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املراجعة اال�ستثنائية للقوائم االنتخابية ابتداء من الغد

امل�ست�سار يف التنمية االقت�سادية  عبد الرحمان هادف ي�ؤكد:

قرارات احلكومة ال ترقى اإىل 
معاجلة و�سعية االقت�ساد احلرجة

بعد تداول فيدي� مهند�سة تطالب بتدخله

زغماتي ياأمر بفتح حتقيق يف ق�سايا ف�ساد تهز مطار هواري بومدين
�ص3

�ص3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  اجلمعة 20   ال�سبت 21   �سبتمرب  2019  املوافـق  ل21 حمرم   1442هـ العدد:5046   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

اجلمعة الـ31 من احلراك ال�سعبي 
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ق�سايا االإهمال العائلي تالحق الرجال 

ن�ساء يجربن على لعب 
دور االأب واالأم 

ت�قيفات يف �سف�ف االأمن 

مقتل ال�سبان الثالثة يفجر ال�سارع بوادي 
اأرهيو  ووزارة الداخلية حتقق

ظلت تنهب 4000دج  �سهريا من كل م�ستفيد  

�سركة  وهمية  تنهب اأموال امل�ستفيدين 
من عدل طيلة 5 �سنوات 

انعدام الكهرباء , غاز املدينة وال�سغل ح�ل حياتهم لقنبلة م�ق�تة 

قرية اأراك  ببلدية عني امقل بتمرنا�ست 
...هنا تنتهي احلياة 

.       11 مرت�سحا ي�سحبون ا�ستمارات اكتتاب التوقيعات 



بجائزة  الفوز  حول  التناف�س  اأجل  من  جزائريني  فنانني  ثالثة  تر�شح 
»AFIRMA« للمو�شيقى الإفريقية للعام 2019، حيث اختار املنظمون 
للحدث الفني كل من النجوم �شولكينغ، �شهيلة بن ل�شهب وكنزة مر�شلي 
من اأجل مناف�شة اأ�شماء فنية كبرية على امل�شتوى العربي على غرار تامر 
ينتظر  دياب، حيث  وعمرو  ر�شيد  �شلمى  الوهاب،  عبد  �شريين  ح�شني، 
اأن ي�شهد فنانونا مناف�شة قوية اأمام الأ�شماء املر�شحة من اأجل التتويج 
ال�شاب خالد  بها كل من  توج  اأن  والتي �شبق  اإفريقي  اأف�شل فنان  بلقب 

وكادير اجلابوين.

جامعة �شيفية حول ال�شباب والن�شاط 
اجلمعوي يف قطاع البيئة

للجمعية  ال�شيفية   اجلامعة  اأ�شغال  رم�شان  املالك  عبد  بن  ببلدية  تتوا�شل 

الوطنية للعمل التطوعي والتي ي�شارك فيها اأزيد من ع�رشين مكتبا ولئيا من 
خمتلف وليات الوطن.

جلريدة  ملحة  احمد  التطوعي  للعمل  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  واأ�شار  هذا 

الو�شط مب�شتغامن اإىل اأهمية هذه اجلامعة يف طبعتها اخلام�شة والتي حملت 

عنوان »ال�شباب والعمل من اجل حماية املناخ » م�شريا اإىل م�شاركة العديد من 

الطاقات ال�شابة يف اجلمعية وعرب مكاتبها الولئية يف اأ�شغال اجلامعة.

 واعترب احمد ملحة اأن العديد من املحا�رشات والور�شات التي تنظم توؤطر 

من قبل خرباء يف البيئة والعمل اجلمعوي والت�شال موؤكدا اأن اختيار م�شتغامن 

لحت�شان طبعات اجلامعة جاء من خالل القدرات الهامة التي متتاز بها الولية 

على ال�شعيد اجلمعوي منوها بن�شاط املكاتب الولئية هذا وتنظم اجلمعية 

التطوعي حملة تنظيف وت�شجري �شمن ن�شاطات اجلمعية يف  للعمل  الوطنية 

اجلامعة ال�شيفية كما توؤطر اجلمعية عدد من اجلل�شات الهامة حول التطوع 
والعمل اجلمعوي والت�شال.

م.امني

 م�شاعفة التعزيزات حول
 مداخل العا�شمة

�شهدت اأم�س املداخل املوؤدية اإىل العا�شمة تعزيزات اأمنية كبرية وعلى 

غري العادة، من خالل تخ�شي�س رجال الدرك الوطني والأمن على حافة 

الطرقات باأعداد كبرية م�شاعفة ملا �شهدته الأ�شهر ال�شابقة من ليلة اخلروج 

يف احلراك ال�شعبي الذي يقوم به املواطنون اأ�شبوعيا كل جمعة، اأين مت 

الت�شييق بخ�شو�س دخول احلافالت وال�شيارات التي حتمل لوحة ترقيم ل 

متثل العا�شمة، بالإ�شافة اإىل اأن تعزيز مداخل العا�شمة عرب وليات البليدة، 

بومردا�س وتيبازة جرى بتقلي�س امل�شافات بني رجال الدرك املدرعني 
بال�شيارات اخلا�شة.

�شطيف: حجز 2 قنطارين من اللحوم احلمراء املجمدة 

AFIRMA شولكينغ بن ل�شهب ومر�شلي يتناف�شون حول جائزة�

خبر في 
صورة

جامعة العلوم الإ�شالمية 
لق�شنطينة ت�شجل 100 طالب 

يف اللغات والأدب الرتكي

حريق مهول ياأتي على �شوق 
جتاري يف تيزي وزو

اأم�س،  اأول  الواحدة  والن�شف �شباحا من يوم  ال�شاعة  �شّب يف حدود 
حريق مهول ب�شوق جتاري يف حي الكارير باملدينة اجلديدة يف تيزي 
اأفراد  وقد تدخل  50 حمال جتاريا  تام حلوايل  تدمري  ت�شبب يف  وزو 
�شاحنات  و10  عن�رش   100 قرابة  مب�شاركة  �رشيعا،  املدنية  احلماية 
الكثيف  والدخان  النريان  األ�شنة  على  ال�شيطرة  اأجل  من  اإطفاء، 
املت�شاعد من موقع احلريق، خا�شة اأن ال�شوق كان حماذيا ل�شكنات 
اأ�شحاب  اكت�شف  حتى  احلريق  اأخمد  اإن  وما  اآخر  جتاري  ومركز 
املحالت التجارية حجم اخل�شارة والكارثة، حيث حتولت ممتلكاتهم 
اإىل رماد وحمالتهم اإىل خراب، ما دفع بعدد كبري منهم اإىل الحتجاج 
ب�شبب  احلريق  ن�شوب  ا�شتبعدوا  اأنهم  ال�شوق،خا�شة  اأمام  والتجمهر 
اإىل  املحلية  ال�شلطات  �شارعت  اأخرى،  جهة  من  كهربائية  �رشارة 
اإىل  اأدت  التي  احلقيقية  الأ�شباب  على  للوقوف  حتقيق  جلنة  ت�شكيل 
ن�شوب هذا احلريق الذي �شيزيد من متاعب اأ�شحابه، كونه يعد م�شدر 

قوت مئات العائالت.
ح-كرمي

�شكيكدة : ارتفاع عدد الأ�شخا�ص امل�شابني 
بل�شعات البعو�ص اإىل قرابة 1000 حالة 

ارتفع عدد الأ�شخا�س امل�شابني بل�شعات البعو�س اإىل 973  حالة عرب 
اأكرثها م�شجلة  اإقليم ولية �شكيكدة و ذلك منذ اجلمعة املن�رشمة 
وال�شكان  لل�شحة  املحلي  املدير  ما علم من  الولية، ح�شب  ب�رشق 
حمي الدين ترب . واأو�شح ترب اأن اأكرب ح�شيلة مت ت�شجيلها مب�شت�شفى 
حممد داندان بعزابة بـ 291 حالة يعاين اأ�شحابها من اأعرا�س احلكة 
و احمرار مكان الل�شعة.وتاأتي املوؤ�ش�شة العمومية ال�شت�شفائية لنب 
عزوز يف املرتبة الثانية ب 259 حالة تليها املوؤ�ش�شة العمومية لل�شحة 
ل�شكيكدة ب 233 حالة و املوؤ�ش�شة العمومية لل�شحة ل�شيدي مزغي�س 
ب 108 حالت، فيما �شجلت البقية بكل من املوؤ�ش�شتني العموميتني 
ال�شت�شفائيتني ل�شكيكدة ومتالو�س وكذا املوؤ�ش�شة العمومية لل�شحة 
اجلوارية لعني ق�رشة، ح�شب ما اأ�شاف نف�س امل�شدر. من جهته اأكد 
م�شلحة  اأن  لعزابة،  داندان  حممد  م�شت�شفى  مدير  خالدي،  حممد 
ال�شتعجالت ت�شتقبل يوميا حالت متعددة يعاين اأ�شحابها من ل�شعات 
البعو�س و التي يتم التكفل بها عن طريق تقدمي عالجات كل ح�شب 

درجة الل�شعة، حيث مل يتم الإبقاء على اأية حالة بامل�شت�شفى.

 متكن عنا�رش �رشطة ولية �شطيف 
اللحوم  من  قنطارين  حجز  من 
موجهة  كانت  املجمدة  احلمراء 
ح�شب  مفروم،  حلم  اإىل  للتحويل 
الإعالم  خلية  م�شوؤول  من  علم  ما 
حمافظ  الولية  لأمن  الت�شال  و 

ال�رشطة، عي�شاين عبد الوهاب. 
هذه  اأن  امل�شدر  ذات  اأو�شح  و 
اأطرها عنا�رش فرقة  التي  العملية 
التطهري والنظافة التابعة للم�شلحة 
باأمن  العمومي  لالأمن  الولئية 
املحجوزة  الب�شاعة  اأن  الولية 

اإىل حلوم  مت �شبطها بعد حتويلها 
مع  يتعار�س  الذي  الأمر  مفرومة، 
القوانني ال�شارية املفعول. واأ�شاف 
مت  الب�شائع  من  الكمية  هذه  اأن 
�شبطها اإثر عملية مراقبة قام بها 
م�شتوى  على  الفرقة  ذات  عنا�رش 

وهي  الولية  عا�شمة  و�شط  اأحياء 
حمالت  لأ�شحاب  نقلها  ب�شدد 
تربيد،  �شاحنة  منت  على  التجزئة، 
اجنر  مما  يعمل،  ل  تكييفها  جهاز 
عن ذلك انقطاع يف �شل�شلة التربيد 

وتلف لتلك اللحوم.

امل�شجلني  الطلبة  عدد  و�شل 
والأدب  اللغات  م�شار  يف 
العلوم  بجامعة  الرتكي 
عبد  »الأمري  الإ�شالمية 
اإدراج  منذ  لق�شنطينة  القادر« 
 2013 العام  التخ�ش�س  هذا 
اإىل 100 طالب ح�شب ما اأفاد 

به عميد كلية 
الإ�شالمية  واحل�شارة  الآداب 
التعليمية  املوؤ�ش�شة  لذات 

العليا.
على  تنيو  الدين  نور  واأو�شح 
ال�شنة  افتتاح  حفل  هام�س 
 55 باأن  اجلديدة  اجلامعية 

على  حا�شلني  جديدا  طالبا 
تخ�ش�س  اختاروا  البكالوريا 
الرتكي«  والأدب  اللغات 
التخ�ش�س  ذات  باأن  مذكرا 
ال�شنة  طالبا   40 ا�شتقبل 
وبعدما  املا�شية،  اجلامعية 
املتزايد«  »الهتمام  اأبرز 
ذات  اأ�شار  التخ�ش�س  بهذا 

امل�شوؤول اإىل اأن هذا 
نظام  مع  يتما�شى  التخ�ش�س 
دكتوراه(  ما�شرت  )لي�شان�س 
 11 تاأطريه  على  ي�رشف  و 
من  اأ�شاتذة   3 منهم  اأ�شتاذا 
باأن  م�شيفا  تركية  جن�شية 

تخرجت  التي  الأوىل  الدفعة 
طالبا   36 ت�شم   2017 العام 
يف  اآخرين  و18  اللي�شان�س  يف 

املا�شرت.
ال�شنة  افتتاح  حفل  وخالل 
التي   2020-2019 اجلامعية 
جمهورية  �شفرية  ح�رشتها 
�شفريا  باجلزائر  اإندوني�شيا 
رئي�س  اأو�شح  حمرو�شة 
القادر  عبد  الأمري  جامعة 
�شعيد دراجي باأن 1202 طالب 
هذه  مبقاعد  التحقوا  جديد 
العليا  التعليمية  املوؤ�ش�شة 

خالل الدخول اجلديد .

�شرورة تنويع الن�شاطات وفتح م�شالك جديدة مبناطق اجلنوب 
وال�شناعة  ال�شياحة  وزير  اأكد 
م�شعود  بن  القادر  عبد  التقليدية 
�رشورة  على  العا�شمة  باجلزائر 
فتح  و  ال�شياحية  الن�شاطات  تنويع 
اجلنوب  مبناطق  جديدة   م�شالك 
ملو�شم  حت�شريا  العليا  واله�شاب 
�شينطلق  الذي  ال�شحراوية  ال�شياحة 

الفاحت  يف  غرداية  بولية  ر�شميا 
اأبريل   30 غاية  اىل  و�شيدوم  اأكتوبر 

من 2020 .
على  ا�رشافه  خالل  الوزير  و�شدد 
ال�شياحة  ملو�شم  حت�شريي  لقاء 
»تن�شيق  وجوب  على  ال�شحراوية 
املعنية  القطاعات  كل  مع  اجلهود 

اجناح  اجل  من  واملهنيني  والفاعلني 
خمتلف  بتدارك  املو�شم  هذا 
النقائ�س امل�شجلة ل�شيما يف جمال 
اليواء والنقل »، مربزا اأهمية عر�س 
اأ�شعار تناف�شية جللب ال�شياح من كل 
بكل  ذكر  اأن  وبعد  املجتمع.  �رشائح 
قطاع  يف  حتققت  التي  الجنازات 

ال�شياحة من خالل م�شاريع �شياحية 
متنوعة يراعى فيها املعايري الدولية 
الوزير  �شدد  الوطن  مناطق  مبختلف 
على »جعل ال�شياحة ال�شحراوية القاطرة 
اجلزائر  يف  ال�شياحية  للوجهة  الأ�شا�شية 
واعادة بعث هذا القطاع وجعله ي�شاهم يف 

التنمية امل�شتدامة« .
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حت�سبا لرئا�سيات 12 دي�سمرب

املراجعة اال�ستثنائية للقوائم االنتخابية ابتداء من الغد
.       11 مرت�سحا ي�سحبون ا�ستمارات اكتتاب التوقيعات 

اأكدت ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، اأن فرتة املراجعة اال�ستثنائية للقوائم االنتخابية، �ستفتتح بداية من 22 �سبتمرب اإىل غاية 6 اأكتوبر و 
ذلك  حت�سبا لرئا�سيات 12 دي�سمرب.

 ف.ن�سرين

وجاء يف بيان لها انه »تبعا لإم�ساء املر�سوم 
الهيئة  ا�ستدعاء  لتاريخ  املحدد  الرئا�سي 
من   2019 دي�سمرب   12 اخلمي�س  ليوم  الناخبة 
تنهي  اجلمهورية،  لرئا�سة  النتخاب  اأجل 
اإىل  لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة 
علم املواطنات واملواطنني اأن فرتة مراجعة 
خم�سة  مدتها  النتخابية  للقوائم  ا�ستثنائية 
ع�رش )15( يوما �ستفتتح ابتداء من يوم غد اإىل 
اأكتوبر 2019، وذلك طبقا   6 الأحد  يوم  غاية 
رقم  الع�سوي  القانون  من   14 املادة  لأحكم 
واملتعلق   2016 غ�ست   25 املوؤرخ يف   10-16

بنظام النتخابات، املعدل واملتمم«.
الدعوة  توجه  الغر�س،  »لهذا  البيان  واأ�ساف 
يف  امل�سجلني  غري  واملواطنني  للمواطنات 
ثمانية  البالغني  ل�سيما  النتخابية،  القوائم 
يوم  اأي  القرتاع،  يوم  كاملة  �سنة   )18( ع�رش 
اأنف�سهم  ت�سجيل  لطلب   ،2019 دي�سمرب   12
على م�ستوى اللجنة البلدية ملراجعة القوائم 
تعمل  والتي  اإقامتهم  بلدية  يف  النتخابية 
بالن�سبة  اأما  الوطنية  ال�سلطة  اإ�رشاف  حتت 
للناخبات والناخبني الذين غريوا مقر اإقامتهم 
فعليهم اأن يتقربوا من اللجنة البلدية ملراجعة 
القوائم النتخابية مبقر الإقامة اجلديدة من 
اأن  »يجب  اأنه  مربزا  ت�سجلهم«  اإعادة  اأجل 

هوية  تثبت  بوثيقة  الت�سجيل  طلب  يرفق 
البيان  وخل�س  اإقامته  تثبت  واأخرى  املعني 
اإىل اأنه »تبقى مكاتب اللجنة البلدية ملراجعة 
الأ�سبوع  اأيام  كل  مفتوحة  النتخابية  القوائم 
غاية  اإىل  التا�سعة  �سباحا   ال�ساعة  من 
يوم   ماعدا  م�ساء،  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة 
للمواطنات واملواطنني  »بالن�سبة  اأما  اجلمعة 
املقيمني يف اخلارج يتعني عليهم التقرب من 
املمثليات الدبلوما�سية اأو القن�سلية لت�سجيل 

اأنف�سهم وفقا لنف�س الإجراءات«.
بالإعالم  املكلف  ك�سف  اأخرى  جهة  ومن 
لالنتخابات،  امل�ستقلة  الوطنية  بال�سلطة 
�سحب  اخلمي�س،  غاية  “واإىل  اأنه  ذراع،  علي 
الرئا�سية  لالنتخابات  الرت�سح  يف  راغبا   11
ا�ستمارات  املقبل  دي�سمرب   12 يوم  املقررة 

اكتتاب التوقيعات.
باأن  اإعالمية  ت�رشيحات  ذراع يف  علي  واأفاد 
للموعد  الرت�سح  يف  الراغبني  هوؤلء  بني  من 
و  اأحزاب  ممثلي  يوجد  القادم  النتخابي 
اآخرين اأحرار واأ�ساف اأن الر اغبني يف الرت�سح 
هم علي بن فلي�س، حممد ملني حجاج، قرين 
عبد  اإىل  بالإ�سافة  ر�سيد  زعيم  بن  ال�سعيد، 
احلكيم  عبد  او�س،  ملوكة  عايب،  روؤوف 
حمادي، طواهري حميد، بكري م�سعود، عروج 

مراد، وعلي بورحلة.

بن فلي�س: امل�ساركة يف 
الرئا�سيات �ستف�سل فيها 

اللجنة املركزية 
من جهته اأعلن رئي�س حزب طالئع احلريات 
علي بن فلي�س عن نيته يف الرت�سح لالنتخابات 
دي�سمرب   12 يوم   اإجراوؤها  املزمع  الرئا�سية 
القادم واأكد بن فلي�س ،اأنه اأبلغ رئي�س ال�سلطة 
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات بنيتيه يف تكوين 
ملف الرت�سح لنتخاب رئي�س اجلمهورية  فيما 
اأكد اأي�سا اأن امل�ساركة يف النتخابات املقبلة  
من عدمها �سيُف�سل فيه خالل الدورة املقبلة 

للجنة املركزية للحزب.
على  الإطالع  بعد  اأنه  للحزب  بيان  يف  وجاء 
املر�سوم الرئا�سي رقم 19-245 املوؤرخ يف 15 
�سبتمرب 2019، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية 
ال�سعبية،  للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
النتخابية  الهيئة  ا�ستدعاء  واملت�سمن 
لنتخاب رئي�س اجلمهورية، ليوم اخلمي�س 12 
به  املعمول  للت�رشيع  وطبقا  2019؛  دي�سمرب 
يف  وجهُت،  الرئا�سية؛  بالنتخابات  واملتعلق 
هذا اليوم، 19 �سبتمرب 2019، ر�سالة اإىل ال�سيد 
رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، 
ملف  تكوين  يف  بنيتي  خاللها،  من  اأُعلمه، 
اأنا  و  اجلمهورية  رئي�س  لنتخاب  الرت�سح 
اأقوم بهذا الإجراء املتعلق ب�سحب مطبوعات 

باأن  التو�سيح  بي  يجدر  الفردية،  الكتتاب 
من  النتخاب  هذا  يف  امل�ساركة  مو�سوع 
املقبلة  الدورة  خالل  فيه  �سيُف�سل  عدمها 
للقانون  للجنة املركزية للحزب و ذلك طبقا 
كذا  و  الداخلي  نظامه  و  للحزب  الأ�سا�سي 

النظام الداخلي للجنة املركزية «.
بدوره، اأعلن رئي�س حزب »الرفاه« مراد عروج 
املقبلة،  الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سحه  عن 

وقام ب�سحب ا�ستمارات التوقيعات.
»جبهة  املوالة  اأحزاب  اأبرز  اأن  والالفت 
الوطني  و«التجمع  الوطني«  التحرير 
اأميناهما  يتواجد  واللذين  الدميقراطي«، 
واأحمد  التوايل، حممد جميعي  على  العامان 
مر�سحا  يقدما  مل  ال�سجن  يف  اأويحيى 
ال�سلم«  »جمتمع  حركة  واأجلت   . لالنتخابات 
قرار امل�ساركة اإىل حني عقد اجتماع جمل�س 
الرزاق  عبد  احلركة،  رئي�س  وقال  ال�سورى. 
مقري، اخلمي�س، يف ندوة اقت�سادية نظمتها 
اإىل  لالن�سمام  م�ستعدة  »احلركة  اإن  احلركة، 
اأي م�سعى توافقي بني قوى معار�سة لتقدمي 

مر�سح م�سرتك«.
البديل  »قوى  اأعلنت  ذلك،  مقابل  يف 
القوى  »جبهة  ت�سم  التي  الدميقراطي«، 
الثقافة  اأجل  من  و«التجمع  ال�سرتاكية« 
م�سبقة  مقاطعة  عن  والدميقراطية« 
مرحلة  ببدء  وطالبت  املقبلة،  لالنتخابات 
العدالة  »جبهة  تذهب  اأن  ويتوقع  انتقالية. 

والتنمية« بقيادة ال�سيخ عبد اهلل جاب اهلل اإىل 
املوقف نف�سه.

اجلديد  الع�سوي  القانون  اأن  بالذكر  وجدير 
املرت�سحني  يلزم  النتخابات  بنظام  اخلا�س 
فردي  توقيع   50.000 بتقدمي  للرئا�سيات 
قائمة  يف  م�سجلني  لناخبني  الأقل  على 
ول  ولية،   25 يف  جتمع  اأن  ويجب  انتخابية، 
املطلوبة  التوقيعات  من  الأدنى  العدد  يقل 
من كل ولية 1200 توقيع كما يودع املرت�سح 

طلب ت�سجيل لدى رئي�س هذه ال�سلطة، ويلزم 
املرت�سح باإيداع امللف �سخ�سيا لدى ال�سلطة 
امل�ستقلة بعدة وثائق من بينها �سهادة جامعية 
اجلن�سية  �سهادة  و  لها  معادلة  �سهادة  اأو 
ال�سلطة  الأ�سلية وباملقابل تتكفل  اجلزائرية 
وزير  يراأ�سها  والتي  ع�سوا   50 من  املتكونة 
العدل الأ�سبق حممد �رشيف با�ستقبال ملفات 
الرت�سح لنتخابات رئي�س اجلمهورية والف�سل 

فيها.

بعد تداول فيديو مهند�سة تطالب بتدخله

زغماتي ياأمر بفتح حتقيق يف ق�سايا ف�ساد 
تهز مطار هواري بومدين الدويل

على راأ�سهم 17 امراأة و06 اأطفال ق�سر

 اإحباط حماولة تهريب 100 اإفريقي
 نحو املغرب يف مغنية

الأختام بلقا�سم  حافظ  العدل  وزير  اأمر 
زغماتي  وكيل اجلمهورية  مببا�رشة التحقيق يف 
ق�سايا ف�ساد مبطار هواري بومدين بعد الفيديو 
الذي مت تداوله على نطاق وا�سع، واتهمت �ساحبته   
بناء  ابنة وزير �سابق بقيادة ملفات ف�ساد، حيث 
على الفيديو الذي بثته مهند�سة البيئة  باملطار 
التوا�سل  مواقع  على  م�ستوف  الزهراء  فاطمة 
قبل  من  للتهديد  تعر�سها  الجتماعي  توؤكد 
ف�ساد  لق�سايا  اكت�سافها  �سابق  بعد  وزير  ابنة 
مببا�رشة  العدل  وزير  اأمر  وقد  هذا  باملطار. 
وم�سوؤوليها  املهند�سة  التحقيق  بال�ستماع  اإىل 
مطار  اإىل  حتقيق  جلنة  اأيفاد  مع  املبا�رشين 

هذا  للف�ساد،  مرتعا  �سار  الذي  هواري  بومدين 
ك�سفت جتاوزات  قد  م�ستوف  املهند�سة  وكانت 
تلقتها  التي  والتهديدات  املحققني  باملطار 
م�سوؤلتها  ت�ستغل  ال�سابق  التي  الوزير  ابنة  من 
�سكل  على  تداوله  مت  فيديو  املبا�رشة    يف 
الجتماعي  تطالب  التوا�سل  �سبكات  وا�سع  من 
 ، ال�سبكات  املطار  من  باإنقاذها  واإنقاذ  فيه 
اجلمهورية  وكيل  ي�ستمع  ان  املنتظر  ومن  هذا 
ايفاد  ينتظر  كما  �سبيحة  الحد  ال�ساكية  اإىل 
لك�سف  بومدين  هواري  مطار  اإىل  جلنة  حتقيق 

الف�ساد.
حممد بن ترار

الأمن  املخت�سة  مبكافحة  م�سالح   جنحت 
مبغنية  مقرها  ال�رشعية  الكائن  غري  الهجرة 
45 كلم غرب تلم�سان من اإحباط حماولة مترير 
حوايل 100 اإفريقي اإىل الرتاب املغربي  من قبل 
ال�رشعية  الهجرة غري  تنظيم  �سبكة خمت�سة يف 
ا�سبانيا  اإىل  الربية بني اجلزائر واملغرب ومنها 
 17 راأ�سهم  على  والناظور  مليلية  منطقتي  عرب 

اإمرة و06 اأطفال .
التي  احلواجز  من  اثر جملة  على  العملية متت 
بعدما و�سلتها معلومات  الأمن  اأقامتها م�سالح 
من  القادمني  الأفارقة  من  فيلق  مترير  حول 
ت�سل  مالية  مبالغ  مقابل  ووهران  مغنية  اأودية 

توقيف  مت  حيث  الواحد  للفرد  ماليني   05 اإىل 
قادمني  القطار  حمطة  م�ستوى  على  بع�سهم 
حمطات  يف  واآخرون  ووهران  تلم�سان  من 
احلافالت و�سيارات الأجرة واأغلبهم ممن كانوا 
املبلغ  اأجل احل�سول على  الت�سول من  ميتهنون 
املطلوب، هذا وقد مت توقيف اجلميع واإحالتهم 
ال�سدرية  لخ�ساعهم  الأمرا�س  مركز  على 
للفحو�سات  قبل اإخ�ساعهم  لإجراءات الرتحيل 
التحقيقات  تبقى  فيما  الأ�سلية  بلدانهم  اإىل 
تهريب  �سبكات  عنا�رش  اإىل  جارية  للو�سول 

الب�رش نحو املغرب .
حممد بن ترار   

خروج االآالف يف اجلمعة 31

احلراك ي�ستمر يف املطالبة بالتغيري

اجلمعة الـ31 من احلراك ال�سعبي 

املتظاهرون يتم�سكون ب�سروط رحيل وجوه النظام ال�سابق 

خرج اأم�س بالعا�سمة الآلف من املتظاهرين 
يف  انطلق  الذي  ال�سعبي  احلراك  اطار  يف 
وا�سل املتظاهرون  22فيفري املا�سي. وقد 
بتنحية  طالبوا  حيث  التغيري  �سعارات  رفع 
وموا�سلة  بدوي  نورالدين  الأول  الوزير 

التغيري. 
باملتظاهرين  العا�سمة  اأم�س  غ�ست  وقد 
اأن  خا�سة  �سلمية  اأجواء  يف  �ساروا  الذي 
�سريهم.  العا�سمة مل متنع  الأمن يف  عنا�رش 
ماعدا القادمني من الوليات التي مت الت�سييق 
كالعادة  �سلميته  يف  ا�ستمر  احلراك  عليهم. 
الأمن  م�سالح  مع  مناو�سات  اأي  ت�سجل  ومل 
بع�س  ال�سباح  يف  اعتقال  من  �سجل  ماعدا 
العنا�رش، خا�سة اأنها تاأتي بعد و�سف خطاب 
على  تعمل  عنا�رش  بوجود  الأركان  رئي�س 

»الت�سوي�س«.
الطق�س  اعتدال  املتظاهرون  ا�ستغل  وقد   
اجلمعات  ،عك�س  بقوة  املرة  هذه  ليخرجوا 

وكاد  ال�سيف  حر  مع  تزامنت  التي  ال�سابقة 
اأم�س  �ساركت  وقد  فيها.  يندثر  احلراك 
مثل  احلزبية  ال�سخ�سيات  من  العديد 
بو�سا�سي.  م�سطفى  املحامي  الأر�سيدي،و 
وقد رفعت �سعارات خمتلفة تنادي با�ستمرار 
التغيري،ال ان ال�سعارات لزلت متفرقة وغري 
موحدة، ما يوحي اأن املطالب لي�ست واحدة، 
وهو ما قد يوؤدي لتاأزمي الو�سع،وعدم ايجاد 
موافقة  كانت  ال�سعب  اأغلبية  اأن  خا�سة  حل 
رئي�س  وانتخاب  الإنتخابات  م�سعى  على 
الأزمة.  لهذه  اأوىل  كمخرج  جديد  جمهورية 
ملنع  غلق  العا�سمة  مداخل  �سهدت  قد  و 
املركبات الآتية من الوليات و التي ت�ستقدم 
ت�سكيل  اأجل  من  املتظاهرين  من  الكثري 
على  ال�سغط  اأجل  من  كبرية  ب�رشية  ح�سود 
الكثري  توافد  من  مينع  مل  ذلك  لكن  النظام. 

من املتظاهرين الذين دخلوا العا�سمة.
ع�سام بوربيع

ال�سلمية  ركز املتظاهرون يف م�سريتهم 
يف اجلمعة 31 على الرد على قرار رئي�س 
با�ستدعاء  �سالح  بن  القادر  عبد  الدولة 
الناخبة وتنظيم انتخابات بتاريخ  الهيئة 
مت�سكهم  موؤكدين   ، املقبل  دي�سمرب   12
عن  ومعربين  املطروحة  باملطالب 
رف�سهم لتنظيم انتخابات حتت اإ�رشاف 

نف�س النظام . 
�رشع املتظاهرون يف التوافد على قلب 
 31 الـ  اجلمعة  يف  للم�ساركة  العا�سمة 
باإحداث  املطالب  ال�سعبي  احلراك  من 
ال�سابق،  النظام  مع  التامة  القطيعة 
ال�سلطة  لتم�سك  رف�سهم  عن  معربين 
نف�س  بقيادة  رئا�سية  اإنتخابات  بتنظيم 
وكل  الباءات  رحيل  اإىل  داعني  الوجوه، 
باإ�رشار  نددوا  حني  يف  النظام،  وجوه 

تت�سمن  ل  انتخابات  بتنظيم  ال�سلطة 
دفعها  من  حمذرين  ال�رشوط،  كل 
�سهدت  حيث  النظام،  جتديد  باجتاه 
كبرية  اأعداد  توافد  العا�سمة  �سوارع 
�سعارات  رفعوا  الذين  املتظاهرين  من 
النتخابات  لإجراء  معار�سة  �سيا�سية 
وكذلك  احلالية،  الظروف  يف  الرئا�سية 
احلوار  جلنة  خمرجات  يف  طعنوا 
على  املتظاهرين  و�سدد  والو�ساطة 
�رشورة ال�ستجابة ملطالب احلراك الذي 
املن�رشم  فيفري   22 جمعة  منذ  خرج 

مقدمتها  يف  �رشعية  مطالب  ورفع 
تنظيم  راف�سني  النظام،  رموز  كل  رحيل 
رموز  اإ�رشاف  حتت  رئا�سية  اإنتخابات 
النظام. ورفع املتظاهرون يف اجلمعة 31 
العديد من الالفتات،« ما كن�س انتخابات 
النظام  برحيل  »مطالبني  الع�سابات«،  يا 
يتنحاو  لفتات  حتت   « وجوهه  جميع  و 
الالفتات  من  العديد  رفع  ثم  كما   ، قاع« 
مع  النتخابات  ل  ل  �سلمية  امل�سرية   «
لإنتخابات  لل   «  ،  « القدمية  املنظومة 
لبناء  نعم  الع�سابة  رموز  كل  ذهاب 
جمهورية ثانية اجلزائر حرة م�ستقلة »،« 

دولة مدنية دميقراطية يف اإطار املبادئ 
احنا   « حريتي«،  اأعطيني   « النوفمربية، 
�سعب واحد ميفرقنا حتى واحد«، » معا 

نربحهم قاع«.
نديرو  ما  واهلل  الفوط  »ماكن�س  اأهازيج 
كانت  يطريو«  لزم  �سالح  وبن  وبدوي 
امل�ساركني  رف�س  لإعالن  بقوة  حا�رشة 
التوجه لل�سناديق بعد برجمة الإنتخابات 
رفع  امل�سريات  عرفت  كما  الرئا�سية، 
اأعالم وطنية كبرية حملت اأرقام الوليات 
ورفع �سعار »خاوة خاوة«. و تاأتي م�سرية 
مع  خا�سة،  جد  ظروف  يف   31 اجلمعة 

مرور ال�سلطة اإىل امل�سادقة على قانوين 
الع�سوي  القانون  م�رشوع  و  النتخابات 
النتخابات،  ملراقبة  امل�ستقلة  لل�سلطة 
اإنتخابات  بتنظيم  �سالح  بن  وقرار 
كما  املقبل.  دي�سمرب   12 يف  رئا�سية 
تعالت ال�سعارات املطالبة باإطالق �رشاح 
الرائد  راأ�سها  على  احلراك،  معتقلي 

بورقعة. 

تعزيزات اأمنية م�سددة 
غري م�سبوقة

م�سبقة  غري  م�سددة  اأمنية  تعزيزات   
املرور  حركة  اختناق  يف  ت�سبب  ما   ،
كما  العا�سمة،  مداخل  م�ستوى  على 
على  املركبات  مرور  على  الت�سييق  مت 
م�ستوى احلواجز الأمنية داخل العا�سمة 
، و ثم توقيف كل �سيارة حتمل ترقيما من 

خارج العا�سمة. 
�سارع  اأغلقت  ال�رشطة  قوات  جهتها  من 
ديدو�س مراد واأنباء من اعتقالت و�سط 
املتظاهرين ثم ت�سجيل اعتقالت باجلملة 
ي�سلم منها  ، مل  يف �سفوف املتظاهرين 
، حيث متت  وال�سحفيون  الن�سطاء  حتى 
حماولة اخرتاق احلاجز الأمني يف �سارع 

م�سطفى فروخي ديدو�س.
اإميان لوا�س
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اإ�سهار اإن�ساء  جمعية ذات �سبغة حملية 
طبقا الأحكام املادة رقم 18 من القانون رقم 12 /06  

املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  
لقد مت هذا اليوم 26 /02/  2019  تاأ�سي�س اجلمعية 
املحلية     امل�سماة :جمعية اأولياء التالميذ ملدر�سة 

ال�سهيد كرمي مربوك  املعتمدة حتت رقم :04 
بتاريخ  26 فيفري   2019   الرئي�س : يحــوي في�سل 
  ومقرها االجتماعي :مدر�سة كرمي مربوك بلدية 

برهوم دائرة مقرة والية امل�سيلة 

اإ�سهار



رئي�س  �شدد  �أخرى  جهة  من  و    
غرفة �لتجارة و �ل�شناعة �ل�شابق �إىل 
�رضورة دخول رهان �لثورة �ل�شناعية 
ذلك  و   «  4.0 »بال�شناعة  �جلديدة 
�قت�شادي  منوذج  �إيل   �لتوجه  عرب 

مبني على �لعلم و �ملعرفة.
 
 

بد�ية كيف �أثر 
�حلر�ك �ل�شعبي يف 
�جلز�ئر على �لو�شع 

�القت�شادي؟
 

�القت�شادي  �لو�شع  �حلقيقة  يف 
لي�س  �لبالد  تعي�شه  �لذي  �ل�شعب 
�لذي  �ل�شعبي  �حلر�ك  نتيجة 
فيفري   22 منذ  �جلز�ئر   تعي�شه 
من  �أبعد  �إىل  يرجع  بل  �لفارط 
�لنموذج  ح�شيلة  وهذ�  �لتاريخ  هذ� 
�ل�شلطة  �نتهجته  �لذي  �القت�شادي 
�ملا�شيني  �لعقدين  �لتنفيذية طيلة   
على  للحفاظ  �ملتخذة  �خليار�ت  و 
�لنموذج  لهذ�  �الجتماعي  �لطابع 
�أحادى  قطاع  علي  كليا  يرتكز  �لذي 
مما  �ملحروقات(  )قطاع  �لدخل 
�قت�شاد  �لوطني  �القت�شاد  جعل 
يعد  ومل  متو�زن  غري  و  ه�س  جد 
ن�شهدها  �لتي  �لتغري�ت  مع  يتما�شى 
�أن  ذلك  �إىل  �شف  عامليا.  و  حمليا 

قفزة  �شجلت  �الجتماعية  �جلبهة 
و  باملطالب  يتعلق  فيما  كبرية 
بلة  �لطني  ز�د  ومما  �الحتياجات 
�لتي  �لدميوغر�يف  �لنمو  ن�شبة  هو 
�لنمو  ن�شبة  فاقت  �أي    ٪2 جتاوزت 
�القت�شادي وبالتايل �أ�شبحت �الأمور 
معقدة للغاية وهذ� ما نر�ه من خالل 
�لتقارير و �الإح�شائيات �ملقدمة من 
و�لعاملية  �لوطنية  �لهيئات  طرف 
وبالتايل �حلر�ك �ل�شعبي �ليوم �أ�شبح 
من  �ملنظومة  هذه  بتغري  يطالب 
�أجل و�شع �أ�ش�س جديدة متكن �لبالد 
�لعودة  و  �ملرحلة  هذه  جتاوز  من 
�لنمو  طريق  �إيل  �الآجال  �أقرب  يف 
�قت�شاد متنوع مبني علي  من خالل 

�ملعرفة و �لكفاءة.

جممل �لقر�ر�ت �لتي 
�شملها م�شروع قانون 

�ملالية �أو ما قبلها 
ي�شب يف �إطار �ل�شلم 

�الجتماعي هل 
�لو�شعية �حلالية يف 

�جلز�ئر منا�شبة لهكذ� 
قر�ر�ت ؟

�أظن �أن ما جاء به �الجتماع �لتمهيدي 
ملناق�شة م�رضوع قانون �ملالية 2020 
�أو باالأحرى �القرت�حات  و �لقر�ر�ت 
�ملعلنة ال ترقي �إيل معاجلة �لو�شعية 
فجل  �لوطني  لالقت�شاد  �حلرجة 
طابع  ذ�ت  هي  �القرت�حات  هذه 
وهذ�  �شعبوي  نقل  مل  �إن  �جتماعي 
��شتحقاقات  من  قادم  ماهو  يربر 
بتنظيم  �ملتعلق  �ملو�شوع  وخا�شة 
منحة  فرفع  �لرئا�شية  �النتخابات 
ذوي �الحتياجات �خلا�شة �أو ترخي�س 
�أقل  �مل�شتعملة  �ل�شيار�ت  ��شتري�د 
مترير  بغية  كان  �شنو�ت  ثالثة  من 
�الجتماعية  �جلبهة  لتهدئة  ر�شائل 
�قت�شادية  م�شاكل  ملعاجلة  لي�س  و 
�إعانة  �أردنا  �إذ�  الأنه  �جتماعية  �أو 
ذوي �الحتياجات �خلا�شة فكان من 
�الأجدر و�شع �آليات و تد�بري للتكفل 
و�أكرث  فعالة  بطريقة  �لفئة  بهاته 

مو�شوعية الن هذه �لفئة هي بحاجة 
على  مل�شاعدتها  وقو�نني  �آليات  �إىل 
فعال  كطرف  �لتموقع  و  �الندماج 
بقية  يخ�س  فيما  �أما  �ملجتمع  يف 
 000 ب  تقدر  �أ�شبحت  �لتي  �ملنحة 
10 دج فاأظن �أنها ال ترقى �إيل ما كان 
�لقدرة  تدهور  مع  وخا�شة  منتظر� 

�ل�رض�ئية للمو�طن .

مت فتح جمال ��شتري�د 
�ل�شيار�ت �أقل من 3 
�شنو�ت ما تقييمكم 

للخطوة ؟

لرتخي�س  �حلكومة  �قرت�ح  �أن  �أظن 
�مل�شتعملة  �ل�شيار�ت  ��شتري�د 
يجب  مما  �أكرث  �أعطيناه  مو�شوع 

فهذ� �إجر�ء جتاري فح�شب.

كيف ميكن �أن يوؤثر 
�إلغاء �لقاعدة 51/49 
على �شحة �القت�شاد 

�جلز�ئري ؟

 49/51 قاعدة  �إلغاء  �أن   �أعتقد 
�الأجنبية  لال�شتثمار�ت  �ملوؤطرة 
�أن  يجب  �لذي  �لوحيد  �القرت�ح  هو 
ذو  الأنه  �لنقا�س  و  بالعناية  يحظى 
يكون  �أن  وميكن  �قت�شادي  طابع 
جذب  �أجل  من  �يجابية  تاأثري�ت  له 
�ملبا�رضة  �الأجنبية  �ال�شتثمار�ت 
للح�شول  �لبد�ئل  �إحدى  تعترب  �لتي 
على �لعملة �ل�شعبة لتعوي�س �لنق�س 

جر�ء تر�جع �ل�شادر�ت �جلز�ئرية.
من  ننتظر  كنا  �أخرى  جهة  ومن 
�لقادمة  لل�شنة  �ملالية  قانون  خالل 
�أ�شحاب  �جتاه  حتفيزية  �جر�ء�ت 
�أجل  من  و�مل�شتثمرين  �ملوؤ�ش�شات 
من  و�خلروج  �لتنمية  وترية  �إعادة 
مرحلة �لركود �لذي ي�شهده �القت�شاد 
�لوطني. حيث  كان من �الأجدر �أخذ 
لقطاعات  �لثقة  ال�شرتجاع  تد�بري 
و�الأ�شغال  �لبناء  كقطاع  حيوية 
�شبه  توقفا  �شجل  �لذي   �لعمومية 
ت�رضيح  خطر  مع  �لن�شاط  يف  كلي 

مت  �أنه  غري   . �لعمال  من  كبري  عدد 
�ملخ�ش�شة  �مليز�نية  تقلي�س  �قر�ر 
بالتايل  20٪ و  من  باأكرث  للتجهيز�ت 
�شعبة.  جد   2020 �شنة  �أن  نتوقع 
متويل  مبو�شوع  يتعلق  وفيما  �أي�شا 
�إعطاء  يتم  مل  �مليز�نية   يف  �لعجز 
مع  بو�شوح  عليها  �ملعول  �لتد�بري 
بالتمويل  �لعمل  توقيف  �نه مت  �لعلم 

غري �لتقليدي.
ياأتي   2020 �ملالية  قانون  فاإعد�د 
عليه  تطغى  ��شتثنائية  ظروف  يف 
كل  علي  �لروؤية  وتعقيد  �ل�شبابية 
�ملجالت و بالتايل ال ميكنه �أن يعالج 
كل �ل�شاأن �القت�شادي و �لذي يتطلب 
خالل  من  جذريا  فيه  �لنظر  �إعادة 
�إعادة  و  تطهري  وهي  حماور  ثالثة 
جديد ،تطهري  مايل  لنظام  تاأ�شي�س 
��شرتجاع  �الأعمال،  مناخ  حت�شني   ،
ديناميكية �ال�شتثمار،و�إعادة تاأ�شي�س 
�بتد�ء  �حلوكمة  منظومة  �إ�شالح  و 
�أعلى  حتى  �ملحلية  �جلامعات  من 

هرم يف �ل�شلطة.

-ما تعقيبكم على 
�الرتفاع �الأخري الأ�شعار 

�لبرتول حيث بلغ 75 
دوالر� للربميل ؟

�رتفاع �أ�شعار �لنفط �لذي جتاوز 70 دوالر� 
للربميل جر�ء ما يحدث يف منطقة �خلليج 
�ملن�شاآت  بع�س  تعر�س  بعد  وخا�شة 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لبرتولية 
على  يوؤثر  لن  وبالتايل  مرحلي  �نه  ��شن 
�أو  �ملتو�شط  �ملدى  على  �لنفط  �أ�شعار 
�لبعيد. و فيما يخ�س �القت�شاد �جلز�ئري 
فيمكنه �أن ي�شتفيد ظرفيا من هذ� �الرتفاع 
�لقطاع  نعول على هذ�  �أن  يجب  ولكن ال 
��شت�رض�فية  در��شات  وح�شب  الأنه  كثري� 
فان �لطلب على �ملو�د �لنفطية �شيرت�جع 
تر�جع  �إىل  يوؤدي  2020مما  من  �بتد�ء 
وبالتايل يجب علينا من  �الأ�شعار  كبري يف 
على  �لتنمية  و�لرتكيز  يف  �لتفكري  �الآن 
منوذج  �إيل   �لتوجه  و  بديلة  قطاعات 
�قت�شادي مبني على �لعلم و �ملعرفة لكي 
ندخل رهان �لثورة �ل�شناعية �جلديدة �أو 

ما يعرف »بال�شناعة 4.0 » بكل قوة.

عدل  مكتتبي  خلية   فجرت 
من  ف�شيحة  تلم�شان  لوالية 
متتد  و�لتي  �لثقيل  �لعيار 
بالغرب  �أخرى  واليات  �إىل 
�جلز�ئري  تخ�س  قيام  �رضكة  
على  و�الحتيال  بالن�شب  �ميو� 
�ملو�طنني و�شلبهم �أمو�لهم يف 
�مل�شاعد  بت�شيري  يعرف  ما 
�خل�رض�ء   و�مل�شاحات 
وف�شاء�ت �لت�شلية و�لتي ترغم 
�ملو�طن على دفع مبالغ مالية 
دج    4000 �إىل  ت�شل  هامة  

دوريا لهذه �ل�رضكة .
عدل  مكتتبو  قام  وقد  هذ� 

تنظيم  على  تلم�شان   بوالية 
مقر  �أمام  �حتجاجية  وقفة 
خلفية  على   تلم�شان  والية 
و�الحتيال  �لن�شب  �كت�شاف 
ن�شبت  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  لهذه 
عهد  يف  عدل  �شكنات  لت�شيري 
�الأ�شبق  عبد  �ل�شكن  وزير 
�ملجيد تبون  �شنة 2014 و�لتي 
تعمل على ت�شيري كافة مر�فق 
�شكنات عدل، لكنها مل تقم باأي 
ن�شاط و�منا تتلقى  �الأمو�ل ال 
مكتتبي   دفع  �لذي  �الأمر  غري 
مع  بالتعاون  بتلم�شان  عدل 
حلقوق  �لوطنية  �لر�بطة 

�شد  دعوى  رفع  �إىل  �الن�شان 
م�شريي هذه �ل�رضكة �لتي تبني 
وهمية  وغري  موؤ�ش�شة  �أنها  
م�شجلة لدى �لقيد �لتجاري ما 
يعترب ف�شيحة من �لعيار �لثقيل،  
�ملركز  تاأكيد  بعد  خا�شة 
يف  بتلم�شان   لل�شجل  �لوطني 
مر��شلة  حتمل ترقيم 742  يف 
على   لالإجابة    2019/08/19
�لوطنية  �لر�بطة  ��شتف�شار 
وجود   حول   �الن�شان  حلقوق 
يف  �ملخت�شة   �ل�رضكة  هذه 
وتركيبها  �مل�شاعد  تهيئة 
بامل�شاحات  و�الهتمام 

�خل�رض�ء ، باأنها غري موجودة 
م�شتوى  على  م�شجلة  وغري 
يوؤكد  ،  ما  �لتجاري  �ل�شجل 
خلقت  وهمية  موؤ�ش�شة  �أنها 
لنهب �ملال �لعام  فقط ، �المر 
تلم�شان   مبكتتبي  دفع  �لذي 
�ال�شرت�كات  دفع  وقف  �إىل 
مع  ح�شابها  �إىل   �ل�شهرية 
�شد  ق�شائية  دعوى  رفع 
�ملكونني  �خلم�شة  �ل�رضكاء  
ال�شرتجاع  �ملوؤ�ش�شة  لهذه 
�أمو�لهم �لتي دفعوها  طيلة 05 

�شنو�ت.
 حممد بن تر�ر

�مل�شت�شار يف �لتنمية �القت�شادية عبد �لرحمان هادف يوؤكد:

ظلت تنهب 4000دج  �شهريا من كل م�شتفيد  

 ف.ن�شرين

قر�ر�ت �حلكومة ال ترقى �إىل معاجلة 
و�صعية �القت�صاد �حلرجة

�صركة  وهمية  تنهب �أمو�ل �مل�صتفيدين من عدل طيلة 5 �صنو�ت 

�ملعرفة و  �لعلم  على  مبني  �إىل �قت�صاد  �لتوجه  •    يجب 

توقيفات يف �شفوف �الأمن 

مقتل �ل�صبان �لثالثة يفجر 
�ل�صارع بو�دي �أرهيو  ووز�رة 

�لد�خلية حتقق يف �مللف

جمعيات  �لرم�شي تر��شل وزيري �لد�خلية 
و�لعدل  للتدخل قبل �لكارثة 

�إقامة جتزئات فو�صوية  فوقا  نبوب �لغاز 
�لر�بط بني �جلز�ئر و��صبانيا

�أق�شى  �أرهيو  و�دي  مدينة  عا�شت 
�الأ�شبوع  غليز�ن  نهاية   والية  �رضق 
ماأ�شوية  ت�شببت  حو�دث  وقع  على 
�آخر  وجرح  �أ�شخا�س    03 مقتل  يف 
يف م�شاد�ت بني جمموعة من �ل�شباب 
�إىل  تطورت  و�لتي  �الأمن  وم�شالح 
�أعمال �شغب ت�شببت يف تخريب �لعديد 
�أن   وكادت  �لعمومية  �ملمتلكات  من 
خا�شة  �شلميتها  عن  �ملدينة  تخرج  
وكيل  من  كل  بيانات  ت�شارب  بعد 
�الأمن وكل يذكر  �جلمهورية وم�شالح 
تدخل  خمتلفة   لوال  برو�ية  �لق�شية 

�لعقالء .
مالحقة  بعد  �نطلقت  �الأحد�ث 
نارية   لدر�جة  �ل�رضطة  م�شالح 
من  �لبالغ  �أ«  م  »�س  �لقا�رض  يقودها 
ج«  ع  ب  ومر�فقه  �شنة    15 �لعمر 
حدود  يف  �الأربعاء  م�شاء  �شنة   24
�ل�شاعة 21:45  حيث   مت �ال�شطد�م 
�أدى  ما  �خللف  من  �لنارية  بالدر�جة 
مر�فقه  و�أ�شيب  �لقا�رض  وفاة  �إىل 
�أهايل  جعل  ما  خطرية  بجروح 
�ل�شحية  يهاجمون مقر �أمن �لد�ئرة  
ما  لالقت�شا�س  �قتحامه  وحمالة 
�أدى �إىل  ��شتعمال �لر�شا�س من قبل 
مقتل  يف  لتت�شبب   �ل�رضطة  �أعو�ن 
�شابني �آخرين بالر�شا�س �حلي وهما 
»ج ع ج » و« ع م م«  �الأمر �لذي �أدى 
�إىل  �ندالع موجة عنف �شديدة �نتهت 
�لعمومية  وغلق  �الإد�ر�ت  بتخريب  
حالة  يف  و�لدخول  بال�شو�رع  �حلركة 

من �لعنف و�لع�شيان .
وكيل  �شارع  �حلادثة  وفور  هذ� 
�رهيو  و�دي  لدى حمكمة  �جلمهورية 
�أكد فيه �حلادثة و�لتي  باإ�شد�ر بيان  
�شيارة  لل�رضطة  با�شطد�م  ربطها 
ما  ومر�فقه    �لقا�رض  بدر�جة 
�أكد  حني  يف  �لقا�رض  وفاة  �إىل  �أدى 
ناري  بطلق  �الآخرين  �ل�شابني  وفاة 
دخول  ملنع  �ل�رضطة   تدخل  عقب 
�ملو�طنني �إىل مقر �الأمن يف  حماولة 
�لبيان  ، وهو  �ل�رضط  �القت�شا�س من 
�أمن  م�شالح  كذبته  ما  �رضعان  �لذي 
والية غليز�ن موؤكدة �أن �حلادثة ت�شبب 
رونو  نوع  من  ب�شيارته  �رضطي   فيها 
�الأمر  عطلة،  يف  كان  حيث  ميقان، 
�لعامة  �لنيابة  م�شالح  �أرغم  �لذي 
على �إ�شد�ر  غليز�ن  ق�شاء  مبجل�س 
وكيل  بيان  فيه  ت�شحح  ثالث   بيان 
�لتي  �ل�شيارة  �أن  وتوؤكد  �جلمهورية 
رونو  نوع  من  هي  �ل�شاب  �شدمت 

ميغان بي�شاء �للون حتمل ترقيم والية 
لل�رضطي  خا�شة  ملكية  وهي  غليز�ن 
ملحاولة  �لبيانات  هذه  ورغم  هذ�   ،
منها  و�لتخفيف  �مل�شوؤولية  �بعاد 
مت  بي�شاء  �أين  ليلة  �ملدينة  عا�شت 
قطع كل �لطرق با�شتعمال �ملتاري�س 
�ل�شباب  فر�س  كما   ، و�حلجارة 
،  وتخريب  للتجول  ح�رض�  �لغا�شب 
�لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لعمومية على 
و�لربيد  �ملحلية  �لتنمية  بنك  غر�ر 
و�لد�ئرة  �لعمومية  �الأ�شغال  ومديرية 
على   �خلمي�س  يوم  �ملدينة  لت�شبح   ،

�شكل �أطالل .
�لد�خلية  وز�رة  �شارعت  جهتها  من   
�ملنطقة  �إىل  حتقيق  جلنة  بايفاد 
قاد  وقد  هذ�  �حلادث،  على  للوقوف 
�حتجاجات  �خلمي�س  يوم  �ل�شكان  
هذ�  بالق�شا�س يف  للمطالبة  عارمة 
�أ�شارت م�شادر مقربة �نه مت  �ل�شدد 
�أطلقو�  �لذين  �الأمن  �أعو�ن  توقيف 
مع  �ل�شابني  �شدم  و�لذي  �لر�شا�س 
ورئي�س  �لد�ئرة  �أمن  رئي�س  توقيف 
م�شلحة �ل�رضطة �لق�شائية   للتحقيق 
�لذين  �ل�شكان  �مت�شا�س غ�شب  بغية 
�لو�قعة  هذه  يه�شمو�  مل  الز�لو� 
تعرفها  �لتي  �الأو�شاع  ظل  يف  خا�شة 
من  �لعديد  تدخل  وقد  هذ�  �لبالد، 
غ�شب  �مت�شا�س  �أجل  من  �الأعيان 
جثث  دفن  مت  وقد  هذ�   ، �ل�شارع 
ما  ح�شور  و�شط  �لثالثة  �ل�شباب 
يزيد عن 7000 �شخ�س �لذين طالبو� 
بالتحقيق و�لق�شا�س، ومت ذلك و�شط 
�لدرك  للمن�شاآت  م�شالح  تطويق 
�لعمومية  وعودة �ل�شكينة �إىل �ملدينة 
بنتائج  مرتبط  يبقى  ��شتمر�رها  لكن 
با�رضته  وز�رة  �لتحقيق  �لذي 
�لق�شائي  �لتحقيق  وحتى  �لد�خلية، 
عائالت  من  مقربة  م�شادر  �أ�شارت 
للرماد  ذر�  يعتربونه  �أنهم  �ل�شحايا 
�لبيانات  خالل  من  جليا  وظهر 
و�لنيابة  �لنيابة  بني  �ملت�شاربة 

�لعامة.
من  �أنه  �أمنية  م�شادر  و�أ�شارت  هذ�   
�ملحتجني   بع�س  �عتقال  �ملنتظر 
�الإد�ر�ت  تخريب  يف  تورطهم  ب�شبب 
و�ملن�شاآت �لعمومية وهو ما قد يعيد 
��شتبعدت  باملقابل  �لو�شع،  تفجري 
ق�شاء  جمل�س  من  ق�شائية  م�شادر 

غليز�ن �الأمر.
مبعوث �لو�شط �ىل 
غليز�ن:  حممد بن تر�ر

باإقليم  �ملحلية  �جلمعيات  دقت 
�خلطر  ناقو�س  �لرم�شي  بلدية 
جتزئات  على  خلفية  �إقامة 
تهدد  مو�قع  خطرية  فوق  فو�شوية 
�لقو��شري و�شيدي  �ل�شكان  بكل من 
رئي�س  من  بتو�طوؤ  وذلك  بونو�ر 
مت  �للذ�ن  �لعام  �لبلدية  وكاتبه 

توقيفهما �أول �م�س .
هذ� وقد طالبت �جلمعيات بتدخل 
وزير �لد�خلية  و�جلماعات �ملحلية 
�لوقوف  �أجل  �لعدل من  وزير  وكذ� 
�ملرتكبة  باإقليم  �جلر�ئم  على 
مدينة  غرب  كلم   10 �لقو��شري 
�أر�س  جتزئة  مت  �أين  �لرم�شي 
بارونات  قبل  من  خ�شبة  فالحية 
دون  فوقها  �لبناء  ومبا�رضة  �لعقار 
من  و�أكرث  قانون،  وال  ترخي�س 
فوق  �لبناء  مبا�رضة  مت  فقد  ذلك 
�أنبوب �لغاز �لر�بط ما بني �جلز�ئر 
�ملنطقة  يعرب  �لذي  و��شبانيا 
عن  ينجم  قد  �ملباالة  مبا  دون 

�أخطار  �النفجار  ورغم  من  ذلك 
مر��شلة  �جلمعيات لكافة �مل�شوؤولني 
مبا فيهم رئي�س �لبلدية  وكاتبه �لعام 

لكن دون جدوى.
�أقدم  بارون  بونو�ر  �شيدي  وبقرية 
�شكاين  جتمع  �إقامة  على  عقار 
غلق  فالحية  مع  �أر�س  فوق 
بغرق  يهدد  ما  مائي  جمرى 
�بتد�ئية  مدر�شة  �لقرية  ومعها 
�جلرمية  حماولة  الإخفاء  ويف   ،
على  �لبلدية  �ل�شلطات  با�رضت 
ت�شوية  �مللف  وربط  �إىل  �ل�شعي 
و�لكهرباء  باملاء  �ل�شكني  �لتجمع 
لقر�بة  �غلب  نظر�  و�لغاز 
للبلدية  �لعام  �لكاتب  من  �ل�شكان 
تزوير  �إىل  �شعى  و�لذي  �ملوقوف، 
م�رضوع  تهيئة  �لتقارير  و�إجها�س 
�لو�دي �لذي مت غلقه هذ� ومن �شاأن 
�إطار�ت  عدة  جتر  �لتحقيقات  �أن 

�ىل �لعد�لة .
 حممد بن تر�ر

جلاأت حكومة ت�شريف �الأعمال �إىل  �تخاذ جملة من �لقر�ر�ت و �الإجر�ء�ت �القت�شادية �ملتتابعة  كورقة ملغازلة �جلز�ئريني، وال�شيما �لفئات 
�لفقرية وحمدودي �لدخل، و تاأتي هذه �لتد�بري ذ�ت �الأبعاد �الجتماعية ال�شرت�شاء �ل�شارع �لغا�شب وتخفيف �الحتقان خا�شة يف خ�شم �حلر�ك 

�ل�شعبي و باملقابل يرتنح �القت�شاد �جلز�ئري فوق �أزمات عميقة. و�عترب �مل�شت�شار يف �لتنمية �القت�شادية عبد �لرحمان هادف يف حو�ره مع جريدة 
�لو�شط  �أن جممل �لقر�ر�ت ال ترقي �إيل معاجلة �لو�شعية �حلرجة لالقت�شاد �لوطني فجل هذه �القرت�حات هي ذ�ت طابع �جتماعي كما �أ�شار �خلبري 
�القت�شادي �إىل م�شروع �إلغاء قاعدة 51/49 ، قائال �أن �لقانون يجب �أن يحظى بالعناية و �لنقا�ش الأنه ذو طابع �قت�شادي وميكن �أن يكون له تاأثري�ت 

�يجابية من �أجل جذب �ال�شتثمار�ت �الأجنبية.
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ق�سايا الإهمال العائلي تالحق الرجال 

ن�ساء يجربن على لعب 
دور الأب والأم 

اأمهاتهم على  يعتدون  "•    اأبناء 
 بال�سرب  طمعا يف رواتبهن

من املفرو�ض اأن م�سوؤولية الإنفاق من واجب الرجال يف البيت، اإل اأن اأمهات كثريات ا�سطررن اإىل توفري لقمة عي�سهن بكافة الو�سائل لرتبية اأطفالهن  اأو اإعالة 
منازلهن، حيث تعاين اأمهات كثريات من م�ساكل اجتماعية �سعبة يف ظل عدم حتمل اأولدهم اأو اأزواجهم م�سوؤولية الإنفاق على منازلهم، في�سطررن اإىل 

الت�سحية بكافة الو�سائل لتوفري لقمة العي�ض اإل اأنهن يتعر�سن لكافة اأنواع العنف الذي ي�سل اإىل القتل بدافع احل�سول على اأموالهن. بالرغم من اأنهن تكبدن 
�سقاء احل�سول عليها من عرق جبينهن.

 .     اإعداد: م.ثيزيري

�سن�رسد  امللف  هذا  خالل  ومن 
عاجلتها  التي  احلاالت  بع�ض 
نقلناها  والتي  العا�سمة،  حماكم 
لكم بكل تفا�سيلها يف ب�سع اأ�سطر 

مع اأن ما خفي كان اأعظم..

يرف�ض تقبل ولدة ابنه 
املعاق فيتخلى عنه

االأمهات  من  واحدة  »نرج�ض« هي 
التخلي  رف�سن  اللواتي  املثاليات 
الكفاح  قررن  بل  كبدهن  فلذة  عن 
يف �سبيل توفري اإحتياجاتهم، حيث 
اأن روايتها تتلخ�ض يف اأن زوجها مل 
فقرر  معاق  لطفل  والدتها  يتقبل 
الطالق منها وعدم حتمل م�سوؤولية 
االإنفاق على مر�سه، فلم جتد من 
خيار �سوى العمل ببيتها يف خياطة 
قررت  حيث  لزبائنها،  املالب�ض 
ويف  ابنها  ورعاية  خلدمة  البقاء 
نف�ض الوقت تقوم بخياطة املالب�ض 
ابنها  احتياجات  لتوفري  جلريانها 
يزره  مل  والده  اأن  خا�سة  املعاق. 
من  يحتاجه  عما  ي�ساأل  ومل  يوما 
من  التهرب  ف�سل  وقد  متطلبات، 
الثقيل  احلمل  ليرتك  امل�سوؤولية 
عليها، لتقرر بذلك متابعته ق�سائيا 
باالإهمال العائلي اأين التم�ض وكيل 
�سنتني  عقوبة  ت�سليط  اجلمهورية 

حب�سا نافذا يف حقه..

يرف�ض الإنفاق على 
بناته املعاقات ذهنيا 

فيطلق زوجته

العقد  يف  �سيدة  هي  خديجة 
خم�سة  لديها  العمر  من  الرابع 
مبفردها  عليهم  ت�رسف  اأطفال 
مالزمة  اإىل  ت�سطر  اأنها  حيث 
املري�سات  بنتاها  ملراقبة  بيتها 
ت�سليمهما  رف�ست  وقد  عقليا، 
خوفا  العقلية  االأمرا�ض  مل�سحة 
عليهن من تدهور حالتهن النف�سية 
اأنهم  �سمعت  بعدما  خا�سة 
حيث  بداخلها،  معاملتهن  ي�سيئون 
يومها  قوت  توفري  جاهدة  حتاول 
خالل  من  اأطفالها  واإحتياجات 
حت�سري املعجنات التقليدية، وخبز 
اأن  خا�سة  يومي  ب�سكل  املطلوع 
زوجها تهرب من م�سوؤولية االإنفاق، 

وقرر الطالق منها ب�سبب اإ�رسارها 
بعد  ببناتها  االحتفاظ  على 
النف�سي،  املر�ض  بهذا  اإ�سابتهن 
وف�سل الزواج باأخرى لينعم باأطفال 
كبده،  فلذات  من  فترباأ  عاديني 
وهي االأخرى تابعته ق�سائيا بتهمة 
اأنه  اإال  اأطفالها  على  االإنفاق  عدم 
املحاكمة  جل�سات  عن  يتغيب 
ويغري عنوانه باإ�ستمرار للتهرب من 

امل�سوؤولية اجلزائية.

 يهدد زوجته بال�سرب 
يوميا اإن مل يح�سل على 

جزء من راتبها

البالغة من  تعي�ض احدى العامالت 
العمر 30 �سنة ظروفا �سعبة نظرا 
تعي�سها  التي  املزرية  لالأو�ساع 
تكون  اأن  ا�سطرتها  منزلها  داخل 
الوقت،  نف�ض  يف  وامراأة  رجال 
حيث اأنها حتملت م�سوؤولية االإنفاق 
رف�سه  اأمام  وزوجها  اأطفالها  على 
اأ�رسته،  اإعالة  يف  بواجبه  القيام 
وال  البيت  يالزم  زوجها  اأن  حيث 
يبحث عن عمل بل يقوم بتهديدها 
يح�سل  مل  اإذا  بال�رسب  يوميا 
ليقوم  راتبها،  من  جزء  على  منها 
قام  اأنه  حتى  اخلمر  على  باإنفاقه 
منحتها  التي  الذهب  اأقراط  ببيع 
وخوفا  منها..  كذكرى  والدتها  لها 
قررت  باأطفالها  االأذى  يلق  اأن  من 
عدم االإنف�سال عنه يف ظل تهديده 

الدائم لها..

اأبناء يعتدون على 
اأمهاتهن بال�سرب يف حال 

مل تقدمن لهم الأموال

تواجه االأمهات معاناة كبرية نتيجة 
اأزواجهن  اأو  اأبنائهن  حتمل  عدم 
منازلهم،  على  االإنفاق  م�سوؤولية 
اأنهم  خا�سة  ثقيال  عبئا  فيتحملن 
على  احل�سول  يف  عليهن  يعتمدون 
ي�سعون  وال  اليومي،  م�رسوفهم 
امل�سوؤولية  تلك  اأن  اعتبار  اأي 
تلك  اأن  تاأكدنا  حيث  واجبهم  من 
ب�سكل  منت�رسة  باتت  الظاهرة 
من  اجلزائرية  البيوت  داخل  كبري 
خالل الق�س�ض الواقعية واحلوادث 
اإرتكاب جرائم  اإىل حد  ت�سل  التي 

االأ�سول، يكون  عنف وقتل يف حق 
االأحيان  اأغلب  يف  حدوثها  �سبب 
تقدمي  على  اأمهاتهم  االأبناء  اإجبار 
خالل  فمن  بالقوة،  لهم  املال 
الواقع املعي�ض بات �سباب كثريون 
ليقدموا  والديهم  على  يعتمدون 
طبق  على  اليومي  م�رسوفهم  لهم 
من ذهب، حتى واإن كانت الو�سيلة 
العنف  ا�ستعمال  هو  امل�ستخدمة 
العمل  اإما  خيارهم  فيكون  معهم 
ي�سمح  ال  �سنهم  كان  واإن  حتى 
�رسفهن  عن  التخلي  اأو  بذلك، 
كاأ�سهل و�سيلة لتوفري املال بعد اأن 

�ساقت عليهن و�سعيتهن املادية.

يجرب والدته على 
اإعطائه ن�سف راتبها 

لإنفاقه على �سراء 
ال�سجائر 

العامالت  اإحدى  وهي  »رقية« 
البالغة من العمر 60 �سنة و بالرغم 
من كرب �سنها اإال اأنها مازالت تعمل 
بال�رسكات  النظافة  جمال  يف 
موت  بعد  اأ�رستها  لتعيل  واملنازل 
عليها  العبء  زاد  ما  لكن  زوجها، 
�سنة   35 العمر  من  البالغ  ابنها  اأن 
ن�سف  اإعطائه  على  يجربها 
ال�سجائر  لينفقه على �رساء  راتبها 
اأنه  حيث  املقاهي،  يف  واجللو�ض 
يجد  وال  عادية  ت�رسفاته  اأن  يجد 
ت�رسف  من  هي  والدته  اأن  حرج 
مكتوف  جال�ض  وهو  املنزل  على 
يبحث عن عمل”،  اأن  دون  االأيدي 
ق�سائية  �سكوى  الإيداع  دفعها  ما 
باالإعتداء  خاللها  من  تتهمه  �سده 
على االأ�سول وبعد مثوله للمحاكمة 
اأنكر التهمة املن�سوبة اإليه، يف حني 
ت�سليط  اجلمهورية  وكيل  التم�ض 

عقوبة 3 �سنوات حب�سا يف حقه..

مدمن يعتدي على 
والدته بال�سرب لرف�سها 
منحه منحة تقاعد اأبيه 

نتيجة  االأمهات  اإحدى  تعاين 
قبل  من  لل�رسب  يوميا  تعر�سها 
املخدرات،  على  املدمن  ابنها 
ب�سبب رف�سها اإعطاءه املال الذي 
زوجها  تقاعد  منحة  من  تتقا�ساه 

اأنه  علمت  اأن  بعد  وهذا  املتويف، 
يف  املخدرات  �رساء  يف  ينفقه 
اأم�ض احلاجة  الذي هي يف  الوقت 
لقمة  لتوفري  االأموال  هذه  اإىل 
العي�ض لها والأطفالها، هذا ما دفعه 
التقاعد  بتزوير  منحة  �رسقة  اإىل 
ال�سكوك  دفرت  و�رسقة  اإم�سائها 
ب�رسبها  قام  اأمره  ك�سفت  وبعدما 
ك�سور خطرية،  اإحداث  يف  وت�سبب 
فا�سطرت ابنتها التي تعر�ست هي 
االأخرى لل�رسب بعد دفاعها عنها 
هذه  لكن  �سده،  �سكوى  اإيداع  اإىل 
االأم  مل تتمكن من �سجنه بل قامت 
ومل  ال�سكوى  اإجراءات  بتوقيف 
خلف  �سبابه  ي�سيع  اأن  عليها  يهن 

الق�سبان.
ق�سايا  املحاكم  اأبواب  تعرف  كما 
اأغلب  يكون  نوعها  من  فريدة 
املتهمني فيها اأبناء يرتكبون اأب�سع 
ويكون  اأمهاتهم،  حق  يف  اجلرائم 
الدافع الرئي�سي وراء تلك احلوادث 
على  االإ�ستيالء  يف  رغبتهم  هو 

اأموالهن بالقوة.

�ساب يقتل والدته 
للح�سول على 

جموهراتها

الطمع اجلاري يف عروق  �سيل  بلغ 
ارتكابهم  غاية  اإىل  االأبناء  بع�ض 
اأمهاتهم،  حق  يف  اجلرائم  الأب�سع 
يف  �سببا  كان  طمعهم  اأن  حيث 
العنف  جرائم  الأب�سع  ارتكابهم 
اجل�سدي اأو القتل يف حق اأمهاتهم، 
ال�سابات كانت قد  اإحدى  اأن  حيث 
اأودعت �سكوى ق�سائية �سد �سقيقها 
والدتهما،  بقتل  خاللها  من  تتهمه 
وهذا بعد اأن فقدت والدتها بعدما 
ا�ستغل  حيث  بقتلها،  اأخوها  قام 
غياب �سقيقته عن املنزل متوجهة 
ب�رسقة  ليقوم  عملها،  اإىل  بذلك 
بالقوة،  املري�سة  والدتها  ذهب 
بعد  بال�سدفة  ك�سفته  اأنها  حيث 
وجدت  وقد  املنزل  اإىل  عودتها 
حيث  دمائها،  يف  غارقة  والدتها 
جميع  يحمل  وهو  بالفرار  الذ 

املجوهرات التي �رسقها..

عنف ج�سدي �سد 
الوالدات ي�سل اإىل 

حد الإ�سابة بعاهة 
م�ستدمية

اأحممد،  �سيدي  حمكمة  وعرفت 
حدث  ما  بينها  من  غريبة  ق�سايا 
قام  حيث  الوادي  باب  حي  يف 
�ساب بفقء عني والدته وت�سبب يف 
رف�ست  بعدما  لب�رسها  فقدانها 
ال�سجائر،  ل�رساء  له  املال  تقدمي 
وقد اأثبتت التحاليل التي اأجريت له 
ارتكب  اأنه  عليه  القب�ض  اإلقاء  بعد 
املخدرات.  تاأثري  حتت  اجلرمية 
ق�سية  املحكمة  نف�ض  وعاجلت 
جراح،  با�ض  حي  �سهدها  غريبة 
قام باإرتكابها �ساب ال يتجاوز الـ20 
اأن  بعد  وقائعها  تعود  حيث  �سنة 
قام هذا ال�ساب ب�رسقة جموهرات 
والدته وبعد اأن ك�سفت اأمره قامت 
بال�رساخ فقام بتوجيه عدة طعنات 
لها ثم اأخفى جثتها، وقد حكم عليه 

باملوؤبد بعد اإلقاء القب�ض عليه.

يتخلون عن والدتهم 
بعد اأن اأفنت �سبابها يف 

خدمتهم

تفاجاأت امراأة متقاعدة جتاوز �سنها 
�سبابها  �سيعت  اأنها  من  �سنة  الـ58 
�سنة  الـ30  فاقت  لفرتة  العمل  يف 
وتعليمهم،  اأبنائها  تربية  اأجل  من 
بعد  لها  اجلميل  يردوا  اأنهم مل  اإال 
اأن  وبعد  حيث  العمل  عن  عجزها 
كانت توفر جميع طلبات اأبنائها من 
الراتب الذي كانت تتقا�ساه  خالل 
على  �ساعدتهم  وقد  عملها  من 
اإىل  والو�سول  درا�ستهم  موا�سلة 
ما  تنا�سوا  لكنهم  املنا�سب،  اأعلى 
واأنكروا  واأهملونها  لهم  قدمته 
اجلميل بعد تقاعدها، فبالرغم من 
اأن اأكرب اأبنائها يتقا�سى راتبا كبريا 
االإحتفاظ  اأنه يف�سل  اإال  من عمله 
املنزل،  على  دينارا  ينفق  وال  به 
الي�ساألها  االآخر  ابنها  اأن  كما 
وال  زواجه،  بعد  حتتاجه  ما  على 
البيت،  على  االإنفاق  يف  ي�ساعدنها 
حيث بقيت لفرتة طويلة غري قادرة 
على �رساء دواء ال�سكري لكنهم مل 
يراعوا و�سعيتها، وف�سلت الت�سحية 
الذي  املال  اإنفاق  وعدم  بحياتها 
على  منزلها  اأثاث  بيع  من  وفرته 
�رساء هذا الدواء لتوفر احتياجات 

بيتها وال متد يديها الأبنائها.
 

 ولأخ�سائيي علم 
الجتماع راأي يف 

املو�سوع

النف�ض  علم  اأخ�سائيو  يجد 
االإجتماعي، اأن واجبات االإنفاق من 
الذكور،  االأبناء  اأو  الزوج  م�سوؤولية 
الرجل  اعتماد  اأن  يجدون  كما 
على بنات حواء يف م�ساألة االإنفاق 
جمتمعنا  يف  للعادة  خارق  �سيء 
اجلزائري، وال يتوافق مع العادات 
ال�سابق،  يف  �سائدة  كانت  التي 
الع�رسية  احلياة  فر�ست  حيث 
اإىل عامل  اإىل خروج املراأة  اإ�سافة 
الرجل  اتكال  ظاهرة  بروز  ال�سغل 
االإنفاق،  م�ساألة  يف  املراأة  على 
على  ح�سولهم  كان  واإن  حتى 
العنف  ال�ستعمال  ي�سطرهم  املال 
ممتلكات  على  ا�ستيالئهم  ملجرد 
هذا  بالقوة،  وزوجاتهم  اأمهاتهم 
النف�ض  لنا اأخ�سائية علم  اأكدته  ما 
جفال« ،  خالل  االإجتماعي«غنية 
اعتماد  اأن  اأ�سافت  كما  حديثها، 
احل�سول  يف  اأمهاتهم  على  االأبناء 
الأ�ساليب  يعود  م�رسوفهم  على 
يف  االأ�رسة  تنتهجها  خاطئة  تربية 
مظاهر  اإىل  تتطور  اأطفالها  تربية 
ل�سن  و�سولهم  عند  عليهم  االتكال 
على  احل�سول  م�ساألة  يف  الر�سد 
من  بالرغم  والديهم،  من  املال 
موؤهلني  فيه  يكونون  �سن  بلوغهم 
للعمل اإال اأنهم يرف�سون بذل جهد 
ويف�سلون احل�سول على م�رسوفهم 
مع  لتاأقلمهم  نظرا  والديهم  من 
على  مبني  معني  تربوي  منط 
املتحدثة  اأرجعت  االإتكالية،  كما 
الزوجات  بع�ض  حتمل  اإىل  اللوم 
بيتها  على  االإنفاق  مل�سوؤولية 
مما  الزوج،  واجب  من  اأنه  بالرغم 
هذا  مع  يتاأقلمون  االأزواج  يجعل 
الو�سع فيف�سلون البقاء يف املنزل 
دون عمل ليح�سلوا على املال من 
كالتهديد  الطرق،  بكافة  زوجاتهم 
املتحدثة  اأرجعت  كما  ال�رسب  اأو 
اإىل  الظاهرة  تف�سي  تلك  ذاتها 
من  اإجتماعية،  نف�سية  عوامل 
كالفقر  االإجتماعية  بينها امل�ساكل 
اإدمان  اإىل  اإ�سافة  والبطالة 

ال�سباب.  



ببلدية  اأراك  قرية  �سكان  طالب 
عني امقل التابعة لوالية مترنا�ست، 
بالوالية  دومي  االأول  الرجل  من 
زيارة  برجمة  ب�رضورة  اجلياليل، 
حجم  على  للوقوف  لهم  ميدانية 
ظل  يف  يكابدونها،  التي  املعاناة 
ببلدية  املحلية  ال�سلطات  عجز 
عني امقل عن  معاجلة الرتاكمات 
معي�ستهم  �سفو  عكرت  التي 
ذات  يخف  مل  حيث  اليومية، 
ال�سديد  امتعا�سهم  املتحدثني 
ربطهم  يف  الفادح  التاأخر  من 
االأمر  املدينة،  غاز  ب�سبكة 
العائالت  بغالبية  ا�سطر  الذي 
وم�سقة  التنقل  عناء  لتحمل 
للبحث  بعيدة،  مل�سافات  ال�سفر 
البوتان  غاز  قارورة  على  اليومي 
على  الطلب  عليها  يكرث  التي 
لل�سنة،  االأربعة  الف�سول  مدار 
مطلب  يزال  ال  ذلك  جانب  اإىل 
ب�سبكة  املذكورة  القرية  دعم 
 ، مكانه  يراوح  الريفية  الكهرباء 
اجلذرية   احللول  غياب  ظل  يف 
للم�سكل القائم، خا�سة اإذا علمنا 
واملحلية  الوالئية  ال�سلطات  اأن 
جت�سيد  بعدم  تتحجج  اأ�سبحت 
امل�سجلة  التنموية  امل�ساريع 

ب�سيا�سة  التزامها  ب�سبب   ، �سابقا 
طرف  من  املنتهجة  التق�سف 
املجل�س  اأن  ومعلوم  احلكومة، 
كان  بتمرنا�ست،  الوالئي  ال�سعبي 
للحكومة  قد رفع يف وقت �سابق 
التما�س من اأجل رفع يد التجميد 
يف  املوجهة  امل�ساريع  على 
املعي�سي  امل�ستوى  اإطار حت�سني 
ال  التي  النائية  بالقرى   ، لل�سكان 
والتهمي�س  العزلة  ت�سكو  تزال 

باأقاليم بلديات الوالية .

االجتماعية  اجلبهة  ان�سغاالت 
التي  اأراك  بقرية  املحلية 
العامل  عن  حقيقية  عزلة  تعي�س 
هذا  عند  تتوقف  مل  اخلارجي  
ملف  لتطال  امتدت  بل  احلد 
املتتبعون  و�سفه  الذي   ، ال�سغل 
بالقنبلة املوقوتة    لل�ساأن املحلي 
املهددة باالنفجار يف اأية حلظة، 
ال�سلطات  تعنت  ظل  يف  وذلك 
مطلب  مع  التجاوب  يف  املحلية 
احلقيقية  احل�سة  عن  الك�سف 

على  املقدمة  ال�سغل  ملنا�سب 
العاطلني  لفائدة  عرو�س  �سكل 

عن ال�سغل   .
ال�سحي  املرفق  يعاين  من جهته 
االفتقار  من  املذكورة  بالقرية 
الأدنى ال�رضوريات من التجهيزات 
وهي  االخ�سائيني  و  الطبية 
الو�سعية املزرية التي تتنافى مع 
وال�سكان  ال�سحة  وزارة  تعليمات 
القا�سية  امل�ست�سفيات  وا�سالح 

بتقريب ال�سحة من املواطن .

بتنحية   املطالبة  االأ�سوات  تعالت 
الرئي�س املدير العام ملوؤ�س�سة ت�سيري 
املحطات الربية »�سوقرال » ، ب�سبب 
باملحطات  الت�سيب  حالة  تف�سي 
ل�سيا�سة  انتهاجه  عن  ناهيك  الوالئية 
املفا�سلة يف توظيف مدراء املحطات 

الوالئية.
حمطات  عمال  من  عدد  طالب 
 ، الوطن  واليات  مبختلف  �سوقرال 
العمومية  واالأ�سغال  النقل  وزير  من 
لتنحية  ال�سخ�سي  التدخل  ب�رضورة 
ملوؤ�س�سة  العام  املدير  الرئي�س 
�سوقرال  الربية  املحطات  ت�سيري 
مظاهر  تف�سي  خلفية  على  وذلك   ،
خمتلف  عرب  االإهمال  و  الت�سيب 
امل�سافرين  لنقل  الربية  املحطات  
�سبيل  وعلى  الوطن  واليات  مبختلف 

الربية  املحطة  احل�رض  ال  املثال 
بورقلة   « »�سوقرال  امل�سافرين  لنقل 
و  للمنحرفني  مرتعا  حتولت  التي   ،
املت�سولني . من جهة ثانية فقد طالب 
، يف  القائم  امل�سكل  من  املت�رضرون 
»الو�سط«  يومية  مع  حديثهم  معر�س 
ب�رضورة  بالبالد  العليا  ال�سلطات  من 
تقدمي الرئي�س املدير العام ملوؤ�س�سة 
 ،« الربية«�سوقرال  املحطات  ت�سيري 
لتقدمي  القانونية  امل�ساءالت  اأمام 
تقف  التي  االأ�سباب  حول  تو�سيحات 
ل�سيا�سة  االأخري  هذا  انتهاج  خلف 
ت�سيري  مدراء  تن�سيب  يف  املفا�سلة 
تعتمد  ما  عاد  والتي  املحطات 
واحلا�سية  الوالء  -على  -ح�سبهم 

املقربة منهم .
اأحمد باحلاج    

ل�سباق  العهد  ويل  مهرجان  عرف 
مبدينة  الثانية  طبعته  يف  الهجن 
الطائف باململكة العربية ال�سعودية، 
برئا�سة  اجلزائري  الوفد  م�ساركة 
جمال  يف  والنا�سط  تلي  ابراهيم 
من�سور  بن  املهاري  �سباق  ريا�سة 
اأحمد . اأكد ابراهيم تلي رئي�س الوفد 
اجلزائري امل�سارك يف مهرجان ويل 
العهد ل�سباق الهجن يف طبعته الثانية 
العربية  باململكة  الطائف  مبدينة 
ال�سعودية، يف ت�رضيح �سحفي خ�س 
به يومية »الو�سط«، اأن هذه امل�ساركة 
اجلزائرية �سمحت بالتعريف بريا�سة 
�سباق املهاري باجلزائر ، كما تطرق 
للم�ساركة الفعلية باالبل اجلزائرية يف 
الطبعة القادمة وهذا بعد التح�سري 
اأجل  من  املحكم  والتنظيم  اجليد 
اأن  موؤكدا   ، الوطنية  الراية  رفع 
حتقيق  اجلزائرية  االبل  با�ستطاعة 
خربته  من  انطالقا  م�رضفة  نتائج 
وجتربته املكت�سبة . اإىل جانب ذلك 
اجلزائري  الوفد  رئي�س  اأكد  فقد 
اجلزائر  م�ساركة  اأن   ، تلي  ابراهيم 

�سمانات  تقدمي  خلفية  على  جاءت 
بنقل االبل للمملكة العربية ال�سعودية 
، ويف مو�سوع مت�سل فقد اأو�سح تلي 
يف معر�س حديثه معنا اأن املهرجان 
لعقد  كبرية  فر�سة  كان  االأخري 
االحتاد  لتاأ�سي�س  عمومية  جمعية 
 42 الهجن مب�ساركة  لريا�سة  الدويل 
دولة من خمتلف دول العامل ، حيث 
فقط  �سهر  بعد  الفكرة  هذه  جاءت 
من تاأ�سي�س االحتاد االفريقي لنف�س 

الريا�سة التقليدية .
الوفد  رئي�س  ذهب  جهته  من 
املذكور  املهرجان  يف  اجلزائري 
التاأكيد  اأبعد من ذلك من خالل  اإىل 
على اأن الغاية من تاأ�سي�س احتاديتني 
للمحافظة  الدولة  و  االفريقية 
على   وتطويرها  الريا�سة  هذه  على 
علمنا  اذا  خا�سة  املحلي  م�ستوى 
قد  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  اأن 
لالإفراج  االأخرية  اللم�سات  و�سعت 
�سباق  احتادية  تاأ�سي�س  م�رضوع  عن 

املهاري .
اأحمد باحلاج    

احل�رضي  االأمن  عنا�رض  متكن   
ورقلة  والية  بالروي�سات  اخلارجي 
اإلقاء  من  االأخريين،  اليومني  خالل 
يبلغ  خطري  جمرم  على  القب�س 
يف   متورط  �سنة  ع�رضون  العمر  من 
احل�رضي.      تفا�سيل العملية، متت 
االأمن احل�رضي  عقب تلقي عنا�رض 
من  العديد  طرف  من  �سكاوى  عدة 
املواطنني مفادها تعر�سهم الأعمال 
االأ�سخا�س  باأمن  ما�سة  اإجرامية 
ال�رضب  غرار  على  املمتلكات  و 
وغريها  ال�رضقة  العمدي،  واجلرح 
اإعداد  ليتم  اخلطرة،  اجلرائم  من 
خطة اأمنية من طرف عنا�رض االأمن 
احل�رضي اخلارجي بالروي�سات، اأين 
جنح من خاللها عنا�رض ال�رضطة من 
دراجة  منت  على  تنقله  اأثناء  توقيفه 

ق�سد  مبا�رضة  حتويله  ليتم  نارية، 
التحقيق معه يف ت�سع ق�سايا خطرة 
متورط فيها املوقوف .          عقب 
القانونية  االإجراءات  كافة  ا�ستيفاء 
ق�سائية  ملفات  اإجناز  مت  الالزمة، 
جزائية �سده وتقدميه اأمام اجلهات 
اأ�سدرت  التي  املخت�سة،  الق�سائية 
يف حقه اأمر اإيداع لتورطه يف ق�سية 
جناية حماولة القتل مع �سبق االإ�رضار 
جمعية  تكوين  جناية  والرت�سد، 
اأ�رضار ق�سد ارتكاب جناية ال�رضقة، 
عن  االختطاف  جناية  القتل،  جناية 
وحماولة  والتهديد  العنف  طريق 
بتوافر  ال�رضقة  جناية  االختطاف، 
�سالح  وحمل  والتعدد  الليل  ظرف 
ظاهر، جنحة حتطيم العمدي مللك 
الغري .                     اأحمد باحلاج 

تئن قرية اأراك ببلدية عني امقل بولية مترنا�ست حتت وطاأة الفتقار لأوجه احلياة الكرمية، ب�سبب انعدام 
�سبكة الكهرباء وغاز املدينة اإ�سافة لتدين اخلدمات ال�سحية دون احلديث عن التف�سي املقلق لظاهرة البطالة، 

الأمر الذي دفع بقاطني هذه الناحية للت�ساوؤل عن م�سري ح�ستهم من امل�ساريع التنموية .

انعدام الكهرباء ، غاز املدينة وال�سغل حول حياتهم لقنبلة موقوتة 

اأحمد باحلاج 

قرية اأراك  ببلدية عني امقل 
بتمرنا�ست ...هنا تنتهي احلياة 

ليومية  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
وايل  مهام  انهاء  اأن   ،« »الو�سط 
والية ايليزي عي�سى بوليحة ،كان 
منتظرا بالنظر لعدة معطيات لعل 
دخوله يف �رضاعات  اأبرزها  من 
وممثليات  االأعيان  مع  مبا�رضة 
ن�سيان  دون  املحلية،  اجلمعيات 
تعر�س اطارات الوالية لالإق�ساء 
املعلومات  ح�سب  والتهمي�س 
املتاحة . وح�سبما علم من نف�س 
امل�سادر، فاإن تنحية وايل والية 
جاء   ، بوليحة  عي�سى  ايليزي 
ا�ستجابة ملطلب ال�سارع املحلي 
الحتواء  احلدودية  الوالية  بهذه 
حالة الت�سنج واالحتقان املحلي 
غري امل�سبوق، وذلك على خلفية 
الرتاكمات  حلحلة  يف  عجزه 
الت�سيري  �سوء  عن  الناجمة 
ب�سوق  تخيم  التي  واالإهمال 
جتاوزات  عن  ناهيك  ال�سغل، 
بالتوظيف  تتعلق  وخروقات 
النفطية  بال�رضكات  املبا�رض 
الوالية لعمال من  العاملة برتاب 
على  املرور  دون  الوالية  خارج 
وهو  للت�سغيل  املحلية  الوكاالت 
تو�سيات  يتنافى مع  الذي  االأمر 

القا�سية  احلكومة  وتوجيهات 
لفائدة  التوظيف  اولوية  مبنح 
التزايد  لتفادي  املنطقة  اأبناء 
احلركات  ملعدالت  املقلق 

االحتجاجية .
 من جهة ثانية فقد عجز الوايل 
على   ، ايليزي  لوالية  ال�سابق 
حلول  ايجاد  يف  اخلط  طول 
م�ستعجلة مل�ساكل تف�سي ظاهرة 
االأوعية  على  واال�ستيالء  النهب 
الكبري  للتعرث  اإ�سافة   ، العقارية 

و�سح احل�س�س ال�سكنية مبختلف 
بالن�سبة  امل�ساكل  ،نف�س  ال�سيغ 
لقطاع الرتبية الذي ال يزال يرزح 
حتت اأخطبوط تف�سي االكتظاظ 
وكذا   ، التدري�س  داخل حجرات 
توفري  يف  احلا�سل  التذبذب 
النقل املدر�سي وهو االأمر الذي 
للرتتيب  الوالية  تذيل  يف  �ساهم 
االمتحانات  نتائج  يف  الوطني 
الدرا�سية  باالطوار  النهائية 
املتو�سط   ، كاالبتدائي  الثالثة 

فقد  ذلك  جانب  اإىل   . والثانوي 
يف  متحدث  من  اأكرث  ذهب 
املو�سوع ، اإىل اأبعد من ذلك من 
خالل اتهام الرجل االأول بالوالية 
احلركة  يف  مهامه  واملنتهية 
اأجراها  التي  االأخرية  اجلزئية 
الوالة  �سلك  يف  الدولة  رئي�س 
التقلبات  مع  ال�سلبي  بالتعاطي 
�رضبت  التي  االأخرية  اجلوية 

املقاطعة االدارية جانت .
اأحمد باحلاج 

يف ا�ستجابة �سريحة ملطالب ال�سارع املحلي

انهاء مهام وايل والية ايليزي عي�سى بوحلية 

متهم بتحويل موؤ�س�سة عمومية مللكية خا�سة 

ممثلة يف ابراهيم تلي رئي�س الوفد وبن من�سور اأحمد

يف اإطار تطبيق خمطط احتالل امليدان 

مطالب براأ�س الرئي�س املدير العام ملوؤ�س�سة 
ت�سيري املحطات الربية �سوقرال 

م�ساركة اجلزائر يف مهرجان 
ويل العهد ل�سباق الهجن 

الطبعة الثانية

اأمن  الروي�سات بورقلة يلقي 
القب�س على اأخطر جمرم باحلي 
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قالن  قدمه  تقييم  يف  ذلك  جاء 
ليبيا  اجتماع  ب�شاأن  لل�شحفيني، 
الثالثاء،  تنظيمه  جرى  الذي 
برلني،  الأملانية  العا�شمة  يف 
اأجنيال  امل�شت�شارة  من  بدعوة 
"من  قالن:  مريكل.  وقال 
التي  العقوبة  تو�شيح  ال�رضوري 
�شتواجه اأي طرف يف حال انتهاكه 
اإعالنه"،  بعد  النار  اإطالق  لوقف 
التي  الأحداث  تتكرر  األ  اآمال 
ني�شان  اأبريل/  يف  ليبيا  �شهدتها 

املا�شي مرة اأخرى. 
ال�رضاع على  ا�شتوؤنف  "اإذا  وتابع: 
اأو  البلد  هذا  من  بدعم  الأر�ض 
ذاك، بعد اأ�شابيع قليلة من اإعالن 
من  يكون  فلن  النار،  اإطالق  وقف 
ليبيا  يف  ال�شالم  اإحالل  املمكن 

اأبدا". 
�شاركت  تركيا  اأن  اإىل  ولفت 
اإليه  دعت  الذي  الجتماع  يف 
بهدف  الأملانية،  امل�شت�شارة 
لإنهاء  دولية  م�شاورات  اإجراء 
�شيا�شي،  حل  عرب  الليبية  الأزمة 
الع�شوية  دائمة  الدول  مب�شاركة 
اإىل  اإ�شافة  املتحدة،  الأمم  يف 
وم�رض  واإيطاليا  واأملانيا  تركيا 
العربية  الدول  والإمارات وجامعة 
واملبعوث اخلا�ض لالأمم املتحدة 

اإىل ليبيا غ�شان �شالمة.
اأن  الرئا�شة،  متحدث  واأ�شاف 
اأن  اأو�شح  الأممي  املبعوث 
النار  اإطالق  وقف  تنفيذ  �رضوط 
تعتقد  تركيا  واأن  تن�شج،  اأن  يجب 
خالل  من  توفريه  ميكن  هذا  اأن 
التي  الأطراف  اإىل  ر�شائل  توجيه 
وت�شعل  النار  اإطالق  وقف  تنتهك 

ال�رضاعات.
اأهم  اإحدى  هذه  "كانت  واأردف: 
خالل  اأثرناها  التي  الق�شايا 
لهذه  دعمنا  اأكدنا  لقد  الجتماع، 
الأمم  مبادرة  اإطار  يف  العملية 
و�شددنا  عام،  ب�شكل  املتحدة 
ال�شيا�شي  احلل  حتقيق  اأن  على 
الأطراف  جميع  مب�شاركة  ممكن 

يف ليبيا".
من  الهدف  اأن  قالن  واعترب 
لالأزمة  حل  اإيجاد  الجتماع، 
الفاعلة،  اجلهات  جميع  مب�شاركة 
لالتفاق على �شيغة �شاملة، موؤكدا 
املتقاعد  اللواء  قوات  انتهاك  اأن 
و�شنها  لالتفاقية  حفرت،  خليفة 
هجمات جديدة، من �شاأنها زيادة 
يف  امل�شلحة  ال�رضاعات  وترية 

ليبيا.
الأخرية  ال�شتباكات  اأن  واأ�شار 
مدين،  األف  قرابة  حياة  اأزهقت 
على  �شخ�ض  اآلف   10 واأجربت 
ال�رضبة  عن  ف�شال  النزوح، 
اآفاق  على  �شكلتها  التي  اخلطرية 

احلل ال�شيا�شي يف ليبيا. 
طيب  رجب  الرئي�ض  اأن  ولفت 
دبلوما�شية  حركة  يقود  اأردوغان، 
مكثفة من اأجل اإيجاد حلول لالأزمة 
الليبية، كما �شيجري حمادثات يف 

الإطار ذاته، خالل زيارة �شيجريها 
الأ�شبوع  املتحدة  الأمم  اإىل 
املقبل، كما اأنه من املقرر تنظيم 
الق�شية  حول  خمتلفة  اجتماعات 

الليبية يف الأمم املتحدة. 
"خطوات  عن  قالن  وحتدث 
اأجل  من  اتخاذها،  يجب  خمتلفة 
وقف  و�شمانات  �رضوط  حت�شني 
الأمم  اأن  موؤكدا  النار"،  اإطالق 
املتحدة ب�شدد بذل جهود يف هذا 

الإطار.
املا�شي،  ني�شان  اأبريل/   4 ومنذ 
هجوما  حفرت،  قوات  بداأت 
لل�شيطرة على العا�شمة طرابل�ض، 
الوفاق  حكومة  تتواجد  حيث 

الوطني املعرتف بها دوليا.
حتى  ف�شلت  حفرت  قوات  اأن  اإل 
رغم  هدفها  حتقيق  يف  اليوم 
يف  "حمدودة"  ميدانية  مكا�شب 
تراجعها  ثبوت  مع  الهجوم،  بداية 
من  كثريا  وخ�شارتها  موؤخرا، 

مناطق �شيطرتها.
عقد  اإىل  املتحدة  الأمم  وت�شعى 
جديدة  حماولة  يف  دويل،  موؤمتر 
للنزاع  �شيا�شي  حل  اإىل  للتو�شل 
البلد  يف  �شنوات  منذ  امل�شتمر 

الغني بالنفط.
 

- ق�ضية الهجرة 
اأكرب اأزمة دولية يف 
ال�ضنوات الأخرية 

 
املخاوف  اإىل  قالن  تطرق  كما 
خالل  الهجرة  ملف  عن  الناجمة 
الآونة الأخرية قائال: "تعد ق�شية 
الهجرة اأكرب اأزمة دولية يف الفرتة 
اأكرث  من  واحدة  وتعترب  الأخرية، 
تواجهها  التي  املوؤملة  امل�شاكل 
ال�شعيد  على  جمعاء  الب�رضية 
والأمني على  والإن�شاين  ال�شيا�شي 

ال�شاحة الدولية". 
يفوتهم  الأوروبيني  اأن  اإىل  واأ�شار 
لالأزمة  الكاملة  ال�شورة  روؤية 
من  اإليها  ينظرون  لأنهم  ال�شورية 
فقط،  الالجئني  اأزمة  منظور 
على  قادرة  غري  تركيا  اأن  موؤكدا 
ال�شورية  الزمة  اأعباء  حتمل 

ال�شيا�شية  الأعباء  �شواء  لوحدها 
الحتاد  الالجئني.  ودعا  عبء  اأو 
الأوروبي للعب دور يف حل الأزمة 
بتح�شني  الكتفاء  ل  ال�شورية 
وم�شاعدة  املعي�شية  ال�رضوط 

الالجئني. 
واأ�شاف "الهجرة من �شوريا اإحدى 
ولي�شت  ال�شورية،  احلرب  نتائج 
الق�شية  هذه  وحل  احلرب،  �شبب 
عام  اإطار  على  التفاق  من  مير 
من  �شوريا  يف  ال�شتباكات  ينهي 
ال�شيا�شي،  امل�شار  تطبيق  خالل 
�شت�شتمر  ذلك،  نفعل  مل  وطاملا 
الإرهاب  وم�شكلة  الهجرة 
والأزمات الإن�شانية، وبالتايل نبذل 
لإنهاء  رئي�شنا  بقيادة  جهودنا  كل 
هذه احلرب وحتقيق حل �شيا�شي 

هناك". 
 

- ل ميكن لأي دول 
حل الأزمة مبفردها 

 
بني  الهجرة  "اتفاق  اأن  و�شدد 
هو  الوروبي  والحتاد  تركيا 
حل  اجتاه  يف  �شحيحة  خطوة 
اأزمة الالجئني، لكنه يف و�شع غري 
قادر على اإيجاد اأدوات ميكنها من 
اإيجاد حل لأزمة كبرية لأن التفاق 
�شيق  ونطاقه  �شديد  ببطء  ي�شري 
الأوروبيني  على  وبالتايل  جدا، 
اأكرب واأعم يف هذه  يتولوا دورا  اأن 

الأزمة". 
اأو  تركيا  اإمكانية  عدم  على  واأكد 
الق�شية  هذه  حل  اأخرى  دولة  اأي 
تركيا  اأن  م�شيفا  مبفردها، 
�شوري  مليون   3.6 ت�شت�شيف 
لتبنيها �شيا�شة الباب املفتوح منذ 
جعلها  ما  ال�شورية،  الأزمة  بداية 
ا�شت�شافة  دولة  اأكرث  و�شع  يف 

لالجئني يف العامل. 
ل  الق�شية  هذه  "حل  واأ�شاف 
وحدها  تركيا  حتميل  عرب  مير 
حل  اإيجاد  منها  والطلب  العبء 
من  �شيطيل  المر  هذا  بل  لها، 
ت�شامن  بد من  ول  امل�شكلة،  اأمد 
لهذه  حل  لإيجاد  دويل  وتعاون 

الق�شية التي اأ�شحت معقدة". 

 
- العامل مطالب 

بالقيام مبا يقع على 
عاتقه 

 
يف  اأن�شتت  اأملانيا  اأن  اإىل  واأ�شار 
تركيا  لهواج�ض  الأخرية  الآونة 
اأن  اإل  الهجرة،  باأزمة  يتعلق  فيما 
على برلني اتخاذ خطوات ملمو�شة 

اأكرث حول هذه الق�شية. 
اتخاذهم  منهم  "ننتظر  واأ�شاف 
املزيد  لتقا�شم  ملمو�شة  خطوات 
وقت  يف  اأعلنا  وكما  الأعباء،  من 
مليارات   6 الـ  م�شاعدات  �شابق، 
يورو التي تعهدت بتقدميها اأوروبا 
بل  الرتكية،  اخلزينة  اإىل  تدخل  ل 
الالجئني مبا�رضة عرب  اإىل  تذهب 
عرب  واأحيانا  الدولية  املوؤ�ش�شات 
الكوارث  واإدارة  الأحمر  الهالل 

والطوارئ الرتكيتني". 
وزير  بت�رضيحات  يتعلق  وفيما 
ما�ض،  هايكو  الأملاين،  اخلارجية 
اجليد  من  اإنه  قالن  قال  اأم�ض، 
امل�شوؤولني  من  ت�رضيحات  �شماع 
حول  واأخرى  فينة  بني  الأوروبيني 
مدى خطورة املحاولة النقالبية 
ينبغي  لكن  تركيا،  �شهدتها  التي 
الجراءات. واأ�شاف  اإىل  النظر 
فيما  التحرك  اأوروبا  من  "ننتظر 
يتعلق مبنظمة "غولن" الإرهابية. 
ال�شبكة  لهذه  "املنتمني  وتابع 
الأوروبية  العوا�شم  يف  يتجولون 
ذلك  يفعلوا  مل  ملاذا  راحة،  بكل 
بتنظيمي  �شلة  على  اأ�شخا�ض  مع 
تقدم  ملاذا  وداع�ض،  القاعدة 
التنظيمات  ل�شبكات  الت�شهيالت 
كا  بي  مثل  الأخرى  الإرهابية 
وزير  قال  وغولن؟".  واأم�ض  كا 
"العالقات  اإن  الأملاين:  اخلارجية 
عقب  توترت  واملانيا  تركيا  بني 
التي �شهدتها  املحاولة النقالبية 
اأننا  اأرى  ال�شدد  هذا  ويف  تركيا، 
لذلك  العقلية  الأهمية  من  قللنا 
املحاولة  اإىل  اإ�شارة  يف  احلدث"، 
النقالبية الفا�شلة التي قامت بها 
�شيف  الإرهابية،  "غولن"  منظمة 

العام 2016. 

اأعلن املتحدث با�ضم الرئا�ضة الرتكية اإبراهيم قالن، اأن اأنقرة توؤيد وقفا لإطالق النار يف 
ليبيا، م�ضريا اإىل اأهمية مراقبته والإ�ضراف عليه. 

الرئا�ضة الرتكية:

م٫�س

ن�ؤيد وقفا لإطالق النار يف ليبيا
ليبيا تفرج عن اثنني من اأ�صل 3 اأردنيني 

حمتجزين منذ اأكرث من عام

ليبيا.. لهذا رف�ض التب� مقرتحا 
اإماراتيا للت�ص�ية

م�ريتانيا.. الرئي�ض ي�صع احلجر 
الأ�صا�ض ملقر املجل�ض الد�صت�ري

الليبية  ال�شلطات  اأن  الأردن،   اأعلن 
ثالثة  اأ�شل  من  اثنني  عن  اأفرجت 
اأكرث  منذ  حمتجزين  اأردنيني 
با�شم  املتحدث  عام.وقال  من 
اخلارجية الأردنية، �شفيان الق�شاة، 
)اخلارجية(  "الوزير  اإن  بيان،  يف 
ات�شالاً  تلقى  قد  ال�شفدي  اأمين 
حممد  الليبي،  نظريه  من  هاتفياًا 
املا�شي،  الأ�شبوع  �شياله،  الطاهر 
بالده  حكومة  بقرار  خالله  اأبلغه 
الأردنيني،  املواطنني  عن  الإفراج 

لديهم".  حمتجزين  كانوا  الذين 
املفرج  املواطنني  اأن  واأ�شاف 
عنهما )مل يعلن ا�شميهما(، �شيعودان 

اإىل اململكة.
واأعرب عن اأمله بالإفراج قريباًا عن 
املواطن الثالث، خالل فرتة زمنية 
اجلانب  وعد  ما  ح�شب  ق�شرية 
الليبي. ومل حتدد اخلارجية الأردنية 
الثالثة،  مواطنيها  احتجاز  اأ�شباب 
كما مل ي�شدر عن اخلارجية الليبية 

تو�شيح بخ�شو�ض املو�شوع.

 رف�شت قبائل التبو الليبية ما قالت 
ما  لت�شوية  اإماراتي  مقرتح  اإنه 
ارتكبته اأبو ظبي واللواء املتقاعد 
خليفة حفرت يف حقهم من جرائم، 
القانونية،  الطرق  عن  بعيدا 
رئي�ض  قال  حني  يف  اخلفاء.  ويف 
املجل�ض الرئا�شي حلكومة الوفاق 
املعتدي  اإن  ال�رضاج  فايز  الوطني 
مل يعد �رضيكا يف احلل ال�شيا�شي، 

يف اإ�شارة اإىل حفرت.
الأول  اأحمد  التبو  �شلطان  وقال 
الإمارات  دولة  اإن  بيان-  -يف 
هددت وفدا من التبو يف لقاء على 
ا�شتهداف  با�شتمرار  اأرا�شيها، 
رف�شهم  حال  يف  التبو  مناطق 

مقرتح الت�شوية.
الإمارات  دولة  اأن  البيان  واأ�شاف 
متورطة يف اجلرائم املرتكبة �شد 
�شاحبة  بو�شفها  ليبيا،  يف  التبو 
واأكد  حفرت،  مع  الت�شوية  مقرتح 
ا�شتمرار مالحقة اأبو ظبي ق�شائيا 

واأخالقيا.
من  مهما  جزءا  التبو  وي�شكل 
وتوجد  الليبي،  املجتمع  مكونات 
م�شاربهم يف جنوب البالد، ومتتد 
املجاورة،  ت�شاد  اإىل  احلدود  عرب 
وخا�شوا معارك �شد قوات حفرت 
معاقلهم  على  �شيطرتها  خالل 
ال�شنة  اأواخر  الليبي  اجلنوب  يف 

املا�شية.

دحر العدوان

ياأتي ذلك يف وقت اأكد فيه ال�رضاج 

الوزراء  رئي�ض  مع  لقاء  -خالل 
الإيطايل جوزيبي كونتي بالعا�شمة 
العدوان  دحر  اأ�شماه  ما  روما- 

واإنهاء م�رضوعه لع�شكرة الدولة.
واأعرب ال�رضاج عن تقديره ملوقف 
اإيطاليا الراف�ض للعدوان، والداعم 

للم�شار الدميقراطي يف ليبيا.
خالل  كونتي  �شدد  جانبه،  من 
اأنه ل حل ع�شكريا  الجتماع على 
اإيطاليا  وحر�ض  الليبية،  لالأزمة 
لتحقيق  �شيا�شي  حل  اإيجاد  على 
وتطوير  وتنمية  ال�شتقرار 
عالقات التعاون بني البلدين، وفق 
لل�رضاج.  الإعالمي  للمكتب  بيان 
الإيطايل  الوزراء  رئي�ض  ورحب 
�شاأنها  من  التي  ال�رضاج،  مببادرة 
حل  اإىل  يف�شي  ليبي  ملتقى  عقد 

�شامل يتفق عليه الليبيون.
اأبريل/ني�شان  من  الرابع  ومنذ 
حفرت  قوات  بداأت  املا�شي، 
العا�شمة  على  لل�شيطرة  هجوما 
حكومة  تتواجد  حيث  طرابل�ض، 
بها  املعرتف  الوطني  الوفاق 
ف�شلت  حفرت  قوات  اأن  اإل  دوليا. 
هدفها،  حتقيق  يف  اليوم  حتى 
رغم مكا�شب ميدانية حمدودة يف 
تراجعها  ثبوت  مع  الهجوم،  بداية 
من  الكثري  وخ�شارتها  موؤخرا، 

مناطق �شيطرتها.
عقد  اإىل  املتحدة  الأمم  وت�شعى 
جديدة  حماولة  يف  دويل،  موؤمتر 
للنزاع  �شيا�شي  حل  اإىل  للتو�شل 
البلد  يف  �شنوات  منذ  امل�شتمر 

الغني بالنفط.

حممد  املوريتاين  الرئي�ض  و�شع 
حجر   ، الغزواين  ال�شيخ  ولد 
للمجل�ض  اجلديد  للمقر  الأ�شا�ض 
�شيكلف خزينة  الذي   ، الد�شتوري 

الدولة 76 مليون اأوقية جديدة.
ر�شمي  ن�شاط  اأول  هو  هذا  ويعد 
ال�شيخ  ولد  البالد  يح�رضه  يف 
 ، الرئا�شة  توليه  منذ  الغزواين 
الإ�شكان  وزارة  امل�رضوع  وتنفذ 
الرتابي.  وال�شت�شالح  والعمران 

قاعات   5 اجلديد  املقر  وي�شم 
و25 مكتبا، و�شتدوم مدة الأ�شغال 
الأعمال،  و�شتنفذ  �شهرا،   12
والنقل  والأ�شغال  التنظيف  �رضكة 

وال�شيانة .
وح�رض حفل التد�شني الوزير الأول 
رئي�ض  ونائب  احلكومة  وطاقم 
الربملان بيجيل ولد حميد ، وزعيم 
ابراهيم  الدميقراطية  املعار�شة 

ولد البكاي.
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الأفعى ال�سهيونيُة تختنُق مبا 
َتبلُع وُتقَتُل مبا جتمُع

بعد اأ�سهٍر قليلة على اإعالن توحيد �سطري 
مدينة القد�س، قامت احلكومة الإ�سرائيلية 
يف العام 1981 باإعالن �سم ه�سبة اجلولن 

ال�سورية املحتلة اإىل كيانهم، واأخ�سعوها 
لقوانينهم، واأجربوا �سكانها وهم من املواطنني 

ال�سوريني على حمل الهوية واجلن�سية 
الإ�سرائيلية، وهي اله�سبة ال�سرتاتيجية من 
الناحية الع�سكرية، ف�ساًل عن ثرواتها املائية 

ال�سخمة النقية والعذبة.

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي
واجه  الإ�رسائيلي  القرار  اأن   ورغم 
�سكانها  رف�ض  منها  كان  كثرية،  حتدياٍت 
ورف�ض  الإ�رسائيلية،  للخطوة  املحليني 
ومعها  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
اأن  اإل  به،  العرتاف  العامل  دول  اأغلب 
�سلطات الحتالل اأ�سمت اآذانها واأغلقت 

وتعاملت  موقفها،  على  واأ�رست  عيونها 
الواقع،  الأمر  بقوة  و�سكانها  اله�سبة  مع 
يف  ال�ستيطان  بتكثيف  قرارها  وعززت 

مناحي اله�سبة املختلفة.
بقي القرار الإ�رسائيلي دون دعٍم اأو قبوٍل 
دويل، اإىل اأن جاء الرئي�ض الأمريكي دونالد 
 ،2019 العام  من  اأغ�سط�ض  يف  ترامب 
فاأعلن اعرتافه بال�سيادة الإ�رسائيلية على 

باإهداء  وقام  ال�سورية،  اجلولن  ه�سبة 
بنيامني  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�ض 
موقعًة  اإ�رسائيل«  »دولة  خارطة  نتنياهو 
با�سمه، وفيها تبدو ه�سبة اجلولن جزًء 
القرار  اأن هذا  ال�سهيوين، واعترب  الكيان 
الذي جاء بعد �ستني عاماً يعترب متاأخراً، 
وقد كان ينبغي على الإدارات الأمريكية 
اإىل  بالنظر  به من قبل، وذلك  العرتاف 
اأهمية اله�سبة بالن�سبة اإىل اأمن و�ستقرار 

»اإ�رسائيل«.
بها  يوؤمن  التي  الغربية  ال�سفة  اأما 
وال�سامرة،  يهودا  اأنها  الإ�رسائيليون 
وموطن  القدمية  ممالكهم  اأر�ض  واأنها 
زالت  وما  كانت  فقد  الأوائل،  اأنبيائهم 
حمط اأطماعهم وحمل خمططاتهم التي 
يعودوا جميعاً  تتوقف حتى  تنتهي ول  ل 
كامل  ويب�سطوا  عليها،  وي�سيطروا  اإليها، 

�سيادتهم عليها، ويطردوا �سكانها منها.
وقد بداأت م�ساريعهم الأوىل يف تهويدها 
عام  يونيو  حرب  اإثر  عليها  وال�سيطرة 
حكوماتهم  فيها  بنت  حيث   ،1967
ع�رسات امل�ستوطنات الكبرية وال�سغرية، 
توقيع  بعد  وازدادت  تعاظمت  ولكنها 
ازدادت  حيث  لل�سالم،  اأو�سلو  اتفاقية 
الأرا�سي  وم�سادرة  ال�ستيطان  معدلت 
امل�ستوطنات  باتت  حتى  الفل�سطينية، 
ال�سفة  م�ساحة  من   ٪40 من  اأكرث  ت�سكل 
الغربية، وقد يزيد عددها اليوم عن 500 

م�ستوطنة.
القادمة،  الإ�رسائيلية  احلكومة  اأن  يبدو 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  وجود  ظل  يف 
ترامب، �ستقوم فعلياً ب�سم اأجزاء وا�سعة 
فيما  اإليها،  الغربية  ال�سفة  من  جداً 
ي�سمى باملنطقة »ج«، ومعها م�ستوطنات 
ال�سفة الكربى، اإىل جانب الأرا�سي التي 
ويبدو  العن�رسي،  الف�سل  اقتطعها جدار 
الإعالن  قرب  عن  املتواترة  الأخبار  اأن 

ر�سمياً عن تفا�سيل �سفقة القرن، تتزامن 
اجلديدة  الإ�رسائيلية  القرارات  مع 
ال�سفة  من  كبرية  مناطق  ب�سم  املتعلقة 
الغربية، ول ي�ستبعد اأن تعلن اإ�رسائيل عن 
�سم اأرا�سي ال�سفة الغربية كلها، واعتبار 

�سكانها جاليات عربية فيها.
نتنياهو قبل يومني من موعد  اأعلن  وقد 
اأنه  الإ�رسائيلية  الت�رسيعية  النتخابات 
اجلديدة  احلكومة  ت�سكيله  بعد  �سي�سمح 
اأرا�سي  ب�رساء  اليهود،  للم�ستوطنني 
مالكها  من  الغربية  ال�سفة  يف  وعقارات 
النظر  بغ�ض  الفل�سطينيني،  واأ�سحابها 
اأو  »اأ«  كانت  �سواء  املنطقة  ت�سنيف  عن 
اجلديدة  حكومته  و�ستلتزم  »ج«،  اأو  »ب« 
اليهود  امل�ستوطنني  ممتلكات  بحماية 
ال�سكنية  التجمعات  داخل  كانت  لو  حتى 

الفل�سطينية.
اأعلن  فقد  وال�سياق  التوقيت  ذات  ويف 
احلكومة  ي�سكل  ل  قد  الذي  نتنياهو، 
النتخابات  نتائج  على  بناًء  اجلديدة 
الولية، عزمه �سم م�ستوطنة كريات اأربع 
امل�سادة على اأر�ض مدينة اخلليل، والتي 
وقادتهم،  امل�ستوطنني  غالة  ي�سكنها 
من  وا�سعة  مناطق  �سم  نيته  عن  ف�ساًل 
ي�سكن  التي  تلك  خا�سًة  اخلليل،  مدينة 
فيها اليهود، وقد زار احلرم الإبراهيمي 
التي  نواياه  على  بناًء  املدينة  قلب  يف 

اأعلن عنها بعد النتهاء من زيارته. 
 اأما بالن�سبة ل�سم منطقة الغور الأردنية 
فهي خطوةٌ كانت متوقعة دائماً، ف�سلطات 
الحتالل الإ�رسائيلي ل تفكر اأبداً بالتخلي 
التي  ال�سرتاتيجية،  املنطقة  هذه  عن 
الأردن،  مع  الطويلة  حدودها  يف  تتحكم 
اجلي�ض  خمططات  يف  دائم  ثابت  وهي 
اأن  ويبدو  الإ�رسائيلية،  الأمنية  والأجهزة 
رئي�ض احلكومة الإ�رسائيلية القادم �سواء 
كان نتنياهو اأو غريه، فاإنه �سيم�سي قدماً 

يف اإجراءات �سم مناطق الغور، التي خلت 
باملواقع  وغ�ست  العرب،  �سكانها  من 
الع�سكرية وثكنات تدريب اجلي�ض، الأمر 
اأمنية  �رسورة  �سمها  من  يجعل  الذي 
وحاجة �سكانية، وفر�سة تاريخية يف ظل 

اإدارة ترامب ال�ستثنائية.
للكيان  بالن�سبة  النهاية  مرحلة   اإنها 
اإىل  اإ�رسائيل  و�سلت  فهل  ال�سهيوين، 
القمة التي �سيتلوها النحدار وال�سقوط، 
قراراٍت  من  القرارات  هذه  بعد  لي�ض  اإذ 
احتالل  ول  لها،  اآخر  تو�سع  ول  اأخرى، 
�سيكون  وبعدها  عربيٍة،  لأرا�ٍض  جديد 
مبا�رسٍة  مواجهٍة  يف  وم�ستوطنوه  الكيان 
مع ال�سعوب املحتلة اأر�سها، واملغت�سبة 
�ستتفق  بالتاأكيد  وهي  حقوقها، 
و�ستو�سع  جهودها  و�ستن�سق  و�ستتوحد، 
ال�سهيوين  للكيان  و�ستت�سدى  مقاومتها، 
تخ�رسه،  ما  لديها  يكون  ولن  واأطماعه، 
ولكن بالتاأكيد �سيكون عندها ما تك�سبه، 
ملوا�سلة  القوي  مربرها  لديها  و�سيكون 
وم�ساعفة  اجلهود،  وتن�سيق  املقاومة، 
الأهداف  حتقيق  اإىل  و�سولً  العمل، 

وا�ستعادة احلقوق.
فهل ينجح الإ�رسائيليون يف خمططاتهم، 
اأحالمهم،  ويحققوا  م�ساريعهم  وينفذوا 
ور�سمياً،  عملياً  كيانهم  اإطار  ويو�سعوا 
والإ�سالمية  العربية  الدول  �ستتمكن  اأم 
ومنظماتها الإقليمية واملحلية، بالتعاون 
من  منعهم  يف  الأممية  املوؤ�س�سات  مع 
اأم  ال�ستفزازية،  الإجراءات  بهذه  القيام 
اأن هذه القرارات �ستكون بداية انتفا�ساٍت 
واإ�سارة  عارمٍة،  �سعبيٍة  وثوراٍت  جديدٍة، 
واأ�سمل،  اأو�سع  م�سلحٍة  مقاومٍة  انطالق 
ال�سعب،  ويخو�سها  املقاومة،  تقودها 
جتعل قرارات العدو مكلفة له جداً مادياً 
ت�سقط  حتى  وع�سكرياً،  واأمنياً  وب�رسياً 

خمططاته وتتهاوى م�ساريعه.

دور الوليات املتحدة يف الكارثة الإن�سانية بالركبان
اأعلن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون 
اجلاري  العام  اأيلول/�سبتمرب   11 الإن�سانية 
اإىل  الثالثة  الإن�سانية  القافلة  و�سول  عن 
الوليات  عليه  ت�سيطر  الذي  الركبان  خميم 
الإن�سانية  ال�سوؤون  من�سق  وقال  املتحدة. 
اإنه مت  مالك  �سجاد  املتحدة  لالأمم  املقيم 
توريد املواد الغذائية والأدوية وغريها. ويف 
هو  القافلة  اإر�سال  اأن  اأ�ساف  الوقت  نف�ض 
من التدابري املوؤقتة التي لن تتمكن من حل 

الزمة الإن�سانية.
املجتمع  يدعو  ذلك.  نفى  ال�سعب  ومن 
الهتمام  اإىل  �سنوات  عدة  خالل  الدويل 
لجئو  فيه  يقع  الذي  الإن�ساين  بالو�سع 
الو�سع حتى  يتح�سن هذا  ولكنه مل  الركبان 
حل  يعرقل  ماذا  ال�سوؤال:  ويظهر  الآن. 

الكارثة الإن�سانية؟

يف املقام الأول جتدر الإ�سارة اإىل اأنه يعترب 
هناك  الدولية  املنظمات  ممثلي  و�سول 
الأمريكية  القوات  وحتر�ض  للغاية.  �سعباً 
وامللي�سيات املوالية لها حميط منطقة 55كم 
)التنف( ومتنع من جميع حماولت الدخول 
اقرتبت  عندما  املثال  �سبيل  على  فيها. 
التنف  من  ال�سوري  العربي  اجلي�ض  وحدات 
الأمريكي  الطريان  ا�ستهدفها   2017 عام 
اإنه تعترب  وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية 

هذه الأعمال الدفاع الذاتي فقط.
بني  الطويلة  الفرتات  توؤكد  الوقت  نف�ض  يف 
 ،2018 الثاين/نوفمرب  )ت�رسين  القوافل 
�سباط/فرباير 2019 واأيلول/�سبتمرب 2019( 
اأنه ت�سعى الوا�سنطن اإىل تاأخر تنفيذ العملية 

الإن�سانية بالركبان.
امل�ساعدة  تو�سيل  يتم  اأن  املمتع  من 

الأخرى  ال�سورية  املناطق  اإىل  الإن�سانية 
تن�سيق  ملكتب  وفقاً  تواتراً.  اأكرث  ب�سكل 
الأمم  موظفو  نفذ  الإن�سانية  ال�سوؤون 
املتحدة 20 عملية بنقل امل�ساعدة الإن�سانية 
من تركيا اإىل �سمال غرب �سوريا يف متوز/

هذه  �ساحنة يف   726 وا�سرتكت   2019 يوليو 
�سمت  املقارنة  �سبيل  وعلى  العمليات. 
الركبان  اإىل  و�سلت  التي  الإن�سانية  القافلة 

118 �ساحنة.
ق�سية  والأطباء  امل�ست�سفيات  نق�ض  ويعترب 
مقيمة  كلمات  وبح�سب  للمخيم.  ثانية 
املخيم اإميان اخلري ل ي�ستلم الالجئون على 
الأدوية واملواد الغذائية بكميات كافية. ومع 
ذلك اأكد املبعوث الأمريكي اخلا�ض ل�سوؤون 
�سوريا جيم�ض جيفري اأنه لن تقّدم الوليات 
املتحدة امل�ساعدة الإن�سانية لالجئني لأنها 

البلدان  قبل  من  املمكنة  التهم  من  تخوف 
الأخرى يف احتالل املنطقة ووجود القوات 
على  ورداً  موقت.  هو  �سوريا  يف  الأمريكية 
ال�سحفية  قالت  الأمريكي  ال�سيا�سي  بيان 
ال�سورية دمية احللبي اإنه تبدو كلماته وقاحة 
احتلت  اأن  بعد  �سيما  ل  وكاذبة  و�سفاقة 
الوا�سنطن الأرا�سي ال�سورية �رسق الفرات.

املحتمل  غري  من  جفري  بيان  الرغم  على 
التنف  من  الأمريكية  القوات  تن�سحب  اأنه 
اأو ت�سمح ان�سحاب الالجئني من املخيم يف 

امل�ستقبل القريب. وهناك اأ�سباب لذلك.
جمل�ض  رئي�ض  اأعلن  ببعيد  لي�ض  وقت  منذ 
اأنه  العبود  خالد  الأ�ستاذ  ال�سوري  ال�سعب 
يف  داع�ض  اإرهابيي  الإبيا�ض  البيت  يدرب 
الالجئني  ت�ستخدم  لكلماته  وفقاً  التنف. 
كدروع ب�رسية و«اأي ان�سحاب لهوؤلء الأهايل 

املحتجزين، هذا يعني اأن جمموعات داع�ض 
الوليات  �ستنف�سج  وبالتايل  تنك�سف،  �سوف 
اأن يخرج  املتحدة الأمريكية، لذلك �ستمنع 

هوؤلء املحتجزين من هذا املخيم.«
هذا وتتحمل الوا�سنطن امل�سوؤولية املبا�رسة 
على و�سع يف الركبان وتعترب اأعمالها عقبة 
هناك.  الإن�سانية  الأزمة  ت�سوية  يف  رئي�سية 
ويف هذه الظروف احلل الوحيد املمكن هو 
�سيطرة  حتت  )التنف(  55كم  منطقة  عودة 
وتوزيع  املخيم  واإغالق  ال�سورية  احلكومة 
الالجئني على اأماكن �سكانهم قبل احلرب اأو 
مراكز الإيواء احلكومية. و�ست�سمح املراقبة 
جميع  بتجنب  الدولية  املنظمات  قبل  من 
ال�ستفزازات والتالعب وت�سمن ل�رسعيتها.

ال�سحفي امل�ستقل ال�سوري
عبد اهلل ال�سامر



 

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

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

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

حم�رش تبليغ حم�رش احتجاج بالدفع  عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 412 من ق.اإ.م.اإ(

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

 SARL UMUT CAN YAPI : )بناء على طلب ال�شيد)ة
Groupement Polikan Karamoden : شد�-

  00164-004 B zeralda 2 Route du lycee villa : العنوان
القليعة 164 احلاملة لرقم 2019/03 مببلغ  ال�شعبي اجلزائري وكالة  القر�س  ال�شفتجة امل�شحوبة لدى   : التنفيذي املتمثل يف  ال�شند  -مبقت�شى  

15.000.000.00 دج خم�شة ع�رش مليون دينار جزائري مرفقة ب�شهادة عدم الدفع من نف�س البنك 2019/06/10
بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�رش احتجاج بالدفع املوؤرخ يف 2019/07/18  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  
بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 719 184 77 003

بناءا على حم�رش تبليغ احتجاج بالدفع عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/08/06
 بناءا على حم�رش تبليغ احتجاج بالدفع عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/08/13

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية �شادر 
عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/09/16 فهر�س رقم 19/3988 ياأذن بن�رش م�شمون عقد تبليغ ر�شمي املتمثل يف : حم�رش احتجاج 
بالدفع املوؤرخ يف 2019/07/18 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املت�شمن )) .... كلفناه بوفاء مبلغ 15.000.000.00 دج طبقا للقانون خالل مهلة 

20 ع�رشون يوما و ال �شي�رشع يف تنفيذ ال�شند املذكور اأعاله جربا ...((
كلفناه )ها( بالوفاء مبا ت�شمنه ال�شند التنفيذي طبقا للقانون خالل مهلة 20 ع�رشون يوما و ال �شي�رشع يف تنفيذ ال�شند املذكور اأعاله جربا.

املح�رش الق�شائي

حم�شر تبليغ حم�شر اإحتجاج  عن طريق الن�شر يف جريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة: 412 من قـ اإ م اإ(

- نحن املوقع غدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة  E رقم 01 ال�رشاقة .----------------------------------------
---------------------------------- -- SARL UMUT CAN YAPI : )بناء على طلب ال�شيدة)ة*

----------------------------------------------------. Groupement Polikan Karamoden :شد�
-------

-------------------------------- 00164-004 B ZERALDA 2 Route du lycée villa :الكائن مقره)ها( بـــــ
- مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف ال�شفتجة امل�شحوبة لدى القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة القليعة 164 احلاملة لرقم 01/2018 

مببلغ )10.000.000.00( ع�رش مليون دينار جزائري ، مرفقة ب�شهادة عدم الدفع من نف�س البنك 2019/06/10------------
- بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

- حم�رش اإحتجاج بالدفع املوؤرخ يف 2019/07/18 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمونة  -----------------------------
-------

- بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة رقم 003 719 119 77 .-------------------------
 /08/06 بتاريخ  باملحكمة  التعليق  طريق  عن  بالدفع   اإحتجاج  حم�رش  تبليغ  حم�رش  على  بناءا   -

---------------------------2019
- بناءا على حم�رش تبليغ حم�رش اإحتجاج بالدفع  عن طريق التعليق بالبلدية  بتاريخ 08/13/ 2019---------------------

-------- بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ 
بجريدة يومية وطنية �شادرة عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 16/ 2019/09، فهر�س رقم 19/3989 ياأذن بن�رش م�شمون عقد 
التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رش اإحتجاج  بالدفع املوؤرخ يف 2019/07/18 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمونة ، املت�شمن ))... 
كلفناه بوفاء مبلغ )10.000.000.00( دج طبقا للقانون خالل مهلة )20( ع�رشون يوم و اإل �شي�رشع يف تنفيذ ال�شند املذكور اأعاله 

جربا ...((-------------------------
كلفناه )ها( بالوفاء  مبا ت�شمنه ال�شند التنفيذي طبقا للقانون خالل مهلة )20( ع�رشون يوم و اإل �شي�رشع يف تنفيذ ال�شند املذكور 

اأعاله جربا ...((--------

الو�شط:2019/09/21

الو�شط:2019/09/21

الو�شط:2019/09/21

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

حكم
جمل�س ق�شاء : تيبازة
حمكمة : ال�رشاقة 

الق�شم : �شوؤون ال�رشة 
رقم اجلدول :19/00166
رقم الفهر�س: 19/00129
تاريخ احلكم : 19/03/21

باجلل�شة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة تيبازة 
بتاريخ الواحد و الع�رشون من �شهر مار�س �شنة األفني و ت�شعة ع�رش 

برئا�شة ال�شيد)ة( : حممدي منية    قا�شي
و مب�شاعدة ال�شيد)ة( : بن عيا�س حممد ا�شالم   اأمني �شبط

و بح�شور ال�شيد)ة( : �رشدون اإ�شحاق    وكيل اجلمهورية 
�شدر احلكم الأتي بيانه

بني ال�شيدة :
01(تقزايت الزهرة              مدعي       حا�رش 

العنوان : �شارع عي�شات حممد �شيدي را�شد ولية تيبازة  
املبا�رش للخ�شومة بنف�شه 

�شد :
01(عثماين فتيحة                    مدعي عليه      حا�رش

العنون : �شارع عي�شات حممد �شيدي را�شد ولية تيبازة  
املبا�رش للخ�شومة بوا�شطة الأ�شتاذ)ة( : مكنا�س ليلى )تعيني تلقائي (  

05( وكيل اجلمهورية                    ممثل النيابة         حا�رش
و لهذه الأ�شباب

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رشة علنيا ،  ابتدائيا ح�شوريا : 
يف ال�شكل : قبول اإعادة ال�شري يف الدعوى 

يف املو�شوع : اإفراغ احلكم ال�شادر قبل الف�شل يف املو�شوع عن حمكمة احلال ق�شم �شوؤون الأ�رشة 
ال�شادر بتاريخ 2017/12/28 فهر�س رقم 17/02021 و بالنتيجة لذلك امل�شادقة على تقرير اخلربة 
املنجزة من قبل اخلبري الطبي الدكتور ترزوت يطو حممد طبيب خمت�س يف المرا�س العقلية املودعة 
على  باحلجر  احلكم  بذلك  و   2018/79 رقم  2018/04/11 حتت  بتاريخ  املحكمة  �شبط  امانة  لدى 
اإبنة حممد و الزهرة تقزايت  املرجع �شدها عثماين فتيحة املولودة بتاريخ 1985/05/22 بحجوط 
و تعيني املرجعة يف اخل�شام و هي والدتها امل�شماة تقزايت الزهرة املولودة بتاريخ 1961/01/21 

ببو�شماعيل ابنة تقزايت اأم ال�شعد مقدما عليها لرعايتها و القيام ب�شوؤونها . 
�شهادة ميالد املحجور عليها مبنطوق  بالتاأ�شري على  هام�س  اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�س 

احلكم القا�شي باحلجر على اأن يعد هذا التاأ�شري اإ�شهار و لذلك ب�شعي من النيابة العامة 
مع حتميل املرجعة بامل�شاريف الق�شائية مبا فيها م�شاريف اخلربة 

و به حرر احلكم يف اليوم و ال�شهر و ال�شنة املذكورين اأعاله و يلي الم�شاء على ا�شله من طرفنا نحن 
الرئي�شة و اأمني ال�شبط 

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر يف جريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612 و 613و 412 من قـ اإ م اإ (

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

*بناء على طلب ال�شيدة)ة( : طالب يو�شف �شاحب موؤ�ش�شة جنارة اخل�شب – قيد �شخ�س طبييعي -- -----
الكائن مقره)ها(بــ: حمل رقم 01 املكان امل�شمى تالة مداح قرية تامدة بلدية واقنون ولية تيزي وزو ---

القائم يف حقه)ها( الأ�شتاذ)ة( : خمتاري عبد اجلليل – املحامي --------------------------------------
�شد: ال�رشكة ذات الأ�شهم امل�شماة »كا.اأو.جي.تي SPA KEGT  املمثلة يف �شخ�س مديرها.----------

الكائن مقره)ها( بـــــ: جتزئة ج رقم 36 درارية – اجلزائر --------------------------------
التنفيذية رقم  الرتتيب 19/01439 فهر�س 19/1247 املمهوربال�شيغة  بتاريخ 28/ 2019/03 رقم  ال�رشاقة  رئي�س حمكمة  ال�شيد  اأمر �شادر عن  التنفيذي املتمثل يف  ال�شند  - مبقت�شى 

2019/2087 امل�شلمة بتاريخ 2019/06/16-----------------------------------
- بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 25/ 2019/08 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة---

- بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف 2019/08/25 ------------------------------------
- بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/08/25----------------------------------

- بناءا على حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ  يف 2019/08/25---------------------------------------- 
- بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة رقم 004 088 731 77 .-------------------------

- بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 08/27/ 2019------------------------------------
- بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 08/29/ 2019------------------------------------- بناء على املادة 
412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 16/ 2019/09 حتت رقم 19/3878، فهر�س رقم 
19/3992 ، ياأذن بن�رش م�شمن عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف – حم�رش تكليف بالوفاء  املوؤرخ يف 25 /2019/08 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي املتمثل يف اأمر �شادر 
عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 03/28/ 2019 رقم الرتتيب 01439/ فهر�س 1247/ 19 املمهور بال�شيغة التنفيذية رقم 2087 /2019 امل�شلمة بتاريخ  2019/06/16 ، املت�شمن ما 

يلي : )) ... ناأمر املطلوبة ال�رشكة ذات الأ�شهم امل�شماة »كا.اأو.جي.تي SPA KEGT  املمثلة يف �شخ�س مديرها العام الكائن مقره)ها( بـــــ: جتزئة ج رقم 36 درارية – اجلزائر 
باأدائها للطالب طالب يو�شف �شاحب موؤ�ش�شة جنارة اخل�شب – قيد �شخ�س طبييعي -الكائن مقره)ها(بــ: حمل رقم 01 املكان امل�شمى تالة مداح قرية تامدة بلدية واقنون ولية تيزي وزو  
مبلغ الدين املتبقي و املقدر بـ )18.744.480،00( دج مع تبليغ املدين باأن له احلق يف الإعرتا�س يف هذا الأمر خالل 15 يوم من يوم التبليغ عمال بن�س املادة 308 من قانون الإجراءات 

املدنية و الإدارية .....(( ---------
-كما نبهناه)ها( باأن له )ها( اأجل 15 يوم للوفاء ت�رشي من تاريخ التليغ الر�شمي و اإل �شي�رشع يف تنفيذ ال�شيد املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية 

حم�شر تبليغ حم�شر اإحتجاج  عن طريق الن�شر يف جريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة: 412 من قـ اإ م اإ(

- نحن املوقع غدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة  E رقم 01 ال�رشاقة .----------------------------------------
---------------------------------- -- SARL UMUT CAN YAPI : )بناء على طلب ال�شيدة)ة*

-----------------------------------------------------------. Groupement Polikan Karamoden :شد�
-------------------------------- 00164-004 B ZERALDA 2 Route du lycée villa :الكائن مقره)ها( بـــــ

لرقم 03/2019 مببلغ  القليعة 164 احلاملة  وكالة  ال�شعبي اجلزائري  القر�س  لدى  ال�شفتجة امل�شحوبة  املتمثل يف  التنفيذي  ال�شند  - مبقت�شى 
)15.000.000.00( خم�شة ع�رش مليون دينار جزائري ، مرفقة ب�شهادة عدم الدفع من نف�س البنك 2019/06/10------------

- بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 
- حم�رش اإحتجاج بالدفع املوؤرخ يف 2019/07/18 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمونة  ------------------------------------

- بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة رقم 003 719 184 77 .-------------------------
- بناءا على حم�رش تبليغ حم�رش اإحتجاج بالدفع  عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 08/06/ 2019---------------------------

- بناءا على حم�رش تبليغ حم�رش اإحتجاج بالدفع  عن طريق التعليق بالبلدية  بتاريخ 08/13/ 2019----------------------------- بناء 
على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية �شادرة عن 
ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 16/ 2019/09، فهر�س رقم 19/3988 ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رش اإحتجاج  
بالدفع املوؤرخ يف 2019/07/18 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمونة ، املت�شمن ))... كلفناه بوفاء مبلغ )15.000.000.00( دج طبقا للقانون خالل 

مهلة )20( ع�رشون يوم و اإل �شي�رشع يف تنفيذ ال�شند املذكور اأعاله جربا ...((-------------------------
كلفناه )ها( بالوفاء  مبا ت�شمنه ال�شند التنفيذي طبقا للقانون خالل مهلة )20( ع�رشون يوم و اإل �شي�رشع يف تنفيذ ال�شند املذكور اأعاله جربا 

--------))...

حم�شر تبليغ اإنذار ل�شداد الدين   عن طريق الن�شر يف جريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة: 412 من قـ اإ م اإ(

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

*بناء على طلب ال�شيدة)ة( : بنك القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة عني بنيان 153 -- ---------------------------
�شد: قني فاطـــمة الزهراء  .-----------------------------------------------------------

ال�شاكن)ة( بـــــ: حي 162 م�شكن بو�شاوي 03 ع 10 رقم 02 ال�رشاقة اجلزائر  -----------------------------
ال�شاكن)ة( كذلك  بـــــ: حي العمارة 02 الطابق الأر�شي رقم اأ 29 ال�رشاقة اجلزائر -----------------------------------------

--
- بناءا على اإنذار ل�شداد الدين  موقع من طرف الأ�شتاذة بلبنة فاطمة ------------------------------------------------

----------
- بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

- حم�رش ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين  املوؤرخ يف 2019/07/21 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمونة  ------------------------------
- بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة رقم 003 719 207 77 .-------------------------

- بناءا على حم�رش ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين  عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 08/06/ 2019------------------------------
--

- بناءا على حم�رش ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية  بتاريخ 08/06/ 2019--------------------------------
--- بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية 
�شادرة عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 28/ 2019/08، حتت رقم 19/3853 ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رش 
ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين  املوؤرخ يف 2019/07/21 عن طريق ر�شالة بريدية املت�شمن مايلي :  ))... حيث انه و على هذا الأ�شا�س و مبوجب 
هذا الإنذار نخربكم بوجوب المتثال له و ذالك بت�شديد مبلغ 2.149.953.02  دج اأي مليونني و مائة وت�شعة و اأربعون الف و ت�شعمائة  و ثالثة و 
خم�شون دينار و اثنان �شنتيم ، يف مدة اأق�شاها خم�شة ع�رش )15( يوما من تاريخ ا�شتالمه . و يعترب هذا اآخر اإنذار لكم  ، حيث اأنه و بعد اإنق�شاء 
مهلة خم�شة ع�رش )15( يوما من تاريخ ا�شتالم هذا لاإنذار �شوف ن�شطر اإىل اإ�شت�شدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا لأحكام املادة 124 من الأمر 

11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 و املتعلقبالنقد و القر�س ...(( 

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

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

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

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

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

بناء على طلب ال�شيد)ة( : فقري عالل  
املقيم)ة( ب : حي 50 م�شكن ال�شويدانية 

القائم يف حقه الأ�شتاذ )ة( : بو�شعادي املن�شف 
-�شد : عكنون الغالية من مواليد 1982/07/18 بنقاو�س ابن �شليمان و فاطمة �رشاقي متزوج )ة( تاجرة 

املقيم)ة( ب : فيال رقم 19 �رشاقي اأولد فايت ال�رشاقة اجلزائر  
-مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة بئرمراد راي�س ق�شم جنح     بتاريخ 2018/01/30 رقم اجلدول 17/05286  رقم الفهر�س 18/00495 املمهور 

بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2019/07/01 حتت رقم 2019/1765 . 2018  
-بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/07/23 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  
-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/07/23

-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/07/23 
بناءا على حم�رش  تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/07/23 

 
-بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 004 089 842 77

-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/07/29
- بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/07/29

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/08/28 حتت 
رقم 19/3674  فهر�س رقم 19/3852، ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/07/23 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة 
لل�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة بئرمراد راي�س ق�شم اجلنح   بتاريخ 18/01/30  رقم اجلدول 17/05286 رقم الفهر�س 18/00495 املمهور بال�شيغة التنفيذية 

امل�شلمة بتاريخ 2019/07/01 حتت رقم : 2019/1765   
املت�شمن ما يلي  )).... من حيث املو�شوع : الزام املتهمة املدان باأن يوؤدي للطرف املدين مبلغ امل�شلوب املقدر ب�شتة ماليني و مئة و ع�رشون الف دينار )6.120.000 دج 
( و واحد مليون دينار )1.000.000 دج ( كتعوي�س عن ال�رشار الللحقة به ، مع حتميل املتهمة املدان امل�شاريف الق�شائية املقدرة ب 800 دج و حتديد مدة الكراه البدين 
بحدها الأق�شى   ....((  -كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإل �شي�رشع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق 

القانونية .
املح�رش الق�شائي 

الو�شط:2019/09/21

الو�شط:2019/09/21

الو�شط:2019/09/21

الو�شط:2019/09/21
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بقلم: احلملة الوطنية 
ال�شرتداد جثامني ال�شهداء 

الفل�شطينيني والعرب املحتجزة 

ي�ستعد ال�سعب الفل�سطيني الحياء 
فعاليات اليوم الوطني ال�سرتداد 
الفل�سطينيني  ال�سهداء  جثامني 
ثالجات  املحتجزة يف  والعرب 
ال�سهيوين،  االرقام  ومقابر 
وجلاأت  اآب/اغ�سط�س.   27 يف 
ال�سهيوين  االحتالل  �سلطات 
اىل  ال�سنوات  ع�رشات  منذ 
ال�سهداء  جثامني  احتجاز 
وخا�سة  والعرب،  الفل�سطينيني 
عمليات  بتنفيذ  يقومون  الذين 
كنوع  �رشية،  مقابر  يف  فدائية، 
ال�سهداء  لذوي  العقاب  من 
النظرة  القاء  من  وحرمانهم 
مبا  وت�سييعهم  عليهم  االخرية 
وفق  ودفنهم  بت�سحياتهم،  يليق 
وح�سب  اال�سالمية.  ال�سعائر 
توثيق احلملة الوطنية ال�سرتداد 
حتى  يوجد  ال�سهداء  جثامني 
حمتجزا  �سهيدا   51 نحو  االن 
يف ثالجات االحتالل، بينما بلغ 
قبل  من  توثيقه  مت  ما  اإجمايل 
بالغات  اىل  ا�ستنادا  احلملة 
واملنظمات  ال�سهداء  عائالت 
ينتمون  كان  التي  الفل�سطينية 
مت  �سهيد   400 حوايل  لها 
وما  منهم،   131 جثامني  حترير 
يف  حمتجزا  �سهيدا   253 زال 
االأرقام )ح�سب �سجالت  مقابر 
احلملة( وكان اخر جثمان موثق 
لدينا دفن يف مقابر االأرقام يعود 
منذ  مفقودا  و68   ،2008 للعام 
بداية االحتالل. وداأبت �سلطات 
االحتالل على احتجاز جثامني 
ال�سهداء يف مقابر �رشية اقامتها 
"مقابر  بـ  عرفت  ال�ساأن  لهذا 
االأرقام" وهي عبارة عن مدافن 
باحلجارة  حماطة  ب�سيطة، 
لوحة  قرب  كل  فوق  ومثبت 
معدنية حتمل رقماً معيناً، بدال 
رقم  ولكل  ال�سهداء،  ا�سماء  من 
املعلومات  ي�سمل  ملف خا�س، 
�سهيد،  بكل  اخلا�سة  والبيانات 
وتعترب املقابر مناطق ع�سكرية 
مقابر   4 ُور�سدت  مغلقة. 
االحتالل  �سلطات  لدى  ارقام 
يف  الواقعة  االأرقام  مقربة  هن: 
ملتقى  عند  ع�سكرية  منطقة 
املحتلة  الفل�سطينية  احلدود 
ومقربتني  اللبنانية،  ال�سورية 

�سمال  ومقربة  االردن،  غور  يف 
متتنع  حيث  طربيا،  مدينة 
اإعطاء  عن  االحتالل  �سلطات 
ال�سهداء  لذوي  وفاة  �سهادات 
من  باأ�سماء  قوائم  تقدمي  او 
واأماكن  جثامينهم  حتتجز 
ان  بل  احتجازهم،  وظروف 
اىل  ا�سارت  ا�رشائيلية  تقارير 
االهمال  يعرتيه  امللف  هذا  ان 
والفو�سى، وان الكثري من القبور 
جرفت ب�سبب االمطار وال�سيول 
من  والكثري  ال�ستاء  ف�سل  يف 

اجلثامني فقدت.
يف  القد�س  هبة  اندالع  ومع   
اول/اكتوبر  ت�رشين  من  االول 
امتازت  والتي   2015 عام 
قرر  والده�س،  الطعن  بعمليات 
اال�رشائيلي  االمني  املجل�س 
 13 يف  )الكابينت(  امل�سغر 
العودة  اول/اأكتوبر  ت�رشين 
جثامني  احتجاز  �سيا�سة  اىل 
ال�سهداء، بعد ان كان قد توقف 
ومنذ   .2008 عام  منذ  عنها 
احتجزت  فقد  الكابينت،  قرار 
اكتوبر  منذ  االحتالل  �سلطات 
2015، ما يزيد عن 230 �سهيدا 
و�سهيدة تراوحت فرتة االحتجاز 
يزيد  ما  اىل  اأيام  ثالثة  بني  ما 
عن �سنتني، واأفرج عن معظمهم 
 51 اليوم  هذا  حتى  وبقي 
ت�سليم  �سهيدا يرف�س االحتالل 
حتت  عائالتهم  اىل  جثاميهم 
ا�ستخدامهم  منها  كثرية،  حجج 
املقاومة  مع  تفاو�س  كورقة 
معلومات  ملعرفة  غزة  يف 
االإ�رشائيليني  اجلنود  عن 
احلرب  منذ  لديها  املحتجزين 
قامت  كما   .2014 عام  االأخرية 
بدفن  االحتالل  �سلطات 
يف  منهم  �سهداء  اأربعة  جثامني 
مع  احلدودية  ادم  ج�رش  مقربة 
احتجاز  على  واأبقى  االردن، 
بعد  الثالجات  يف  االأكرب  العدد 
حمكمة  من  امر  ا�ست�سدار 
الت�رشف  بعدم  العليا  االحتالل 
قرار  �سدور  حلني  بجثامينهم 
وينا�سل  بخ�سو�سهم.  حمكمة 
�ستى  بطرق  الفل�سطينيون 
ابنائهم  جثامني  ال�ستعادة 
وال�سهداء العرب بطرق خمتلفة 
�سواء عن طريق حماكم االحتالل 
املقاومة  خالل  من  حتى  او 
كما  اللبنانية  او  الفل�سطينية 
حدث خالل ال�سنوات املا�سية، 

من  املئات  حترير  مت  حيث 
ب�سفقات  ال�سهداء  جثامني 
تبادل اال�رشى. ومل يغب اجلهد 
فقد  امللف،  هذا  عن  ال�سعبي 
احلملة   2008 عام  يف  ولدت 
جثامني  ال�سرتداد  الوطنية 
ال�سهداء املحتجزة والك�سف عن 
م�سري املفقودين كحملة وطنية 
�سعبية هي االكرب واالن�سط من 
القد�س  مركز  اأطلقها  نوعها، 
وحقوق  القانونية  للم�ساعدة 
عائالت  من  مببادرة  االإن�سان 
جثامني  املحتجزة  ال�سهداء 
احلملة  وتهدف  ابنائهم. 
االحتالل  حكومة  اإلزام  اىل 
عن  باالإفراج  االإ�رشائيلي 
الفل�سطينيني  ال�سهداء  جثامني 
يف  لديها  املحتجزة  والعرب 
ذويهم  لتمكني  االأرقام،  مقابر 
وفقا  ودفنهم  ت�سييعهم  من 
الفل�سطينية  الوطنية  للتقاليد 
يليق  ومبا  الدينية،  وال�سعائر 
والوطنية،  االإن�سانية  بكرامتهم 
االحتالل  حكومة  واإلزام 
املفقودين  م�سري  بتحديد 
اأي  اإعطاء  عن  متتنع  الذين 
وتتمحور  ب�ساأنهم.  معلومات 
على  الوطنية،  احلملة  فل�سفة 
واإقليمي  وطني  عام  راأي  ح�سد 
حكومة  على  �ساغط  ودويل 
بالقانون  لاللتزام  االحتالل 
واتفاقات  االإن�ساين،  الدويل 
من   17 املادة  �سيما  جنيف، 
والتي  االأوىل  جنيف  اتفاقية 
باحرتام  املتعاقدة  الدول  تلزم 
من  احلرب  �سحايا  جثامني 
ذويهم  ومتكني  املحتل  االقليم 
لتقاليدهم  وفقا  دفنهم  من 
م�ستندة  والوطنية،  الدينية 

بذلك اىل عائالت ال�سهداء.
وثيقة  اأول  احلملة  واأ�سدرت 
فل�سطينية حول ق�سية ال�سهداء 
املحتجزة جثاميهم واملفقودين 
طبعتني  منه  طبعت  كتاب  يف 
 2010 العام  مطلع  يف  االأوىل 
بعنوان " لنا اأ�سماء ... ولنا وطن 
واإجنازات  تطورات  الكتاب   ،"
وحاالت  لق�سايا  ووثق  احلملة، 
ال�سهداء املحتجزة  جديدة من 
وي�سك  واملفقودين.   جثاميهم 
�سلطات  بقيام  الفل�سطينيون 
اع�ساء  ب�رشقة  االحتالل 
عدم  يف�رش  ما  ال�سهداء، 
لهم،  بالرقم احلقيقي  اعرتافها 

عائالت  روايات  وثقته  ما  وهو 
اىل  الدخول  ا�ستطاعوا  �سهداء 
معهد الطب العديل اال�رشائيلي 
والذين اكدوا ان جثث اوالدهم 
ي�سري  ب�سورة مريبة ما  خميطة 
وهو  منهم،  اع�ساء  �رشقة  اىل 
ال�سحفي  اكده  كان  الذي  االمر 
بو�سرتوم  دونالد  ال�سويدي 
ن�رشه  �سحفي  حتقيق  يف 
بالديت  اأفتوم  �سحيفة  يف 
اغ�سط�س  اب/   يف  ال�سويدية 
"اإ�رشائيل  ان  فيه  ك�سف    2009
الفل�سطينيني  قتل  يف  متورطة 
اأج�سادهم  من  اأع�ساء  وانتزاع 
اأ�سواق  عرب  فيها  واملتاجرة 
كما  الرابحة".  االأع�ساء  جتارة 
يف  اال�رشائيلي  التلفزيون  ن�رش 
فيه  قال  تقريرا   2012 دي�سمرب 
والعظام  كالقرنيات  اأع�ساء  اإن 
الطويلة اإ�سافة اإىل جلد الظهر 
الفل�سطينيني  من  تنزع  كانت 
يف  عائالتهم.  موافقة  دون  من 
ي�سدق  مل   2010 اآب/اغ�سط�س 
عارورة  بلدة  يف  الفل�سطينيون 
انهم  اهلل،  رام  غرب  �سمال 
ال�سهيد  رفات  اخريا  احت�سنوا 
م�سهور العاروري، وانهم ي�سيعوه 
يف جنازة �سعبية ووطنية مهيبة، 
يف  االحتجاز  من  �سنة   35 بعد 
مقابر االرقام، اىل ان مت االفراج 
عنه بعد عامني من املرافعات 
للحملة  القانوين  والن�سال 
الوطنية امام حماكم االحتالل، 
ا�سرتداد  كذلك  عام  بعد  ليتم 

جثمان ال�سهيد حافظ اأبو زنط 
بعد 35 عاما من االحتجاز وقد 
كان رفيقا لل�سهيد العاروري يف 
العاروري  وكان  العملية.  نف�س 
يف  ا�ست�سهدا  قد  زنط  وابو 
عملية  خالل   ،1976 اأيار/مايو 
منطقة  يف  نفذت  فدائية 
عام  ويف  احلدودية.   االأغوار 
على  الفل�سطينيون  كان   2012
موعد مع ال�سهداء وهم يعودون 
ا�سرتداد  مت  حني  �سعبهم  اىل 
و�سهيدة  �سهيدا   91 جثامني 
افرجت عنهم �سلطات االحتالل 
كمبادرة ح�سن نية جتاه ال�سلطة 
العودة  اجل  من  الفل�سطينية 
االف  مئات  معها.  للمفاو�سات 
مدن  يف  خرجوا  الفل�سطينيني 
ال�سفة الغربية و�سيعوا ال�سهداء 
يف مواكب مهيبة، وهم ملفوفني 
وما  الفل�سطينية.  باالعالم 
يوؤكد انتهاك �سلطات االحتالل 
وتالعبها  ال�سهداء،  جلثامني 
ان 18 جثمانا  بهذا امللف، هو 
من التي جرى ت�سليمها يف 2012 
وبعد  الهوية،  معروفة  تكن  مل 
التعرف  مت  العمل  من  �سهور 
فقط  جثامني  ثمانية  على 
عائالتهم،  اىل  ت�سليمهم  وجرى 
بت�سعة  االحتفاظ  يتم  بينما 
اىل  اهلل  رام  مقربة  يف  جثامني 
ان يتم معرفة عائالتهم، ا�سافة 
اىل جثمان عا�رش جرى ت�سليمه 
من  ل�سهيد  جثمان  باعتباره  لنا 
مدينة نابل�س لكن تبني انه لي�س 

هو بعد اجراء الفح�س النووين 
االن  حتى  التعرف  يتم  ومل 
وا�سدرت  وعائلته.  هويته  على 
حمكمة االحتالل العليا يف 2013 
قرارا بت�سليم جثامني 36 �سهيدا 
و�سهيدة ومت ت�سليم جثامني 27 
االأوىل  االأ�سهر  منهم يف  �سهيدا 
من العام 2014، لتوقف �سلطات 
االحتالل فيما بعد ت�سليم الباقي 
ال�سيا�سي.  الو�سع  حجج  حتت 
يف  االحتالل  �سلطات  و�سعت 
جثامني  فيها  تُ�سلم  مرة  كل 
ال�سهداء اىل و�سع �رشوط على 
يف  وحتديدا  ال�سهداء،  ذوي 
تفر�س  حيث  القد�سن  مدينة 
�رشطة االحتالل �رشوطاً قا�سيًة 
الدفن  كا�سرتاط  جمحفًة، 
الفورّي بعد ت�سلّم اجلثمان دون 
وت�سليمه  ونية،  ت�سييع  م�سرية 
وبح�سور  الليل،  منت�سف  بعد 
االأقارب  من  جداً  قليل  عدد 
 30 او   20 اىل  عددهم  ي�سل 
فقط، مع دفع كفالة مالية ت�سل 
ذلك.  وغري  دوالر،  اآالف   6 اإىل 
و�ست�ستمر احلملة حتى ا�سرتداد 
اخر جثمان عربي او فل�سطيني 
ووقف  االحتالل  لدى  حمتجز 
الزال  التي  اجلرمية  هذه 
بداية  منذ  االحتالل  ميار�سها 
الفل�سطينية  لالأرا�سي  احتالله 

عام 1948 وحتى اليوم.

يوؤمن الفل�شطينيون اأن فل�شطني �شتعود، ويرجع اإليها اأهلها من منايف االأر�ض وخميمات الغربة وال�شتات، و�شيعود ال�شهداء من حيث و�شلت رحلتهم االأخرية، �شيعودون بدمائهم 
امل�شيئة، ومالب�شهم املمزقة من اال�شتباك، و�شعرهم املمتلئ بغبار االأر�ض، وبنادقهم على اأكتافهم، �شيعودوا ال�شهداء اأفواجا اأفواجا وهم يرددون �شوية ن�شيدهم ملن انتظرهم، 

"كل لغم كان تطهريا وع�شقا، كل جرح كان حدا، كان فجرا كان افقا، قد ا�شفنا جرحنا لالر�ض ار�شا ومددناه اىل اعماقها برقا وعرقا، ان ت�شللنا وعدنا او قتلنا �شوف من�شي ليلة 
فيها ونبقى، نحن قلنا ال النزال البنادق، ال لذبح االر�ض ال ملن يطوي البيارق".

ال�سهداء �سيعودون ولو بعد حني..
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�صهداء لدى االحتالل ال�صهيونى .. ال قرب وال قبلة وداع
تقرير : هانى ال�ساعر

�سهيد من رفح:

تُقلّب �سلوى عبد العال )52 عاًما( 
من �سكان رفح جنوبي قطاع غزة، 
ُكتبًا درا�سية ومالب�س داخل خزانة 
�سغرية، حتمل رائحة فلذة كبدها 
حتتجز  الذي  عاًما(،   17( خالد 
منذ  االحتالل،  �سلطات  جثمانه 

مطلع يوليو/متوز اجلاري.
من  الثاين  يف  "خالد"  وا�ستُ�سهد 
اثنني  رفقة  اعتقاله  عقب  يوليو، 
الإطالق  تعّر�سهم  جراء  اآخرين 
نار من قبل جي�س االحتالل قرب 
ال�سياج االأمني �رشقي رفح؛ وبعد 
االإ�رشائيلي  اجلانب  اأبلغ  اأيام 
احلقوقية  "امليزان"  موؤ�س�سة 
)فل�سطينية غري حكومية( مبقتله، 
واأن االآخرين حمتجزين على قيد 

احلياة.
اجلثمان  ال�سهيد،  والدة  وتنتظر 
اجلمر،  من  اأحر  على  امُلحتجز 
قبلة  جنلها  تُقبل  اأن  اأجل  من 
الوداع االأخرية وتطمئن اأنه و�سع 
اأي  زيارته يف  قرٍب ميكنها من  يف 

وقت.
جنلي  م�سري  اأعرف  "ال  وقالت 
اأنه  اأعرفه  ما  كل  االآن،  حتى 
من  �سحبه  ومت  عليه،  النار  اأُطلق 
اأيام  وبعد  االحتالل،  جنود  قبل 
اأخربونا با�ست�سهاده، وُحرمنا من 
يف  بنجاحه  تهنئته  ومن  وداعه 

الثانوية العامة".
 14 يف  ولد  "جنلي  واأ�سافت 
الثانوية  واأنهى  �سبتمرب/اأيلول، 
التعليم  وزارة  اأعلنت  اإذ  العامة"، 
من  الثامن  يف  االمتحانات  نتائج 

على  اأيام  قبل  اأي  نف�سه،  ال�سهر 
ا�ست�سهاد خالد.

الدرا�سية  كتبه  يف  يكتب  "كان 
لطموحه  )اإ�سطنبول(،  العنوان 
تركيا،  يف  امُلحاماة  يدر�س  باأن 
ويُ�سبح قا�سي ُق�ساة، لكن حرمنا 
االحتالل من الفرحة وحرمه من 
ُحلمه واأمله، كاأي طفل و�ساب يف 

العامل"، وفق ال�سيدة املكلومة.
"توّجه  ت�رشد  احلادثة  يوم  وعن 
)خالد( اإىل احلدود مع اأ�سدقائه، 
كاأي طفل و�ساب يتوجه للم�ساركة 
يف امل�سريات ال�سلمية قرب �سارع 
 300 �سوى  يُبعد  ال  الذي  العودة، 
كان  االأمني،  ال�سياج  عن  مرت 
النار  ا بهم واأطلق  اجلي�س مرتب�سً
مرًتا   250-200 م�سافة  ودخل 

واختطفهم".
جنود  اأطلق  "ملاذا  وتت�ساءل: 
�سلمي  وهو  عليه  النار  االحتالل 
وفوق  بُجثته؟!،  ومّثلوا  مدين، 
ذلك اختطفوه وحرمونا منه، ومل 
تتمكن اأي جهة من روؤيته. ال يوجد 
اأي وجه حق الختطافه، مل يفعل 
بهم �سيًئا؛ كما اأنه ُقتل ب�سكل غري 

اإن�ساين اأمام النا�س".
بالقول  ال�سهيد  والدة  وتختتم 
التدخل  اجلهات  كل  "اأطالب 
اأودعه  ابني، حتى  الإعادة جثمان 
وتنطفئ النار امُل�ستعلة يف قلبي، 
واأدفنه يف قرب قريب مني. ال اأرى 
طفل  جثمان  احتجاز  من  هدًفا 
وجعلنا  معاناتنا،  زيادة  �سوى 

ن�سعر باحل�رشة".

طفل �سهيد:

عاًما(،   40( جزر  اأبو  جا�رش  اأما 

يو�سف  امُلحتجز  الطفل  والد 
)15 عاًما ون�سف(، املحتجز لدى 
اأفريل  �سلطات االحتالل منذ 29 
االآخر  هو  فيطالب  املا�سي، 
موؤكًدا  جنله؛  جثمان  باإخالء 
مل  الأنهم  ُجرحني؛  ُجرحهم  اأن 

يودعوه.
مل  طفل،  "يو�سف  جزر  اأبو  وقال 
يتخط ال�ساد�سة ع�رش من عمره، 
مع  احلدود  اإىل  طفل  كاأي  ذهب 
م�سريات  يف  للم�ساركة  اأ�سدقائه 
العودة؛ وهناك اأطلق اجلنود النار 
االأمتار  ع�رشات  بعد  على  عليهم 

من ال�سياج االأمني".
يديه  جنلي  "رفع  الرجل  واأو�سح 
بالنار،  ترموين  ال  لهم:  وقال 
عليه  النار  اأطلقوا  حينها  ولكن 
ينزف  وتركوه  ر�سا�سات  بعدة 
�سهود  رواية  ح�سب  �ساعة،  نحو 
اعتقل  طفل  بينهم  من  باملكان، 

واأفرج عنه بنف�س يوم احلادثة".
االرتباط  من  "اأبلغنا  واأ�ساف 
التن�سيق  )مديرّية  الفل�سطيني 
املدين/حكومية(  واالرتباط 
باالإفراج  وتفاجئنا  با�ست�سهاده، 
معه  كان  الذي  املعتقل  عن 
قيد  جنلي  جثة  وبقيت  باحلدث، 

االحتجاز".
وال  ملاذا،  نعرف  "ال  وت�ساءل 
لي�س  فهو  لذلك؛  مربر  يوجد 
يكن  مل  اأمني،  حدث  �ساحب 
يحمل �سوى )قطعة خبز وزجاجة 
يو�سف،  ويعترب  فقط!("،  ع�سري 
االبن اِلبكر لوالده، ولديه �سقيقني 
 8( ومراد  اأعوام(،   10( حممد 

اأعوام(، وثالثة �سقيقات يكرُبنه.
ي�ستطع  مل  اأنه  اإىل  والده  ولفت 
له؛  وفاة  �سهادة  على  احل�سول 
حقوقية  موؤ�س�سات  مع  وتوا�سل 

معلومات  )مركز  "بت�سيلم"  بينها 
يف  االإن�سان  حلقوق  اإ�رشائيلي 
االأرا�سي املحتلة/غري حكومي(، 
للعمل  الفل�سطينية،  "وامليزان" 

على ا�سرتداد اجلثمان.
كاأي  �رشعي،  "مطلبنا  وتابع 
اإكرامه  يجب  العامل  يف  جثمان 
عليه،  الوداع  نظرة  واإلقاء  بدفنه 
اأين  علم  على  نكون  اأن  نريد 
اجلميع  نزوره،  كي  مدفون،  هو 

يودعون اأبناءهم، اإال نحن".

مطالبات با�سرتداد 
اجلثامني:

مركز  حمامي  يوؤكد  بدوره، 
"امليزان حلقوق االإن�سان"، يحيى 
حمارب اأن لديهم "ثمانية ملفات" 
لفل�سطينيني  حمتجزة  جلثامني 
م�سريات  خالل  غزة  قطاع  من 
 30 يف  انطالقتها  منذ  العودة 

مار�س املا�سي.
املركز  حماميي  اإن  يحيى  وقال 
فيما  القانونية  اخلدمة  )يُقدم 
جثامني  احتجاز  مبلف  يتعلق 
حتّركوا  االحتالل(  لدى  ال�سهداء 
توكيل  ت�سلمهم  فور  امللفات،  يف 
ومعظمهم  املحتجزين  ذوي  من 

من و�سط وجنوبي قطاع غزة.
م�سلحة  خاطبوا  اأنهم  واأ�ساف 
وتلقوا  االإ�رشائيلية،  ال�سجون 
منهم  اأي  وجود  بعدم  �سفهًيا  رًدا 
ال�سجون،  يف  احلياة  قيد  على 
وبناًء عليه حتركوا يف االإجراءات 
با�سرتداد  للمطالبة  املعتادة 
يف  الرد  ومت  ال�سهداء،  جثامني 
قيد  الو�سع  باأن  امللفات  بع�س 
يتم  مل  امللفات  وبع�س  الفح�س، 

الرد عليها بعد.
جمل�س  قرار  اأن  املحامي  واأفاد 
احتجاز  االحتالل،  وزراء 
اجلثامني على اأ�سا�سني؛ "االنتماء 
يف  وامل�ساركة  حما�س،  حلركة 
اإن  يقول  واملنطق  نوعية"  عملية 
اجلثامني مل  مع معظم  ما حدث 
ملف  خا�سة  نوعية،  عملية  يكن 
اأبو جزر ال ت�سوبه �سائبة،  الطفل 
كما اأنه مل يثبت حتى االآن انطباق 
املحتجزين  على  ال�رشوط  تلك 

املذكور، وعبد العال".
الو�سول  نحاول  "نحن  وتابع 
الأقرب نقطة من العدالة، يف �سبيل 
م�سريات  �سهداء  ذوي  اإن�ساف 
اجلثامني،  وا�سرتداد  العودة 
امللفات  ببع�س  التقدم  ونحاول 
طلبات  وهناك  اأكرب،  بخطوات 
مراكز  عدة  عرب  ُقدمت  التما�س 
احتجاز  حول  وحقوقية  قانونية 
)25 جثماًنا( من ال�سفة والقد�س 
وغزة منذ عام 2016 حتى االآن".

اجلنود  اأهايل  "لكن  واأكمل 
يف  املحتجزين  االإ�رشائيليني 

غزة قاموا باالحتجاج، وبناًء عليه 
اإعطاء  العليا  املحكمة  قررت 
اإىل  �سهرين  حوايل  بعد  ُحكم 
يقول  االحتالل،  وجي�س  ثالثة، 
اأ�سا�س  على  ال�سهداء  يحتجز  اإنه 
الطوارئ  قانون  من   130 املادة 
التي   ،1955 لعام  الربيطاين 
جثث  احتجاز  يف  احلق  تعطيهم 
مقابل جثث، على اعتبار اأن هناك 

يف غزة جثث وفق اعتقادهم."
اأعلنت   ،2016 اأبريل/ني�سان  ويف 
جنود   4 وجود  "حما�س"  حركة 

اإ�رشائيليني اأ�رشى لديها.
الفل�سطينيني،  اآالف  ويتظاهر 
 30 منذ  الفا�سل،  ال�سياج  قرب 
بعودة  للمطالبة  املا�سي،  مار�س 
الالجئني الفل�سطينيني اإىل قراهم 
عام  منها  هجروا  التي  ومدنهم 
قطاع  عن  احل�سار  ورفع   ،1948

غزة.
تلك  االإ�رشائيلي  اجلي�س  ويقمع 
ما  بعنف،  ال�سلمية  امل�سريات 
ع�رشات  ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفر 

الفل�سطينيني واإ�سابة االآالف.

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

ار�صها االحتالل بحق االأ�صريات خالل عمليات االعتقال والتحقيق انتهاكات باجلملة يمُ
االأ�رشى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
اأن  لها،  تقرير  يف  واملحررين 
بقواته  االإ�رشائيلي  االحتالل 
العديد  ميار�سون  وحمققيه 
يف  واخلروقات  االنتهاكات  من 
الفل�سطينية  االأ�سرية  معاملة 
ملراكز  وادخالها  اعتقالها  عند 
التوقيف والتحقيق وخالل عملية 
وال�سجون،  املحاكم  اىل  نقلهن 
املعاهدات  كافة  يخالف  ب�سكل 
ومبادئ  الدولية  واالتفاقيات 

حقوق االإن�سان.
الإفادات  ا�ستنادا  الهيئة  ولفتت 
اأنهن  االأ�سريات،  من  العديد 
واالإهانة  للرتويع  يتعر�سن 
االعتقال،  عملية  خالل  وال�ستم 
االعتداء  بعد  يعتقل  من  ومنهن 
باإطالق  اأو  بال�رشب  عليها 
من  مبا�رش  ب�سكل  عليها  النار 
تهديدهن  يتم  كما  اجلنود،  قبل 
العائلة  اأفراد  واعتقال  بالقتل 
عمليات  خالل  املنزل  وهدم 

اىل  الع�سكرية  بال�سيارات  النقل 
مراكز التوقيف.

اإدخال  وبعد  اأنه  الهيئة،  وبينت 
التوقيف  مراكز  اىل  االأ�سريات 
من  عاريا  تفتي�سا  تفتي�سهن  يتم 
االإ�رشائيليات،  املجندات  قبل 
وو�سعهن يف غرف �سيقة تفتقر 
جدارن  وذات  والتهوية  لالإ�ساءة 
التحقيق  ويتم  خ�سنة،  �سوداء 
معهن على مدار �ساعات طويلة 
ت�ستمر من �ساعات ال�سباح وحتى 

امل�ساء على اأيدي عدة حمققني 
تلك  خالل  وحرمانهن  بالتتابع، 
الراحة  اأو  النوم  من  العملية 
واأو�سحت،  احلاجة.  ق�ساء  اأو 
خالل  يتعر�سن  االأ�سريات  اأن 
والتهديد  لالإرهاق  التحقيق 
امل�ستمر،  وال�رشاخ  وال�ستم 
بالرعب  �سعورا  لديهن  يولد  ما 
عن  ف�سال  ال�سديد،  واخلوف 
"بجهاز  ي�سمى  ملا  اخ�ساعهن 
وحرمانهن  الكذب"،  فح�س 

الطعام  من  طويلة  الأوقات 
االأ�سريات  تعاين  كما  وال�رشاب. 
من  بالزنازين  زجهن  خالل 
ظروف �سعبة جداً، كونها حتت 
ويتم  نوافذ،  وبدون  االأر�س 
 24 مدار  على  ال�سوء  ا�سعال 
كما  النظر،  توؤذي  ب�سورة  �ساعة 
وبدون  ومت�سخ  قذر  الفرا�س  اأن 
�سافط  تثبيت  ويتم  و�سادة، 
اليها  يدخل  الزنزانة  يف  للهواء 
اىل  اإ�سافة  جداً،  بارد  هواء 

يتم  حيث  اخل�سو�سية،  انعدام 
بتلك  مراقبة  كامريات  تثبيت 
االأحيان.  من  العديد  يف  الغرفة 
املوؤ�س�سات  الهيئة،  وطالبت 
والدولية  واالإن�سانية  احلقوقية 
املراأة،  ب�سوؤون  تهتم  التي 
بالتحرك وال�سغط على �سلطات 
واجبارها  االإ�رشائيلية  االحتالل 
ال�سارخة  االنتهاكات  وقف  على 
بحق االأ�سريات الفل�سطينيات يف 

�سجونها.

حتتجز �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي ثمانية جثامني لفل�سطينيني من غزة ا�ست�سهدوا خالل م�سريات العودة ال�سلمية، و25 جثماًنا من 
جميع اأنحاء فل�سطني منذ 2016.



عي�شة ق.

�أر�ضية  ترك  �إىل  ��ضطر  �أين 
دقيقة   20 بعد  و�ملغادرة  �مليد�ن 
تلقيه  ب�ضبب  دخوله  من  فقط 
للإ�ضابة �لتي منعته من �ملو��ضلة 
تاركا زملئه يكملون �للقاء بع�رشة 
�لبديل  وجود  عدم  ب�ضبب  العبني 
على دكة �الحتياط، حيث تو��ضل 
لعنة �الإ�ضابات يف مطاردة ت�ضكيلة 
قائمة  وتو�ضعت  �الأ�ضود«  »�لن�رش 
خم�ضة  �إىل  �لفريق  يف  �مل�ضابني 
العبني يف ظل وجود زميله دغموم 

�الإ�ضابة،  من  بدوره  يعاين  �لذي 
�إىل جانب كل من ر�ضو�ين، دباري 

و�حلار�س خذ�يرية.
طبية  فحو�ضات  �لعو�يف  و�أجرى 
يعاين  �أنه  �أثبتت  �أم�س  �أول  �أم�ضية 
�لع�ضلة  م�ضتوى  على  �إ�ضابة  من 
�إىل  ركونه  تتطلب  و�لتي  �ملقربة 
منها، يف  �ل�ضفاء  �أجل  من  �لر�حة 
�ل�ضاعات  �أن يجري خلل  �نتظار 
�ملقبلة فحو�ضات معمقة لتحديد 
�لتي  و�ملدة  �الإ�ضابة  نوعية 

يحتاجها للتعايف منها.
يف �ملقابل، خا�س رفقاء �حلار�س 

�أول  م�ضاء  ودية  مقابلة  دعا�س 
عني  �ضباب  �جلار  �أمام  �م�س 
�لكبرية و�لتي �نتهت ل�ضالح �لوفاق 
بالفوز هدفني مقابل هدف و�ضّجل 
هديف �لوفاق كل من �لثنائي توري 
رغبة  عن  �للعبون  وعّب  وبلعيد، 
جاحمة ق�ضد �لتنقل �إىل �لعا�ضمة 
كامل  بالز�د  �لعودة  عن  بحثا 
و��ضتغلل �ال�ضتفاقة �لتي �ضجلوها 
حتقيق  عب  �لفارطة  �جلولة  يف 
�أمام  �حلايل  �ملو�ضم  يف  فوز  �ول 
�ملناف�س  يعاين  بينما  مقرة،  جنم 

من �أزمة نتائج هذ� �ملو�ضم.

العوايف ين�سم اإىل قائمة امل�سابني يف وفاق �سطيفالت�شكيلة فازت وديا اأمام �شباب عني الكبرية وت�شر على الفوز اأمام الن�شرية
تزداد املتاعب على مدرب فريق وفاق �شطيف خري الدين ما�شوي بعدما تاأكد غياب 
العبه يو�شف العوايف عن املقابلة التي جتمع النادي ون�شر ح�شني داي، حيث �شيكون 
الوفاق اأمام تنقل �شعب اإل العا�شمة ملالقاة الن�شرية يف لقاء مربمج االثنني املقبل 

على ملعب عمر حمادي ببولوغني حت�شبا للجولة اخلام�شة من الرابطة املحرتفة 
االأوىل، وجاءت اإ�شابة العوايف على اإثر املقابلة الودية التي خا�شها مع الوفاق اأمام 

نادي �شباب عني الكبرية 

اجلولة اخلام�شة للرابطة 
املحرتفة الثانية

�سراع ال�سدارة 
يف املدية 

وداربي الغرب 
بالعقيد لطفي

جتري م�ضاء �ليوم مباريات �جلولة 
�ملحرتفة  �لر�بطة  من  �خلام�ضة 
�لتي  بالقمة  تتميز  و�لتي  �لثانية 
�إليا�س«  »�إمام  ملعب  يحت�ضنها 
�ملدية  �أوملبي  �لر�ئدين  وجتمع 
�ن  ينتظر  حيث  تاجنانت،  ودفاع 
ومناف�ضة  ندية  �ملقابلة  تعرف 
عن  بحثا  �لفريقني  بني  قوية 
وتفادي  بال�ضد�رة  �الحتفاظ 
�لرت�جع يف جدول �لرتتيب، ولهذ� 
�مللعب  �ملحليون  يدخل  �لغر�س 
�لفارطة  �جلولة  تد�رك  عن  بحثا 
ي�رش  بينما  �أمام جمعية �خلروب، 
�لديارتي« على مو��ضلة �ال�ضتفاقة 
�لتو�يل،  على  �نت�ضارين  و�ضل�ضلة 
فر�ضة  �الأربعاء  �أمل  ميلك  بينما 
�لرتتيب  ت�ضدر  ل�ضمان  ثمينة 
جمعية  �ل�ضيف  ي�ضتقبل  عندما 
�خلروب يف مقابلة ت�ضعى خللها 
تد�رك  �إىل  »�لزرقاء«  ت�ضكيلة 
يف  بجاية،  مولودية  خ�ضارة 
»�لعقيد  ملعب  ي�ضمن  �ملقابل، 
لطفي« قمة مميزة يف �لغرب جتمع 
ود�د تلم�ضان وجمعية وهر�ن، �أين 
�الحتفاظ  على  »�لزيانيون«  يعول 
من  و�القرت�ب  ملعبهم  يف  بالز�د 
»الزمو«  ت�ضعى  بينما  �ل�ضد�رة، 
مقابلتها  �ضل�ضلة  مو��ضلة  �إىل 
�ملو�ضم  �نطلق  منذ  دون هزمية 

�جلاري.
مولودية  �أندية  تهدف  من جهتها، 
�لعلمة، �ضبيبة بجاية، �أمل بو�ضعادة 
و�أوملبي �رزيو �إىل حتقيق �أول فوز 
لها هذ� �ملو�ضم، عندما ت�ضت�ضيف 
�ضبيبة  عنابة،  �حتاد  قو�عدها  يف 
و�حتاد  �ضعيدة  مولودية  �ضكيكدة، 

�حلر��س على �لتو�يل.
عي�ضة ق

برنامج املباريات

�أوملبي �رزيو / �حتاد �حلر��س
�رشيع غليز�ن / مولودية بجاية
�أمل �الأربعاء / جمعية �خلروب
�أوملبي �ملدية / دفاع تاجنانت
�أمل بو�ضعادة / مولودية �ضعيدة
�ضبيبة بجاية / �ضبيبة �ضكيكدة
مولودية �لعلمة / �حتاد عنابة
ود�د تلم�ضان / جمعية وهر�ن

االأن�شار يف غليان وتخوفات كبرية حول م�شتقبل الفريق

بوخدنة: لن اأتراجع عن اال�ستقالة من �سباب ق�سنطينة

يحي �سريف: �سنخو�ض مباراة تاريخية اأمام ال�سباب ال�سعودي 

�ملدير  بوخدنة  عدالن  جدد 
�الإد�ري ل�ضباب ق�ضنطينة، مت�ضكه 
بقر�ر �ال�ضتقالة ب�ضبب خلفه مع 
الفاين،  ديني�س  �لفرن�ضي  �ملدرب 
ت�رشيحات  يف  بوخدنة  وقال 
ال  ��ضتقالتي  »قر�ر  تليفزيونية: 
تفكري  بعد  جاء  فقد  فيه،  رجعة 
�أنني  فقط  �أوؤكد  �أن  �أود  عميق، 
�لنادي  مع  مهمتي  يف  �أف�ضل  مل 
�الن�ضحاب حفاظا  ولكنني ف�ضلت 
على م�ضاحله«، و�أ�ضاف: »ال ميكن 
�ضوء  على  يلومني  �أن  �أحد  الأي 
�أ�رشفت  و�أنني  خا�ضة  �لنتائج، 
فقط،  �ضهرين  ملدة  �لفريق  على 
�أن  يجب  �التهام  �أ�ضهم  �أن  �أعتقد 
ف�ضل  �لذي  الفاين  للمدرب  توجه 
ف�ضل ذريعا، بل و�ضل به �الأمر �إىل 
تعمد �خلروج من �لبطولة �لعربية 

�إىل  بوخدنة  تطرق  كما  للأندية«. 
ديلن  �لكونغويل  �للعب  ق�ضية 
�إىل  �للجوء  قرر  �لذي  باهامبوال، 
م�ضتحقاته  على  للح�ضول  �لفيفا 
�ملالية �لعالقة، و�أو�ضح »باهامبوال 
للح�ضول  �لفيفا  �إىل  �للجوء  قرر 
�إد�رة  �أن  رغم  م�ضتحقاته،  على 
�لنادي دفعت له ر�تب �ضهرين، لن 
و�ضنذهب  �لفريق  ن�ضكت عن حق 
و�أننا  خا�ضة  �لق�ضية،  يف  بعيد� 
�أننا  تثبت  �لتي  �الأدلة  كل  منتلك 
مل  »�للعب  وختم  حق«،  على 
بقانونه  و�رشب  �لفريق  يحرتم 
بتو�طوؤ  �حلائط  عر�س  �لد�خلي 
يتغيب  �أن  يعقل  فل  �ملدرب،  من 
دون مبر عن ح�ض�س �ال�ضتئناف 
على  �لتوقيع  �ملدرب  ويرف�س 

حم�رش غيابه«.

يف �ملقابل، تتو��ضل حالة �لغليان 
و�ضط �أن�ضار »�ل�ضيا�ضي« �لذين مل 
ي�ضت�ضيغو� �لطريقة �لتي �أق�ضي بها 
بعد  �لعربية  �ملناف�ضة  �لفريق من 
�خل�ضارة �لتي عاد بها من �ملنامة 
بهدفني  �لبحريني  �ملحرق  �أمام 
�لذهاب  دون رد بعد �النت�ضار يف 
على  ي�رشون  �أين  لهدف،  ثلثية 
�لريا�ضي  �ملدير  من  كل  رحيل 
�للذ�ن  الفان  و�ملدرب  بوخذنة 
�الإق�ضاء  م�ضوؤولية  يحملنهما 
و�خللفات  �لتي  �مل�ضاكل  ب�ضبب 
�لتي جتمع �لرجلني و�أثرت بطريقة 
منذ  �لفريق  نتائج  على  مبا�رشة 
وكانت  �حلايل،  �ملو�ضم  �نطلق 
من  �ملبكر  باخلروج  �لبد�ية 

�لبطولة �لعربية للأندية.
ع.ق./ وكاالت

�رشيف  يحيى  علي  �ضيد  �أكد 
�أهمية  �ل�ضاورة،  �ضبيبة  مهاجم 
مبار�ة فريقه �ملقبلة مع �ل�ضباب 
�ل�ضعودي �لتي �ضتقام يوم �الإثنني 
�ملقبل يف دور �ل�ضاد�س ع�رش من 
»كاأ�س  للأندية  �لعربية  �لبطولة 
يحيى  وقال  �ل�ضاد�س«،  حممد 
ل�ضفحة  �ل�رشيف، يف ت�رشيحات 
في�ضبوك:  على  �لر�ضمية  �لنادي 

�أمام  تاريخية  مبار�ة  »�ضنخو�س 
ويلعب  باالحرت�م،  جدير  فريق 
كيف  ويعرف  الإمكاناته  وفًقا 
�أن  علينا  �ملباريات،  يخو�س 
لنكون  نو��ضل حت�ضري�تنا بجدية 
جاهزين يوم �ملقابلة«، و�أ�ضاف: 
�ملبار�ة  يف  �النت�ضار  »حتقيق 
�أن  خا�ضة  لنا،  جد�  مهم  �الأوىل 
�ضيكون  �ل�ضعودية  �لعودة يف  لقاء 

�ضعبا للغاية، لذ� علينا �أن نحافظ 
تفادي  ونحاول  تركيزنا  على 
على  للحفاظ  �لهفو�ت  �رتكاب 
�لدور  بلوغ  يف  حظوظنا  كامل 
�أن�ضارنا  ندعو   « وختم:  �لقادم«، 
يف  بقوة  ح�ضورهم  لت�ضجيل 
�أن  �للقاء، خا�ضة  �ملدرجات يوم 

دعمهم مهم جد� بالن�ضبة لنا«.
ق.ر.

على خلفية االتهامات حلكم لقاء مولودية 
اجلزائر ومدوار

معاقبة �سريف الوزاين مقابلتني 
واإق�ساء بن ميمون 3 اأ�سهر

�لتابعة  �الن�ضباط  جلنة  �ضلّطت 
للر�بطة �ملحرتفة �الأوىل عقوبات 
فريق  ومناجري  مدرب  على  ثقيلة 
�الجتماع  بعد  وهر�ن  مولودية 
�أم�س،  �أول  �أع�ضائها  عقده  �لذي 
�ضي  �لفريق  مدرب  عوقب  �أين 
بااليقاف  �لوز�ين  �رشيف  �لطاهر 
ملبار�تني ب�ضبب �لت�رشيحات �لتي 
�أطلقها يف حق حكم �ملقابلة �لتي 
مولودية  و�ل�ضيف  ناديه  جمعت 
خ�ضارة  �ضهدت  و�لتي  �جلز�ئر 
�للقاء  �ضمن  ملعبهم  على  �أ�ضباله 
من  �خلام�ضة  �جلولة  عن  �ملقدم 
�أين  �الأوىل،  �ملحرتفة  �لر�بطة 
�ل�ضيف  م�ضلحة  بخدمة  �تهمه 
وم�ضاعدته على �لفوز، �إىل جانب 
برئا�ضة  �لكروية  �لهيئة  هاجم  �أنه 
�إياها  متهما  مدو�ر  �لكرمي  عبد 
وبرجمة  �لفريق  ��ضتقر�ر  ب�رشب 
�أ�ضبوع  من  �أقل  يف  له  مقابلتني 
عك�س بقية �أندية �لبطولة �لوطنية 

يف  �حلمر�وة  �ضقوط  �إىل  �أدت 
ويغيب  �لتو�يل،  على  هزميتني 
�أ�ضباله  قيادة  عن  �لوز�ين  �رشيف 
مقابلتني  يف  �الحتياط  دكة  من 
�لعا�ضمة  و�حتاد  �ل�ضاورة  �ضبيبة 
�ل�ضاد�ضة  �جلولتني  حل�ضاب 
�إىل جانب  �لتو�يل،  على  و�ل�ضابعة 
غرف  دخول  من  خللهما  �ملنع 
تغيري �مللب�س. �إىل جانبه، عوقب 
ميمون  بن  »�حلمر�وة«  مناجري 
كاملة  ��ضهر  ثلثة  باالإق�ضاء 
فريقه  مقابلة  حكم  تدوين  بعد 
ومولودية �جلز�ئر توجيه �تهامات 
�لنادي  م�ضلحة  بخدمة  للحكم 
�أطو�ر �ملقابلة  �لعا�ضمي وتكييف 
من �جل ت�ضهيل مهمته يف حتقيق 
مبقدور  يكون  لن  �أين  �النت�ضار، 
�مليد�ن  �أر�ضية  دخول  �ملعني 
غاية  �إىل  �مللب�س  تغيري  وغرف 

نهاية �ضهر دي�ضمب �ملقبل.
عي�ضة ق.

�شعيدة

 ا�ستالم ملعب االإخوة برا�سي 
نهاية �سهر �سبتمرب

تهيئة  م�رشوع  ��ضتلم  يرتقب 
�لقدم  لكرة  بر��ضي«  »�الإخوة  ملعب 
�ضبتمب  �ضهر  نهاية  �ضعيدة  مبدينة 
�م�ضلدى  �أول  علم  ح�ضبما  �جلاري، 
�ضيف  لوح  و�أو�ضح  �لوالية،  و�يل 
لبع�س  معاينته  خلل  �الإ�ضلم 
�مللعب  هذ�  �أن  �لتنموية  �مل�ضاريع 
باأر�ضية  تهيئته  �أ�ضغال  �لذي جتري 
�جليل  من  ��ضطناعيا  مع�ضو�ضبة 
�ل�ضاد�س �ضيتم ��ضتلمه نهاية �ضهر 
�مل�ضوؤول  و�أعطى  �جلاري،  �ضبتمب 
تعليمات للموؤ�ض�ضات �مل�رشفة على 
�لت�رشيع يف  �أجل  �لتهيئة من  عملية 
�لور�ضات  وتدعيم  �الأ�ضغال  وترية 
�لعمل  وو�ضائل  �لعاملة  باليد 
يف  �الأ�ضغال  جميع  من  للنتهاء 
غرف  تهيئة  منها  �ملحددة  �آجالها 
و  �مللعب  و�أر�ضية  �مللب�س  تغيري 
�ضبكات  �إ�ضلح  �إىل  �إ�ضافة  حو�فه 
�لو�يل  و�أ�ضار  �ل�ضحي،  �ل�رشف 
تاأهيل  للجنة  مرتقبة  زيارة  �إىل 
�ضبتمب  �ضهر  �أو�خر  يف  �مللعب 
�جلاري للوقوف على مدى جاهزية 
�ملو�جهات  الحت�ضان  �مللعب  هذ� 

�لر�ضمية ملختلف �لفرق �لتي تن�ضط 
وخ�ض�س  هو�ة،  �لثاين  �لق�ضم  يف 
دينار  مليون   50 قدره  مايل  غلف 
من ميز�نية بلدية �ضعيدة و �ضندوق 
للجماعات  و�لت�ضامن  �ل�ضمان 
�ملحلية، لهذ� �مللعب �لذي �نطلقت 
�أ�ضغال تهيئته بد�ية �ل�ضنة �جلارية.

�لو�يل  �أعطى  �أخرى،  جهة  من 
�ملتعلقة  �ل�ضفقة  لف�ضخ  تعليمات 
»�حلبيب  ملعب  تهيئة  باأ�ضغال 
بالنظر  �لوالية  بعا�ضمة  بوقادة« 
ويف  �الأ�ضغال،  يف  �لكبري  للتاأخر 
بعد  تقرر  �أنه  �أكد  �الإطار،  هذ� 
��ضتكمال جميع �الإجر�ء�ت �الإد�رية 
وتوجيه �إعذ�ر�ت للموؤ�ض�ضة �ملكلفة 
و�إعادة  �ل�ضفقة  ف�ضخ  باالأ�ضغال 
جديدة  مناق�ضة  فتح  �إجر�ء�ت 
و�يل  قام  كما  �مللعب،  هذ�  لتهيئة 
مبعاينة  �لزيارة  هذه  خلل  �ضعيدة 
مدينة  و�دي  حو�ف  تهيئة  �أ�ضغال 
قا�ضم  �ضيدي  حي  بجو�ر  �ضعيدة 
حيث �ضتنتهي جميع �الأ�ضغال خلل 

�ضهر �أكتوبر �لقادم.
ق.ر.
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عي�شة ق.

يدخل رفقاء الالعب كمال بلعربي 
الوقوف  اأر�ضية امليدان بحثا عن 
املدرب  ت�ضكيلة  اأمام  للند  الند 
املغربي ح�ضن عموتة، والذين لن 
تكومنهمتهم �ضهلة من اأجل جتاوز 
والذين  الأطل�س«  »اأ�ضود  لعبي 
الكبرية  والتجربة  اخلربة  ميلكون 
خا�ضة  القاري،  امل�ضتوى  على 
املغربي  املنتخب  قائمة  واأن 
ت�ضم عددا كبريا من لعبي الوداد 

الريا�ضي املغربي والذين ن�ضطوا 
رابطة  نهائي  املن�رصم  العام 
التاج  وخ�رصوا  اإفريقيا  اأبطال 

القاري اأمام الرتجي التون�ضي.
الت�ضلح  اإىل  اخل�رص  لعبو  ي�ضعى 
عن  بحثا  والعزمية  بالإرادة 
وت�ضجيل  بقوة  املقابلة  دخول 
العمل  خالل  من  املريح  الفوز 
هجومية  بخطة  الدخول  على 
مرمى  تهديد  على  ت�ضاعدهم 
مرماه،  اإىل  والو�ضول  اخل�ضم 
حيث يدرك الطاقم الفني اأهمية 

مقابلة  يف  مريحا  فوزا  ت�ضجيل 
مفاجئة  اأي  تفادي  ق�ضد  اليوم، 
العودة  عن  والبحث  �ضارة،  غري 
نهائيات  يف  امل�ضاركة  على 
»ال�ضان« التي غابت اجلزائر عن 
يكون  و�ضوف  الأخرية،  طبعاتها 
بعد  �ضعبة  مهمة  اأمام  باتيلي 
الأوملبي  املنتخب  مع  اإق�ضائه 
اإفريقيا  بطولة  اإىل  التاأهل  من 
لأقل من 23 عاما املقررة نهاية 
هذا العام يف م�رص واملوؤهلة اإىل 
الألعاب الأوملبية التي جتري يف 

العام 2020 بطوكيو، وذلك يف ظل 
قوة املنتخب املغربي من حيث 
لعبيه  بني  والن�ضجام  التنا�ضق 
خا�ضة  الثالثة  اللعب  وخطوط 
انطلق  املغربي  املنتخب  واأن 
ولعب  باكرا  التح�ضريات  يف 
مقابلتني وديتني عك�س الأمر مع 
يلعب  مل  التي  الوطنية  الت�ضكيلة 
بينهم،  فيما  كثريا  عنا�رصها 
زرع  �ضوى  باتيلي حال  ول ميلك 
حتقيق  اأجل  من  العزمية  �ضالح 

الهدف امل�ضطر.

اجلزائر / املغرب اليوم ابتداء من 20:45

حمليو اخل�شر يبحثون عن ن�شف تاأ�شرية التاأهل اإىل ال�شان
ي�شجل املنتخب الوطني للمحليني خرجة �شعبة �شهرة اليوم عندما يواجه نظريه املغربي �شمن مقابلة ذهاب الدور الت�شفوي 

الأخري املوؤهل اإىل البطولة الإفريقية للمحليني املقررة العام 2020 يف الكامريون، وهي املواجهة التي لن تكون �شهلة اأمام اأ�شبال 
املدرب الوطني باتيلي والذين ي�شعون خاللها اإىل ت�شجيل فوز مريح على اأر�شية ملعب م�شطفى ت�شاكر يف البليدة قبل موعد 

مقابلة الإياب يف املغرب، بحثا عن ت�شهيل املهمة من اجل الظفر بتاأ�شرية التاأهل اإىل العر�س الكروي القاري

 توا�شل مفاو�شاتها ل�شمان ودية ثانية
 جتري يف 9 اأو 10 منه بت�شاكر

الفاف تر�شم ودية اخل�شر 
وكولومبيا يف 15 اأكتوبر بليل

 �شعدوا مبركزين مقارنة برتتيب
 الفيفا ال�شهر املن�شرم

اخل�شر ي�شعدون اإىل 
املركز 38 عامليا

ر�ّضمت الحتادية اجلزائرية لكرة 
الودية  املقابلة  برجمة  القدم 
املنتخب  يخو�ضها  اأن  املقرر 
الكولومبي  نظريه  اأمام  الوطني 
الدولية  الفيفا  تواريخ  �ضمن 
املقبل،  اأكتوبر  �ضهر  املقررة 
الفاف  اأعلنت  ال�ضدد  هذا  ويف 
عن تر�ضيم موعد املقابلة الودية 
اأمام كولومبيا، والتي مت برجمتها 
اأكتوبر   15 تاريخ  يف  ر�ضميا 
الداخل على ملعب »بيار موروي« 
حيث  الفرن�ضية،  ليل  مبدينة 
على  الفرن�ضية  ال�ضلطات  وافقت 
مرا�ضلتها  بعد  اللقاء  ا�ضت�ضافة 
للعب  املعنيتني  الحتاديتني  من 
املقابلة  وتنطلق  باأرا�ضيها، 
ليال  التا�ضعة  ال�ضاعة  من  ابتداء 
هيئة  ن�رصته  الذي  البيان  ح�ضب 
عرب  زط�ضي  الدين  خري  الرئي�س 

موقعها اللكرتوين.
الحتادية  توا�ضل  املقابل،  يف 

مع  مفاو�ضاتها  للعبة  اجلزائرية 
الإفريقية  الحتاديات  من  عدد 
ثانية  ودية  مقابلة  برجمة  ب�ضاأن 
الوطني  الناخب  اأ�ضبال  يلعبها 
ال�ضهر  نف�س  يف  بلما�ضي  جمال 
برجمة  الأخري  طالب  بعدما 
الداخل  ال�ضهر  وديني  لقاءين 
الر�ضميني  للقاءين  حت�ضريا 
اللذان ينتظران الت�ضكيلة الوطنية 
زامبيا  اأمام  املقبل  نوفمرب  �ضهر 
الت�ضفيات  حل�ضاب  وبوت�ضوانا 
اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة 
 2021 العام  يف  املقررة  لالأمم 
ال�ضدد  هذا  ويف  بالكامريون، 
هوية  الفاف  حت�ضم  اأن  ينتظر 
يواجهه  �ضوف  الذي  املنتخب 
�ضليماين  اإ�ضالم  الالعب  رفقاء 
اأكتوبر  العا�رص  اأو  التا�ضع  يف 
ت�ضاكر  م�ضطفى  مبلعب  املقبل 

يف البليدة.
عي�ضة ق.

ارتقى املنتخب الوطني مبرتبتني 
 38 املركز  بذلك  ليحتل  اثنتني 
لكرة  الدويل  الحتاد  ت�ضنيف  يف  
القدم الذي ن�رصه اليوم اأول ام�س 
�ضبكة  على  الر�ضمي  موقعه  عرب 
املنتخب  اأن  ومعلوم  النرتنت، 
الإفريقي،  اللقب  حامل  الوطني 
منتخب  على  موؤخرا  فاز  قد  كان 
املقابلة  يف   0-1 بنتيجة  البنني 
�ضبتمرب   9 يوم   التي جرت  الودية 
وعلى  جويلية،   5 مبلعب  اجلاري 
اأ�ضبال  يحتل  الفريقي  ال�ضعيد 
بلما�ضي  جمال  الوطني  الناحب 
منتخبات  وراء  الرابع  املركز 
وتون�س   20 املركز  ال�ضنغال 
وكان   ،34 املركز  ونيجرييا   29
قد  اجلزائري  الوطني  املنتخب 
 28 مبجموع  نوعية   قفزة  حقق 
املن�رصم  جويلية  �ضهر  يف  مركز، 
افريقيا  بطولة  بلقب  تتويجه  بعد 

لالأمم 2019 مب�رص.
ومن جهته، اأ�ضتقر منتخب زامبيا 
الوطني  للمنتخب  الأول  املناف�س 
كاأ�س  ت�ضفيات  يف  اجلزائري 
افريقيا 2021، التي �ضتقام اجلولة 
الوىل من ت�ضفياتها، �ضهر نوفمرب 
املقبل يف املركز 81 ، فيما احتل 
منتخب  للخ�رص  الآخر  املناف�س 
اجلزائري  يدربه  الذي  بوت�ضوانا 
 ،148 املركز  عمرو�س  عادل 
واحتل منتخب زميبابوي املناف�س 
الثالث للمنتخب الوطني اجلزائري 
يف املجموعة الثامنة املركز 118، 
حافظ  الدويل  ال�ضعيد  وعلى 
�ضدارة  على  بلجيكا  منتخب 
املنتخب  وتقدم  املنتخبات، 
الفرن�ضي حامل لقب بطولة لعامل 
اإىل املركز الثاين  متقدمة منتخب 

الربازيل.
ق.ر.

برناوي: منلك ملفات ثقيلة 
و�شخ�شيات مهددة بالعدالة
رفع وزير ال�ضباب والريا�ضة عبد الروؤوف برناوي من 

الريا�ضة  قطاع  على  امل�ضوؤولني  وهدد  اللهجة  حّدة 

الذين  الأ�ضخا�س  وحماكمة  العدالة  اإىل  باللجوء 

رّد  حيث  الريا�ضي،  بالف�ضاد  تتعلق  ق�ضايا  تطالهم 

اأطلقها ع�ضو املكتب  التي  الت�رصيحات  برناوي على 

براهمية،  عمار  اجلزائرية  الأوملبية  للجنة  التنفيذي 

تخ�س  ثقيلة  ملفات  متلك  هيئته  اأن  الوزير  واأو�ضح 

عدة جتاوزات وتالعبات دفع جزءا منها على م�ضتوى 

من  اأن  مو�ضحا  اآخرين،  مالحقة  انتظار  يف  الق�ضاء 

و�ضدد  العدالة،  م�ضتوى  على  يحا�ضب  �ضوف  يخطئ 

املعني يف الكالم عندما قال انه ل ميكن اأن يتم تهديد 

مطالب  واجلميع  الدولية  الأوملبية  باللجنة  الوزارة 

بتحمل م�ضوؤولياته، ووا�ضل املعني يف توجيه انتقاداته 

اإىل براهمية عندما اأو�ضح اأن الريا�ضة اأ�ضحت جمال 

يريد  منهم  الع�س  اأن  ظل  يف  القطاع  على  للدخالء 

عملوا  اأ�ضخا�س  يتواجد  وقت  يف  بطل  اإىل  حتويله 

الألقاب  ومنحوا  الأوملبياد  يف  و�ضاركوا  باإخال�س 

ت�ضتهدف  كانت  التي  الأ�ضخا�س  تلك  للجزائر عك�س 

التنقل على املناف�ضات الريا�ضية على امل�ضتوى العالية 

بهدف ال�ضياحة، مرددا اأن الأمر انتهى يف املنتخبات 
والوفود الريا�ضية املعنية باملناف�ضة اخلارجية.

فتح برناوي النار على رئي�س اللجنة الوملبية اجلزائرية 

م�ضطفى برياف خالل الندوة ال�ضحافية التي عقدها 

اأول اأم�س عندما اكد اأن الأخري ا�ضتثنى رئي�س الفاف 

خري الدين زط�ضي يف ر�ضالة التهنئة التي وجهها بعد 

اأين  اإفريقيا،  كاأ�س  بلقب  اولطني  املنتخب  تتويج 

اقت�رصت على الالعبني والطاقم الفني فح�ضب، ودافع 

املعني  اأن  اأو�ضح  عندما  الفاف  رئي�س  على  برناوي 

خدمة  يف  تتج�ضد  ورغبته  الأموال  تهمه  ل  متطوع 
الريا�ضة وكرة القدم ب�ضفة خا�ضة ل غري ح�ضبه.

عي�ضة ق.

ت�شريحات

باتيلي: نواجه مناف�شا �شر�شا 
 وجاهزون للتحدي والتاأهل 

اإىل النهائيات
اليوم، ك�ضف مدرب املنتخب الوطني للمحليني لودوفيت�س باتيلي عن جاهزية  �ضهرة  املقررة  املغرب  من  نظرائهم  مواجهة  ب�ضاأن  متعود حيث اأكد خالل عقده اأول اأم�س ندوة �ضحافية اأنه يحرتم املنتخب لعبيه  باعتباره  وقويا،  �رص�ضا  مناف�ضا  يكون  �ضوف  والذي  تدريب املغربي  وافق على  اأنه  املناف�ضات، م�ضتطردا  الفرن�ضي الأمر الذي يجعله يعمل باإ�رصار على �ضحن رغبة التاأهل يف نفو�س املحليني رغبة منه يف قيادتهم اإىل البطولة الإفريقية للمحليني، وهو على خو�س مثل هذه  املدرب  يخف  ومل  التاأ�ضرية،  �ضمان  اجل  من  لكنه الالعبني  للمواجهة  للتح�ضري  كاف  بوقت  حتظ  مل  الوطنية  العنا�رص  �ضعادته اأن  عن  باتيلي  وعرّب  النهائيات.  على  للو�ضول  تفاوؤله  عن  على الإ�رصاف على العار�ضة الفنية للمنتخب الوطني للمحليني، مو�ضحا بالتزكية التي وجدها من طرف الناخب الوطني جمال بلما�ضي ب�ضان عرب  قادر  تناف�ضي  منتخب  تكوين  اأجل  من  ويعمل  بالأمر  يعتز  اأنه 

تكرار �ضيناريو املنتخب الأول.

بن عيادة: متفائلون بالفوز اليوم وت�شهيل 
مهمة التاأهل لل�شان

الوطن عرّب لعب املنتخب املحلي ح�ضني بن عيادة عن ثقته يف قدرة النخبة  اأر�س  يف  املغربي  نظريها  اأمام  الفوز  حتقيق  يف  كالعبني والقرتاب من التاأهل اإىل نهائيات البطولة الإفريقية للمحليني، حيث الوطنية  اأنهم  اأم�س  اأول  اإعالمية  ت�رصيحات  عيادة خالل  بن  اأجل �ضدد  الأخ�رص من  امل�ضتطيل  اإمكانياتهم على  اأف�ضل  واثق يف قدرة املنتخب املغربي مناف�س قوي ول ي�ضتهان به وميلك لعبني لديهم حتقيق النتيجة التي يرغبون فيها، واعرتف لعب �ضباب ق�ضنطينة اأن جاهزين ملنح  لكنه  القارية،  الكبرية يف مثل هذه املواعيد  اللعب التجربة  �ض�ضوى  ميلكون  ول  ملعبهم  يف  املناف�س  جتاوز  على  بالإرادة والعزمية القوية ق�ضد جتاوز اللقاء بنتيجة اإيجابية وت�ضهيل زمالئه 
عي�ضة ق.مهمة �ضمان تاأ�ضرية التاأهل.
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مهلة �أخرية لزيد�ن و�أليغري مر�شح خلالفته
�شك،  يف حمل  مدريد  لريال  الفني  املدير  زيدان  الفرن�شي  مقعد  اإن  �شحفية  تقارير  قالت 
مبناف�شات   0-3 جريمان  �شان  باري�س  اأمام  م�ؤخًرا  الفريق  تلقاها  التي  الهزمية  بعد  خا�شة 
 300 ا�شتثمر  مدريد  ريال  اأن  الإيطايل  مريكات�«  »كالت�شي�  م�قع  وذكر  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
ملي�ن ي�رو يف فرتة النتقالت ال�شيفية املا�شية، لكن الفريق مل يح�شل على اأية نتائج م�شرية 
اإىل اأن الهزمية اأمام بي اإ�س جي فتحت اأزمة بني املدرب والنادي، واأ�شاف اأن زيدان اأراد من  
مع رئي�س النادي فل�رنتين� برييز. وتابع امل�قع اأن برييز يفكر حالًيا يف تغيري املدير الفني  
لقيادة  للع�دة من جديد  ل  الربتغايل ج�زيه م�ريني� مر�شح مف�شّ فاإن  لـ�شحيفة  لريبابليكا، 
الفريق امللكي، بينما بالن�شبة لك�ريريي ديل� �شب�رت فاإن مدرب ج�فنت��س ال�شابق ما�شيمليان� 
األيغري دخل �شمن دائرة املر�شحني ال�شيقة، وبينت ال�شحيفة اأنه �شتك�ن هناك مهلة اأخرية 
لزيدان قبل اتخاذ قرار الإقالة تت�شمن املباريات الربع القادمة، وهي م�اجهة اإ�شبيلية غدا 
التي �شتك�ن �شد قائد امللكي ال�شابق ل�بيتيغي ثم على اأر�شه مع او�شا�ش�نا الذي مل يهزم حتى 
الآن، وبعدها ديربي مدريد مب�اجهة اأتلتيك� على واندا مرتوب�ليتان�، وبعدها م�اجهة بروج 

يف دوري اأبطال اأوروبا على البرينابي�.

 �ملا�شي �لأ�شود يطارد �إيكاردي
 يف �لبي �أ�س جي

باري�س  مهاجم  اإيكاردي  ماورو  الأرجنتيني  م�اجهة  ام�س عن  فرن�شي  تقرير �شحفي  ك�شف 
�شان جريمان مل�قف حمرج داخل »حديقة الأمراء«، ووفًقا ل�شحيفة »ليكيب« الفرن�شية، فاإن 
اآنخيل دي ماريا ولي�ناردو  الباري�شي  النادي  للتجاهل من قبل م�اطنيه يف  اإيكاردي يتعر�س 
باريدي�س ب�شبب واقعة زواجه من واندا نارا، واأ�شارت اإىل اأن ال�اقعة القدمية جعلت اإيكاردي 
ا غري مرحب به يف غرف مالب�س �شان جريمان، بعد اأن ت�شبب يف انف�شال واندا نارا  �شخ�شً
ا يف تده�ر العالقة بني  عن �شديقه ال�شابق ماك�شي ل�بيز، واأو�شحت اأن هذا الأمر ت�شبب اأي�شً
اإيكاردي ولي�نيل مي�شي جنم بر�شل�نة، لأن الأخري تزامل مع ل�بيز يف البار�شا من 2005 وحتى 
2007. يذكر اأن اإيكاردي يلعب مع �شان جريمان هذا امل��شم على �شبيل الإعارة من اإنرت ميالن، 

وميلك النادي الباري�شي حق �رشائه مقابل 70 ملي�ن ي�رو يف امل��شم املقبل.

مو�جهة �أملانيا تدفع �لأرجنتني لطلب رفع 
عقوبة مي�شي

اأكد تقرير �شحفي اإ�شباين اأم�س اأن الحتاد الأرجنتيني ين�ي التقدم بطلب اإىل ك�منيب�ل من 
اأجل خف�س العق�بة امل�قعة على لي�نيل مي�شي، وكان مي�شي تعر�س لعق�بة الإيقاف ملدة 3 
اأ�شهر بدءاً من 2 اأوت املا�شي، ب�شبب اتهامه مل�ش�ؤويل الك�منيب�ل بالف�شاد بعد بط�لة ك�با 
اأمريكا الأخرية، ووفًقا ل�شحيفة »�شب�رت« الإ�شبانية، فاإن الحتاد الأرجنتيني �شيطلب خف�س 
اأملانيا  التانغ� يف مباراتي  اإىل �شهرين فقط، حتى يك�ن الالعب متاًحا مع راق�شي  العق�بة 
والإك�ادور املقبلتني، و�شتقام مباراة الأرجنتني �شد اأملانيا ي�م 9 اأكت�بر املقبل، بينما يلعب 
لقاء الإك�ادور ي�م 14 اأو 15 من نف�س ال�شهر. يذكر اأنه مت حرمان مي�شي من م�اجهة منتخبي 

ت�شيلي واملك�شيك خالل الت�قف الدويل الأخري.

�شبح �لتاأجيل يطارد نز�ع نيمار وبر�شلونة
مر�شًحا  بر�شل�نة  ال�شابق  وناديه  جريمان  �شان  باري�س  جنم  �شيلفا  دا  نيمار  بني  النزاع  بات 
مكافاأة  على  للح�ش�ل  بر�شل�نة،  �شد  ق�شائية  دع�ى  رفع  نيمار  وكان  الثالثة،  للمرة  للتاأجيل 
اأنه انتقل مبا�رشة عقب التجديد �ش�ب باري�س  البار�شا كاملة رغم  اآخر عقد له مع  جتديد 
�شان جريمان يف �شيف 2017، ووفًقا ل�شحيفة »م�ندو ديب�رتيف�« الإ�شبانية، فاإن بر�شل�نة منح 
الالعب 14 ملي�ن ي�رو من اإجمايل املكافاأة البالغة 40 ملي�ًنا، ولذلك يطلب نيمار احل�ش�ل 
للق�شية  اجلديدة  اجلل�شة  اأن  ال�شحيفة  واأ�شارت  الكتال�ين،  النادي  اإدارة  من  ملي�ًنا   26 على 
�شبب  اأن  واأو�شحت  للتاأجيل،  كبرية  بن�شبة  مر�شحة  ولكنها  اجلاري  �شبتمرب   27 ي�م  �شتعقد 
التاأجيل يع�د اإىل اأن بر�شل�نة طلب احل�ش�ل على بع�س املعل�مات ولكنها مل ت�شل حتى الآن، 
واأراد البار�شا معرفة معل�مات ح�ل مكافاأة الت�قيع املن�ش��س عليها يف العقد الذي يربط 

نيمار و�شان جريمان، والتي ح�شل عليها الالعب ف�ر مغادرة النادي الكتال�ين.
اأن النادي  اأن يحق له احل�ش�ل على مكافاأة التجديد من بر�شل�نة كاملة، ب�شبب  ويرى نيمار 
اإثر تفعيل ال�رشط اجلزائي  اأم�ال �شخمة  الكتال�ين ا�شتفاد من العقد اجلديد، وح�شل على 
ي�رو  ملي�ن   75 يبلغ  تع�ي�س  على  احل�ش�ل  يطلب  بر�شل�نة  بينما  ي�رو،  ملي�ن   222 اجلديد 

ب�شبب خرق العقد الأخري بينه وبني نيمار.  

دور جمموعات اليوروبا ليغ

�أر�شنال يتجاوز عقبة �آينرت�خت فر�نكفورت
انت�رش اأر�شنال الإجنليزي اأول اأم�س 
اآينرتاخت  م�شيفه  ح�شاب  على 
فرانكف�رت الأملاين 3-0 يف اجل�لة 
املجم�عة  مناف�شات  من  الأوىل 
و�شجل  ليغ،  الي�روبا  يف  ال�شاد�شة 
كل من ج�زيف ويل�ك وب�كاي� �شاكا  
اأوباميانغ  بيري-اإميرييك  والغاب�ين 
مباراة  ويف  اللندين،  الفريق  اأهداف 
املجم�عة،  ذات  حل�شاب  اأخرى 
البلجيكي  لياج  دو  �شتاندر  انت�رش 
الربتغايل  غيماري�س  فيت�ريا  على 

.0-2
بداية  الإ�شباين  ا�شبيليه  وحقق 
قره  على  اأر�شه  خارج  بف�زه  طيبة 
انطالق  يف   0-3 الأذربيجاين  باغ 
ففي  املجم�عات،  دور  مباريات 
خافيري  �شجل  الأوىل  املجم�عة 
هرينانديز ومنري احلدادي واأوليفييه 
املت�ج  ا�شبيليه  اأهداف  ت�ري�س 
خم�س مرات يف هذه امل�شابقة وه� 
رقم قيا�شي، فبعد �ش�ط اأول �شلبي، 
ل�بيتيغي  ج�لن  املدرب  فريق  جنح 
يف ال��ش�ل اأخريا اىل �شباك م�شيفه 

من ركلة حرة نفذها »ت�شيت�شاريت�«  افتتح بها �شجله التهديفي مع النادي الأندل�شي الذي ودع امل�شابقة امل��شم املا�شي من 
ثمن النهائي، على يد �شالفيا براغ الت�شيكي باخل�شارة اأمامه اإيابا 3-4 بعد التمديد، �شمن اإ�شبيلية النقاط الثالث بهدف ثان 
�شجله منري احلدادي بعدما ك�رش م�شيدة الت�شلل قبل اأن ي�جه اأوليفر ت�ري�س ال�رشبة القا�شية لأ�شحاب الأر�س بهدف ثالث 
من كرة اأكروباتية، ويبدو اإ�شبيلية مر�شحا بق�ة لبل�غ الدور الثاين عن هذه املجم�عة، ل�شيما اأنها ت�شم اأب�يل نيق��شيا القرب�شي 

ودولجن الل�ك�شمب�رغي الذي حقق املفاجاأة بف�زه على ممثل العا�شمة القرب�شية يف معقله 3-4.
اأوىل مراحل املجم�عة  ف�زاً ع�شرياً 3-2 يف  ل�شب�نة الربتغايل حمققاً  اأينده�فن من فخ �شيفه �شب�رتينغ  جنا »بي ا�س يف« 
الرابعة، و�شّجل لأينده�فن كل من دونييل مالن والأوروغ�ياين �شيبا�شتيان ك�ت�س خطاأ يف مرماه والأملاين تيم� باومغارتي، يف 
حني وّقع برون� فرناندي�س من ركلة جزاء وبيدرو ميندي�س هديف �شب�رتينغ، وحل�شاب نف�س املجم�عة فاز ل�شك النم�شاوي 

على روزنبريغ الرنويجي بهدف من ت�قيع الأ�شرتايل جيم�س ه�لند.
و�شجل   ،12 املجم�عة  مناف�شات  من  الأوىل  اجل�لة  1-0 يف  الكازاخي  اأ�شتانا  �شيفه  على  الإجنليزي  ي�نايتد  مان�ش�شرت  فاز 
غرين�ود هدفه الأول مع »ال�شياطني احلمر« ليمنح ي�نايتد ال�شاعي للع�دة اىل دوري الأبطال النقاط الثالث على ملعب »اأولد 
تراف�رد«، واأجرى املدرب الرنوجي اأويل غ�نار �ش�ل�شار ت�شعة تغيريات على الت�شكيلة التي فازت 1-0 على لي�شرت �شيتي يف 
الدوري املحلي واأبقى على املهاجم مارك��س را�شف�رد وال�رشبي نيمانيا ماتيت�س.وفر�س ي�نايتد �شيطرته املطلقة على اللقاء 
وهدد مرمى ال�شي�ف يف منا�شبات عدة ل �شيما عن طريق را�شف�رد والربازيلي فريد قبل اأن تثمر جه�د الفريق عن هدف 
غرين�ود بعدما و�شلته الكرة من فريد على اجلهة اليمنى، مهدها لنف�شه داخل املنطقة مراوًغا املدافعني واأ�شكنها بيمناه 

ال�شباك، ويف مباراة اأخرى، تعادل بارتيزان بلغراد ال�رشبي مع األكمار اله�لندي 2-2.
�شحق روما �شيفه اإ�شطنب�ل با�شاك �شهري برباعية نظيفة، ففي املجم�عة العا�رشة �شجل كل من الربازيلي ج�ني�ر خطاأ يف 
مرمى فريقه والب��شني اإدين دزيك� ونيك�ل� زاني�ل� واله�لندي جا�شنت كاليفرت اأهداف الفريق الإيطايل ليحقق بداية نارية. 
الأملاين  م�ن�شنغالدباخ  ب�رو�شيا  باكت�شاحه  الأوىل  اجل�لة  مفاجاآت  اأكرب  النم�ش�ي  ف�لف�شربغر  عينها، حقق  املجم�عة  ويف 
يف معقل الأخري برباعية نظيفة، ويخ��س الفريق النم�ش�ي غمار دور املجم�عات للمرة الأوىل على ال�شعيد القاري، اإل اأن 
افتقاده اىل اخلربة يف م�اجهة فريق مت�ج �شابقا بكاأ�س الك�ؤو�س الأوروبية مل مينعه من اإ�شقاط م�شيفه الأملاين يف معقله، 
ويف املجم�عة الثانية تغلب ك�بنهاغن الدمناركي ودينام� كييف الأوكراين على �شيفيهما ل�غان� ال�ش�ي�رشي ومامل� ال�ش�يدي 

بنتيجة واحدة 1-�شفر ت�اليا.

اأعلنت جملة »فران�س ف�تب�ل« الفرن�شية ا�شتحداثها جائزة 
جائزتي  جانب  اىل  مرمى،  حار�س  لأف�شل  الذهبية  الكرة 
من  اعتبارا  وذلك  العامل،  يف  لعبة  واأف�شل  لعب  اأف�شل 
دي�شمرب،  من  الثاين  يف  حفلها  يقام  التي  العام  هذا  ن�شخة 
املخ�ش�شة  الذهبية  الكرة  على  ف�تب�ل«  »فران�س  واأطلقت 
ال�ش�فياتي  للنجم  تكرميا  يا�شني«  »جائزة  ا�شم  للحرا�س 
املرمى  حار�س  يزال  ول  كان  الذي  يا�شني  ليف  ال�شابق 
الذهبية املخ�ش�شة لأف�شل لعب  الكرة  نال  الذي  ال�حيد 
من  اأول  ماثي�ز  �شتانلي  الإجنليزي  وكان   ،1963 عام  وذلك 
من�ط  الت�ش�يت  باأن  علما   ،1956 عام  الذهبية  بالكرة  ت�ج 

بال�شحافيني لختيار اأف�شل لعب.
وا�شتحدثت املجلة الفرن�شية امل��شم املا�شي جائزة الكرة 
هيغريبرغ،  اآدا  الرنوجية  واأحرزتها  لعبة  لأف�شل  الذهبية 
الفئات  عن  للمر�شحني  املخت�رشة  الالئحة  عن  و�شيعلن 
بجائزة  دجمها  وبعد  اأكت�بر،   21 يف  امل��شم  لهذا  الثالث 
الحتاد الدويل لكرة القدم لأف�شل لعب يف العامل بني 2010 
و2015، عادت »فران�س ف�تب�ل« يف 2016 لتقدم جائزة الكرة 
الدويل  الحتاد  ويقيم  »فيفا«،  عن  منف�شل  ب�شكل  الذهبية 
حفل ج�ائزه ال�شن�ية يف 23 �شبتمرب احلايل يف مدينة ميالن� 

الإيطالية.                   

»فر�ن�س فوتبول« ت�شتحدث �لكرة �لذهبية لأف�شل حار�س 
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للدكتور حممد عبده بدوي 

الإعالم وامل�صاركة ال�صيا�صية لل�صباب.. م�صر ــ تون�س منوذجًا
هذا الكتاب ثمرة جهد امتد ل�شنوات يف درا�شة امل�شهد االإعالمي امل�شري والتون�شي وحتوالته عرب ن�شف قرن، ودور ال�شباب العربي يف امل�شاركة 

ال�شيا�شية عرب و�شائل االإعالم التقليدية واجلديدة.

وكاالت

الكتاب ي�صيف اإىل ر�صيد االهتمام 
توجهات  بدرا�صة  املتزايد 
القرن احلادي  العربي يف  ال�صباب 
املوؤثرات  �صوء  يف  والع�رشين، 
اجلديدة املتمثلة باالإعالم ومواقع 
التوا�صل االجتماعي والتغريات يف 

مفاهيم امل�صاركة ال�صيا�صية.
عنوان  حتت  ال�صادر  الكتاب  يهتم 
ال�صيا�صية  وامل�صاركة  »االإعالم 
لل�صباب.. م�رش ــ تون�س منوذجاً«، 
وفق ما يوؤكده موؤلفه حممد عبده 
الدور  اآثار  عن  بالك�صف  بدوي، 
ال�صباب  على  لالإعالم  اجلديد 
طبيعة  اإىل  والتعرف  العربي، 
للف�صائيات  التعر�س  بني  العالقة 
العربية االإخبارية ومواقع التوا�صل 
وم�صتويات  جهة،  من  االجتماعي 
ال�صباب  لدى  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

منوذجاً  وتون�س  م�رش  يف  العربي 
من جهة اأخرى.

حالة منوذجية
اهتمام  مو�صع  وتون�س،  م�رش 
منوذجية  حالة  متثالن  الكتاب، 
املا�صية،  ال�صنوات  خربة  بحكم 
ومواقع  االإعالم  لعب  حيث 
مع  ال�صباب  وتفاعل  التوا�صل 
واالجتماعية  ال�صيا�صية  الق�صايا 
مر  التي  التحوالت  يف  كبرياً  دوراً 
اإىل  الكتاب  ينق�صم  البلدان.  بها 
منها  االأول  تناول  ف�صول  خم�صة 
مفهوم ال�صباب، ومفهوم امل�صاركة 
وم�صتوياتها.  واأبعادها  ال�صيا�صية 
الثاين  الف�صل  ا�صتهدف  فيما 
وامل�صاركة  العربي  ال�صباب 
ال�صيا�صية التقليدية، ودور ال�صباب 
ومقرتح  وتون�س،  م�رش  ثورتي  يف 

لتمكني ال�صباب �صيا�صياً.

قبل وبعد
مفهوم  الثالث  الف�صل  وا�صتعر�س 
الفاعلة  واالأطراف  العام  املجال 
فيه، وطبيعة املجال العام يف العامل 
االإعالم  و�صائل  وعالقة  العربي، 
باملجال  وامل�صتحدثة  التقليدية 
واقع  الرابع  الف�صل  ور�صد  العام. 
وتون�س  م�رش  يف  املرئي  االإعالم 
تناول  فيما  وبعدها،  الثورتني  قبل 
التطبيقي  الواقع  الف�صل اخلام�س 
يف  لل�صباب  ال�صيا�صية  للم�صاركة 
م�رش وتون�س خمتتماً هذا الف�صل 
تقييم  ويف  م�صتقبلية.  روؤية  بطرح 
الذي  اجلهد،  هذا  ميثل  اأويل 
مطلوبة  انعطافة  الكاتب،  يقدمه 
بالر�صد  الراهنة،  الق�صايا  على 

والتحليل.

يف اأوىل جل�شات ملتقى »النقد االأدبي.. احلا�شر والغائب«

تكرمي الفائزات بجائزة ال�صارقة لإبداعات املراأة اخلليجية

عن دار ها�شيت/ اأنطوان

جمانة حداد يف »بنت اخلّياطة« 

واالإعالمي  الثقايف  املكتب  نظم 
ل�صوؤون  االأعلى  املجل�س  يف 
�صمن  ال�صارقة،  يف  االأ�رشة 
من  الثانية  الدورة  فعاليات 
املراأة  الإبداعات  ال�صارقة  جائزة 
اأوىل  اأم�س،  اأول  �صباح  اخلليجية، 
االأدبي..  »النقد  ملتقى  جل�صات 
مركز  يف  والغائب«،  احلا�رش 
للمنا�صبات واملوؤمترات،  اجلواهر 
بنت  عائ�صة  ال�صيخة  بح�صور 
يف  وحتدثت  القا�صمي،  حممد 
اأوىل جل�صات امللتقى التي حملت 
يف  نظرة  االأدبي  »النقد  عنوان: 
بنت  اأ�صماء  الدكتورة  الواقع« 
مقبل االأحمدي من ال�صعودية، ود. 
بديعة  ود.  )�صوريا(،  اإدلبي  بهيجة 
واأدارت  )االإمارات(،  الها�صمي 

اجلل�صة عائ�صة العاجل.
يف م�صتهل امللتقى كرمت ال�صيخة 
القا�صمي  حممد  بنت  عائ�صة 
ال�صارقة  بجائزة  الفائزات 
وهن  اخلليجية،  املراأة  الإبداعات 
)ال�صعودية(  االحمدي  اأ�صماء 
)االإمارات(  اليا�صي  عي�صى  وزينب 
يف حقل الدرا�صات االأدبية، وحنان 
النمر  وفتحية  )ال�صعودية(  القعود 
الرواية،  جمال  يف  )االإمارات( 
ُعمان(  )�صلطنة  الطائي  وعزيزة 

البحرين(  )مملكة  علوي  وجميلة 
الرندي  واأمل  ال�صعر،  حقل  يف 
يف  )الكويت(  �صعبان  وفاطمة 
حقل اأدب الطفل، بينما مت تكرمي 
ب�صورة  املطريي  �صيخة  ال�صاعرة 
الثاين  باملركز  لفوزها  ا�صتثنائية 
يف  ال�صعراء  اأمري  م�صابقة  يف 

دورتها االأخرية.
رئي�صة  غاب�س  �صاحلة  وذكرت 
املكتب اأن امللتقى يجمع اأطراف 
النقد،  حول  املختلفة  الروؤى 
االأدبي  النقد  عن  فاالأحاديث 
ح�صوره  ت�صتذكر  �صنوات  منذ 
القرن  وثمانينات  �صبعينات  يف 
كثري  به  تاأثر  والذي  املا�صي، 
واجهة  اعتربوا  وكّتاب  اأدباء  من 
االأدبية يف جمتمعنا، كما  التجربة 
يطرح اأ�صئلة غيابه الراهنة، حيث 
وتعجب  ا�صتفهام  عالمات  هناك 
حول االأ�صباب التي جعلته �صبابياً 
يف اأحيان، وغائباً يف اأحيان اأخرى. 
وتناولت ورقة د. اأ�صماء االأحمدي، 
اليوم،  تقبلها  ومدى  النقد  ثقافة 
وذكرت اأن املتتبع للحركة النقدية 
بخطى  ت�صري  يجدها  اخلليج  يف 
للخروج  طريقة  وتتلم�س  ثابتة، 
اإىل  واأ�صارت  الّنظريات.  اأ�رش  من 
الهوة بني الناقد والقارئ؛ اإذ يجد 

القارئ نف�صه اأمام رموز وطال�صم 
وكاأن  اأ�رشارها،  فك  ميكن  ال 
خُمتلف  ن�ٍس  بنية  يفّكك  الناقد 

عما طالعه القارئ.
اإ�صكالية  اأن  االأحمدي  واأو�صحت 
غياب  �صوؤال  وا�صتح�صار  الغياب، 
اإىل  ي�صري  اجلاد،  االأدبي  النقد 
فال�صوؤال  التفكر،  تتوجب  م�صاألة 
مل يطرح بحثاً عن جواب اأو تاأكيد؛ 
بل لغاية لفت النظر، وطلب الدعم 
والثقافية  العلمية  املوؤ�ص�صات  من 

ال�صتعادة النقد.
نظرة

على  الها�صمي  بديعة  د.  وركزت 
م�صاألة  يف  االأكادميية  النظرة 
وجود  اإىل  واأ�صارت  االأدبي،  النقد 
�صبابية يف ما يتعلق مبفهوم النقد 
والثقافية،  االإبداعية  ال�صاحة  يف 
اأن  املفرت�س  من  الذي  والدور 
يوؤديه، فالنقد االأدبي العربي، اأ�صبح 
يعي�س يف عزلة عن املتلقني، �صواء 
القراء اأو املبدعني والكتاب. فقد 
اأن كان مت�صدراً  بعد  تراجع كثرياً 
خم�صينات  يف  الثقايف  للم�صهد 
يد  على  املا�صي  القرن  و�صتينات 
نخبة من النقاد واملفكرين الذين 

وتركوا  اآنذاك،  املوقف  ت�صّيدوا 
مازالت  التي  اخلالدة  ب�صماتهم 
يومنا  حتى  جهودهم  على  ت�صهد 
طه  االأدب  عميد  اأمثال:  هذا، 
العقاد،  حممود  وعبا�س  ح�صني، 
عبا�س،  واإح�صان  مندور،  وحممد 

وعز الدين اإ�صماعيل وغريهم.
اقرتان  اأن  الهام�صي  واأكدت 
االأدبي  بالنقد  »االأكادميية«  �صفة 
خا�صة  �صمات  عليه  �صتُ�صفي 
واجلدية  العلمية،  املنهجية  مثل: 
والتوثيق  املنظمة  واملتابعة 
اإطار  يف  والتخ�صي�س،  والتاأ�صيل 

املوؤ�ص�صة اجلامعية.
اأ�صا�صاً  يعتمد  االأكادميي  فالنقد 
النقدية  احل�صيلة  ا�صتثمار  على 
اخلا�صة  ال�صمات  ا�صتك�صاف  يف 
املراحل  يف  االأدبي  للتطور 
والتاأ�صيل  والتوثيق  املختلفة، 
املقابلة  اجلهة  ويف  والتنظري، 
بالتداول  ال�صحفي  النقد  يرتبط 
ال�رشيع؛ لذا فاإن ثمة نزوعاً يف مثل 
هذا النقد اإىل الب�صاطة والت�صويق 
امل�صطلح،  اأعباء  من  والتخفيف 

ولي�س ذلك نقي�صاً للجدية.
العالقة  اإىل  الهام�صي  ولفتت 
واالإنتاج  االأكادميي  النقد  بني 
االأيام،  هذه  املتزايد  االإبداعي 

بفعل الت�صهيالت املقدمة للكتاب 
ودعم  الكتب،  وطباعة  الن�رش،  يف 
االأمر  وهذا  اجلديدة،  االإنتاجات 
االآن  يف  و�صلبياته  اإيجابياته  له 
كل  متابعة  اأن  يف  وال�صك  نف�صه، 
ما ي�صدر وينتج يف ال�صاحة االأدبية 
ومالحقته اأمر ي�صكل حتدياً للنقد 
طبيعته  تتطلب  الذي  االأكادميي 
العلمية واجلدية واملتابعة املنظمة 
اأن  والتوثيق والتاأ�صيل، وت�صتوجب 
يف  متاأنياً  االأكادميي  الناقد  يكون 
خطاه، متفح�صاً بدقة ملا يتناوله 
ووقت  بروية  ويدر�صه  ويحلله، 
اأطول مما يتطلبه النقد ال�صحفي 
فيه  ي�صرتط  ال  الذي  واالإعالمي 
كل ذلك، كما ال ميكن اإغفال نقطة 
جوهرية يف العملية النقدية، وهي 
العالقة الطردية بني جودة االإبداع 

ون�صاط احلركة النقدية.

الذوق املعريف
م�صاألة  اإدلبي  بهيجة  د.  تناولت 
االأدبي،  النقد  وغياب  ح�صور 
للنقد  انحيازها  على  و�صددت 
دعا  الذي  اخلالق  االإبداعي 
وهو  عياد،  �صكري  الناقد  اإليه 

الذوق  اإىل  يرتهن  النقد  من  نوع 
من  اخلالق  واالنطباع  املعريف 
الر�صانة  يف  اال�صتغراق  دون 
يردم  بحيث  امل�صطلحاتية 
النقد واالأدب وبينهما  الفجوة بني 
النقد  من  النوع  الأن هذا  والقراء؛ 
هو االأكرث ا�صتجابة حلركة الع�رش 
ال�رشيعة،  بتحوالتها  املعرفية 
االإبداع  حلركة  ا�صتجابة  واالأكرث 
امل�صتمرة،  لتجريبيتها  املرتهنة 
نقدي  م�رشوع  تاأ�صي�س  اإىل  �صعياً 
اإىل  يهدف  الروافد  متعدد  جديد 
العام مل�صرية  القانون  ا�صتخال�س 
واكت�صاف  احلديث  العربي  االأدب 

منابع االإبداع فيه.
وخل�صت اإدلبي اإىل اأهمية الندوات 
املجال  تف�صح  التي  النقدية 
للتجاذب املعريف وجتاذب الروؤى، 
نقدية  ومدار�س  خمتربات  عرب 
احلراك  يجعل  مما  خمتلفة، 
النقدي يف معاي�صة دائمة للحراك 
جانب  اإىل  النقد  الأن  االإبداعي؛ 
ا�صتجابة  هو  للن�س  ا�صتجابته 
للحراك املعريف العام، فالبد من 
النقد  اأجيال  احلوار امل�صتمر بني 
معا�رشة  نقدية  حركة  لتاأ�صيل 

توازي احلراك االإبداعي. 
 وكالة اأنباء ال�صعر 

وال�صحافية  الكاتبة  ت�صتعر�س 
روايتها  يف  حّداد،  جمانة  اللبنانية 
عن  اجلاري،  العام  مطلع  ال�صادرة 
بريوت،  يف  »ها�صيت/ اأنطوان«  دار 
بع�صاً  »بنت اخلّياطة«،  حتت عنوان 
التاريخّية  املاآ�صي  ملحمة  من 

املتعاقبة، الفردّية واجلماعّية.

ال�صوء  ت�صليط  خالل  من  وذلك 
وتلك  العلنّية،  الن�صاء  اأوجاع  على 
وعلى  الالوعي،  يف  منها  املدفونة 
واأهوال  والهجرات  احلروب  ماآ�صي 
القرن  بدايات  منذ  والوحدة،  التيه 
الروائي  الزمن  حتى  املا�صي 
عن  عبارة  هي  والرواية  الراهن. 

قبل  ولْدن  ن�صاٍء  عن  عائلّية  ملحمة 
بطالتها،  وكّن  الن�صوّية،  �صعارات 
حّتى وهّن منك�رشات: ن�صاءٌ يف حلب، 
القد�س  يف  ن�صاءٌ  عنتاب،  يف  ن�صاءٌ 
من  ن�صاءٌ  بريوت..  ويف  ال�صام  ويف 
اأزمنة خمتلفة مب�صري واحد، وبكثري 
املوت..  كما  واحلب.  الق�ص�س  من 

ال�صخب  من  اخلالية  طّياتها  وبني 
وال�صو�صاء والهتافات، تروي حّداد، 
وبكتابتها  ال�صل�صة،  االأدبّية  بلغتها 
ماآ�صي  من  جملة  الب�رشّية،  احل�صّية 
فيها  يتوّحد  التي  الن�صوة،  هوؤالء 
يف  اجلماعي،  باالأمل  الفردي  االأمل 

عقد متاآلف ومتنا�صق ومتكامل.

هي ق�ص�س عن ن�صاٍء مل يجْدن حليباً 
رحلة  �صتات  يف  اأطفالهّن  الإر�صاع 
ن�صاٍء  عن  الفظيعة،  االأرمنّية  االآالم 
ن�صاٍء  بناتهّن وعن  نُّكل بهن الفتداء 
احلرب  على  االلتفاف  يف  اجتهْدن 

واجلوع والفقر والذّل..
االأرمنّية،  »�صريون  من  بدءاً  وذلك، 

وكيلُة الذّل يف ال�صحراء«، التي لي�س 
يف ذاكرتها اإاّل اأعماُر التيه واالإهانة 
واالنحالل واملوت، مروراً بـ »مي�صان 
املذّهبة  االأر�س  ابنة  الفل�صطينّية، 
التي تقاوم  بال�صم�س، �صاحبة العني 
املخرز«، اإذ تقول: »لن اأ�صلّم مفاتيح 

البيوت، ولن اأغلق ال�رشفات،.
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للدكتور والإعالمي حممد بغداد

املقاربة الد�صتورية: حمنة الفر�صة 
التاريخية للنخب اجلزائرية

تطرح الدرا�سة املو�سومة بـ )املقاربة الد�ستورية: اإدارة اجلي�ش لالأزمة 
يف اجلزائر(، للدكتور والإعالمي حممد بغداد ا�سكالية مهمة تتمثل يف 
الو�سعية التاريخية للنخب ال�سيا�سية اجلزائرية، وطبيعة موقفها من 

تداعيات املحطة اجلديدة من م�سرية الربيع العربي التي حطت رحالها 
يف اجلزائر يف بعد مرورها بخم�ش دول عربية.

وكالت 

 ان هذه الدرا�سة بقدر ما ت�سلط 
ومواقف  �سلوكات  على  ال�سوء 
اجلزائرية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
يف تعاملها مع الأزمة، بقدر ما 
تك�سف عن تلك احلالة )الفكرية 
بها  ظهرت  التي  وال�سيا�سية( 
تعاملها  يف  اجلزائرية  النخب 
التي  الأزمة  هذه  الأزمة،  مع 
ثالثة  اطراف  بني  توزعت 
ال�سعب متكن من اإنهاء �سالحية 

)ا�سقاط( نخبة حاكمة عرب اأكرب 
تاريخ  يف  �سعبي  احتجاج  حركة 
اجلي�ش  وموؤ�س�سة  اجلزائر، 
وانتظار  الرتيث  ف�سلت  التي 
التداعيات لأكرث من �سهر ون�سف 
تقريبا من عمر الأزمة، والنخب 
التي يفرت�ش فيها ان ت�سارع اإىل 
وانتاج  التاريخي  بدورها  القيام 
الحتجاج  حركة  يكمل  م�رشوع 
ويف  اأهدافه،  ويج�سد  ال�سعبي 
الآليات  ي�سع  نف�سه  الوقت 
دميقراطي  مب�سهد  ت�سمح  التي 

النخب  هذه  اأن  ال  للدولة، 
الأزمة،  �سو�ساء  يف  غرقت 
دائرة  خارج  نف�سها  ووجدت 

امل�سار التاريخي للبالد.
الد�ستورية:  )املقاربة  درا�سة 
يف  لالأزمة  اجلي�ش  اإدارة 
اجلزائر(، للدكتور حممد بغداد 
للن�رش  اإفريقيا  دار  عن  �سادرة 
والت�سال اجلزائرية، ومتالزمة 
اجلزائري،  امل�سهد  تطور  مع 
الذي اأكد فيه التوقع الأويل، باأن 
اأخذ  الذي  ال�سعبي  الحتجاج 

برز  ال�سعبي(   )احلراك  عنوان 
منتظرة،  وغري  مفاجئة  ب�سفة 
بادية  التذمر  عوامل  كانت  واإن 
من قبل دون اأن ت�سل قوتها اإىل 
ال�سعبي  الغ�سب  انفجار  درجة 
احلجم،  وبذلك  القوة  بتلك 
والنظام  النخب  و�سع  ما  وهو 
الراأي  وحتى  القائم،  ال�سيا�سي 
وبعد  املفاجاأة.  موقع  يف  العام 
�سقط  ومرتبكة،  ن�سبية  مقاومة 
النظام ال�سيا�سي ووجدت البالد 
املجهول،  مواجهة  يف  نف�سها 

الذي  ال�سيا�سي  البديل  وانعدام 
ال�سيا�سي  النظام  حمل  يحل 

املنهار.
حممد  الدكتور  درا�سة  وح�سب 
التي تعرفها  الأزمة  فاإن  بغداد، 
موقع  يف   تكمن  ل  اجلزائر 
الأزمة  بل  النظام(   )رحيل 
وهو  احللول(  )نقطة  يف   تكمن 
من  نوعني  �رشاع  يف  جتلي  ما 
الأول متثل يف �رشورة  احللول، 
ب�رشورة  النتقايل(  )احلل 
يتم  انتقالية  فرتة  اىل  الذهاب 

القادمة  املرحلة  ترتيب  فيها 
اأدت  التي  امل�ساكل  ومعاجلة 
اإىل �سقوط النظام، واحلل الثاين 
التم�سك  هو  الأح�سن  اأن  يعترب 
باأحكام الد�ستور، كون ذلك احلل 
الأف�سل والأقل تكلفة، وهو احلل 
الذي تبنته املوؤ�س�سة الع�سكرية 
ال�سلطة.  ت�سلم  رف�ست  التي 
موؤكدة اأن احلل النتقايل يحمل 
باهظة  وخماطر  كبرية  تكاليف 
على البالد هي غري قادرة على 

حتمل اأثقالها. 

للكاتبة اإميان �سرباتي

)غرفة رقم 4(… رواية تدمج الواقعية ال�صحرية باخليال
لأدب   4 رقم  غرفة  رواية  تنتمي 
تقدم  اإذ  ال�سحرية  الواقعية 
�رشباتي  اإميان  الكاتبة  موؤلفتها 
ولكن  اخليال  ظاهرها  حكاية 
هم  عا�سوا  اأفراد  اأبطالها 

املقاومة ومواجهة الحتالل.
بطلة رواية )غرفة رقم 4( الفتاة 

يف  تتدرب  �سحفية  وهي  اأماين 
بثالث  وتلتقي  اأهلية  موؤ�س�سة 
فتيات من اأقطار عربية خمتلفة 
واحدة  غرفة  يف  معهم  ت�سكن 
وهناك تلتقي بطيف ل�ساب دون 
عينني يحوم حول الغرفة ما يثري 

رعبها بداية الأمر.

هذا  اأن  لحقاً  اأماين  وتكت�سف 
الطيف هو ل�ساب فل�سطيني ا�سمه 
واأن  الغرفة  قبلها  �سكن  كرمي 
ال�رشائيلي  الحتالل  �سلطات 
اعتقلته لدى عودته اإىل فل�سطني 
وا�ست�سهد حتت التعذيب بعد اأن 

اقتلعت عيناه.

اأن طيف كرمي  الرواية  وجند يف 
بقي يزورها يف الغرفة ويخربها 
عن ملفات ووثائق �رشية خطرية 
لها  ويحكي  غرفتها  يف  موجودة 
الذي   4 الرقم  و�رش  ق�سة حياته 
و�سل  وحتى  ولدته  منذ  لحقه 
به  تعلقت  لكنها  الغرفة  اإىل هذه 

واأحبته لدرجة اأنها �سارت تنتظر 
زيارته بفارغ ال�سرب.

التي  التدريب  فرتة  وبانتهاء 
قاربت ال�سهر كان يف جعبة اأماين 
اخلطرية  املعلومات  من  الكثري 
املجلة  يف  بن�رشها  �ستبداأ  التي 

التي تعمل بها.

عن  �سادرة  الرواية  اأن  يذكر 
والن�رش  للثقافة  �سني  موؤ�س�سة 
اإميان  الكاتبة  اأما  والإعالم 
و�سدرت  �سحفية  فهي  �رشباتي 
بعنوان  ق�س�سية  جمموعة  لها 
�سقط �سهواً ورواية بنت العراب.

 وكالت 
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بقرار من �سلطات مدينة دربند الداغ�ستانية الرو�سية

 متثال برونزي لل�صاعر الأذربيجاين نظامي الكنجوى برو�صيا 

الطبعة ال�صابعة ملهرجان ال�صعر امللحون من 25 اإىل 27 �صبتمرب مب�صتغامن

دربند  مدينة  �سلطات  قررت 
ن�سب  الرو�سية،  الداغ�ستانية 
لل�ساعر  برونزي  متثال 
الأذربيجاين نظامي الكنجوى يف 
املتنزه الذي يحمل ا�سمه بو�سط 

املدينة.
و�سي�سغل التمثال الربونزي مكان 
من  امل�سنوع  القدمي  التمثال 
الفن  اإدارة  مدير  وقال  اجلب�ش، 
عي�سى  دربند،  يف  املعماري 
حممد، يف حديث اأدىل به لوكالة 
التمثال  اإن  الرو�سية،  “تا�ش” 

�سيكون جاهزا بحلول عام 2020 
لين�سب بعد انتهاء ترميم املتنزه 
مبكان التمثال القدمي، م�سيفا اأن 
من حمج  �سابا  داغ�ستانيا  نحاتا 
قلعة فاز مبناق�سة نحت التمثال 
الذي يج�سد ال�ساعر جال�سا وفى 

يده الري�سة والقرطا�ش.
الكنجوى  نظامي  اأن  ي�سار 
ال�ساعر  هو   ”1209  –  1141“
والفار�سي  الأذربيجاين  واملفكر 
الكال�سيكي، ولد يف كنجه اإحدى 
اأذربيجان يف يومنا  كربيات مدن 

هذا، وهي كثرية اخلريات وافرة 
خالبة،  مبناظر  وتتميز  الغالت، 
قدمي  من  خمتلفة  و�سناعات 
الزمان، كما تعترب ملهمة للعلماء 
من  الكثري  منها  خرج  وال�سعراء، 
يف  ا�ستهروا  والأدباء  ال�سعراء 
ل  ب�سمات  وتركوا  كله  العامل 
ثالث  نظامي  تزوج  و  تن�سى. 
اأويل  باأن  �رشح  قد  و  مرات 
و  اآفاق  تدعي  كانت  زوجاته 
الوحيد حممد،  ابنه  اأجنب  منها 
وقد توفيت هذه الزوجة يف عام 

ال�ساعر  ففجع  �سابة  هي  و   581
غري  بها،  تعلقه  ل�سدة  بوفاتها 
ماتت  التي  بالثانية  تزوج  اأنه 
هي الأخرى يف عام 584، فتزوج 
بالثالثة التي توفيت يف عام 599 
تاأمل  يف  ال�ساعر  اأ�سار  قد  و  هـ، 
له واحدة  اإيل زوجاته و فراقهن 
ومن  اأ�سعاره،  يف  الأخرى  بعد 
التي  غنج”  “بنج  موؤلفاته  اأ�سهر 
تعنى الكنوز اخلم�سة وتتاألف من 

خم�ش منظومات ق�س�سية.
وكالة اأنباء ال�سعر 

�ستنظم الطبعة ال�سابعة ملهرجان 
ال�سعر ال�سعبي اجلزائري امللحون، 
�سيدي  موؤ�س�سه  لذكرى  تخليدا 
اإىل 27  خل�رش بن خلوف، من 25 
اأعلنه  ح�سبما  مب�ستغامن،  �سبتمرب 
حمافظ املهرجان عبد القادر بن 

دعما�ش.
املهرجان  هذا  �سي�سهد  و 
ال�سعبي  ال�سعري  للن�ش  املكر�ش 

�سعراء  ع�رشة  حوايل  م�ساركة 
و  ب�سكرة  و  م�ستغامن  وليات  من 
البي�ش و غليزان. و يرتقب خالل 
هذه الطبعة التي �ستنظم بامل�رشح 
احلليم  عبد  بن  جياليل  اجلهوي 
اأغاين  من  فنية  �سهرات  تنظيم 
مع  ال�سعبي(  و  )البدوي  امللحون 
القادر  عبد  غرار  على  فنانني 
و  �ساعو  القادر  عبد  و  �رش�سام 

ال�سيخ ولد الهواري.
كما يت�سمن برنامج الطبعة قراءات 
�سعرية اإىل جانب لقاء علمي حول 
»م�ساهمة ال�سعر امللحون يف كتابة 
بلقا�سم  تكرمي  �سيتم  و  التاريخ«. 
ال�سيخ زروق دغفايل  و  ولد �سعيد 
من خالل عر�ش فيلمني وثائقيني 

يق�سان حياة و اعمال ال�ساعرين.
و يعترب ال�سعر امللحون اإىل جانب 

»خمزن«  ال�سهادات،  و  الوثائق 
يلجاأ اإليه ل�سيما املوؤلفون و مغنو 
ي�سكل  كما  احلوزي،  و  ال�سعبي 

»مادة« للكتابة و التاريخ.
الذي مت  و يهدف هذا املهرجان 
و  تثمني  اإىل   2003 �سنة  تر�سيمه 
ال�سعبي  ال�سعر  و  ال�سعراء  ترقية 

)البدوي و احل�رشي(.
 وكالت 

يف دورته التا�سعة ع�سرة

ق�ص�ص من اإلهام “األف ليلة وليلة” 
يف ملتقى ال�صارقة للراوي

الدويل  ال�سارقة  ملتقى  ي�ستلهم 
التا�سعة  دورته  يف  للراوي 
ليلة  “األف  كتاب  ق�س�ش  ع�رشة، 
عقول  يف  اخليال  ليغذي  وليلة”، 
ا�ستمالتها  التي  اجلديدة  الأجيال 
باإبهارها  احلديثة  التكنولوجيا 

و�رشعتها.
وينطلق امللتقى الذي ينظمه معهد 
�سبتمرب   24 يف  للرتاث  ال�سارقة 
مب�ساركة  اأيام   3 وي�ستمر  اجلاري، 
من  واإعالمياً  وباحثاً،  راوياً،   97
43 دولة، من بينها اإيطاليا “�سيف 

ال�رشف”.
عائ�سة  امللتقى  من�سقة  وقالت 
موؤمتر  يف  ال�سام�سي  احل�سان 
امللتقى  كان  اأن  “بعد  �سحايف: 
ثم  عربياً  اأ�سبح  خليجياً،  اإماراتياً 
دولياً، ي�ست�سيف الرواة واحلكواتيني 

من خمتلف دول العامل”.
جمموعة  امللتقى  برنامج  وي�سمل 
والأحداث  العملية،  الور�ش  من 
بالأ�سا�ش  املوجهة  التفاعلية 
اأ�سماوؤها  انبثقت  والتي  لالأطفال 
مثل  وليلة  ليلة  األف  كتاب  من 
والبلورة  امل�سيء،  امل�سباح 

الأمرية  وجموهرات  ال�سحرية، 
يا�سمينة.

كما ي�سمل جل�سة حوارية عن “األف 
الكويتية”  الدراما  يف  وليلة  ليلة 
الكويت منهم  مب�ساركة فنانني من 
اهلل، وحممد املن�سور،  �سعاد عبد 
الرحمن  وعبد  النبهان،  وجا�سم 

العقل.
نقا�سية  حلقة  امللتقى  وينظم 
الرتاث  “ا�ستلهام  بعنوان 
جمل�ش  مع  بالتعاون  الإماراتي” 

الإمارات لل�سباب.
للرتاث  ال�سارقة  معهد  يقيم  كما 
وبع�ش  اإ�سداراته،  لأبرز  معر�ساً 

الكتب التي تتعلق ب�سعار الدورة.
 2001 يف  امللتقى  فكرة  بداأت 
باإقامة “يوم الراوي” حل�رش وتوثيق 
وم�ساهدات  وخربات  مرويات، 
الرواة الإماراتيني الذين ولدوا منذ 
وحتى  ع�رش  التا�سع  القرن  نهاية 
منت�سف القرن الع�رشين، ثم حتول 
يف 2015 اإىل ملتقًى عربي اإقليمي، 
من  الرواة  يجذب  دويل  ملتقًى  ثم 

اأنحاء العامل.
 وكالة اأنباء ال�سعر 
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الكاتبة الواعدة مروة بودراع تفتح قلبها لـ »الو�سط«

تختلف الأحالم والطموحات لكن 
تظل الكتابة دائما رمزا لالإبداع

ر�سدت  لنا الكاتبة الواعدة مروة بودراع يف هذا احلوار احل�سري مع »الو�سط«  البع�ض من اأفكارها 
الإبداعية  كا�سفة لنا عن روايتها اجلديدة«  اأطفال ال�سماء »التي من املنتظر  اأن حتقق جناحا  ملو�سوعها  

الهادف  ،فلقد ف�سلت ت�سليط ال�سوء يف باكورة اأعمالها  على« الأطفال غري ال�سرعيني » ، مربزة  املعاناة 
احلقيقية لهذه الفئة املنتمية للطفولة  ،يف  املجتمع القا�سي  الذي ل يرحم ، كما اأن هذه الفتاة  الطموحة 

قد �سبق لها امل�ساركة يف كتاب جامع   »مللمة �ستات »  بخاطرة اأ�سمتها » األق باحللم اإىل الواقع«  ،و�ساركت 
اأي�سا  ابنة مدينة جيجل يف كتاب جامع ثان مع »نفحة للروح« بق�سة« اأنت زوجة بعاملي » والتي يتمحور 
مو�سوعها الرئي�سي حول الأنثى بحد ذاتها يف عامل الرعب، كما �سيكت�سف القارئ يف هذا اللقاء ال�سيق 

ن�ساطات واأحالم هذه املبدعة يف عدة جمالت.

حاورها: حكيم مالك

بداية، من هي مروة 
بودراع؟

مروة بودراع هي فتاة من مواليد 
16 اأكتوبر 2000 بالغة من العمر 
جيجل  بوالية  قاطنة  �سنة،   19
حممد  بجامعة  بيولوجيا  طالبة 
بحي  الكائنة  يحي  بن  ال�سديق 

ليكيتي بجيجل.

نريد معرفة متى كانت 
انطالقتك الأوىل مع 

عامل الكتابة؟

يف احلقيقة  ال اأذكر متى  خطت 
اأناملي �سوى تذكري اأين بال�سغر 
الق�س�ص  من  العديد  كتبت 
 ، بتمزيقها  وقمت  والروايات 
ماأواي  زالت  وال  الكتابة  كانت 
ما  بالقلم  فاأجد  واالأخري  االأول 
مل اأجده يف ماليري الب�رش ، لذا 
�سنة  تقريبا  للكتابة  فلقد عدت 

من االآن .

ملن تقرئني؟

التي  »ماجدولني«  رواية  كانت 
االأدب  اأ�ستاذة  بها  ن�سحتنا 
يف  ال�سبب  يف  املتو�سط  يف 
اجتياحي عامل املطالعة، فلقد 
ع�سقت اأ�سلوب م�سطفى لطفي 
املنفلوطي ودقة تفا�سيل و�سفه 
واأ�سلوب  كتب  اأي�سا  ،واأع�سق  
اأجاثا كري�ستي و اأميل الأ�سلوبها 

قليال . 
هل لك اأن تعطينا 

نبذة عن عملك الأدبي 
الذي مل ير النور بعد؟

يزال  ال  والذي  االأدبي  عملي 
وليد التخطيط مدة عام تقريبا 
فكرة  الأنها  تتغري  والفكرة 
رمبا  للجدل  العمل  �ستعر�ص 
اأ�سد الت�سبث،  لكني مت�سبثة بها 
بعد  اإال  عنها  الف�سح  اأريد  ال 
 « بعنوان  وهي  متاما  اإنهائها 
اأق�سد  والذي  ال�سماء«  اأطفال 
به » االأطفال غري �رشعيني« ...  
ولن تفهموا م�سمون الرواية اإال 
بعد قراءتها متاما فهي حتتوي 
على عدة ر�سائل كالفقر، الهجرة 
غري �رشعية، االغت�ساب، احلب، 
مقتطف  وهذا   ... الو�سايا 
منها:« هايل« بنيتي خلقنا الرب 

نعي�ص حياة خمتلفة حياتي عن 
حياتك وحياة« �سيلفا »عن »كيم« 
وراحت  يديك  اأ�سابع  كاختالف 
مترر يديها بني اأناملي... مهما 
حدث لنا من اأمور وم�ساعب ال 
ونهرب  ن�ستدير  اأن  علينا  يجب 
ال  عليها  واق�ص  واجهيها  منها 

جتعليها ترتاكم..

 كانت لك اإطاللة يف 
كتاب جامع »مللمة 
�ستات«، فهل لك 

اأن تك�سفي لنا عن 
تفا�سيلها؟

�ستات«  »مللة  بكتاب  خاطرتي 
الواقع«  اإىل  باحللم  »األق  بعنوان 
خواطر،  عدة  جمع  الكتاب  هو 
مو�سوعها الرئي�سي هو التفاوؤل، 
كان  منه،  تخلو  ال  وخاطرتي 
عن  هو  الرئي�سي  مو�سوعي 
واأن  الهدف،  وحتقيق  احللم 
واأال  اأجله،  من  جاهدين  ن�سعى 
من  خاليني  احلياة  من  نرحل 
االأثر. و�ساأهديكم مقتطفا منها: 
ال  عديدة  اأحالمي  اأن  اأخربته 
حتى  بف�سائه  العامل  ي�سعني 
احللم  ذاك  يبقى  لكن  ل�رشدها، 
الذي �سبق اأقرانه وهو اأن اأموت 
باحلياة،  تنب�ص  اأحالمي  وتبقى 
وتبقى  للرب  روحي  ت�سعد  اأن 

هي ت�ستهي التحقق«.

 حدثينا عن م�ساركتك 
يف كتاب » نفحة 

الروح«؟

روح«  »نفحة  بكتاب  ق�ستي 
بعنوان »اأنت زوجة بعاملي« هي 
ق�سة يف جمال الرعب، تتحدث 
عن  خا�سة  ب�سفة  االأنثى،  عن 
العمر  وبفارق  وغريتها  حقدها 
اأن  اجلاين  اأدى  اإذ  الفتاتني،  بني 
على  ال�سحر  طقو�ص  ميار�ص 
من  زوجها  فيكون  ال�سحية 
اجلن وخطفت زوجها احلقيقي 
زفافها  يوم  اأي�سا  ال�سحر  بفعل 

بال�سبط.
على  احتوت  ر�سالة  بها  الق�سة 
بكرثة  منت�رشة  اأ�سبحت  ظاهرة 
خاللها  من  اأردت  جمتمعنا،  يف 
باأخذ  للفتيات  ن�سيحة  تقدمي 
قريناتها،  من  واحلذر  احليطة 

فاالأنثى تظل اأنثى.

كلمة عن جيجل مكان 
م�سقط راأ�سك؟

وم�سقط  واليتي  هي  جيجل 
ولدت  اأجدادي  وراأ�ص  راأ�سي 
اأح�سانها  بني  وترعرعت  بها 
بني  من  لكوين   فخورة  واإين 
اأعي�ص  الأين  وفخورة  �سكانها  
اجلميع  اإليها  يح�رش  والية  يف 
من كل �سوب خا�سة يف املجال 
ب�سياحة  تزخر  الأنها  ال�سياحي 
رهيبة  ، لكن نفتقر جدا للمجال 
وال  فكرية  ن�ساطات  ال  الثقايف 
اإبداعية ال نوادي ثقافية اإال القلة 
القليل ال ن�سمع حتى بن�ساطاتهم 
العديد  منلك  مرورها،  بعد  اإال 
من املواهب   وهي اليوم راحت 
 ، امل�سوؤولني  اإهمال  �سحية 
قليال  بالتحرك  نطالب  فنحن 
والنظر  للمهم�سني  لل�سباب 
نعد  اأي�سا  فنحن  اإلينا  قليال 
الب�رش   باقي  مثل  مثلنا  ب�رشا 
ك�سطيف  االأخرى  الواليات  يف 
وغريها  وق�سنطينة   وقاملة 
�سبابا  نكون  الأن  نطمح   ...
واعني والمعني يف واليتنا ال يف 

الواليات االأخرى.

هل �سبق لك الطالع 
على الأدب اجلزائري؟

االأدب  على  الطالعي  بالن�سبة 
اجلزائري فعند مطالعتي للكتب 
ال اأنظر للمو�سوع باأكرث ما اأنظر 
اأ�سلوب  وكان  الكتابة  الأ�سلوب 
كل من اأحالم م�ستغامني �سل�سا 
رائعا وكلمات الكاتب حممد ديب 
فريدة تدفعك للبحث والتق�سي 
عنها وهذا هو االأ�سلوب االأمثل.

كيف ا�ستطعت 
التوفيق بني الدرا�سة 
والكتابة يف اآن واحد؟

   الكتابة ال ت�سكل عائقا بالن�سبة 
درا�سة  الدرا�سة  وقت  يعني  يل 
اأنه  غري  كتابة،  الكتابة  ووقت 
اأ�ستعملها  االأوقات  بع�ص  يف 
كدواء خا�ص الأريح واأ�سرتيح من 

�سغط الدرا�سة.

هل لك اأن تطلعينا 
عن ن�ساطات جمعية 

الروؤية لرعاية ال�سباب 
والطفولة ب�سفتك 

ع�سوا فيها؟

الطفولة  لرعاية  الروؤية  جمعية 
تاأ�س�ست  جمعية   هي  وال�سباب 

ال�سنة  بها  2016التحقت  �سنة 
بالطفولة  تهتم  فهي  الفارطة  
التي  الن�ساطات  اأهم  ومن  اأكرث 
االأطفال  زيارة  هي  بها  قمنا 
الطفل  اأيام  امل�ست�سفيات  يف 
عنهم  للتخفيف  العيد  واأيام 
اأخرى  حمالت  االأمرا�ص،  وجع 
تبادل  حملة  وهي  حملة  كاآخر 
امل�ستعملة  املدر�سية  الكتب 
اأولية  مبادرة  كانت  اأنها   فرغم 
ومتاأخرة اإال اأنها وجدت  جتاوبا 
العائالت  طرف  من  رهيبا 
قمنا  فلقد  خا�سة،  اجليجلية 
العبء  تخفيف  اأجل  من  بها 
للعائالت،  واملايل  االقت�سادي 
كما اأننا خ�س�سنا اأي�سا  رحالت 
خا�سة  وم�سابقات  لالأطفال  
اجلوائز،   تقدمي  مع  بالر�سم 
م�سابقة اأخرى فريدة من نوعها 
تخ�ص املدار�ص االبتدائية حيث 
بينها  على من  املناف�سة  تكون 
تكون االأف�سل من حيث التنظيم 
الثقافية  الن�ساطات  البيئة،   ،
التي تقوم بها املدر�سة للتالميذ 
، ت�سجيعا  لهم   للمحافظة على 
البيئة وهناك عدة معايري اأخرى 
تقوم بها اللجنة لتختار املدر�سة 
وهناك   ، وتكرميها  املمتازة 
وت�سجيع  القراءة  ن�ساط  اأي�سا 

الطفل على حب املطالعة .

ماذا عن اأهداف هذه 
اجلمعية؟ 

 من بني  اأهداف جمعية الروؤية 
لرعاية الطفولة وال�سباب ، العمل 
وال�سباب  االأطفال  تعريف  على 
الذي  املحلي  والرتاث  بالتاريخ 
تزخر به املنطقة خا�سة احلرف 
التقليدية التي حتتاج اإىل الدعم 
من  تنقر�ص  ال  حتى  والت�سجيع 
ندوات   ، معار�ص  تنظيم  خالل 
، زيارات و بحث �سبل التعاون و 
العمل امل�سرتك لرتقية احلركة 
وتفعيلها  تر�سيدها   ، اجلمعوية 
البالد  على  بالنفع  تعود  بحيث 
الوطن  حب  تاأ�سيل  و  والعباد 
االأطفال  نفو�ص  له يف  واالنتماء 
وذلك  مبكر  وقت  يف  ال�سباب  و 
االنتماء  ب�رشف  ال�سعور  بتعزيز 
اأجل  من  والعمل  الوطن  اإىل 
اإعداد  وبالتايل  وتقدمه  رقيه 
مت�سبعني  �ساحلني  مواطنني 
مع  والوطنية  اخللقية  بالقيم 
مواهب  اكت�ساف  على  العمل 
خمتلف  يف  وال�سباب  االأطفال 
الفكرية  و  الثقافية  املجاالت 
والفنية و االهتمام بها  وتنميتها 

اأنف�سهم  اكت�ساف  من  لتمكينهم 
املواهب  ونوعية  واإمكاناتهم 

التي يتميزون بها.

اأين جتيدين راحتك 
اأكرث يف امل�سرح، 

الت�سوير اأم املكياج 
ال�سينمائي؟

املكياج  يف  اأكرث  نف�سي  اأجد 
تفا�سيله  واأربط  ال�سينمائي 
اأكرث بالكتابة يعني توجد وحدة 

ات�سال بينهما.

هل توجد ن�ساطات 
فكرية، اأدبية 

واإبداعية بجامعتكم؟

االأمور  هاته  مثل  احلقيقة  يف 
مما  بتاتا  بجامعتنا  توجد  ال 
ي�سعرين ذلك باخلجل مل اأحلظ 
اأو  اأدبي  اأو  فكري  ن�ساط  اأي 
وجود  رغم  كان  اأيا  اإبداعي، 
ال  التي  املواهب  من  العديد 
عن  اأحتدث  تعد،  ال  حت�سى 
الثانوي  يعني  الرئي�سي  القطب 
توجد به مثل هذه االأمور وهذا 
والطموحات  االآمال  يخيب  ما 
ويقتل املواهب ويثبط العزائم.

ماهي الطريقة املثالية 
التي تقرتحينها 

لرتقية عامل الن�سر يف 
اجلزائر؟

يف البداية اأحتدث عن دور الن�رش 
هو  الوحيد  همها  اأ�سبح  التي 
فقد  وعليه  فقط،  املال  ك�سب 
العبء  تخفيف  عليها  ا�ستوجب 
على  الكتاب  لت�سجيع  املايل 
بعملها  تقوم  اأن  وعليها  الن�رش، 
املال  بقدر  وجه  اأكمل  على 
التوزيع  كعملية  تاأخذه  الذي 
ال  مثالية  اأما عن طريقة  مثال. 
هو  راأيي  واإمنا  مثالية  اأعتربها 
اإقامة   م�سابقات بني الروايات 

والفائزة تن�رش جمانا. .

هل لقيت دعما 
من طرف نوارة 

بوعرتو�ض؟

نوارة بوعرتو�ص  هي �سديقة يف 

املوقع االأزرق رغم قلة حديثنا 
اإال اأنه كان لها دور فعال وعظيم 
املواهب  وجمع  دعمي  يف 
اخلا�سة بكتاب » مللمة �ستات« 

فاألف �سكر لها.

ماهي اأبرز امل�ساكل 
الفكرية واملوا�سيع 
الجتماعية التي 

تتمنني الكتابة عنها؟

الهجرة  الطالق،  ظاهرة  هناك 
وكمو�سوع  �رشعية،  غري 
يثريين  ما  وكثريا  اجتماعي 
وبداأت العمل عليه قليال هو عن 

حياة املجانني.

كلمة للقراء الأعزاء؟

كما  بها  اأنتفع  ن�سيحة  هي 
جتعلوا  اأن  اإياكم   « بها  نفعوين 
بداخلكم  حرفا  النا�ص  لكالم 
االأمر،  لهذا  فاملحبطون خلقوا 
فقط  دعمك  ملن  تهتم  فال 
مي�سي  كيف  و�سرتى  فام�ص 

النا�ص وراءك ».

ما هو طموحك يا 
ترى؟

وكبرية،  كثرية  طموحاتي 
الطموح االأكرب اأن اأكون �سحفية 
وتاأتي  ال�سحافة،  معنى  باأمت 
بعدها طموحات اأخرى كن�رشي 
لروايتي االأوىل يف م�سواري، واأن 
بداعي املكياج  بامل�رشح  اأعمل 
الت�سوير  عامل  ال�سينمائي، 

والكامريا اأي�سا.

كلمة اأخرية نختم بها 
حوارنا ؟

ين�رش  اأن  ال�رشف  يل  كان 
ا�سمي يف جريدة »الو�سط«   
واأقدم كامل عبارات ال�سكر 
طاقمها  لكافة  واالمتنان 
فلقد  والتقني،  ال�سحفي 
فها  بعيدا  حلما  ذلك  كان 
يتحقق  اأمامي  االآن  هو 
دعم  ق�سية  هي  فالق�سية 
اجلريدة  هذه  طرف  من 
املحرتمة فعلى الرغم اأين 
مبتغاي  اإىل  بعد  اأ�سل  مل 
اأن  على  اأ�رشت  اأنها  اإال 
اأوراقها    بني  ا�سمي  يكون 

فاألف �سكر وحتية.
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�صاعات النوم قد تهددك باملوت املبكر!

�أن  �إىل  حديثة  در��سة  تو�سلت 
عند  �سلبا  تتاأثر  قد  �لقلب  �سحة 
من  �أقل  �أو  �لالزم  من  �أكرث  �لنوم 
�جل�سم  يحتاجه  �لذي  �لوقت 

للر�حة.
يف  ن�رشت  �لتي  �لدر��سة  وبحثت 
 ،»European Heart« جملة 
�سخ�ص  �ألف   116 نحو  بيانات  يف 
ترت�وح �أعمارهم بني 35 و70 �سنة 
فرتة  وبعد  خمتلفة  دولة   21 من 
�سنو�ت،   8 لنحو  متو�سطة  متابعة 
وفاة  حالة   4381 �لباحثون  �سجل 
�لقلبية  بالأمر��ص  »�إ�سابة  و4365 

�لوعائية«.
ينامون  �لذين  �لأ�سخا�ص  وكان 
عر�سة  �ساعات  ثماين  من  �أكرث 
خلطر �ملوت �أو �لإ�سابة باأمر��ص 
يف  �لدموية  �لأوعية  �أو  �لقلب 
�لذين  �أولئك  مع  مقارنة  �لدماغ، 
و8   6 بني  ترت�وح  ملدة  ينامون 
�أمر� �رشوريا  �لنوم  ويعد  �ساعات 
يق�سي  حيث  �لإن�سان،  ل�سحة 
�لنا�ص زهاء ثلث �ساعاتهم �ليومية 
�لباحثني  فريق  وكتب  �لنوم،  يف 
ب�سكل  �لنوم  �إىل  »ينظر  �لدويل: 
يف  هام  �سلوك  �أنه  على  متز�يد 
�أن  ميكن  �أنه  حيث  �حلياة  منط 
يوؤثر على �أمر��ص �لقلب و�لأوعية 

باأولئك  و�ملوت«ومقارنة  �لدموية 
�إىل  �ست  بني  ما  ينامون  �لذين 
�لذين  �أولئك  فاإن  �ساعات،  ثماين 
ينامون ما جمموعه ثماين �إىل ت�سع 
�ساعات يوميا لديهم خطر متز�يد 

بن�سبة %5.
ينامون  �لذين  �لأ�سخا�ص  وكان 
يف  �ساعات  وع�رش  ت�سع  بني  ما 
�لإ�سابة  �أكرث عر�سة خلطر  �ليوم 
�لدموية  �لقلب و�لأوعية  باأمر��ص 
و�ملوت �ملبكر. �أما �لذين ينامون 
�أكرث من 10 �ساعات يوميا، فيزيد 
باأمر��ص  �لإ�سابة  خطر  لديهم 

�لقلب �أو �لوفاة بن�سبة %41.
زيادة  �أي�سا  �لباحثون  ووجد 
 %9 بن�سبة  �لإ�سابة  خطر  يف 
ما  ينامون  �لذين  لالأ�سخا�ص 
�أقل،  �أو  �ساعات  �ست  جمموعه 
ذ�ت  تكن  مل  �لنتيجة  هذه  ولكن 

دللت �إح�سائية.
وقال �لباحث �لرئي�ص، ت�سو�نغ�سي 
كلية  دكتور�ه يف  طالب  وهو  و�نغ، 
 McMaster and Peking«
 »Union Medical College
بالأكادميية �ل�سينية للعلوم �لطبية 
يف �ل�سني: »تبني در��ستنا �أن �ملدة 
و8   6 بني  ترت�وح  للنوم،  �ملثلى 

�ساعات يف �ليوم للبالغني«.

�مل�سارك،  �ملعد  و�أ�ساف 
يو�سف، من جامعة  �سليم  �لأ�ستاذ 
كند�:  يف  �أونتاريو  ماكما�سرت، 
»ينبغي على �لعامة �سمان �حل�سول 
على ما بني �ست �إىل ثماين �ساعات 
�لنوم يوميا«وتابع: »من ناحية  من 
�أخرى، �إذ� كنت تنام ب�سكل منتظم 
عن  يزيد  بنحو  �لالزم،  من  �أكرث 
فمن  �ليوم،  يف  �ساعات  ت�سع 

للتحقق  �لطبيب  زيارة  �ل�رشوري 
من �سحتك �لعامة«.

نوم  مقد�ر  معرفة  �أن  و�أو�سح 
�ملري�ص قد يكون مفيد� لالأطباء، 
على  �لتعرف  على  مل�ساعدتهم 
ب�سكل  �ملعر�سني  �لأ�سخا�ص 
مب�ساكل  �لإ�سابة  خلطر  �أكرب 
�لوفاة  �أو  �لقلب و�لأوعية �لدموية 

�ملبكرة. 

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!

اكت�صاف عامل جديد يهدد خ�صوبة الذكور

خمترب  علماء  طور 
�لوطني  �ستانفورد 
عالجا  �أمريكا  يف 
على  ي�ساعد  جديد� 
بعد  �لذ�كرة  ��ستعادة 
مر�سى  ويعالج  �حلو�دث 

�ألزهامير.
�لعالج  تقنية  وتتلخ�ص 
عن  بالك�سف  �جلديدة 
يف  �ملت�رشرة  �ملناطق 
�حلو�دث  جر�ء  �لدماغ، 
�لع�سبية  �لأمر��ص  �أو 
بتخطيط  �ملختلفة، 
جديد  نوع  من  كهربائي 
�لدماغ  و�سل  عرب 
ت�سخ  كهربائية  باأقطاب 

�إليه �سحنات معينة.
من  �لتحفيز  و�سيحدد 
خالل �لأقطاب �ملناطق 

�لدماغ،  �لأكرث �سعفا يف 
وت�ستعيد  �ستعالج  و�لتي 
تعري�سها  بعد  ن�ساطها 
لنب�سات كهرومغناطي�سية 
هذه  وت�ساعد  موجهة 
على  �جلديدة  �لتقنية 
بعد  �لدماغ  عمل  حتفيز 
�لو�سالت  ت�سكيل  �إعادة 
�ملناطق  يف  �لع�سبية 
ويعتقد  منه،  �مل�سابة 
�أن هذه �لطريقة  �لعلماء 
كبري  حد  �إىل  �ستب�سط 
عالج �لكثري من �لأمر��ص 
كاألزهامير  �حلديثة 
و�خلرف  باركن�سون  ود�ء 
باأ�سكاله �ملتعددة، ف�سال 
عن �إ�سابات �لدماغ جر�ء 
وغريها  �ل�سري  حو�دث 

من �لكو�رث.  

حذر باحثون من �أن تغري �ملناخ ميكن �أن ي�سكل 
تهديد� خل�سوبة �لذكور، حيث ت�سبب موجات �حلر 

�رشر� خطري� وطويل �لأمد على �حليو�نات �ملنوية.
ووجد �لباحثون �أن �خل�سوبة عند �حل�رش�ت �لذكور، 

تنخف�ص ب�سكل ملحوظ عندما ترتفع درجات �حلر�رة 
فوق �ملعدل �لطبيعي لفرت�ت ق�سرية وبعد تعري�ص 
�خلناف�ص ملوجات �حلر�رة مدة 5 �أيام، مع �رتفاع 

درجات �حلر�رة من 5 �إىل 7 درجات مئوية، �نخف�ست 
كمية �حليو�نات �ملنوية �لتي مت �إنتاجها �إىل �لن�سف. 

ومع ذلك، مل تتاأثر �لإناث وقال �لأ�ستاذ �لدكتور، 
 East مات غيغ، قائد جمموعة �لبحث يف جامعة

Anglia: »لقد �أثبتنا �أن وظيفة �حليو�نات �ملنوية هي 
�سمة ح�سا�سة ب�سكل خا�ص عند �رتفاع درجة حر�رة 
�لبيئة. وميكن �أن تقدم تف�سري� لأ�سباب عجز �لتنوع 

�لبيولوجي يف ظل تغري �ملناخ«.
 Nature وتظهر �لنتائج �لتي نُ�رشت يف جملة

Communications، �أن �لن�سل �لذي مت �إجنابه 
خالل موجات �حلر، �أقل خ�سوبة ويعي�ص حياة �أق�رش 

من �لطبيعي ب�سهرين وبهذ� �ل�سدد، قال كري�ص �سيلز، 
�لذي قاد �لدر��سة: »من �ملرجح �أن تو�جه �حل�رش�ت 

يف �لطبيعة موجات حر�رية متعددة، و�لتي ميكن 
�أن ت�سبح م�سكلة لالإنتاجية �ل�سكانية، نتيجة �سعف 

�لتكاثر �لذكوري«.

 عالج مر�ض ال�صكر
 من النوع الأول والثانى

مر�ص �ل�سكرى غالبا ما ي�سار �إليه من قبل �لأطباء باأنه جمموعة 
من �لأمر��ص �لأي�سية �لتى يكون لدى �ل�سخ�ص فيها ن�سبة عالية 
لأن  �أو  كاف،  غري  �لأن�سولني  �إنتاج  لأن  �إما  �لدم،  فى  �ل�سكر  من 
و�ملر�سى  لالأن�سولني،  �سحيح  ب�سكل  ت�ستجيب  ل  �جل�سم  خاليا 
�لذين يعانون من �رتفاع ن�سبة �ل�سكر فى �لدم عادة ما يعانون من 

كرثة �لتبول، و�لعط�ص على نحو متز�يد و�جلوع.
�أعر��ص  فت�سمل   ،»medicalnewstoday« ملوقع  وفقا 
�ل�سديد، �جلوع،  �لعط�ص  �لتبول �ملتكرر،  �لأكرث �سيوعا  �ل�سكرى 
و�لتخفي�سات  و�لتعب،   ، �لعادى  �لوزن غري  �لوزن، وفقد�ن  زيادة 
وخز  وخدر  �لذكور،  �جلن�سى  و�خللل  ي�سفى،  ل  �لتي  و�لكدمات 
عن  م�سئول  �ل�سكرى  مر�ص  عالج  ويكون  و�لقدمني،  �ليدين  يف 

�لتعامل مع كل ذلك.

1. داء ال�صكرى من  النوع الأول
 

�جل�سم فى هذه �حلالة ل ينتج �لأن�سولني، عادة ما ي�ساب �لأ�سخا�ص 
بد�ء �ل�سكرى من �لنمط �لأول قبل بلوغهم �سن �لأربعني، وغالبا 
 %10 نحو  وهناك  �ملر�هقة،  �سن  فى  �أو  �ملبكر  �لبلوغ  �سن  فى 
�لأول. �ملر�سى  �لنوع  �ل�سكرى هى من  من جميع حالت مر�ص 
يحتاجون  �سوف   1 �لنوع  من  �ل�سكرى  مر�ص  من  يعانون  �لذين 
�إىل �أخذ  حقن �لأن�سولني لبقية حياتهم، كما يجب عليهم �سمان 
�سبط م�ستويات �جللوكوز فى �لدم ب�سكل �سليم عن طريق �إجر�ء 

فحو�سات دم منتظمة و�تباع نظام غذ�ئى خا�ص.

2. داء ال�صكرى من النوع 2
 

�جل�سم ل ينتج ما يكفى من �لأن�سولني للقيام بوظائفه �ل�سليمة، �أو �خلاليا 
�لأن�سولني(، ما يقرب من  �لأن�سولني )مقاومة  يف �جل�سم ل تتفاعل مع 
�لعامل هي من  �أنحاء  �ل�سكرى فى جميع  90% من جميع حالت مر�ص 
�أعر��ص  على  �ل�سيطرة  على  قادرين  �لنا�ص  بع�ص  يكون  قد   .2 �لنوع 
مر�ص �ل�سكري من �لنوع 2 عن طريق فقد�ن �لوزن، �تباع نظام غذ�ئي 
�سحي، و�لقيام بالكثري من �لتمارين �لريا�سية، ومر�قبة م�ستويات �ل�سكر 
فى �لدم ومع ذلك، د�ء �ل�سكرى من �لنوع 2 هو عادة مر�ص �لتدريجى �أى 
�أنه يزد�د تدريجيا، و�ملري�ص رمبا ينتهي فى نهاية �ملطاف �أن �أتاخذ 
�لأن�سولني وعادة يكون فى �سكل �أقر��ص. �لأ�سخا�ص �لذين يعانون من 
زيادة �لوزن و�ل�سمنة لديهم خطر �أكرب بكثري من �لإ�سابة بد�ء �ل�سكرى 
من �لنوع 2 مقارنة مع �أ�سحاب �لوزن �ل�سحى، كما �أن عدم �تباع ن�ساط 
�ل�سود� يوميا كلها ت�ساهم فى  بدنى وتناول �لأطعمة �خلاطئة  و�رشب 

خطر �لغ�سابة مبر�ص �ل�سكرى من �لنوع �لثانى.

3. �صكرى احلمل
 

�لن�ساء  بع�ص  �حلملن  �ل�سيد�ت خالل فرتة  على  يوؤثر  �لنوع  هذ� 
و�أج�سادهن  �لدم،  لديهن م�ستويات عالية جد� من �جللوكوز فى 
كل  لنقل  �لأن�سولني  من  يكفى  ما  �إنتاج  على  قادرة  غري  تكون 
�جللوكوز  م�ستويات  �رتفاع  �إىل  يوؤدى  ما  �خلاليا،  �إىل  �جللوكوز 
يف  �لتحكم  �حلملى  �ل�سكرى  مر�سى  ملعظم  ميكن  تدريجيا. 
�ملر�ص من خالل ممار�سة �لريا�سة و�تباع نظام غذ�ئي، ما بني 
10% �إىل 20% �سوف حتتاج �إىل �تخاذ نوع من �لأدوية �لتي ت�سيطر 
على م�ستويات �جللوكوز يف �لدم، و ميكن �أن يوؤدي مر�ص �ل�سكري 
�حلملي غري �مل�سخ�ص �أو غري �ملر�قب �إىل زيادة خطر حدوث 

م�ساعفات �أثناء �لولدة.

عالج مر�ض ال�صكرى
 

فى  تغري�ت  �إتباع  مع   2 �لنوع  من  �ل�سكري  مر�ص  عالج  يتم  قد 
وعن  �لريا�سة  ممار�سة  مع  �لوزن  فقد�ن  وخا�سة  �حلياة،  منط 
طريق تناول �لأطعمة �ل�سحية، وميكن �أي�سا حت�سني بع�ص حالت 
د�ء �ل�سكري من �لنوع �لثانى مع جر�حة �إنقا�ص �لوزن، لكن على 

�ل�سعيد �لأخر ل يوجد عالج لد�ء �ل�سكرى من �لنوع �لأول.
 2 �لنوع  من  �ل�سكرى  �أو  �لأول  �لنوع  من  �ل�سكرى  مر�ص  عالج 
ينطوى على �لأدوية و�لنظام �لغذ�ئى وممار�سة �لريا�سة لل�سيطرة 
�لتحكم  يف م�ستويات  ي�ساعد  �لدم، كما  �ل�سكر يف  على م�ستوى 
�حلد  يف  �لدم  �سغط  وم�ستويات  و�لكولي�سرتول  �لدم  يف  �ل�سكر 
من خطر �لإ�سابة باأمر��ص �لكلى و�أمر��ص �لعني ومر�ص �جلهاز 
بتطور  �ملرتبطة  �لدماغية،  و�ل�سكتة  �لقلبية  و�لنوبات  �لع�سبي 

مر�ص �ل�سكرى.
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الم الة و�ل�سّ معلومات عن حياة �لنبّي عليه �ل�سّ
اهلل  -�صلّى  حمّمد  النبّي 
عليه و�صلّم- هو ابن عبد اهلل 
ها�صم  بن  املطلب  عبد  بن 
بن عبد مناف بن ق�صي بن 
بن  كعب  بن  مرة  بن  كالب 
بن  فهر  بن  غالب  بن  لوؤي 
مالك بن الن�رض بن كنانة بن 
خزمية بن مدركة بن اإليا�س 
بن م�رض بن نزار بن معد بن 

عدنان.

ميالد النبّي ومكانه

اهلل  -�صلّى  امل�صطفى  ُوِلد 
الفيل  عام  يف  و�صلّم-  عليه 
على  الإجماع  نُِقل  وقد   ،
فقيل:  مولده  يوم  اأّما  ذلك، 
الثنني  يوم  �صادف  اإّنه 
الأول،  ربيع  �صهر  الثاين من 
ربيع  من  الثامن  يف  وقيل: 
العا�رض  يف  وقيل:  الأول، 
يف  وقيل:  الأول،  ربيع  من 
حملت  ومّلا  ع�رض.  الثاين 
اهلل  -�صلّى  النبي  اأّم  اآمنة 

)ما  قالت:  به،  و�صلّم-  عليه 
ظهر  فلّما  ثقاًل،  له  وجدُت 
اأ�صاء ما بني  نور  خرج معه 
اأّما  واملغرب(،  امل�رضق 
والده عبد اهلل فقد تويّف بعد 

اأن حملت به اأّمه باأ�صهر

ُمر�سعات النبّي

النبّي  عات  مر�صِ اأوىل  من 
و�صلّم-  عليه  اهلل  -�صلّى 
لهب،  اأبي  مولة  ثويبة  هي 
فقط،  اأّياماً  اأر�صعته  وقد 
من غريها،  له  ع  ا�صُت�صِ ثّم 
بني  من  مر�صعته  فكانت 
�صعد وهي حليمة ال�صعدّية، 
اهلل  -�صلّى  النبّي  اأقام  وقد 
بعد  عندها  و�صلّم-  عليه 
�صنني،  اأربع  يُقارب  ما  ذلك 
وقد  �صعد،  بني  يف  ق�صاها 
ح�صلت له اأثناء ذلك حادثة 
حيث  فوؤاده؛  عن  ال�صّق 
ا�صتُخِرج منه حّظ ال�صيطان 
اإثر  وعلى  النف�س،  وحّظ 

حليمة  رّدته  احلادثة  تلك 
فلّما  اأمه،  اإىل  ال�صعدّية 
اأّمه،  ماتت  �صنني  �صّت  بلغ 
طريقهم  يف  حينها  وكانوا 
فماتت  املكرمة،  مكة  اإىل 
اأّمه،  الأبواء، وبعد موت  يف 
اأمين،  اأّم  مولته  ح�صنته 
وكِفله  اأبيه،  من  ورثها  التي 
فلمذا  املطلب،  عبد  جّده 
�صنوات،  ثماين  عمره  بلغ 
اأو�صى  تويّف جّده، وكان قد 
اأبي  عّمه  اإىل  وفاته  قبل  به 
واعتنى  ه  عُمّ فكِفله  طالب، 
و�صانده  عليه،  واحتاط  به 
العديد  يف  واآزره  ون�رضه 
بعثه  اأن  بعد  املواقف،  من 
وتعاىل-  -�صبحانه  اهلل 
بالّر�صالة، ووقف معه موقفاً 
ُم�رِضّفاً، مع اأّنه كان ما يزال 
اآبائه  دين  على  ُم�صتمّراً 
وقد  مات،  حّتى  و�رِضكه 
العذاب؛  اهلل عنه من  خّفف 
لقاء مواقفه مع النبّي �صلّى 

اهلل عليه و�صلّم.

مر�تب �لّتقوى 
 التْقوى ثالث مراتب؛ ِحْمَيُة 

القلب واجلوارح عن الآثام 
تقيم  مات، وهو اأن ت�سْ واملَُحَرّ
على اأْمر اهلل، فهذه مْرَتبة، 

واملْرتبة الأعلى ِحْمَيُتها عن 
املَْكروهات، والأعلى منها 

احِلْمَية عن الُف�سول وما ل 
يْعني، حتى اإَنّ النبي عليه 

ال�سالة وال�سالم يقول:
))اإياكم وف�سول الَنّظر فاإنه 

يبذر يف النف�س الهوى ((
 �سيٌء ل عالقة لك فيه، جتد 
ُل فيه ِبُعْمق حتى  نْف�َسَك تتاأَمّ

تهيه  تهيه، وبعد اأن ت�سْ ت�سْ
عر باحِلْرمان، هناك من  ت�سْ
ل بالزيادة يف الب�ساِئع  يتاأَمّ

ل  وال�سيارات والأْجهزة ويتَخَيّ
ها عنده ومالكها، فهذا  اأَنّ

ث �سعوراً  الف�سول الزاِئد ُيَوِرّ
كلة،  باحلرمان وهذا ال�سعور ُم�سْ

والنبي عليه ال�سالة وال�سالم 
علمنا كلما راأْيَت �سيئًا جمياًل 

قل:  )) اللهم ل عْي�َس اإِل 
اَر  ِلِح الأَْنـ�سَ �سْ َعْي�ُس الآِخَرِة َفاأَ

َوامْلَُهاِجَرَة (( ]البخاري عن اأن�س 
بن مالك 

 قال: احِلْمَيُة الأوىل ُتْعطي 
العْبد حياته ال�سحيحة، 

و�سالمته، واحِلْمية الثاِنَية 
ِعُده، فبني  يه، والثالثة: ُت�سْ ُتَقِوّ

اأن ُتافظ على �سالمتك، وبني 
يها، وبني اأن ُت�سيف اإىل  اأن ُتَقِوّ
ِتك �سعاَدًة؛ ثالث  �سالمتك وُقَوّ

ِحْميات: حمية عن املعا�سي 
والآثام، وحمية عن املْكروهات، 

وى اهلل . وحمية عما �سِ

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأولً: احلر�س على ذكر اهلل -تعاىل- والجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�صان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  والإقرار 
ويكون  نَ�ِصيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  الأع�صاء  هذه  ت�صخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  حتجز  وباأن  ومر�صاته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�صخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�صباب ال�صالمة من الغفلة ول�صيما عند غفلة 
النا�س ون�صيانهم، قال بع�س ال�صلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�س«،  لهلك  النا�س  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولول 
ويف الأثر »لول �صيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �صبا«.  العذاب  عليكم  ل�صب  ر�صع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�صة ل تزول اإل بالذكر«.

من �أّجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى اأ�سلحة املوؤمن، كان ال�سحابة 

عندما ي�ساألون النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيء كان الوحي ينزل بقوله 
ر ُقْل ِفيِهَما  ْمِر َوامْلَْي�سِ اأَُلوَنَك َعْن اْلَ -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }َي�سْ

اإِْثٌم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �ساأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َساأََلَك 
ِعَباِدي َعِنّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِِنّ َقِريٌب{، فلم يجعل اهلل بينه 

وبني عباده اأي وا�سطة، حتى اأ�سرف اللق �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن الطاب يقول: 

اِع  اإن ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج 
الدعاء ب�سدق واإخال�س، بت�سرع وانك�سار، بال اإثم ول قطيعة رحم، وعلى 

العبد اأن يتخرَيّ اأوقات الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول املطر 
ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان والإقامة، واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده 

وال�سالة على النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ويكون متو�ساأ م�ستقبل 
القبلة رافًعا يديه م�سمومتني بذل وانك�سار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 

ي�ستجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن الدعاء 

ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي اهلل اأيوب؛ ملا 
ْنَت  ُرّ َواأَ ِنَي ال�سُّ اأ�سابه ما اأ�سابه من املر�س، قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَِنّ َم�َسّ
{، وكذلك  ٍرّ اِحِمنَي{؛ فكانت الإجابة مبا�سرة ِمن اهلل }َفَك�َسْفَنا َما ِبِه ِمْن �سُ اأَْرَحُم الَرّ

ملا ا�ستاق زكريا عليه ال�سالم للولد، قال بخ�سوع تام هلل -تعاىل-: }رِبّ َل َتَذْرِن 
َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�سرة: }َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى 

َلْحَنا َلُه َزْوَجة{. َواأَ�سْ
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�أّول تعليق من كارول �سماحة

 

على منتقدي جتاعيد وجهها

على  واالنتقادات  التنمر  من  �سماحة، حملة  كارول  الفّنانة  واجهت 
مكياجاً  ت�سع  اأن  بدون  فيها  ظهرت  والتي  ن�رشتها،  التي  ال�سورة 

متاماً، مّما دفعها للرّد على االنتقادات التي واجهتها.
كل  »بت�سّكر  »تويرت«:  على  ح�سابها  عرب  تغريدة  يف  كارول  كتبت 
وحمبتكن!  تعليقاتكن  على  واالإعالميني  االأ�سدقاء  االأ�سحاب 
وال  اأبداً  حرزان  م�ش  وب�رشاحة  حجمه  من  اأكرت  اأخد  املو�سوع 
يتواجد  بدو  منا  �سخ�ش  اأي  زعجني!  وال حتى  هال�سجة  بي�ستاهل 

على ال�سو�سيال ميديا الزم يتوقع اأي �سي !«.
ماريو  اأعمالها  مدير  مع  باري�ش  من  �سورتها  ن�رشت  كارول  كانت 
اأ�سطا، وهي ال�سورة التي اأثارت االأزمة، ب�سبب التجاعيد التي بدت 

وا�سحة على وجهها.

ُدّرة ُتهاِجم متابعة �نتقدتها

 

 ب�سكل حازم !
على  اخلا�ش  ح�سابها  عرب  ُدّرة،  الفّنانة  املتابعات  اإحدى  هاجمت 
ان�ستغرام، بعد ن�رشها �سورة من جل�سة ت�سوير خ�سعت لها، ُموؤّخراً. 
الفتاة علّقت على �سورة ُدّرة، وقالت: » يا ريتك تعريف متثلي زي ما 
بتعريف تلب�سي » ، ومن جانبها، رّدت عليها ُدّرة قائلة: » بعرف اأكرت 

واأح�سن ».
وت�سارك ُدّرة يف بطولة م�سل�سل » بال دليل » مع خالد �سليم، نيقوال 

معو�ش، حازم �سمري.
مّت  الذي   ،  « احلرملك   « م�سل�سل  بطولة  يف  موؤخراً  ُدّرة  و�ساركت 
عر�سه يف املو�سم الرم�ساين ال�سابق، بطولة جمال �سليمان، و�سالفة 

معمار، وجمموعة من جنوم الوطن العربي.        

عر�ض م�سرحية »�خليمة »بامل�سرح �جلهوي »عبد �لقادر علولة« بوهر�ن

عادل �إمام يتغّيب عن �فتتاح مهرجان �جلونة

مت م�ساء  اأول اأم�ض بامل�سرح اجلهوي »عبد القادر علولة« بوهران تقدمي العر�ض العام مل�سرحية » اخليمية » من اإنتاج 
تعاونية ور�سة الباهية للم�سرح و الفنون بوهران.

امل�رشحية  هذه  وتعالج 
واملعا�رشة  االأ�سالة  اإ�سكالية 
خالل  من  العربي  املجتمع  يف 
اأحداثها  تدور  اجتماعية  ق�سة 
و�سط عائلة تعي�ش �رشاع حول 
مقومات  مبختلف  الت�سبث 
جهة  من  االأ�سيلة  املجتمع 
التغيري واالإ�سالح و  والرغبة يف 
من  االأفكار  و  املفاهيم  جتديد 

جهة اأخرى.
وي�سارك يف هذا العمل امل�رشحي 
املمثلني اإميان بلحية و اإبراهيم 
حدي وجماهري �سهيب حممد 
يف  لهم  جتربة  اأول  تعترب  حيث 
مت  اأن  بعد  وذلك  التمثيل  عامل 

امل�رشحية  باالإقامة  تكوينهم 
متو�سنت(  )عني  بوحجر  بحمام 
�سعيد  املخرج  ذكره  ح�سبما 

بوعبد اهلل.
العمل  هذا  فريق  اعتمد  كما 
اجلديد الذي �ساهم فيه �سندوق 
كل  على  الثقافة  لوزارة  الدعم 
رمزية  من  اخليمة  حتمله  ما 
وتراثية  اجتماعية  ودالالت 
باعتبارها  تقاليد  و  عادات  و 
ف�ساء للذاكرة وحيز لالإنتاجات 

الثقافية والفكرية.
الوهراين  اجلمهور  تابع  وقد 
هذا  دقائق  و10  �ساعة  طيلة 
األفه  الذي  امل�رشحي  العر�ش 

الذي  قار�ش  اأحمد  املغربي 
ثانية  فنية  جتربة  يخو�ش 
النجاح  بعد  املخرج  ذات  مع 
اأنا   « م�رشحية  حققته  الذي 
امل�ستوى  على   « واملار�سال 

الوطني واملغاربي.
الذي  اهلل  بوعبد  املخرج  واأبرز 
يعد رئي�ش تعاونية ور�سة الباهية 
»اجلمهور  اأن  والفنون  للم�رشح 
الدرامية  للفنون  ذواق  الوهراين 
والفنان  للخ�سبة  يعطي  والذي 
من  دائما  يجعلنا  مما  حقهما 
امل�سرتكة  التجربة  هذه  خالل 
يف  تكون  باأعمال  اإليه  نعود  اأن 
الرامية  الفنية  تطلعاته  م�ستوى 

اإىل ترقية الفن الرابع«.
»ور�سة  تعاونية  حتوز  لالإ�سارة 
الباهية« على ر�سيد من االأعمال 

اإعجاب  نالت  التي  امل�رشحية 
اجلمهور منها » اأنا و املار�سال« 
اجلر�ش«.   « و  عنوان«  »بدون  و 

على  جوائز  بعدة  وظفرت 
امل�رشحية  التظاهرات  م�ستوى 

باجلزائر و املغرب و تون�ش.

عمرو دياب يت�سالح مع »روتانا«

باإدارة  م�سوؤول  م�سدر  قال 
مهرجان اجلونة ال�سينمائي، 
اعتذر  اإمام  الفنان عادل  اإن 
حفل  ح�سور  عدم  عن 
اأم�ش  الثالثة،  الدورة  افتتاح 
بت�سوير  الن�سغاله  اخلمي�ش، 

م�سل�سله اجلديد »فالنتينو«، 
رم�سان  يف  عر�سه  املقرر 
 ، امل�سدر  واأ�ساف  املقبل. 
اأنه ال �سحة ملا تردد اأخرياً 
االإدارة  توجيه  عدم  عن 
عادل  للفنان  ح�سور  دعوة 

اندها�سه  عن  معرباً  اإمام، 
بح�سب  ال�سائعة،  تلك  من 
هناك  اأن  ال�سيما  و�سفه، 
عالقة �سداقة وطيدة تربط 
املهرجان  مبوؤ�س�ش  اإمام 

املهند�ش جنيب �ساوير�ش.

يذكر اأن غياب عادل اإمام عن 
ال�سينمائي«،  »اجلونة  افتتاح 
اأول اأم�ش ، قد اأثار ت�ساوؤالت 
الفنان  اأن  ال�سيما  عديدة، 
يف  احلا�رشين  اأول  كان 

الدورتني ال�سابقتني.

»روتانا«  �رشكة  مع  دياب  عمرو  املطرب  ت�سالح 
دامت  ق�سائية  �رشاعات  بعد  واملرئيات  لل�سوتيات 
العزيز،  عبد  اأ�رشف  دياب،  حمامي  واأعلن  اأعوام.   4
تدخل  بعد  »روتانا«  �رشكة  مع  موكله  خالف  انتهاء 
العربية  باململكة  للرتفيه  العامة  الهيئة  رئي�ش  من 
عرب  وذلك  ال�سيخ،  اآل  ترك  امل�ست�سار  ال�سعودية، 
ن�رش  حيث  بوك«،  »في�ش  مبوقع  ال�سخ�سية  �سفحته 
املحامي �سورة جتمعه بامل�ست�سار االإعالمي لل�رشكة، 
حممد حلمي، الذي اأوكله رئي�سها �سامل الهندي الإمتام 
ال�سلح بح�سور �سقيق عمرو دياب، عماد دياب. وبداأ 
خالف دياب مع »روتانا« عام 2015 بعد اتهام االأخرية 
األبومه »اأحلى واأحلى« بعد  للمطرب بت�رشيبه اأغنيات 
غنائه يف حفالته، حيث اأعلنت ف�سخ التعاقد  وتقدمت 
طرح  مبنع  الفنية  للم�سنفات  ر�سمي  بطلب  ال�رشكة 
االألبوم حلني انتهاء االأزمة مع دياب، اإال اأن امل�سنفات 
اإىل  بعدها  و�سلت  التي  االأزمة  تلك  يف  تتدخل  مل 

�ساحات الق�ساء.

�سعد �ملجرد يطرح تيزر �أغنيته �جلديدة »يخليك يل«
�سعد  املغربي  الفنان  طرح 
اجلديدة  اأغنيته  تيزر  املجرد 

»يخليك يل« عرب »اإن�ستقرام«.
وهي  املغربية،  باللهجة  االأغنية 
اأعمال  جمموعة  من  واحدة 
باللهجة نف�سها، كان قد جهزها 
املا�سية،  الفرتة  خالل  املجرد 
على  بطرحها  يقوم  و�سوف 

التوايل يف الفرتة املقبلة.
مهد  قد  املجرد  �سعد  وكان 
العمل، عرب طرح جمموعة  لهذا 
�سور من كوالي�سه، على اأن يطرح 

العمل كاماًل اليوم.
املجرد،  �سعد  اأن  اإىل  ي�سار 
مع  الوقت  من  فرتة  اأم�سى 
وعاد  املغرب،  وطنه  يف  عائلته 

الق�ساء  من  باأمر  باري�ش  اإىل 
يف  يحاكمه  الذي  الفرن�سي، 

ق�سيتي عنف جن�سي.
وكانت اآخر اأعمال �سعد املجرد 
النجم  مب�ساركة  غنائي  دويتو 
امل�رشي غنائي بعنوان »اإن�ساي« 
الذي حقق ن�سبة م�ساهدة عالية 

جداً.
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اأفخم �صيارة دفع رباعي يف العامل "�صينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل وبح�سب 
موقع "CarAndBike" املتخ�س�ص يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة جتعلها تبدو 

كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.
وي�سمن القوة واالأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 ح�سان، 

قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �ص. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة 
بالزما كبرية مل�ساهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع القهوة، واأماكن 

خم�س�سة حلفظ الكوؤو�ص املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف 
الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه ال�سيارة فقط االإ�ساءة وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف 

اأي ما يعادل )34 2 مليون دوالر، ي�سل اإىل حول العامل ب�سعر 
م�رشي تقريباً.مليون حنيه 
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اجلديدة  2020 �صوبرا  تويوتا  على  نظرة  اأول 

تويوتا  عن  الك�سف  مقرر  كان 
يف  كلياً  اجلديدة   2020 �سوبرا 
لل�سيارات  ديرتويت  معر�ص 
اإىل  ننتظر  لن  اأننا  اإال   ،2019
للتو  ظهرت  حيث  الوقت  ذلك 
ت�رشبت  ال�سورة  االإنرتنت،  على 
 SupraMKV منتديات  عرب 

الريا�سية  ال�سيارة  تك�سف  حيث 
قبل  وذلك  املنتظرة،  اليابانية 

اإنزالها من �ساحنة نقل.
 2020 �سوبرا  كون  الوا�سح  من 
 1-FT عرب  مقدمتها  م�ستوحاة 
االختبارية وهذا ما اأكدت تويوتا 
حيث  به  القيام  نيتها  �سابقاً 

امل�سابيح  ت�سميم  يف  ذلك  يربز 
مع  املدبب،  واالأنف  االأمامية 
من  ال�سفلي  اجلزء  يتميز  ذلك، 
بثالثة  خمتلف  بت�سميم  امل�سد 
اثنني،  من  بدالً  تهوية  فتحات 
حواف  على  االإبقاء  مت  حني  يف 
مع  احلاّدة  االأمامية  امل�سابيح 

ت�سغري حجمها.
مثرية  اأخرى  تفا�سيل  ت�ستمر 
املحرك  غطاء  بينها  لالهتمام 
املنحوت بخطوط قوية، ال�سقف 
فقاعتني،  �سكل  على  يبدو  الذي 
واملرايا  اجلانبي  العمود 

اخلارجية ال�سوداء.

مر�صيد�س تك�صف عن جي 
كال�س 2020 مبحرك ديزل

موؤخراً  مر�سيد�ص  قامت 
قيا�سية  فئة  عن  بالك�سف 
 G-Class طراز  من  جديد 
d موديل 2020   350 G با�سم 
خم�س�ص  ديزل  حمرك  مع 
لل�سوق االأوروبي يُعد املحرك 
الفئة  مييز  ما  اأهم  هو 
اجلديدة، حيث ياأتي من فئة 6 
�سلندر ديزل تريبو �سعة 3 لرت 
بقوة 286 ح�سان وعزم دوران 
 1،200 بني  ما  نيوتن.مرت   600
ما  وهو  لفة/دقيقة،  و3،200 
يقرتب من معدل عزم حمرك 
العامل  التريبو  مزدوج   V8
لتكون   ،550  G بفئة  بالبنزين 
d 350 G قادرة على الت�سارع 
 7.4 خالل  كم/�ص   100 حتى 
ت�سل  ق�سوى  �رشعة  مع  ثانية 

اإىل 200 كم/�ص.
قد  ذاته  املحرك  اأن  يُذكر 
مع  املا�سي  العام  تد�سينه  مت 

S-Class املحدثة، ورغم اأن 
الكبرية   G-Class وجوده يف 
�سحب  اإىل  للحاجة  �سيوؤدي 
مر�سيد�ص  اأن  اإال  اأعلى،  وزن 
كفاءة  �سيوفر  باأنه  تقول 
ا�ستهالك وقود ت�سل اإىل 9.6 

لرت/ 100 كم.
اأما عن باقي االأجزاء، ف�سوف 
قيا�سية   G-Class اأنها  جند 
ناقل  يت�سمن  ما  متاماً، 
مع  �رشعات،   9 اأوتوماتيكي 
اأ�سطح  ذات  فاخرة  داخلية 
ناعمة وعدادات رقمية جديدة 
جودة  ذات  خلامات  اإ�سافة 

اأعلى والعديد من اخليارات.
عن  االإعالن  عدم  ورغم  هذا 
االأ�سعار بعد، اإال اأن مر�سيد�ص 
 G ا�ستقبال طلبات  بدء  تنوي 
يناير املقبل، على  d يف   350
اأن ت�سل اإىل الوكاالت االأوروبية 

خالل ربيع 2019.

بور�س ماكان S و�صلت بقوة 354 ح�صان
املحدثة،  ماكان  عن  الك�سف  بعد 
عن  بالك�سف  االآن  بور�ص  قامت 
االأقوى   S ماكان  تفا�سيل  كافة 
�سا�سيه  بتحديث  بور�ص  قامت 
لتجعل  لديها  مبيعاً   SUV اأف�سل 
حيث  اأف�سل،  قيادتها  جتربة 
االأمامية  التعليق  دعامات  اأ�سبحت 
احلديد  عن  بدالً  االأملنيوم  من 
لزيادة دقة التوجيه وراحة الركوب، 
مقاومة  اأعمدة  تعديل  مت  كما 
ال�سل�ص  التحكم  لزيادة  االنحراف 
مع زيادة اأداء نظام التعليق الهوائي 

االختياري.
ال�سغط  �سعور  حت�سني  اأي�ساً  مت 
زيادة  عرب  املكابح  دوا�سات  على 
اأقرا�ص  حجم  زيادة  مع  خفتها 
املكابح االأمامية بقدر 10 ملم كي 
ت�سل اإىل 360 ملم، كما متت زيادة 
ت�سبح  كي  ملم   2 بقدر  ال�سماكة 
اختيار  الإمكانية  اإ�سافة  ملم،   36
مكابح بور�ص امل�سنوعة من األياف 

الكربون.
االأكرب  اخلارجي  التغيري  عن  اأما 
على  باخللف  فيتواجد  ماكان،  يف 
هيئة م�سابيح LED خلفية مت�سلة 
 LED العر�ص مع م�سابيح  بكامل 

اأمامية.
ترفيه  نظام  �سا�سة  جند  بالداخل، 
مع  اإن�ص   10.9 بحجم  معلوماتي 
دعم الأنظمة املالحة ومراقبة حالة 
املرور، حتكم �سوتي ذكي، م�ساركة 
الواي فاي واالت�سال باالإنرتنت مع 
اأ�سافت  اأخرىن  خ�سائ�ص  عدة 
 2019 ملاكان  خيارات  عدة  بور�ص 
ريا�سي   GT مقود  مثل  اأي�ساً 
م�ساعد  مدمج،  قيادة  منط  مع 
زجاج  املرورية،  االختناقات 

اأمامي ذو نظام تدفئة ومنقي لهواء 
املق�سورة.

اأما عن املحرك، ف�سوف يكون من 
نوع V6 �سعة 3 لرت ذاته امل�ستخدم 
بطرازات كايني وبانامريا مع تريبو 
القوة  ت�سبح  كي  مزدوج،  ت�سارجر 
االإجمالية 354 ح�سان و480 نيوتن.
مرت من عزم الدوران، ما يعني زيادة 
نيوتن.مرت  و20  ح�سان   14 بفارق 
تتمكن  كي  ال�سابقة،   S ماكان  عن 
من الت�سارع حتى 100 كم/�ص خالل 

ت�سل  ق�سوى  مع �رشعة  ثانية   5.1
اإىل 250 كم/�ص عند احل�سول على 

حزمة �سبورت�ص كرونو.
هذا و�سوف تبداأ اأ�سعار بور�ص ماكان 
 218،589(  £46،334 عند   2019
ريال( يف اململكة املتحدة للن�سخة 
ذات حمرك 4 �سلندر �سعة 2 لرت ذو 
قوة 245 ح�سان، بينما تبداأ ماكان 
ريال(،   229،987( S عند £48،750 

حيث متت اإتاحتها للطلب بالفعل.

 "Camaro" صيفروليه تطلق�
اجلديدة كليا

�سيفروليه  �رشكة  ا�ستعر�ست 
منوذجها اجلديد من �سيارات 
الريا�سية   "Camaro"
التعديالت  و�سملت  ال�سهرية، 
اإذ  لل�سيارة،  اخلارجي  ال�سكل 
النموذج اجلديد بواجهة  جاء 
اأمامية مزودة بفتحات هوائية 
 LED وم�سابيح  كبرية، 
جناح  اإىل  باالإ�سافة  مميزة، 
ال�سندوق  على  �سغري  هوائي 
املركبة  ثبات  لزيادة  اخللفي 

على ال�رشعات العالية.
زودت  فقد  الداخل،  من  اأما 
قمرة ال�سيارة مبقاعد جلدية 

مريحة، ومقود ريا�سي باأزرار 
تقنيات  مبختلف  للتحكم 
تعمالن  و�سا�ستني  املركبة، 
منت�سف  يف  واحدة  باللم�ص، 
واجهة القيادة، واأخرى مقابل 

ال�سائق مبا�رشة.
وتعمل "Camaro" مبحرك 
توربيني ب�سعة 2.0 لرت، قادر 
على زيادة ت�سارعها من 0 اإىل 
غ�سون  يف  كلم/�ساعة   100
5.9 ثانية، باالإ�سافة اإىل نظام 
�رشعة  وعلبة  خلفي،  دفع 

اأوتوماتيكية بـ 8 �رشعات.
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الرئي�س  وج�سيكي  �سوزان  ك�سفت 
اأن  عن  يوتيوب  ل�رشكة  التنفيذي 
بع�س  بتطوير  �ستقوم  ال�رشكة 
املحتوى  �سناع  اأجل  من  املزايا 
حتديث  يتم  حيث  وامل�ستخدمني، 
وهي  الإختبار  قيد  جديدة  ميزة 
“ا�ستك�سف”  التبويب  عالمة 
اإىل  تهدف  التي   Explore tab
تزويد امل�ساهدين مبجموعة اأكرث 

تنوًعا من تو�سيات الفيديو.
قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
وهي   –  Creator Insider
اأبرزتها  التي  نف�سها  القناة 
لها  حتديث  اآخر  يف  وج�سيكي 
باعتبارها امل�سدر “غري الر�سمي” 
الذي يتم ت�سغيله بوا�سطة موظفي 

يوتيوب.

تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
ال�ستك�ساف اجلديد قيد الختبار 
فقط  باملائة   1 ن�سبة  على  حالًيا 
من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على 
نظام الت�سغيل اآي اأو اإ�س iOS، لذا 
فهناك احتمال كبري باأنك لن ترى 
يوتيوب  تطبيق  يف  التحديث  هذا 

على هاتفك يف الوقت احلايل.
املجموعة  �سمن  كنت  اإذا  اأما 
�رشيط  اأن  ف�ستالحظ  التجريبية 
يبدو  التطبيق  يف  ال�سفلي  التنقل 
عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا، 
 Trendingو الرئي�سية،  التبويب 
وال�سرتاكات، �سرتى بدلً من ذلك 
وال�ستك�ساف  الرئي�سية  ال�سفحة 

وال�سرتاكات.
تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�سف 

م�ستخدمي  تزويد  يف   Explore
متنوعة  مبجموعة  يوتيوب  تطبيق 
للم�ساهدة  العر�س  اقرتاحات  من 
اأكرب مما لديهم اليوم. ففي الوقت 
الفيديو  تو�سيات  تتاأثر  احلايل  

بن�ساط  كبري  حد  اإىل  املخ�س�سة 
العر�س ال�سابق و�سلوكيات اأخرى، 
والتي ميكن اأن توؤدي بعد ذلك اإىل 
اإن�ساء نوع من الختيار املتجان�س 

للمحتوى املو�سى به.
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يف   »john wu« املربمج  اأ�سار 
قادر  اأنه  اإىل  تويرت،  على  له  تغريدة 
 Android« ن�سخة  اخرتاق  على 
لإطالقها  غوغل  تتح�رش  التي   »Q

لالأجهزة الذكية.
التي  ال�سورة  يف  املربمج  واأو�سح 
قام  اأنه  التغريدة  على  ن�رشها 
مع   »Magisk« برجميات  بتثبيت 
الن�سخ  اإحدى  على   »root« ميزة 
 Android« لنظام  التجريبية 

اإىل  الو�سول  من  اأنه متكن  اأي   ،»Q
يعد  ما  النظام،  برجميات  »جذور« 
يف لغة الربجمة »اخرتاقا« قد ميكن 

من الو�سول اإىل البيانات.
قبل  من  الت�رشيحات  هذه  وتاأتي 
املربمج يف الوقت الذي تخترب فيه 
»غوغل« الن�سخة اجلديدة من نظام 
 Android( ت�سغيل الأجهزة الذكية
Q(، وتتح�رش لالإعالن عنها ر�سميا 
 »Google I/O  « موؤمتر  خالل 

الذي �سيعقد، يف 7 ماي املقبل.
 Android« ومن اأبرز ما قد ياأتي به
»اخللفيات  ميزة  هو  لالأجهزة،   »Q
الليلية« التي �ستقلل من معدل اإ�ساءة 
اأثناء  اأو  الليل،  يف  ال�سا�سة  خلفية 
التواجد يف مكان مظلم، ما �سيقلل 
الأجهزة،  يف  الطاقة  ا�ستهالك  من 
ال�سا�سة  تق�سيم  اإمكانية  عن  ف�سال 
وقت  يف  تطبيق  من  اأكرث  مع  للعمل 

واحد.

�خرت�ق »Android Q« قبل �إطالقه ر�سميا!

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 الأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�سري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من الآباء باتوا ي�ستكون يف ال�سنوات 
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�سو�سا عند ا�ستعمال 

الأوامر ال�سوتية للتوا�سل مع الأجهزة 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 الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�سافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �سيمنع »Alexa« من 

ال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على الأطفال �سماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري لئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�سافت موؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�سوتية املوجودة يف الأ�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  الأقوى  املناف�س  ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�سملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�سات ال�سدمات الأمامية 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 انزلق 

ال�سيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

»تويرت« ت�ستعد لإطالق ميزة 
�ملحادثات عرب تطبيقها

طرق  اختبار  »تويرت«  بداأت 
التغريدات،  لعر�س  جديدة 
من  كجزء  طرحها  �سيتم 
الأ�سابيع  يف  برنامج جتريبي 
الربنامج  و�سيت�سمن  املقبلة 
جديدة  ميزة  التجريبي 
بني  والتفاعل  للمحادثات 
التطبيق،  م�ستخدمي 
للردود.  ميزة  اإىل  بالإ�سافة 
فاإنه  تويرت،  ملمثل  ووفقا 
امليزات  هذه  روؤية  ميكن 

اجلديدة اأدنى التغريدات.
عالمة  تويرت  �رشكة  و�ستوفر 
اأ�سماء  بجانب  خ�رشاء 
التجريبيني  امل�ستخدمني 

عندما يكونون ن�سطني عرب الإنرتنت وي�ستخدمون التطبيق، على غرار ميزة اإن�ستغرام، 
اأو موؤ�رشات احلالة التي تُعر�س عند ظهور املت�سلني بالإنرتنت على خمططهم الزمني، 
وفقا لتويرت ويبدو اأن تويرت تاأمل يف اأنه من خالل روؤية �سخ�س ما ن�سط على الإنرتنت، 

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 الأ�سابيع القليلة 
املقبلة، و�سيتمكن اجلميع من طلب الن�سمام اإىل الن�سخة الختبارية من التطبيق، اإل اأن 

ال�رشكة �ستختار ب�سعة اآلف يف النهاية لإجناز برناجمها التجريبي.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

يوتيوب تخترب تبويب “��ستك�سف” يف تطبيقها 
على �آيفون لعر�ض قنو�ت ومقاطع فيديو جديدة

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



الذي  الوقت  يف  الق�ضية  جاءت  وقائع 
مت�ضط  ال�ضواحل  حر�س  عنا�رص  كانت 
مفقودين   08 عن  بحثا  الإقليمية  املياه 
 05 بعد  على  انقلب  الذي  الزورق  من 
متنه  وعلى  فلكون  كان  �ضاطئ  من  اأميال 
حراقة   05 انقاذ  مت  حيث  حراقا   15
عن  البحث  يزال  ول  جثث،   04 وانت�ضال 
08 مفقودين، ليالحظوا يف حدود ال�ضاعة 
 03 الليل  حترك  منت�ضف  بعد  الواحدة 
كري�ضتل  بوهران  ليتم  �ضاطئ  من  زوارق 
طريقهم  وحما�رصتهم  اأين  اعرتا�س 
ي�ضم  كان  الذي  الأول  القارب  توقيف  مت 
كان  حني  يف  امراأة  بينهم  حراقا  من   18
�ضيدة  منهم  حراقا   14 الثاين  بالقارب 

وابنها البالغ من العمر 07 �ضنوات.
اإىل جانب �ضيدة اأخرى وزوجها وطفلهما 
الر�ضيع الذي ل يزيد عمره عن 22 يوما 
على  فكان  الثالث  القارب  اأما   ، فقط 
مت  وقد  هذا   ، فقط  اأ�ضخا�س   07 متنه 
واحالتهم  على  ال39  احلراقة  توقيف 
م�ضالح المن للتحقيق معهم للو�ضول اإىل 

الأطراف التي تنظم هذه الرحالت .

و�إحباط حماولة 16�شابا من 
�لعا�شمة ب�شو�طئ �ل�شلف

عنا�رص  الدرك  الأ�ضبوع  نهاية  متكنت 
الوطني لولية ال�ضلف بالتعاون مع عنا�رص 
حماولة  اإحباط  ال�ضواطئ  من  خفر 
الهجرة غري ال�رصعية ل16 �ضابا  ب�ضواحل 

بلدية وادي قو�ضني �ضمال ولية ال�ضلف.
ال�ضباب  قدوم  خلفية  على  جاءت  العملية 

من العا�ضمة اإىل ال�ضلف من اأجل الهجرة 
انطالقا  الزوارق  اأحد  اأوربا  عرب  اىل 
لبلدية  تابع  حمرو�س  غري  �ضاطئ  من 
تعطل  انطالقهم  وبعد  قو�ضني،  وادي 
البحر  بهيجان  ا�ضطدم  قاربهم  والذي 
حلر�س  دورية  حتركاتهم  ر�ضدت  حيث   ،
اإىل  اخلروج  ب�ضدد  ال�ضواحل  وهم 
ابالغ  اأدراجهم  ليتم  عائدين  ال�ضاحل 
اأوقفتهم  التي  الوطني  الدرك  عنا�رص 
التحقيق  على  واإحالتهم  الزورق  وحجز 

قبل تقدميهم اإىل العدالة.

حممد بن تر�ر

ال يز�ل �لبحث جار� عن 08 مفقودين 

ع على منت 03 قوارب بوهران  توقيف 39 حراقا من بينهم ن�ضاء وُر�ضّ
متكنت عنا�شر خفر �ل�شو�حل بوهر�ن نهاية �الأ�شبوع من �إحباط فوج من �حلر�قة ي�شم 39 مهاجر غري �شرعي من بينهم 03 ن�شاء، طفل قا�شر و�آخر ر�شيع 

�نطلقو� من �شاطئ كري�شتل على منت 03 زو�رق مطاطية كما مت حجز معد�ت  ت�شتعمل يف �لهجرة غري �ل�شرعية .

�لعملية �لـ 25 الإعادة 
�الإ�شكان بالعا�شمة 

ترحيل اأزيد  من 
100عائلة من الق�ضبة 

نحو �ضكنات جديدة 
العا�ضمة  باجلزائر  اخلمي�س  توا�ضلت 
الق�ضاء  و  الإ�ضكان  لإعادة  ال25  العملية 
من  ازيد  برتحيل  اله�ضة  البنايات  على 
الق�ضبة نحو �ضكنات لئقة  100 عائلة من 
عمارة   19 قاطنة  وودع  علي.    بابا  بحي 
)املدينة  بالق�ضبة  لالنهيار  اآيلة  و  ه�ضة 
الأوىل  ال�ضاعات  منذ  للتوجه  العتيقة( 
حي  مبوقع  جديدة   �ضكنات  نحو  لل�ضباح 
يف   ، العا�ضمة(  اجلزائر  )جنوب  علي  بابا 
اأجواء ميزتها الفرحة العارمة ل 112 عائلة 
، منها 20 عائلة كانت �ضكناتها قد ت�رصرت 
من �ضيول الأمطار الغزيرة التي ت�ضاقطت 
و  اجلاري.  �ضبتمرب   12 يوم  العا�ضمة  على 
الوايل  العزيز  عبد  عثمان  اأكده  ح�ضبما 
املنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الواد هذه 
اخلا�س  الربنامج  اإطار  يف  تاأتي  العملية 
ب�ضكنات  القاطنني  الق�ضبة  �ضاكنة  لرتحيل 
�ضتتوا�ضل  انها  موؤكدا   ، لالنهيار  اآيلة 
اجلزائر  ولية  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  قريبا 
التي  ال�ضكنات  جاهزية  على  بالعتماد  و 
ت�ضلمها دواوين الرتقية و الت�ضيري العقاري 
ترحيل  عمليات  ان  واأ�ضاف  بالولية. 
ببلديات  �ضتعنى  الأفق  »منتظرة يف  اأخرى 
الق�ضبة  على  تقت�رص  »ل  و  املقاطعة« 
العبور«  اأن قاطني »مراكز  ، موؤكدا  فقط« 
هذه  �ضمن  مدرجون  بولوغني  ببلدية 
القائمة اإىل جانب قاطني ال�ضكنات اله�ضة 
الوادي  وباب  و  بوادي قري�س  الفو�ضوية  و 

على اأن تتم العملية تدريجيا.

تون�س: هبة مالية فرن�ضية بـ 6.2  مليون يورو لتطوير قطاع النقل 

 وزير ال�ضكن ياأمر بف�ضخ عقود املوؤ�ض�ضات 
املتقاع�ضة يف اإجناز ال�ضكنات

حمامو تيزي وزو و بجاية ينظمون 
م�ضرية للـمطالبة بتغيري النظام«

قا�ضي التحقيق ملحكمة �ضيدي احممد ياأمر 
باإيداع النائب حممد جميعي احلب�س االحتياطي

هبة  للتنمية،  الفرن�ضية  الوكالة  منحت 
مالية بقيمة 2ر6  مليون يورو مل�ضاعدتها 

على متويل م�رصوع يتعلق 
بتطوير قطاع النقل.  

الر�ضمية،  التون�ضية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
عن رئي�ضة ديوان وزير التنمية وال�ضتثمار 

ميم،   بن  ملياء  التون�ضي،  الدويل  والتعاون 
الهبة �ضتُخ�ض�س مل�رصوع  اأن »هذه  قولها 
للمرتو،  مركزية  حمطة  بتطوير  يتعلق 
العا�ضمة  تون�س  و�ضط  بر�ضلونة،  ب�ضاحة 
النقل.  و�ضائل  اأنواع  خمتلف  بني  تربط   ،
ينتظر  الذي  امل�رصوع  هذا  اأن  واأو�ضحت 

 ،2020 العام  نهاية  يف  اأعماله  تبداأ  اأن 
�ضي�ضهل التنقل بني خمتلف جهات تون�س 
بن�ضبة  النقل  م�ضاكل  من  الكربى،ويخفف 
 300 بني  ما  منه  �ضي�ضتفيد  حيث   ،  %  30
و350 األف م�ضافر. ومن جهته، قال مدير 
جيل  بتون�س،  للتنمية  الفرن�ضية  الوكالة 

اتفاقية  توقيع  حفل  هام�س  ،على  �ضو�س 
هذه الهبة املالية، اإن هذا التمويل يهدف 
خالل  من  اجلماعي  النقل  تطوير  اإىل 
النقل  الرتابط بني خمتلف و�ضائل  اإحكام 
والقطارات  ) املرتو اخلفيف واحلافالت 

وال�ضبكة احلديدية ال�رصيعة(.

اأمر وزير ال�ضكن والعمران واملدينة، كمال 
م�ضوؤويل  جيجل  بولية  اخلمي�س،  بلجود، 
قطاعه بف�ضخ عقود املوؤ�ض�ضات الوطنية اأو 
الأجنبية »املتقاع�ضة عن ت�ضليم امل�ضاريع« 
ال�ضكنية امل�ضندة اإليها يف الآجال  املتعاقد 

عليها. 
خمتلف  يف  تدخالته  خالل  الوزير،  واأكد 
اإىل  بها  قام  التي  التفقد  زيارة  حمطات 
هذه الولية، اأن »عهد ال�ضكوت عن التاأخر 
واقعية  بدون مربرات  امل�ضاريع  ت�ضليم  يف 

قد وىل و وجب تدارك كل تاأخر وم�ضاعفة 
الور�ضات عدة وعتادا«. واأ�ضاف بلجود اأن 
املدونة  لتطهري  �ضتخ�ض�س   2019 »�ضنة 
ال�ضكنية واإطالق جميع امل�ضاريع واإنهاء ما 

هو يف طور الإجناز«.
قدرة  عدم  ولتفادي  اأخرى  جهة  من 
امل�ضاريع  ا�ضتكمال  على  املوؤ�ض�ضات 
امل�ضندة اإليها، �ضدد الوزير على عدم منح 
 1000 من  باأزيد  �ضكنية  م�ضاريع  �ضفقات 
-كما  كما هو جار  واحدة  وحدة ملوؤ�ض�ضة 

قال- يف م�ضاريع الوكالة الوطنية لتح�ضني 
ال�ضكن و تطويره )عدل( و اإمنا العمل على 
عدد  اأكرب  على  �ضكني  م�رصوع  اأي  تق�ضيم 
ممكن من املوؤ�ض�ضات حتى ي�ضتلم امل�رصوع 
يف اآجال مت�ضارعة وباجلودة املطلوبة على 
الوزير  حذر  النوعية  وعن  حد تعبريه.  
امل�ضوؤولني التابعني لقطاعه باإمكانية اإنهاء 
مهامهم يف  حال ح�ضوله -كما قال- على 
اأي ملف اأو تقرير يربز ه�ضا�ضة و رداءة يف 

الإجناز لأي  م�رصوع كان.

تيزي وزو و  نظم مئات املحامون من وليتي 
العديد  بجاية اخلمي�س حركة احتجاجية عرب 
حمامي  لنقابة  التابعة  الق�ضائية  الهيئات  من 
و�ضط  جابت  مب�ضرية  متبوعة  كانت  الوليتني 
املدينتني للمطالبة بـ »تغيري النظام«و »حترير 

العدالة« ح�ضبما لوحظ.
تيزي  بولية  ال�ضوداء  اجلبة  اأ�ضحاب  ورفع    
من  انطلقت  التي  امل�ضرية  هذه  خالل  وزو 
جمل�س ق�ضاء الولية باملخرج الغربي ملدينة 

تيزي وزو و�ضول اإىل املحكمة الواقعة بو�ضط 
املدينة، �ضعارات تدعم مطالب ال�ضعب الذي 

»يتطلع اإىل تغيري النظام«.
عن  �ضادر  باملنا�ضبة  توزيعه  مت  بيان  يف  و 
نقابة املحامني املحلية، جددت هذه الخرية 
جتندها  من اأجل »جزائر حرة و دميقراطية« 
القرارات  لتنفيذ  اأخرى  نقابات  دعت  كما 
املتخذة يف اجلمعية العامة يف جويلية املا�ضي 

املنعقدة ببجاية.

اأمر قا�ضي التحقيق، لدى حمكمة �ضيدي 
حممد  النائب  باإيداع  اخلمي�س،  احممد، 

جميعي احلب�س املوؤقت 
التاأهيل  و  الرتبية  اإعادة  مبوؤ�ض�ضة 

باحلرا�س، ح�ضب ما علم لدى املحكمة.
وكان املتهم قد مثل �ضباح اخلمي�س اأمام 
لدى هذه املحكمة قبل  وكيل اجلمهورية 
ق�ضية  التحقيق يف  قا�ضي  على  يحال  اأن 

تتعلق ب«التهديد واتالف وثائق ر�ضمية«، 
ح�ضب م�ضادر مقربة من الق�ضية. 

يذكر اأن جلنة ال�ضوؤون القانونية و الإدارية 
و احلريات للمجل�س ال�ضعبي الوطني، قد 
قامت موؤخرا بدرا�ضة طلب رفع احل�ضانة 
الربملانية عن ثالث نواب من بينهم حممد 
العدل،  وزير  به  تقدم  قد  كان  جميعي، 

حافظ الأختام بلقا�ضم زغماتي.
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قرب �ل�شريط �حلدودي 

بتمرن��شت 

مفرزة للجي�س 
الوطني ال�ضعبي 

تك�ضف خمباأ 
للأ�ضلحة والذخرية 

اإثر  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�ضفت 
دورية بحث ومت�ضيط قرب ال�رصيط احلدودي 
والذخرية،  لالأ�ضلحة  خمباأ  بتمرنا�ضت/ن.ع.6 
الدفاع  لوزارة  بيان  يف  اأم�س،  ورد،  ما  ح�ضب 
اطار«  يف  اأنه  البيان  ذات  واأو�ضح   . الوطني 
واإثر دورية بحث ومت�ضيط  الإرهاب،  حماربة 
بتمرنا�ضت/ن.ع.6،  احلدودي  ال�رصيط  قرب 
يوم  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�ضفت 
والذخرية  لالأ�ضلحة  خمباأ   2019 �ضبتمرب   19
نوع  من  �ضاروخي  قاذف   )01( على  يحتوي 
RPG-2  و )03( م�ضد�ضات ر�ضا�ضة من نوع 
كال�ضنكوف و )01( بندقية ن�ضف اآلية �ضمينوف 
وكذا    BM13 �ضواريخ  اإطالق  اأنابيب   )05( و 
)47( قذيفة هاون عيار 82 ملم و قذيفة )01( 
قذائف   )03( و   7-RPG ال�ضاروخي  للقاذف 

..« 2-RPG للقاذف ال�ضاروخي
للجي�س  مفرزة  متكنت  ال�ضياق«  نف�س  ويف 
عملية مت�ضيط مبنطقة  اإثر  ال�ضعبي،  الوطني 
ك�ضف  من  ن.ع.5  باتنة/  ولية  الرفعة،  جبل 
تقليدية  قنبلة  على  يحتوي  لالإرهابيني  خمباأ 
لتح�ضري  واأدوات  غذائية  مواد  ال�ضنع، 

املتفجرات«.

�لبليدة

مناق�ضة اأول مذكرة 
تخرج يف الهند�ضة 

املعمارية باللغة 
االإجنليزية 

بجامعة  املعمارية  الهند�ضة  معهد  �ضهد 
اخلمي�س  م�ضاء  بالبليدة  دحلب  �ضعد 
�ضهادة  لنيل  تخرج  مذكرة  اأول  مناق�ضة 
ما�ضرت 2 باللغة الإجنليزية والتي تعد اأول 
توجه  لدعم  م�ضعى  نوعها يف  من  مبادرة 

قطاع التعليم  العايل نحو هذه اللغة.
وناق�س الطالبان حممد اإ�ضالم بوعا�س و 
او�ضان حممد مذكرة حتت عنوان »ترقية 
ال�ضاحلية  املدن  امل�ضتدمية يف  ال�ضياحة 
باللغة  تن�س«  مدينة  من  عينة   ، باجلزائر 
م�رصوع  طرح  حيث  من  �ضواء  الإجنليزية 
الأ�ضاتذة  اأ�ضئلة  حيث  من  اأو  املذكرة 
معهد  رئي�س  قال  و  الطلبة.  اأجوبة  و 
اآيت  اجلامعة  بذات  املعمارية  الهند�ضة 
اأن هذه املناق�ضة  �ضعدي حممد احل�ضني 
التعليم  وزير  تعليمات  اإطار  يف  تندرج 
لإدراج  الرامية  العلمي  والبحث  العايل 
تعلمها  ت�ضجيع  و  اجلامعة  يف  الجنليزية 
اختارا  الطالبني  اأن  م�ضيفا  وا�ضتعمالها 
اأن يقوما مبناق�ضة م�رصوعهما بهذه اللغة 
رئي�س  طرف  من  كبريا  ترحيبا  لقي  مما 

اجلامعة الربوفي�ضور حممد بن زينة.
هذه  وتعميم  ت�ضجيع  �رصورة  اىل  ولفت 
املراجع  اأغلب  واأن  خ�ضو�ضا  املبادرة 
عليها  يعتمد  التي  واملن�ضورات  الأ�ضلية 
هي  التكنولوجية  اأو  العلمية  �ضواء  الطلبة 
على  يتوجب  ولهذا  الإجنليزية  باللغة 
عليه  ي�ضهل  حتى  فيها  التحكم  الطالب 

اإجناز بحوثه.
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