإجراء فحو�شات طبية له،  موؤخراً 

ابالغه  يتم  مل  اللحظة  لغاية  لكن 
بنتيجة الفح�ش ومل يتم ت�شخي�ش 
وتكتفي  �شحيح،  ب�شكل  مر�شه 
باإعطاء  حالياً  املعتقل  اإدارة 

امل�شكنات.  
حالة  اأي�شاً  الهيئة  تقرير  ووثق 
املعتقل مقداد احليح )25 عاماً( 
مدينة  �شمال  �شوريف  بلدة  من 
اآثار  من  ي�شتكي  والذي  اخلليل، 
اأثناء  لها  تعر�ش  التي  ا�شابته 
اأُ�شيب  حيث  اعتقاله،  عملية 

هناك  زالت  وال  وراأ�شه،  برقبته 
توؤثر  فكه  يف  موجودة  ر�شا�شة 
ما�شة  بحاجة  وهو  حالته،  على 
وجل�شات  فحو�شات  الجراء 
"اإي�شل"  اإدارة  لكن  طبيعي  عالج 
ال�شحي  لو�شعه  تكرتث  ال 
من  معاناته  عن  عدا  ال�شعب، 
جرى  التي  الت�شوي�ش  اأجهزة 
اأق�شام  داخل  موؤخراً  تركبيها 
خطراً   تُ�شكل  والتي  املعتقل، 
له  وتُ�شبب  حالته  على  وتهديداً 

اأوجاع حادة يف راأ�شه.
با�شل  باالأ�شري  يتعلق  وفيما 
االأ�شمر من بلدة بيت رميا ق�شاء 
م�شاكل  من  يعاين  فهو  اهلل  رام 
باأ�شنانه، واالأ�شري فايز حامد من 
فهو  اهلل  رام  ق�شاء  �شلواد  بلدة 
ي�شتكي من م�شاكل بالقولون ومن 
اللحظة  ولغاية  ال�شقيقة،  اأوجاع 
مل تُقدم عيادة معتقل "اإي�شل" اأي 

عالج لكال االأ�شريين.

االحتالل ُيعمق معاناة االأ�سرى املر�سى بتجاهل اأو�ساعهم ال�سحية واال�ستهتار بحياتهم

تقرير : هيئة �ش�ؤون 
الأ�شرى واملحررين

عن بتنفيذ �شيا�شة القتل البطيء بحق الأ�شرى املر�شى واجلرحى القابعني  اأكد تقرير �شادر عن هيئة �ش�ؤون الأ�شرى واملحررين، اأن �شلطات الحتالل تمُ
يف معتقالت الحتالل، فهي تتعمد ا�شتهدافهم باهمال اأو�شاعهم ال�شحية وال�شتهتار بحياتهم، وتركهم يكابدون الأوجاع.

االأ�سرى الفل�سطينيون يف ال�سجون اخلارجة عن القانون
اأُخر�شت  اأو  �شمتت  لطاملا 
حقوق  با�شم  املانادية  االأبواق 
بالقانون  وااللتزام  االإن�شان 
له  ُمنتهٍك  اأي  وحماكمة  الدويل 
ال�شهيوين  الكيان  اإبداعات  اأمام 
اللوائح  املتجددة يف �رسب هده 
عر�ش احلائط يف كافة جماالتها، 
ولكن اأريد اأن اقت�رس يف مقايل هذا 
ال�شهيونية  الدولة  انتهاكات  عن 
التعامل  يف  فقط  الدويل  للقانون 

مع االأ�رسى الفل�شطينيني.
املراجع  اأهم  بينت  فكما 
القانونية الدولية يف هذا املجال 
ويف  الثالثة  جنيف  اتفاقية  وهي 
)مادتها الثانية حتديداً(، على اأن 
هذه االتفاقية تنطبق على جميع 
اأو  اجلزئي  االحتالل  حاالت 
الكلي الإقليم اأحد االأطراف، فهي 
على  بنودها  كل  تنطبق يف  بذلك 
هذا  لدى  الفل�شطينيني  االأ�رسى 
اجلائر.  االإ�رسائيلي  االحتالل 

تنوعت هذه االنتهاكات ال�شارخة 
بحق االأ�رسى الفل�شطينيني وو�شل 
معظمها حد جرائم احلرب، فبدًء 
اأكرث من خم�شمئة  اعتقال  بطرق 
حماكمات  دون  ل�شنوات  منهم 
اأو  اإليهم،  توجه  تهم  حتى  اأو 
بال�شجن  االحتالل  �شماها  كما 
االإداري، تخالف املواد )95، 96، 
الثانية،  جنيف  اتفاقية  من   )97
والتي بينت اأنه ال يجوز ملا يعرف 
اأن  االحتياطي  ال�شجن  با�شم 
يوماً،  ع�رس  االأربعة  مدة  يتجاوز 
الفا�شحة  باالنتهاكات  ومروراً 
هذه  من  ع�رس  الثالثة  للمادة 
االتفاقية والتي توؤكد على وجوب 
اإن�شانية،  معاملة  االأ�رسى  معاملة 
التي  العاري  التفتي�ش  ف�شيا�شة 
وحتى  والرجال  الن�شاء  تطول 
تخالف  والتي  الُق�رسرّ  االأطفال 
ع�رس  الرابعة  املادة  جوهر 
اأكدت  والتي  االتفاقية  هذه  من 

احرتام  يف  االأ�رسى  حق  على 
النتهاكها  وباالإ�شافة  �رسفهم، 
 )75( املادة  يف  الثانية  للفقرة 
االأول  االإ�شايف  الربوتوكول  من 
العزل  و�شيا�شة  1977م.  لعام 
بكثافة  ت�شتخدم  التي  االنفرادي 
يف ال�شجون االإ�رسائيلية ولفرتات 
الزيارات  من  واحلرمان  طويلة، 
�شالتهم  وقطع  واملرا�شالت، 
ال�شجناء  مع  وحتى  عائالتهم  مع 
خمالفة  تعترب  والتي  االآخرين 
اتفاقية  من   )98  ،82( للمواد 
 ،117( وللمواد  الثالثة  جنيف 
الرابعة،  اتفاقية جنيف  126( من 
العدد  وبلغ  الطبي  واالإهمال 
االإجمايل لالأ�رسى املر�شى رهن 
ومعتقالت  �شجون  يف  االعتقال 
مري�ش  اأ�شري   )1300( االحتالل 
تدخل  اإىل  بحاجة   )700( بينهم 
تخالف  والتي  عاجل،  عالجي 
جنيف  اتفاقية  من   )110( املادة 

وجوب  على  ن�شت  والتي  الثالثة 
من  امليوؤو�ش  املر�شى  اإعادة 
هذا  ورغم  ديارهم،  اإىل  �شفائهم 
اعتقالهم  يف  اإ�رسائيل  ت�شتمر 
التعذيب  طرق  اإىل  باالإ�شافة 
املتعددة  واجل�شدي  النف�شي 
ا�شتخدامها  ي�شت�شاغ  ال  والتي 
ت�شتخدم  احليوانات  مع  حتى 
الفل�شطينيني،  االأ�رسى  �شد 
ا�شت�شهدوا  الذين  عدد  بلغ  وقد 
الطبي  واالإهمال  التعذيب  نتيجة 
ح�شب  اال�رسائيلية  ال�شجون  يف 
2017م  �شباط  يف  اح�شائية  اآخر 
اأ�شري   )6500( �شهيد!   210 اإىل 
اأ�شرية   )48( بينهم  فل�شطيني 
و)6(  قا�رسات  و)8(  اأماً  و)21( 

نواب يف الربملان و)350( طفاًل 

حممد م�شطفى عبد الهادي
ق�شم العل�م ال�شيا�شية - 
جامعة الأزهر

نادى الأ�شري الفل�شطينى

االحتالل يوا�سل اعتقال 
�سيدة م�سنة من قلقيلية

االحتالل  �شلطات  توا�شل 
ال�شيدة امل�شنة  االإ�رسائيلي اعتقال 
من  عاماً(   71( مراعبة  ر�شمية 
رغم  وذلك  قلقيلية،  حمافظة 
معاناتها من م�شاكل �شحية عديدة 
منها ال�شكري وال�شغط، و�شعف يف 
التنف�ش  يف  و�شعوبة  القلب،  ع�شلة 
واحلركة والنظر، وم�شاكل اأخرى يف 
ع�رسة  يومياً  الظهر،  حيث  تتناول 
اأنواع من االأدوية، وتعتمد على نظام 

غذائي معني.
االأ�شرية  اأن  االأ�شري  نادي  وبني 
اأبناء وجده  ل�شبعة  اأم  مراعبة وهي 
يوم  فجر  اُعتقلت  حفيد،  لـ30 
حتى  واُحتجزت  املا�شي،  اجلمعة 
"ه�شارون"،  معتقل  يف  اليوم  �شباح 
نقلها  جرى  فقد  لعائلتها  ووفقا 

�شباحاً اإىل مركز حتقيق "اجللمة".
االحتالل  �شلطات  اأن  اإىل  يُ�شار 
يوم  بعد  مراعبة  االأ�شرية  اعتقلت 
نظام  جنليها  اعتقال  على  واحد 
وحازم مراعبة، حيث جرى االإفراج 
على  اأبقت  فيما  الحقاً،  حازم  عن 
اعتقال نظام الذي رزق �شباح اليوم 

بطفل.
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عي�شة ق.

ت�رصيحات  يف  مالل  و�أو�شح 
كن  مل  �حلكم  �أن  �إعالمية 
�لقو�نني  يطبق  ومل  من�شفا 
بدون  �للعب  عقوبة  وفق 
بتو�جد  �شمح  عندما  جمهور 
حميط  على  غرباء  �أ�شخا�ص 
�مللعب و�لذين �قتحمو� �أر�شية 
�مليد�ن عقب �إعالن ركلة جز�ء 
�أن  مو�شحا  �ملحلي،  للفريق 
قبول  رف�ص  �ملبار�ة  حمافظ 
بها،  له  تقدم  �لتي  �الحرت�ز�ت 
�إىل جانب رفعه حّدة �النتقاد�ت 

�أعلن  �لذي  بوكو��شة  للحكم 
نهاية �للقاء مبا�رصة بعد توقيع 
و�لتي  �جلز�ء  لركلة  �الأوملبي 

�عتربها غري �رصعية ح�شبه.
رئي�ص  على  �لنار  مالل  وفتح 
ربوح  �لعا�شمة  �حتاد  فريق 
بالتو�طئ  �تهمه  عندما  حد�د 
�لفنية  �للجنة  رئي�ص  مع 
للتحكيم من �أجل ت�شهيل مهمة 
وتفادي  للفوز  �ملدية  �أوملبي 
بالنادي  �لقبائل  �شبيبة  حلاق 
�لرتتيب،  جدول  يف  �لعا�شمي 
�إىل جانب ذلك وجه �ملتحدث 
�إد�رة  �إىل  خطرية  �تهامات 

ك�شف  عندما  �ملدية  �أوملبي 
�إليه  تقدم  بوقلقال  �لرئي�ص  �أن 
عبد  بن  فار�ص  �لالعب  رفقة 
�أبناء  ت�شكيلة  وقائد  �لرحمان 
ت�شهيل  �جل  من  »�لتيطري« 
لكنه  �لفوز  يف  �الأوملبي  مهمة 

رف�ص �الأمر.
مالل  �أكد  منف�شل،  �شياق  ويف 
دفع  يرف�ص  �لذي  �ملنا�رص  �أن 
قيمة �لتذكرة مقابل 500 دينار 
ال يحب �لفريق معترب� �أن �ل�شعر 
مثل  عريق  وفريق  باهظا  لي�ص 
كبرية  قيمة  ي�شتحق  »�لكناري« 

ح�شبه.

مالل: نطالب مبعاقبة بوكوا�سة اأو االن�سحاب من البطولةاتهم حداد اإدارة اأوملبي املدية بعر�ضها ترتيب اللقاء
عاد رئي�س فريق �ضبيبة القبائل �ضريف مالل اإىل اإحداث ال�ضجة من خالل الت�ضريحات 

النارية التي اأطلقها والتي اتهم خاللها احلكم بوكوا�ضة بت�ضهيل مهمة نادي اأوملبي املدية 
وخدمة م�ضاحله من خالل منحه الفوز وم�ضاعدته لتفادي ال�ضقوط وذلك على ح�ضاب 
فريقه �ضبيبة القبائل الذي تعّر�س اإىل الظلم من طرف طاقم التحكيم، وزاد مالل من 
حدة الت�ضريحات عندما هدد مبقاطعة البطولة واالن�ضحاب منها يف حال عدم معاقبة 

احلكم بوكوا�ضة الذي اتهمه بالت�ضبب يف هزمية ناديه وتعري�ضه اإىل خ�ضارة قا�ضية

ترجي م�ضتغامن واحتاد 
عنابة يفرتقان على التعادل

جمعية ال�سلف 
ترتقي للو�سافة 

وتقرتب من ال�سعود
�ل�شلف  جمعية  فريق  عاد 
بفوز ثمني من �رصق �لبالد 
بامل�شيف  �أطاح  عندما 
عقر  يف  بجاية  �شبيبة 
�لديار بنتيجة هدفني دون 
�ملتاأخر  �للقاء  �شمن  رد 
عن �جلولة 23 من �لر�بطة 
حيث  �لثانية،  �ملحرتفة 
�ل�شلف  جمعية  العبو  حّل 
بثالث  غامنني  بالديار 
�شباق  يف  ثمينة  نقاط 
�ل�شعود و�لعودة �إىل دوري 
يف  جنحو�  حيث  �لكبار، 
يف  �لو�شافة  �قتنا�ص 
وقل�شو�  �لرتتيب  جدول 
جنم  �لر�ئد  عن  �لفارق 
نقاط،  ثالث  �إىل  مقرة 
و�شمح �لفوز �لذي عاد به 
�أ�شبال �ملدرب �شمري ز�وي 
�لتعد�د  مو��شلة  �أجل  من 
كاملة  حظوظه  لعب 
حول  �لتناف�ص  �أجل  من 
�لثالث  �لتاأ�شري�ت  �إحدى 
يف  �ل�شعود  �إىل  �ملوؤهلة 
ظل �ملناف�شة �لقوية �لتي 
تتو��شل بني �لفرق �ملعنية 
مبر�قبة �ل�شباق عن قرب، 
»�أ�شود  ت�شكيلة  وكانت 
�أكدت  قد  �لون�رصي�ص« 
بفوزها من بجاية عودتها 
بعد  �ملناف�شة  يف  �لقوية 
مرت  �لتي  �لفر�غ  فرتة 
�أين  �شابق،  وقت  يف  بها 
مبار�ة  ر�بع  �لفريق  �شجل 
هزمية،  دون  �لتو�يل  على 
لي�شبح �لنادي �أبرز �الأندية 
�لتي تتناف�ص على �ل�شعود 
�إىل  جمدد�  و�لعودة 
�لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل.

يف �ملقابل، يو��شل �شبيبة 
بجاية �ل�شقوط �حلر وهو 
�أم�ص  �أول  �شجل  �لذي 
على  �لر�بعة  مبار�ته 
وفقدت  فوز،  دون  �لتو�يل 
�لتناف�ص  يف  حظوظها 
�ل�شعود،  تاأ�شرية  على 
يف  فوز�  فّوتت  بعدما 
قبل  ملعبها  على  �ملتناول 
�أن ت�شع نف�شها يف موقف 
�أجل  من  عليه  حت�شد  ال 
دوري  �إىل  جمدد�  �لعودة 

�الأ�شو�ء.
فريقا  �فرتق  �ملقابل،  يف 
و�حتاد  م�شتغامن  ترجي 
عنابة على �لتعادل �ل�شلبي 
من  �أي  يخدم  ال  و�لذي 
ت�شييع  بعد  �لفريقني، 
ت�شكيلة �أبناء »بونة« فر�شة 
�لعودة بالز�د كامال للبقاء 
مر�قبة  من  مقربة  على 

�شباق �ل�شعود.
ع.ق.

نغيز منح اأ�ضباله 4 اأيام راحة واال�ضتئناف هذا اجلمعة

وفاق �سطيف يعود بقوة وي�ستهدف الو�سافة

عودة  �شطيف  وفاق  فريق  �شّجل 
�الأدو�ر  على  �ملناف�شة  �إىل  قوية 
�الأوىل بالبطولة �لوطنية بعد �لفوز 
�أم�ص  �أول  �شجله  �لذي  �لعري�ص 
على ح�شاب مولودية وهر�ن �شمن 
�جلولة  حل�شاب  جرى  �لذي  �للقاء 
�الأوىل،  �ملحرتفة  �لر�بطة  من   24
يف  �ل�شطايفي  �لنادي  جنح  حيث 
و�شجل  مبيد�نه  �للعب  ��شتغالل 
رغم  لهدف  برباعية  عري�شا  فوز� 
�لعقوبة  ب�شبب  �جلمهور  غياب 
�للقاء  يف  وتاألق  عليه،  �ل�شلطة 
�لذي  بوقلمونة  �حلبيب  �ملهاجم 
وقع ثنائية �شمحت له باالرتقاء يف 
�لوطنية  بالبطولة  �لهد�فني  جدول 
�لهد�فني  �أف�شل  ثالث  وي�شبح 

بر�شيد ت�شع �أهد�ف خلف �لو�شيف 
كرمي عريبي، و�شمح هذ� �النت�شار 
�أجل  من  �لثقة  با�شتعادة  لالعبني 
�الأدو�ر  �شباق  مر�قبة  مو��شلة 
»�لن�رص  ت�شكيلة  و�ن  خا�شة  �الأوىل 
�أي وقت م�شى  �أقرب من  �الأ�شود« 
�ملركز  على  �لتناف�ص  �جل  من 
�لثاين و�شمان لعب مناف�شة ر�بطة 
�ملقبل،  �ملو�شم  �إفريقيا  �أبطال 
عن  �لفارق  قلّ�شت  و�أنها  خا�شة 
�أربع  �إىل  �لقبائل  �شبيبة  �لو�شيف 
يف  �لوفاق  وفوز  فح�شب  نقاط 
�أف�شل  يف  ي�شعه  �ملقبل  �للقاء�ت 
�ملو�شم  �إنهاء  �أجل  منت  رو�ق 
وبالتايل  �لثاين  �ملركز  يف  �جلاري 
�لقارية  �ملناف�شة  خو�ص  �شمان 

هذ�  عنها  �لغياب  بعد  جمدد� 
�ملو�شم. يف �شياق منف�شل، ��شتفاد 
�أربعة  من  ر�شو�ين  �لالعب  رفقاء 
من  �لتخل�ص  �أجل  من  ر�حة  �أيام 
�لتعب و�لعودة جمدد� �إىل �لتح�شري 
�ل�شياق  �ملناف�شة، ويف هذ�  لب�قي 
فاإن ت�شكيلة »�لن�رص �الأ�شود« ت�شتاأنف 
��شتعد�د  �ملقبل  �جلمعة  �لتدريبات 
للقائها �ملقبل �أمام �شباب ق�شنطينة  
�شمن  حمالوي  �ل�شهيد  ملعب  على 
�جلولة 25 من �لر�بطة �الأوىل و�لذي 
�أفريل  �لثاين  بتاريخ  برجمته  متت 
�لوطنية  �لبطولة  �أن  باعتبار  �لقادم 
ب�شبب  يوما   15 تتوقف ملدة  �شوف 

تو�ريخ �لفيفا.
عي�ضة ق.

وفد الفريق عا�س اجلحيم وتعّر�س 
اإىل اعتداءات وم�ضايقات

اإدارة الكابا تقرر و�سع 
تقرير �سد اأحداث عني مليلة

عا�ص فريق �أهلي برج بوعريريج 
�لتنقل  عند  �شود�ء  �أم�شية 
مليلة  عني  جمعية  ملالقاة 
زوبري«،  »خليفي  ملعب  على 
»�لكابا«  ت�شكيلة  تعّر�شت  حيث 
كبرية  نف�شية  �شغوطات  �إىل 
منذ  وذلك  �للقاء  �نطالق  قبل 
�مللعب  �إىل  �حلافلة  و�شول 
نادي  �أن�شار  �إقد�م  خالل  من 
جمعية عني مليلة بر�شقها وبد�أ 
باكر�  عليهم  �لنف�شية  �حلرب 
بالنابل  �حلابل  يختلط  �أن  قبل 
�ملالب�ص  تغيري  غرف  د�خل 
و�لنفق �ملوؤدي عليها من خالل 
لها  تعر�شو�  �لتي  �العتد�ء�ت 
�لنادي  من  مقربني  طرف  من 
�ل�رصب  عرب  لك  �ملحلي 
وفد  �أع�شاء  كان  �لذي  و�ل�شتم 
�إىل  باالإ�شافة  له  �لنادي عر�شة 
�مل�شايقات، وز�دت �الأمور حّدة 
على �أع�شاء �لوفد �لرب�يجي من 

�لعودة  من  �لالعبني  منع  خالل 
غلى غرف �ملالب�ص بعد نزولهم 
�إىل �أر�شية �مليد�ن ق�شد �لقيام 
يتعر�شو�  �أن  قبل  بالت�شخينات 
�إىل �لر�شق باحلجارة من طرف 
�الأن�شار �لذين منعوهم من �لعودة 
و�لتح�شري  �ملالب�ص  غرف  �إىل 
جمدد�  �مليد�ن  �أر�شية  لدخول 
�ملقابلة،  �نطالق  �أجل  من 
بيت  د�خل  من  م�شادر  وح�شب 
رفقاء  فاإن  �لرب�يجي  �لنادي 
عا�شو�  �شاو�شي  فوزي  �حلار�ص 
قررت  �أين  �مللعب،  �جلحيم يف 
�لر�بطة  مر��شلة  �لنادي  �إد�رة 
وتقدمي  �لقدم  لكرة  �ملحرتفة 
للوفد  حدث  ما  �شد  تقرير 
مليلة  عني  مدينة  يف  �لرب�يجي 
و�لفيديوهات  بال�شور  موثقا 
على  عقوبات  ت�شليط  �أجل  من 

�لفريق.
عي�ضة ق.

مهرجان الظهرة للقفز على احلواجز مب�ضتغامن

تتويج الفار�س �سحراوي 
باجلائزة الكربى جنمتني

توج �لفار�ص �شحر�وي �شامي من 
�أول  لق�شنطينة  �ل�رصق  جنم  نادي 
جنمتني  �لكربى  باجلائزة  �أم�ص 
 21 للطبعة  �حلو�جز  على  للقفز 
ملهرجان �لفرو�شية للظهرة مبركز 
�لقادر«  عبد  »تادالوتي  �لفرو�شية 
م�شتغامن،  والية  �شيادة  ببلدية 
�شامي  �شحر�وي  �لفار�ص  وقطع 
»�شليغ  �لفر�ص  ممتطيا  كان  �لذي 
خطاأ  بدون  �ملطاف  كيو�ص«  دو 
للفار�ص  �لثاين  �ملركز  عاد  فيما 
عبد �لرحيم بن موهوب من نادي 
جو�د  على  بوفاريك  كازنزفا 
و�لثالث  مونت�ص«  دي  »�ين�شكو 
غليز�ن  نادي  من  فتحي  ل�شو�ن 
يف  و�شارك  »كولتار«،  �شهوة  على 
�لتي  �لريا�شية  �لتظاهرة  هذه 
من  مببادرة  �أيام  ثالثة  د�مت 
للفرو�شية  �جلز�ئرية  �الحتادية 
�لفار�ص  جمعية  مع  بالتن�شيق 
فار�ص  �أزيد من 100  �مل�شتغامني 
�لنو�دي  خمتلف  ميثلون  وفار�شة 
من �لوطن، و�شملت هذه �ملرحلة 

يف  م�شابقة   13 �إجر�ء  �الأوىل 
�جلائزة  بينها  من  �لفئات  خمتلف 
�لكربى جنمتني ميزها ح�شور عدد 

كبري من حمبي هذه �لريا�شة.
من   21 �لطبعة  هذه  �شتختتم  و 
للفرو�شية  �لظهرة  مهرجان 
 14 باإجر�ء  �ملقبل  �الأ�شبوع 
م�شابقة من بينها �جلائزة �لكربى 
لفر�شان  �ملخ�ش�شة  جنوم  ثالث 
�الأكابر للدرجة �لثانية وخيول �شت 
�شنو�ت و �أكرث على حو�جز علوها 
1م و40 �شم، وي�شكل هذ� �ملهرجان 
�لريا�شيني  بني  لالحتكاك  فر�شة 
وباقي  �لنخبة  ال�شيما بني فر�شان 
�مل�شاركني يف خمتلف �لفئات، كما 
�لفر�شان  م�شتوى  رفع  من  ميكن 
و�شتكون  �الأح�شنة  و�ختبار 
�ملو�هب  �نتقاء  �أجل  من  منا�شبة 
�جلز�ئر  لتمثيل  وتكوينها  �ل�شابة 
�لريا�شية  �مل�شابقات  خمتلف  يف 

�لقارية و�لدولية �ملقبلة.
وكاالت 
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عي�شة ق.

اأين مل يتمّكن الفريق من حتقيق   
اأنه كان م�ستفيدا من  الفارق رغم 
ما  وهو  واجلمهور  الأر�ض  عاملي 
بلوغ  قبل  املناف�سة  يودع  جعله 
رفقاء  وظهر  الإق�سائية.  الأدوار 
احلار�ض غايا مرباح بوجه �ساحب 
اللقاء،  من  دقيقة  الت�سعني  طيلة 
مقنع  اأداء  تقدمي  ف�سلوا يف  حيث 
خا�سة  امل�ستوى  عند  يكونوا  ومل 
التاأثر بدا وا�سحا يف ت�سكيلة  واأن 
وبدرجة  الغيابات  ب�سبب  الن�رصية 
اأكرب الثنائي اأحمد قا�سمي وح�سني 
البارز  دورهما  ظهر  الذي  العريف 

تواجدهما  لعدم  الفريق  وتاأثر 
وزن  ظل  يف  امليدان  اأر�سية  على 
والتجربة  التعداد  بني  الالعبني 

القارية التي ميلكانها
الوزن  لديها  اأخرى  عوامل  وتبقى 
يف ت�سييع املادي العا�سمي تاأ�سرية 
التاأهل وموا�سلة املناف�سة القارية، 
يف  الت�سيري  م�ستوى  على  خا�سة 
ملجل�ض  الع�سوائية  القرارات  ظل 
غري  وال�ستقدامات  الإدارة 
الفريق  تنفع  مل  والتي  املدرو�سة 
اإىل  نتانكو،  الإفريقي  �سورة  يف 
جانب نق�ض التجربة يف املناف�سة 
لعبني  تواجد  ظل  يف  القارية 
املناف�سة  خو�ض  لهم  ي�سبق  مل 

الإفريقية ولعبوها للمرة الأوىل يف 
م�سوارهم الكروي.

اإيغيل: قدمنا مباراة 
كبرية �اإق�شا�ؤنا جاء 

ب�شرف

داي  ح�سني  ن�رص  مدرب  اعترب 
غادر  فريقه  اأن  اإيغيل  مزيان 
حيث  ب�رصف،  القارية  املناف�سة 
مباراة  قدمت  الن�رصية  اأن  اأو�سح 
قوية اأمام الزمالك امل�رصي واأدت 
تكن  الظروف ملك  لكن  عليها  ما 
تدفع  جعلها  ما  وهو  م�ساعدة 
مغادرة  خالل  من  غاليا  الثمن 

كاأ�ض الكاف من دور املجموعات، 
قدكم  فريق  اأن  اأيغيل  وا�ستطرد 
دورة م�رصفة واأق�سي من املناف�سة 
القارية بفارق نقطة واحدة فح�سب 

عن الو�سيف غورماهيا الكيني.
حتقيق  على  الزمالك  اإيغيل  وهّناأ 
منطقيا،  اعتربه  والذي  التاأهل 
وي�ستحق  كبري  فريق  اأنه  اأكد  اأين 
اأنه  مك�سيفا  الكبار،  بني  التواجد 
وقف على روح قتالية كبرية لالعبي 
الزمالك فوق امل�ستطيل الأخ�رص 
امليدان  على  تنظيما  اأكرث  ولعبوا 
جتربة  ميلك  الزمالك  ان  م�سيفا 
له  و�سبق  القاري  امل�ستوى  على 

التتويج بالألقاب

الفريق دفع الثمن غاليا ب�شبب الإ�شابات ��شوء الت�شيري

الن�سرية ت�سّيع تاأ�سرية التاأهل وتودع املناف�سة القارية 
اأنهى فريق ن�شر ح�شني داي مغامرته القارية بعد الإق�شاء من د�ر جمموعات كاأ�س الكاف اإثر الكتفاء بالتعادل ال�شلبي 
اأمام الزمالك امل�شري، �ذلك �شن اجلولة الأخرية من د�ر املجموعات التي جرت م�شاء اأ�ل اأم�س على ملعب 5 جويلية، 
حيث ف�شلت الن�شرية يف املقا�مة �الإطاحة بنادي الزمالك رغم اأن التاأهل اإىل الد�ر ربع النهائي من املناف�شة القارية 

كان بني اأيديها خا�شة �اأن الفوز كان كافيا لتحقيق تاأهل تاريخي لأ�ل مرة يف امل�شوار الكر�ي للنادي

 رفع ح�شيلته التهديفية
 هذا املو�شم اإىل 8 اأهداف

فيغويل يهدي الفوز خارج 
الديار لغاالتا�سراي

برينتفورد ي�سرتط 30 
مليون جنيه اإ�سرتليني 

للتخلي عن بن رحمة

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأنقذ 
فيغويل فريقه غالتا�رصاي  �سفيان 
املواجهة  خالل  التعرث  من  الرتكي 
اأمام  اأم�ض  اأول  خا�سها  التي 
حل�ساب  �سبور  بور�سا  امل�سيف 
الرتكي  الدوري  من   26 اجلولة 
املمتاز، حيث منح متو�سط ميدان 
لفريقه  الفوز  الوطنية  الت�سكيلة 
يف  النت�سار  هدف  ت�سجيله  اإثر 
 ،)2-3( بنتيجة  انتهى  الذي  اللقاء 
الدوري  لقب  حامل  جنح  حيث 
قلب  من  املن�رصم  املو�سم  الرتكي 
الطاولة على اأ�سحاب الأر�ض الذي 
بثنائية  النتيجة  يف  متقدمني  كانوا 
اأن  قبل  الأول  ال�سوط  يف  نظيفة 
يعود رفقاء فيغويل بقوة يف ال�سوط 
الثاين اأين جنحوا يف ت�سجيل ثالثة 
اأهداف كاملة على مدار 17 دقيقة 
لفريقه  الفوز  فيغويل  ومنح  فقط، 

لفائدة  الثالث  للهدف  ت�سجيله  اإثر 
ناديه غالتا�رصاي والذي جاء عرب 
منطقة  خارج  من  قوية  ت�سديدة 
الرائع  امل�ستوى  اأكدت  العمليات 
الذي يقدمه الالعب الذي ا�ستدعاه 
الناخب الوطني للم�ساركة يف ترب�ض 
املنتخب الوطني الذي انطلق اأم�ض، 
الالعبني  اأح�سن  اأحد  يعترب  حيث 
فاحت  املدرب  كتيبة  تعداد  يف 
ال�سعبة  بدايته  رغم  والذي  تريمي 
اإل  احلايل  املو�سم  يف  واملعقدة 
وا�ستعاد  بقوة  العودة  يف  جنح  اأنه 
ح�سابات  جمددا  ودخل  اإمكانياته 
وكان  املخ�رصم،  الرتكي  املدرب 
اأر�سية  فوق  الالعبني  اأح�سن  اأحد 
بلغت  لالإ�سارة  اأم�ض،  اأول  امليدان 
هذا  فيغويل  اأهداف  ح�سيلة 

املو�سم جمموع ثمانية اأهداف.
عي�شة ق.

برينتفورد  نادي  اإدارة  و�سعت 
من  اخلطوات  اأوىل  الجنليزي 
بيع  �سفقة  من  ال�ستفادة  اأجل 
لعبها الدويل اجلزائري �سعيد بن 
رحمة، حيث ك�سفت اأم�ض و�سائل 
اإدارة  اأن  الجنليزية  الإعالم 
النادي النا�سط يف الدرجة الأوىل 
الجنليزية ل ميانع بيع جنم فريقه 
لهتمام  بالنظر  املو�سم  هذا 
لهذا  بخدماته،  كربى  اأندية  عدة 
قيمة  بتحديد  قامت  الغر�ض 
جنيه  مليون   30 مقابل  ت�رصيحه 
رحمة  بن  اأ�سحى  اأين  اإ�سرتليني، 
حمل اهتما عدة فرق بخدماته يف 
اأر�سنال،  وا�ست هام،  �سورة فرق 

اأ�سي  ميالن  الجنليزية،  توتنهام 
دورمتوند  وبوري�سيا  اليطايل 
منذ  تاألقه  بعد  وذلك  الأملاين، 
اجلاري  الكروي  املو�سم  انطالق 
اأين ترك ب�سمته مع النادي الذي 
ال�سائفة  يف  ب�سفوفه  التحق 
ني�ض  نادي  من  قادما  املا�سية 
مليون   5 قيمة  مقابل  الفرن�سي 
يوا�سل  اإ�سرتليني،حيث  جنيه 
الفريق  حتقيق  يف  امل�ساهمة 
ت�سجيل  خالل  من  لالنت�سارات 
التمريرات  وتقدمي  الأهداف 
احلا�سمة رغم مرحلة الفراغ التي 

ميرون بها خالل الفرتة الأخرية.
ع.ق.

الإعالم الأملاين ك�شف اأ�شباب اإنزاله 
غلى نادي الرديف

بن طالب يرف�ض طلب 
املدرب ويغيب اأمام اليبزيغ

اأبعد املدرب هوب �ستيفنز مبا�رصة بعد ت�سلمه الإدارة 

الفنية لنادي �سالكه الأملاين لعب خط الو�سط اجلزائري 

نبيل بن طالب من الفريق الأول واأر�سله اإىل فريق النادي 

حتت 23 عاماً من دون حتديد فرتة بقائه هناك، لكن 

النادي اأعلن اأن الباب مفتوح لعودة الالعب اإىل الفريق 

الأول، فما هي م�سكلة بن طالب، ال�سبب الذي دفع 

املدرب لإبعاد بن طالب هو عدم الن�سباط بالإ�سافة 

اإىل تدين م�ستواه يف الفرتة الأخرية ح�سبما نقلت مواقع 

�سحفية اأملانية، وب�سبب �سكواه من ال�سعف وعدم القدرة، 

امتنع الالعب اجلزائري عن امل�ساركة يف لقاء �سالكه مع 

ليبزيج، ففي احل�سة التدريبية الأخرية قبيل املباراة، 

بدا الالعب البالغ من العمر 24 عاما ل ميلك لياقة بدنية 

مكتملة، وقال �ستيفنز اإن بن طالب جاء اإليه م�ستكياً من 

اأمل و�سعف، م�سريا اإىل عدم قدرته على امل�ساركة يف 
املباراة اأمام ليبزيغ.

ورغم ذلك طلب �ستيفنز من الالعب الن�سمام اإىل قائمة 

الفريق يف اللقاء ثم بعدها يقرر م�ساركته من عدمها، واأنه 

بعد فح�سه من قبل طبيب الفريق جاء الطبيب والالعب 

اإىل املدرب ليبلغاه اإنه غري جاهز 100 باملائة للمباراة«، 

ورغم طلب املدرب، مل يح�رص بن طالب اإىل امللعب يف 

يوم املباراة التي انتهت بفوز الفريق اخل�سم بهدف نظيف، 

وهو ال�سبب الذي دفع املدرب اإىل اإبعاده من الفريق الأول 

 »waz« واإحلاقه بفريق حتت 23 عاماً، ونقل موقع �سحيفة

اأن بن طالب كان قد اأبعد اأي�سا لفرتة من قبل املدرب 

ال�سابق دومينيكو تيدي�سكو ب�سبب عدم ان�سباطه خالل 

التدريبات، غري اأنه عاد اإىل م�ستواه بطريقة اإيجابية خالل 
الأ�سهر املا�سية.

�كالت

 الالعب يرف�س عر��س التجديد 
من طرف اإدارة بورتو

براهيمي غا�سب من 
حتويله اإىل دكة البدالء

ل يتواجد الالعب الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي 
يف اأف�سل اأحواله وذلك ب�سبب الو�سعية ال�سعبة التي 

يتواجد عليها رفقة ناديه بورتو الربتغايل، اأين ك�سفت 
�سحيفة »ريكورد« الربتغالية اأن براهيمي غا�سب 
من مدرب ناديه �سريجيو كون�سي�ساو بعدما جعله 

لعبا احتياطيا ول يلعب خالل الفرتة اخلرية �سمن 
الت�سكيلة الأ�سا�سية الأمر الذي بات يزعجه خلروجه 

من احل�سابات التكتيكية للطاقم الفني والذي كان اإىل 
وقت قريب جنم النادي، قبل اأن يتحول اإىل  دكة البدلء 

منذ عودته من الإ�سابة التي كان يعاين منها يف الفرتة 
ال�سابقة، واأو�سحت ال�سحيفة اأن براهيمي اأبان عن 

عدم تقبله للو�سعية التي ير بها مع ت�سكيلة »الدراغاو« 
من خالل عدم احتفاله بالهدف الذي �سجله اأول اأم�ض 

يف مرمى مارتوميو وامل�ساهمة يف فوز ناديه وهو ما 
يوؤكد تاأثر الالعب ب�سكل لفت من حتوله اإىل لعب 
بديل وهو الذي اأ�سحى بديال لالعب اأوتافيو زميله 

يف النادي بعدما تاألق الأخري ب�سكل لفت خالل فرتة 
غياب براهيمي عن املناف�سة يف الفرتة الأخرية.

ول ي�ستبعد اأن يكون لقرار ا�ستبعاد املدرب كون�سي�ساو 
لعبه اجلزائري له خلفية مع نهاية العقد لالعب 

مع اإدارة بورتو الربتغايل اأين �سينتهي التزام الالعب 
ال�سابق لنادي رين الفرن�سي وغرناطة ال�سباين �سهر 

جوان املقبل ورف�ض الالعب جتديد العقد خالل 
الفرتة احلالية وهو ما يجعله اأمام و�سع �سعب يف 

الأ�سابيع الأخرية من املو�سم الكروي اجلاري.
عي�شة ق.

ريا�سةالثالثاء 19  مار�س  2019  املوافـق  ل10رجب 1440هـ 13



�لبي �أ�س جي يك�سر �سوكة مار�سيليا
ك�رس باري�س �سان جريمان �سوكة غرميه �أوملبيك مار�سيليا وهزمه 3-1 �أول �أم�س على ملعب 
حديقة �لأمر�ء �سمن مناف�سات �جلولة 29 من �لدوري �لفرن�سي، يدين �سان جريمان بفوزه يف 
هذ� �لكال�سيكو لنجمه �لأرجنتيني �آنخيل دي ماريا، �لذي �سنع �لهدف �لأول لكيليان مبابي، 
و�سجل �لهدفني �لثاين و�لثالث بينما �أحرز فالري جريمان �لهدف �لوحيد لل�سيوف، رفع �لعمالق 
�إىل 77 نقطة يف �ل�سد�رة، بينما جتمد ر�سيد مار�سيليا عند 47 نقطة يف  �لباري�سي ر�سيده 

�ملركز �لر�بع، وتتعطل م�سريته �لتي ��ستمرت 6 مباريات بدون هزمية.
كان بي �إ�س جي �لأف�سل و�لأخطر، حيث ت�سدى حار�س مار�سيليا �ستيف ماند�ند� ملحاولت 
�أن �حلكم  �إل  باأقد�م دي ماريا بعد مرور 15 هدفا،  مبابي ومونييه، كما تلقت �سباكه هدفا 
�ألغاه بد�عي �لت�سلل بعد �للجوء لتقنية �لفيديو، و�جه توخيل �أزمة فنية، ت�سببت يف �سلل جبهته 
مرور  بعد  وكريير  د�جبا  كولني  و�إ�رس�ك  لالإ�سابة  ومونييه  �ألفي�س  �لثنائي  با�ستبد�ل  �ليمنى 
37 دقيقة فقط، يف �لوقت �لذي توترت فيه �أع�ساب لعبي �لفريقني و�أ�سهر �حلكم �لبطاقة 
�ل�سفر�ء 4 مر�ت، وقبل �أن يلفظ �ل�سوط �لأول �أنفا�سه، تالعب دي ماريا بدفاع مار�سيليا يف 
هجمة مرتدة ومرر �لكرة �إىل مبابي لي�سعها ب�سهولة يف �ل�سباك، جاء �لرد �رسيعا من جانب 
�ل�سيوف بعد مرور 27 ثانية فقط، حيث توغل �أوكامبو�س من �جلهة �لي�رسى ولعب �لكرة �إىل 

فالري جريمان �لذي ��ستقبلها و�سدد مبا�رسة على ي�سار �أريول.
�نتف�س �لعمالق �لباري�سي لإر�ساء جماهريه �لغا�سبة، و�سغط بقوة على غرميه حتى جنح دي 
�لثاين، يف  �لي�رسى، و�سدد كرة على ميني ماند�ند�،م�سجال �لهدف  ماريا يف �خرت�ق �جلبهة 
�لدقيقة 62 �نقلبت �لطاولة على فريق مار�سيليا بعد طرد حار�سه ماند�ند� لت�سديه للكرة باليد 
و�إ�رس�ك  بالوتيلي  �إخر�ج  من خارج منطقة �جلز�ء، ليجرب مدرب فريقه رودي غار�سيا على 
�سباكه  ��ستقبلت  ثانية و�حدة حيث  يهناأ مب�ساركته  �لذي مل  بيليه،  يو�ن  �حلار�س �لحتياطي 
�لهدف �لثالث من ركلة حرة �سددها دي ماريا برب�عة يف �ملق�س �لأي�رس، روح �ل�ست�سالم دبت 

يف نفو�س لعبي مار�سيليا لتبقى �لتبديالت بال جدوى.

غار�سيا: دي ماريا ومبابي كائنان ف�سائيان
�أوملبيك  مدرب  غار�سيا  رودي  ي�سعر  ل 
�أمام  �خل�سارة  من  باخلجل  مار�سيليا 
�لدوري  يف   3-1 جريمان  �سان  باري�س 
�لفرن�سي، م�سيد� يف �لوقت ذ�ته بقدر�ت 
ماريا،  دي  و�آنخيل  مبابي  كيليان  �لثنائي 
�أبرزتها  ت�رسيحات  يف  غار�سيا  وقال 
من  نخجل  �أن  يجب  »ل  ليكيب:  �سحيفة 
هذه �خل�سارة، لقد قدمنا مبار�ة متو�زنة 
مار�سيليا  كان  �لأول،  �ل�سوط  يف  خا�سة 
نخلق  مل  �أننا  رغم  وتكتيكيا،  فنيا  جيد� 
�لفر�س، ولكننا منعنا �ملناف�س من �لأمر 
ذ�ته«، و��ستدرك: »ولكن لالأ�سف مل نتعلم 
لقد  �ملا�سي،  �ملو�سم  يف  حدث  مما 
��ستقبال  ب�سبب  �لطريقة  بنف�س  خ�رسنا 
قبل  �لأخرية  �لدقيقة  يف  لهدف  مرمانا 
�ل�سرت�حة رغم �أن �لهجمة كانت بحوزتنا 

يف ركلة ركنية، مما �أثر كثري� يف �سيناريو �ملبار�ة، ورغم �أننا تعادلنا �رسيعا، �إل �أننا مل نحافظ 
على �لنتيجة لوقت كايف ي�سمح بت�رسب �ل�سك �إىل بي �إ�س جي«.

و�أ�سار �ملدرب �لفرن�سي: »عندما ميلك �لفريق �ثنني من �لكائنات �لف�سائية مبابي ودي ماريا 
فاإن فوزه يكون مرجحا، خا�سة دي ماريا �لذي ظل يرك�س طو�ل �ملبار�ة، وبعد طرد حار�س 
�ملرمى �ستيف ماند�ند� باتت �ملهمة م�ستحيلة«، و�أكد رودي غار�سيا �أنه ل ميكن �حلكم على 
قر�ر طرد حار�س مرمى فريقه �إل بعد �لإطالع على �لإعادة �لتليفزيونية، معرتفا يف �لوقت 

ذ�ته �أن لعبي مار�سيليا �فتقدو� �لدقة عند �ل�ستحو�ذ على �لكرة.

بر�سلونة يثري �لتكهنات حول غريزمان
�أ�سعل جيلريمو �آمور مدير �لعالقات �ملوؤ�س�سية لنادي بر�سلونة �لتكهنات حول �إمكانية �لتعاقد 
مع �لفرن�سي �أنطو�ن غريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد خالل �لفرتة �ملقبلة، وقال �آمور خالل 
لطيفة  تفا�سيل  بيتي�س  ريال  مل�سجعي  »كان  ديبورتيفو:  موندو  �سحيفة  نقلتها  ت�رسيحات 
يظهر يف  ل  وهذ�  با�سمه،  ويُغني  له  ي�سفق  �مللعب  من يف  كل  جعل  فهو  مي�سي،  مع  للغاية 
ة و�أن بيتي�س خ�رس �ملبار�ة«، و�أ�ساف: »جمهور بيتي�س يحب فن كرة  �لعديد من �لأوقات، خا�سً
�لقدم، ورغم �أمل �لنتيجة قامو� بهذه �لإمياءة �لطيبة جتاه مي�سي«. وعن �سائعات �لتعاقد مع 
غريزمان، �أجاب: »�إنها جمرد �أخبار، ول ميكن �لتحدث عن لعبي �لفرق �لأخرى، ويجب �أن 

نحرتم �أتلتيكو، ول �أعرف �إذ� كان هناك �أي �ت�سال �أو ما �إذ� �سيحدث ذلك«. 

�إنرت ميالن يح�سم ديربي �لغ�سب
ح�سم على ملعب »�سان �سريو« نادي 
 2-3 �لدربي  مو�جهة  ميالن  �نرت 
وحقق فوزه �لأول يف مبار�ة حمت�سبة 
�أكتوبر  منذ  ميالن  ملعب  على 
�ملركز  جاره  من  منتزعا   ،2012
�لأوىل  �لهزمية  به  وملحقا  �لثالث 
يف �ملر�حل 11 �لأخرية من �لدوري 
�لتي  �ملو�جهة  يف  وذلك  �ليطايل، 
من   28 �ملرحلة  �سمن  �أقيمت 
�لدوري �لإيطايل، و�رسب �إنرت باكر� 
دقيقتني  بعد  �لت�سجيل  بافتتاحه 
من  »طائرة«  بت�سديدة  ثانية  و31 
بعد  في�سينو  ماتيا�س  �لأوروغوياين 
�لأرجنتيني  من  ر�أ�سية  متريرة 
�ساحب  لي�سبح  مارتينيز،  لوتارو 
منذ  ميالنو  دربي  يف  هدف  �أ�رسع 
�لرب�زيلي  �سجل  حني   2011 �أفريل 

�ألك�سندر باتو مليالن بعد 43 ثانية.
وكان هذ� �لهدف �لفا�سل بني �لفريقني خالل �ل�سوط �لأول، ثم عزز �إنرت تقدمه بالثاين يف بد�ية �ل�سوط �لثاين بكرة ر�أ�سية 
قوية للهولندي �ستيفان دي فريي بعد ركلة ركنية نفذها ماتيا بوليتانو، وعاد ميالن �ىل �أجو�ء �للقاء بهدف تقلي�س �لفارق يف 
�لدقيقة 57 بر�أ�سية للفرن�سي تيموييه باكايوكو �إثر ركلة حرة نفذها �لرتكي هاكان جالهانوغلو، لكن �إنرت �أعاد �لفارق �ىل هدفني 
يف �لدقيقة 67 من ركلة جز�ء نفذها لوتارو مارتينيز �إثر خطاأ يف �ملنطقة من �لإ�سباين �سامو كا�ستييخو على بوليتانو، ورف�س 
فريق �ملدرب جينارو غاتوزو �ل�ست�سالم وقل�س �لفارق جمدد� بو��سطة ماتيو مو�ساكيو �لذي كان يف �ملكان �ملنا�سب ملتابعة 
كرة �أبعدها �حلار�س �ل�سلوفيني �سمري هاند�نوفيت�س بقدميه بعد حماولة فا�سلة من �ألي�سيو رومانيويل، و�أ�سبح ر�سيد �إنرت 53 

نقطة بعد �أن حقق �نت�ساره 16 يف �ملو�سم �حلايل فيما جتمد ر�سيد ميالن عند 51 نقطة.

�سمن  �أم�س  �أول   1-4 بيتي�س  ريال  م�سيفه  بر�سلونة  �سحق 
ثابتة  بخطى  �سريه  ليو��سل  �ل�سباين  �لدوري  من   28 �جلولة 
مي�سي  ليونيل  للبلوغر�نا  و�سجل  باللقب،  �لحتفاظ  نحو 
بيتي�س  ريال  هدف  مورون  �أحرز  بينما  و�سو�ريز  »هاتريك« 
�إىل 66 نقطة  بر�سلونة ر�سيده  �لوحيد، وبهذ� �لنت�سار رفع 
نقطة   39 عند  بيتي�س  ريال  جتمد  بينما  �لليغا،  �سد�رة  يف 
جانب  من  �ملبار�ة،  يف  تهديد  �أول  وكان  �لثامن،  �ملركز  يف 
�أ�سحاب �لأر�س، حيث �نطلق جو�در�دو على �جلبهة �لي�رسى 
ومرر كرة عر�سية �أمام خي�سي، �لذي حاول �لت�سديد لكن تري 
�ستيغن �أم�سك �لكرة ب�سهولة، وح�سل بر�سلونة على ركلة حرة 
ميلو  �آرثر  على  بيتي�س  ريال  دفاع  تدخل  �إثر   18 �لدقيقة  يف 
حيث  برب�عة،  مي�سي  ونفذها  �جلز�ء  منطقة  حدود  خارج 
�لهدف  عن  معلنا  لوبيز  باو  �حلار�س  ميني  �أق�سى  �أ�سكنها 
يف  كرة  ��ستقبل  حيث  �لنتيجة،  تعديل  خي�سي  وحاول  �لأول، 

ي�سار  على  بقوة  و�سدد  �لي�رسى  �جلبهة  على  �جلز�ء  منطقة 
وعاد  �لقائم،  بجانب  مرت  �لكرة  لكن  �ستيغن  تري  �حلار�س 
حيث   ،47 �لدقيقة  يف  �لثاين  �لهدف  لت�سجيل  مي�سي  ليونيل 
تلقى متريرة �سحرية يف �لعمق بالكعب من �سو�ريز، �سددها 

بي�ساره �أق�سى ميني �حلار�س لوبيز.
باو  مرمى  تهديد  �سو�ريز  حاول  �لثاين  �ل�سوط  بد�ية  ومع 
لوبيز، و�نطلق يف �جلانب �لأي�رس ور�وغ �لدفاع، قبل �أن ي�سدد 
كرة قوية لكنها ��سطدمت بال�سباك من �خلارج، و�أخري� جنح 
لرب�سلونة  �لثالث  �لهدف  �إ�سافة  يف  �لأوروغو�ياين  �لدويل 
ريال  مد�فعي  ور�وغ  �لعمق  يف  �نطلق  حيث   ،63 بالدقيقة 
بيتي�س مبجهود فردي قبل �أن يُ�سدد بقوة يف �ل�سباك، و�سجل 
�لوحيد لريال بيتي�س، و�قتن�س مي�سي  �لبديل مورون �لهدف 
حيث  له  �ل�سخ�سي  �لثالث  و�لهدف  لرب�سلونة  �لر�بع  �لهدف 

��ستغل تقدم �حلار�س وو�سع كرة ر�ئعة يف �ل�سباك.

هاتريك مي�سي يقود بر�سلونة الجتياح ريال بيتي�س

بو�سكيت�س: مي�سي مل يعد يده�سنا
مي�سي  بليونيل  بر�سلونة  و�سط  لعب  بو�سكيت�س  �سريجيو  بيتي�س �أ�ساد  ريال  على  للفوز  �لفريق  قيادة  عقب  �لبلوغر�نا،  بر�سلونة 3 نقاط ويو�سع �لبلوغر�نا �لفارق مع �أتلتيكو مدريد �إىل و�سجل مي�سي هاتريك فيما �أحرز لوي�س �سو�ريز هدف، ليمنحا �أول �أم�س بنتيجة 4-1 حل�ساب �لأ�سبوع 28 من �لدوري �لإ�سباين، هد�ف 

�أن متتلك لعبًا مثله، وي�سنع مي�سي مل يعد يده�سنا، لأننا حمظوظني بروؤيته يتدرب بجانبنا كل وقال بو�سكيت�س يف ت�رسيحات وفًقا ل�سحيفة �سبورت: »ما يفعله 10 نقاط. »�إنه لفخر و�رسف  و�أ�ساف:  نف�س هذ� �خلط �أو نتح�سن �أكرث، لأن �لفرتة �لأف�سل باملو�سم تاأتي، ولدينا دوري �أبطال �أوروبا �لبطولة �لأ�سعب«.�لأ�سبوع، لقد تعلمنا �لدر�س بعد �لهزمية �أمام بيتي�س يف كامب نو، وقدمنا �أد�ًء جيًد� �لليلة«، وختم: »يجب �أن ن�ستمر يف من �لنقاط �أمامنا، لكننا نعود �إىل منزلنا بفوز ر�ئع لن�سرتيح هذ� �لفارق بهذه �لطريقة«، وو��سل �سريجيو: »ماز�لت هناك �لعديد يوم«، 
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رواية

خطوط الرخام
 "اأين �ساحبك  ، �سم�س الدين ". بادرته  "حليمة امل�سوية " ب�سوؤالها وال�سيزيفي  

ما يزال به بع�س من نوم  ، وهو يفتح الباب  بعدما ا�ستوعب  املوقف  رد : " من 
�ساحبي فيهم  تق�سدين يا ليلى ؟ " ليلى : " ذاك الذي  ق�سى  ليلة البارحة 

هنا ، �ساحبك القروي "  حتى العاهرة م�سابة بفوبيا اجلغرافيا  حني  الغ�سب 
ي�سري فارقا جدا بني املدن الكربى ،و قريتي ، لقد اأجابته 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

ومتعة  ين�صت بحرية  ال�صيزيفي  ظل 
، فلم يفهم جيدا  ما ي�صمع رمبا مل  
على  اأ�صحى  لكنه   ، يفهم  اأن  يريد 
يدرك  » ال  الدين  �صم�س   « اأن  يقني 
ي�صاأالن  جاءا  اللذان  هما   من  بعد 
 « و   « امل�صوية  ليلى   « �صباحا  عنه 
باب  عنده   جهل   وهذا   « الهاليل 

وحده من ميلك مفاتيحه
ياأخذين حزين على حني  كان  لكم   «
مفاجاأ  ليال  يجيء  الذي  هذا  غرة، 
اأغلب  يف  اعتياديا،  يجيء  واأحيان 
ال�صياطني  الليايل يجيء ثقيال وكاأن 
وقد اقتحمت احلديقة، لكي تخرتق 
الذي  الوقت  ومتزق  املكان  �صكون 
مازال ي�صارع معه بقية نهار توارت 
يروه  بع�صهم مل  يكون  ،قد  مالحمه 
نهائيا ذاك النهار منذ زمن،  الغرباء 
الذي  الظالم  مع  مرة  األف  يلعنون 
يتقدم بجحافله اجلرارة �صارخا يف 

وجه النهار » ثكلتك اأمك« .
يحدث هذا ، ويحدث اأن يبقى طول 
ينتظر،  هو  الظالم  يراقب  الليل 
يف  كلهم  الغرباء  اأن  الظن  اأغلب 
يراقبون  الليل  يبقون طول  احلديقة 

الظالم وهم ينتظرون !

تقراأهم  لعلها  االأوىل  الفجر  خيوط 
والفجر  الليل  االآتية  االأيام  خفايا 
،واالنتظار هواية انت�رشت بني رواد 
هنا  غريب  ب�صكل  احلديقة  هدا 
يوجد من ق�صى العمر كله يفعل هدا 
ثالثني عاما ،،ع�رشين عاما ،،اأربعني 
يف  كاجللود  �صلخت  اأعمار   ، عاما 
اأعمار   ، امل�صتدمي  الثالوث  هذا  
ما  ع�س   ، جدا  تافهة  هنا  النا�س 
ا�صتطعت مائة عام ، ع�رش، خم�صني  
ميار�صون  الكثري   هنا   فرق   ال 
هروبا  يف دواتهم يراكمون االأحالم  
  ، وامل�صتحيلة  والكبرية  ال�صغرية 
وطاأة  وت�صري  جراحا  يثخنون  وحني 
هنا   ، يطاق  ال  مبا  موؤملة   الليل 
وكل  كلها   اخليبات   ميالد  فقط 
االأحا�صي�س اجلارحة  يف روح احلياة 
، هنا ي�صكنك االنبهار ومتلئ عينيك 
اأن  اآالف االأ�صئلة ؟ كيف ا�صتطاعوا 
احللم  قيد  البقاء  هذا  كل  يقتطعوا 
الكاذب ، بني الليل والنهار مي�صحون 
اإىل  ويتقدمون  بعنفوان   اأحالمهم  
احللبات العمر بابت�صامة رغم احلزن 
الذي ع�ص�س يف القلوب ، هنا رجولة 
لكنها  ذاتها  عن  االإف�صاح  حتاول 
اأماين  وهنا   ، االأيام  �صطوة  تخاف 
�صفقة  بال  الليل  يحرقها  بريئة  

من  الليل  يف  وكالم  ثرثرة  وهنا   ...
تاأكله  ثم  الليل  لي�صمعه  الليل  اأجل 
النهار  يرى  فال  املتوح�صة  غيالنه 
�صيء  كل  تاأكل  دوما  غيالنه  اأبدا، 
باالأحالم،  مرتب�صة  وغيالنه  جميل، 
خانقة لالماين، مفجعة لن�صيج الروح 

والقلوب. 
اأكرب!يهتف  مل  �صغريا  بقيت  ليتني 
لروحه هكذا الأنه كان يعي�س عذابا ال 
ي�صبه عذابات االآخرين ،وروحه تكاد 
تطري اأمام عينيه  قطعة من العذاب 
، ال قطعة كل العذاب ! وعليه االآن 
فتح  احلديقة  يف  فالليل  ي�صتعد  اأن 

قمار احلزن واليان�صيب
بعد مدة ن�صاأت عالقة بني  �صديقي 
وجه  بدا  لقاء  اأول  فمنذ  والهاليل  
�صديقي  اأمام  من�رشحا  الهاليل 
االأرواح  هي  رمبا  اأو  يعرفه  ،وكاأنه 
التي  تلك  تن�رشح  تتالقي  عندما 
اللقاء   اأخرى الن  تتعارف يف عوامل 
لتلك  لي�س �صوى جت�صيدا  يف احلياة 
تعارف  ما  التي  املجندة  االأرواح 
منها تاآلف وما تناكر منها اختلف ، 
ال اأدري ملاذا تذكر هذه املعاين االآن 

، الن عالقة بداأت تن�صا بينهما ؟
يكمن  مل  الدين  �صم�س  اأن  الغريب 
يبديه  الذي  االن�رشاح  ذاك  يعري 
اأي اهتمام يذكر ؟ بل  الهاليل جتاه 
اأن  كرثة  مرات  يف  يتجنب  كان  لقد 
يلتقي به ، اأو يجل�س معه ، اأو حتى 
اإليه  يرد على الطلبات التي ير�صلها 
بنف�صه ، كنت يف اأحيان كثرية اأكلف 
من طرف �صديقي الإي�صال طلبيات 
كرثت  التي  اجلب�س  قبو  اأعمال  
عليه من طرف الهاليل الذي ميلك 
اإتقان  وقد وجد يف  مقاولة عقارية 
�صديقي حرفت مبتغاة . مل اأكن اأبدا  
يخطر ببايل اأن هذه العالقة حكاية 
الدين  �صم�س  حكايا  من  اأخرى 
بل   ، جميعا  عنا  يخفيها  ظل  التي 
�صجاالت  يدخل يف  كان  ال�صيزيفي  
�صديقي  يبديه  الذي  االزدراء  حول 

لذاك الرثي الباذخ 
 ، جيدا  م�صاحلك  تعرف  ال  اأنت   «
�صم�س الدين ، الهاليل  كنزا » رمبا 
مبنظوره  االأ�صياء  يقي�س  ال�صيزيفي 
�صديقي  رمبا  و   ، املايل  النفعي 
و  احلزن  مبنظور  االأ�صياء  يقي�س 
التي  الورقة  وجاءت   ، الفو�صى 
قراأتها يف رزم االأوراق الكت�صف �رشا 

وراء ازدراء �صم�س الدين للهاليل 
بني   اإحزاين  تتقاذفني   اأيام  مند   «
ال�صوارع واحلديقة ، فاملدن الكربى 
عن  داخليها  دائما  ت�صاأل  ال  الكربى 
اآخر  املا�صي  يكون  قد   ، ما�صيهم 
الن  املدن  هذه  يف  االهتمامات 
مبليء  اجلديدة  بوجوه  احلا�رش 
والذاكرة   ؟  الذاكرة  ويعطل  العيون  
اأ�صماء   بالعابرة ففي �صداها  لي�صت 

كثرية ورنني  االرتباكات يرتدد  مثلما 
 ، يتحول  فال  ثابت  كال�صالة  الوقت 
م�صجل فال ميحى قد ميار�س عليه 

الن�صيان لكنه باق .
وال�صالطني  امللوك  اإن  يقولون   
نراجع  اأن  نريد  كما  يرتاجعون 
اأ�صماءهم   تطيق  فال  ؟  اأ�صماءهم 
بعيد  من  ترى  التي  احلقيقة  قيد 
بعيد  من  االأثر  يقراأ   مثلما  متاما 
مرة  اأول  �صجل  مما  و�صوحا  اأكرث 
تاأتي   فال  بالروي   الذاكرة   تقراأ   ،
لهذا ال  كال�صوجلانات  اإال مرفوعة  
تاأبه بالعابرين ؟ عطر روماين   ي�صم 
وندايل  قدمي  ا، وظل  من ج�صدها 
جدا ، اآخرا تركي اأعراق  �صتى من 
االأعراب والقرا�صنة والنابوليني ومع 
اإىل  العطور  ترتاكم   اأ�صحت  الوقت 
اأن  اأ�صحت  داوتها مزيجا من عطر 
ال ي�صم اإال باحلزن ، رمبا الهاليل كان 
اأحد الدين ال ي�صم عطر ما�صيهم اإال 
اأتذكره   باحلزن كجميع الدين مروا، 
الذاتي  الدفاع  م�صوؤول  كان  اأن  يوم 
، عند  كله  ال�صاحلي  الرب  على طول 
ما كان احلزن والفو�صى   يف االأيام  
االأوىل ، واأتذكره جيدا عندما بلغت 
اأن  القانوين   كيف �صهل الأبي  �صني 
يدخلني اخلدمة الع�صكرية متعاقدا 

، عندما 
عقد  على  تظفر  لن  �صالح  لو�صي   «

اخلدمة بالع�صكرية » 

اأبي  اخربوا  الدين  اأول  واأتذكره 
وهو   ، اأخي  احلزن  اأكلت  عندما 
موت  ادخله  عندما  طرده  الذي 
وجهه  عن  تف�صح  مل  دوامة   اأخي  
بني اجلنون وال�صياع ، واأتذكره جيدا 
حزن   ، اأحزاين   ح�رش  وجها  الأنه  
عندما  االأكرب  واحلزن  واأخي  اأبي 
الكربى  املدن  اإىل  قريتي  تركت 

بعدما مل يبقى يل �صيئا هنالك »
اآخر،  بوجه  اأخرى  مرة  يعود  هاهو 
الكربى  املدن  اأهذه  ادري  فال 
�صتقبله لو تطلع على ما يخبئ وجهه 
من لعنات ؟  تلك التي وزعها  منذ 
» �صيطان  عقدين كاملني يف قريتي 
االإن�س هذا  الهاليل ، اأو ال�صي ه�صام  
» هاهو يعاود التج�صد مثلما يريد ، 
 ، مهمة  عقد  كل  ، يف  وجه  يوم  كل 

وفى كل تاريخ دور...
االأوراق  رزم  اقراأه،  ما  هول  يل  يا 
بالقدر الذي تفتح يل �صرية �صديقي 
الغريب االأطوار، بالقدر نف�صه تفتح 
يل تاريخا ما�صيا من قريتي، حاولت 
اأن اأن�صاه لكنه يعود مع رزم االأوراق 
» اأيكون هو ذاك ! ذاك الذي لطاملا  
ال�صمه  كان   ، كله  قريتي  اأخاف 
حتى  ذكره  يجراأ  فا  كاملوت  مذاقا 
من  ميرون   فقط  املحظوظني  و   ،
بقية  من  برمق  تقاريره  خالل  من 
احلياة . املا�صي يالحقه ا�صت�صعره 
يالحقه فال يريد اأن يرحمه ،ووجوه 

اأ�صماءه و حتى الدوائر ال�صيقة التي 
يحاول اأن يفر�صها عليه هي نف�صها 
التي حاول منذ عقدين اأن  ير�صمها 
يل ، اإنهم يريدون دائما اأن ظل رهنا 
ملا  ميلكونه من �صطوة ثم من مال 
ثم من تغدو احلياة كلها ال معنى لها 
عندها ، األي�صت هي ذات املربعات 
التي تركت من اجلها قريتي ،هاهي 

تعاود مراودتي عرب وجهه .
لقد �صار  احلا�رش يعبئ وجوهه من 
االنت�صار  حتاول  ؟والوجوه  الذاكرة 
بعيدا  كان  فالذي   ، مكان  كل  يف 
اأ�صحى قريبا ، والذي كان متوح�صا 
�صافرت  لطاملا  والذي  األيفا،  �صار 
�صار  كلها  ال�صطوات  وعينيه  بيده 
ال�صيارات  زجاجات  خلف  خمتبئ 
خمتبئ  �صار   ، اجلديدة  واملو�صة 
من  اجلدية  املدن  متنحه  ما  خلف 
احلزن  نف�صه  لكنه   ، االختفاء  ف�صح 
و الفو�صى ما يزال قانونهما نف�صه ، 
وان الذاكرة العابرة  بني النا�س  لن 
تزور �صورها وحكاياتها ،  كل �صيء 
ال  توقيت  على  موعده  يرتدد  ثابت 
وم�صجل   ، ال�صالة   مثلما   يتغري 
التي  املا�صي  كر�صائل  ميحى   فال 
فقد  ؟  ت�رش  لكنها  قراأها  نتجاهل 
ميار�س عليه الن�صيان اأو الرتك  لكنه  
باقية   الوجوه  مادام   ، باق  احلزن 
�صباح  كل  ن�صافحهم  واملجرمون 

واالأكف مل تبدل و�صمها .
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الروائي والناقد العراقي زياد ال�سيخ �سالح احلمداين ل الو�سط

اأنا من دعاة احلداثة  التي ت�ستوعب 
املا�سي وتعانق امل�ستقبل

�سوؤال التقدمي فيه ارتقاء قد ال اأجدين بلغته واأراه طموحا يحتاج مني الكثري ، اأقدم نف�سي بتوا�سع ، 
الكاتب وال�ساعر والناقد والروائي زياد ال�سيخ �سالح احلمداين ، من العراق اأ�ستاذ االأدب املقارن والنقد 

االأدبي بجامعة املو�سل �سوؤال يعيد االأذهان للتجربة االأوىل ، ورّب نقمة ولعنة نافعة ، بداأت الكتابة 
ال�سعرية بعمر 11 �سنة ، وكانت جتربتي االأوىل دون اأن اأفقه علم العرو�ض ونظم القري�ض ، ثم تتلمذت 

على يد اأ�ستاذ اللغة العربية واتقنت هذا الفن بعمر 12 �سنة ، وكانت جتربتي االأوىل يف الن�سر يف 
ال�سحف االأدبية ، ثم تو�سعت لبع�ض املجالت العربية التي تتو�سح الطابع الثقايف واالأدبي كمجلة األف 

باء العراقية ، وجملة الر�سالة الكويتية والنه�سة .

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

اأ�صابتك لعنة الكتابة الأوىل  متى 
؟

هل تذكر فاحتة 
ن�سو�سك ال�سعرية 

وما املرجعيات االأوىل 
التي �سكلت ذخريتك 

ال�سعرية ؟

اأول ن�ص نرثي خّطته اأناملي كان 
بعنوان  ) دعوين اأعود    (

�صباي اجلميل زماٌن م�صى 
با ولكّن قلبي عميق ال�صِ

دعوين اأعود اإىل رو�صتي
طليق اجلناحنِي ، 

طليق الفوؤاد ، 
دعوين ، 

دعوين اأعود ..
الأدب  لفطاحل  قراأت  ما  واأول 
وفحول ال�صعر ، كان جلربان خليل 
،  العقاد ،  جربان ، واميل رّفول 
ال�صياب   �صاكر  وبدر   ، والرافعي 
ال�صعر  كتابة  يف  اأ�صويل  اأما   ..
ال�صديد  لتاأثري  فكان  العمودي 
احلمداين  فرا�ص  اأبا  بال�صاعر 
  ، جّدي  يكون  باملنا�صبة  وهو   ،
الكبري  الوجداين  ال�صاعر  وكذا 

حممود �صامي البارودي .

�سدر لك ديوان مو�سوم 
باأ�سواق بحر ... حدثنا 

عن هذه العتبة ؟

املو�صومة  ال�صعرية  املجموعة 
من  وال�صادرة   ) بحر  اأ�صواق   ( بـ 
يف  الغّراء  الأمراء  من�صورات  دار 
ولية �صطيف يف اجلزائر اّت�صمت 
اأغلب  يف  احل�صّية  بالوجدانية 
الأدبي  اللون  وهذا   .. ق�صائدها 
بع�ص   ، لروحي  الأقرب  هو 
الق�صائد الوطنية والغنائية ، منها 
ال�صليبة  فل�صطني  الأمة  لق�صية 
ببلد  واعتزاز  حّب  وق�صائد   ،
اجلزائر  �صهيد  ون�صف  املليون 
منذ  بها  و�صغفا  حّبا   ، الأبّية 
ل�صهدائها  ومتجيدا   ، طفولتي 
الكبري  حبي  اأخفي  ل   .. الأبرار 
وطناً  بها  واأفخر  اجلزائر  لبلدي 

واأر�صا و�صعبا و�صماء .

ما هو ال�سعر براأيك 
، هناك من يكتب يف 

ظل اختالف االأ�سكال 
ال�سعرية وهل اأنت مع 

�سكل حمدد دون اآخر ؟

بداأ  ومنذ   ، ع�صوره  عرب  ال�صعر 
ال�صعر  ينظم  العربي  الن�صان 
وتعددت   ، كثرية  بتغريات  مّر 
األوانه واأطواره ، ومن البديهي اأن 
يتعر�ص كل اأمٍر حمدٍث لنتقادات 
واعرتا�صات ، على �صبيل املثال ، 
الميا�صة ال�صعرية ، اأغلب النّقاد 
الوم�صة  ان  يظنون  والأدباء 
ال�صعرية اأو النرثية وليدة ع�رصنا 
هذا ، ويف حقيقة الأمر هي وليدة 

من ع�صور ما قبل ال�صالم ، 
ظهر  املا�صي  القرن  بدايات  يف 
التفعيلة  �صعر  الأدبية  لل�صاحة 
 ، احلر  ال�صعر  عليه  يطلق  ما  اأو 
ومن اأبرز رّواده الأوائل ، ال�صاعر 
العراقي الكبري بدر �صاكر ال�صّياب 
ومن   ، املالئكة  نازك  وال�صاعرة 
واأمل   اأدوني�ص  العرب  ال�صعراء 
كبار  من  الكثري  وغريهم   ، دنقل 

ال�صعراء ، 
ول زال ال�رصاع حمتدما يف وقتنا 
ما   ، النرثية  الق�صيدة  حول  هذا 
بني احت�صابها �صمن اطار ال�صعر 
اأو الن�ص الأدبي النرثي .. اأنا مع 
نف�ص  ويف   ، واحلداثة  التجديد 

الوقت مع الأ�صالة واجلذور ..

روحية  حالة  والأدب  ال�صعر 
وجدانية يف تكوينها .. ل �صري اأن 
يبدع الأدباء مبا جتود به قريحتهم 
الأدبية ، �رصيطة اللتزام باأ�صول 
وعمق  واتقانها  العربية  اللغة 
الأم  لغتنا  بالغتها ، حفاظا على 
وتقدمي  البداع  �رصح  واعتالء   ،
الأجمل والأروع للمتلقي والقارئ 
على  واأ�صّد   ، العاملي  اأو  العربي 
اأيدي الكّتاب ال�صباب لتقان عمق 
لغتنا وما فيها من جماٍل تعبريّي 

اأّخاذ ..

اأنت ناقد وتكتب ال�سعر 
هل هنالك عالقة 

جدلية بينهما اأم كيف 
ترى احلالة ؟

اأبدا ، بني  لي�صت ا�صكالية جدلية 
حتليلية  عالقة  والنقد  ال�صعر 
ل�صان  ال�صعر   ، عميقة  تو�صيفية 
حال املجتمع وترجمان امل�صاعر 
يف خلجات ال�صاعر ، ي�صتوحي يف 
نظمه ال�صعرّي امل�صاعر احل�صية 
�صياغة  وي�صيغها  وامللمو�صة 
متقنة حمكمة ، مبعنى �صيرب غور 
املاحول وما يف النف�ص .. والناقد 
ال�صطور  بني  من  ي�صتلهم  احلذق 
القارئ  يراه  مما  اأبعد  اأفاقا 

الن�صو�ص  ليقّدم  وروؤى  حتلياًل 
مفككا  للقارئ  حتليلية  ب�صورٍة 
اأبعاد الن�ص الرتميزية واملجازية 
العميقة  وال�صاراتية  والت�صمينية 

الدللة ، 
الجتاه  اأن  ن�صتنتج  هذا  من 
ال�صعر والنقد خّطان  العميق بني 
متوازيان ل�صرب غور احل�ّص وعمق 

احلرف ودللته .

ما هو ال�سدى الذي 
تركه ديوانك ال�سعري 

االأول وهل هناك جن�ض 
اأدبي يزاحم ال�سعر؟

ل اأنكر اأن يل متابعني وقّراء غاية 
منذ   .. الرفيع  والذوق  الرقّي  يف 
يل  يقراأ   من  اأجد  واأنا  �صنوات 
  ، ومرات  مرات  القراءات  ويعيد 
�صدى واأبعاد جناح اأي عمل اأدبي 
القّراء  عيون  يف  تقراأه  فنّي  اأو 
على  هلل  واحلمد   ، واملتلقني 

توفيقه بف�صٍل منه جّل وعال .. 
واأراه   ، الآن  ال�صعر  يزاحم  ما 
ا�صتقراًء دقيقا ، هو جن�ص ال�صعر 
لكثافته  نظرا   ، ال�رصدّي  والأدب 
وكذلك   ، واحل�صّية  البالغية 
مقطوعات �صعر الهايكو والتاناكا 
وخ�صو�صا يف بالد املغرب العربي 
الرتميزية  يعتمد  اجلن�ص  هذا   ،
احل�صية الكثيفة واملخت�رصة جدا 
يف ب�صع كلمات ، تتنوع م�صاهدها 
 ، كثريا  وخ�صائ�صها  وتنقالتها 
مما يعطي م�صاحة اأو�صع للكاتب 
موجة  اأنكر  ل  كما    ، وال�صاعر 
الق�صيدة النرثية ب�صكل كبري على 

ال�صاحة الأدبية العربية .

تكرث يف اأوقاتنا حالة 
التزاحم على الظهور 

والت�سميات وخا�سة يف 
جمال ت�سمية ال�سعر 

كيف ترى ذلك ؟ وكيف 
تف�سره وهل ما يتزاحم 

فعال هو �سعر  ؟

تعدد الفرقاء من النّقاد والباحثني 
موؤيد  بني  الراأي  وت�صطط 
الأجنا�ص  ت�صنيف  يف  ومعار�ص 
الدبية هل هي من ال�صعر اأو من 

النرث .. 
ال�صعر  اأن  يرون  الكال�صيكيون 
هو  التقريظ  �صعر  اأو  العمودي 
ي�صنفونه  ذلك  خال  وما  الأ�صل 

باحلداثوي ، 
حيثيات ال�صعر ما ي�صوغه ال�صاعر 

بنظام ال�صطر اأو املقطع هو من 
والت�صنيفية  الأكادميية  الناحية 
له   ، راهنا  حداثويا  �صعرا  يعترب 
جمهوره ورّواده وم�صاحته الدبية 
تزاحما  هناك  لي�ص   .. الوا�صعة 
هناك  لكن   ، املعروف  باملعنى 
 .. الآراء  يف  وتقاطعا  تفاوتا 
بالن�صبة يل اأنظم القري�ص ، واأكتب 
�صعر التفعيلة احلر ، واأكتب النرث 
والتاناكا  والهايكو   ، والميا�صة 
الأجنا�ص  باقي  اأكتب  كما   ،
الأدبية ، ولكّل جن�ص ولون هناك 
اجادة  اأّميا  ،اأجادوا  كبار  �صعراء 
 ، النزارية  املدر�صة  هناك   ،
من  هناك  اأن  كما   ، والدروي�صية 
املحاكاة  اأ�صلوب  لنف�صه  اختّط 
ال�صاعر  مثل  النرثية  ال�صعرية 
من  املاغوط  حممد  املرحوم 
�صوريا  وغريه الكثري .. اذن نحن 
اأدبية  انعطافات ومفرتقات  اأمام 
بوتقة  يف  جميعها  ت�صّب  لكنها   ،

البداع والتحديث .

اأ�سماء كثرية حققت 
انت�سارا وا�سعا عربيا 

و دوليا  هل تراها 
ت�ستحق وغريها ال 

ي�ستحق؟

اأوافقك الراأي يف هذا .. لكن يل 
املو�صوع  هذا  يف  حمايدة  روؤيا 
القرن  بدايات  يف  ا�صتثنينا  اإذا   ،
اأدبية  جمموعات  ولدة  املا�صي 
و�صعراء  اأبولو  جمموعة  منها 
ع�رصنا  يف  جند   ، املهجر 
احلا�رص اأ�صماء ملعت يف ال�صاحة 
من  �صواء   ، العاملية  الأدبية 

ال�صعراء اأو الروائيني ..
بال�صتحقاق  تخت�ص  ل  امل�صاألة 
�صيء  هناك   ، والالا�صتحقاق 
ا�صمه توافر الفر�ص والمكانيات 
يف    .. واملعنوية  منها  املادية 
داخل بلداننا العربية اأ�صماء اأدبية 
اإىل  برزت  وفنية  وروائية  �صعرية 
لدينا  الوقت  ذات  ويف   ، ال�صاحة 
وامكانيات  كبار  و�صعراء  اأدباء 
الفر�صة  لها  ت�صنح  مل   ، مذهلة 
حتى للظهور ، يعود ذلك لأ�صباب 
كثرية ، منها املادية ومنها ما هو 
حالة  وهو  األ   ، ذلك  من  اأخطر 
هنا  اق�صده  والذي   ، الحتكار 
الدبي  والظلم  التع�صف  حجم 
والثقايف الذي يقع على هوؤلء من 
على  ال�صتحواذ  يف  الدباء  قبل 
مراتب ال�صهرة والظهور ، وهذي 
اآفة م�صتحكمة ب�صكل كبري يف كّل 
وانطالقا   ، العربية  املجتمعات 
الزمت  الدقيق  الت�صّور  هذا  من 

املواهب  كل  مب�صاعدة  نف�صي 
امكانياتي  وت�صخري  ال�صابة 
الرتقاء  نحو  بهم  للنهو�ص 
نتكاتف  اأن  واأمتنى   ، والبداع 
ال�صباب  باأيدي  لالأخذ  جميعا 
نحو التاألق والتمّيز .. وحقا هذا 

طموحي للمبدعني ال�صباب .

عر دائما  ّ اأال ترى اأّن ال�سِ
ويف اأغلبه ياأتي من 

اخليال الأّنه ابن اخليال 
قبل الواقع  ؟

حالته  اأغلب  يف  واقع  ال�صعر 
احل�صية  املخيلة  ترتجمه   ،
لل�صاعر   ، وال�صعورية نظما ونرثا 
وخميلة   ، مرهف  ح�ّص  والكاتب 
ي�صوغ  بديعية  بالغية  وامكانية 
بها املح�صو�ص وامللمو�ص ب�صيغة 
�صعرية عذبة احلرف والتو�صيف 
بني  تف�صل  دقيقة  �صعرة  وهنا   ،

الواقع واخليال .
روؤيتك لراهن النقد 

العربي املعا�سر ؟

املعا�رص  العربي  النقد 
التناق�صات  من  بالكثري  يت�صم 
واملفرتقات ، اإذ ا�صطبغ باملادية 
تارة  ال�صخ�صية  وبالعالقات  تارة 
ل  اإذ   ، ربي  رحم  من  اإل  اأخرى 
نّقاد  من  النقدية  ال�صاحة  تخلو 
والبنائية  احليادية  التزموا  كبار 
الأكادميي  والتحليل   ، للكاتب 
وحتليل  تقومٌي  النقد   .. العميق 
الن�ص  لأبعاد  وا�صتقراء  وت�صويب 
وما يحيطه من عنا�رص تبداأ من 
واأبعاد  والبيئة  الكاتب  �صخ�صية 
اأن يكون  النقد  املو�صوع .. على 
يكون  ما  بقدر  وحتفيزيا  بّناًء 

تقوميا وحتليال وت�صويبا .

ن�سو�سك متجد الوطن 
وحتكي بع�ض اأوجاعه 
لكن اأي�سا ذهبت �سوت 

االأنا واالآخر و�سوب 
نب�ض االإن�سانية ب�سكل 
اأعمق واأكثف. براأيك 
عر  ّ اأين ومتى يجد ال�سِ

اأفقه االأرحب ؟

األوانها  بكل  ال�صعرية  ن�صو�صي 
ات�صمت   ، وتوجهاتها  واأجنا�صها 
منها  الوطنية  حتى   ، بالوجدانية 
 ، الن�صان  الأ�صا�ص  حمورها   ،
والآخر  الأنا   ، الب�رصية  النف�ص 
 ، املراأة.  يف  يتج�صد  والأخر    ،

املدينة ، البلد ، والن�صان عموما 
اأحاكي  غزل  ق�صيدة  تقراأ  قد   ،
ب�صيغة  ومدينتي  بلدي  فيها 

املراأة .. 
ال�صعر وكل الأجنا�ص الأدبية بداأت 
 ، والأو�صع  الأو�صع  نحو  تتحرر 
ال�صخ�صية  الأنا  حدود  تخّطت 
وال�صعور   ، واحدة  فاملعاناة   ،
هذا   ، واأو�صع  اأعمق  الن�صاين 
هو اطار الأنا والآخر وامل�صاحة 

الأو�صع الرحب لالأدب عموما .
جمموعتي  يف  ذلك  �صتجد 
الروائية  اأعمايل  ويف  ال�صعرية 

القادمة باأذن اهلل .

ما هي م�ساريعك 
االدبية والنقدية 

امل�ستقبلية ؟

ن�رص  على  العمل   ، الأدبية 
الن�رص  قيد   ، الروائية  جمموعتي 
6 روايات ، منها رواية يف الأدب 
لإكمال  ا�صافة   .. الجنليزي 
ال�صعرية  املجموعة  وكتابة 
الثانية التي كتبتها على املدر�صة 
القّبانية والدروي�صية وفق �صياغة 

حمدانية الطابع .. 
 ، النقدية  الأعمال  يخ�ص  فيما 
اأعمل عاكفا على تنقيح وت�صويب  
املبدعة  املواهب  ا�صدارات 
وقراءات  درا�صات  وكتابة  ال�صابة 
يف  كتاب  وهناك   .. بّناءة  نقدية 
على  اأعكف  النقدية  الدرا�صات 

تاأليفه منذ اأ�صابيع .

كلمة اأخرية تود 
توجيهها للقراء 

واجلريدة

مبزيد  اجلديد  للن�صء  اأتوجه 
دائرة  وتو�صيع  والطالع  القراءة 
والبالغة  اللغة  واتقان  املدارك 
القراءة  ثم  القراءة  ثم  القراءة   ،
الأكادميية مفتوحة  ، وامكانياتي 
للجميع يف خمتلف �صنوف الأدب 

وبكل رحابة �صدر .. 
كما اأتوجه ببالغ ال�صكر والمتنان 
لالأ�صتاذ  واحلّب  الوّد  وفائق 
طيب  على  يو�صف  بن  خل�رص 
احلوار ال�صّيق ، ومزيدا من احلب 
التي  الغراء  جلريدتكم  والمتنان 
�صفحاتها  خالل  ومن  يل  اأتاحت 
بلقاء  اأت�رصف  اأن  اللقاء  هذا  يف 
اأر�ص اجلزائر احلبيبة  اأحّبتي يف 
من خالل هذي ال�صطور .. اأكرر 
�صكري وامتناين العميق ومتنياتي 

القلبية مبزيد البداع والألق . 
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املوؤرخ رابح لوني�سي »للو�سط«

»علينا ا�ستلهام احلراك 
ال�سعبي من عيد الن�سر«

اأكد املوؤرخ رابح لوني�سي يف ت�سريح خ�س به يومية  »الو�سط » مبنا�سبة اإحياء الذكرى 57 لعيد 
الن�سر املوافق لـ 19مار�س1962 باأن هذه الذكرى التاريخية حتل علينا يف ظرف جديد يعي�سه 

ال�سعب اجلزائري، وهو احلراك ال�سعبي ال�سلمي الذي ميكن جدا اأن يتحول اإىل ثورة �سلمية تغري 
النظام تغيريا جذريا، وتبني نظاما �سيا�سيا جديدا، م�سيفا اأن  19مار�س1962 كانت حمطة اعرتفت 

فيه فرن�سا بال�سيادة الوطنية اجلزائرية على كل اأرا�سيها.

حكيم مالك 

 »على ال�سعب 
اجلزائري اأن ي�ستعيد 

�سيادته كاملة«

�أ�شار  �ل�شياق   ذ�ت  ويف 
�أن  �ملفرو�ض  من  كان  �أنه 
�لأمة  �أي�شا  بها  ت�شتعيد 
لكن  �شيادتها،  �جلز�ئرية 
هذ�  يتحقق  مل  للأ�شف 
�لنقلب  ب�شبب  �لأخري 
�لذي وقع على �مل�ؤ�ش�شات 
يف1962،  للث�رة  �ل�رشعية 
�لنظام  هذ�  �أنتج  و�لذي 
�أو�شل  �لذي  �حلايل 
�ملاأزق،  هذ�  �إىل  �جلز�ئر 
لها  �جلز�ئر  كانت  فاإن 
ن�شبيا  �ل�طنية  �ل�شيادة 
�جلز�ئري  �ل�شعب  �أن  �إل 
�شيادته  منه  �رشقت  قد 
  ،1962 يف  نظريا  ل  عمليا 
حر�ك  �أن  ل�ني�شي  م�شري� 
هذه  ��شتعادة  يريد  �لي�م  
�إعادة  و  كاملة  �ل�شيادة 
�لث�رة  م�شار  ت�شحيح 
وقع  �لذي  �لنحر�ف  بعد 
هذ�  فارتباط   ،1962 يف 
�حلر�ك بهذه �لث�رة يتجلى 
�لتي  �ل�طنية  �لرم�ز  يف 
تظهر بق�ة �أثناء �مل�شري�ت 
من  حتريرهم  بهدف 
كان  �لذي  �ل�شائد  �لنظام 
م�شاحله،  خلدمة  ي�شتغلها 
فاجلز�ئري مع ث�رة ن�فمرب 
لكن  �ل�طنية،  �لدولة  ومع 
�شد �لنظام �ملتهالك �لذي 
يجب تغيريه جذريا، فرييد 
��شتعادة دولته �لتي �رشقت 
ل  خدمته  يف  وت�شبح  منه 

يف خدمة جمم�عة.

»اتفاقيات اإيفيان« 
اأثارت جملة من 
الت�ساوؤالت اأثناء 
احلراك ال�سعبي

و�أبرز �لربوفي�ش�ر ل�ني�شي، 
قد   ، �إيفيان  �تفاقيات  �أن 
�حلر�ك  هذ�  �أثناء  �أثارت 
ت�شاوؤلت،  عدة  �ل�شعبي 
�جلز�ئر  �أن  �لق�ل  ومنها 
بفرن�شا  مرتبطة  بقيت 
وعليه  عدة جمالت،    يف 
عن  �لي�م  يروج   فما 
لي�شت  �لتفاقيات  هذه 
�أن  م�شري�  �شحيحة،  
غري  �لرتباط  هذ�  كل 
�لتفاقيات،  بهذه  مرتبط 
�ل�شلطة  �أخذو�  بالذين  بل 
فرن�شي  بدعم   1962 يف 
ولكي   �آنذ�ك،   وم�رشي 
فلقد   فرن�شا  ت�شاعدهم 
كثرية   م�شالح  �أعط�ها 
حتت �لطاولة  و�لتي كانت 
هذ�  �شعر  كلما  تزد�د 
�لنظام �أنه مهدد� وهذ� كل 
من �أجل  مت�شكهم بال�شلطة  
��شتغلتها  �لنقطة  وهذه 
على  �أكرث  للبتز�ز  فرن�شا 
ح�شاب م�شالح �جلز�ئريني 
مما  �أكرث،  لها  فاأعط�� 
�أخذت يف �تفاقيات �إيفيان،  
هذه  �أن  من  �لرغم  على 
لل�شائعات  تروج  �ل�شلطة 
هي  لفرن�شا  تنازلتها  باأن 
�إيفيان،  �تفاقيات  مب�جب 
�إطلقا،  �شحيح  لي�ض  ه� 
بل بحثا منها عن مربر�ت 
فرن�شا  مل�شالح  خدمتها 

على ح�شاب �جلز�ئر.

 19مار�س 1962 
حمطة هامة يف تاريخ 

اجلزائر
 

�لتاريخ  �أ�شتاذ  �أو�شح   كما 
�ملعا�رش بجامعة وهر�ن 1 
،  بالق�ل �إن كان 19مار�ض 
يف  هامة  حمطة   1962
فاإنها  �جلز�ئر،  تاريخ 
تك�ن  �أن  �لي�م  باإمكانها 
درو�ض  ��شتلهام  حمطة 
لهذ� �حلر�ك �ل�شعبي �لي�م 
قد   1954 ث�رة  �أن  ومنها: 
�أنتجت جبهة حترير وطني 
�ل�شعب  كل  فيها  جمعت 
ومنه  �أطيافه،  مبختلف 
م�ؤقتة  حك�مة  �نبثقت 
�ل�شلطة  مع  تفاو�شت 
��شتعادة  على  �ل�شتعمارية 
تامة دون  �ل�طنية  �ل�شيادة 
كانت  فقد  تنازلت،  �أي 
و�لأفلن  �لرت�بية  �ل�حدة 
�ل�رشعي  �ملمثل  �لتاريخي 
�أحمر  خط  للأمة  �ل�حيد 
ل تنازل عليه، فهل �شينتج 
م�شتقبل  �حلر�ك  هذ� 
جبهة وطنية و��شعة لتنظيم 
�شعبية  وحك�مة  �ل�شعب 
�ل�شلطة  مع  تتفاو�ض 
�لكفيلة  �لطرق  ح�ل 
�أين  للنظام  جذري  بتغيري 
�شي�شتعيد �ل�شعب �جلز�ئري 
ويك�ن  كاملة،  �شيادته 
�لأحمر  �خلط  ه�  ذلك 
�ملفاو�شات؟،  هذه  يف 
 1954 ث�رة  رف�شت  وكما 
�لنار  �إطلق  وقف  �إيقاف 
�لفرن�شي  �لعرت�ف  قبل 
�جلز�ئرية  بال�شيادة 
تر�بها  كل  على  �لكاملة 
�شيت���شل  فهل  �ل�طني، 
�ل�شعبي  �حلر�ك  هذ� 
ولن  �شغط  ك��شيلة  �شلميا 
يت�قف حتى يتحقق هدفه 

تغيري  وه�  �ل�شرت�تيجي، 
��شتعادة  بهدف  �لنظام 

�لأمة ل�شيادتها �لتامة؟.

» البد اأن  ننتج نظاما 
�سيا�سا جزائريا ملهما 

للعامل«
 

ل�ني�شي  ر�بح  ك�شف   
19مار�ض1962  بعد  �أنه 
من  �لث�رة  �ختطاف  مت 
 ،1962 يف  جمم�عة 
�ل�شعب  �شيادة  ف�شادرت 
وعلى هذ� �لأ�شا�ض ت�شاءل  
،فهل  �ملتحدث  ذ�ت 
�شي�شتفيد هذ� �حلر�ك من 
هذ� �لدر�ض، ويعرف كيف 
ينظم نف�شه كي ل يختطف 
ونع�د  �أخرى،  مرة  حر�كه 
كان  كما  �لبد�ية؟،  لنقطة 
�لنقلب على �مل�ؤ�ش�شات 
�ل�رشعية للث�رة يف 1962 قد 
ف�ت على �جلز�ئريني �إنتاج 
بها،  خا�ض  �شيا�شي  نظام 
�شيا�شيا  نظاما  و��شت�ردو� 
ما  بدل  �أجانب  من  �آخر 
من�ذجها  للجز�ئر  تك�ن 
ملهما  �شيا�شيا  ونظاما 
ث�رتها،  كانت  كما  للعامل  
�حلر�ك  هذ�  �شينتج  فهل 
�أم  �خلطاأ  نف�ض  �ل�شعبي 
�شيا�شا  نظاما  �شينتج 
كله  للعامل  ملهما  جز�ئريا 
خا�شة �أن �لي�م قد ثبت �أن 
�لتطبيق �لتقني و�لإجر�ئي 
�لذي  �لأمة«  »�شيادة  ملبد�أ 
و�شعه رو�ش� قد و�شل �إىل 
ماأزق لأن �شيادة �لأمة عرب 
هيئة  يف  منتخبني  ممثلني 
�نتخابهم  ويك�ن  ت�رشيعية، 
على �أ�شا�ض وليات ودو�ئر 
فئات  من  �لكثري  �أبعد  قد 

و�رش�ئح مهنية من �لتمثيل، 
مما ح�ل هذه �لدميقر�طية 
برج��زية،  �إىل دميقر�طية 
هذ�  �شي�شحح  فهل 
�جلز�ئر  وور�ءه  �حلر�ك 
�خلطاأ  �لتطبيق  هذ�  كلها 
ب��شع  �لأمة  �شيادة  ملبد�أ 
�أ�شا�ض  على  �لتمثيل 
�لجتماعية  �ل�رش�ئح 
 ، ن معي� جا ( ملهنية � و
رجال  حمام�ن،  �أطباء، 
مبا  وغريهم  �أعمال 
وبالتايل  �لبطالني(،  فيهم 
ممثلة  �لأمة  كل  �شتك�ن 
م�شالح  وتبقى  عربها، 
مرتبطة  �ملمثلني  ه�ؤلء 
مب�شالح �نتماء�تها �ملهنية 
تبقى  كي  و�ملجتمعية، 
م�شري�  عنها،  مد�فعة 
�لأمر  هذ�  �رشح   قد  �أنه 
من  �لكثري  يف  بالتف�شيل 
مثل  كتبه  وبع�ض  مقالته 
مل��جهة  جز�ئري  »ربيع 
و«�لنظام  عربي«  دمار 
لل�شتبد�د«  �لبديل 

وغريها.

املوؤرخ رابح لوني�سي يف 
�سطور ....

ر�بح  �مل�ؤرخ  �أن  �لعلم  مع 
ل�ني�شي ه� دكت�ر وبروفي�ش�ر 
�ملعا�رش  �لتاريخ  يف  و�أ�شتاذ 
،حا�شل   1 وهر�ن  بجامعة 

�لتاريخ  يف  ماج�شتري  على  
�ملعا�رش من جامعة �جلز�ئر 
باأطروحة ح�ل »�لفكر �لق�مي 
عند �شاطع �حل�رشي وتاأثريه  
�لق�مية  �حلركات  على 
ودكت�ر�ه   « �حلديثة  �لعربية 
دولة يف �لتاريخ �ملعا�رش  من 
باأطروحة  �جلز�ئر  جامعة 
�لفكرية  �لتيار�ت   « ح�ل 
بني  �ملعا�رشة   �جلز�ئر  يف 
و   « و�لختلف  �لتفاق 
ومقالت  م�ؤلفات  عدة  ،له 
وتاريخية  و�شيا�شية  فكرية 
»�جلز�ئر  كتاب  يف  و�ملتمثلة 
بني  �ل�رش�ع  دو�مة  »يف 
 « و�ل�شيا�شيني  �لع�شكريني 
ميز�ن  يف  �جلز�ئر  ،و«روؤ�شاء 
عن  عبارة   وه�  �لتاريخ«  
قرن  لن�شف  �أكادميي  تقييم 
من م�شرية �جلز�ئر �مل�شتقلة 
�ملعرفة،  د�ر  عن  �ل�شادر 
ككتاب   �أخرى   لكتب  �إ�شافة 
لل�شتبد�د  �لبديل  �لنظام   «
للدولة  جديد  وتنظيم 
 ، و�ملجتمع«  و�لقت�شاد 
يف  �جلز�ئر  م�شتقبل  وكتاب« 
�لدولية  �ل�شرت�تيجيات  �ش�ء 
��شت�رش�فية   در��شة  وهي 
عن��ن  حتت  �آخر   كتاب  وله 
مل��جهة  جز�ئري  »ربيع 
در��شة  وه�  عربي«  دمار 
يف  �شارك  ولقد  ��شت�رش�فية 
د�خل  علمية  ملتقيات  عدة 

�جلز�ئر.

بن براهم :

19 مار�س تاريخ اإنهاء كابو�س دام 132 �سنة
يف  و�لنا�شطة  �ملحامية  �أفادت 
بر�هم  بن  �لإن�شان  حق�ق  جمال 
تاريخ  باأن  �لزهر�ء  فاطمة 
به  يحتفل  و�لذي  مار�ض   19
ي�ؤّرخ  �لن�رش   بعيد  �جلز�ئريني 
�لنار  �إطلق  وقف  على  للتفاق 
بني �حلك�مة �مل�ؤقتة للجمه�رية 
�لحتلل  حك�مة  و  �جلز�ئرية 
�لفرن�شي بتاريخ 19 مار�ض 1962م 
�لطرفني  بني  مفاو�شات  بعد 

عرفت باتفاقيات �إيفيان.
بن  �لزهر�ء  فاطمة  و�عتربت 
بر�هم �لأم�ض عند حل�لها �شيفة 
عيد  باأن  �ملجاهد   فروم  على 
نف�شه  يعيد  تاريخ  ه�  �لن�رش 
خمتلفة  تاريخية  مر�حل  يف 
�تفاقيات  تاريخ  ر�أ�شها  على 
�لعرت�ف  �إثرها  مت  �لتي  �إيفيان 
�مل�ؤقتة  �جلز�ئرية  باجلمه�رية 

�شنة 1961

مفاو�شات  هي  �إيفيان  �تفاقيات 
بني  وفرن�شا  �جلز�ئر  بني  متت 
م�شيفة  و1962،   1960 عامي 
على  ح�شلت  �جلز�ئر  لكن   «
و  عزمها  طريق  عن  �ل�شتقلل 
حريتها  على  للح�ش�ل  �إر�دتها 
�شّد  �مل�شلحة  �لث�رة  باإعلن 
دفعت  و  �لفرن�شي  �لحتلل 
ن�شف  و  ملي�ن  من  �أكرث  �رشيبة 

ملي�ن من �ل�شهد�ء.«

�أن 19 مار�ض  بر�هم  �أكدت بن  و 
كاب��شا  �إنهاء   ثم  �لن�رش  ي�م 
�ل�شعب  �أن  حيث  �شنة،   132 د�م 
�ل�شرت�حة  من  متكن  �جلز�ئري 
خلل  وقع  ما  �أما   « م��شحة   ،
بني  �ملمتدة  �لنتقالية  �لفرتة 
متهيد�  ج�يلية   3 �إىل  مار�ض   19
يف  ممثلة  �لثانية،  للخط�ة 

��شرتجاع �ل�شيادة �ل�طنية«.
ويف ذ�ت �ل�شدد،  قالت �ملتحدثة 

»  19 مار�ض 1957 ه� تاريخ كبري 
�جلز�ئريني  كل  يعرفه  ل  �أي�شا 
فيه  بعثت  �لذي  �لي�م  وه� 
للجرن�لت  �لفرن�شية  �ل�شلطة 
ما�ش�،  �مل�ج�دينباجلز�ئر، 
تاأمرهم  ر�شالة  و�شميث  بيجار، 
فيها بتعميم �لتعذيب يف �جلز�ئر، 
خرجت  �ملرحلة  هذه  ويف 
�جلز�ئر  و�يل  يد  من  �ل�شلطة 
لت�شقط بني يد �لع�شكريني، فقد 

قدم هذ� �لأخري ��شتقالته بعد �أن 
�أمام  �جلز�ئريني  �شكاوي  كرثت 

�ل��شعية �لتي �آلت �إليها حياتهم.
و�أ�شافت �ملتحدثة »ميكن  �عتبار 
هذه �لفرتة �لأ�ش��أ و�لأكرث قتامة 
يف تاريخ �لث�رة �جلز�ئرية، حيث 
جز�ئري  �ألف   80 فيها  �عتقل 
مات�� حتت �لتعذيب و�عتربو� يف 

عد�د �ملفق�دين. 
اإميان لوا�س 



اكت�شاف م�شكلة قاتلة 
يف جتويف الفم

كولومبيا  جامعة  علماء  اكت�شف 
البكترييا املوجودة  اأن  الأمريكية، 
ت�شاهم  والتي  الفم،  جتويف  يف 
الأ�شنان  ت�شو�س  عملية  يف 
تطور  من  تعجل  اللثة،  والتهاب 
موقع  ويفيد  القولون  �رسطان 
باأن   »MedicalXpress«
بروتني  غياب  اكت�شفوا  الباحثني 
خاليا  يف   »Annexin A1«
القولون ال�شليمة، والذي يحفز منو 
التجارب  وخالل  اخلبيثة  الأورام 
التي اأجراها الباحثون على الفئران، 
ات�شح اأن كبح ن�شاط هذا الربوتني 
 Fusobacterium« منع بكترييا
nucleatum« من تن�شيط م�شار 
الإ�شارات التي ت�شاعد على تطور 
الأورام  منو  واأبطاأ  ال�رسطان، 
الباحثون  حلل  كما  اجلديدة. 
النووي  احلم�س  عن  معطيات 
ب�رسطان  م�شابا   466 لـ  الريبي 
ازدياد ن�شاط  اأن  القولون، وات�شح 

كان   »Annexin A1« بروتني 
بغ�س  التكهنات،  باأ�شواأ  مرتبطا 
النظر عن اجلن�س والعمر ومرحلة 

حاليا  الباحثون  ويعمل  املر�س 
لت�شخي�س  طريقة  تطوير  على 
بروتني  مب�شاعدة  ال�رسطان  اأنواع 

»Annexin A1« كموؤ�رس حيوي، 
الطبية  لالأدوية  هدفا  وجعله 

اجلديدة.
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معهد تون�شي يتح�شل على براءة 

اخرتاع دواء م�شاد ل�شرطان الدم
حت�شل معهد املناطق القاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رسقي تون�س، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�شاد ملر�س �رسطان الدم، مت ا�شتخراجه من 
نبتة »الاّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رسق البالد 
وقالت الباحثة التون�شية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�شالة دكتوراه متحورت حول 
الأهمية الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ فرتة يف البحوث 
للتعرف على اأهمية هذه النبتة وانتهينا اإىل قدرتها 

على مكافحة اخلاليا ال�رسطانية يف ج�شم امل�شابني 
مبر�س �رسطان الدم«واأ�شافت الباحثة التون�شية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�شل عليها با�شتعمال نتبة 
»الاّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رسطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�شات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�شتعمل ب�شكل كبري يف كل اأنحاء 

العامل ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت بالتعاون 
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�شتور 

)حكومي( املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�شمة تون�س 
وبح�شب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�شفات 

وامللكّية ال�شناعّية )حكومي( هو اجلهة التي منحت 
براءة الخرتاع ا�شتنادا اإىل املوا�شفات العاملية يف 
جمال الكت�شاف العلمي يف جمال الأدوية امل�شادة 

ملر�س �رسطان الدم.
و«الاّلزول« نبتة من نوع الب�شليات تتواجد ب�شكل كبري 

يف منطقة �شمال اإفريقيا وخا�شة اجلنوب ال�رسقي 
لتون�س، ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�شة يف 

ف�شلي ال�شتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �شّر ال�شوت ال�شادر

 

 عن »طقطقة« الأ�شابع
 

ل باحثون يف درا�شة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�شوت  تو�شّ
الذي ي�شدر لدى »طقطقة« الأ�شابع، مظهرين اأن �شببه انفجار 

فقاعات جمهرية يف ال�شائل املوجود يف املفا�شل، للتو�شل لهذه 
اخلال�شات، ا�شتند الباحثون الفرن�شيون والأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�شية.
والفر�شية التي طرحوها لي�شت جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �شككت بها درا�شات لحقة، اإل اأن اجلديد 
يف خال�شات الدرا�شة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

لإ�شدار هذا ال�شوت، بح�شب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�س.

وكانت درا�شة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �شوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�شّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�شاألة من وجهة نظر ريا�شية، لأن كّل 
الأبحاث ال�شابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�شاف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�شياً لو�شف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�شة املن�شورة يف جملة »�شاينتيفيك 

ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�شغرية هو امل�شوؤول عن 
اإ�شدار �شوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�شابع، ولي�س ت�شّكلها 

ول ت�شبب هذه املمار�شة التهاب املفا�شل، بخالف العتقاد 
ال�شائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �شديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�شيط اله�شم ويحارب اآلم البطن والنتفاخ 

واأ�شافت املجلة املعنية بال�شحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�شاعد 
اأي�شاً على �شبط الع�شارة اله�شمية، فيخفف من ال�شعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح ميتاز بتاأثري م�شاد للبكترييا 

ويحارب بكترييا الأمعاء ال�شارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

بالكال�شيوم واملغني�شيوم وال�شوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�شاً للمفا�شل والغ�شاريف وحذرت »فرويندين« من اأن 

تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �شلبية 
لذا ينبغي تخفيفه باإ�شافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

م�شكنات اأمل �شائعة حتمل �شر »النجاة« من ال�شرطان!

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟

ال�شتخدام  اأن  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
ي�شاعف  �شائعة  اأمل  مل�شكنات  املنتظم 
و%78،   25 يرتاوح بني  البقاء مبعدل  فر�س 
نوع  من  يعانون  الذين  املر�شى  لدى 
جني  على  يحتوي  ال�رسطان  من  حمدد 
نحو  »PIK3CA«ويحمل  ا�شمه  معدل 
هذه  والرقبة  الراأ�س  �رسطانات  اأنواع  ثلث 
الطفرة، املوجودة اأي�شا يف اأنواع اأخرى من 
ال�رسطان ودر�س باحثو جامعة كاليفورنيا، 
�شان فران�شي�شكو، معدلت البقاء على قيد 
الذين  النا�س  لدى  �شنوات،   5 ملدة  احلياة 
اأن ال�شتخدام  �ُشخ�شوا باملر�س، ووجدوا 
غري  لاللتهاب  امل�شادة  لالأدوية  املنتظم 
الأ�شربين  مثل   ،)NSAIDs( ال�شتريويدية 
من  كبري  ب�شكل  ح�ّشن  والأيبوبروفني، 
مر�شى  من  اأكرث  اأو  ثلث  لدى  البقاء  معدل 

ال�رسطان.

املعدل،  اجلني  املر�شى  جميع  لدى  وكان 
اأي تاأثري  اأن »NSAIDs« مل يكن لها  غري 
طفرة  ت�شتقطب  مل  التي  الأورام،  على 

.»PIK3CA«
مركز  من  مري�شا   266 الدرا�شة  و�شملت 
ممن  الطبي،   »Pittsburgh« جامعة 
الأورام.  ا�شتئ�شال  جلراحة  خ�شعوا 
بوجود  متيزت  الأورام  من   %82 واإجمال، 

.»PIK3CA« تغري وا�شح يف جني
لـ  املنتظم  ال�شتخدام  اإن  الباحثون  وقال 
الأقل،  على  اأ�شهر   6 مدة   »NSAIDs«
البقاء  معدل  يف  ملحوظا  حت�شنا  يوفر 
الذين  باملر�شى  مقارنة  احلياة،  قيد  على 
اأن  واأو�شحوا  الأدوية  هذه  ي�شتخدموا  مل 
رمبا  ال�شتريويدية  غري  اللتهاب  م�شادات 
اإنتاج  الورم، عن طريق احلد من  متنع منو 

 .»prostaglandin E2« جزيء

   لتزال اأمرا�س القلب اأكرب �شبب للوفاة يف العامل، وتلعب 
اإىل  امل�شاكل  من  القلب  حماية  يف  هاماً  دوراً  التغذية 
التدخني،  عن  والإقالع  واحلركة،  البدين  الن�شاط  جانب 

وتخفيف التوتر. اإليك اأف�شل اأطعمة لقلبك:
جانب  اإىل  املرتفع،  الدم  �شغط  يقلل  الأخ�رس  ال�شاي 
خف�س الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة البقول. احلّم�س والفول 
والعد�س والبازلء من اأف�شل م�شادر الربوتني اإىل جانب 
جتعلها  التي  الأك�شدة  وم�شادات  بالألياف  غنية  اأنها 

�شديقة للقلب.
الأك�شدة  وم�شادات  بالفولت،  الهليون  ميتاز  الهليون. 

التي متنع ان�شداد ال�رسايني.
بالألياف  الغني  املحتوى  جانب  اإىل  والفراولة.  التوت 
باأنها م�شدر رائع  متتاز عائلة التوت والفراولة )الفريز( 
والكال�شيوم،  والفولت  واحلديد  و«�شي«  »اأ«  لفيتامينات 
اإىل جانب م�شادات الأك�شدة التي حتمي جدران ال�رسايني 

من التاأك�شد.
الربوكلي. تفيد درا�شات باأن اأكل الربوكلي بانتظام يخف�س م�شتوى الكول�شرتول ويحمي القلب من الأمرا�س.

بذور الكّتان. توفر هذه البذور فائدتني كبريتني، اأولهما خف�س �شغط الدم املرتفع، والثانية خف�س الكول�شرتول ال�شار، وبالتايل احلماية من اجللطات.
ال�شوكول الداكنة. متتاز م�شادات الأك�شدة التي توفرها ال�شوكول الداكنة باأنها حتمي من ان�شداد ال�رسايني واجللطات.

القهوة. على عك�س ما يظن البع�س، تفيد درا�شات حديثة باأن تناول القهوة باعتدال يحمي من الأزمات القلبية وال�شكتة الدماغية.
الأ�شماك الدهنية. توفر اأ�شماك ال�شلمون واملكاريل والتونة وال�رسدين دهون اأوميغا3 التي حتمي ال�رسايني والقلب من الت�شلّب. ال�شاي الأخ�رس. تفيد 

اأدلة بحثية باأن ال�شاي الأخ�رس يقلل �شغط الدم املرتفع، اإىل جانب خف�س الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة.
املك�رسات. تزّود املك�رسات اجل�شم بدهون اأوميغا3 ال�شحية، وهي غذاء اأ�شا�شي لع�شلة القلب وال�رسايني. ال�شوفان. تفيد درا�شات باأن حبوب ال�شوفام 

ت�شاعد على خف�س الكول�شرتول ال�شار. الطماطم. من اأف�شل م�شادر البوتا�شيوم الالزم لن�شاط ع�شلة القلب وفيتامني »�شي« والفولت الطماطم 



نع اهلل تعاىل وعجيب  من بديع �صُ
الف�صيح  الكون  هذا  يف  ُقدرته 
متما�صك  اأنه   - ن�صاهُده  الذي 
ومتاآلف  ومتوازن  ومرتابط، 
وحركٍة  وكبرية  �صغرية  كل  يف 
و�صكوٍن، ب�صكل دقيق، وعجيٍب 
العقل  اأمامه  وينده�ش  يتحري 
ربانية  حلكمة  وذلك  الب�رشي؛ 
و�صيبقى  تعاىل،  اهلل  اأرادها 
هذا التوازن املتْقن واالن�صجام 
احلياة  ال�صتمرارية  �صببًا  التام 
وبقائها على وجه املعمورة اإىل 

اأن ي�صاء اهلل تعاىل.
فالتوازن �صنة ِمن �ُصنن احلياة، 
كل  يف  للغاية  مهم  وعن�رش 
�صيء، و�رش من اأ�رشار البقاء يف 
والكواكب  واملجرات،  الف�صاء 
احليوان  وعامل  والنجوم، 
واالأنهار،  والبحار  والنبات، 
والعالقات  الب�رشية  واحلياة 

االإن�صانية.
الكرمي  القراآن  اأ�صار  وقد 
اإىل  املطهرة  النبوية  وال�صنة 

من  كثرٍي  يف  التوازن  مبداأ 
فقال  حكمته،  وبيان  الن�صو�ش 
�َصْيٍء  ِلُكِلّ   ُ اهلَلّ َجَعَل  ْد  تعاىل: َ
اأي:  3[؛  ]الطالق:  َقْدًرا 
»جعل لكل �صيء وقًتا ومقداًرا، 
عنه«؛  يق�رش  وال  يتعداه  ال 
عبدالرحمن  ال�صيخ  قال  كما 
ال�صعدي رحمه اهلل يف تف�صريه، 
�َصْيٍء  ُكَلّ  اإِنَّا  تعاىل:  وقال 
 ،]49 ]القمر:  ِبَقَدٍر  َخلَْقنَاهُ 
قال البغوي: قال احل�صن: قدر 
قدَره  خلقه  مْن  �صيٍء  لكل  اهللُ 

الذي ينبغي له.
ومن اأمثلة التوزان يف الكون من 
بني  الدقيق  االن�صجاُم  حولنا 
ال�صم�ش؛  حول  االأر�ش  حركة 
»حيث اإنها تدور حول ال�صم�ش 
كيلو  ثالثني  اإىل  ت�صل  ب�رشعة 
ثابت  الثانية يف م�صار  مرًتا يف 
وحمدد«، والتناغم العجيب بني 
االأر�ش  وبني  والقمر،  ال�صم�ش 
والنهار،  الليل  وبني  وال�صماء، 
بني  وحتى  واملوت،  واحلياة 

ذرات  من  واأخرى  ذرة  اأ�صغر 
الكون؛ مما يدل داللة وا�صحة 
�صبحانه  اخلالق  عظمة  على 
وتعاىل، وقدرته وحكمته و�َصعة 
ْم�ُش  ال�َصّ ا  تعاىل:  قال  علمه؛ 
َواَل  الَْقَمَر  تُْدِرَك  اأَْن  لََها  يَنْبَِغي 
اللَّيُْل �َصاِبُق النََّهاِر َوُكٌلّ يِف َفلٍَك 

يَ�ْصبَُحوَن ]ي�ش: 40[.
بالتوازن  مطالب  وامل�صلم 
اليومية،  حياته  يف  واالعتدال 
العبادات  بني  التوازن  من 
حقوق  وبني  واملباحات، 
الراحة  وبني  والعمل،  االأهل 
الفردية  احلياة  وبني  والتعب، 
ال�صدة  وبني  واالجتماعية، 
والراأفة، واملزاح واجلد، ودعوة 
الدليل،  وقوة  باحلكمة  النا�ش 
والتوازن يف احلب والُكره، وبني 
النقد وروعة االأ�صلوب، والتوزان 
وبني  و«ال«،  »نعم«،  قول:  بني 
على  واحلر�ش  الدنيوي  العمل 
االآخرة، وبني املبادرات وردود 

االأفعال.

التوازن يف حياة امل�سلم
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مرتبة ال�سدق
 مرتبة ال�صّديقني تَلي مرتبة النبّوة يف 

االإ�صالم، ويدّل هذا على اأهمّية ال�صدق 
يف حياتنا الّدينّية والدنيوّية، فهو يُبلّغنا 

 َ اأعلى الّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلّ وَلِٰئَك َمَع الَِّذيَن اأَ �ُصوَل َفاأُ َوالَرّ
نَي   احِلِ َهَداِء َوال�صَّ يِقنَي َوال�ُصّ ِدّ ّ َن النَِّبِيّنَي َوال�صِ ِمّ

َوَح�ُصَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�صف اهلل 
دق يف االآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َصه بال�صّ

اأ�صدق من اهلل قيال(، كما و�صف ر�صولَه 
الكرمي اأي�صاً يف االآية الكرمية: )َوالَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن(،  َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�صَ ِبال�صِّ
دق اإذاً مرتبة علّية ي�صلُها امل�صلم  مرتبُة ال�صّ

حني يرتقي بكّل تفا�صيل حياته ب�صدق تاّم يف 
االأقوال، واالأفعال، والّنوايا.

 اأبناء الر�سول �سلى
 اهلل عليه و�سلم 

االأبناء الذكور القا�صم، وهو ابنه البكر، والذي 
يكون ر�صول اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�صم، 

وهو ابنه من ال�صيدة خديجة ر�صي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وهو اأخو القا�صم من ال�صيدة خديجة اأي�صاً. 
اإبراهيم، وهو اأ�صغر اأبناء ر�صول اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�صول اهلل: رقية. اأم 
كلثوم. فاطمة، امللقبة بالزهراء، وهي اأحّب 

البنات اإىل ر�صول اهلل. مالحظة: جميع البنات 
ولدتهّن ال�صيدة خديجة ر�صي اهلل عنها، اإذ اإّن 

ن�صاء ر�صول اهلل االأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأّن كافة اأبنائه وبناته ماتوا خالل حياته، 

با�صتثناء فاطمة، والتي توفيت بعده ب�صتة 
اأ�صهر. 

زوجات الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم
اهلل  �صلى  الر�صول  زوجات 
عليه و�صلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�رش  اثنت  اهلل  ر�صول 
واأ�صماوؤهن  عنهن،  اهلل  ر�صي 
خويلد  بنت  خديجة  كاالآتي: 

�صودة بنت زمعة. عائ�صة بنت 
التيمية.  ال�صديق  بكر  اأبي 
حف�صة بنت عمر بن اخلطاب 
خزمية  بنت  زينب  العدوية. 
وا�صمها  �صلمة  اأم  الهاللية. 

هند بنت اأبي اأمية بن املغرية 
بنت  زينب  املخزومية. 
جح�ش االأ�صدية. جويرية بنت 
ريحانة  اخلزاعية.  احلارث 
بنت زيد بن عمرو القرظية. 

اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم 
بنت  �صفية  االأموية.  �صفيان 
الن�صريية.  اأخطب  بن  حيي 
ميمونة بنت احلارث بن حزن 

الهاللية.

ك�سوة الكعبة 
كثري من امل�صلمني من يعتقد اأّن ك�صوة الكعبة 

ال�صوداء هي �صّنة من ال�صنن، وهذا غري �صحيح. 
يف بداية عهد االإ�صالم كان الر�صول »حمّمد �صّل 

اهلل عليه و�صلّم« اأّول من ك�صا الكعبة امل�رّشفة، 
وقد ك�صاها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�صاء وحمراء. بعد ذلك ك�صاها احلّجاج 
بالديباج، واملاأمون ك�صاها بالديباج االأحمر 

والديباج االأبي�ش اأحياناً اأخرى. لو اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�ش تاريخ الكعبة 
امل�رشفة، لنجد اأّنها مل تك�صى طوال الوقت 

باللون االأ�صود فقط، بل ك�صيت باأكرث من لون. 
ومن هنا يت�صح لنا اأّن �صواد غطاء الكعبة لي�ش 

اأمراً م�صنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�ش فقد 
عرف اأّن �صوادها ما هو اإال عرف وعادة اإ�صالمية 

فقط. اأّما يف اأّيامنا هذه فاإّن اململكة العربّية 
ال�صعودّية هي امل�صوؤولة عن ك�صوة الكعبة، وقد 

اُ حلياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�صاأت م�صنعاً خا�صّ
تنتجه باأف�صل املوا�صفات واأجملها من حيث 

التطريز واخلطوط وا�صتخدام الذهب يف ذلك. 
ولذلك فاإّن اململكة حاليّا هي امل�صوؤولة عن 

تقرير لون الك�صوة ال اأكرث.

من ماذا تتكّون الكعبة
 تتكّون الكعبة من باب الكعبة، وامليزاب، وامللتزم، 

وال�صاذروان، واأركانها االأربعة )اليماين، والعراقي، 
وال�صامي، وال�رشقي(، واحلجر االأ�صود، ومقام 

اإبراهيم، وحجر اإ�صماعيل. اأّما الكعبة فلها اأ�صماء 
ار.  َوّ خمتلفة اأخرى، مثل بّكة، والبنية، وقاد�ش، والُدّ

وقد ذكرت يف موا�صع كثرية يف القراآن الكرمي، يقول 
يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي  تعاىل: »َربَّنَا اإِيِنّ اأَ�ْصَكنُْت ِمْن ُذِرّ

اَلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا ال�صَّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك امْلَُحَرّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِش تَْهِوي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت 

لََعلَُّهْم يَ�ْصُكُروَن« )�صورة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
امل�رّشفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�صوع 

عظيم، وهي مك�صوة بغطاء اأ�صود اللون، كما وتغّطى 
بغطاء اأبي�ش اللون يف فرتة احلج. 

غ�ض الب�سر 
عما يف اأيدي النا�ش غ�ش الب�رش ال يقت�صي فقط بالنظر 

لل�صهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وهو ما متع اهلل به غريه، حيث يتمتع �صخ�ش مبال كثري وجتارة 
رابحة هنا يجب غ�ش الب�رش عما ما ميلكه هذا ال�صخ�ش الأن 

االأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند 
احل�رشة واحلقد ويتاأمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�صح عندما 
يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه 
من االأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�صاألة تولد احلقد اأي�صاً، 
واأي�صاً عند النظر لزوجات االآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات االآخرين، فاإن كان ن�صبة جمال زوجته قليال 

مقارنة مع جمال االآخريات يتولد يف نف�صه كراهية لزوجته ويبداأ 
بتوجيه لها كالم �صقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�صاء 

االأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�ش الب�رش جتنبا لتلك امل�صاكل.

 اأحفاد الر�سول
 �سلى اهلل عليه و�سلم

 يعرف احلفيد على اأّنه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�صم 
ال�صبط، وفيما يتعلّق بر�صول اهلل عليه اأف�صل ال�صالة وال�صالم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�صبب موتهم وهم 
�صغار ال�صّن، اإال اأّن له ثمانية اأ�صباٍط من بناته، وهم خم�صة ذكور، 
واأ�صماوؤهم هي: علي: وهو ابن زينب ر�صي اهلل عنها من زوجها 
العا�ش بن عبد �صم�ش، وي�صار اإىل اأّنه تويف �صغرياً يف ال�صّن. 

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�صالم اأثناء �صالته. 
احل�صن، واحل�صني، وحم�صن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�صي اهلل عنهما. اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة امل�صلمني 
عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه. مالحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

اأم كلثوم ابنة ر�صول اهلل عليه ال�صالم بعد وفاة اختها رقية، اإال اأّنها 
توفيت دون اأن تنجب.
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اأمري كرارة يعود للحياة 
يف برومو »كلب�ش 3«    

طرح اأمري كرارة برومو م�ضل�ضله »كلب�ش 3«، املقرر عر�ضه يف 
رم�ضان 2019، عرب �ضفحته مبوقع في�ش بوك.

ويظهر الربومو عودة ال�ضخ�ضية ال�ضهرية �ضابط ال�رشطة �ضليم 
الأن�ضاري للحياة جمدداً بعد وفاته يف »كلب�ش 2«، وظهر اأمري كرارة 

يف �ضخ�ضية الأن�ضاري للجمهور من خالل الربومو مبزيد من الأك�ضن 
والت�ضويق والإثارة، ف�ضاًل عن م�ضاهد التفجري، والثاأر واعتقال 

جمرمني.
ويوا�ضل خمرج العمل بيرت ميمي الت�ضوير يف القاهرة لالنتهاء من 
ت�ضوير احللقات الأوىل لت�ضبح جاهزة لعمليات املونتاج واملك�ضاج 

وو�ضع املو�ضيقى الت�ضويرية، للحاق بال�ضباق الرم�ضاين.
»كلب�ش 3« بطولة اأمري كرارة، اأحمد عبدالعزيز، ه�ضام �ضليم، ي�رشا 
اللوزي، هالة فاخر، اأحمد العو�ضي، اإ�ضالم جمال، اأمرية العايدي، 

اأماين كمال، فاطمة الكا�ضف، نور اإيهاب، واأحمد اإمام.

العر�ش ال�سريف مل�سرحية »اأوهام الغابة« بباتنة
اأمتعت م�سرحية »اأوهام الغابة« املوجهة لالأطفال و التي اأنتجها م�سرح باتنة اجلهوي بالتعاون مع تعاونية الربيع للثقافة والفنون ، 

ع�ساق اأب الفنون ال�سغار يف عر�سها ال�سريف الذي احت�سنته قاعة عرو�س م�سرح باتنة م�ساء اأم�س ال�سبت يف اأجواء بهيجة.

التي  امل�رشحية  ا�ضتقطبت  و 
معاجلتها  واأعاد  اأخرجها 
ع�ضام  الفنان  الدرامية 
للكاتب  ن�ش  عن  خنو�ش 
العراقي  امل�رشحي  واملخرج 
كبريا  ،عددا  مطرود  قا�ضم 
من الأطفال الذين �ضاقت بهم 
تت�ضع  مل  التي  العر�ش  قاعة 
لكل احل�ضور ومل يت�ضن لعديد 
مبعية  كانوا  الذين  الأطفال 
املتاأخرين  ل�ضيما  اأوليائهم 
عن املوعد من الظفر مبقعد 

ومتابعة العر�ش.
امل�رشحية  اأحداث  وتدور 
يحل  جوال  حكواتي  حول 
على  خدماته  عار�ضا  بالغابة 
لكنهم  �ضكانها من احليوانات 
يرف�ضون  و  به  ي�ضتهزوؤون 
التي  حكاياته  اإىل  الإ�ضغاء 
وجتاوزتها  قدمية  باأنها  راأوا 
عنها  مف�ضلني  الأحداث 

الألعاب الإلكرتونية.
وقرر  احلكواتي  حزن  حينها 
اأن يلقنهم در�ضا على طريقته 
طائر  مب�ضاعدة  اخلا�ضة 

ثعلب  هيئة  يف  فتنكر  حكيم 
بالغابة  حمال  وفتح  خياط 
�ضيخيط  باأنه  �ضكانها  موهما 
اأحلى �ضرتة ملن ياأتيه بالع�ضل 
العر�ش  اأحداث  وتتواىل 
اجلميع  ليكت�ضف  امل�رشحي 
غرورهم  باأن  النهاية  يف 
اأوقعهم يف الفخ واأن احلكواتي 
ح�ضوله  مقابل  وهما  باعهم 

على الع�ضل اللذيذ.
يف  احليوانات  طلبت  ملا  و 
اأن  احلكواتي  من  الأخري 
من  جميلة  بحكاية  يتحفها 
انتهت  باأنها  اأجابهم  حكاياته 
دون  اأبطالها  هم  وكانوا  للتو 
اأن يدروا يف اإ�ضارة اإىل انطالء 

احليلة عليهم.
و لقت امل�رشحية التي امتد 
الزمن  من  �ضاعة  عر�ضها 
طرف  من  كبريا  جتاوبا 
اأب  ع�ضاق  من  احل�ضور 
الفنون ال�ضغار الذين تفاعلوا 
مب�ضهد  م�ضهدا  اأحداثها  مع 
واملو�ضيقى  الألوان  وجعلتهم 
خالل  املوظفة  العذبة 

العر�ش ينجذبون اإىل ما يدور 
على اخل�ضبة.

ومل يخف املخرج امل�رشحي 
فوزي بن اإبراهيم الذي ح�رش 
العر�ش ال�رشيف للم�رشحية يف 
اإ�ضافة  »ت�ضكل  باأنها  ت�رشيح 
بباتنة« مردفا  مل�رشح الطفل 
واملخرج  »املمثلني  باأن 
عر�ش  تقدمي  من  متكنوا 
حيث  من  �ضواء  متكامل 
املو�ضيقى  اأو  ال�ضينوغرافيا 
اخل�ضبة  على  الأداء  وحتى 
جت�ضيد  حماولة  خالل  من 
خ�ضائ�ش كل حيوان وتقريب 

ال�ضورة للطفل املتلقي«.
امل�رشحية  خمرج  واعترب 
»اأوهام  باأن  خنو�ش  ع�ضام 
الغابة« جاءت لإثراء الأعمال 
للطفل  املوجهة  امل�رشحية 
وهي  الأورا�ش  بعا�ضمة 
الربيع  لتعاونية  اأوىل  مبادرة 
مبديا  بباتنة  والفنون  للثقافة 
اأ�ضفه الكبري لعدم متكن كثري 
م�ضاهدة  من  الأطفال  من 
عن  القاعة  لمتالء  العر�ش 

اآخرها.
مت   « باأنه  خنو�ش  اأردف  و 
روح  اإىل  امل�رشحية  اإهداء 
الفنان املرحوم حمي الدين 
بوزيد الذي فارق احلياة يف 
ترك  اأن  بعد   2018 اأكتوبر 
ب�ضمته الوا�ضحة يف امل�رشح 
للطفل  املوجه  ل�ضيما 
كممثل ومكون و مبدع وهب 
الفنون حيث مل  لأب  حياته 
تقدمي  من  اإعاقته  متنعه 

الأف�ضل«.
تلقى  قد  خنو�ش  كان  و 
امل�رشح  اأبجديات  اأوىل 
للم�رشح  امل�ضرية  بجمعية 
بعديد  بعدها  ليحتك  احلر 
بهذه  امل�رشحية  الوجوه 
اأر�ضت  التي  اجلمعية 
قواعد م�رشح الطفل بباتنة 
وطيلة  الثمانينيات  نهاية 
املا�ضي  القرن  ت�ضعينيات 
عبد  املرحومني  اأمثال  من 

)طاطيف(  لبوخ  اللطيف 
وحمي الدين بوزيد )حميو( 
بن  الدين  عز  الفنان  وكذا 

�ضعيد.
امل�رشحية  فاأن  لالإ�ضارة 
التي تعد اأوىل اإنتاج للمو�ضم 
امل�رشحي 2019 و �ضتتبعها 
مربجمة  اأخرى  اأعمال   3
،ح�ضب  ال�ضنة  هذه  خالل 
اجلهوي  باتنة  م�رشح  مدير 

، جمال النوي.

حممد رم�سان يطرح برومو »القمر«

دينا تك�سف اأ�سباب ارتدائها للنقاب

رم�ضان  حممد  املمثل  طرح 
الغنائية  كليباته  اأحدث  برومو 

»القمر«، على في�ش بوك.
كلمات  من  »القمر«  كليب 

بالك�ش،  فرغلي  واأحلان 
واإخراج يا�رش �ضامي.

ياأتي طرح حممد رم�ضان لكليب 
»القمر بعد جناح كليباته »منرب 

وان«، »امللك«، و«مافيا«.
يذكر اأن حممد رم�ضان ي�ضتعد 
له يف  غنائي  اأول حفل  لإحياء 
مركز  يف  اجلاري  مار�ش   29

اخلام�ش  بالتجمع  املنارة 
�رشكة  ور�ضدت  بالقاهرة، 
�ضخمة  ميزانية  »مزيكا« 

للحفل.

ا�ضتنكرت الفنانة ال�ضتعرا�ضية 
اإليها  دينا النتقادات املوجهة 
اإثر ارتدائها النقاب اأثناء اأدائها 
اململكة  يف  العمرة  منا�ضك 
اأن  بدعوى  ال�ضعودية،  العربية 
هذا الإجراء منهي عنه للمراأة 

اأو  العمرة  يف  �ضواء  امل�ضلمة 
احلج.

اأحكام  تعي  اإنها  دينا،  وقالت 
وتدرك  جيداً،  العمرة  منا�ضك 
عدم جواز ارتداء النقاب فيها، 
مو�ضحة: »ارتديت النقاب اأثناء 

وجودي يف مطار جدة، كي ل 
يتعرف علّي اأحد، ولأمتكن من 
اإنهاء اإجراءات و�ضويل �رشيعاً، 
وقد التقطت �ضورة لنف�ضي يف 
الذكرى،  �ضبيل  على  ال�ضيارة 
اأمام  النقاب  اأرتد  مل  ولكني 

الكعبة مثلما تردد«.
وو�ضفت ما اأثري يف هذا ال�ضاأن 
م�ضدره،  تعلم  ل  »�ضخف« 
بربه  العبد  عالقة  اأن  موؤكدة 
فيها،  التدخل  لأحد  يحق  ل 

بح�ضب قولها.

 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �ضارع �ضيلفان فورا�ضييه املرادية اجلزائر

رئي�ش التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�ضهار 

با�ضتور اجلزائر 

ال�سحب  
مطبعة اجلزائر الو�ضط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �ضورة ت�ضل اجلريدة لترد 
اإىل ا�ضحابها �ضواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة
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املدير م�ضوؤول الن�رش
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جديدة” للتحالف “بداية  عن  يعلنون  وميت�سوبي�سي  وني�سان  رينو 

لرينو  التنفيذيون  املدراء  اأعلن 
جمل�س  عن  وميت�شوبي�شي  وني�شان 
“بداية  عن  ليعرب  جديد  ت�شغيلي 
موؤخراً   عاين  الذي  للتحالف  جديدة” 
غ�شن بتهم التهرب ال�رضيبي. يف اأول 
رئي�س  قال  بينهم،  م�شرتك  ت�رضيح 
دومينيك  جون  رينو،  اإدارة  جمل�س 
لني�شان،  التنفيذي  واملدير  �شينارد، 

التنفيذي  واملدير  �شايكاوا،  هريوتو 
اأن  ما�شوكو،  او�شامو  مليت�شوبي�شي، 
للتحالف  اجلديد  الت�شغيلي  املجل�س 
العمليات.  جميع  على  �شي�رضف 
على  يوؤثر  لن  اجلديد  املجل�س  هذه 
ال�شتهدافه  لالحتاد،  احلالية  الهيكلة 
امل�شتقلة  الهوية  على  للمحافظة 
الو�شع  بهذا  الثالثة، حيث  لل�شانعات 

واأ�شبح  االإداري  اإحتكار رينو  مت ك�رض 
القرار جماعياً ال بيد �رضكة واحدة.

 املجل�س اجلديد م�رضفاً على جميع 
يف  احلالية  امل�شرتكة  امل�شاريع 
 BV االحتاد، مثل م�رضوع رينو ني�شان
 ،BV ميت�شوبي�شي  وني�شان  الهولندي 
حالياً  التحقيق  حتت  م�شاريع  وهي 
اأن ني�شان  �شمن ق�شية غ�شن. ويُذكر 

يناير  يف  غ�شن  اتهمتا  وميت�شوبي�شي 
دوالر  مليون   8.9 با�شتالم  املا�شي 
 BV ني�شان-ميت�شوبي�شي  من م�رضوع 
تاأ�شي�س  مت  وقد  قانوين،  غري  ب�شكل 
املوظفني  ملكافئة  امل�رضوع  هذا 
اأموال  توفري  الآليات  املقرتحني 
لل�رضكة، لي�شتغل غ�شن االأمر باإعطاء 

نف�شه جوائز �شخمة.

اإليك الأ�سباب املوؤدية 
اإىل ا�ستعال ال�سيارة

التي  املواقف  اأ�شعب  اإحدى 
بال  هي  ال�شائقني  على  متر 
�شك اندالع حريق يف ال�شيارة، 
حيث هذا يوؤدي اإىل اآثار مدمرة 

عليها وعلى الركاب.
فاإن  االإح�شائيات،  ح�شب 
اأمريكا فقط   1000 �شخ�س يف 
اأكدت  وقد  �شيارته،  الحرتاق 
ميتلكون  الركاب  اأن  االأبحاث 
قبل  للخروج  معدودة  ثواٍن 
فيها  احلريق  اندالع  حلظة 
دعونا  عليه،  بناًء  بالكامل، 
املوؤدية  االأ�شباب  ن�شتعر�س 
ال  حتى  ال�شيارة  ال�شتعال 

تتعر�س لها اأبداً مب�شيئة اهلل.

ت�سرب الوقود

حال  يف  الت�رضب  ويحدث 
اأجزاء  اأحد  يف  م�شكلة  وجود 
االأجزاء  وهي  الوقود،  دورة 
من  الوقود  باإي�شال  تقوم  التي 
حيث  املحرك،  اإىل  اخلزان 
يزيد  للوقود  ت�رضيب  وجود  اأن 
ب�شورة  حريق  اندالع  فر�شة 
كبرية خا�شة مع ارتفاع درجات 
اأي  وجود  حالة  يف  اأو  احلرارة 

�رضز اأثناء القيادة.

نق�س �سائل املربد

يف حال نق�س ال�شائل يف مربد 
فاإن  “الردياتري”  املحرك 
درجة  تزيد  �شوف  املحرك 
ما  وهو  كبرية،  ب�شورة  حرارته 
ال�شيارة  ا�شتعال  على  ي�شاعد 
وقود  هناك  كان  اإذا  خا�شة 
حمرك  على  م�رضب  زيت  اأو 

ال�شيارة.

زيادة كمية زيت 
املحرك

بع�س ال�شائقني يقومون بتزويد 
كبرية  زيت  بكمية  املحرك 
العتقادهم اأنه مفيد للمحرك، 
اأمر خاطئ بالتاأكيد حيث  وهو 
اأنه مع ال�شغط ال�شديد يحدث 
مع  خا�شة  للزيت  ت�رضيب 
اأنه  كما  القدمية،  ال�شيارات 
نتيجة لالإهمال فاإنه اأثناء و�شع 
�شكب  يتم  املحرك  يف  الزيت 
بع�س الزيت على املحرك من 
اخلارج وهو ما يزيد من فر�س 

ترتفع  عندما  احلريق  اندالع 
حرارة املحرك اأثناء القيادة.

م�ساكل يف النظام 
الكهربائي بال�سيارة

تت�شبب  اأن  ميكن  اأنه  حيث 
من  بالبطارية  ال�شحن  دورات 
غاز  خروج  يف  الدينامو  خالل 
يف  يرتاكم  والذي  الهيدروجني 
ومع  ال�شيارة،  حمرك  حجرة 
مك�شوف  �شلك  اأو  �رضز  وجود 

رمبا يحدث حريق.

خلل يف نظام 
العادم

امل�شوؤول  هو  ال�شيارة  عادم 
ال�شارة  الغازات  اإخراج  عن 
تخرج  واأحياناً  املحرك،  من 
والتي  النارية  ال�رضارات  بع�س 
ميكن اأن ت�شبب حريق بال�شيارة 
االأماكن  نحو  و�شولها  حالة  يف 
التي يوجد بها بنزين اأو زيت يف 

ال�شيارة.

اإهمال ال�سيانة 
الدورية لل�سيارة

اأبرز  فاإن  �شابقاً،  ذكرنا  كما 
هو  ال�شيارة  حريق  اأ�شباب 
وجود ت�رضب للوقود اأو للزيوت 
�شلوك  وجود  اأو  ال�شيارة  يف 
نق�س  اأو  مك�شوفة  كهربائية 
ميكن  اأمور  وهي  املربد،  مياه 
تفاديها يف حال اإجراء ال�شيانة 
مواعيدها  يف  لل�شيارة  الدورية 
املحافظة  يجب  لذا  املقررة، 
الدورية  ال�شيانة  على  دائماً 

لل�شيارة.

تعر�س ال�سيارة 
للحوادث

ال�شيارات  حوادث  تت�شبب  قد 
ال�شيارة  يف ا�شتعال احلريق يف 
القوي  االرتطام  حال  يف 
مع  اأو  االأخرى  بال�شيارات 
اأو  ج�شم �شلب مع وجود وقود 
زيت م�رضب، حيث اأن احتكاك 
اإىل  يوؤدي  ال�شلبة  االأج�شام 
انفجار وقود  تولد �رضر ي�شبب 

اخلزان.

الأ�سواق من  �سيارة  األف   28 دبليو" ت�سحب  اإم  "بي 

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

فولك�س  جمموعة  اأعلنت  عندما 
خطتها  عن  البارحة  واجن 
موديل   70 باإطالق  الطموحة 
كهربائي جديد بحلول 2028 وبيع 
22 مليون �شيارة كهربائية عاملياً، 
االأقل  اجلانب  ال�رضكة  تذكر  مل 

بهجة لهذه اال�شرتاتيجية.
ال�رضكة  قرار  هو  اجلانب  هذا 

عن  موظف   7،000 بت�رضيح 
واجن  فولك�س  لعالمة  العمل 
حتديداً  فقط،  الركاب  ل�شيارات 
عرب تقدمي خطط تقاعد مبكرة، 
ومع ا�شتخدام االآلة حمل االإن�شان 

للقيام بالعديد من املهام.
اإجبارياً  ت�رضيحا  لي�س  هو  اإذن 
عرو�س  بل  املوظفني  لهوؤالء 

�شعي  مع  بالتقاعد  لهم  مغرية 
قوتها  لتنظيم  واجن  فولك�س 
يف  هيكلتها  واإعادة  العاملة 
خلق  نيتها  مع  القادمة،  االأعوام 
ق�شم  يف  جديدة  وظيفة   2،000
تطوير  حتديدا  التقني،  التطوير 

الربجميات واالإلكرتونيات.
حت�شني  واجن  فولك�س  تنوي  كما 

مليار   6.6 وتوفري  االإنتاجية 
رغبًة   2023 بحلول  �شنوياً  دوالر 
 ،%6 لـ  الربحي  الهام�س  رفع  يف 
ال�رضكة  ولتحقيق ذلك، �شتخف�س 
املختلفة  املوديالت  ن�شخ  عدد 
مع  امل�شتخدمة،  املواد  وتكاليف 
ا�شتهدافها لرفع اإنتاجية امل�شانع 

بـ 5% �شنوياً.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
اأطلقت �رضكة كيا مودياًل خا�شاً من Ceed، التي تنتمي لفئة موديالت الكومبي، يحمل اال�شم Travel ويتمتع باملزيد من التجهيزات 

اخلا�شة. واأو�شحت ال�رضكة الكورية اجلنوبية اأن �شيارتها Ceed Travel اجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء 
االأتوماتيكي، ونظام املالحة، وكامريا الرجوع للخلف، والطالء املعدين، باالإ�شافة اإىل تدفئة املقاعد يف االأمام، وجتهيزة التحدث 

احلر، والعجالت امل�شنوعة من معدن خفيف قيا�س 16 بو�شة ويتوفر لل�شيارة حمركان بوقود البنزين بقوة 73 كيلووات/100 ح�شان اأو 
99 كيلووات/135 ح�شان.

�شحب  نيتها  عن  دبليو  اإم  بي  �رضكة  اأعلنت 
الرو�شي،  االحتاد  بلدان  من  �شيارة   28631
ال�شحب  عملية  ت�شمل  اأن  املفرت�س  ومن 
 ،1 فئات:  من   "F" طراز  من  �شيارة   19919
 ،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
بني  ما  رو�شيا  يف  طرحت  جميعها   ،34  ،26

2011 و2015.
كما �شت�شحب ال�رضكة 8712 �شيارة من طراز 
و36(  و33  و32  و30  و23   21( الفئة  من   "F"
باعتها "بي اإم دبليو" يف رو�شيا ما بني 2014 
فهو  العملية،  تلك  وراء  ال�شبب  اأما  و2016، 
وعزل  التربيد  نظام  يف  م�شاكل  اكت�شاف 

يت�شبب  قد  ما  ال�شيارات،  تلك  يف  ال�شوائل 
اأنظمة  اإىل  الزيت  ت�رضب  اأو  باحرتاقها، 
العوادم واأعلنت "بي اإم دبليو" اأنها �شتتوا�شل 
ليتوجهوا  املذكورة  ال�شيارات  مالكي  مع 
ل�شيانتها جمانا يف جميع مراكزها املعتمدة 

يف رو�شيا.



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
با�شم ال�شعب اجلزائري 

حكم 
باجلل�شة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رشاقة 

بتاريخ:الرابع من �شهر جوان �شنة الفني و ثمانية ع�رش 
برئا�شة ال�شيد)ة(:نا�رش منرية        قا�شي

ومب�شاعدة ال�شيد)ة(:�شغواين نعيمة                امني �شبط
وبح�شور ال�شيد)ة(:لواين حممد                        وكيل اجلمهورية

�شدر احلكم االتي بيانه
بني ال�شيد)ة(:مولوة عائ�شة                                           مدعي           

حا�رش
العنوان:حي 50 م�شكن عمارة 04 رقم الباب 05 زرالدة                                   
املبا�رش للخ�شام بوا�شطة اال�شتاذ)ة(:  باري جميلة                                        

                                                                                             / �شد   
/

1(:عدوان حممد                            مدعي عليه       حا�رش                                    
العنوان : حي 50 م�شكن عمارة 04 رقم الباب 2 زرالدة  

املبا�رش للخ�شومة بوا�شطة اال�شتاذ)ة(:قا�شي فاطمة 
2(:وكيل اجلمهورية                        حا�رش        حا�رش 

و لهذه اال�شباب 
علنيا  اال�رشة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 

،ابتدائيا،ح�شوريا: 
-يف ال�شكل:قبول اعادة ال�شري يف الدعوى

ملحكمة  اال�رشة  �شوؤون  ق�شم  عن  ال�شادر  احلكم  املو�شوع:افراغ  يف 
ال�رشاقة بتاريخ 2018/01/18 حتت رقم فهر�س 18/661 

-امل�شادقة على تقرير خربة اخلبري الطبي حمند طيب بن عثمان املودع 
لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 2018/02/15 حتت رقم 18/179 ومن 

ثمة:
بتاريخ 1950/04/10  املولود  عليه عدوان حممد  -احلجر على املدعى 
بالفالي بجاية البيه �شعيد و المه عرتون طاو�س و تعيني زوجته املدعية 
مولوة عائ�شة مقدما عليه لت�شيري اموره االدارية و املالية بدال عنه و القيام 
ب�شوؤونه مع االمر بالتا�شري بذلك على هام�س �شهادة ميالده ون�رشه باحدى 
امل�شاريف  االخرية  هذه  حتميل  و  املدعية  نفقة  على  اليومية  اجلرائد 

الق�شائية 
بالتاريخ  العلنية املنعقدة  باجلل�شة  اف�شح عنه جهارا  و  بذا �شدر احلكم 

اعاله و ام�شيناه و امني ال�شبط                                             

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي 

03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412، 612 من ق اإ م اإ وما يليها

نحن املوقع اأدناه االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائني مقر مكتبه ب: 03 �شارع 
علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر لفائدة ال�شيد )ة(: بنك التنمية املحلية �رشكة ذات اأ�شهم ممثلة يف مديره العام وكالة ح�شني داي 
رمز 104 ممثلة مبديرها العام العنوان: 05 �شارع قا�شي عمار ا�شطوايل اجلزائر القائمة يف حقها االأ�شتاذة باري جميلة ------

------------------------------------------------------------------------------
وتنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة �شيدي احممد الق�شم التجاري / البحري بتاريخ 2018/01/02 رقم الفهر�س 
2018/00005 رقم اجلدول 2017/05724 واملمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/10/29 حتت رقم 18/1856-----

-----------------------------------------------------------------------------------
بر�شالة  املر�شلني  املوؤرخني يف 2018/12/30  بالدفع(  )اإلزام  بالوفاء  التكليف  التفيذي مع  ال�شند  تبليغ  -وبناءا على حما�رش 
م�شمنة مع ا�شعار اال�شتالم. -----------------------------------------------------------------

-----------------بناءا على املحا�رش املذكورة اأعاله ال�شند التنفيذي + التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة 
�شيدي احممد بتاريخ 2019/02/06 واملعلقة واملن�شورة ببلدية املدنية  يف 2019/02/06 

-وبناءا على االمر باالإذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة �شيدي 
-------------------------------------------------2019/1242 رقم  2019/03/05 حتت  بتاريخ  اأحممد 

--------
-وبعد االطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ ومراعاة الأحكام املواد من 406 اىل 416 ومايليها من نف�س القانون.

--------------------------------------------- �شمري   دهار  امل�شغرة  املوؤ�ش�شة  ال�شيد)ة(:  ولزمنا  كلفنا 
------------

لعلي املدنية -------------------------------------------------- الرحمن  العنوان: رقم 02 �شارع عبد 
------------------

بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله ودفع املبالغ التالية:
دفع مبلغ4.836.092.33  دج )اأربعة ماليني وثمامنئة و�شتة وثالثون األف واثنان وت�شعون دينار جزائري   -1
�شنتيما(-------------------------------------------------------------------- وثالثون  وثالثة 

------------------
دفع مبلغ 8.222.00 دج م�شاريف التنفيذ-----------------------------------------  -2

-----------------------
دفع مبلغ 98.412.96 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي ----------------------------  -3

-------------------
الن�رش  هذا  تاريخ  من  ابتداءا  للتنفيذ  يوم   )15( ع�رش  خم�شة  اجل  له  بان  واأخطرناه  ونبهناه  وبلغناه   -4
باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ ويف حالة عدم امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك وينفذ 

عليه جربا وبكافة الطرق القانونية ولكي ال يجهل ما تقدم واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون
ختـــــم املح�رش الق�شائي

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
وزارة العدل

مكتب اال�شتاذ/عليوان حممد 
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

03�شارع علي مدو�س ح�شني داي 
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

الزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة 
طبقا للمادة 412 ،612 من ق ا م ا و مايليها 

ق�شاء  جمل�س  اخت�شا�س  لدى  ق�شائي  حم�رش  حممد  اال�شتاذ:عليوان  ادناه  املوقع  نحن 
اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب:03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 

لفائدة ال�شيد)ة(:بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�شهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة 
ح�شني داي رمز104املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي 

العنوان :05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها اال�شتاذة باري جميلة ------
--------------------------

وتنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة بئرمرادراي�س الق�شم التجاري/البحري 
املمهور  و   2017/06724 اجلدول  رقم   2018/01229 الفهر�س  رقم   2018/02/07 بتاريخ 

بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/06/26 حتت رقم 18/1774
وبناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء )الزام بالدفع(املوؤرخني يف 

2018/12/10 املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع ا�شعار باال�شتالم-----
بناءا على املحا�رش املذكورة اعاله ال�شند التنفيذي +التكليف بالوفاء املعلقة و املن�شورة 
مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2019/02/05 و املعلقة و املن�شورة ببلدية بئر مرادراي�س 

يف 2019/01/30 
وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر 

عن ال�شيد رئي�س حمكمة �شيدي احممد بتاريخ 2019/03/04 حتت رقم 2019/1918 
وبعد االطالع على املواد 412-612 من ق ا م ا و مراعاة الحكام املواد من 406اىل416 

ومايليها من نف�س القانون
كلفنا ولزمنا ال�شيد)ة(:اوغاوة كمال 

العنوان:حي زوبري بئرمرادراي�س
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اعاله ودفع املبالغ التالية:

1-دفع مبلغ 1.610.150.09 دج )مليون و �شتمائة و ع�رشة االف و مائة وخم�شون دينار 
جزائري و ت�شعة �شنتيما (

2-دفع مبلغ 8.222.00 دج م�شاريف التنفيذ
3-دفع مبلغ 44.609.00 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 

وبلغناه ونبهناه واخطرناه بان له اجل خم�شة ع�رش)15( يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا 
و يف حالة عدم  ا  م  ا  ق  612 من  للمادة  بالوفاء طبقا  التكليف  باجلريدة مل�شمون  الن�رش 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون
ختم املح�رش الق�شائي 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي 

03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء 

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412، 612 من ق اإ م اإ وما يليها

نحن املوقع اأدناه االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب: 03 �شارع علي مدو�س 
ح�شني داي اجلزائر لفائدة ال�شيد )ة(: بنك التنمية املحلية �رشكة ذات اأ�شهم ممثلة يف مديره العام وكالة ح�شني داي رمز 104 ممثلة مبديرها 

العام العنوان: 05 �شارع قا�شي عمار ا�شطوايل اجلزائر القائمة يف حقها
االأ�شتاذة باري جميلة -----------------------------------------------------------------------------

---------------------------
الفهر�س  رقم   2018/01/22 بتاريخ  البحري   / التجاري  الق�شم  احممد  �شيدي  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  التنفيذي  لل�شند  وتنفيذا 

2018/00510 رقم اجلدول 2017/06748 واملمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/08/09 حتت رقم 18/1418
)اإلزام بالدفع( املوؤرخني يف 2018/12/10 املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع  -وبناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التفيذي مع التكليف بالوفاء 
اال�شتالم. -------------------------------------------------------------------------------- ا�شعار 

----------------------------
-بناءا على املحا�رش املذكورة اأعاله ال�شند التنفيذي + التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة �شيدي احممد بتاريخ 2019/02/06 

واملعلقة واملن�شورة ببلدية املرادية يف 2019/02/06 
ال�شيد رئي�س حمكمة �شيدي اأحممد  ال�شادر عن  الر�شمي يف جريدة يومية وطنية  التبليغ  -وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�شمون عقد 
--------------------------------------------------------------2019/1239 رقم  2019/03/05 حتت  بتاريخ 

-----------------
-وبعد االطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ ومراعاة الأحكام املواد من 406 اىل 416 ومايليها من نف�س القانون.

-------------------------------------------- االحالم  ينابيع  م  م  ذ  �س  امل�شغرة  املوؤ�ش�شة  ال�شيد)ة(:  ولزمنا  كلفنا 
----------------

املرادية----------------------------------------------------------------- القادر  �شارع   44 رقم  العنوان: 
----------------------

التالية:---------------------------------------------------- املبالغ  ودفع  اأعاله  املذكور  احلكم  حمتوى  بتنفيذ 
---------------------

دفع مبلغ 1.788.927.14 دج )مليون و�شبعمائة وثمانية وثمانون األف وت�شعمائة و�شبعة وع�رشون دينار جزائري  	•
واأربعة ع�رشة �شنتيما(-----------------------------------------------------------------------------

---------
دفع مبلغ 8.222.00 دج م�شاريف التنفيذ-------------------------------------- 	•

دفع مبلغ 55.335.62 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي ---------------------------------- 	•
----

باجلريدة  الن�رش  هذا  تاريخ  من  ابتداءا  للتنفيذ  يوم   )15( ع�رش  خم�شة  اجل  له  بان  واأخطرناه  ونبهناه  وبلغناه  	•
مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ ويف حالة عدم امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك وينفذ عليه جربا وبكافة 

الطرق القانونية ولكي ال يجهل ما تقدم واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون
ختـــــم املح�رش الق�شائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
وزارة العدل

مكتب اال�شتاذ/عليوان حممد 
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

03�شارع علي مدو�س ح�شني داي 
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

الزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة 
طبقا للمادة 412 ،612 من ق ا م ا و مايليها 

ق�شاء  جمل�س  اخت�شا�س  لدى  ق�شائي  حم�رش  حممد  اال�شتاذ:عليوان  ادناه  املوقع  نحن 
اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب:03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 

لفائدة ال�شيد)ة(:بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�شهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة 
ح�شني داي رمز104املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي 

العنوان :05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها اال�شتاذة باري جميلة ------
--------------------------

التجاري/البحري  الق�شم  احلرا�س  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  التنفيذي  لل�شند  وتنفيذا 
املمهور  و   2017/05892 اجلدول  رقم   2018/01786 الفهر�س  رقم   2018/03/19 بتاريخ 

بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/12/07 حتت رقم 18/2362
وبناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء )الزام بالدفع(املوؤرخني يف 

2018/12/24 املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع ا�شعار باال�شتالم-----
بناءا على املحا�رش املذكورة اعاله ال�شند التنفيذي +التكليف بالوفاء املعلقة و املن�شورة 
يف  ال�شمار  واد  ببلدية  املن�شورة  و  املعلقة  و   2019/02/17 بتاريخ  احلرا�س  مبحكمة 

 2019/02/24
وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر 

عن ال�شيد رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ 2019/03/05 حتت رقم 2019/00754 
وبعد االطالع على املواد 412-612 من ق ا م ا و مراعاة الحكام املواد من 406اىل416 

ومايليها من نف�س القانون
كلفنا ولزمنا ال�شيد)ة(:منية كرمي   

العنوان:حي العالية قطعة رقم 67 واد ال�شمار 
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اعاله ودفع املبالغ التالية:

1-دفع مبلغ 1.818.597.57 دج )مليون و ثمامنائة و ثمانية ع�رش الف و خم�شمائة و �شبعة 
و ت�شعون دينار جزائري و �شبعة و خم�شون �شنتيما (

2-دفع مبلغ 8.222.00 دج م�شاريف التنفيذ
3-دفع مبلغ 109.115.91 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 

وبلغناه ونبهناه واخطرناه بان له اجل خم�شة ع�رش)15( يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا 
و يف حالة عدم  ا  م  ا  ق  612 من  للمادة  بالوفاء طبقا  التكليف  باجلريدة مل�شمون  الن�رش 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون
ختم املح�رش الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412 ، 612 من ق اإ م اإ و ما يليها

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء  لدى  االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي  اأدناه  املوقع  نحن 
اجلزائر 

الكائن مقرمكتبه ب : 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 
العام  اأ�شهم املمثلة من طرف مديره  التنمية املحلية �رشكة ذات  بنك   : ال�شيد)ة(  لفائدة 
وكالة ح�شني داي رمز 104 املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي العنوان : 

05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها االأ�شتاذة باري جميلة 
 / التجاري  الق�شم  راي�س   بئرمراد  عن حمكمة  ال�شادر  للحكم  التنفيذي  لل�شند  تنفيذا  و 
و    2017/06738 اجلدول  رقم   2018/01721 الفهر�س  رقم   2018/02/18 بتاريخ  البحري 

املمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/10/18 حتت رقم 18/3814 
- و بناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ) اإلزام بالدفع( املوؤرخني 

يف 2018/12/30  املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار باالإ�شتالم 
املعلقة  بالوفاء  التكليف   + التنفيذي  ال�شند  اأعاله  املذكورة  املحا�رش  على  بناءا   -
ببلدية  املن�شورة  و  املعلقة  و   2019/02/17 بتاريخ  حممد   �شيدي  مبحكمة  املن�شورة  و 

املدنية  يف 2019/02/06 
يومية  جريدة  يف  الر�شمي  التبليغ  عقد  م�شمون  بن�رش  باالإذن  االأمر  على  بناءا  و   -
رقم  حتت   2019/03/05 بتاريخ  احممد  �شيدي  حمكمة  رئي�س  ال�شيد  عن  ال�شادر  وطنية 

 2019/1236
- و بعد االإطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ و مراعاة الأحكام املواد من 406 اإىل 416 

و ما يليها من نف�س القانون 
كلفنا و لزمنا ال�شيد)ة( : عابد رابح 

العنوان :93 �شارع اأحمد بومعزة املدنية اجلزائر 
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله و دفع املبالغ التالية : 

1.دفع مبلغ 1.512.430.36 دج ) مليون و خم�شمائة و اثني ع�رشة األف و اربعمائة و ثالثون  
دينار جزائري و �شتة و ثالثون �شنتيما ( 

02.دفع مبلغ 8.222.00دج م�شاريف التنفيذ
03.دفع مبلغ 74.497.16 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 

ابتداءا من تاريخ  للتنفيذ  اأجل خم�شة ع�رش )15( يوم  له  باأن  اأخطرناه  بلغناه و نبهناه و  و 
هذا الن�رش باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ و يف حالة عدم 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412 ، 612 من ق اإ م اإ و ما يليها

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء  لدى  االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي  اأدناه  املوقع  نحن 
اجلزائر 

الكائن مقرمكتبه ب : 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 
العام  اأ�شهم املمثلة من طرف مديره  التنمية املحلية �رشكة ذات  بنك   : ال�شيد)ة(  لفائدة 
وكالة ح�شني داي رمز 104 املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي العنوان : 

05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها االأ�شتاذة باري جميلة 
و تنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة ح�شني داي الق�شم التجاري / البحري 
املمهور  و    2017/01718 اجلدول  رقم   2017/03656 الفهر�س  رقم   2017/06/11 بتاريخ 

بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/09/19 حتت رقم 18/1550 
- و بناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ) اإلزام بالدفع( املوؤرخني 

يف 2018/12/10  املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار باالإ�شتالم 
و  املعلقة  بالوفاء  التكليف   + التنفيذي  ال�شند  اأعاله  املذكورة  املحا�رش  على  بناءا   -
ببلدية  املن�شورة  و  املعلقة  و   2019/02/05 بتاريخ  بئرمرادراي�س  مبحكمة  املن�شورة 

بئرخادم  يف 2019/02/06 
يومية  جريدة  يف  الر�شمي  التبليغ  عقد  م�شمون  بن�رش  باالإذن  االأمر  على  بناءا  و   -
رقم  حتت   2019/03/04 بتاريخ  احممد  �شيدي  حمكمة  رئي�س  ال�شيد  عن  ال�شادر  وطنية 

 2019/1915
- و بعد االإطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ و مراعاة الأحكام املواد من 406 اإىل 416 

و ما يليها من نف�س القانون 
كلفنا و لزمنا ال�شيد)ة( : املوؤ�ش�شة امل�شغرة دالل فريد 

العنوان :33 تعونية 20 اأوت بئرخادم اجلزائر  
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله و دفع املبالغ التالية : 

1.دفع مبلغ 1.786.596.09 دج ) مليون و �شبعمائة و �شتة و ثمانون األف و خم�شمائة و �شتة 
و ت�شعون  دينار جزائري و ت�شعة  �شنتيم ( 

02.دفع مبلغ 8.222.00دج م�شاريف التنفيذ
03.دفع مبلغ 85.000.16 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 

ابتداءا نت تاريخ  للتنفيذ  اأجل خم�شة ع�رش )15( يوم  له  باأن  اأخطرناه  نبهناه و  بلغناه و  و 
هذا الن�رش باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ و يف حالة عدم 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي 

03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412، 612 من ق اإ م اإ وما يليها

نحن املوقع اأدناه االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائني مقر مكتبه 
ب: 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر لفائدة ال�شيد )ة(: بنك التنمية املحلية �رشكة ذات اأ�شهم ممثلة يف 
اجلزائر  ا�شطوايل  عمار  قا�شي  �شارع   05 العنوان:  العام  104 ممثلة مبديرها  رمز  داي  وكالة ح�شني  العام  مديره 
------------------------------------------------- جميلة  باري  االأ�شتاذة  حقها  يف  القائمة 

-----------------------------------
وتنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة �شيدي احممد الق�شم التجاري / البحري بتاريخ 2018/01/29 
رقم الفهر�س 2018/00713 رقم اجلدول 2017/06831 واملمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/09/23 

حتت رقم 18/1564
-وبناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التفيذي مع التكليف بالوفاء )اإلزام بالدفع( املوؤرخني يف 2018/12/10 املر�شلني 
بر�شالة م�شمنة مع ا�شعار اال�شتالم. ----------------------------------------------------

------------------------------
-بناءا على املحا�رش املذكورة اأعاله ال�شند التنفيذي + التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة �شيدي احممد 

بتاريخ 2019/02/06 واملعلقة واملن�شورة ببلدية املدنية يف 2019/02/06 
رئي�س  ال�شيد  ال�شادر عن  يومية وطنية  الر�شمي يف جريدة  التبليغ  بن�رش م�شمون عقد  باالإذن  االمر  -وبناءا على 
حمكمة �شيدي اأحممد بتاريخ 2019/03/05 حتت رقم 2019/1241-------------------------------

--------------------------
نف�س  من  ومايليها   416 اىل   406 من  املواد  الأحكام  ومراعاة  اإ  م  اإ  ق  من   612-412 املواد  على  االطالع  -وبعد 

القانون.
----------------------------------- ح�شني  عبدة  بن  امل�شغرة  املوؤ�ش�شة  ال�شيد)ة(:  ولزمنا  كلفنا 

----------------------
العنوان: دار الباهية رقم 88 املدنية ----------------------------------------------------

-----------------------------
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله ودفع املبالغ التالية:

دينار  وع�رشون  واأربع  واأربعمائة  األف  و�شتون  وت�شعة  )ت�شعمائة  دج   969.429.89 مبلغ  دفع   -1
�شنتيما( ------------------------------------------------------ وثمانون  وت�شع  جزائري 

---------------------------------------
دفع مبلغ 8.222.00 دج م�شاريف التنفيذ----------------------------------  -2

-------------------------------
دفع مبلغ 60.165.44 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي ---------------------  -3

---------------------------
تاريخ هذا  ابتداءا من  للتنفيذ  يوم   )15( اجل خم�شة ع�رش  له  بان  واأخطرناه  ونبهناه  وبلغناه   -4
الن�رش باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ ويف حالة عدم امتثاله �شيحرر حم�رش عدم 
امتثال بذلك وينفذ عليه جربا وبكافة الطرق القانونية ولكي ال يجهل ما تقدم واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش 

الكل طبقا للقانون
ختـــــم املح�رش الق�شائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
وزارة العدل

مكتب اال�شتاذ/عليوان حممد 
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

03�شارع علي مدو�س ح�شني داي 
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

الزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة 
طبقا للمادة 412 ،612 من ق ا م ا و مايليها 

ق�شاء  جمل�س  اخت�شا�س  لدى  ق�شائي  حم�رش  حممد  اال�شتاذ:عليوان  ادناه  املوقع  نحن 
اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب:03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 

لفائدة ال�شيد)ة(:بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�شهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة 
ح�شني داي رمز104املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي 

العنوان :05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها اال�شتاذة باري جميلة ------
--------------------------

التجاري/البحري  الق�شم  احلرا�س  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  التنفيذي  لل�شند  وتنفيذا 
املمهور  و   2017/05891 اجلدول  رقم   2018/01787 الفهر�س  رقم   2018/03/19 بتاريخ 

بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/12/17 حتت رقم 18/2357
وبناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء )الزام بالدفع(املوؤرخني يف 

2018/12/24 املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع ا�شعار باال�شتالم-----
بناءا على املحا�رش املذكورة اعاله ال�شند التنفيذي +التكليف بالوفاء املعلقة و املن�شورة 
يف  الكاليتو�س  ببلدية  املن�شورة  و  املعلقة  و   2019/02/17 بتاريخ  احلرا�س  مبحكمة 

 2019/02/07
وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر 

عن ال�شيد رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ 2019/03/05 حتت رقم 2019/00753 
وبعد االطالع على املواد 412-612 من ق ا م ا و مراعاة الحكام املواد من 406اىل416 

ومايليها من نف�س القانون
كلفنا ولزمنا ال�شيد)ة(:�شبا�س امني   

العنوان:حي االمري عبد القادر رقم 03 الكاليتو�س 
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اعاله ودفع املبالغ التالية:

1-دفع مبلغ 1.256.908.24 دج )مليون ومائتان و �شتة وخم�شون الف و ت�شعمائة و ثمانية 
دينار جزائري و اربعة و ع�رشون �شنتيما(

2-دفع مبلغ 8.222.00 دج م�شاريف التنفيذ
3-دفع مبلغ 72.250.00 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 

وبلغناه ونبهناه واخطرناه بان له اجل خم�شة ع�رش)15( يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا 
و يف حالة عدم  ا  م  ا  ق  612 من  للمادة  بالوفاء طبقا  التكليف  باجلريدة مل�شمون  الن�رش 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون
ختم املح�رش الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412 ، 612 من ق اإ م اإ و ما يليها

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء  لدى  االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي  اأدناه  املوقع  نحن 
اجلزائر 

الكائن مقرمكتبه ب : 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 
العام  اأ�شهم املمثلة من طرف مديره  التنمية املحلية �رشكة ذات  بنك   : ال�شيد)ة(  لفائدة 
وكالة ح�شني داي رمز 104 املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي العنوان : 

05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها االأ�شتاذة باري جميلة 
 / التجاري  الق�شم  حممد   �شيدي  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  التنفيذي  لل�شند  تنفيذا  و 
و    2017/06832 اجلدول  رقم   2018/00714 الفهر�س  رقم   2018/01/29 بتاريخ  البحري 

املمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/10/29 حتت رقم 18/1657 
- و بناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ) اإلزام بالدفع( املوؤرخني 

يف 2018/12/30  املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار باالإ�شتالم 
املعلقة  بالوفاء  التكليف   + التنفيذي  ال�شند  اأعاله  املذكورة  املحا�رش  على  بناءا   -
ببلدية  املن�شورة  و  املعلقة  و   2019/02/06 بتاريخ  حممد   �شيدي  مبحكمة  املن�شورة  و 

املدنية  يف 2019/02/06 
يومية  جريدة  يف  الر�شمي  التبليغ  عقد  م�شمون  بن�رش  باالإذن  االأمر  على  بناءا  و   -
رقم  حتت   2019/03/05 بتاريخ  احممد  �شيدي  حمكمة  رئي�س  ال�شيد  عن  ال�شادر  وطنية 

 2019/1237
- و بعد االإطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ و مراعاة الأحكام املواد من 406 اإىل 416 

و ما يليها من نف�س القانون 
كلفنا و لزمنا ال�شيد)ة( : ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة اأتراكو 

العنوان :رقم 17 �شارع �شهيد املدنية   
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله و دفع املبالغ التالية : 

1.دفع مبلغ 4.836.092.33 دج ) اأربعة ماليني و ثمامنائة و  �شتة و ثالثون األف و اإثنان و 
ت�شعون دينار جزائري و ثالثة و ثالثون �شنتيما ( 

02.دفع مبلغ 8.222.00دج م�شاريف التنفيذ
03.دفع مبلغ 98.412.96 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 

ابتداءا من تاريخ  للتنفيذ  اأجل خم�شة ع�رش )15( يوم  له  باأن  اأخطرناه  بلغناه و نبهناه و  و 
هذا الن�رش باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ و يف حالة عدم 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412 ، 612 من ق اإ م اإ و ما يليها

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء  لدى  االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي  اأدناه  املوقع  نحن 
اجلزائر 

الكائن مقرمكتبه ب : 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 
العام  اأ�شهم املمثلة من طرف مديره  التنمية املحلية �رشكة ذات  بنك   : ال�شيد)ة(  لفائدة 
وكالة ح�شني داي رمز 104 املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي العنوان : 

05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها االأ�شتاذة باري جميلة 
 / التجاري  الق�شم  راي�س   بئرمراد  عن حمكمة  ال�شادر  للحكم  التنفيذي  لل�شند  تنفيذا  و 
و    2017/06724 اجلدول  رقم   2018/01715 الفهر�س  رقم   2018/02/19 بتاريخ  البحري 

املمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/06/26 حتت رقم 18/1773 
- و بناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ) اإلزام بالدفع( املوؤرخني 

يف 2018/12/10  املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار باالإ�شتالم 
و  املعلقة  بالوفاء  التكليف   + التنفيذي  ال�شند  اأعاله  املذكورة  املحا�رش  على  بناءا   -
ببلدية  املن�شورة  و  املعلقة  و   2019/02/05 بتاريخ  راي�س   بئرمراد  مبحكمة  املن�شورة 

بئرمراراي�س   يف 2019/01/30 
يومية  جريدة  يف  الر�شمي  التبليغ  عقد  م�شمون  بن�رش  باالإذن  االأمر  على  بناءا  و   -
رقم  حتت   2019/03/04 بتاريخ  احممد  �شيدي  حمكمة  رئي�س  ال�شيد  عن  ال�شادر  وطنية 

 2019/1917
- و بعد االإطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ و مراعاة الأحكام املواد من 406 اإىل 416 

و ما يليها من نف�س القانون 
كلفنا و لزمنا ال�شيد)ة( : �شاليل يو�شف

العنوان :حي لكونكورد عمارة رقم 27 بئرمرادراي�س 
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله و دفع املبالغ التالية : 

1.دفع مبلغ 1.933.010.18 دج ) مليون و  ت�شعمائة و ثالثة و ثالثون الف و ع�رشة  دينار 
جزائري و ثمانية و ع�رش �شنتيما ( 

02.دفع مبلغ 8.222.00دج م�شاريف التنفيذ
03.دفع مبلغ 117.980.61 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 

ابتداءا من تاريخ  للتنفيذ  اأجل خم�شة ع�رش )15( يوم  له  باأن  اأخطرناه  بلغناه و نبهناه و  و 
هذا الن�رش باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ و يف حالة عدم 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي 

03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412، 612 من ق اإ م اإ وما يليها

نحن املوقع اأدناه االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائني مقر 
مكتبه ب: 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر لفائدة ال�شيد )ة(: بنك التنمية املحلية عن طريق حماميته 

باري جميلة ----------
بتاريخ  البحري  التجاري/  الق�شم  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  التنفيذي  لل�شند  وتنفيذا 
املوؤرخة  التنفيذية  بال�شيغة  واملمهور   2017/06723 اجلدول  رقم   2018/1206 الفهر�س  رقم   2018/02/07

بتاريخ 2018/09/06 حتت رقم 18/3464 
بناءا على املحا�رش املذكورة اأعاله ال�شند التنفيذي+ التكليف  	•  
بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة ح�شني داي بتاريخ 2017/02/17 واملعلقة واملن�شورة ببلدية القبة يف 07/

----------------------------------------------2019/02
-    وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية وال�شادر عن ال�شيد 
رئي�س حمكمة ح�شني داي بتاريخ 2019/03/07 حتت رقم 2019/561---------------------------

---------------------------------
-     وبعد االطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ ومراعاة الأحكام املواد من 406 اىل 416 ومايليها من 

نف�س القانون.
كلفنا ولزمنا ال�شيد)ة(: زياري ن�شيمة ------------------------------------------------

------------------------------
العنوان حي ماركال رقم 19 املنظر اجلميل القبة ---------------------------------------

----------------------------
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله ودفع املبالغ التالية:-----------------------------------

----------------------------
وع�رشون  ومائتان  ماليني  )�شتة  دج   6.220.629.64 مبلغ  دفع  	•  
�شنتيما(------------------------- واأربعة و�شتون  دينار جزائري  وت�شعة وع�رشون  وت�شعمائة  األف 

----------------------------------------------------------------------
دفع مبلغ 196.412.58 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي-- 	•  

--------------------------------------------------
يوم   )15( ع�رش  خم�شة  اأجل  له  باأن  واأخطرناه  ونبهناه  وبلغناه  	•  

للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا الن�رش باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م
ويف حالة عدم امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك وينفذ  	•  
طبقا  الكل  املح�رش  هذا  حررنا  لذلك  واإثباتا  ماتقدم  يجهل  ال  ولكي  القانونية  الطرق  وبكافة  جربا  عليه 

للقانون
ختم املح�رش الق�شائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
وزارة العدل

مكتب اال�شتاذ/عليوان حممد 
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

03�شارع علي مدو�س ح�شني داي 
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

الزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة 
طبقا للمادة 412 ،612 من ق ا م ا و مايليها 

ق�شاء  جمل�س  اخت�شا�س  لدى  ق�شائي  حم�رش  حممد  اال�شتاذ:عليوان  ادناه  املوقع  نحن 
اجلزائر الكائن مقر مكتبه ب:03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 

لفائدة ال�شيد)ة(:بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�شهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة 
ح�شني داي رمز104املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي 

العنوان :05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها اال�شتاذة باري جميلة ------
--------------------------

وتنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة بئرمرادراي�س الق�شم التجاري/البحري 
املمهور  و   2017/09090 اجلدول  رقم   2018/04174 الفهر�س  رقم   2018/02/07 بتاريخ 

بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/10/18 حتت رقم 18/3813
وبناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء )الزام بالدفع(املوؤرخني يف 

2018/12/30 املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع ا�شعار باال�شتالم-----
بناءا على املحا�رش املذكورة اعاله ال�شند التنفيذي +التكليف بالوفاء املعلقة و املن�شورة 
مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2019/02/05 و املعلقة و املن�شورة ببلدية بئر مرادراي�س 

يف 2019/01/30 
وبناءا على االمر باالذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر 

عن ال�شيد رئي�س حمكمة �شيدي احممد بتاريخ 2019/03/04 حتت رقم 2019/1919 
وبعد االطالع على املواد 412-612 من ق ا م ا و مراعاة الحكام املواد من 406اىل416 

ومايليها من نف�س القانون
كلفنا ولزمنا ال�شيد)ة(:بن عالية احمد امني  

العنوان:01 �شارع االخوة ح�شني االبيار اجلزائر
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اعاله ودفع املبالغ التالية:

1-دفع مبلغ 4.405.648.44 دج )اربعة ماليني و اربعمائة و خم�شة االف و �شتمائة و ثمانية 
و اربعون دينار جزائري و اربعة و اربعون �شنتيما (

2-دفع مبلغ 8.222.00 دج م�شاريف التنفيذ
3-دفع مبلغ 88.112.96 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 

وبلغناه ونبهناه واخطرناه بان له اجل خم�شة ع�رش)15( يوم للتنفيذ ابتداءا من تاريخ هذا 
و يف حالة عدم  ا  م  ا  ق  612 من  للمادة  بالوفاء طبقا  التكليف  باجلريدة مل�شمون  الن�رش 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون
ختم املح�رش الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412 ، 612 من ق اإ م اإ و ما يليها

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء  لدى  االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي  اأدناه  املوقع  نحن 
اجلزائر 

الكائن مقرمكتبه ب : 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 
العام  اأ�شهم املمثلة من طرف مديره  التنمية املحلية �رشكة ذات  بنك   : ال�شيد)ة(  لفائدة 
وكالة ح�شني داي رمز 104 املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي العنوان : 

05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها االأ�شتاذة باري جميلة 
 / التجاري  الق�شم  راي�س   بئرمراد  عن حمكمة  ال�شادر  للحكم  التنفيذي  لل�شند  تنفيذا  و 
و    2017/07930 اجلدول  رقم   2018/03286 الفهر�س  رقم   2018/04/09 بتاريخ  البحري 

املمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/10/08 حتت رقم 18/3815 
- و بناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ) اإلزام بالدفع( املوؤرخني 

يف 2018/12/31  املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار باالإ�شتالم 
و  املعلقة  بالوفاء  التكليف   + التنفيذي  ال�شند  اأعاله  املذكورة  املحا�رش  على  بناءا   -
ببلدية  املن�شورة  و  املعلقة  و   2019/02/05 بتاريخ  راي�س   بئرمراد  مبحكمة  املن�شورة 

بئرخادم   يف 2019/02/06 
يومية  جريدة  يف  الر�شمي  التبليغ  عقد  م�شمون  بن�رش  باالإذن  االأمر  على  بناءا  و   -
رقم  حتت   2019/03/04 بتاريخ  احممد  �شيدي  حمكمة  رئي�س  ال�شيد  عن  ال�شادر  وطنية 

 2019/1914
- و بعد االإطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ و مراعاة الأحكام املواد من 406 اإىل 416 

و ما يليها من نف�س القانون 
كلفنا و لزمنا ال�شيد)ة( : بن عبد الرحمان �شعيد 

العنوان :59 تعاونية التوفيق بئرخادم اجلزائر  
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله و دفع املبالغ التالية : 

1.دفع مبلغ 1.124.834.68 دج ) مليون و  مائة و اأربعة و ع�رشون الف و ثمامنائة و اأربعة 
و ثالثون  دينار جزائري و ثمانية و �شتون �شنتيما ( 

02.دفع مبلغ 8.222.00دج م�شاريف التنفيذ
03.دفع مبلغ 58.993.32 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 

ابتداءا من تاريخ  للتنفيذ  اأجل خم�شة ع�رش )15( يوم  له  باأن  اأخطرناه  بلغناه و نبهناه و  و 
هذا الن�رش باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ و يف حالة عدم 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي

 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412 ، 612 من ق اإ م اإ و ما يليها

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء  لدى  االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي  اأدناه  املوقع  نحن 
اجلزائر 

الكائن مقرمكتبه ب : 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر 
العام  اأ�شهم املمثلة من طرف مديره  التنمية املحلية �رشكة ذات  بنك   : ال�شيد)ة(  لفائدة 
وكالة ح�شني داي رمز 104 املمثلة من طرف مديرها العام �شليمالني عبد الكرمي العنوان : 

05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل القائمة يف حقها االأ�شتاذة باري جميلة 
و تنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة ح�شني داي الق�شم التجاري / البحري 
بتاريخ 04/30/ رقم الفهر�س 2017/02774 رقم اجلدول 2017/00652  و املمهور بال�شيغة 

التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/08/20 حتت رقم 18/1449 
- و بناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ) اإلزام بالدفع( املوؤرخني 

يف 2018/12/24  املر�شلني بر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار باالإ�شتالم 
و  املعلقة  بالوفاء  التكليف   + التنفيذي  ال�شند  اأعاله  املذكورة  املحا�رش  على  بناءا   -
املن�شورة مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2019/02/05 و املعلقة و املن�شورة ببلدية االأبيار 

يف 2019/01/30 
يومية  جريدة  يف  الر�شمي  التبليغ  عقد  م�شمون  بن�رش  باالإذن  االأمر  على  بناءا  و   -
رقم  حتت   2019/03/04 بتاريخ  احممد  �شيدي  حمكمة  رئي�س  ال�شيد  عن  ال�شادر  وطنية 

 2019/1916
- و بعد االإطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ و مراعاة الأحكام املواد من 406 اإىل 416 

و ما يليها من نف�س القانون 
كلفنا و لزمنا ال�شيد)ة( : املوؤ�ش�شة امل�شغرة زيدان اليا�س 

العنوان : 03 �شارع تكاري عبد ال�شالم االأبيار 
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله و دفع املبالغ التالية : 

1.دفع مبلغ 1.584.528.83 دج ) مليون و خم�شمائة و ثمانية و ع�رشون الف و خم�شمائة و 
ثمانية و ع�رشون دينار جزائري و ثالثة و ثمانون �شنتيم ( 

02.دفع مبلغ 3500 دج ) ثالثة اأالف و خم�شمائة دينار جزائري ( 
03.دفع مبلغ 8.222.00دج م�شاريف التنفيذ

04.دفع مبلغ 75.500.16 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي 
ابتداءا نت تاريخ  للتنفيذ  اأجل خم�شة ع�رش )15( يوم  له  باأن  اأخطرناه  نبهناه و  بلغناه و  و 
هذا الن�رش باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ و يف حالة عدم 
امتثاله �شيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي 

ال يجهل ما تقدم و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

مكتب االأ�شتاذ / عليوان حممد
حم�رش ق�شائي بح�شني داي 

03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي
حم�رش تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء

اإلزام بالدفع عن طريق الن�رش باجلريدة
طبقا للمادة 412، 612 من ق اإ م اإ وما يليها

نحن املوقع اأدناه االأ�شتاذ: عليوان حممد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائني مقر مكتبه 
ب: 03 �شارع علي مدو�س ح�شني داي اجلزائر لفائدة ال�شيد )ة(: بنك التنمية املحلية �رشكة ذات اأ�شهم ممثلة يف 
اجلزائر  ا�شطوايل  عمار  قا�شي  �شارع   05 العنوان:  العام  104 ممثلة مبديرها  رمز  داي  وكالة ح�شني  العام  مديره 
------------------------------------------------- جميلة  باري  االأ�شتاذة  حقها  يف  القائمة 

-----------------------------------
وتنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة �شيدي احممد الق�شم التجاري / البحري بتاريخ 2018/01/29 
رقم الفهر�س 2018/00713 رقم اجلدول 2017/06831 واملمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2018/01/02 

حتت رقم 18/1911
-وبناءا على حما�رش تبليغ ال�شند التفيذي مع التكليف بالوفاء )اإلزام بالدفع( املوؤرخني يف 2018/12/24 املر�شلني 
بر�شالة م�شمنة مع ا�شعار اال�شتالم. ----------------------------------------------------

------------------------------
-بناءا على املحا�رش املذكورة اأعاله ال�شند التنفيذي + التكليف بالوفاء املعلقة واملن�شورة مبحكمة �شيدي احممد 

بتاريخ 2019/02/06 واملعلقة واملن�شورة ببلدية اجلزائر الو�شطى يف 2019/02/06 
رئي�س  ال�شيد  ال�شادر عن  يومية وطنية  الر�شمي يف جريدة  التبليغ  بن�رش م�شمون عقد  باالإذن  االمر  -وبناءا على 
حمكمة �شيدي اأحممد بتاريخ 2019/03/05 حتت رقم 2019/1238-------------------------------

--------------------------
نف�س  من  ومايليها   416 اىل   406 من  املواد  الأحكام  ومراعاة  اإ  م  اإ  ق  من   612-412 املواد  على  االطالع  -وبعد 

القانون.
--------------------------------------------------- رفيق  عا�شور  ال�شيد)ة(:  ولزمنا  كلفنا 

---------------------------
الو�شطى --------------------------------------- بلقا�شم اجلزائر  نهج كرمي  العنوان: رقم 127 

-------------------------
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله ودفع املبالغ التالية:

دفع مبلغ 2.307.203.35 دج )مليونني وثالثمائة و�شبعة اأالف وثالثة دينار جزائري وخم�شة   -1
وثالثون �شنتيما(

دفع مبلغ 8.222.00 دج م�شاريف التنفيذ ----------------------------------  -2
------------------------------

دفع مبلغ 111.216.10 دج احلق التنا�شبي للمح�رش الق�شائي ---------------------  -3
-------------------------

تاريخ هذا  ابتداءا من  للتنفيذ  يوم   )15( اجل خم�شة ع�رش  له  بان  واأخطرناه  ونبهناه  وبلغناه   -4
الن�رش باجلريدة مل�شمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ ويف حالة عدم امتثاله �شيحرر حم�رش عدم 
امتثال بذلك وينفذ عليه جربا وبكافة الطرق القانونية ولكي ال يجهل ما تقدم واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش 

الكل طبقا للقانون
ختـــــم املح�رش الق�شائي

الو�شط:2019/03/19

الو�شط:2019/03/19
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الو�شط:2019/03/19

الو�شط:2019/03/19

الو�شط:2019/03/19

الو�شط:2019/03/19

الو�شط:2019/03/19

الو�شط:2019/03/19
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تطبيق  من  حا�سب  يخلو  ال 
وفتح  ل�سغط  ال�سهري   WinRar
ال�سهر  ويف  امل�سغوطة،  امللفات 
كانت  فيه  ثغرة  اكت�سفت  املا�سي 
الإطالقه  االأول  اليوم  منذ  موجودة 
ن�رش  للقرا�سنة  تتيح  عاماً   19 قبل 
اأجهزة  يف  اخلبيثة  برجمياتهم 
ال�رشكة  وعملت  امل�ستخدمني، 
هذا  لكن  االأمنية،  الثغرة  �سد  على 
الثانية  املوجة  انت�سار  مينع  مل 
ك�سفت  اخلبيثة.  الربجميات  من 

اأول  الثغرة   Check Point �رشكة 
ي�ستخدم  كيف  اليوم  و�رشحت  مرة، 
خالل  من  الربنامج  القرا�سنة 
اخلبيثة  لربجمياتهم  الحقته  اإعطاء 
بالتايل عندما يتم فتح تلك امللفات 
الربجميات  ن�رش  يتم  �سغطها  وفك 
يتم  اأنه  واأو�سحت  تلقائياً.  اخلبيثة 
تن�سيب الربجميات اخلبيثة يف جملد 
مع  ت�سغيلها  ليتم  التلقائي  الت�سغيل 
كل عملية ت�سغيل للحا�سب بدون علم 
امل�ستخدم امل�سكلة اأنه عند اكت�ساف 

الثغرة كان القرا�سنة قد بداأو بالفعل 
�سن  مت  حيث  ل�ساحلهم  با�ستغاللها 
م�ستوى  على  قر�سنة  حمالت 
معلومات  جمع  ت�ستهدف  دويل 
�رشكة  اكت�سفت  واليوم  ا�ستخباراتية 
هناك  اأن  واحلماية  لالأمن  مكايف 
وبرحمية  طريقة   100 من  اأكرث 
ا�ستخدامها  للقرا�سنة  ميكن  خبيثة 
الذي  االأمني  اخللل  من  باالإ�ستفادة 
كان موجوداً يف WinRAR واأغلبها 

ي�ستهدف الواليات املتحدة.
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WinRAR كت�ساف �أكرث من 100 برجمية خبيثة ت�ستغل ثغرة�

م�ساعد »Alexa« �ل�سوتي ي�ساعد 
�لأطفال على تعلم �آد�ب �حلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�سنعة مل�ساعدات »Alexa« ال�سوتية اأنها �ست�سيف 
اإليها ميزات جديدة مل�ساعدة االأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�سري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من االآباء باتوا ي�ستكون يف ال�سنوات 
االأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�سو�سا عند ا�ستعمال 

االأوامر ال�سوتية للتوا�سل مع االأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�ساعدهم ال�سوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�ستخدم 
فقط عندما يتبع �سوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�سلك« و«�سكرا«، 

وبالتايل �سيعتاد االأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وباالإ�سافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �سيمنع »Alexa« من 

اال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على االأطفال �سماع االأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�سافت موؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�سوتية املوجودة يف االأ�سواق 

كم�ساعد اآبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« �ل�سهرية
 

 »CT6« �سيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�سيد�س  ل�سيارات  االأقوى  املناف�س  ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�سملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�سات ال�سدمات االأمامية واخللفية وغطاء ال�سندوق اخللفي وامل�سابيح 

التي اأ�سبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة، ف�ستزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�سطوانات ب�سعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�سنة، اأما الن�سخة الريا�سية

V-Sport« ف�ستاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�سانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�سيارات،  لهذه  واآمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�سة،   19 مبقا�س  متينة  فرامل  اأقرا�س  حتوي 
»Brembo«، ف�سال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزالق 

ال�سيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

»تويرت« ت�ستعد لإطالق ميزة 
�ملحادثات عرب تطبيقها

بداأت »تويرت« اختبار طرق جديدة لعر�س التغريدات، �سيتم طرحها كجزء من برنامج 
للمحادثات  جديدة  ميزة  التجريبي  الربنامج  و�سيت�سمن  املقبلة  االأ�سابيع  يف  جتريبي 
والتفاعل بني م�ستخدمي التطبيق، باالإ�سافة اإىل ميزة للردود. ووفقا ملمثل تويرت، فاإنه 

ميكن روؤية هذه امليزات اجلديدة اأدنى التغريدات.
عندما  التجريبيني  امل�ستخدمني  اأ�سماء  بجانب  خ�رشاء  عالمة  تويرت  �رشكة  و�ستوفر 
اأو  اإن�ستغرام،  ميزة  غرار  على  التطبيق،  وي�ستخدمون  االإنرتنت  عرب  ن�سطني  يكونون 
الزمني،  التي تُعر�س عند ظهور املت�سلني باالإنرتنت على خمططهم  موؤ�رشات احلالة 
وفقا لتويرت ويبدو اأن تويرت تاأمل يف اأنه من خالل روؤية �سخ�س ما ن�سط على االإنرتنت، 

فمن املرجح اأن ت�ستجيب لتغريداته وتبداأ يف اإجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة اأخرى ميكن طرحها م�ستقبال وهي تغريدات »ice breaker«، والتي من 
�سوؤال  اإ�سافة  تتيح  حيث  حمدد،  مو�سوع  حول  حمادثة  بدء  يف  ت�ساعد  اأن  املفرت�س 
اإىل ملفات امل�ستخدمني ال�سخ�سية حول مو�سوع يهتمون به، كطريقة لبدء حمادثة مع 
م�ستخدمني اآخرين و�ستبداأ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل االأ�سابيع القليلة 
املقبلة، و�سيتمكن اجلميع من طلب االن�سمام اإىل الن�سخة االختبارية من التطبيق، اإال اأن 

ال�رشكة �ستختار ب�سعة اآالف يف النهاية الإجناز برناجمها التجريبي.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهو�ة �لألعاب

 »Disney« �رشكة  اخلرباء يف  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  ال�سهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 
األعاب  ملحبي  خم�س�سة  ذكية  �سرتة 

الفيديو.

 Force« �سرتة  و�سممت 
ملحبي  خ�سي�سا   »Jacket
الواقع  وتقنيات  األعاب 
بالعديد  وزودت  االفرتا�سي، 
احلركة  م�ست�سعرات  من 
هوائية  واأكيا�س  وال�سغط 
معينة،  حلظات  ويف  فجاأة  تنتفخ 
يتلقى  باأنه  �سعورا  لتعطي امل�ستخدم 
ممار�سة  اأثناء  حقيقية  �سدمات 

اللعب.

مل�ستخدمها  ال�سرتة  هذه  توفر  كما 
اأثناء م�ساهدة الفيديوهات االفرتا�سية 
يف  كما  تالم�سه  االأ�سياء  باأن  �سعورا 
احلقيقة،  العناق يف  �سعور  اأو  الواقع، 
ب�سدة  التحكم  مل�ستعملها  وميكن 

ال�سغط الذي تولده على ج�سمه.
ال�سرتة  هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
�ستفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات 
الواقع االفرتا�سي، و�ستزيد من تفاعل 

امل�ستخدمني مع تلك التقنيات.

�آبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  التابعني  املحللني  اأحد  ذكر 
االأمريكية   »Merrill Lynch«
�رشكة  اأن  التمويل  بخدمات  املتخ�س�سة 
قابل  ذكي  هاتف  الإطالق  تتح�رش  اآبل 
اأن  اخلرباء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�سا�سة  الهاتف  هذا  يزود 
عدة  اأكدت  قد  كانت   ،»microLED«
حاليا،  تطويرها  على  تعمل  اآبل  اأن  مواقع 
حيث تتميز تلك ال�سا�سات باأن كل بيك�سل 
فيها قادر على بث ال�سوء ب�سكل م�ستقل. 
وتاأتي تلك االأخبار بعد مدة من تاأكيد موقع 
تعمل  ال�رشكة  اأن   »Patently Apple«

�سا�سات  تطوير  على 
بدقة »8K« خم�س�سة 
الذكية  للهواتف 
وخوذ  والكمبيوترات 
االفرتا�سي،  الواقع 
قادرة  باأنها  وتتميز 
تتبع حركة عني  على 
وتوفري  امل�ستخدم 

اأن  ويذكر  الطاقة. 
تطوير  على  تعمل  �رشكة  اأول  لي�ست  اآبل 
فمنذ  للطي،  القابلة  الهواتف  تقنيات 
 2018-CES معر�س  هام�س  وعلى  مدة، 

�سام�سونغ  �رشكة  رفعت  فيغا�س،  ال�س  يف 
ال�رشية عن النموذج االأويل لهاتف ذكي مع 
�سا�سة قابلة للطي، من املفرت�س اأن يطرح 

ر�سميا، عام 2019.

»Meizu« ت�سجل 
بر�ءة �خرت�ع جديدة

االإلكرتونيات  �سناعة  عمالق  �سجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�سينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�سهري اأن »براءة االخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 

االأ�سابع  ب�سمات  ما�سح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �سا�سة  حتت 
زر  مكان  املا�سح  يو�سع  اأن  املفرت�س 
لي�ستخدم  ال�سا�سة،  اأ�سفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

االإلكرتوين«.

الب�سمات  ما�سح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �سا�سة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رشكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�ستطرح  التي   »2S  Mi MIX« �ساومي 

قريبا.



م.�س

مبنا�سبة  له  ر�سالة  يف  بوتفليقة  الرئي�س  وقال 
 19 لـ  امل�سادف  الن�رص  عيد  ذكرى  اإحياء 
نظام  تغيري  على  مقبلة  بالدنا  »اإن  مار�س, 
حكمها وجتديد منهجها ال�سيا�سي واالقت�سادي 
الوطنية اجلامعة  الندوة  يد  واالجتماعي على 
مب�ساركة  العاجل  القريب  يف  �ستعقد  التي 
اإىل  م�سريا  اجلزائري«,  ال�سعب  اأطياف  جميع 
اأن مهمة هذه الندوة »ح�سا�سة الأنها هي التي 
باإحداث  الكفيلة  احلا�سمة  القرارات  �ستتخذ 
القفزة النوعية التي يطالب بها �سعبنا وخا�سة 

اأجيالنا ال�سابة«.
واأ�ساف رئي�س الدولة اأن هذه القفزة »�ستتج�سد 
من خالل تعديل د�ستوري �سامل وعميق �سيبت 
تعديال  اال�ستفتاء,  طريق  عن  ال�سعب  فيه 
مبتداه  جديد  انتخابي  مل�سار  منطلقا  يكون 
االنتخاب الرئا�سي الذي �سياأتي البالد برئي�سها 

اجلديد«.
لهذه  �سيخول  اأنه  اجلمهورية  رئي�س  واأو�سح 
الندوة »اأن تتداول, بكل حرية, حول امل�ستقبل 
االقت�سادي واالجتماعي للبالد, م�ستقبل مثقل 
بالتحديات يف هذا املجال, م�ستقبل يف حاجة 
حقا اإىل اإجماع وطني حول االأهداف واحللول 

تنمية  وتناف�سية,  قوية  اقت�سادية  تنمية  لبلوغ 
ت�سمن اال�ستمرار يف منطنا االجتماعي املبني 

على العدالة والت�سامن«.
 واأكد يف ذات االإطار, اأن هذا النهج »�سي�سهم, 
التبعية  من  اجلزائر  حترر  يف  حمالة,  ال 
للمحروقات, ومن تذبذب ال�سوق العاملية لهذه 
اقت�ساديا  بالدنا  »تعزيز  اأن  معتربا  الرثوة«, 
على  فاأكرث  اأكرث  تقوى  �سيجعلها  واجتماعيا 
احلفاظ على �سالمة ترابها واأمنها يف حميط 
مبخاطر  مثقل  عامل  ويف  ملتهب,  مبا�رص 

االأزمات املتعددة االأ�سكال«.
وقال رئي�س اجلمهورية يف ذات الر�سالة, �سحيح 
اأن للجزائر جي�سا »يتميز باالإحرتافية العالية, 
البالد  اأمن  اأن  اإال  املثالية,  الت�سحيات  وبروح 
اإىل �سعب يرقى  وا�ستقرارها يف حاجة كذلك 
اإىل م�ستوى تطلعاته االقت�سادية واالجتماعية 
والثقافية, ويحر�س على ا�ستجماع ما ي�سند به 
ويعزز ما يبذله جي�سنا حاليا يف �سبيل حماية 
يتمتع  لكي  اخلارجية,  املخاطر  من  اجلزائر 

هو بالعي�س يف كنف اال�ستقرار وال�سكينة«. 

رئي�س اجلمه�رية ي�ؤكد يف ر�سالة جديدة

قرارات هامة �صت�صدر عن الندوة الوطنية
قال اأم�س رئي�س اجلمه�رية اأن هناك حزمة قرارات و�سفها باملهمة �ست�سدر عن الندوة ال�طنية اجلامعة التي »�ستعقد يف القريب العاجل مب�ساركة جميع 

اأطياف ال�سعب اجلزائري«, �ستتخذ »القرارات احلا�سمة الكفيلة باإحداث القفزة الن�عية التي يطالب بها �سعبنا«.

قطاع ال�سحة ببلعبا�س 

توفري جهازين متطورين 
لعالج اأمرا�ض الكلى 

وامل�صالك البولية
ا�ستفادت مديرية ال�سحة لوالية �سيدي بلعبا�س على 

اأجهزة طبية متطورة خمت�سة يف عالج  اأمرا�س 

الكلى و باخل�سو�س احل�سى الكلوي و �رصطان 

اجلهاز البويل با�ستعمال طرق الفح�س باملنظار 

الباطني دون تدخل جراحي و التي بلغت قيمتها 126 

مليون دينار جزائري . فاجلهاز االأول خم�س�س لعالج 

احل�سى عن طريق الليزر بدون اللجوء اإىل اجلراحة 

الكال�سيكية,�سواء احل�سى الكلوي اأو املثانة و قناة 

احلالب التي ت�سل بني الكلى و املثانة .و لقد متت 

معاجلة 5 مر�سى خالل االأيام القليلة املا�سية  بهذه 

التقنية منهم اإمرة تبلغ من العمر 45 �سنة .  

اأما اجلهاز الثاين متعلق بعمود تنظري البطن ثالثي 

االأبعاد و الذي الأول مرة ي�ستفاد منه مب�ست�سفى 

عمومي على امل�ستوى الوطني ح�سب الربوفي�سور 

-بن عطا- رئي�س م�سلحة امل�سالك البولية ملعاجلة 

كل االأمرا�س املتعلقة باجلهاز البويل �سواء احلميدة 
منها اأو حتى اخلبيثة كال�رصطان

ح�ا�س حممد اأمني 

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

بطالو مترنا�صت يوا�صلون احتجاجهم ويهددون بالت�صعيد

تلم�سان

مكتتبو عدل يعت�صمون للمطالبة با�صرتجاع حقوقهم

غرداية 

1,4 مليار دج م�صتحقات غري 
م�صددة ل�صركة �صونلغاز

م�ستغامن

حجز19 كلغ من 
الكيف املعالج

البليدة:

 البطولة الوطنية الع�صكرية 
ما بني املدار�ض لكرة القدم 

بتمرنا�ست  البطالني  من  اأم�س جمموعة  وا�سل 
الت�سغيل   مديرية  مقري  اأمام  احتجاجهم 
امل�سوؤولني  برحيل  للمطالبة  الت�سغيل  وكالة 
جتاوزات  يف  حتقيق  فتح  مع  املتقاع�سني 
وخروق التوظيف امل�سبوهة . هدد بطالو مدينة 
الت�سغيل  مديرية  اأمام  املحتجني  مترنا�ست  
والوكالة املحلية للت�سغيل مبوا�سلة الت�سعيد من 
لهجة خطابهم يف حالة ما مل حترك ال�سلطات 
املعنية �ساكنا للتجاوب مع ما و�سفوه ب�رصعية 
�رصورة  مقدمتها  يف  تاأتي  والتي  مطالبهم 
ال�سغل  ب�سوق  م�سوؤولني  تنحية  يف  االإ�رصاع 

العمل  مبنا�سب  بالتالعب  اتهموهم  الذين 
املوجهة اإليهم من طرف املوؤ�س�سات العمومية 
و االقت�سادية . من جهة ثانية فقد اأكد اأكرث من 
يعترب  الت�سغيل  ملف  اأن  املو�سوع  يف  متحدث 
من بني امللفات امللغمة ب�سبب الدو�س ال�سارخ 
اليد  من طرف امل�سوؤولني املحليني على ملف 
الرامية ملنح  االأول  الوزير  تعليمة  العاملة على 
برتاب  العاملة  باملوؤ�س�سات  التوظيف  اأولوية 
ذات  ندد  حيث   , املنطقة  اأبناء  لفائدة  الوالية 
الت�سويف  ب�سيا�سة  اأ�سموه  مبا  املتحدثني 
ان�سغاالتهم  معاجلة  يف  االأمام  اإاىل  والهروب 

مقابل تف�سي مظاهر املح�سوبية و املحاباة 
على  للعاطلني  اال�سمية  القوائم  حتديد  يف 
املهنية  الفحو�سات  باإجراء  املعنيني  العمل 
و  العمومية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
االقت�سادية. ومما ال يختلف عليه اثنان بوالية 
اأ�سبح  الت�سغيل  ملف  اأن  احلدودية  مترنا�ست 
التنفيذي املن�سغل  للجهاز  ي�سكل �سداع حاد 
حلول  عن  البحث  يف  الراهن  الظرف  يف 
التخلف  براثن  من  الوالية  النت�سال  جذرية 

التنموي . 
اأحمد باحلاج

على  عدل  مكتبتي  من  الع�رصات  اأم�س  نهار  اأقدم 
االعت�سام اأمام مقر وكالة عدل احتجاجا على  حتويل 
االإ�سغال  املنتهية  تلم�سان   والية  مقر  من  اكتتابهم  
بها بحي اأوجليدة اىل مناطق نائية بع�سها مل تتعدى 
ن�سبة االإ�سغال بها ال40  باملائة متهمني مدير الوكالة  
هذا   . ال�سكان  على   و�سعية  نف�سها  ن�سبت  وجمعيه 
وقد تفاجئ املكتتبون الذين ميلكون اأرقاما متقدمة  

يف الت�سجيل الوطني بتجاوزهم ومنح �سكناتهم الأرقام 
تلم�سان  مدينة  خارج   مواقع  اإىل   وحتويلهم  بعدهم 
تزال  ال  التي  والغزوات  والرم�سي  احلناية  غرار  على 
اأتهم  وقد  هذا   , اأالن  حلد  بها  تنتهي  مل  االإ�سغال  
املحتجون مديرية الوكالة واأع�ساء اجلمعية بالبزن�سة 
بهم   خا�سة واإنهم مل ين�سبوا اأي و�سي عليهم للتكلم 
با�سمهم  , �سف اإىل ذلك  اأن املمثلني �ساروا ي�ستغلون  

باقي  ح�ساب  ,على  ذويهم  ملفات  لتقريب  موقعهم 
املكتتبني , من خالل اكت�ساف حيلة  �سهادة االإقامة , 
هذا واأ�سار ال�سكان املتجمهرون اأنهم  يعتربون اأرقاما 
واالأولوية تكون بتاريخ الت�سجيل  عو�س االإقامة خا�سة 
ت�ساءل   حني   يف   , بتلم�سان  قامتهم   اختاروا  واأنهم 
املكتتبون من  دائرة �سربة عن فحوى  حتويلهم اإىل 
مغنية هذا واأ�سار املحتجون اأن عملية التحويل اأثرت 

اأوال  بالت�سجيل  قام  الت�سليم كيف ملكتتب  تاريخ  على 
احلناية  اإىل  ويحول  ا�ستفادته  توؤخر  تلم�سان  وطالب 
اإىل  اأو  باملائة  ال40  تتعدى  مل  االأ�سغال  التزال  التي 
الرم�سي اأو الغزوات اأو �سبدو التي مل تنطلق االأ�سغال 
مهددين  بالتدخل   ال�سكن  وزارة  مطالبني   , بعد  بها 

باللجوء اإىل العدالة .
حممد بن ترار

ل�رصكة  م�سددة  غري  امل�ستحقات  بلغت 
بوالية  زبائنها  جمموع  لدى  �سونلغاز 
فرباير  �سهر  نهاية  غاية  اإىل  غرداية 
الفارط اأزيد من 1,477 مليار دج, ح�سبما 
ل�رصكة  املحلية  املديرية  عنه  ك�سفت 
�سونلغاز- )فرع  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 

و�سط (.  
و  باالإدارات  الديون  تلك  تتعلق  و 
قطاعات  و  العمومية  املوؤ�س�سات 
و  دج(  مليار   1,11( ال�سناعة  و  الفالحة 
العائالت )36,6  اأو  العاديني  الزبائن  كذا 

مليون دج(, كما ذكر بيان لل�رصكة.

اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي 
وعنا�رص الدرك الوطني, مب�ستغامن/

ن.ع.2, تاجر )01( خمدرات بحوزته )19( 
كيلوغراما من الكيف املعالج, فيما  مت 

توقيف اأربعة )04( اأ�سخا�س على منت 
�ساحنتني )02( حمملتني بـ )30.096( 

وحدة من خمتلف امل�رصوبات بكل من 
�سعيدة/ن.ع.2 وورقلة/ن.ع.4.

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

كلمة افتتاحية على »االأهمية البالغة 
التي تكت�سيها الريا�سة الع�سكرية يف 
املقاتل  الفرد  وتاأهيل  وتكوين  بناء 
على  وقادرا  م�ستعدا  يكون  كي 
حتمل اأعباء املهام الع�سكرية يف كل 

الظروف«.
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توقيف 15 مهاجرا 
غري �صرعي

 )15( ال�سعبي  الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز   
مهاجر غري �رصعي من جن�سيات خمتلفة بكل من 
تيارت وغرداية ومتت اإحالة املعنيني على اجلهات 

املخت�سة قانونا.

اأبقت على �سقف االنتاج

اأوبك تعتزم اإلغاء 
اجتماع اأفريل 

)اأوبك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  تعتزم 
اأن  على  ني�سان  اأبريل  يف  املزمع  اجتماعها  اإلغاء 
تقرر بدال من ذلك ما اإذا كانت �ستمدد تخفي�سات 
تكون  عندما  حزيران,  يونيو  يف  النفط  اإنتاج 
لعقوبات  الكامل  االأثر  تقييم  على  قادرة  االأ�سواق 
فنزويال  يف  واالأزمة  اإيران  على  املتحدة  الواليات 
يوم  وحلفائها  اأوبك  بني  وزارية  جلنة  واأو�ست 
له  يلغوا اجتماعهم اال�ستثنائي املقرر  باأن  االثنني 
يف 17 و18 اأفريل, مما يعني اأن املحادثات العادية 
املقبلة �ستعقد يف 25 و26 جوان وقال وزير الطاقة 
اإن ال�سوق تبدو متخمة باملعرو�س حتى  ال�سعودي 
نهاية العام, لكن اأبريل ني�سان �سيكون موعدا مبكرا 

جدا التخاذ اأي قرار يتعلق ب�سيا�سة االإنتاج.

ترا�صق »تغريدات« بني 
اردوغان ونتنياهو

اأردوغان,  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  هاجم 
احلكومة  رئي�س  جنل  نتنياهو  يائري  االإثنني,  اأم�س 

ال�سهيونية بنيامني نتنياهو.
يف  م�ساركته  خالل  له  كلمة  يف  اأردوغان  وقال 
الدولة  الـ 104 النت�سار  ال�سنوية  الذكرى  احتفاالت 
ويوم   ,1915 عام  قلعة  جناق  معركة  يف  العثمانية 
على  الذي  ال�سخ�س  جنل  :«عبارات  ال�سهداء 
االإرهابي  عبارات  ت�سبه  باإ�رصائيل  ال�سلطة  راأ�س 
ذاته«,ورد  امل�سدر  من  يتغذون  اإذ  نيوزيلندا,  يف 
ال�سابعة  العربية  القناة  وفق  اأردوغان  نتنياهو على 
بالقول: »اإذا اأراد اأردوغان در�ساً يف احلرية الدينية 
اأن  فيمكنه  االأديان,  جميع  من  النا�س  واحرتام 
وكان  التي  االإ�رصائيلية«  »الدميقراطية  من  يتعلم 
اأن  جنل نتنياهو كتب تغريدة على تويرت زعم فيها 
البيزنطيني,  وعا�سمة  م�سيحية  مدينة  اإ�سطنبول 

وتعاين االحتالل الرتكي.

اأول جراحة دماغية يف العامل 
عن بعد 3 اآالف كم!

اأجرى جراح �سيني اأول عملية جراحية دماغية عن 
تواجد  مع   ,5G تقنية  با�ستخدام  العامل,  يف  بُعد 
املري�س على بعد 3 اآالف كم من الطبيب املعالج, 
ع�سبي  منبه  بزراعة  ت�سيباي,  لينغ  الدكتور  وقام 
ال�سبت 16 مار�س  يوم  بُعد يف دماغ املري�س,  عن 
احلكومية  االإعالم  و�سائل  لتقارير  وفقا  اجلاري, 

ال�سينية.
م�ست�سفى  يف  املوجودة  باملعدات  اجلراح  وحتّكم 
جزيرة  يف  عيادة  من  بكني,  ومقره   »PLAGH«
هاينان اجلنوبية, الواقعة على بعد 3 اآالف كم, ويُقال 
اإن العملية ا�ستمرت 3 �ساعات وانتهت بنجاح, كما 
باركن�سون,  مر�س  من  يعاين  الذي  املري�س  ي�سعر 

بحالة جيدة بعد خ�سوعه للعملية الرائدة.
ب�سبكة  مت�سل  كمبيوتر  جهاز  الطبيب  وا�ستخدم 
G5 )اجليل اخلام�س(, التي طورتها �رصكة هواوي 
اأن  ت�سعر  »بالكاد  لينغ:  الدكتور  وقال  ال�سينية. 

املري�س متواجد على بعد 3 اآالف كم«. 
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