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حراق يف قف�ص االتهام

�لعميد يقّل�س حظوظه
 يف �لتاأهل 

غابة تاغزوت اأح�سن، بوالية تيبازة

�لق�ساء على �إرهابيني �ثنني و �سبط �سالح ر�سا�س
جمل�ص االأمة ي�ستعد الثباث �سغور من�سب الرئي�ص

تناف�س حمموم بني بن زعيم وقي�ساري 
موقع  جي اأف بي املتخ�س�ص بال�سوؤون الع�سكرية

�لبحرية �جلز�ئرية يف �ملرتبة �ل�سابعة متو�سطيا
م�ساريع متوقفة واأخرى مل تكتمل 

وزير �ل�سحة مدعو لعالج قطاعه بتلم�سان
و�سط ا�ستقاالت النواب ومراجعة قانون االنتخاب

ت�سريعيات م�سبقة تلوح يف �الأفق



عني الو�سط الإثنني 06   جانفي  2020  املوافـق  ل   10 جمادى الأول 1441ه 2
املغرب ي�ستعر�ض ع�سالته الع�سكرية 

مناورة ي�سارك فيها 2500 عن�سر من املارينز

كابو�س الأندية املغربية يالحق ممثلينا
 

يتوا�صل كابو�س الأندية املغاربة يف مالحقة ممثلينا من الأندية 
مولودية  لعبو  تلقاها  التي  اجلديدة  الهزمية  بعد  اجلزائرية 
ملعب  على  البي�صاوي  الرجاء  اأمام  اأم�س  اأول  �صهرة  جلزائر 
النهائي  ربع  الدور  ذهاب  يف  وذلك  بالبليدة،  ت�صاكر  م�صطفى 
املغربي على  التفوق  �صيناريو  تكرر  العربية، حيث  البطولة  من 
الأندية اجلزائرية بعدما جدد الرجاء انت�صاره الثاين على التوايل 
اأمام فريق جزائري اإثر النت�صار نهاية الأ�صبوع املنق�صي اأمام 
�صبيبة القبائل يف رابطة اأبطال اإفريقيا، واإق�صاء احتاد العا�صمة 

اأمام الوداد البي�صاوي يف وقت �صابق.

عمرو�س يتفاعل مع اأبناء العقيبة
 

تفاعل املدرب لطفي عمرو�س مع اأن�صار فريقه �صباب بلوزداد 
على اإثر التاأهل اإىل الدور ثمن النهائي ملناف�صة كاأ�س اجلمهورية 
الذي عاد به من التنقل الذي قاده ملواجهة فريق اأوملبي املدية، 
حيث قام عمرو�س الذي يتوىل العار�صة الفنية موؤقتا بعد ا�صتقالة 
التي كان  بالتوجه نحو املدرجات  القادر عمراين  املدرب عبد 
اإليا�س«  »اإمام  ملعب  يف  البلوزدادي  النادي  اأن�صار  فيها  يجل�س 

وقام برتديد الأغاين معهم.

املاك ي�ستغل يناير للظهور
اأي منا�صبة من  ككل مرة ت�صتغل احلركة الإنف�صالية »املاك » 
اأو  داخل  �صواء  واأطروحاتها  لأفكارها  والرتويج  الظهور  اأجل 
من�صورات  خالل  من  اليام  هذه  اأعلنت  حيث   ، الوطن  خارج 
ومل�صقات عن برجمة تنظيم م�صريات �صعبية يوم الأحد القادم 
على  وذلك   2970  « »يناير  الوطني  للعيد  املتزامن  12 جانفي 
م�صتوى 3 وليات وهي تيزي وزو وبجاية والبويرة حتت �صعار » 
نعم ل�صتقالل املنطقة »  اأين يقوم ن�صطاوؤها باحل�صد والتعبئة 
لإجناح هذه امل�صريات للربهنة على ما ت�صفه  بقوتها و�صعبيتها 
الرايات  اأن  بالإ�صارة  واجلدير   ، القبائل  منطقة  يف  الكبرية 
يتزعمها فرحات مهني غائبة عن  التي  بهذه احلركة  اخلا�صة 
عن  املنطقة  انف�صال  هدفها  كون  ال�صعبي  احلراك  م�صريات 

اجلزائر عك�س مطالب احلراك .
 اأ.م

ب�سبب الأحوال اجلوية يف ق�سنطينة

حتويل اأربع رحالت جوية 

عن حتويل  اأم�س،  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  �رشكة  اأعلنت 
اأربع رحالت جوية، من مطار »حممد بو�صياف« بق�صنطينة و 
ح�صب بيان ال�رشكة العمومية للنقل اجلوي ، فاإن �صبب حتويل 
ال�صوئية  التوجيهات  مل�صكل  راجع  اجلوية،  الرحالت  هذه 
مبدرج املطار، الذي ا�صتمر طيلة يوم اأم�س الأحد، نتيجة �صوء 

الأحوال اجلوية  التي تعرفها الولية.
مرمي خمي�سة

بريطانيا  

اغتيال جزائري بطعنات خنجر 
لطعنات  لندن  الربيطانية  بالعا�صمة  مقيم  جزائري    تعر�س 
خنجر اأودت بحياته، يف جرمية قتل هي الأوىل  تعرفها بريطانيا 
يف عام 2020  ح�صبما ن�رشته الأحد الربيطانية يف التي اأكدت 
العمر ثالثني �صنة،  يبلغ من  بودان،  الدين  اإ�صمه تقي  ال�صحية 
ويعمل كموزع وجبات بدرجاته النارية لدى �رشكة املتخ�ص�صة 
اأن  ال�صحيفة  ذات  ،واأكدت  ال�رشيع    الطعام  وجبات  اإعداد  يف 
ال�صحية ُعرث عليه مقتول يف �صواحي �صارع �صارتري�س بالقرب 
على  فين�صبوري  مبنطقة  لينوك�س  ب�صارع  الطرق  تقاطع  من 
العمال  حزب  رئي�س  بعث  جهته  من  م�صاءاً  ال�صاد�صة  ال�صاعة 
لعائلة  و  اجلزائرية  للجالية  وتعزية  تعاطف  بر�صالة  الربيطاين 

املرحوم تقي الدين بودان.
باية ع 

املغربية  ال�صلطات  ا�صتدعت 
اأمريكي  جندي   2500   من  اأكرث 
ع�صكرية  تدريبات  يف  للم�صاركة 
يف    اململكة  جنوب  م�صرتكة 
الإفريقي«  »الأ�صد  ت�صمى  عملية 
وذلك يف اإطار ا�صتعرا�س املغرب 
تربز  التي  الع�صكرية  لع�صالته 
املنطقة  يف  الع�صكرية  نواياها 
خطابه  مع  يتعار�س  الذي  الأمر 

الر�صمي الأخري .
ففي الوقت التي تت�صاعد انتقادات 

جملة للمكلة املغربية با�صتمراره 
الكيف  من  منتجاتها  ترويج  يف 
خا�صة  املنطقة  دول  يف  املعالج 
انتقاده  وكذا  وموريتانيا  اجلزائر 
على  الدولية  املنظمات  داخل 
غرار الحتاد الإفريقي واملنظمة 
بالقانون  اللتزام  لرف�صه  الأممية 
يف  ال�صتعمار  ينهي  الذي  الدويل 
الغربية ي�صتعد املغرب  ال�صحراء 
حتمل  ع�صكرية  مناورة  لإجراء 
ا�صم »الأ�صد الإفريقي 20« بقيادة 

الأمريكية  البحرية  م�صاة  قوات 
باأوروبا واإفريقيا، وبرعاية القيادة 
اإفريقيا  يف  الأمريكية  الع�صكرية 
على  التمرينات  وتركز  افريكوم 
املتطرفة،  التنظيمات  مكافحة 
ف�صال عن التدريب على الطريان، 
وامل�صاعدة املدنية الإن�صانية يف 
وقت يبيد فيه ال�صكان ال�صحراويني 
كما  املحتلة  املناطق  يف  العزل 
اأي�صا  التدريبات  يف  �صت�صتخدم 
و�صت�صمل  متطورة    طائرات 

للمظليني،  ميدانية  مناورات 
ومتارين طبية، ومتارين ا�صتجابة 
وبرنامج  وبيولوجية،  كيميائية 

م�صاعدات مدنية اإن�صانية.
الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأن  يذكر 
البنتاغون ، كانت قد قررت اإلغاء 
التدريبات البحرية امل�صرتكة بني 
يف  واملقررة  والرباط،  وا�صنطن 
على  اجلاري،  ال�صهر  من  الثامن 
الإيراين  اللواء  اغتيال  خلفية 
�صحبت  حيث  �صليماين،  قا�صم 

من  �صخمة  ع�صكرية  �صفينة 
ميناء اأغادير بعد يومني فقط من 
مناورات  يف  للم�صاركة  و�صولها 
 2020 الإفريقي  البحر  اأ�صد 
هذه  يف  امل�صاركة  قررت  فيما 

التظاهرة الع�صكرية يف وقت تلتزم 
فيه ال�صمت عن اغت�صاب املغرب 
وثرواتهم  ال�صحراويني  حلرية 

وتهديده لل�صلم يف املنطقة
باية ع  

خبر في 
صورة

الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
ومت�صيط  بحث  عملية  واإثر 
بلدية  اأح�صن،  تاغزوت  بغابة 
تيبازة/ن.ع.1،  بولية  م�صلمون 
الوطني  للجي�س  مفرزة  ق�صت 

 05 اأم�س  �صباح  ال�صعبي 
اإرهابيني  على   ،2020 جانفي 
 )01( م�صد�صا  و�صبطت   )02(
كال�صنيكوف  نوع  من  ر�صا�صا 
وكمية  قنا�صة   )01( وبندقية 

من الذخرية.
تاأتي هذه العملية التي ما تزال 
ديناميكية  لتعزز  متوا�صلة، 
النتائج الإيجابية التي حتققها 
اجلي�س  وحدات  خمتلف 

مدى  ولتوؤكد  ال�صعبي،  الوطني 
الدائمني،  وال�صتعداد  اليقظة 
عرب كافة ربوع الوطن، لدح�س 
باأمن  امل�صا�س  حماولت  كل 

وا�صتقرار البالد.

غابة تاغزوت اأح�سن، بولية تيبازة

الق�ساء على اإرهابيني اثنني و �سبط �سالح ر�سا�س

موقع  جي اأف بي املتخ�س�ض بال�سوؤون الع�سكرية

البحرية اجلزائرية يف املرتبة ال�سابعة متو�سطيا
اأفاد موقع  جي اأف بي املتخ�ص�س 
البحرية  اإن  الع�صكرية،  بال�صوؤون 
حو�س  يف  الأوىل  هي  امل�رشية 
القطع  عدد  حيث  من  املتو�صط 
قطعة،   300 من  باأـكرث  البحرية، 

فيما �صنفت  اجلزائر يف املرتبة 
البحر  لبلدان  بالن�صبة  ال�صابعة 
نف�س  لبيانات  ووفقا   . املتو�صط 
ال�صوؤون  يف  املتخ�ص�س  املوقع 
الع�صكرية والإ�صرتاجتية فاإن تركيا 

حتتل املرتبة الثانية بـ 194 قطعة، 
بـ143 قطعة بحرية،  اإيطاليا  تليها 
ثم املغرب بـ 121 قطعة، وفرن�صا 
118 قطعة، واليونان بـ 155 قطعة، 
املرتبة  يف  فتاأتي  اجلزائر  اأما 

يذكر  بحرية  85 قطعة  بـ  ال�صابعة 
 12 غوا�صة،  تركيا حتوز على  اأن 
واليونان 11 بينما متتلك فرن�صا 10 
غوا�صات، واإيطاليا 8، واجلزائر 6، 

وم�رش 4.

تالميذ  اأولياء  من  الع�رشات  قام 
بفرجيوة  ب�صري  خليل  متو�صطة 
اللتحاق  من  اأبنائهم  مبنع  )ميلة( 
من  العودة  بعد  الدرا�صة  مبقاعد 
اأم�س  ال�صتوية  املدر�صية  العطلة 
املعنية  اجلهات  مطالبني  الأحد 
لتح�صني  »العاجل«  بالتدخل 

لأبنائهم،  الدرا�صة  ظروف 
الأولياء  ورفع  لوحظ.  ما  ح�صب 
اأمام  اأبنائهم  رفقة  املحتجون 
املعروفة  الرتبوية  املوؤ�ص�صة  مقر 
بو�صط  »الأمل«  مبتو�صطة  �صابقا 
مدينة فرجيوة مطلب اإعادة تاأهيل 
ت�صدعت  التي  املتو�صطة  وترميم 

و  الدرا�صية  حجراتها  جدران 
�رشح ممثل عن اأولياء تالميذ هذه 
مرمول  الطيب  الرتبية  املوؤ�ص�صة 
ب«تعوي�س  اأول  يطالبون  باأنهم 
م�صريا  باأخرى جديدة«  املوؤ�ص�صة 
اإىل اأن »اخلربة املنجزة من طرف 
م�صالح هيئة الرقابة التقنية اأثبتت 

وثانيا  املتو�صطة«،  مبنى  ت�رشر 
ال�صتثماري  امل�رشوع  ب«اإيقاف 
هذه  مبحاذاة  املربمج  اخلا�س 
كان  الذي  الرتبوية  املوؤ�ص�صة 
م�صاحة  يكون  اأن  املفرو�س    من 
خ�رشاء كمتنف�س للتالميذ و �صكان 

الأحياء املجاورة للموؤ�ص�صة«.

متو�سطة خليل ب�سري بفرجيوة ميلة

اأولياء التالميذ يحتجون

ف�سيحة يف 
ملعب م�سطفى  

ت�ساكر



�جتماع �ملكتب �ل�سيا�سي ياأتي يف ظروف �إ�ستثنائية 

ال�سراعات تهدد متا�سك جبهة 
التحرير الوطني

.       يو�سف ناحت : البد من �لعودة �إىل �ل�سرعية 
.      جهاد بن ر��سد : �أنا �سد �نتخاب �أمني عام بلجنة مركزية �سنعها �سعيد�ين

�أجمع قياديون بارزون يف جبهة �لتحرير �لوطني على �سرورة �لذهاب باحلزب �إىل موؤمتر وطني، من �أجل �نتخاب �أمني عام جديد، �سيما مع �ل�سمت 
و�لرتدد �لذي مييز خطاب �الأفالن منذ �الإعالن عن نتائج �النتخابات �لرئا�سية ل12 دي�سمرب 2019، على �إثر دعم قيادة �لعتيد ل�ساحب �ملركز �لثالث بهذ� 

�ال�ستحقاق �لدميقر�طي عز �لدين ميهوبي.

�إميان لو��س 

ال�سيا�سي  املكتب  الأم�س  اجتمع 
حلزب جبهة التحرير الوطني بقيادة 
العتيد  للحزب  بالنيابة  العام  الأمني 
علي �سديقي، للف�سل يف تاريخ انعقاد 
ذلك  تعذر  بعدما  املركزية  اللجنة 
ب�سبب  للحزب  الأخري  الجتماع  يف 
املكتب  اأع�ساء  بني  انق�سام  وجود 
يت�سمن  اأن  اقرتحوا  اأين  ال�سيا�سي، 
املركزية  اللجنة  اأعمال  جدول 
انتخاب  يف  يتمثل  واحدا  حمورا 
املوجود  جميعي  حممد  خليفة 
اإىل  ف�ساد،  بتهم  احلرا�س  ب�سجن 
غاية انعقاد املوؤمتر العادي للحزب 

يف غ�سون العام اجلاري.

وت�سعى حزب جبهة التحرير الوطني، 
لرتتيب  الق�سوى،  ال�رسعة  نحو 
ها  اإق�ساء  لتفادي  الداخلي،  البيت 
رئي�س  اإليه  دعا  الذي  احلوار  من 
،و  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
املحليات  و  الد�ستور  �سياغة  اإعادة 
اإق�ساء  بعد  خا�سة   ، الت�رسيعات  و 
ها من حكومة جراد حيث اأن غياب 
الأفالن يف التمثيل احلكومي اجلديد 

يعترب �سابقة من نوعها .

يو�سف ناحت 
البد من �لذهاب �إىل موؤمتر 

جامع 

اإعترب ع�سو املكتب ال�سيا�سي نحات 
باأن اإجتماع املكتب ال�سيا�سي الأم�س 

اإ�ستثنائية،  و  �سعبة  ظروف  يف  جاء 
الذهاب  �رسورة  على  م�سددا 
اإىل حالة  اإىل موؤمتر للعودة  باحلزب 

ال�رسعية املطعون فيها .
»للو�سط«  ت�رسيح  يف  نحات  �سدد 
و  اخلالفات  ترك  �رسورة  على 
احلزب  يعي�سها  التي  الإن�سقاقات 
موؤمتر  اإنعقاد  اإىل  الذهاب  و  جانبا، 
فيها،  املطعون  ال�رسعية  لتحيني 
م�سريا باأن الأزمة يف احلزب العتيد 
هي عميقة و كارثية و ل حل لها �سوى 
وت�سكيل  وطني  موؤمتر  اإىل  الذهاب 
بلدية  و  ولئية  جلان  و  وطنية  جلنة 

جامع لت�سحيح م�سار احلزب.
و اأ�ساف املتحدث« �سيا�سة الهروب 
الهيئات  نفعا،  جتدي  لن  الأمام  اإىل 
كلها مطعون فيها ولبد من الذهاب 

اإىل موؤمتر للعودة اإىل حالة ال�رسعية 
. «

جهاد بن ر��سد 
ال بد من حمو �آثار �سعيد�ين

جهاد  املركزية  اللجنة  ع�سو   اأكد 
باأن  »للو�سط«  ت�رسيح  يف  را�سد  بن 
اللجنة  اإنعقاد  هو  الآن  الأولوية 
جديد  عام  اآمني  لنتخاب  املركزية 
للحزب العتيد، م�سددا على �رسورة 
الذهاب اإىل موؤمتر يجمع �سخ�سيات 
احلزب و منا�سليه، موؤكدا باأنه �سد 
بلجنة  جديد  عام  اأمني  انتخاب 
مركزية لعب �سعيداين دورا كبريا يف 

ت�سكيلها.
وقال جهاد بن را�سد » احلزب حاليا 

اأ�سباب  لعدة  �سعبة  مرحلة  يعي�س 
اأن  هي  والأ�سا�سي  الأول  ال�سبب 
لأن   ، فيها  مطعون  احلزب  �رسعية 
هي  موؤمترين  بني  احلزب  قيادة 
العام  والأمني  املركزية  اللجنة 
ال�سيا�سي  واملكتب  اأمامها،  م�سوؤول 
والأمني  العام  الأمني  اأمام  م�سوؤول 
طرف  من  مكلف  احلايل  العام 
والأمني  املنتخب  العام  الأمني 
العام املنتخب هو حاليا يف ال�سجن 
ال�رسعية  عن  الآن  يبحث  ،واحلزب 
اأن  ي�ستطيع  ل  احلايل  مكتبه  لأن 
اإل من خالل اجتماع  اأي �سيء  يغري 
اأمني عام  اللجنة املركزية لنتخاب 

جديد«.
و اأ�ساف املتحدث » اجتماع اللجنة 
املوؤمتر  عن  التي خرجت  املركزية 

اأن جتتمع،  العا�رس من ال�سعب جدا 
من�سب  �سغور  حالة  اإعالن  الأبعد 
اأمني  انتخاب  ثم  العام  الأمني 
و  احلزب  على  وحفاظا  عام، لذا 
مبا�رسة  الذهاب  من  لبد  �رسعيته 
اإىل موؤمتر يجمع �سخ�سيات احلزب، 
من  قويه  جلنه  ت�سكيل  يف  وال�رسوع 
املوؤمتر  لتح�سري  احلزب  اإطارات 

احلادي ع�رس،
من  هناك  باأنه  الإ�سارة  وجتدر 
املركزية  اللجنة  اجتماع  يعار�سون 
اأنه  يرون  واآخرون  الظرف  هذا  يف 
اإىل  مبا�رسة  الذهاب  الأف�سل  من 
وانه  طاملا  وعادي  جامع  موؤمتر 
لنعقاد  الأ�سهر  بع�س  اإل  يتبقى  مل 
مل  القرار  ولزال  العادي  املوؤمتر 

يتخذ بعد«.

و�سط ��ستقاالت �لنو�ب ومر�جعة قانون �النتخاب

ت�سريعيات م�سبقة تلوح يف الأفق
يف  املتوفرة  املعطيات  كافة  ت�سري 
املجل�س  حل  ان  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
اأمرا  اأ�سبح  الوطني احلايل  ال�سعبي 
اجلمهورية  رئي�س  كان  وان  و�سيكا 
اإل  ذلك  يعلن  تبون مل  املجيد  عبد 
قانون  تغيري  يف  رغبته  عن  اأنه عرب 
الد�ستور  بعد  احلايل  النتخابات 
من  كبري  عدد  ا�ستقالة  اإىل  اإ�سافة 
الثورة  اندلع  اثر  الربملان  نواب 
مب�رسوع  اأطاحت  التي  ال�سلمية 
املخلوع  للرئي�س  اخلام�سة  العهدة 

يف 22 فيفري الفارط .
اجلمهورية  رئي�س  اأن  من  بالرغم 
الفارط  دي�سمرب   12 يف  املنتخب 
ل  �رساحة  يعلن  مل  املجيد  عبد 
ول  النتخابية  حملته  خطابات  يف 
يف خطابه لالأمة خالل مرا�سم اأداء 
حل  يف  نيته  عن  الد�ستورية  اليمني 
املجل�س ال�سعبي الوطني اإل اأن كافة 
الربملان  حل  باأن  توحي  موؤ�رسات 

خطوة �سيلجاأ اإليها رئي�س اجلمهورية 
للعديد  الأيام  اأيام  يف  حمالة  ل 
ولعل  املو�سوعية  املربرات  من 
نواب  من  كبري  عدد  ا�ستقالة  اأولها 
وجتميد  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
الربملانية  املجموعات  لبع�س 
لن�ساطها يف الغرفة ال�سفلى للربملان 
غداة انطالق �رسارة الثورة ال�سعبية 
م�رسوع  اأ�سقطت  التي  ال�سلمية 
املخلوع  للرئي�س  اخلام�سة  العهدة 
العزيز بوتفليقة يف 22 فيفري  عبد 
الربملان  اأن  على  ناهيك   ، الفارط 
احلايل قام بكل واجباتها الت�رسيعية 
التي جتنب تعطيل موؤ�س�سات الدولة 
وم�سالح املواطنني منها امل�سادقة 
على قانون مالية 2020 التي انطلق 
�سف  الفارط  جانفي  يف  به  العمل 
املجيد  عبد  الرئي�س  اأن  ذلك  اإىل 
من  بجملة  ال�سعب  وعد  تبون 
تعديل  منها  ال�سيا�سية  الإ�سالحات 

النتخابات  قانون  وتغيري  الد�ستور 
الق�ساء  قال  كما  بهدف  احلايل 
الفا�سد  املال  حتكم  ظاهرة  على 
ب�سكل  ظهرت  التي  النتخابات  يف 
النتخابات  كافة  يف  لالنتباه  ملفت 
ال�سنوات  يف  اجلزائر  نظمتها  التي 
املال  رجال  �سيطرة  بدليل  الأخرية 
والأعمال على كرا�سي مبنى زيغوت 
يو�سف ومعه كافة املجال�س الوطنية 
ذلك  ويعني  وطنيا  حمليا  املنتخبة 
يوؤدي  قد  النتخابات  تعديل  اأن 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  حل  اإىل 
ت�رسيعية  انتخابات  وا�ستدعاء 
م�سبقة تفرز برملان �رسعي غالبته 
يتوىل  الوطنية  الكفاءات  من  �سباب 
الإ�سالحات  م�ساريع  جت�سيد 
وعد  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
يف  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  بها 

حملته النتخابية.
باية ع 

بعد �جتماع �ملكتب �ل�سيا�سي 

الأفالن يف�سل يف حتديد تاريخ انعقاد 
جلنته املركزية 
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انتهى اأم�س اجتماع املكتب ال�سيا�سي 
بدعوة  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
مل  و  وحدتهم  تعزيز  اإىل  املنا�سلني 
�سملهم و اللتفاف حول قيادة احلزب 

.
وقال احلزب خالل اجتماع له برئا�سة 
اأن  الأمني العام بالنيابة علي �سديقي 
املرحلة جد ح�سا�سة وتتطلب املزيد 
من اليقظة وال�ستعداد لال�ستحقاقات 
املكتب  �سدد  كما  املقبلة   ال�سيا�سية 
ال�سيا�سي على توفري ال�رسوط  النظامية 
والتنظيمية اخلا�سة    بعقد املوؤمتر 
احلادية ع�رس للحزب يف اآجاله والذي 

�سيكون موؤمترا للمنا�سلني ح�سبهم .
كما زكى احلزب احلكومة اجلديدة و 
هنئها على نيل ثقة رئي�س اجلمهورية 
مثمنا يف ذات الوقت خمتلف اإجراءات 
التهدئة  و دعا اإىل موا�سلتها مبا يوفر 

الثقة  عودة  و  لال�ستقرار  امثل  مناخا 
و الطماأنينة بني اجلزائريني ،ويف ذات 
رئي�س  بدعوة  احلزب  اأ�ساد  ال�سياق 
اجلمهورية اإىل اإطالق حوار وطني بال 

اإق�ساء اأو تهمي�س .
ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء  اأ�ساد  كما 
خالل  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
و  اإطارات  ثبات  و  بحكمة  اجتماعهم 
منتخبي احلزب و ثمن ح�سهم الوطني 
ر  م�سوؤولياتهم  حتمل  يف  الن�سايل  و 
خالل  ال�ستفزازات  و  ال�سغوط  غم 

املرحلة ال�سابقة .
احلزب  وجه  كما  اأخرى  جهة  من 
حتية ملوؤ�س�سة اجلي�س وكل الأ�سالك 
ملهامها  تاأديتها  على  الأمنية 
اأي�سا  وحيا  عالية،  بكفاءة  الد�ستورية 
الأزمة  من  اجلزائرية  الدولة  موقف 
ال�سوؤون  يف  التدخل  وعدم  الليبية، 

الداخلية للدول.
وبارك املجتمعون جناح موؤمتر جبهة 
البولي�ساريو والذي توج باإعادة جتديد 
اأميناً  اإبراهيم غايل  الرئي�س  الثقة يف 

عاما .
اأن  املنتظر  من  كان  لالإ�سارة  و 
يف  الف�سل  اأم�س  يعرف  اجتماع 
التي  املركزية  اللجنة  اجتماع  تاريخ 
للحزب  جديدا  عاما  اأميناً  �ستنتخب 
يف  ذلك  اإىل  الو�سول  تعذر  اأن  بعد 
اخلالفات  ب�سبب  الفارط  الجتماع 

داخل احلزب .
يف  منا�سلون  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
احلزب  اأن  الو�سط  ليومية  احلزب 
بغر�س  اأ�سبوعية  اجتماعات  يعقد 
عن  البحث  و  احلزب  اأو�ساع  درا�سة 

حلول لالزمة التي يعي�سها .
ف.ن�سرين

�ن�سحاب قياديني من �لد�ئرة �ملقربة

اإن�سقاقات يف حزب زبيدة ع�سول 
النا�سطة  لرئي�سته  الرقي  حزب  ي�سهد 
الآونة  يف  ع�سول  زبيدة  ال�سيا�سية 
ل�سيما  ال�سطراب  من  نوعا  الأخرية 
املوؤثرة  القيادات  بع�س  ا�ستقالة  بعد 
زبيدة  اأن  واعتبارهم   ، احلزب  داخل 
�رسعية  غري  حالة  يف  اأ�سبحت  ع�سول 

بعد انتهاء مدتها القانونية .
من  الكثري  تفقد  بداأت  ع�سول  زبيدة 
املوالني لها ، بعد ان�سحاب البع�س من 
حزبها ، و اإبداء نيتهم يف زحزحة ع�سول 
اعتربوها  اأن  بعد  احلزب  رئا�سة  من 
حزب  اأن  ورغم   . �رسعية  غري  رئي�سة 
 ، كبرية  اإطارات  ميلك  ل  ع�سول  زبيدة 
ايقنوا  اأنهم  يبدو  موجود  هو  ما  اأن  ال 
 ، �سيا�ساتها  ف�سلت يف  زبيدة ع�سول  اأن 

لهذا   ، حتركاتها  من  يتذمرون  وبدوؤوا 
تلو  الواحد  حزبها  من  ين�سحبون  بدوؤوا 
اأفا�ست  التي  النقطة  وكانت   . الآخر 
ع�سول  ا�ست�سارة  عدم  هي  الكاأ�س 
من  الكثري  يف  احلزب  اأع�ساء  لباقي 
 ، الكثرية  غياباتها  اإىل  اإ�سافة  امللفات 
و ا�ستفرادها بالقرارات وعدم ا�ست�سارة 
�سابق  وقت  اإىل  كانت  التي  جمموعتها 
ذراعها الأمين . زبيدة ع�سول التي كانت 
تتكىء على حزبها ، و اأ�س�ست حركة ما 
الأيام املقبلة  اأن  ، يبدو  يعرف مواطنة 
�ستنك�سف عن حركة ت�سحيحة �سدها ، 
اأقرب  ان�سحاب  بعد  قلنا  مثلما  ل�سيما 
املقربني منها ، وتذمرهم من ت�رسفاتها 

ومواقفها و خطواتها .

حركات  يف  دخلت  قد  ع�سول  وكانت 
و   ، مواطنة  غرار  على  للحزب  موازية 
اأ�سبحت متثل املعار�سة ،غري اأن العديد 
اأنهم غري  اأع�سائها يف احلزب يبدو  من 
را�سون بتحركات ع�سول،واعتربوها اأدت 
بهم اإىل نفق مظلم،خ�سو�سا اأنهم بدوؤوا 
تتحرك  ل  ع�سول  زبيدة  اأن  ي�سعرون 
اإرادات من خارج  واأن هناك   ، لوحدها 
 . الكثري من مواقفها  توؤثر على  احلزب 
قد  الأخرية  الآونة  زبيدة ع�سول  وكانت 
قللت من ن�ساطاتها ، ودخلت يف مرحلة 
ترقب ، اإل اأنها موؤخرا اأطلقت اإ�سارات 
مع  حوار  يف  للدخول  م�ستعدة  باأنها 

الرئي�س اجلديد عبد املجيد تبون .
ع�سام بوربيع

جمل�س �الأمة ي�ستعد الثباث �سغور من�سب �لرئي�س

تناف�س حمموم بني بن زعيم وقي�ساري 
.        �سغور  14 من�سبا يثري �ال�ستفهام

جل�سته  اليوم  الأمة  جمل�س  يعقد  
اإثبات �سغور من�سب رئي�س  اأجل   من 
جمل�س الأمة بعد ا�ستقالة رئي�سه عبد 
القادر بن �سالح لدواع �سحية ، و�سط 
النائبني   من  كل  بني   الكبري  التناف�س 
عبد  الوطني  التحرير  جبهة  عن 
قي�ساري   وحممود  زعيم  بن  الوهاب 
حيث   ، بقوة  للمن�سب  الطاحمان 
على  ت�سيطر  ا�ستفهام  عالمة  لتزال 
 14 �سغور  ظل  يف  خا�سة  املجل�س  
من�سبا  خا�سة بنواب الثلث الرئا�سي 
موجودين  اأو  عهدتهم  انتهت  الذين  
من  حيث   ، احلرا�س  �سجن  يف 
املفرو�س اأن  يقوم رئي�س اجلمهورية 
با�ستخالفهم يف اجل اأق�ساه 15 يوما 

وفقا للقانون .
هذا وليزال الغمو�س جار حول كيفية  
الأمة  جمل�س  رئي�س  من�سب  اختيار 
الدولة  يف  الثاين  الرجل  ي�سكل  الذي 
بالتعيني  يتم  كان  ما  عادة  والذي 
العزيز  عبد  الرئي�س  عهد  خالل   ،
ويتخوف  هذا   ، امل�ستقيل  بوتفليقة 
لتعوي�س  و  اجلل�سة  تاأجيل  يتم   اأن  
الأع�ساء واختيار  الرئي�س  من ال14 
عن�رسا  الذين �سيتم تعوي�سهم ، خا�سة 
الطاحمني  املر�سحني   اأن  ظل  يف 
التحرير  جبهة  حزب  اإىل  ينتمون 
الرئي�س  �سد   وقفت  التي  الوطني  
ما  لالنتخابات   تر�سحه  اإبان  تبون 
جعله يتخلى على  قيادات احلزب يف 

احلكومة  الأخرية  وهو ما قد يتكرر 
اأنظار  يجلب  الذي  الأمة  جمل�س  يف 

الطبقة ال�سيا�سية اليوم
حممد بن تر�ر
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�رشاء  عقود  اأن  املتحدث  ذات  واعترب 
�سكنات، يف اإطار البيع بالإيجار املمنوحة 
من  امل�ستفيدين  على  تفر�ض  للمواطنني، 
لكن  �سهرية،  اأعباء  دفع  ال�سكنات  هذه 
»خدمات  يخ�ض  فيما  فاإنهم  باملقابل، 
خدمات  على  يتح�سلون  البيع«،  بعد  ما 
تكاليفها على املت�رشر  رديئة، تقع جممل 
�سبيل  فعلى   ، نف�سه  ال�سكن  �ساحب  وهو 
ما،  عمارة  يف  حريق  ا�ستعل  لو  املثال 
�سكان  فان  الكهرباء  اأ�سالك  واحرتقت 
طويلة  ملدة  �سيعانون  املنكوبة،  العمارة 
والعدادات  الكهربائي،  توقف امل�سعد  من 
من  بهم  التكفل  يتم  اأن  دون  الكهربائية، 
ال�سلطات املعنية، ومنه يجب اإعادة النظر 
ال�سكنية  لالأحياء  امل�سرية  الهياكل  يف 
عادية  حياة  يكفل  والقدمية، مبا  اجلديدة 
بالن�سبة لل�سكان، من خالل توفري خدمات 

ما بعد ت�سليم ال�سكنات.    
م�ساكل  حل  اأن  م�سدال  اعترب  حني،  يف 
بالوزير  مرتبطا  لي�ض  ال�سكن  قطاع 

رئي�ض  واإ�سرتاتيجية  بربنامح  بل  اجلديد، 
اأنه  خا�سة  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
وبالتايل  ال�سكن،  اأزمة  على  بالق�ساء  تعهد 
ت�سيري  يف  وخربته  القطاع  بخبايا  معرفته 
باإيجاد  له  �ست�سمح  ال�سكنية،  امل�ساريع 
حلول فعالة لت�رشيع وترية اجناز امل�ساريع 
�سيغ  وتدعيم  وتطبيق  العالقة،  ال�سكنية 

�سكنية جديدة وجعلها متاحة للجميع.
التزام  اأن  القت�سادي  اخلبري  اأكد  كما 

»ال�سكن«  حول  بوعوده  املنتخب  الرئي�ض 
التزام تام و�سخ�سي، حيث �سياأخذ بطلبات 
العتبار،  بعني   2 عدل  مكتتبي  وطعون 
قرارات  اأن  الوقت،  نف�ض  يف  منوها 
توحي  ل  ال�ساعة،  حلد  اجلمهورية  رئي�ض 
برتاجعه عن الوعود التي اأطلقها يف حملته 
�ساأنه  من  فقط  الأمر  وهذا  النتخابية، 

طمئنت املكتتبني املحتجني.

عملية جديدة لت�سليم املفاتيح 
ملكتتبي عدل 2

كانت الوكالة الوطنية لرتقية وتطوير ال�سكن 
»عدل«، قد اأعلنت اأم�ض، عن اإطالق عملية 

جديدة لت�سليم املفاتيح ملكتتبي عدل 2.
واأفادت الوكالة على موقعها اللكرتوين، اأن 
ت�سليم املفاتيح �سيخ�ض موقع 600 م�سكن، 
اأن  اإىل  م�سرية  بالعا�سمة،  البنيان  عني  يف 
مبلفهم  مرفقني  احل�سور  عليهم  املعنيني 
بالإ�سافة  ال�ستفادة،  قرار  من  ون�سخة 
التعريف  وبطاقة  التخ�سي�ض  �سهادة  اإىل 

الوطنية.
وكان املكتتبون يف �سيغة »عدل2« قد �سنوا 
املن�رشم،  ال�سبت  يوم  احتجاجية،  وقفة 
رفع  ب�رشورة  مطالبني  عدل،  وكالة  اأمام 
التجميد على اأ�سحاب امللفات املطلوبة و 
اأ�سحاب الطعون الذين مل ي�سددوا ال�سطر 
الأول، اإىل جانب النظر يف ملفات مكتتبي 
قبول  وثيقة  اأنهم ميلكون  2001-2002 مبا 
دون  انتظار  يف  وهم  �سنة   20 منذ  ر�سمية 

جدوى وامللفات ل تزال جممدة.

ك�سف اخلبري القت�سادي م�سدال عبد القادر اأن م�ساكل قطاع ال�سكن لي�ست حم�سورة يف بناء امل�ساريع ال�سكنية ومنح 
ال�سكن للمواطنني وجعله يف متناول اجلميع، بل امل�ساألة اأ�سمل من هذا، باعتبار اأن م�سكلة ت�سيري املن�ساآت ال�سكنية 

امل�سلمة لأ�سحابها لوحدها، تطرح م�ساكل ل حت�سى، نتيجة تخلي الوزارة الكامل عن عملية ت�سيري الأحياء ال�سكنية 
»عدل«، املتواجدة يف و�سعية كارثية.

اخلبري القت�سادي م�سدال عبد القادر لـ«الو�سط«:

 مرمي خمي�سة

قطاع �ل�سكن يعاين �أزمة ت�سيري
.     اإطالق عملية جديدة لت�سليم املفاتيح ملكتتبي عدل 2

فيما يبقى الرقم مر�سحا لالرتفاع 

على خلفية ر�سوم اإ�سافية فر�سها قانون 
مالية 2020

وزارة التعليم العايل

�لإير�د�ت �جلمركية تفوق 
900 مليار يف 2019

مو�طنون يغلقون �ملعرب 
�حلدودي �أم �لطبول 

�أربع �سروط  لرتقية �لأ�ساتذة �جلامعيني

بقلم د.حممد مرواين /اأ�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي

وع�رشنة  لتطوير  ال�رشوري  من  عاد 
بدواوين  املتواجدة  الت�سال  خاليا  اأداء 
املكلفني  بتكوين  الهتمام  الوليات 
على  اخلاليا  لهذه  ومن�سطي  بالت�سال 
التكوين  يكت�سي  اإذ  املحلي  امل�ستوى 
على الت�سال لفائدة املوظفني يف خاليا 
الوظيفية  ورتبهم  بالوليات  الت�سال 
 « بالإدارة  ملحق   ، اإداري  »مت�رشف 
اأهمية لتح�سني اأداء الت�سال املوؤ�س�ساتي 
وتفعليه على امل�ستوى املحلي اإذ ميار�ض 
خلية  م�ستوى  على  بالت�سال  املكلف 
واإعالمية  ات�سالية  مهام  للولية  الت�سال 
دعوة  عند  تتوقف  ل  الأوىل  بالدرجة 
ن�ساطات  لتغطية  واملرا�سلني  ال�سحفيني 
الرتاب  داخل  تنظم  وتظاهرات  الولية 
لدى  تكون  اأن  يجب  بل  للولية  املحلي 
لهم  تتاح  عمل  روؤية  بالت�سال  املكلفني 
الت�سالية  الوظيفة  هذه  ميار�سون  وهم 
لأنها  وخا�ض  اإداري  طابعها  كان  وان 
وح�سا�ض  هام  حملي  هيكل  داخل  تنفذ 
اجلهاز  وهو  املحلية  اجلماعات  يف 
الإداري ال�سخم للولية الذي ي�سم فروعا 
وفق  املوظفني  واأعباء  اإدارية  وم�سالح 
يف  تظهر  وقد  متعددة  التنظيمي  الهيكل 

�سياق ممار�سة امللحق بالديوان يف ديوان 
جديدة  وتكليفات  مهام  لوظفيته  الولية 
واحتياجات  عمل  م�ستجدات  تقت�سيها 

تت�سل بت�سيري �سان عام.

من�سات الت�سال احلديثة 
واخلدمة العمومية

الت�سال  يف  الباحثني  من  عدد  وي�سري 
الداخلية  قطاع  يف  بالت�سال  املهتمني 
واجلماعات املحلية اإىل �رشورة ت�سخي�ض 
باجلماعات  ي�سمى  ملا  علمي  دقيق 
اجتاه  املواطنون  ينتجها  التي  والتمثالت 
منهم  املحلية  اجلماعات  يف  امل�سوؤولني 
املنتخبني املحليني اأو بالأحرى كيف يرى 
الآخرون  يت�سورهم  وكيف  اأنف�سهم  هوؤلء 
وي�سري ن�ض بحثي لالأ�ستاذ اأحمد يعالوي 
اجلزائر  يف  املحلية  »اجلماعات  عنوانه 
ن�ساط  واقع  حركية  تدار�ض  اأهمية  اإىل   «
املحاور  خمتلف  يف  املحلية  اجلماعات 
الوقائع  ت�سخي�ض  خاللها  من  ميكن  التي 
الدور  م�سائل  وفهم  الأداء  وقيا�ض 
التحولت  والوظيفة واللتزامات يف �سوء 
تعرفها  التي  ال�سيا�سية  الجتماعية 

اجلزائر .
كاأ�ستاذ  فيها  ا�ستغلت  عمل  جتربة  ومن 
الوطني  باملركز  الت�سال  يف  مكون 

املحلية  اجلماعات  م�ستخدمي  لتكوين 
عدد  تدريب  على  فيها  اأ�رشفت  بوهران 
الغرب  بوليات  بالت�سال  املكلفني  من 
التكوين  نتائج  من  ا�ستخل�ست  اجلزائري 
وهم  املتكونني  الطلبة  فعل  ردود  ومن 
ي�سغلون وظائف اإدارية يف خاليا الت�سال 
م�ساكل  هناك  اأن  والوليات  بالبلديات 
داخل  الت�سايل  ن�ساطهم  تواجه  عديدة 
وان  الولية  اأو  للبلدية  الإداري  الهيكل 
تختلف طبيعة املهام على م�ستوى كل من 

البلدية والولية .
طرحها  التي  الن�سغالت  بني  ومن 
ا�ستمارة  عليهم  وزعت  الذين  املتكونون 
بادرت  الذي  التكوين  اإزاء  اآرائهم  ملعرفة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  به 
املوظفني  قدرات  ن�سط  هام  تكوين  وهو 
من�سب  وجود  عدم  بالت�سال  املكلفني 
يف  ر�سمي  ب�سكل  بالت�سال«  »مكلف 
من  �سغطا  تواجه  التي  الكربى  البلديات 
املحلية  احلياة  الفاعلني يف  حيث طلبات 
التنموية وتنظم بها تظاهرات وتنجز بها 
للبلدية  اإطار احليز اجلغرايف  م�ساريع يف 

.
يف  بالت�سال  مكلف  من�سب  وغياب 
الكربى ووجوده فقط يف �ساكلة  البلديات 
على  فعال  يوؤ�رش  ل  قد  اإداري  تكليف 
وا�سع  وقطاع  البلديات  روؤ�ساء  اهتمام 

منهم ل ميار�ض ول ميلك ر�سيد تكوين يف 
روؤ�ساء  بعد  يتلقى  »املق�سود مل  الت�سال 
البلديات تكوينا يف الت�سال  وتوظيفه يف 
رغم   « التنموي  بعده  يف  املحلي  العمل 
خطابية  قدرات  ميلك  منهم  البع�ض  اأن 
وحل  �سغط  ا�ستيعاب  على  وات�سالية 
اكت�سبها  ات�سال  بلغة  بالبلدية  م�ساكل 
امل�سوؤول من خربة خارج الأطر التكوينية 
القدرات  توافر  رغم  هامة  تبقى  التي 
فال  امل�سوؤولني  بع�ض  لدى  واملواهب 
امل�سوؤولون  الأميار  مثال  ي�سري  اأن  ميكن 
ات�سالية  ثقافة  بدون  املحلي  ال�ساأن  عن 
الأزمات  حتى  خاللها  من  يديرون 
الهتمام  وعدم  املتوقعة  اأو  املفاجئة 
اجلماعات  يف  الت�سايل  بالأداء  كثريا 
يف  ال�سكون  من  م�سهد  لنا  اأنتج  املحلية 
اأداء الكثري من املجال�ض البلدية والولئية 
املنتخبة كما اأن الإدارة املحلية اأ�سبحت 
الكال�سيكية  الت�سيري  اأ�ساليب  على  تعتمد 
التي  الع�رشنة  رغم  املواطن  يف خماطبة 

تطال املرفق العام

اأعباء املكلف بالت�سال

مكلف  وظيفة  من  يجعل  اآخر  ان�سغال 
بالت�سال يف دواوين الوليات روتينيا وغري 
دينامكي وهو عدم وجود دفرت اأعباء يحدد 
للمكلفني بتن�سيط خاليا الت�سال وا�سحا 

املكلف  وظيفة  الالزم  بال�سكل  يوؤطر  ول 
بالت�سال الذي يتلقى الأوامر والتوجيهات 
من قبل مدير ديوان الوايل وبالتايل الوايل 
امل�سوؤول الأول عن اجلهاز الإداري للولية 
يلتزم  اأن  اأن طبيعة املهمة تقت�سي  ورغم 
الإدارية  العمل  بتقاليد  بالت�سال  املكلف 
�سلطة  اإىل  يحيله  الذي  الإداري  وال�سلم 
والتعاطي  العمل  طريقة  له  حتدد  فوقية 
والفاعلني  املوؤ�س�ساتي  املحيط  مع 
املكلف  دور  تن�سيط  اأن  اإىل  اخلارجيني  
بالت�سال يف الولية وجعله اإعالميا اأي�سا 
ال�سلطات  جمهود  ينقل  القول  �سح  ان 
املحلية الذي ينفذ يف جمال تطوير مناخ 
يلبي  امل�ستوى املحلي مبا  الت�سال على 
يف الأخري احد احتياجات املواطنني يعترب 
ا�ستثمار حقيقيا يف املكلف بالت�سال يف 

اجلماعات املحلية .
ا�ستحدث  التي  الوليات  من  فالكثري 
�سفحات على مواقع التوا�سل الجتماعي 
على  وتظاهراتها  الولية  اأخبار  تنقل 
للمكلفني  ال�سماح  ويجب  الفاي�سبوك 
ا�ستعمال  جمال  يف  يتكونوا  اأن  بالت�سال 
الذي  اجلديد  والإعالم  الت�سال  و�سائط 
وهو  مثال  لل�سباب  اإقناعا  اأكرث  اأ�سبح 
الت�سال  تكنولوجيات  يف  برباعة  يتحكم 
قبل  من  ا�ستغاللها  يجب  التي  احلديثة 
القائمني على خاليا الت�سال يف الوليات 

وجعلهم  بالت�سال  املكلفني  دور  لتن�سط 
ون�ساطات  الأخبار  نقل  يف  �رشعة  اأكرث 
ال�سحافة  تن�رشه  ما  مع  والتفاعل  الولية 
ون�ساطات  اأخبار  من  والوطنية  املحلية 

وان�سغالت بالولية .

الو�سيط الإعالمي املحلي

م�ساحة  اإتاحة  يجب  اأخرى  جهة  من 
بالت�سال  للمكلفني  ولالإبداع  لالجتهاد 
بجعلهم يوظفون و�سائل ال�سمعي الب�رشي 
يف  تروج  التي  الت�سالية  ن�ساطاتهم  يف 
ولربامج  تنموي  لن�ساطات جمهود  الأخري 
معينة  ان�سغالت  حل  يتم  اأ�سا�سها  على 

يطلبها املواطن وهو يطرحها باإحلاح.
كما اأن بع�ض املتكونني يعتقدون اأن هذه 
اأ�سا�ض  بها على  تقدمنا  التي  املقرتحات 
برنامج  يف  طرحت  التي  الن�سغالت 
ولتطوير  لديهم  حافزا  ت�سكل  التكوين 
وان  روتينيا  اإداريا  بقى  الذي  اأدائهم 
التكوين الذي م�ض املكلفني بالت�سال منذ 
تقود  بتو�سيات  يعزز  اأن  يجب   2014 عام 
اإىل تن�سيط وظيفة املكلفني بالت�سال يف 
اأكرث دينامكية لي�ستفاد  الوليات ويجعلهم 
من ن�ساطهم الت�سايل يف جمال الت�سال 
باملواطن والفاعل التنموي الذي تتعاطى 
ال�ساأن  ق�سايا  يف  املحلية  ال�سلطات  معه 

العمومي.

تطوير  اأداء خاليا الت�سال املتواجدة بدواوين الوليات

�لت�سال �سمن �جلماعات �ملحلية... �لو�قع و�ملن�سود

ك�سف مدير الدرا�سات باملديرية 
اجلزائرية،  للجمارك  العامة 
حت�سيل  عن  العربي،  �سيد 
من  جزائري  دينار  مليار   965
 11 خالل  اجلمركية  اليرادات 
�سهرا الأوىل من �سنة 2019 وهو 
فتح  مع  لالرتفاع  مر�سح  رقم 
الدولة ملجال ا�سترياد ال�سيارات 

ال�سياحية الأقل من 3�سنوات .
حلوله  خالل  �سيد  واأ�ساف 
�سيفا على ح�سة �سيف ال�سباح 
من  اأنه  الأوىل  الإذاعية  بالقناة 
الرقم  هذا  يرتفع  اأن  املرتقب 
اإىل 1000 مليار دينار مع �سبط 
�سيتم  التي  النهائية  احل�سيلة 
الإعالن عنها بتاريخ 26 جانفي 
مبنا�سبة اليوم العاملي للجمارك 
بنف�ض  املداخيل  هذه  ومقارنة 
الفرتة من �سنة 2018 التي بلغت 

فيها اليرادات 913 مليار دينار 
باملائة   6 زيادة  ن�سجل  فاإننا 
ونوه  اإيجابيا  موؤ�رشا  يعد  وهذا 
اإدارة  مبجهودات  املتحدث 
 2019 �سنة  خالل  اجلمارك 
مت  اإذ  الواردات  يف  للتحكم 
يف  حم�سو�ض  انخفا�ض  ت�سجيل 
الواردات خالل 11 �سهرا بن�سبة 
املرتقب  ومن  دولر  مليار   3.5
 200 اىل  العدد  هذا  ي�سل  اأن 
احل�سيلة  �سبط  مع  دينار  مليار 
اخلطوة  هذه  معتربا  النهائية، 
احل�سابات  كل  لت�سفية  جريئة 
وعدم ترك الموال نائمة كما ان 
مع  لالرتفاع  مر�سح  الرقم  هذا 
ال�سيارات  ا�سترياد  ن�ساط  عودة 
3�سنوات  من  الأقل  ال�سياحية 

باخلارج 
باية ع 

من  الع�رشات  الأحد  �سباح  قام 
املواطنني املتوجهني اإىل تون�ض 
غلق  على  �سياراتهم  منت  على 
الطريق الوطني 44 على  مقربة 
احلدودي  املعرب   بوابة   من 
الطارف،  ولية  يف  الطبول  اأم 
ال�رشيبي  الر�سم  على  احتجاجا 
دينار   1000 بقيمة  اجلديد 
يغادر  �سخ�ض  كل  على  املطبق 
الر�سم  وهو  الوطني،  الرتاب 
اإطار  يف  جاء  الذي  اجلديد 

قانون املالية 2020
الغا�سبون  املواطنني  عرب  وقد 
يزيد  الذي  الإجراء  هذا  من 
اأن  قفز  بعد  املادي  كاهلهم 
من 500 دينار اإىل ال�سعف 1000 
الحتجاج  �سل هذا   وقد  دينار، 
يف  احلدودي  العبور  عمليات 
واىل  من  ال�سفتني  معربي 

اأجواء جبلية باردة  تون�ض و�سط 
املرتددين  وح�سب  وماطرة، 
احلدودية  املعابر  على  دوما  
تون�ض  اإىل  �سفريات  يف  الربية 
اأو  مهنية  اأو  �سحية  لأغرا�ض 
الر�سم  فان  جتارية  اأو  علمية 
عبئا  يعترب   اجلديد   ال�رشيبي 
اجلزائري  املواطن  على  ماليا 
باأفراد  مرفقا  كان  اإذا  وخا�سة 
الر�سم  يت�ساعف  حيث  عائلته 

ح�سب عدد اأفراد العائلة.
كما ندد املواطنون الناقمون من 
دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ 
من  العديد  فيه  ترفع  وقت  يف 
وتنقل  التكامل  لتعزيز  �سعارات 
بحرية  البلدين  بني  الأ�سخا�ض 
ودون متاعب على غرار املتاعب 
املالية التي فر�سها قانون مالية 

2020

حددت وزارة التعليم العايل، اأربع �رشوط 
برتبة  اجلامعيني  الأ�ساتذة  لرتقية 
م�ساف  اإىل  »اأ«  �سنف  حما�رش  اأ�ستاذ 
عن  املعنيني  اإعالم  بعد  بروفي�سور، 
للجنة  والأربعني  الثالثة  الدورة  افتتاح 
اجلامعية الوطنية. حيث جاء هذا تطبيقا  
للمادة 50 من املر�سوم التنفيذي رقم 08-
130، املت�سمن القانون الأ�سا�سي لالأ�ستاذ 

الباحث.
اجلامعيني  الأ�ساتذة  الوزارة  دعت  كما 
لت�سجيل تر�سحهم، من خالل تقدمي ملف 
اللكرتوين   العلمي  موقعها  عرب  الرت�سح 
HYPERLINK »http://www.
mesrs.dz/« \t »_blank« www.

من  ا�ستمارة  �سحب  مع   ، mesrs.dz
املوقع وملئها مع التوقيع عليها، من قبل 

م�سوؤول وحدة التعليم والبحث.
اأجل  اآخر  اأن  امل�سدر،  نف�ض  واأعلم 
املقبل،  جانفي   30 يوم  امللفات  لإيداع 
املحا�رشين  الأ�ساتذة  باإمكان  ومنه 
�سنف »اأ« املثبتني خلم�ض �سنوات خدمة 
على  للح�سول  تر�سحهم  تقدمي  فعلية 
ال�رشوط  ا�ستوفوا  اإن  »بروفي�سور«،  رتبة 

املو�سوعة.
الوزارة املعايري  ال�سياق، حددت  يف ذات 
املعنيني  الأ�ساتذة  ملفات  لقبول  الدنيا 
على  هي:  اختيارات،  اأربعة  يف  بالرتقية، 
كل اأ�ستاذ راغب يف الرت�سح مراعاة واحدة 

منها يف ملف املقدم، وي�سرتط الختيار 
الأول على الباحث ن�رش مقالني يف جملة 
موؤلف  باعتباره  دولية،  حمكمة  علمية 
مع  والثالث،  الثاين  املركز  يف  اأو  رئي�سي 
دولة  الدكتوراه  اأطروحة  ومناق�سة  تاأطري 
مذكرات  اأربع  اأو  ماج�ستري،  مذكرتي  اأو 
الختيار  �رشوط  تتمثل  فيما  ما�سرت، 
جملة  يف  واحد  مقال  ن�رش  يف  الثاين، 
علمية حمكمة دولية، مع ن�رش مقالني يف 
جملة علمية حمكمة دولية، يكون املرت�سح 
الثاين  املركز  يف  اأو  فيها،  رئي�سي  موؤلف 
ومناق�سة  تاأطري  اإىل  بالإ�سافة  والثالث، 
اأطروحة ودكتوراه واحدة، اأو مذكرتني يف 

املاج�ستري، اأو اأربعة يف املا�سرت.

فيتوجب  الثالث،  لالختيار  بالن�سبة  اأما 
على املرت�سح ن�رش مقال واحد يف جملة 
علمية حمكمة دولية، مع ن�رش حما�رشتني 
اإجرائيني  م�سارين  اأو  مطبوعتني، 
ودكتوراه،  اأطروحة  تاأطري  مع  مطبوعني، 
اأربعة  اأو  املاجي�سرت،  يف  مذكرتني  اأو 
الختيار  ي�سرتط  فيما  ما�سرت،  مذكرات 
الرابع ، ن�رش مقال واحد يف جملة علمية 
علمي  مقال  ن�رش  مع  دولية،  حمكمة 
ف�سال  دولية،  حمكمة  علمية  جملة  يف 
بالإ�سافة  مطبوعة،  حما�رشة  ن�رش  عن 
يف  مذكرتني  اأو  ودكتوراه  تاأطري  اإىل 

املاجي�سرت، اأو اأربع مذكرات ما�سرت.
باية ع مرمي خمي�سة
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عبد  من  بكل  الأمر  يتعلق 
الغني  وعبد  بو�ضياف  املالك 
�ضابقني  واليني  ب�ضفتهما  زعالن، 
واليا  ب�ضفته  الغازي  لولية  وحممد 
القادر  �ضلف وعبد  لولية  �ضابقا 
لولية  �ضابقا  واليا  ب�ضفته  قا�ضي 
من  املدير  كل  تيبازة بالإ�ضافة اإىل 
والت�ضيري  الرتقية  لديوان  ال�ضابق 
حممد  داي،  حل�ضني  العقاري 
اأرحاميية ومدير اأمالك الدولة بتيبازة 
، املوجودين رهن احلب�س ، بالإ�ضافة  
اآخرين  عموميني  م�ضوؤولني  �ضتة  اإىل 
الق�ضاية  الرقابة  رهن  يوجدون 
حالة  من  ا�ضتفاد  عقاري  ومرقي 
اإىل جانب 13 متهما معنويا،  اإفراج، 
ملكيتها  تعود  جتارية  �رشكات  وهي 
واملتابعني  هامل  الغني  عبد  لأبناء 
النفوذ  با�ضتغالل  اأ�ضا�ضا  تتعلق  بتهم 
بطرق  امتيازات  ومنح  العقار  ونهب 

غري م�رشوعة.

اأن  امل�ضادر  ذات  واأ�ضارت   هذا 
اللواء عبد الغني هامل، وامل�ضوؤولون 
يواجهون  معه  املتابعون  العموميون 
الأموال  بتبيي�س  تتعلق  تهما خطرية 
واإ�ضاءة  امل�رشوع  غري  والإثراء 
جانب  اإىل  الوظيفة،  ا�ضتغالل 

اأعوان  وتاأثري  �ضلطة  من  ال�ضتفادة 
هذا   ، املحلية  واجلماعات  الدولة 
عابر  ملف  اأول  الهامل  ملف  ويعترب 
للوليات ، واكرب ملف ف�ضاد �ضيطرح 
املحققون  ت�رشيع  مت   بعدما 
املن�رشم  ال�ضهر  خالل  الإجراءات 

التي �ضبق للو�ضط النفراد بها ، هذا 
التنازل  يف  اأخرى  ولتزال حتقيقات 
عالقة  لها  العمومية  العقارات  على 
وهران  من   بكل  واأ�ضدقائه  بالهامل 
نهب  ملف  راأ�ضها  على  وتلم�ضان  

الرمال وفندق بحي راقي بوهران .

ك�سفت م�سادرق�سائية اأن حمكمة �سيدي اأحممد قد قررت جدولة جل�سة حماكمة عبد الغني هامل املحبو�س ب�سجن 
احلرا�س  املا�سي بتاريخ 20 جانفي،  اأين �سيمثل فيها كمتهم رئي�سي رفقة اأفراد عائلته على راأ�سهم زوجته واأبنائه 
الثالثة  وابنته اإىل جانب ع�سرات امل�سوؤولني ال�سامني يف الدولة على راأ�سهم  وزراء �سابقون ب�سفتهم ولة �سابقني. 

يوم 20 يناير املقبل

حممد بن ترار

 �لهامل و�أبناوؤه و03 والة �أمام 
حمكمة �سيدي حممد 

م�ساريع متوقفة واأخرى مل تكتمل 

وزير �ل�سحة مدعو 
لعالج قطاعه بتلم�سان

الوطني  الدرك  م�ضالح  با�رشت 
من  العديد  يف  معمقة  حتقيقات 
خالل  اأجنزت  التي  امل�ضاريع 
ا�ضتعملت  والتي  املا�ضية  الع�رشية 
مت  حني  يف   ، املاليري  نهب  يف 
جمرد  تزال  اأخرى ل  اأن  اكت�ضاف 
املاليري  فيها  درا�ضات  نهبت 
حني  الإدراج  يف  يف  لتو�ضع 
اإ�ضافة  اإ�ضغالها رغم  بع�ضها  توقفت 
من  املرات  العديد  يف  لها  الأموال 
 ، العام  املال  لنهب  لتبقى  و�ضيلة 
الوطني  الدرك  م�ضالح  وتدقق  هذا 
ال�ضفقات  من  هذه  منح  طريقة  يف 
على  اإبعاد  اأ�ضحابها  جهة  وكيفية 
خا�ضة  جهة  من  واملتابعة  الرقابة 
وان هناك  اإطارات �ضامية و�رشكات 
اأجنبية ومقاولون غارقون يف الف�ضاد 
والذين جتري التحقيقات معهم  رفقة 
العديد من الوزراء وامل�ضئولني الذين 
بولية  الأمالك  من  العديد  ميلكون 

تلم�ضان.
التحقيقات  اإقامة  �ضملت  وقد  هذا 
من  املنجزة  ريفو  بفيال  الدولة 
مل  التي  العرب  املقاولني  قبل 
منذ  اليوم  بها اإىل  الأ�ضغال  تنتهي 
ا�ضتهالكها  ملئات  رغم   2005
املاليري ودون متابعة ال�رشكة والذي 
ذلك  اإىل  �ضف   ، كبريا  ت�ضاوؤل  يبقى 
هنني  من  بكل  املياه  حتلية  م�ضاريع 
عملية  التي  توقفت  الثالثة  و�ضوق 
املرات  من  الكثري  يف  املياه  حتلية 
الأ�ضغال  نتيجة  �ضوء  قبل  من 
اختارته  مالئم  الذي  الغري  املوقع 

بدورها  التي  ال�ضبانية  ال�رشكات 
ذلك  على  ،  زيادة  يتم حما�ضبتها  مل 
تلم�ضان  تليفرييك  م�رشوع  جند 
�ضوي�رشية ب11  �رشكة  اأجنزته  الذي 
بعد عامني  يتوقف  اأن  مليار دج قبل 
ويتم  جتديده  من قبل �رشكة فرن�ضية 
غري  اأنها  تبني  بعدما  عرباته  وتغيري 
هذا  ورغم   ، الكوابل  رفقة  �ضاحلة 
مل يتم حما�ضبة هذه ال�رشكة ، ت�ضمل 
احلديدية  ال�ضكة  خط  التحقيقات 
بجزيئه الذي يعرف تاأخرا كبري �ضواء 
كوندوث  اليطالية  ال�رشكة  قبل  من 
مع  تتقا�ضم  التي  الرتكة  ال�رشكة  اأو 
اإىل  �ضف   ، امل�رشوع  حداد  جممع 
�ضي  اأر  »�ضي  ال�ضينية  ذلك  ال�رشكة 
�ضي »املكلفة باجناز حمول الطريق 
الغزوات  بني  ميناء  ما  ال�ضيار 
تكمل  مل  والتي  ال�ضيار  والطريق 
حيث   ، الأمد  جتاوز  امل�رشوع  رغم 
تبني اأن اأطراف  فاعلة من م�ضوؤولني 
هذه  من  مزايا  على  حت�ضل  �ضامني 
،هذا  متابعتها  متنع  ال�رشكات 
من  كل  امل�ضاريع  اإىل  هذه  وت�ضاف 
،  والقطب  ب�ضتوان  ال�رشطان  مركز 
اجلامعي بتلم�ضان ، ومئات ال�ضكنات 
التي ا�ضتفاد  منها الأتراك وال�ضينيني 
والتي تبني اأنها غريمطابقة  للمعايري 

واملخططات .
م�ضاريع  اإىل  ت�ضاف  امل�ضاريع  هذه 
ه�ضبة  تهيئة  تتقدمها  اأخرى 
عا�ضمة  وم�ضاريع   ، �ضتي  لل 
والطريق  الإ�ضالمية  ،  التقافة 
ال�ضاحلي  الذي مل يكتمل بعد  وجملة 

من امل�ضاريع ال�ضكنية ، كما اأن هناك 
درا�ضتها  التي  اإقامة  مت  م�ضاريع 
 ، جت�ضيدها  دون  املاليري  كلفت 
ببيدر  ال�ضياحية  تتقدمها  القرية 
ماليري  ب04  درا�ضتها  اأجريت  التي 
دولر من قبل �رشكة ا�ضبانية  عرقلت 
اإطارات �ضامية اقامتها لنهب اأرا�ضها 
التي مت ال�ضتيالء عليها ، بالإ�ضافة 
اأقام  تلم�ضان  الذي  م�ضت�ضفى  اإىل 
مببالغ  اأجنز  خرباء   10 درا�ضته 
ملعب  على  زيادة   ، كربى  مالية 
والذي  زناتة  باإقليم  دولية  مبعايري 
 ، التج�ضيد  درا�ضته  دون  اأجريت 
تو�ضيع  ذلك  م�رشوع  اإىل  ي�ضاف 
رغم  الذي  احلاج  مي�ضايل  مطار 
باملاليري  من  اأقيم  جتديده  اأن 
املقاولون  العرب  ومت  �رشكة  قبل 
مع  يت�ضاقط  الذي  اجلب�س  اإقامة 
ا�ضغال  لتزال  الطائرات  حيث  اأزيز 
تو�ضيع مدرجه ب3000مرت مل تنطلق 
�ضنوات  منذ  انطالقتها  اإعطاء  رغم 
تو�ضيع  ذلك  م�رشوع  اىل  ي�ضاف   ،
البحرية  بالغزوات  وجتديد املحطة 

جهة  من   ، جت�ضيدها  يتم  مل  التي 
ا�ضغال  التحقيقات  تهمل  لن  اخرى 
مينائي هنني و�ضيدي يو�ضع  بالإ�ضافة 
اإىل م�ضاريع ال�ضكة احلديدية بجنوب 
درا�ضات  بقيت  التي  تلم�ضان  وغرب 
م�ضاريع  على  ناهيك  جت�ضيد  دون 
رقم  الوطنية  الطرق  ازدواجية 
درا�ضات دون  بقيت  التي  35،07،و22 
جت�ضيد ، بالإ�ضافة اإىل م�رشوع ربط 
جنوب تلم�ضان بالطريق ال�ضيار والتي 
اأ�ضندت اإىل �رشكات مل تنطلق فيها .

 هذا كما �ضت�ضمل التحقيقات اأمالك 
امل�ضوؤولني من ولة ومدراء تنفيذيني 
تعاقبوا على تلم�ضان زيادة على بع�س 
ا�ضتفادتهم  ي�ضتبه  الذين  الوزراء 
بقيت  امل�ضاريع التي  هذه  ريع  من 
�ضبيلها  يف  ونهبت  جت�ضيد  دون 
املاليري من خزينة الدولة اجلزائرية 
الفرتة  هذه  خالل  كانت  التي 
منه  ر�ضع  �رشع  حلوبا  لها  بقرة 
حد  امل�ضوؤولون وال�رشكات  على 

�ضواء.
حممد بن ترار

على م�ستوى ولية تلم�سان

حتقيقات يف كربيات �مل�ساريع  و�أمالك بع�ض �لوزر�ء

طالب  الع�رشات من الإطارات 
من  تلم�ضان  بولية  املنتخبة 
عبد  اجلديد   ال�ضحة  وزير 
التدخل  بوزيد  بن  الرحمن  
الوقوف  اجل  من  العاجل 
على الو�ضعية ال�ضحية بولية 
تلم�ضان التي لتزال يف حاجة 
لأجراء  خمت�س  طبيب  اإىل  
ل�ضتئ�ضال  جراحية  عملية 
الذي  الف�ضاد  �رشطان   اأورام 
ي�ضهد  الذي  القطاع  �رشبت 
ا�ضتهالكه  رغم  كبرية  نقائ�س 
دون  �ضخما  ماليا  غالفا 
التي  امل�ضاريع  ا�ضتكمال 
توقفت  واآخر  اأزيل  بع�ضها 
ي�ضري  والباقي  الأ�ضغال  به 
بخطوات ال�ضالحف واحللزون 
. هذا واأ�ضارت  الطارات يف 
مكافحة  مركز  اأن  مرا�ضلتهم 
ال�رشطان  الذي من املرافق 
احل�ضا�ضة  عرف تاأخرا قارب 
عيوبه  وانك�ضفت  قرن  الربع 
التي  اأمواله  اختالي�س  بعد 
�ضجن ب�ضاأنها اإطارات �ضامية 
التعمري   مدير  راأ�ضهم   على 
�ضابقا  العمومية  والتجهيزات 
تبني  بعدما   ، واإطاراته  
لزالت  التي  الأ�ضغال  �ضوء 
ك�ضفت  حيث  ا�ضتمرار   يف 
مبلغ  اإىل  حاجته  التقارير 
ل�ضتكمال  �ضنتيم  مليار   26
و  الإدارة  و  اجلراحة  اأجنحة 
تخفيف ال�ضغط على م�ضلحة 
بامل�ضت�ضفى  النووي  الطب 
اجلامعي  لتلم�ضان التي تتكفل 
باأزيد من 2000 حالة م�ضابة 
اأن  اأن   ،ورغم  اخلبيث  بالداء 
العمومية  التجهيزات  مديرية 
اإر�ضاليات  تبعث  دوريا  كانت 
اإ�ضالح  و  ال�ضحة  وزارة  اإىل 
املبلغ  ل�رشف  امل�ضت�ضفيات 
املتوقفة  الأ�ضغال  اإنهاء  و 
تعرثات  بعد    2008 �ضنة  منذ 
اأخذت  التي  �ضينية   �رشكة 
اإىل  متاطل   وبداأت  الأموال  
توقف  ثم  اأين    2013 غاية 
امل�رشوع  ا�ضتلم   و  الإجناز 
جزئيا عام  2017  وهو ليزال  
ور�ضة  مبهام حمدودة ب�ضبب 
الطبية  الأجنحة  اإمتام  عدم 
املر�ضى  يحتاجها  التي 
العمليات  م�ضلحة  فيها  مبا 
و  الأورام  لطب  اجلراحية 
و  الإدارة  و  ال�ضتقبال  جناح 
ال�ضكنات  و  العملياتي  اجلناح 
�ضبطت  التي  الوظيفية 
املخ�ض�ضة  امل�ضاحة  فيها 
و�ضعية  عر�س  ومت  لذلك 
مع  يتجاوب  ل  الذي  املركز 
بال�رشطان  امل�ضابني  اأمال 
بهدف  الداخلية  وزارة  على 
مايل  غالف  املن�ضاأة  منح 
املتوقفة  امل�ضالح  لدخول 
يف  جهزت  اإن  اخلدمة  حيز 
ال�ضنة  من  الأول  ال�ضدا�ضي 
املقبلة . �ضيما و اأنه ي�ضتقبل 
الغرب  وليات  من  احلالت 
ما  بدليل  الغربي  واجلنوب 
بني اأواخر �ضنة 2018 و 2019 
يف  دوره  مري�س   650 ينتظر 
امل�رشوع  هذا   ، العالج  تلقي 

امل�ضت�ضفى  اإىل  ي�ضاف 
اختريت  الذي  اجلامعي 
واأقيمت  ب�ضتوان   اأر�ضيته  
الأجانب  قبل  من  درا�ضة  له 
زيارة  اإبان  عر�ضوها  الذين 
عبد  الأ�ضبق  الأول  الوزير 
امل�ضجون  �ضالل  املالك 
تلم�ضان  اإىل  احلرا�س  ب�ضجن 
ومعه  امل�رشوع  ليختفي   ،
حلم  ويتحطم  الدرا�ضة  
�ضكان تلم�ضان  يف التداوي يف 
م�ضت�ضفى يطابق  احتياجاتهم 
التوجه  اإىل  مرغمني  ليبقوا   ،
اجلامعي  امل�ضت�ضفى  اإىل 
الدكتور تيجاين دمرجي الذي 
الفرن�ضي  امل�ضتعمر  اأجنزه 
 ، املا�ضي  القرن  خالل 
وحتى  م�ضلحة ال�ضتعجالت 
ب�ضفة  منها  ا�ضتفاد  التي 
ال�ضغط  لتخفيف  ا�ضتعجالية 
القدمية  امل�ضلحة  على 
تاأخرا   ال�ضيقة  لتزال تعرف 
كبريا  ما اأدى بالطاقم الطبي 
مب�ضلحة  العامل  املتخ�ض�س 
القدمية  ال�ضتعجالت 
العديد  يف  الحتجاج  اإىل 
ال�ضغط  بفعل  املرات  من 
يقابله   يعي�ضونه   الذي  الكبري 
التي  لالأ�ضغال  البطيء  ال�ضري 
انطلقت �ضنة 2015 و مل تتعد 
ال�ضغط  رغم  باملائة  ال60 
امل�ضلحة  ت�ضهده  الذي 
القدمية التي ت�ضتقبل مايزيد 
عن  30 حالة خطرية يف اليوم 
ي�ضع  ل  �ضيق  املبنى  اأن  كما 
الإ�ضعاف  �ضيارات  لتوقف 
ناهيك عن قلة الأ�رشة ، الأمر 
يف  الإ�رشاع  ي�ضتوجب   الذي 
اأ�ضبح  الذي  امل�رشوع   اإنهاء 
امل�ضلحة  لن  مهما  اأمرا 
ل100  طاقتها  ت�ضع  اجلديدة 
اأكدت  جهتها  من   . �رشير 
العمومية  التجهيزات  مديرية 
اأنه  امل�رشوع  م�ضري  �ضاأن  يف 
املادي  امل�ضكل  �ضيتم جتاوز 
م�ضتحقات  تُ�ضدد  عندما 
بالأ�ضغال  املكلفة  املقاولة 
�ضخ  توقف  مع  توقفت  التي 
اآخر  جانب  من   ، الأموال 
العيادات  م�ضاريع  لتزال  
ال18 مل تنتهي بعد بالإ�ضافة 
مغنية  ا�ضتعجالت  اإىل 
مر�ضى  وم�ضت�ضفى  والغزوات 
بن مهيدي  وتو�ضيع م�ضت�ضفى 
عن  ناهيك   ، ميمون   اأولد 
م�ضت�ضفى  م�رشوع  ف�ضل 
بقيا  الذين  و�ضبدو  الرم�ضي 
لغري  عيادات  �ضكل  على 
الأخ�ضائيني  نق�س  نتيجة 
التي يجب على  والتجهيزات  
وزير ال�ضحة  فتح حتقيق يف 
جتهيز  وطريقة   ، وجهتها  
والأطراف  املوؤ�ض�ضات  بع�س 
التي تقف وراءها  وما ميكن 
اجلراحية  العملية  تك�ضفه  اأن 
مبا�رشتها  املوؤكد  من  التي  
ب�ضفته  بوزيد  بن  الربوفي�ضور 
�ضكان  ينتظر  جراحا خمت�ضا 
ملعاجلة  تدخله  تلم�ضان 

قطاعه يف اقرب وقت.
تلم�سان حممد بن ترار
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رئي�س  �ألقى  بعدها 
من  مذكر�ً  كلمة  �جلمهورية 
�لأ�سا�سية  بالعنا�رص  خاللها 
�لـ  ولاللتز�مات  لربناجمه 
و�لتي  ي�ستملها،  �لتي   54
حظيت بالتزكية �ل�سعبية من 
دي�سمرب   12 �نتخابات  خالل 
2019، حيث �أ�سدى توجيهات 
بخ�سو�س �إعد�د خطة عمل 
خارطة  وحدد  �حلكومة 

�لطريق �خلا�سة بكل وزير.
�لربنامج  فيما يخ�س تطبيق 
�لرئا�سي، �سدد �لرئي�س على 
لل�سق  يوليها  �لتي  �لأهمية 
و�ملوؤ�س�ساتي  �ل�سيا�سي 
دي  لقت�سا �لجتماعي-� و
تهدف  و�لتي  �لثقايف،  وكذ� 
جمهورية  بناء  �إىل  جميعها 
لتطلعات  ت�ستجيب  جديدة 

�سعبنا.
�أ�سدى  ذلك،  ولتحقيق 
تعليماته  �جلمهورية  رئي�س 
ليكونو�  �حلكومة  لأع�ساء 
لن�سغالت  �ل�ساغية  �لأذن 
ومتطلباتهم،  للمو�طنني 
نهج  �سلك  خالل  من 
و�حلر�س  و�لت�ساور  �حلو�ر 
خدمة  على  �حلر�س  كل 
ميكن  ول  و�ل�سعب،  �لدولة 
�إل من خالل  لذلك  �لو�سول 
�ملثايل  بال�سلوك  �لتحلي 
�لر��سخ  وبالإميان  �ملطلوب 
�ملال  على  �حلفاظ  بو�جب 
�ل�سلوكات  ومكافحة  �لعام 
و�حرت�م  �لبريوقر�طية 

�لتز�مات �لدولة. ويتعلق 
�ملطاف،  نهاية  يف  �لأمر 
مببا�رصة  �لرئي�س،  يوؤكد 
�لعام  �لو�سع  تقومي  �إجر�ء 

��ستعادة  خالل  ومن  للبالد، 
ثقة  و��سرتجاع  �لدولة  هيبة 

�ملو�طنني بها.
يف هذ� �ل�سدد، ي�ستلزم بناء 
�إليها  يطمح  �لتي  �جلز�ئر 
و�ملو�طنات  �ملو�طنون 
منظومة  يف  �لنظر  �إعادة 
�إجر�ء  خالل  من  �حلكم 
�لد�ستور،  على  عميق  تعديل 
�لذي يعترب حجر �لز�وية لبناء 
وعلى  �جلديدة،  �جلمهورية 
�لقانونية  �لن�سو�س  بع�س 
�لهامة مثل �لقانون �لع�سوي 
كما  بالنتخابات.  �ملتعلق 
�أخرى  جهة  من  ي�ستلزم  �أنه 
�ل�سيا�سية عرب  �حلياة  �أخلقة 
�ملال  بني  �لف�سل  تكري�س 
�لرد�ءة  وحماربة  و�ل�سيا�سة 
�أن  يتعني  �أنه  �إذ  �لت�سيري،  يف 
�جلديدة  �جلمهورية  ترتكز 
�لتي  �لقانون  دولة  قيام  على 
�لق�ساء  ��ستقاللية  ت�سمن 
�لدميقر�طية  وترقية 
متنح  �لتي  �حلقة  �لت�ساركية 
�لجتماعي  �لرقي  فر�س 

و�ل�سيا�سي للجميع.

تخفيف ال�ضرائب على 
املوؤ�ض�ضات التي تخلق 

منا�ضب ال�ضغل

�لقت�سادي،  �ل�سعيد  على 
�جلمهورية  رئي�س  تطرق 
منوذج  تنفيذ  �رصورة  �إىل 
على  مبني  قوي  �قت�ساد 
�لعو�ئق  من  متحرر  �لتنويع، 
ي�ستقطب  �لبريوقر�طية، 
�لبطالة،  وميت�س  �لرثوة 
ف�سال  �ل�سباب،  لدى  ل�سيما 
�لغذ�ئي  �لأمن  حتقيق  عن 
يف  �جلز�ئريني  ي�سع  مبا 

للخارج.  �لتبعية  عن  مناأى 
�لتبعية  من  يحررها  كما 
عرب  خا�سة  للمحروقات، 
�لبديلة  �لطاقات  ت�سجيع 
على  و�لعمل  و�ملتجددة 
�لتو�جد  وتعزيز  ت�سديرها 
�إطالق  و�إعادة  �لطاقوي 
لت�سدير  �لكربى  �مل�ساريع 
وكل  �ملتجددة...  �لطاقة 
�رصورة  �إغفال  دون  هذ� 
��ستعجالية  خطط  و�سع 
ل�سيما  �لزر�عة،  لتطوير 
و�ل�سناعة  �ل�سحر�وية، 
�لبحري،  و�ل�سيد  �لغذ�ئية 
بقطاع  �لنهو�س  جانب  �إىل 
كلها  تعد  �لتي  �ل�سياحة 
�لأخرى  هي  للرثوة  م�سدر� 

�إن وجدت �لدعم �لالزم.
نف�س  يف  �لرئي�س  وتابع 
�ل�سياق م�سدد� على �رصورة 
عميقة  �إ�سالحات  مبا�رصة 
وما  �ل�رصيبي،  نظامنا  على 
ي�ساحبه من تقنني للتحفيز�ت 
يف  ت�سب  �لتي  �ل�رصيبية 
�ملوؤ�س�سات، خا�سة  م�سلحة 
و�ل�سغرية  �لنا�سئة  منها 
مر�عاة  مع  و�ملتو�سطة، 
على  �ل�رص�ئب  تخفيف 
تخلق  �لتي  �ملوؤ�س�سات 

منا�سب �ل�سغل.

الأولوية للجانب 
الجتماعي

�ملجال  و�سيحظى 
�لجتماعي بالعناية �لالزمة، 
له  و�ستكون  بل  �لرئي�س،  يلح 
لالرتقاء  �ملطلقة  �لأولوية 
بامل�ستوى �ملعي�سي للمو�طن 
�لدولة  �أن  حيث  �جلز�ئري، 
�لطبقة  جانب  �إىل  �ستكون 
�له�سة  و�لطبقة  �ملتو�سطة 

لهما  لتوفر  جمتمعنا  من 
�لقدرة  �لكرمي، ورفع  �لعي�س 
�ملو�طنني  جلميع  �ل�رص�ئية 
على  �ل�رصيبة  �إلغاء  مع 
�ل�سعيف،  �لدخل  �أ�سحاب 
�سحية  خطة  و�سع  وكذ� 
متكاملة تكفل �لعالج �لالئق 
للمو�طنني، مع در��سة كيفية 
قطاع  ح�سة  من  �لرفع 
�ملحلي  �لناجت  يف  �ل�سحة 
من  �لتمكن  ق�سد  �لجمايل 
��ست�سفائية  مر�كز  ت�سييد 
وم�ست�سفيات جامعية جديدة 
�لدولية  للمعايري  ت�ستجيب 
�لتحتية  �لبنى  ولتح�سني 

�ملوجودة.

ربط اجلامعة بعامل 
ال�ضغل

رئي�س  توجيهات  �سمن  ومن 
�جلمهورية للحكومة، �رصورة 
�ل�سغل  بعامل  �جلامعة  ربط 
لت�سبح قاطرة لبناء �قت�سادي 
تعلق  �سو�ء  قوي،  وطني 
�لتقليدي  بالقت�ساد  �لأمر 
عرب  �ملعرفة،  باقت�ساد  �أو 
جامعية  �متياز  �أقطاب  خلق 
متخ�س�سة كما �أكد على �إعادة 
�لنظر يف �ملنظومة �لرتبوية 
�لبيد�غوجية،  �لناحية  من 
�لرب�مج  كثافة  تخفيف  مع 
�لن�سطة  و�إيالء  �ملدر�سية 
�ملكانة  و�لثقافية  �لريا�سية 

�لتي ت�ستحقها. 

تخ�ضي�ص ف�ضاءات 
للفنانني

�لرئي�س  �ألح  �ل�سدد،  يف هذ� 
�إذ  �لثقايف  �لعن�رص  على 
تخ�سي�س  �رصورة  على  �أكد 
كفيلة  للفنانني  ف�ساء�ت 
بتثمني �ملهنة وترقية دورها 
تطوير  على  �ل�سهر  مع 
�لتي  �ل�سينمائية  �ل�سناعة 
من  متكينهم  �ساأنها  من 
جانب  �إىل  مهار�تهم،  �إبر�ز 
ترقية  �إمكانية  يف  �لتفكري 
و�لثقايف  �لفني  �لتكوين 
�ملو�هب  ت�سجيع  بغية 
ومنح  �لفنية  �لنخب  وجتديد 
لتطوير  �رصيبية  �متياز�ت 
و�ل�سينمائي  �لثقايف  �لإنتاج 
بالو�سع  و�لهتمام  و�لفكري 

�لجتماعي للفنان.

كل الدعم والتحفيز 
للتو�ضل ملمار�ضة 
اإعالمية م�ضوؤولة

فقد  �لإعالم،  جمال  يف  �أما 
�جلمهورية  رئي�س  �أوعز 
كل  بتوفري  للحكومة 
بتعزيز  �لكفيلة  �لظروف 
لدى  و�ملهنية  �لحرت�فية 
و�ل�سحفيني  �لإعالم  و�سائل 
و�لتحفيز  �لدعم  كل  بتقدمي 
ملمار�سة  للتو�سل  �لالزمني 
كنف  يف  م�سوؤولة  �إعالمية 
�حلرية �لتي ل يحدها �سوى 
و�لآد�ب  و�لأخالق  �لقانون 
تعزيز  جانب  �إىل  �لعامة، 
حرية �لإعالم و�لإبد�ع ودور 

�ل�سحف �لإلكرتونية.

ت�ضجيع ريا�ضة النخبة
كما �أكد �لرئي�س على �أهمية 
و�لريا�سة،  �ل�سباب  قطاع 
�أن  �رصورة  على  م�سدد� 
بالهتمام  �لريا�سة  حتظى 
و�أو�سى  �ملدر�سة،  منذ 
ريا�سة  بت�سجيع  �حلكومة 
�خت�سا�ساتها  بكل  �لنخبة 
ل�سمان  ماديا  �سبابها  ودعم 

�لتح�سري يف ظروف مثلى.
�خلارجي،  �ل�سعيد  على 
على  �جلمهورية  رئي�س  ركز 
حتيط  �لتي  �ملعقدة  �لبيئة 
�مل�ستويني  على  باجلز�ئر 
و�لتي  و�لدويل،  �جلهوي 
تعترب �ليوم م�رصحا ملناور�ت 
وميد�نا  كبرية  جيو�سيا�سية 
لت�سابك عو�مل تهديد وعدم 

��ستقر�ر.

مراعاة تدهور الو�ضع 
الأمني يف املحيط

�رصورة  على  �أكد  �لرئي�س 
�لدرو�س  �أبرز  ��ستخال�س 
�ل�سرت�تيجي  �مل�ستوى  على 
يف  �لخذ  �سمان  �أجل  من 
تدهور  �نعكا�سات  �حل�سبان 
�ملنطقة  يف  �لأمني  �لو�سع 

على �أمننا �لوطني.
رئي�س  �سدد  وعليه، 
ل  �أنه  على  �جلمهورية 
باأي حال من  ينبغي للجز�ئر 
�لأحو�ل �أن حتيد عن و�جبي 
�جلو�ر  وح�سن  �لت�سامن 
ترقيتهما  يف  ت�ستمر  �لذي 
يهدف  تعاون  خالل  من 
جهوي  تكامل  حتقيق  �إىل 
�أن  مفيد لكل �لأطر�ف. كما 
�جلز�ئر �لتي ترف�س �لتدخل 
�لأخرى،  �لدول  �سوؤون  يف 
تت�سدى بكل قوة لأي حماولة 
للتدخل يف �سوؤونها �لوطنية، 
تبقى  �لتي  �ملبادئ  وهي 
�إز�ء  �لتز�مها  ركيزة  ت�سكل 
منطقتها  يف  و�لأمن  �ل�سلم 
ويف  �لعربي  �ملغرب  ويف 
عن  ف�سال  و�لعامل.  �فريقيا 
�لد�ئم  �لدعم  جتاه  �لتز�مها 
ل�سيما  �لعادلة،  للق�سايا 
وق�سية  �لفل�سطينية  �لق�سية 

�ل�سحر�ء �لغربية.
تكييف �ل�سيا�سة �خلارجية

�لأهد�ف  جانب  �إىل 
�أن  يتوجب  �ل�سرت�تيجية، 
�خلارجية  �سيا�ستنا  تتاأقلم 

مع  ف�ساعد�  �لآن  من 
للبالد،  �جلديدة  �لأولويات 
منها،  �لقت�سادية  خا�سة 
�إمكاناتها  ب�سط  �إعادة  مع 
ذ�ت  �إطار�ت  على  و�لتعويل 

كفاءة و�لتز�م م�سهودين.
يتعني  �أنه  �لرئي�س  و�أ�ساف 
تعطي  �أن  دبلوما�سيتنا  على 
�جلز�ئر  عن  �سورة  للعامل 
�جلديدة �لتي تثق يف نف�سها 
ويف �مكانياتها ويف م�ستقبلها 
وفخورة مبا�سيها و�جناز�تها 
�لتي  بال�سعوبات  وعلى وعي 
تو�جهها، لكنها م�سممة على 
متم�سكة  جز�ئر  جتاوزها. 
على  وعازمة  مببادئها 
تليق  �لتي  �ملكانة  ��ستعادة 

بها يف �ملنطقة ويف �لعامل.

اجلالية حمل اهتمام 
خا�ص

رئي�س  �سدد  �أخري�، 
�رصورة  على  �جلمهورية 
�خلارج  يف  جاليتنا  تكون  �أن 
�لعمل  �هتمامات  �سميم  يف 
�لدبلوما�سي، وهذ� من خالل 
�ل�سعي �ملتو��سل لال�ستجابة 
�حلماية  �سبل  �أف�سل  لتوفري 
�لتي تكفلها �لقو�نني �لوطنية 
وقو�نني دول �ل�ست�سافة مع 
�لتاأكيد على �للتز�م باحرت�م 
جانب  �إىل  �لقو�نني،  هذه 
�ملنا�سبة  �لآليات  �يجاد 
بامل�ساهمة  لها  ت�سمح  �لتي 
�لتنمية  م�سرية  يف  بفعالية 
�لوطنية وع�رصنة  �لقت�ساد 

�لوطني.

تراأ�ص رئي�ص اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد 
املجيد تبون، اأم�ص الأحد، اجتماعا ملجل�ص  الوزراء، ح�ضب بيان لرئا�ضة اجلمهورية، 

قبل افتتاح الأ�ضغال، قام رئي�ص اجلمهورية، وقبل تن�ضيب احلكومة ب�ضفة ر�ضمية، 
بدعوة احل�ضور للوقوف دقيقة �ضمت ترحما على روح الفقيد الفريق اأحمد قايد 

�ضالح، رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�ضعبي ال�ضابق.

اإجتماع جمل�ص الوزراء

م٫�ص

الرئي�س تبون يجدد التزامه بتطبيق تعهداته
.     اإجراء تقومي الو�ضع العام للبالد

.     تخفيف العبء ال�ضريبي على املوؤ�ض�ضات اخلالقة للرثوة
.     حتفيز و�ضائل العالم بتعزيز الحرتافية واملهنية
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وكالت

وا�ستهل الرجل االأول بالوالية زيارته 
التفقدية امليدانية مبعاينة حديقة 
نباتية  )حديقة  بورقلة  الت�سلية 
قام   حيث   ، �سحراوية(   واحاتية 
الوايل مبعاينة امل�ساحة االإجمالية 
هكتارا   144 بـ  املقدرة  للحديقة 
منها 65 هكتارا للوكالة العقارية و 
79 هكتارا تابعة الأمالك الدولة و 
عليه اأعطى ال�سيد الوايل تعليمات 
خمطط  باإعادة  اأ�سا�سا  تتعلق 
التهيئة من طرف الوكالة العقارية 
اللجنة  م�ستوى  على  عر�سه  و 
ا�ستعجال  للدرا�سة،مع  الوالئية 
تخ�سي�ص عملية نظافة للحديقة ، 
اإ�سافة لتقدمي اقرتاحات مدرو�سة 
جيدا لال�ستغالل االأمثل للحديقة.

معاينة  مت  فقد  ثانية  جهة  من 
الجناز  املخ�س�سة  االأر�سية 
بورقلة  اجلامعي  امل�ست�سفى 
الهيئة  االأول على  امل�سوؤول  :حيث 
املركزية  بالعا�سمة  التنفيذية 
للجنوب ال�رسقي ب�رسورة االإ�رساع 
االأمني  برئا�سة   جلنة  تكوين  يف  
مدير  من  تتكون   ، للوالية  العام 
التجهيزات  مدير   ، الدولة  اأمالك 

�سونلغاز  ،�رسكة  العمومية 
عقاري  خبري  تعيني  مع   GRTG
خط  ارتفاقات  حتديد  اأجل  من 

الغاز املار باالأر�سية.
اىل جانب ذلك فقد مت اأي�سا معاينة 
لال�ستثمار   املخ�س�سة  االأر�سيات 
لنقل  الربية  املحطة  من  انطالقا 
طريق  باجتاه  ورقلة  امل�سافرين 
الطرق  مفرتق  من  و  املنيعة 
امل�سافرين  لنقل  الربية  )املحطة 
غرداية  باجتاه  املنيعة(  وطريق 

اأعطى  حيث  االجتنابي(  )الطريق 
بتطهري  تعليمات  الوايل  ال�سيد 
و  املنطلقة  غري  اال�ستثمارات 
غري  الفالحية  اال�ستثمارات  كذا 

امل�ستغلة .
�سدد  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
ممثلي اجلمعيات املحلية الفاعلة 
بورقلة على �رسورة تفعيل املزيد 
من اأدوات الرقابة واملتابعة ل�سمان 
وفقا  التنموية  امل�ساريع  اجناز 
للمعايري التقنية والقانونية املعمول 

الت�سليم وفق  اأجال  بها مع احرتام 
ما تن�ص عليه دفاتر ال�رسوط ، دون 
املتمثل  ال�سعبي  مطلبهم  ن�سيان 
املعنية  امل�سالح  حتريك  يف 
الهدم  قرارات  من  املئات  لتنفيذ 
واحلظائر  وامل�ستودعات  للبنايات 
اأوعية  الع�سوائية التي �سيدت فوق 
دون  حال  مما   ، عمومية  عقارية 
التنموية  امل�ساريع  عديد  جت�سيد 

التي لها �سلة بيوميات املواطن .
حمادة العربي

وايل ورقلة يوا�صل زيارته امليدانية 

حترك ال�سرتجاع العقار املنهوب 
مطالب بتفعيل الدوات الرقابية ل�صمان نوعية الجناز 

يف اإطار الزيارات امليدانية ملتابعة و تقييم العمليات التنموية ، قام بحر الأ�صبوع اجلاري  اأبوبكر 
ال�صديق بو�صته وايل الولية مبعية  الأمني العام للولية ، وم�صالح مديرية اأمالك الدولة ، امل�صالح 

الفالحية ، التعمري و الهند�صة املعمارية و البناء ، ال�صناعة واملناجم ، الوكالة العقارية ، �صونلغاز 
،بزيارة تفقدية للوقوف على مدى تقدم الربامج التنموية

اأعلنت  املديرية العامة لالأم
لت�سجيالت  ا لوطني عن فتح  ا ن 
بامل�سابقة  بااللتحاق  اخلا�سة 
ال�سهادة  اأ�سا�ص  على  اخلارجية 
االأوائل  املالزمني  لتوظيف 
)ذكور( بعنوان ال�سنة  لل�رسطة 
ل  �ستقبا ا �سيتم  و  ، ية ر جلا ا
يف  الراغبني  املرت�سحني  ملفات 
الوطني  االأمن  ب�سفوف  االلتحاق 

برتبة مالزم اأول لل�رسطة.
ملديرية  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
قد  كانت  مترنا�ست  والية  اأمن 
»على  »الو�سط  يومية  حت�سلت 

االأمن  مديرية  فاإن   ، منه  ن�سخة 
كل  تدعوا  املذكورة  بالوالية 
مترنا�ست  مبدينة  املواطنني 
ال�رسوط  لديهم  تتوفر  الذين 
ب�سفوف  االلتحاق  يف  ويرغبون 
ال�رسطة التقرب من مقرات االمن 
بحي  الوالية  اأمن  الوطني )مقر 
 ،) الدوائر  امن  ومقرات  اأم�سون 
اأكرث  والتعرف  ملفاتهم  الإيداع 
على ال�رسوط واملعايري املطلوبة 
االأقل  على  �سنة   22 بني  )ال�سن 
القامة  االأكرث-  على  �سنة   25 و 
 + االأقل  70�سنتمرتعلى  1مرت 

التخ�س�سات اجلامعية املقبولة(.
اأ�ساف نف�ص  اإىل جانب ذلك فقد 
البيان  اأن االآجال القانونية الإيداع 
 06 تاريخ:  من  املحددة  امللفات 
جانفي 2020 اإىل غاية 26 جانفي 
املتوفرة  املعطيات  2020وح�سب 
على  يحتوي  الرت�سح  ملف  فاإن 
بيد  خطي  طلب  التالية  الوثائق 
قيا�ص  ل�سهادة  اإ�سافة  املرت�سح 
اأو  املوؤهل  من  ون�سخة  القامة 
بك�سف  مرفقة  املطلوب  ال�سهادة 

نقاط م�سار التكوين .
ال�سحفي  البيان  ي�سري  كما 

ملديرية اأمن والية مترنا�ست  اأنه 
املقبولني  يتعني على املرت�سحني 
نهائيا قبل تعيينهم يف الرتبة اإ�ست
م كمال ملفاتهم االإدارية املتكونة 
ن  ن�سخة من الوثيقة التي تثبت و
�سعية املرت�سح اإزاء اخلدمة الوط

نية �سارية املفعول.
املطلوبة  التخ�س�سات  اأن  ومعلوم 
املتخ�س�ص  بالتكوين  لاللتحاق 
ال�سهادة  اأ�سا�ص  على  للتوظيف 
هي  لل�رسطة  اأول  مالزم  ب�سفة 
و  والكرتونيك  اآيل  اإالعالم  يف 

الكرتوتقني.

املديرية العامة لالأمن الوطني 

م�سابقة التوظيف اخلارجي للمالزمني االأوائل 

انت�سارا  ورقلة  مدينة  ت�سهد 
�سيارات  ل�سائقي  فظيعا 
غياب  و�سط   ،« »لكلوندي�ستان 
املعنية،  للم�سالح  تام  �سبه 
�سلبا  اأثروا  الذين  هوؤالء  لردع 
ل�سائقي  اليومي  الن�ساط  على 
�سيارات االأجرة .  نا�سد �سائقي 
 ، ورقلة  بوالية  االأجرة  �سيارات 
يومية  مع  حديثهم  معر�ص  يف 
الوالئية  ال�سلطات   ،« »الو�سط 

واالأمنية، ب�رسورة اإعالن احلرب 
�سيارات   اأ�سحاب  ن�ساط  على 
لهم  يت�سنى  حتى   ، لكلوندي�ستان 
ن�ساطهم و�سط ظروف  ممار�سة 
امل�سكل  اأ�سبح  حيث  مالئمة، 
يوؤرق  هاج�ص  ي�سكل  القائم 
�سائقوا  اأ�سبح  بعدما  يومياتهم، 
ال�رسعية  غري  االأجرة  �سيارات 
املواقف  اأبرز  على  ي�سيطرون 
االأمر  والعمومية،  الع�سوائية 

من  باملت�رسرين  دفع  الذي 
امل�سكل القائم بالتهديد للخروج 
من  الت�سعيد  بهدف  لل�سارع 
لهجة االحتجاجات لل�سغط على 
الو�ساية للتجاوب مع ما و�سفوه 
بات  حيث  ال�رسعي،  مبطلبهم 
معه  التجاوب  يف  الكبري  التاأخر 
يهدد غالبيتهم بالت�رسد واجلوع.

ال�سارع  انق�سم  اآخر،   من جانب 
موؤيد  بني   ، بورقلة  املحلي 

ن�ساط  تواجد  لفكرة  ومعار�ص 
واإن   ، لكلوندي�ستان  �سيارات 
على  اأجمعت  قد  االأغلبية  كانت 
اأن الن�ساط املوازي لقطاع النقل 
العمومي، قد فك العزلة عن فئة 
تدين  ظل  يف  الزبائن،  من  كثرية 
خدمات �سيارات االأجرة ورف�ص 
غالبية ال�سواق ال�رسعيني التنقل 

على م�سافة تفوق عن 10 كلم .
جناة ،ح 

هددوا بالت�صعيد من لهجة الحتجاجات 

�سائقو االأجرة بورقلة مت�سررون  من »لكلوندي�ستان« 

فر�ص االنت�سار الفظيع للقمامات 
على  البيئي  التلوث  من  ح�سارا 
ال�سناعية  املنطقة  اأنحاء  جميع 
باملقاطعة االإدارية املغري التابعة 
لوالية الوادي و�سط غياب �سبه تام 
ا�ستفادت  التي  النظافة  مل�سلحة 
دون حتقيق  هام  مايل  من غالف 

النتائج املرجوة .
ال�سناعية  املنطقة  �سكان  طالب 
باملغري   03 رقم  الوطني  بالطريق 
من وايل الوالية املنتدب، ب�رسورة 
البلدية  م�سالح  لدى  التدخل 
بهدف رفع االأطنان من القمامات 
املنطقة  �سوارع  عرب  املكد�سة 
املذكورة، مما �سبب اختناقا لدى 
الروائح  ارتفاع  �سدة  من  ال�سكان 
عن  احلديث  دون  هذا  الكريهة، 
الأمرا�ص  منهم  البع�ص  تعر�ص 
الل�سامنيا  كداء  فتاكة  وبائية 

اجللدية، ويف �سياق ذي �سلة، تعالت 
ال�سناعية،  باملنطقة  االأ�سوات 
الو�سية  اجلهات  بتدخل  للمطالبة 
املالية  االأغلفة  يف  حتقيق  لفتح 
لتغطية  املر�سودة  ال�سخمة 
والوقاية  النظافة  م�سلحة  ن�ساط 
مب�سالح البلدية ، ومما زاد الطني 
ال�ساخطني،  الناحية  �سكان  ح�سب 
العائالت ت�سطر حلرق  اأن غالبية 
واالأكيا�ص  والقمامات  النفايات 
حذر  ما  وهو  البال�ستيكية، 
املخت�سون من اأ�رساره الوخيمة .

الو�سع  �ساهم  اآخر،  جانب  من 
يف  با�ستمرار،  املتدهور  البيئي 
ال�سالة  للكالب  املقلق  االنت�سار 
كالعقارب،  ال�سامة  واحل�رسات 
للتجول  حظر  يفر�ص  بات  و�سع 

على ال�سكان .
�صالح ،ب 

بلدية املغري بالوادي

القمامات حتا�سر �سكان املنطقة 
ال�سناعية 

الق�سائية  ال�رسطة  عـنا�رس  متكن 
الرابع  احل�رسي  لالأمن  التابعني 
االأخريين  اليومني  خالل  بورقلة 
الثالثينيات  يف  �ساب  توقيف  من 
 120 من  اأزيد  بحوزته  العمر  من 

قر�سا مهلو�سا .
عقب  متت  العملية،  تفا�سيل 
االأمن احل�رسي  اإ�ستغالل عنا�رس 
قيام  مفادها  معلومات  الرابع 
�ساب برتويج املوؤثرات العقلية يف 
مبا�رسة  ليتم  احل�رسي،  الو�سط 
والبحث  عمليات جمع املعلومات 
بتحديد  توجت  التي  والتحري  
ليتم  فيه،  امل�ستبه  ال�ساب  هوية 
جنح  حمكمة  اأمنية  خطة  اإعداد 
من  ال�رسطة  عنا�رس  خاللها  من 
توقيف امل�سبوه واإخ�ساعه لعملية 

التلم�ص اجل�سدي القانونية يف عني 
املكان اأين عـرث بحوزته على كمية 
من املوؤثرات العقلية قدر عددها 
بــ: 128 قر�سا مهلو�سا من خمتلف 
االأنواع اإىل جانب مبلغ مايل معترب 
عائدات  من  دج   10.000 بــ:  قدر 

بيع املوؤثرات العقلية .
مقر  اإىل  املوقوف  حتويل  وبعد 
وا�ستكمال  الرابع  االأمن احل�رسي 
اإجراءات التحقيق، مت اإجناز ملف 
املوقوف  �سد  جزائي  ق�سائي 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  وتقدميه 
اأ�سدرت يف حقه  التي  املخت�سة، 
اأمر اإيداع احلب�ص لتورطه يف جرم 
بطريقة  العقلية  املوؤثرات  حيازة 

غري �رسعية لغر�ص البيع.  
حمادة العربي 

الأمن احل�صري الرابع بورقلة

 يوقف �سخ�سا بحوزته اأزيد من 120 
قر�سا مهلو�سا

االأمني  الربنامج  اإطار  يف 
فرقة  عنا�رس  امل�سطر، متكنت 
الوالية  باأمن  املخدرات  مكافحة 
من  يبلغان  �سخ�سني  توقيف  من 
متورطان  �سنة(  و51   45( العمر 
امل�رسوبات  وبيع  ق�سية نقل  يف 
مع  رخ�سة،  بدون  الكحولية 
حجز 703 قارورة من امل�رسوبات 
واأجنبية  حملية  الكحولية 

امل�سدر.
اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
�سخ�ص  تواجد  مفادها  معلومات 
الكحولية  ببيع امل�رسوبات  يقوم 
مركبة  منت  على  رخ�سة  بدون 
�سياحية على م�ستوى حي �سورو، 
لعملية  واإخ�ساعها  توقيفها  وعند 
مت  القانونية  والتفتي�ص  املراقبة 
�سبط بداخلها على )320( قارورة 
من امل�رسوبات الكحولية خمتلفة 
االأحجام واالأنواع، اإىل جانب مبلغ 

مايل قدره حوايل )68000( دج من 
رفقة  حتويله  البيع، ليتم  عائدات 

املحجوزات اإىل املقر.
فيه مت  امل�ستبه  مع  التحقيق  بعد 
التو�سل اإىل امل�ستبه فيه الثاين ، اأين 
مت حتديد مكان اإقامته، وبالتن�سيق 
مع ال�سيد / وكيل اجلمهورية لدى 
اإ�ست�سدار  ، مت  حمكمة مترنا�ست 
اإذن بالتفتي�ص مل�سكن امل�ستبه فيه 
الثاين  الذي كان اإيجابيا ، حيث مت 
من  وحدة   )493( حوايل  �سبط 
امل�رسوبات الكحولية من خمتلف 
حتويله  ليتم  واالأنواع،  االأحجام 
املقر  اإىل  املحجوزات  رفقة 

واإ�ستكمال التحقيق معه.
اإجراءات  ا�ستكمال      وبعد 
تقدمي  مت  الق�سية  يف  التحقيق 
اجلهات  اأمام  فيهما  امل�ستبه 

الق�سائية املخت�سة.
�صيخ مدقن 

�صرطة مترنا�صت 

توقيف �سخ�سني وحتجز  703 قارورة 
من امل�سروبات الكحولية

�صيخ مدقن 
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ما عالقة اإ�سرائيل 
بالغتيال؟

م�صادر  عن  ال�صحيفة  ونقلت 
�صليماين  اأن  عراقية،  اأمنية 
اأيام،  ع�رشة  العراق  يف  بقي 
ودم�صق،  لبنان  اإىل  ذهابه  قبل 
ليتم  اأم�س  اأول  منها  عاد  التي 
الأمريكية  القوات  من  اغتياله 
الأمنية  امل�صادر  اأن  اإىل  ولفتت 
املخابرات  اأن  تزعم  العراقية، 
�صليماين  ر�صدت  الإ�رشائيلية 
ع�صكرية  لقاعدة  زيارته  خالل 
واأبلغت  ال�صعبي،  للح�صد  تابعة 
للوليات  الالزمة  املعلومات 
املتحدة واأ�صافت اأن املخابرات 
الإ�رشائيلية ر�صدت اأي�صا قامت 
�صليماين  حتركات  كافة  بر�صد 
ملدة  لبنان  يف  تواجده  خالل 

اأربعة اأيام.

خمطط ملهاجمة القوات 
الأمريكية بالعراق

من  ترك،  خرب  �صحيفة  ونقلت 
ال�صعبي،  احل�صد  يف  م�صادر 
مع  اجتماعا  عقد  �صليماين  اأن 
بغداد  يف  العراقية  امليلي�صيات 
واأبلغهم  اأ�صابيع،  ثالثة  قبل 
بالوكالة  حلرب  ال�صتعداد 
واأ�صارت اإىل اأن كافة امليلي�صيات 
ال�صعبي  املن�صوية حتت احل�صد 
�صاركت يف ذلك الجتماع، وعلى 
الرغم من اأن �صليماين كان يجتمع 
يف  ال�صيعية  امليلي�صيات  بقادة 
العراق على فرتات زمنية خالل 
اإل  املا�صية،  اخلم�س  ال�صنوات 
ذلك  جو  اإن  تقول  امل�صادر  اأن 

وكان  خمتلفا،  كان  الجتماع 
اجتماع "دعوة للحرب".

اجتماع  عقب  اأنه  اإىل  ولفتت 
ال�صعبي،  احل�صد  بقادة  �صليماين 
ات�صالت  حركة  العراق  �صهدت 
بني الوليات املتحدة وبريطانيا 
بني  ا�صتباك  اأي  ملنع  والعراق 

طهران ووا�صنطن.

فيال بغداد

عن  رويرتز  وكالة  نقلت  بدورها 
م�صادر، اأنه يف منت�صف اأكتوبر، 
من  حلفائه  مع  �صليماين  اجتمع 
امل�صلحة  ال�صيعية  الف�صائل 
بالعراق يف فيال على نهر دجلة، 
جممع  من  الآخر  اجلانب  على 

ال�صفارة الأمريكية يف بغداد.
الف�صائل  يف  قائدان  وقال 
على  مطلعان  اأمنيان  وم�صدران 
اإن  رويرتز،  لوكالة  الجتماع 
�صليماين اأ�صدر تعليمات اإىل اأكرب 

مهدي  اأبو  العراق،  يف  حلفائه 
ف�صائل  وزعماء  املهند�س، 
الهجمات  بتكثيف  اأخرى  قوية 
البالد  يف  اأمريكية  اأهداف  على 
متطورة  اأ�صلحة  با�صتخدام 

جديدة قدمتها لهم اإيران.
على  املطلعة  امل�صادر  وذكرت 
�صيعة  و�صيا�صيون  الجتماع 
مقربون  وم�صوؤولون  عراقيون 
العراقي  الوزراء  رئي�س  من 
خطط  اأن  املهدي  عبد  عادل 
القوات  ملهاجمة  �صليماين 
الأمريكية كانت تهدف اإىل اإثارة 
يحول  اأن  �صاأنه  من  رد ع�صكري 
�صوب  املت�صاعد  الغ�صب  ذلك 

الوليات املتحدة.

امل�صلحة  الف�صائل  قادة  وقال 
العراقية  الأمنية  وامل�صادر 
لرويرتز، اإن �صليماين اأمر احلر�س 
اأ�صبوعني  قبل  الإيراين،  الثوري 
من اجتماع اأكتوبر، بنقل اأ�صلحة 

منها  العراق  اإىل  تطورا  اأكرث 
و�صواريخ  كاتيو�صا  �صواريخ 
اأن  الكتف ميكن  على  من  تُطلق 
ت�صقط طائرات هليكوبرت وذلك 

من خالل معربين حدوديني.
�صليماين  طلب  بغداد،  فيال  ويف 
من القادة الع�صكريني املجتمعني 
جديد-  م�صلح  ف�صيل  ت�صكيل 
غري معروف للوليات املتحدة- 
ميكن اأن ينفذ هجمات �صاروخية 
يف  املوجودين  الأمريكيني  على 
قواعد ع�صكرية عراقية. وذكرت 
امل�صلحة  بالف�صائل  امل�صادر 
يف  دار  ما  على  اطلعت  التي 
كتائب  اأمر  اأنه  الجتماعات 
اأ�ص�صها  قوة  وهي  اهلل-  حزب 
اإيران-  يف  وتدربت  املهند�س 

بتويل تنفيذ اخلطة اجلديدة.

اختيار اأهداف اأمريكية 
بالطائرات امل�سرية

امل�صلحة  بالف�صائل  قائد  وقال 
لرويرتز اإن �صليماين اختار كتائب 
على  الهجمات  لقيادة  اهلل  حزب 
املنطقة  يف  الأمريكية  القوات 
على  القدرة  لمتالكها  نظرا 
امل�صرية  الطائرات  ا�صتخدام 
الأهداف ملهاجمتها  ل�صتطالع 
وذكر  الكاتيو�صا.  ب�صواريخ 
بني  من  اأن  بالف�صائل  القادة 
�صليماين  بها  اأمد  التي  الأ�صلحة 
العراقية  اجلماعات  من  حلفاءه 
املا�صي  اخلريف  يف  امل�صلحة 
اإيران  طورتها  م�صرية  طائرة 
اأعني  عن  التخفي  على  وقادرة 

اأنظمة الرادار.
اأمنيان عراقيان  م�صوؤولن  وقال 
الف�صائل  حتركات  يراقبان 
اهلل  حزب  كتائب  اإن  امل�صلحة 
امل�صرية  الطائرات  ا�صتخدمت 
ملواقع  جوية  �صور  للتقاط 
ويف  اأمريكية  قوات  بها  تنت�رش 
27 من دي�صمرب كانون الأول، مت 
اإطالق اأكرث من 30 �صاروخا على 
قرب  عراقية  ع�صكرية  قاعدة 
البالد  �صمال  يف  كركوك  مدينة 
متعاقد  بحياة  اأودى  هجوم  يف 
اأربعة  واإ�صابة  اأمريكي  مدين 
الع�صكريني  اأمريكيني واثنني من 

العراقيني.
واتهمت وا�صنطن كتائب حزب اهلل 
اجلماعة  ونفت  الهجوم.  بتنفيذ 
املتحدة  الوليات  و�صنت  ذلك. 
جوية  بيومني �رشبات  ذلك  بعد 
ا�صتهدفت اجلماعة مما اأدى اإىل 
مقاتال   25 يقل عن  ل  ما  مقتل 

واإ�صابة 55.

مهند�س عمليات اإيران 
بال�سرق الأو�سط

ترك"  "خرب  �صحيفة  وذكرت 

املتحدة  الوليات  اأن  الرتكية، 
خلف  يقف  �صليماين  اأن  ترى 
خالل  الأمريكيني  مئات  مقتل 
الرجل  واأنه  العراق،  حرب 
اأن�صطة  كافة  خلف  يقف  الذي 
والتي  الأو�صط،  بال�رشق  اإيران 
املتحدة  الوليات  ت�صتهدف 

واإ�رشائيل وال�صعودية.
هو  �صليماين  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الرو�صي  الرئي�س  اأقنع  الذي 
يف  بالتدخل  بوتني  فالدميري 
كان  اأنه  كما  ال�صورية،  الأزمة 
ف�صائل  بني  الو�صل  ج�رش 
واإيران  الفل�صطينية  املقاومة 
�صليماين،  ال�صحيفة  وو�صفت 
التو�صع  �صيا�صة  مهند�س  باأنه 
ال�رشق  يف  لإيران  ال�صرتاتيجي 
كافة  خلف  ويقف  الأو�صط، 
و�صوريا  العراق  يف  املجموعات 

ولبنان واليمن.
يف  �صليماين  اأن  اإىل  ولفتت 
�صنوات ما�صية، التقى م�صوؤولني 
الأمريكية  املخابرات  يف 
يف  وا�صنطن  من  ودبلوما�صيني 
متحورت  مرات،  �صبع  بغداد 
قتال  حول  معهم  لقاءاته 
وقالت  العراق  يف  الدولة  تنظيم 
ال�صحيفة، اأن الوليات املتحدة 
حلزب  الرئي�صي  املقر  بق�صفها 
اهلل العراقي على احلدود ال�صورية 
كان  املا�صي،  الأحد  العراقية، 
فر�س  هو  الرئي�صي  هدفها 
الف�صل  "قواعد جدبد" عنوانها 
وتقييد  والعراق،  �صوريا  بني 
وف�صائل  ال�صعبي  احل�صد 
اأن  واأ�صافت  الأخرى  امل�صلحة 
من  الهدف  املتحدة  الوليات 
املهند�س،  مهدي  اأبو  اغتيالها 
الو�صل  حلقة  من  التخل�س  هو 

الأقوى بني اإيران والعراق.

ذكرت م�سادر اإعالمية، اأن اإ�سرائيل لها ب�سمة يف اغتيال قائد فيلق القد�س قا�سم �سليماين، فيما ك�سفت اأن امل�سوؤول الإيراين كان ي�سرف على خمطط 
ملهاجمة الأمريكيني بالعراق وقالت �سحيفة "خرب ترك" يف تقرير ملرا�سلها، ات�سيتينار ات�سيتني، اإن �سليمان يف الآونة الأخرية خالل الأزمة الأخرية يف 

العراق، تواجد كثريا باملنطقة وخا�سة يف مدينة بغداد.

ماذا جرى بفيال بغداد؟

م٫�س

ما عالقة "تل �أبيب" باغتيال �سليماين؟

اأكرث ما يخ�ساه اجلميع..

ماذ� لو �ختارت طهر�ن �إغالق م�سيق هرمز كرد على �غتيال �سليماين؟
جمموعة  يف  حمللون  قال 
على  اإيران  رد  اإن  اأورا�صيا 
املرجح  من  �صليماين  مقتل 
لتعطيل  حماولت  يت�صمن  اأن 
فقد  اخلليج  يف  ال�صحن 
بحثية  مذكرة  يف  اأو�صحوا 
ت�صتاأنف  اأن  املرجح  »من  اأنه 
)حركة(  على  الت�صييق  اإيران 
اخلليج  يف  التجاري  ال�صحن 
ع�صكرية  تدريبات  تنفذ  وقد 

لتعطيل ال�صحن موؤقتاً«.

�سربة كبرية لالقت�ساد 
العاملي

هرمز  م�صيق  اأغلق  واإذا 
ب�صن  امل�صتمر  التهديد  ب�صبب 
الهجمات، ف�صتكون هذه �رشبة 
اإذ  العاملي.  لالقت�صاد  كبرية 
اإن م�صيق هرمز، الذي يربط 
العربي،  واخلليج  عمان  خليج 
»هو اأهم ممر �صيق يف العامل«، 
الطاقة  معلومات  لإدارة  وفقاً 

الأمريكية.
فقنوات ال�صحن التي متر عرب 
امل�صيق والتي ميكنها التعامل 
العمالقة  النفط  ناقالت  مع 
هي فقط بعر�س ميلني، وهي 
مما  اخلليج،  واإىل  من  متجهة 
املرور  على  ال�صفن  يجرب 

الإيرانية  الإقليمية  عرب املياه 
النفط  كمية  اإن  والعمانية 
مذهلة،  القناة  عرب  متر  التي 
وحوايل 80٪ من النفط اخلام 
يتجه  امل�صيق  عرب  مير  الذي 
نحو اآ�صيا. ول ميكن لالقت�صاد 
تلك  بدون  يعمل  اأن  العاملي 

الإمدادات.

اأكرب من ربع اإنتاج النفط 
العاملي

مليون   22.5 حوايل  ومر 
عرب  يومياً  النفط  من  برميل 
املتو�صط  يف  هرمز  م�صيق 

 2018 بداية  الفرتة   بني  يف 
املا�صي،  العام  من  جوان  و 
الطاقة  ل�رشكة حتليالت  وفقاً 
Vortexa وميثل هذا حوايل 
العاملي  الإنتاج  من   ٪24
تلك  النفط خالل  من  اليومي 
الفرتة، وحوايل 30٪ من النفط 
العامل  املنقول عرب حميطات 
فاإن  ال�صياق،  يف  ذلك  ولو�صع 
عرب  متر  التي  النفط  كمية 
تقريباً  متثل  هرمز  م�صيق 
الوليات  اإنتاج  اإجمايل  �صعف 
وذلك  النفط،  من  املتحدة 
يف  الأخرية  الطفرة  بعد  حتى 

الإنتاج الأمريكي.

دويل
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

ل يوجد منا�سبة اأروع من قدوم مولود جديد للحياة ، 
لذا نهنئ اأهل املولود " نزمي ي�سري" بقدومه :

 يا طري طاير بالأجواء ميل و غرد 
باأحلى غناء لأحلى مولود

مربوك عليكم ون�سال اهلل ال�سفاء للأم

تهنئة

الأ�ستاذ / حمريط كمال حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س حمكمة خمي�س اخل�سنة
الكائن مكتبه ب / مقابل حمكمة خمي�س اخل�سنة ، الهاتف/0771.62.03.06

تبليغ اأمر بتوقيع حجز تنفيذي على عقار عن طريق الن�سر 
)طبقا للمادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية ( 

لفائدة : بنك اجلزائر اخلارجي وكالة بلوزداد الكائنة ب 118 �شارع حممد بلوزداد اجلزائر ممثلة من طرف مديرها القائم 
يف حقه الأ�شتاذ �سياد ح�سني 

�شد : 01- ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة » اقروتك�س SARL AGROTEX   اأو ممثلها القانوين الكائن 
مقرها ببلدية اأولد هداج ولية بومردا�س حيث انتقلنا اىل مقر ال�رشكة و مل نتمكن من مقابلة م�شري ال�رشكة اأو ممثلها 
القانوين ، و طبقا للقانون اأر�شلنا لها ر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار علم بالو�شول عن طريق الربيد امل�شمن حتتوي على حم�رش 
اأمر بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ، ال�شادر عن رئي�س  اأمر بتوقع حجز تنفيذي على عقار + ن�شخة من حم�رش  تبليغ 

حمكمة خمي�س اخل�شنة بتاريخ 2019/11/26 حتت رقم الرتتيب : 19/02160 
بناء على الإذن بالن�رش ال�شادر عن رئي�س حمكمة خمي�س اخل�شنة نبلغ ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة » اقروتك�س 
SARL AGROTEX    / الكائن مقرها ببلدية اأولد هداج ولية بومردا�س ، عن طريق الن�رش اأمر بتوقيع حجز تنفيذي 
على عقار ، ال�شادر عن رئي�س حمكمة اخل�شنة بتاريخ : 2019/11/26 حتت رقم الرتتيب : 19/02160 املت�شمن : توقيع 
حجز تنفيذي على العقار اململوك لل�شيد وارزقي كمال ر�شيد بن اإ�شماعيل ب�شفته كفيال عينيا مع املدين املطلوب �شدها 
ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة » اقروتك�س SARL AGROTEX   الكائن مقرها ببلدية اأولد هداج ولية 
بومردا�س املتمثلة يف قطعة اأر�س عارية معدة للبناء كائنة ببلدية اأولد هداج ولية بومردا�س تقدر م�شاحتها بخم�شة و 
ع�رشون اأر ، و ذلك لإ�شتيفاء مبلغ الدين املقدر ب 122.133.616.41 دج ، بالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ املقدرة ب 
5880 دج و احلقوق التنا�شبية املقدرة ب 2.293.336.16 دج و امل�شاريف الالحقة للحجز لفائدة احلاجز الدائن بنك 

اجلزائر اخلارجي وكالة بلوزداد الكائنة ب 118 �شارع حممد بلوزداد اجلزائر ممثلة من طرف مديرها .

الأ�ستاذ / حمريط كمال حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س حمكمة خمي�س اخل�سنة
الكائن مكتبه ب / مقابل حمكمة خمي�س اخل�سنة ، الهاتف ى/0771.620.306

م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار باملزاد العلني
) طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

بناء على طلب ال�شيد : ع�شي عبد اجلبار يف حق اأخيه املحجور عليه ال�شيد : ع�سي علي 
بناء على اإذن بالت�رشف يف اأموال قا�رش رقم 19/00023 ال�شادرة بتاريخ 2019/07/24 عن رئي�س ق�شم �شوؤون الأ�رشة مبحكمة 

ليوم  اعرتا�شات  جل�شة  اخل�شنة  رئي�س حمكمة خمي�س  ال�شيد  فيه  الذي حدد   2019/12/10 املوؤرخ يف  البيع  قائمة �رشوط  باإيداع  -قمنا 
2020/01/08 على ال�شاعة العا�رشة و الن�شف �شباحا و جل�شة بيع العقار باملزاد العلني جلل�شة يوم 2020/02/06 على ال�شاعة احلادية ع�رشة 

�شباحا مبقر حمكمة خمي�س اخل�شنة بقاعة البيوع رقم : 02
تعيني العقار : العقار عبارة عن مناب القا�رش ع�شي علي من قطعة ار�س م�شاحتها تبلغ 40.25 م2 و ن�شبتها تبلغ 136/14 ح ماأخوذة يف ال�شيوع 
يف قطعة ترابية حمل الدفرت العقاري رقم 2008/13 ال�شادر بتاريخ 2011/02/09 و امل�شهر باملحافظة العقارية لبودواو بتاريخ 2008/12/15 
حجم 01 ترتيبة 13 )اأول اأجزاء يف ال�شجل التجاري ( التي تقع باملكان امل�شمى املنطقة الريفية كو�شا�س بلدية خمي�س اخل�شنة م�شاحتها 
تبلغ 00 هكتار 03 اأر 91 �شنتيار و حتمل جمموعة ملكية رقم 281 ق�شم 08 من خمطط م�شح الأرا�شي و هي حمدودة : من ال�شمال : ممر غري 

معبد ، من اجلنوب : ملكية ، من ال�رشق : ملكية   ، من الغرب : ملكية 
 : بتاريخ  كتابة �شبط حمكمة خمي�س اخل�شنة  و املودعة لدى  العلني املحررة  باملزاد  بيع مناب قا�رش يف عقار  بناء على قائمة �رشوط 
2019/12/10 و التي تت�شمن ال�شعر الأ�شا�شي الذي �شتفتح به املزايدة مناب القا�رش بثمن قدره : ثمامنائة و خم�شة الف دينار جزائري 

)805.000.00 دج ( 
�رشوط البيع : اإ�شافة اىل �رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع فاإن الرا�شي عليه املزاد بدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�س الثمن و امل�شاريف 

و الر�شوم على اأن يدفع الباقي خالل اجل  اأق�شاه ثمانية اأيام املوالية لر�شو املزاد .
يتم البيع و فق قائمة �رشوط البيع املودعة لدى امانة �شبط حمكمة خمي�س اخل�شنة و يجوز لكل �شخ�س الإطالع على قائمة �رشوط البيع 

من مكتب املح�رش الق�شائي اأو يف اأمانة �شبط حمكمة خمي�س اخل�شنة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط 

دائرة حا�سي رمل 
بلدية حا�سي رمل 
الرقم : 09 /2019

و�سل اإيداع الت�سريح 
بتاأ�سي�س جمعية حملية 

مبقت�شى  القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات   
تاأ�شي�س  ملف  اإيداع   2019/12/23  : اليوم  هذا  مت 

جمعية ذات �شبغة بلدية  
ت�شمية اجلمعية : جمعية املدر�شة الريا�شية براعم  
املقر الجتماعي : حي 200 �شكن باملدينة اجلديدة 

بليل  
املودع : �رشاي عبد اهلل  

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب النتخابات و اجلمعيات 
الرقم : 01/م ت �س ع /م ت ع /م ج اأ /2019

و�سل اإ�سهاري لتاأ�سي�س جمعية 

 06/12 رقم  القانون  من   08 املادة  لأحكام  طبقا 
املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 

املتعلق باجلمعيات   مت تاأ�شي�س 
اليقني  نور  الولئية  اجلمعية   : امل�شماة  اجلمعية 

باجللفة   
جمموعة   164 ق�شم  بربيح  حي   : مقرها  الكائن 

ملكية 18 اجللفة 
طابعها : اجتماعي 

جمال ن�شاطها : ولئي 
برئا�شة ال�شيد )ة( : �شالمي نوال 

املولود)ة( بتاريخ : 1986/01/20 باجللفة 
ال�شاكن )ة( : حي بربيج 12/892 باجللفة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء اجللفة 

حمكمة اجللفة 
مكتب الرئي�س 

رقم الرتتيب : 295 /19
اأمر اأداء

نحن عريوات عبد الرزاق رئي�س حمكمة اجللفة 
بعد الطالع على طلب ال�شيد)ة( : رويبح عي�شى 

املودع بتاريخ : 2019/02/19 
ل�شتفاء  بوعكاز  �شامل  بن  �شده  العار�س  �شد  اأداء  اأمر  اإ�شدار   : املت�شمن 
جزائري  دينار  الف  ثالثون  و  اربعمائة  و  مبليون  املقدر  الدين  مبلغ 

)1.430.000.00 دج ( 
- بعد الإطالع على املواد 306-307-308 من قانون الإجراءات املدنية و 

الإدارية 
بتاريخ  الطرفني املحرر  ن�شخة من اعرتاف بدين بني  بعد الطالع على   -

 2018/11/25
- بعد الطالع على حم�رش اإعذار املحرر من طرف املح�رش الق�شائي بن 

حادو حممد بتاريخ 2018/12/19 .
- حيث اأنه يتبني بح�شب اعرتاف بدين امل�شار اإليه اأعاله اأن الدين مو�شوع 
طلب اأمر الأداء هو دين من النقود معني املقدار ثابت بالكتابة و حال الأداء 
قانون  من   306 املادة  اأحكام  ملوفقته  العار�س  طلب  يوؤ�ش�س  الذي  الأمر 

الإجراءات املدنية و الإدارية و مايليها و يتعني بح�شب ذلك الإ�شتجابة له 
لهذه الأ�شباب

ناأمر العار�س �شده بن �شامل بوعكاز باأداء مبلغ الدين الذي بذمته و املقدر 
 ،  ) )1.430.000.00دج  جزائري  دينار  الف  ثالثون  و  اربعمائة  و  مبليون 
للعار�س رويبح عي�شى يف اأجل خم�شة ع�رشة يوما من تاريخ تبليغه بالتكليف 
اأجل  يف  الأداء  اأمر  على  العرتا�س  حق  للمدين  باأن  يت�شمن  الذي  بالوفاء 

خم�شة ع�رشة يوما )15( يوما تبداأ من تاريخ التبليغ الر�شمي .
- بذا �شدر هذا الأمر و اأم�شي اأ�شله من طرف الرئي�س .

اجللفة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 

الرقم : 62/2019

و�سل اإيداع ملف 
جتديد جمعية ولئية 

مبقت�شى  القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات   
جتديد  ملف  اإيداع   2019/12/15  : اليوم  هذا  مت 

جمعية ذات �شبغة ولئية 
 « الكبري  مل�شجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  ت�شمية 

ال�شفاح« بلدية الأغواط 
املقر الجتماعي : مب�شج الكبري » ال�شفاح » بلدية 

الأغواط 
املودع : �شليم �شتوح 

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة 
وفقا  الإ�شهار  باإجراءات  القيام  يجب   : ملحظة 
املذكور  القانون  من   02 الفقرة   18 املادة  لأحكام 

اأعاله  
الوايل 

رئي�س املحكمة



تقرير :  علي �سمودي 

اأمل اللقاء ..

مل يتاأخر احلاج اأبو ب�سام ، على مدار 
 ، ابنه  زيارة  عن  املا�سية  ال�سنوات 
ن�ستعيد   ، اجلديد  العام  يف   " ويقول 
ابني  حياة  من  والذكريات  ال�سور 
�سادي الذي كرب ب�رسعة  واأ�سبح بطاًل 
يف  راأ�سي  يرفع  واليوم   ، ومنا�ساًل  
مواجهة �سارق اأر�سه ومغت�سب حقوق 
وجع  حلظة  اأ�سعب  و�ساحب  �سعبه 
وهي  والدته  توفيت  عندما  بحياتنا 
تردد ا�سمه ومينعها ال�سجن وال�سجان 
 " ي�سيف  الدموع   وو�سط   ،" وداعه 
 ، ا�ست�سالم  اأو  هزمية  لي�ست  دموعي 
الواحد  العاملني  برب  ثقة  على  لأننا 
يف  لأبنائنا  الأمني  والراعي  القهار 
دموع  هي  واإمنا   ، املعركة  هذه 
احلكام  على  وال�سخط  الغ�سب 
العرب الذين باعوا فل�سطني و�سلمونا 
لالحتالل ليتحكم فينا" ، ويكمل " يف 
العام اجلديد ،  نقول لأبطالنا الأ�رسى 
: كونوا على قلب رجل واحد ورحمة 
 ، الحتالل  اأما   ، كبرية  العاملني  رب 
اللقاء  من  متنعنا  قد   : له  فر�سالتنا 
له  نقول  لكن   ، الأبوة  وطعم  والفرح 
ملحمة  �سنعوا  الفر�سان  هوؤلء   ..
النت�سار يف �سهر ني�سان مبخيم جنني 
، وغدا �سنحفل بانت�سارهم وحريتهم 
التي ناأمل اأن تتحقق يف العام اجلديد 

."

حديث الذكريات ..

يف منزلها مبخيم جنني ، و�سط �سور 
الطوبا�سي  �سعيد  الأ�سري  اأبنائها 
 ، عاماً   32 املوؤبد  بال�سجن  املحكوم 
جل�ست   ، واإ�سالم  اأحمد  وال�سهيدين 
لأحفادها  تروي   ، كمال  اأم  املواطنة 
ت�سعر  الذين  اأبطالها  ن�سالت  �سور 
 " وقالت   ، بهم  دائم  واعتزاز  بفخر 
كرمني رب العاملني باملنزلة العظيمة 
يوم  كل  ويف   ، اأبنائي  با�ست�سهاد 
نتذكرهم لتبقى �سريتهم العطرة حية 
، فاجلراح ل ميكن اأن تندمل ووحدها 
ذكرياتهم من تزرع فينا الأمل وال�سرب 
وال�سمود "، وت�سيف " كانت اأعوامنا 
الذي  الوجع  من  حمطات  املا�سية 
يتوقف  فلم   ، الظامل  الحتالل  �سببه 
ق�سيت  حتى  اأبنائي  ا�ستهداف  عن 
اجتماع  من  حمرومة  عديدة  �سنوات 

، ون�ساأل  بهم وروؤيتهم مبنزيل  ال�سمل 
رب العاملني اأن يتغري احلال يف العام 
وظلمه  الحتالل  من  ونرتاح  اجلديد 

."

وجع واأمل ..

كمال  اأم  تقول   ، اجلديد  العام  يف 
الذي   ، اأحمد  قليي  حبيب  افتقد   "
الحتالل  وقاتل  املقاومة  راية  حمل 
الأق�سى حتى  بانتفا�سة  الذي طارده 
ا�ست�سهد وهو يدافع عن اأر�سه و�سعبه 
، وقبل اأن يجف دمه ، اغتال الحتالل 
ابني اإ�سالم بدم بارد ، مل يكن مطلوبا 
النار عليه  واأطلقوا  اقتحموا منزلنا   ،
�سهيداً  لنا  واأعادوه  اعتقلوه جريحاً   ،
هلل  واحلمد  لفل�سطني  عري�ساً  لنزفه 
كل  يف  الدائم  وجعي   " وت�سيف   ،"
املنا�سبات ، غياب ابني الغايل �سعيد ، 
فقد امت�سق البندقية وان�سم للمقاومة 
اأبطال معركة خميم جنني  ليكون من 
، هدموا منزلنا لل�سغط عليه لت�سليم 
نف�سه ، لكنه رف�ض ومترد وقاوم حتى 
اعتقل بكمني  بتاريخ 11/1 / 2002 "، 
وتكمل " ياأتي العام اجلديد ، وما زال 
املوؤبد  بال�سجن  حكمه  يق�سي  �سعيد 
32 مرة ، لكننا مل نفقد الأمل ، يف كل 
 ، لأح�ساين  وعائداً  قادما  اأراه   ، يوم 
انه لي�ض حلما قد يطول حتقيق ذلك ، 
لكني اأت�رسع لرب العاملني اأن يتحقق 

ذلك يف العام اجلديد ".

حلم قريب ..

ول يختلف امل�سهد ، يف منزل عائلة 

يف  الهيجاء  اأبو  جمال  ال�سيخ  الأ�سري 
ال�سهيد  قدمت  التي   ، جنني  خميم 
واجلريح والأ�رسى ، ورغم ذلك ، تقول 
الأ�سرية  ال�سابرة  والوالدة  الزوجة 
كل   " الهيجاء  اأبو  اأ�سماء  املحررة 
حلظة ننتظر روؤية ال�سيخ جمال يقرع 
باب منزلنا الذي غيبه الحتالل عنه 
منذ 19 عاماً ، فقد طورد منذ بداية 
انتفا�سة الأق�سى وتعر�ض ملحاولت 
يده  الحتالل  ر�سا�ض  وبرت  اغتيال 
جميعاً  واعتقلنا  منزلنا  احرق  كما   ،
اأن  كبري  العاملني  برب  اأملنا  لكن   ،
" الحتالل  "، وت�سيف  يحقق حلمنا 
مل يتوقف عن ا�ستهداف عائلتنا التي 
منذ  كعائلة  جنتمع  ومل  �سملها  فرق 
�سنوات ، فتارة زوجي مطارد وجريح 
 ، واأ�رسى  اأبنائي مالحقني  واأخرى   ،
جميع  وا�ستقبلنا  كثرية  اأعياد  ق�سينا 
وجرائم  ظلم  ثمن  ندفع  املنا�سبات 
باعتقال  يكتفي  مل  الذي  الحتالل 
ال�سيخ جمال وحكمه بال�سجن املوؤبد 
اعتقاله  خالل   " وتكمل   ،" مرات   9
 ، عام  رغم مر�سي ملدة  اعتقلوين   ،
، ومل  بنان  ابنتي املحامية  واعتقلوا 
يبقى و�سيلة وطريقة اإل وا�ستخدمت 
من  باإمياننا  اأقوى  لكننا   ، بحقنا 

الحتالل و�سجونه ".

حلظات قا�سية ..

يف  والذكريات  ال�سور  وتتعدد  تكرث 
العام  يف  العبد  اأم  املحررة  حياة 
يكون  اأن  نتمنى   " وتقول   ، اجلديد 
عاي�سنا  فقد   ، واحلرية  الن�رس  عام 
الويالت خالل �سنوات الأمل وال�سرب 

زوجي  ومر�ض  عزل   ، املا�سية 
اأبنائي  كل  اعتقال   ، زيارته  ومنع 
واعتقال  اعتقال  بني  يق�سون  الذين 
كل  اأ�سبحت  حتى  جديد  اعتقال   ..
 " وت�سيف   ،" واعتقال  �سجن  حياتنا 
يف العام اجلديد ، افتقد ابني ال�سهيد 
حتى  املحتل  قاوم  الذي  حمزة 
فما   ، املخيم  ار�ض  على  ا�ست�سهد 
ببطولته  اعتزازي  رغم  ابكيه  زلت 
الذي تزوج  ونفتقد زوجي و�سندي   ،
بالأحفاد  ورزق  وابنتي  اأبناءه  كل 
" كرب  "، وتكمل  الق�سبان  وهو خلف 
ا�سم  يحمل  الذي  جمال  حفيدي 
اإل من  جده ويردده دوماً ومل يعرفه 
خالل ال�سور ، لكن اأملنا باهلل كبري ان 
ويعود  القا�سية  اللحظات  كل  تنجلي 
ال�سيخ  وعودة  بحرية  ملنزلنا  الفرح 
جمال التي نراها قريبة مهما مار�ض 

الحتالل ".

انتظار ورجاء

على بوابة �سجن "النقب " ، ا�ستقبلت 
 ، الرب  اأبو  ملياء  ال�سبعينية  الوالدة 
العام اجلديد ، بزيارة بكرها الأ�سري 
 40   ، الرب  اأبو  ناجي  احمد  حممد 
واملحكوم  قباطية  بلدة  من   ، عاماً 
 " وقالت   ، عاماً   30 الفعلي  بال�سجن 
منذ اعتقاله ، يف تاريخ 2003/1/15 
ال�سجون  بني  اأتنقل  حياتي  اق�سي   ،
الفراق  واأمل  املر�ض  على  �سابرة   ،
على  قادرة  اعد  مل  الذي  وال�سوق 
احتماله ، تعبت من التنقل وال�سغوط 
�سوى عناق  الدنيا  اأريد من هذه  ول 
وت�سيف   ،" بزفافه  والفرح  ابني 
 ، النتفا�سة  اأبطال  من  ابني   "
طارده  الذي  الحتالل  وقاوم  قاتل 
وا�ستهدفه حتى اعتقله وعاقبه على 
ف�سرب   ، املا�سية  ال�سنوات  مدار 
واحت�سب وما زال يوؤدي واجبه خلف 
خلدمة  حياته  مكر�ساً  الق�سبان 
 ،" حقوقهم  عن  والدفاع  الأ�رسى 
وتكمل " مل يعد هناك فرح يغيابه ، 
تزوجت �سقيقاته واأ�سبح لديهن اأبناء 
نهار  ليل  ونحن   ، خالهم  يعرفون  ل 
بحريته  لنفرح  العاملني  لرب  ن�سلي 
اجلديد  العام  يكون  اأن  ونتمنى   ،
زلنا  ل   .. الأ�رسى  كل  حلرية  بداية 
باأمل ورجاء من رب  نعي�ض النتظار 
العاملني ليكرمنا بالعمر حتى نراه يف 

اأح�ساننا ". 

تت�سلح عائالت الأ�سرى ذوي الأحكام العالية ، بالأمل وهي ت�ستقبل العام اجلديد ، فاأحالمها واأمنياتها ترتبط بحرية 
وعودة الأبناء الذين يغيبهم الحتالل يف �سجونه ، فالأ�سري �سادي العموري ، املعتقل منذ 19-6-2002 ، واملحكوم بال�سجن 
املوؤبد 17 مرة ، فقد والدته التي توفيت خالل رحلة انتظاره ، بينما ما زال والده الثمانيني احلاج اأبو ب�سام ، ي�سد الرحال 
ل�سجن "جلبوع "، يتحدى ويقاوم اأوجاع اجل�سد وكرب العمر وقيود الحتالل لزيارته ، ويقول " حزننا واملنا كبري مع حلول 

العام اجلديد وما زال ابني يقبع يف ال�سجون التي ت�سادر �سبابه وحريته وحياته ، كل يوم ن�سعر باأمل اأكرب ، ولو  نطقت 
عكازتي ل�سرخت حزنًا حلالتي بعدما انهارت �سحتي واأنا الذي اأفنيت عمري لأجمع �سمل عائلتي ونعي�ش احلياة بطقو�سها 

اجلميلة ، هذا الحتالل قلب حياتنا ، ومل يعطينا �سوى احل�سرات والدموع "، وي�سيف "  كل يوم اأبكي اأمام �سور �سادي 
وقرب والدته التي تركتني وحيداً ، فهل �ساأعي�ش لتاأدية الأمانة وحتقيق الر�سالة واأراه حراً بال قيود " .

عائالت الأ�سرى .. 

تتمنى اأن يكون العام اجلديد ..  حرية وخال�صا
 لهم من �صجون االحتالل ..

خمابرات الحتالل  ال�سهيوين 

منع التو�صل التفاق ينهى معاناة 
االأ�صري امل�صرب اأحمد زهران

فل�سطني  اأ�رسى  مركز  اأتهم 
الحتالل  خمابرات  للدرا�سات 
التو�سل  اأمام  حائاًل  تقف  باأنها 
لتفاق ينهى معاناة الأ�سري " اأحمد 
عمران زهران" )42 عاًما( من رام 
اأو  اعتقاله  بتحديد  ويق�سى  اهلل، 
اأيام  الإفراج عنه، رغم مرور 104 
على اإ�رسابه، واخلطورة احلقيقية 
"ريا�ض  الباحث   . حياته  على 
الأ�سقر" الناطق الإعالمي للمركز 
الحتالل  خمابرات  باأن  اأو�سح 
تف�سل اأى اتفاق بني اإدارة ال�سجون 
باأنه  وتدعي  "زهران"  والأ�سري 
ي�سكل خطًرا اأمنًيا،  وكانت طالبت 
اإ�رسابه  بوقف  "زهران"  الأ�سري 
التحقيق  اأجل  من  الطعام  عن 
الأ�سري  رف�سه  الذي  الأمر  معه، 
وحماميه، مما دفعها لتقدمي طلب 
ملحكمة عوفر لل�سماح لها باإجراء 
لتقدمي لئحة  حتقيق معه متهيدا 
اتهام جديدة بحقه، والتي رف�ست 
ل  له  ال�سحي  و�سعه  كون  بدورها 
ي�سمح بذلك . واأ�سار "الأ�سقر" اإىل 
الأ�سري  ت�ستهدف  املخابرات  اأن 
القيادات  احد  كونه  "زهران" 
والتي  ال�سعبية   للجبهة  امليدانية 
تعر�ست يف ال�سهور الأخرية حلملة 
طالت  وا�سعة  وتنكيل  اعتقالت 
وعنا�رسها  قيادتها  من  الع�رسات 
بعد اتهامها بامل�سئولية عن عملية  
التفجري فى"عني بوبني" غرب رام 
اهلل والتي اأدت اإىل مقتل م�ستوطنة 
اإ�رسائيلية واإ�سابة عدد اآخر يف اأوت 
من العام املا�سي.  وبني الباحث " 
"زهران"  الأ�سري  باأن  الأ�سقر" 
يعي�ض ظروف �سحية قاهرة للغاية 

خارج  امل�ست�سفى  اإىل  وينقل   ،
 3 فيه  يقبع  الذي  الرملة  �سجن 
نتيجة  الأقل  على  اأ�سبوعيا  مرات 
ب�سكل  ال�سحي  و�سعه  تراجع 
الحتالل  مماطلة  ظل  يف  كبري، 
الوحيد  ملطلبه  ال�ستجابة 
الإداري  لعتقاله  �سقف  بتحديد 
باأن  الأ�سقر"  واأ�ساف   . املفتوح 
ما  وزنه  نق�ض  "زهران"   الأ�سري 
ويعانى   ، كيلوجرام    33 عن  يزيد 
ونق�ٍض  القلب،  عمل  يف  خلل  من 
و�سغطه  بج�سده  الأمالح  يف  حاد 
منخف�ض، وهناك �سعف يف �سبكية 
العني، واأوجاع م�ستمرة يف املعدة 
القدرة  وعدم  وغثيان،  وهزال 
ومعر�ض  احلركة  اأو  الوقوف  على 
 " الأ�سري  و  حلظة.  اأي  يف  للموت 
اأم�سى  كان  �سابق  اأ�سري  زهران" 
15 عاماً يف �سجون الحتالل على 
اعتقاله  واأعيد  اعتقالت،  عدة 
و�سدر  املا�سي  مار�ض  �سهر  يف  
التجديد  وحني  ادارى  قرار  بحقه 
عن  اإ�رساب  خا�ض  ثانية  ملرة  له 
الطعام ا�ستمر38 يوماً، وعلقه بعد 
التو�سل لتفاق باإطالق �رساحه يف 
يوفى  مل  الحتالل  اأن  اَلاّ  اكتوبر، 
ملرة  الإداري  له  وجدد  بوعوده 
اإ�رساب  خلو�ض  دفعه  مما  ثالثة، 
للمرة الثانية خالل هذا العتقال. 
�سلطات  "الأ�سقر"  الباحث  ل  وحَماّ
امل�سئولية  وخمابراته  الحتالل 
الأ�سري  و�سالمه  حياة  عن  الكاملة 
تكرتث  ل  اأنها  حيث  زهران"   "
ملعاناته واآلمه، وتوا�سل تعنتها يف 
ملفه بحجج اأمنية واهية، و توا�سل 

رف�سها ال�ستجابة ملطلبه.

10 الإثنني 06   جانفي  2020  املوافـق  ل   10 جمادى الأول 1441ه

اإذاعة �سوت الأ�سرى

اأن  الأ�رسى  �سوت  اإذاعة  اأفادت 
ال�سفة  مدن  من  اأ�رسى  خم�سة 
الغربية املحتلة وقطاع غزة يدخلون 
اليوم الرابع من يناير اأعواًما جديدة 
داخل �سجون الحتالل، بينهم اأ�سري 

حمكوم باملوؤبد، وهم:
عبد  ح�سن  نا�رس  الأ�سري   -  1
من  عاًما(   54( �رسور  اأبو  احلميد 
بال�سجن  املحكوم  حلم  بيت  مدينة 
منذ  ومعتقل  احلياة  مدى  املوؤبد 
يف  عاًما   27 واأم�سى   ،1993 عام 

�سجون الحتالل.

من مدينة جنني

2 - الأ�سريبالل ح�سني ح�سن يا�سني  

)36 عاًما( من قرية عانني املحكوم 
بال�سجن 31 عاًما ومعتقل منذ عام 
�سجون  عاًما يف   15 واأم�سى   ،2005

الحتالل.
اإبراهيم  *اإ�سماعيل  والأ�سري   -  3
عاًما(   36( �سادوف   اأبو  م�سطفى 
بال�سجن  املحكوم  برقني  قرية  من 
 ،2004 عام  منذ  ومعتقل  عاًما   28

واأم�سى 16 عاًما يف ال�سجون.
احمد  �سبحي  ماأمون  الأ�سري   -  4
مدينة  من  عاًما(   43( ال�رسيف  
عاًما   21 بال�سجن  املحكوم  اخلليل 
ومعتقل منذ عام 2001، واأم�سى 19 

عاًما يف ال�سجون.
ح�سن  حممد  عمر  الأ�سري   -  5
املحكوم  غزة  مدينة  من  عكاوي  
بال�سجن 25 عاًما ومعتقل منذ عام 
�سجون  18 عاًما يف  واأم�سى   ،2002

الحتالل.

خم�صة اأ�صرى يدخلون اأعواًما 
جديدة داخل �صجون االحتالل



تفاقم  من  مرارا  وا�شتكت  كنا 
نقلها يف  اأثناء  وماأ�شاتها  معاناتها 
ما تُعرف ب�شيارة "البو�شطة"، التي 
ال�شجون  نقلها بني  بوا�شطتها  يتم 
واملحاكم.  امل�شت�شفيات  اأو 
التنقل  اأثناء  كثريا  وعانت  كما 
اأو  اجل�شدي  االعتداء  من  جراء 
لت�شكل  معا،  االثنني  اأو  اللفظي، 
هذا  عذاب.  رحلة  النقل  عملية 
االأ�شرية  معاناة  اإىل  باالإ�شافة 
�شجن  يف   "املعبار"  غرفة  داخل 
للحياة  ت�شلح  ال  والتي  "ه�شارون" 
تنتظر  الأن  ت�شطر  حيث  االآدمية، 
املكوث  اأو  طويلة  ل�شاعات  فيها 
اأيام عديدة كمحطة انتظار،  فيها 
ال�شجن  اإىل  نقلها  ا�شتكمال  قبل 
املحددة،  املحكمة  اأو  املق�شود 
ولرمبا  تزداد،  االأ�شرية  معاناة  اأن 
رفيقها  عذابات  فاقت  عذاباتها 
ترتاجع  مل  ذلك  ومع  الرجل. 
اأمام  تنك�رس  ولن  دورها،  عن 
ن�شالية  جتربة  �شجانيها. لت�شجل 
من  الكثري  حملت  واعتقالية 
اخل�شو�شيات واملعاين والدالالت. 
الفل�شطينية  االأ�شرية  عانت  لقد 
ت�شحيات  وقدمت  الكثري،  الكثري 
الن�شال  مراحل  مدار  على  ج�شام 
رائعة  �شوراً  و�شطرت  املختلفة، 
بها  البطولة وال�شمود، يفتخر  من 
الذاكرة  يف  ويحفظها  جن�شها، 
يف  املراأة  لن�شاالت  اجلمعية 
اأن  هنا،  املفيد  من  ولعل  العامل. 
ن�شري اإىل اأن االأ�شرية الفل�شطينية، 
الرجال  اإخوانها  مع  خا�شت  قد 

اإدارة  �شد  كثرية  مواجهات 
ال�شجون، و�شاركتهم معارك االأمعاء 
اخلاوية )االإ�رسابات عن الطعام(، 
واحتجاجا  الكرامة  عن  ذودا 
ومطالبة  املعاملة  �شوء  على 
وحت�شني  االأ�شا�شية  باحلقوق 
االأو�شاع املعي�شية واحلياتية. كما 
وا�شتطاعت اأي�شاً اأن حتول ال�شجن 
�شلبة  باإرادة  ووقفت  اإىل مدر�شة، 
اأمام كل اأ�شاليب التفريغ والتطويع 
ال�شجن  داخل  لتبني  واال�شطهاد، 
موؤ�ش�شة ثقافية وتنظيمية وفكرية، 
من  عالية  اإن�شانية  حالة  وتخلق 
الثقايف  احل�شار  رغم  التحدي، 
املفرو�شة  والقيود  والتعليمي 
فحافظت  القمعية.  واالإجراءات 
ووجودها  كرامتها  على  بذلك 
االأو�شاع  �شوء  اأمام  ومبادئها، 
لقد  االإ�رسائيلي.  ال�شجان  وق�شوة 
االحتالل  اعتقلهم  من  عدد  ُقدر 
الفل�شطينيات، منذ  الن�شاء  من 
هذه  كتابة  حني  اإىل   1967 العام 
األف  ع�رس  �شتة  بنحو  ال�شطور، 
و�رسائح  اأعمار  من  مواطنة، 
ف�شملت  خمتلفة،  طبقية  وفئات 
وزوجات،  اأمهات  االعتقاالت 
ال�شن،  ون�شاء كبريات طاعنات يف 
ومعاقات،  ومري�شات  وحوامل 
يف  وطالبات  قا�رسات  وفتيات 
مراحل تعليمية خمتلفة، وكفاءات 
جمتمعية  وقيادات  اأكادميية 
املجل�س  يف  منتخبات  ونائبات 
التاريخ  ويحفظ  الت�رسيعي. 
االأوىل  االأ�شرية  اأن  الفل�شطيني 
املعا�رسة  الفل�شطينية  الثورة  يف 
"فاطمة  املنا�شلة  االأخت  هي 

بتاريخ  اعتقلت  والتي  برناوي" 
اإثر  على   ،1967 عام  اأكتوبر   14
�شينما  يف  قنبلة  بو�شع  اتهامها 
حيث  القد�س،  مدينة  يف  �شهيون 
ُحكم عليها اآنذاك بال�شجن املوؤبد 
"مدى احلياة". لكن القدر مل ي�شاأ 
لفاطمة اأن تق�شي يف االأ�رس �شوى 
�رساحها  فاأُطلق  �شنوات،  ع�رس 
نوفمرب عام  يف احلادي ع�رس من 

.1977
باأن االأ�شرية  التاريخ،  كما ويحفظ 
من  اجلربوين"  "لينا  املحررة 
1948هي  عام  املحتلة  املناطق 
واأكرثهن  االأ�شريات"،  "عميدة 
�شجون  يف  لل�شنوات  ق�شاًء 
يف  اعتقلت  حيث  االحتالل، 
عام  اأفريل  من  ع�رس  الثامن 
2002، واأم�شت خم�س ع�رسة �شنة 
�رساحها  يُطلق  اأن  قبل  متوا�شلة 

يف اأفريل من العام 2017.

الطويلة،  االحتالل  �شني  وخالل 
االحتالل  �شلطات  اعتقلت 
احلوامل،  الن�شاء  من  الع�رسات 
اأوالدهن  اأجننب  بع�شهن  واأن 
االأ�شرية  فكانت  ال�شجن،  داخل 
حيفا  مدينة  من  �شموط"  "زكية 
هي   1971 عام  اأواخر  واملعتقلة 
داخل  تلد  فل�شطينية  اأ�شرية  اأول 
اعتقلت  بعدما  االحتالل  �شجون 
ال�شاد�س،  �شهرها  يف  حامل  وهي 
داخل  "نادية"  مولودتها  واأجنبت 
االأ�شرية  �شجلت  فيما  ال�شجن. 
من  �شلبي"  "هناء  الفل�شطينية 
االأطول  الفردي  االإ�رساب  جنني، 
يف تاريخ احلركة الن�شوية االأ�شرية 
مفتوحا  اإ�رسابا  خا�شت  حينما 
يوما   )44( لـ  ا�شتمر  الطعام  عن 
اإ�رسابها  تُنهي  اأن  قبل  متوا�شلة 
االأول  يف  غزة  اإىل  اإبعادها  ويتم 
تُعترب  فيما   .2012 عام  اأفريل  من 

اآخر  هي  اللبدي"  "هبة  االأ�شرية 
اإ�رسابا  خ�شن  اللواتي  االأ�شريات 
لالعتقال  رف�شا  الطعام  عن 
 )42( ا�شتمر ملدة  والذي  االإداري 
�شلطات  موافقة  بعد  وذلك  يوما، 
احلكومة  طلب  على  االحتالل 
اأوائل  عنها  واالإفراج  االأردنية 
وت�شليمها  املا�شي،  نوفمرب  �شهر 
اجلن�شية  حتمل  كونها  لالأردن 
 2019 العام  ،وخالل  االأردنية 
نحو  االحتالل  �شلطات  اعتقلت 
اأمهات  بينهن  فل�شطينية،   )128(
قمعها  من  و�شّعدت  وقا�رسات، 
لهن، وما زالت حتتجز يف �شجونها 
 )37( وتقبع  اأ�شرية،   )40( نحو 
اأ�شرية منهن يف �شجن "الدامون"، 
"خالدة  ال�شابق  النائب  بينهن 
جرار"،  وثالثة اأخريات يف �شجن 

"ه�شارون".
االأ�شريات  اإجمايل  من   )27(  واأن 
يق�شني اأحكاما خمتلفة، واأعالهن 
دويات،  �رسوق  االأ�شرية  ُحكماً 
و�شاتيال عّياد املحكومات بال�ّشجن 
واالأ�شريتان عائ�شة  16عاًما، 
اجلبايل  ومي�شون  االأفغاين، 
15عاًما.  بال�ّشجن  املحكومات 
عاما،   13 عواد  نورهان  واالأ�شرية 
واالأ�شرية اجلريحة اإ�رساء جعابي�س 
11 عاما، وكل من االأ�شريات فدوى 
وملك  احل�شيم  واأماين  حمادة 
بال�شجن  املحكومات  �شليمان 
 )13( تزال  فيما ما  10�شنوات. 
موقوفات، ومنهن )4(  اأ�شرية 
االعتقال  رهن  معتقالت 
الطويل  ب�رسى  االإداري وهن: 
و�شذى ح�شت من رام اهلل، �رسوق 

الب�رس  واآالء  حلم،  بيت  من  البدن 
من  عدد  وتُعاين  قلقيلية.  من 
�شحية  اأو�شاع  من  االأ�شريات 
اإ�رساء  كاالأ�شرية املقد�شية  �شعبة 
العمر  من  تبلغ  التي  اجلعابي�س 
اعتقلت جريحة  وقد  34عاما، 
2015، وحكم  اأكتوبر   11 بتاريخ 
 11 ملدة  الفعلي  بال�شجن  عليها 
وذلك  بها،  األ�شقت  بتهمة  عاما 
غاز  ا�شطوانة  انفجرت  حني 
ب�شيارتها بالقرب  تتقلها  كانت 
نتيجة  ع�شكري  حاجز  من 
النار على  اإطالق قوات االحتالل 
ا�شتعلت  االنفجار  �شيارتها. ومع 
والتهمت  �شيارتها  يف  النريان 
احلروق ج�شدها، واأ�شيبت بجروح 
من الدرجة االأوىل والثانية والثالثة 
يف50% من ج�شدها، وهي بحاجة 
من  ومزيد  �شحية  رعاية  اىل 
ومعاناتها  اجلراحية،  العمليات 
�شيا�شة  ا�شتمرار  ظل  يف  تتفاقم 

االإهمال الطبي املتعمد.
الفل�شطينية  االأ�شرية  معاناة  اإن 
عذاباتها  و�شور  الو�شف،  تتعدى 
متعددة،  االحتالل  �شجون  يف 
�شيناريوهات  تكون  الأن  ت�شلح 
للبع�س  يخيل  وقد  �شينمائية. 
كان  ورمبا  فيه،  مبالغ  و�شفنا  اأن 
االإثبات  اقت�شار دالئل  ذلك  �شبب 
وال�شهادات،  الروايات  على  لدينا 
ظل  يف  ال�شحايا،  تقدمها  التي 
اأن  على  االحتالل  دولة  اإ�رسار 
مغلقة  �شجونها  اأبواب  تُبقي 
واملنظمات  االإعالم  و�شائل  اأمام 
موؤ�ش�شات حقوق  وممثلي  الدولية 

االإن�شان.

 م�ضى عام �آخر، بكل ما حمله من �أحد�ث وحمطات، وبكل ما �ُضجل فيه من �ضور ومعطيات �إح�ضائية، وال ميكن �أن ينق�ضي �لعام دون �أن نتوقف �أمام 
و�قع  �لقو�رير �لتي �نطفاأت قناديلها خلف �لق�ضبان، فكان لنا هذ� �ملقال، مل ُت�ضتثَن �ملر�أة �لفل�ضطينية من �العتقاالت �الإ�ضر�ئيلية، وال تختلف �الأ�ضكال 

و�الأ�ضاليب، �لتي يتبعها �الحتالل عند �عتقال �ملر�أة �لفل�ضطينية، عنها عند �عتقال �لرجال، يف حماولة الإرهابها وردعها وحتجيم دورها وتهمي�ش فعلها، 
�أو بهدف �نتز�ع معلومات تتعلق باالآخرين، و�أحيانا يتم �عتقالها لل�ضغط على �أفر�د �أ�ضرتها لدفعهم �إىل �العرت�ف، �أو الإجبار �ملطلوبني منهم  على ت�ضليم 
�أنف�ضهم. وتتعر�ش �الأ�ضرية �لفل�ضطينية �أثناء �العتقال �إىل حتقيق قا�ضي، وتعذيب ج�ضدي ونف�ضي، وقمع وتنكيل وقهر وحرمان، دون مر�عاة جلن�ضها 

وخ�ضو�ضيتها، ودون توفري �حلد �الأدنى من �حتياجاتها �خلا�ضة.

بقلم/عبد �لنا�ضر عوين فرو�نة

الأ�سريات: قوارير انطفاأت قناديلها
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عام الأ�سرى ال�سهداء 2019
بقلم:  ثامر �ضباعنه 

مع انتهاء ورحيل عام 2019 ميكن يل 
اأن اأطلق ا�شم عام االأ�رسى ال�شهداء 
ارتقى  فقد   )  2019  ( العام  لهذا 
العام  خالل  �شهداء  اأ�رسى  خم�س 
املن�رسم، 5 �شهداء للحركة االأ�شرية 
ارتقوا خالل العام اجلاري غالبيتهم 
املتعمد  الطبي  االإهمال  نتيجة 
وترك االأ�رسى بدون عالج، واأخرهم 
ويرف�س  اأبوياك"،  "�شامى  ال�شهيد 
االحتالل ت�شليم جثامينهم لذويهم .

اأحمد  فار�س  االأ�شري"   -1
( ا�شت�شهد يف �رس  بارود" )51 عاماً 
الذى  الطبي  االإهمال  نتيجة  فرباير 
عاماً   28 ام�شى  ان  بعد  له  تعر�س 
بال�شجن  حكمه  من  الق�شبان  خلف 

املوؤبد.
ني�شان  �شهر  وفى   -2
"عمر  اجلريح  االأ�شري  ا�شت�شهد 
عوين يون�س" )20 عاماً( من قلقيلية 
م�شاباً  اعتقاله  من  اأ�شبوع  بعد 
جنود  من  نار  الإطالق  تعر�س  حيث 
ب�شكل مبا�رس على حاجز  االحتالل 

زعرتة جنوب نابل�س واأ�شيب بجراح 
م�شت�شفى  اإىل  نقله  ومت  خطرة، 
ملدة  اعتقاله  ومتديد   ، "بيلن�شون 
ا�شبوع ومنعت ذويه من زيارة، حتى 

اأعلن عن ا�شت�شهاده .
ارتقى  يوليو  �شهر  ي   -3
ماجد  ن�شار  االأ�شري"  ال�شهيد  
طقاطقة" )31 عاماً ( من بيت فجار 
اعتقاله،  من  �شهر  بعد  حلم  ببيت 
الطبي  واالإهمال  التعذيب  نتيجة 
توقيف  مركز  يف  له  تعر�س  الذى 
�شجن  عزل  يف  ثم  اوالً  اجلملة 

االحتالل  ورف�س  الرملة،  نيت�شان 
تقدمي العالج له اأو نقله للم�شت�شفى،  

اإىل اأن ارتقى �شهيداً .
هو  الرابع  ال�شهيد   -4
االأ�شري" ب�شام اأمني ال�شايح" 47 عام، 
من مدينة نابل�س، والذي كان يعانى 
من مر�س ال�رسطان يف الدم والعظم 
مما  وا�شح،  طبى  الإهمال  وتعر�س 
وبدء  ال�شحي  و�شعه  لرتاجع  اأدى 
ع�شلة  يف   حاد  ق�شور  من  يعانى 
القلب، والتهابات حادة  يف الرئتني، 
الذي  االأمر  التنف�س،   يف  و�شعوبة 

م�شت�شفى  يف  ا�شت�شهاده  اإىل  اأدى 
"ا�شاف هروفيه"

عاهد  "�شامى  االأ�شري   -5
مدينة  من  عام،   37 ابودياك" 
اإعدام  لعملية  تعر�س  والذي  جنني، 
منذ  الطبي  االإهمال  نتيجة  بطئ 
 18 منذ  معتقل  انه  حيث  �شنوات، 
و  املوؤبد،  بال�شجن  وحمكوم  عاماً 
مل يكن يعانى من اأي اأمرا�س، ومنذ 
تعر�س خلطاأ طبي عقب  �شنوات   4

خ�شوعه لعملية جراحية 
العام  وياأتي   2019 عام  يرحل 

اأ�رسانا  والزال   2020 اجلديد 
االأحالم  نف�س  يحملون  واأهاليهم 
يعي�شون  اأ�رسانا  والزال   ، القدمية 
  ، القا�شية  ال�شعبة  الظروف  نف�س 
من  يعانون  االأ�رسى  من  الع�رسات 
نتيجة  للغاية،  �شعبة  �شحية  ظروف 
وال  خطرية،  باأمرا�س  اإ�شابتهم 
يقدم لهم اأي عالج منا�شب اأو رعاية 
طبية، اإ�شافة اإىل ا�شتمرار االحتالل 
يف ا�شتخدام و�شائل التعذيب العنيفة 
اإىل  تف�شى  والتي  دولياً  املحرمة 

املوت .
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عي�شة ق.

وفاق  نادي  عرب  الغر�ض  ولهذا 
عقب  ب�سهولة  الدور  �سطيف 
من  به  عاد  الذي  االنت�سار 
العيد  �سلغوم  اأمل  م�سيفه  معقل 
كان  والتي  لهدف،  بخما�سية 
الالعب  من  كل  عليها  تداول 
تراوري  مرماهن  �سد  حافري 
والقائد  غ�سة  ح�سام  هدفني، 
اأنهى �سباب  بينما  اأكرم جحنيط، 
اأم�ض  اأول  مباريات  قّمة  بلوزداد 
اأمام اأوملبي املدية ل�ساحله وفاز 
بهدف وحيد من ت�سجيل املدافع 

كافيا  كان  براأ�سية  بو�سار  �سفيان 
النهائي،  ثمن  الدور  اإىل  ليقوده 
على  ال�رصاع  يوا�سل  وبالتايل 
االحتفاظ باللقب الذي اأحرزه يف 
بينما  املن�رصم،  املو�سم  ن�سخة 
من  الدور  نف�ض  اإىل  املرور  كان 
ن�سيب فريق اأهلي برج بوعريريج 
غمار  يوا�سل  �سوف  بدوره  الذي 
اإثر  الكاأ�ض  ال�سيدة  مناف�سة 
االنت�سار الثمني الذي اأحرزه على 
اخلروب  جمعية  ال�سيف  ح�ساب 
بهدف دون رد كان كافيا من اجل 
الدور  يف  الكبار  رفقة  التواجد 

ثمن النهائي من املناف�سة.

اأندية  توا�سل  املقابل،  يف 
يف  املغامرة  ال�سفلى  االأق�سام 
ترجي  �سورة  يف  الكاأ�ض  ال�سيدة 
اإىل  العبور  يف  جنح  الذي  قاملة 
بعد  املناف�سة  من  الدور  هذا 
حققه  الذي  الثمني  االنت�سار 
اأمام �سيفه مولودية باتنة بهدفني 
لهدف، يف مواجهة مل تكن �سهلة 
اأمام اأ�سحاب االأر�ض متكنوا على 
اإثرها من ا�ستغالل عاملي االأر�ض 
اأجل حتقيق االأهم  واجلمهور من 
الدور  هذا  يف  التواجد  وبالتايل 
بينما  املناف�سة،  من  املتقدم 
تاأهل بدوره اأمل بو�سعادة النا�سط 

اإىل  الثانية  الرابطة املحرتفة  يف 
اأمام  الفوز  اإثر  النهائي على  ثمن 
بثنائية  الزاوية  �سباب  ال�سيف 

نظيفة.
اإىل  املتاأهلة  االأندية  عدد  وبلغ 
النهائي جمموع ت�سعة  الدور ثمن 
فرق، ويتعلق االأمر بكل من وفاق 
بوعريريج،  برج  اهلي  �سطيف، 
بو�سعادة،  امل  بلوزداد،  �سباب 
وهران،  مولودية  قاملة،  ترجي 
ال�سلف  جمعية  بلعبا�ض،  احتاد 
ت�سوية  انتظار  يف  عنابة  واحتاد 
عن  املتاأخرة  اللقاءات  بقية 

الدورين 1/32 وال�ساد�ض ع�رص

يتوا�شل التعرف على هوية الأندية املتاأهلة اإىل تن�شيط الدور ثمن النهائي من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية، 
بعدما اأزيح ال�شتار على الفرق اجلديدة التي �شمنت موا�شلة م�شوارها يف املناف�شة لهذا املو�شم اإثر لقاءات 
الدور ال�شاد�س ع�شر التي جرت اأول اأم�س، والتي توا�شل خاللها احرتام املنطق حول هوية الفرق املتاأهلة 

ومل تعرف املباريات مفاجاأة من العيار الثقيل مثلما عودتنا عليه املناف�شة يف الن�شخ ال�شابقة

اإىل ثمن نهائي الكاأ�سالكبار يحرتمون املنطق ويتاأهلون التعرف على تاأهل 9 اأندية يف انتظار ت�شوية اللقاءات املتاأخرة

جدد الإ�شرار يف منع الأندية املدانة من القيام 
با�شتقدامات جديدة

املكتب الفدرايل
 يرف�س رفع الإجازات 

والالعبني الأجانب

اأكد اأنه �شاور بن �شيخة الزاكي والطاو�شي قبل 
التعاقد مع الدفاع اجلديدي

عمراين: ت�ضرفات اأن�ضار 
بلوزداد جرحتني ودفعتني 

اإىل الرحيل
اأكد املدرب عبد القادر عمراين اأنه 
مل يكن مرتاحا من ت�رصفات اأن�سار 
فريقه ال�سابق �سباب بلوزداد معه 
االأمر  وهو  االأخرية  الفرتة  خالل 
الفنية  العار�سة  يغادر  الذي جعله 
جتربة  وخو�ض  الرحيل  ويف�سل 
الدوري  يف  بالتدريب  احرتافية 
الدفاع  نادي  بوابة  عرب  املغربي 
عمراين  وبّرر  اجلديدي،  احل�سني 
البلوزدادي  النادي  من  االن�سحاب 
�سار  التي  الفعل  ردة  اإىل  راجع 
النادي  جماهري  من  يتلقاها 
يف  اأو�سح  حيث  نحوه،  العا�سمي 
ال�سباح«  جريدة  مع  ت�رصيحات 
وكربيائه  كرامته  اأن  املغربية 
و�سلوك  اعتبار،  كل  وفوق  اأوىل 
اجلماهري معه جعله يقرر الرحيل 
الفريق  ترك  اأنه  رغم  مبا�رصة 
مت�سدرا للبطولة الوطنية، م�سيفا 
اأي  مينح  وال  تهمه  ال  االأموال  اأن 
ح�سبه،  ال�سهرية  لالأجرة  اعتبار 
باملدرب  و�سفه  عمراين  ونفى 
الرحالة باعتبار اأنه �سدد انه ميلك 
فرتتها  طالت  اأندية  مع  جتربة 
ال�سلف  جمعية  نادي  غرار  على 
عار�سته  راأ�ض  على  بقي  الذي 
الفنية ملدة خم�سة موا�سم كاملة، 
ق�سنطينة،  �سباب  مع  فرتة  وعمل 
عن  ال�رصيع  رحيله  اأن  م�ستطردا 
الدوري ال�سعودي رادع اإىل رف�سه 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  التدخل 
وفر�ض التعداد عليه، مو�سحا انه 
يعمل بكرامته ويغادر النادي متى 

ال  انه  ي�سعر 
منح  من  مواتية  ظروف  يف  يعمل 

العطاء املنتظر منه.
حول  احلديث  اإىل  عمراين  وعاد 
الدفاع  اجلديد  بناديه  التحاقه 
احل�سني، اأين ك�سف اأنه وافق على 
امل�سريين  له  قدمه  الذي  العر�ض 
قبل  خدماته  طلبوا  كانوا  الذين 
�سباب  مع  ارتباطه  لكن  عام 
حينها،  ذلك  من  منعه  بلوزداد 
نحو  مبا�رصة  توجه  اأنه  واأو�سح 
املغرب بعد ف�سخ العقد مع النادي 
العا�سمي وقبل العر�ض بعدما كان 
له حديث مع عبد احلق بن �سيخة 
الذي �سبق له االإ�رصاف على نف�ض 
بادو  من  كل  جانب  اإىل  النادي، 
من�سبه  من  ا�ستقال  الذي  الزاكي 
من اأجل االلتحاق بالعار�سة الفنية 
لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة 
الذي  الطاو�سي  ور�سيد  القدم 

يعرف الفريق.

رف�ض املكتب الفدرايل لالحتادية 
الطلبات  القدم  لكرة  اجلزائرية 
االأندية  روؤ�ساء  بها  تقدم  التي 
املحرتفة  الرابطة  يف  النا�سطة 
االإجازات  عدد  رفع  ب�ساأن  االأوىل 
خالل  معها  بالتعاقد  امل�سموح 
مرحلة االنتقاالت ال�ستوية احلالية 
يف  وذلك  العبني،   5 اإىل   3 من 
اأول  جمع  الذي  االجتماع  �سياق 
الفدرايل  املكتب  اأع�ساء  اأم�ض 
الدين  خري  الفاف  رئي�ض  برئا�سة 
زط�سي على م�ستوى مركز حت�سري 
�سيدي  يف  الوطنية  املنتخبات 
املكتب  اأع�ساء  وحر�ض  مو�سى، 
الفدرايل يف االإ�رصار على جتميد 
املركاتو  يف  التعاقدات  عدد 
العبني  ثالثة  عدد  يف  ال�ستوي 
املقرتح  راف�سني  فقط،  جدد 
الرابطة  رئي�ض  لهم  رفع  الذي 
املحرتفة للعبة عبد الكرمي مدوار 
عدد  رفع  االأندية  طلبات  ب�سان 
االإجازات، وذلك يف ظل امل�ساكل 
املالية التي و�سعت الفرق املعنية 

ال�سكاوى  ظل  يف  فيها  نف�سها 
على  منها  عدد  �سد  املرفوعة 
املنازعات  ت�سوية  جلنة  م�ستوى 
من  عليها  ترتب  وما  الفاف  لدى 
ديون عليها، اإىل جانب ذلك رف�ض 
عدد  رفع  اأي�سا  الفدرايل  املكتب 
ال�ستقدام  امل�سموح  االإجازات 
باعتبار   3 اإىل  االأجانب  الالعبني 
ت�سمح  احلالية  الفاف  قوانني  اأن 
االأوىل  املحرتفة  الرابطة  لفرق 
اأجنبيني  اثنني  العبني  مع  التعاقد 

فح�سب.
اأع�ساء  جّدد  نف�سه،  ال�سياق  يف 
املكتب الفدرايل على منع االأندية 
العبيها  لدى  ديونا  متلك  التي 
ال�سابقني من القيام باأي ا�ستقدام 
املركاتو  خالل  جديد  لالعب 
الديون  ت�سوية  غاية  اإىل  احلايل 
بالتايل  جمددة  عليها،  املرتتبة 
املدانة من  االأندية  �سد  التم�سك 
الرابطتني االأوىل والثانية بعد رفع 

العقوبة عنها.
عي�شة ق.

بول  البلجيكي  املدرب  يبتعد 
العار�سة  على  االإ�رصاف  عن  بوت 
بلوزداد  �سباب  لفريق  الفنية 
االأيام  خالل  مر�سحا  كان  بعدما 
خالفة  اجل  من  املن�رصمة 
القادر  عبد  امل�ستقيل  املدرب 
العار�سة  غادر  الذي  عمراين 
وهران  مولودية  لقاء  بعد  الفنية 
مرحلة  من  االأخرية  اجلولة  �سمن 
والذي  الوطنية  البطولة  ذهاب 
البلوزدادي  النادي  تعرث  عرف 
على ملعبه بالتعادل هدفني يف كل 
من  م�سادر  ك�سفت  حيث  �سبكة، 
ال�سابق  املدرب  ان  الفريق  داخل 
لنادي احتاد العا�سمة مل يتفق مع 

وهو  مدار  جممع  الفريق  مالكي 
االأمر الذي جعله حظوظ اإ�رصافه 
وحتّول  ترتاجع.  الفريق  على 
اهتمام اإدارة الرئي�ض �رصف الدين 
دخلت  اأخرى  اأ�سماء  نحو  عمارة 
اختيار  اأجل  من  الرت�سيحات 
اأحدها لتويل العار�سة الفنية فيما 
تبقى من حتديات املو�سم الكروي 
يف  االإدارة  توا�سل  اأين  اجلاري، 
مدرب  مع  بالتعاقد  االهتمام 
اهتمامات  ت�سمل  حيث  اأجنبي، 
ر�سيد  املغربي  من  كل  االإدارة 
الطاو�سي، الفرن�سي باتريك دوما 
اأجل  من  بوعكاز  معز  والتون�سي 
املناف�سة  موا�سلة  على  العمل 

املو�سم  هذا  جبهات  عدة  على 
البلوزدادية  االإدارة  رغبة  ظل  يف 
البطولة  بلقب  التتويج  على  اللعب 
الوطنية والتناف�ض على االحتفاظ 
الذي  اجلمهورية  كاأ�ض  بلقب 
بحثا  املنق�سي  املو�سم  اأحرزه 
املناف�سة  لعب  اإىل  العودة  عن 
�سياق  القادم. يف  املو�سم  القارية 
اأبناء  ت�سكيلة  العبو  عاد  منف�سل، 
اإىل  التاأهل  بتاأ�سرية  »العقيبة« 
مناف�سة  من  النهائي  ثمن  الدور 
كاأ�ض اجلمهورية بعد الفوز ال�سعب 
على  اأم�ض  اأول  حققوه  الذي 
املدية،  اأوملبي  امل�سيف  ح�ساب 
�سعبة  كانت  التي  املواجهة  وهي 

على رفقاء الالعب بالل تاريكات 
خا�سة يف ظل الوجه ال�ساحب الذي 
عك�ض  اللقاء  اأطوار  يف  به  ظهروا 
قدموا  الذين  االأوملبي  العبي 
مبجريات  وحتكموا  قوية  مباراة 
يف  ال�سباب  ينجح  اأن  قبل  اللقاء 
املدافع  بف�سل  التاأهل  خطف 
ركنية  ا�ستغّل  الذي  بو�سار  �سفيان 
ظهر  حيث  �سعيود،  اأمري  زميله 
�سباب  العبي  على  وا�سحا  التاأثر 
االإدارية  امل�ساكل  ب�سبب  بلوزداد 
رحيل  ب�سبب  الفريق  متيز  التي 
عليق  �سعيد  الريا�سي  املدير 
وقبله مغادرة املدرب عبد القادر 

عمراين.

الت�شكيلة عادت بتاأهل �شعب واأداء باهت

بوت يبتعد عن تدريب �ضباب بلوزداد و3 مدربني يف املكفرة

يخو�ض 11 تقنيا خمت�سا 
حاليا  الدراجات،  يف 
ترب�سا تكوينيا يف غرداية 
الدكتور  اإ�رصاف  حتت 
ح�سب  العروي،  ليا�ض 
لدى  اأم�ض  اأول  علم  ما 

اجلزائرية  االحتادية 
والتقنيون  للعبة، 
الرتب�ض  يف  احلا�رصون 
حممد  من  بكل  يتعلق 
�سكبكب،  حم�سن  حيمر، 
خالد  بافولولو،  حممد 

�سالح،  ال�سيخ  خربو�ض، 
رم�سان  اأوزيد،  اأحمد 
بالدي�ض،  قا�سم  خالد، 
�سيخ  بحدي،  خالد  عامر 
بادي�ض وحممد عاللواين، 
التكوين  هذا  ويخ�ض 

اإ�رصاف  حتت  املنظم 
اجلزائرية  االحتادية 
للدراجات بع�ض املحاور 
الدراجة  بتاريخ  املتعلقة 
و امليكانيك وبيداغوجية 
و  نظريا  الدراجات 

تطبيقيا.وي�ساعد الدكتور 
الرتب�ض  هذا  يف  العروي 
امليكانيكي  التكويني 
ح�سب  �سمادي  نا�رص 

نف�ض امل�سدر.
ق.ر.

دراجات

م�ضاركة 11 تقنيا يف ترب�س تكويني بغرداية

عي�شة ق.

عي�شة ق. 
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الدويل  الالعب  ت�أّهل 
حمرز  ري��ض  اجلزائري 
�سيتي  م�ن�س�سرت  ن�ديه  رفقة 
من  النه�ئي  الدورثمن  اإىل 
االحت�د  ك�أ�ض  من�ف�سة 
جت�وز  بعدم�  االإجنليزي 
ف�يل  بورت  ن�دي  عقبة 
الدني�  االأق�س�م  يف  الن��سط 
متكن  حيث  لهدف،  برب�عية 
ح�مل اللقب املو�سم الف�رط 
من افتت�ح ب�ب الت�سجيل قبل 
النتيجة،  الزوار  يع�دل  اأن 
لكن امل�ن �سيتي ع�د و�سجل 

املن�ف�ض،  مرمى  يف  ثالثية 
اإراحة  املواجهة  وعرفت 
بيب  اال�سب�ين  املدرب 
جنومه  من  لعدد  غوارديوال 
املنتخب  ق�ئد  راأ�سهم  على 
بديال  دخل  الذي  الوطني 
م�  ولعب  الث�ين  ال�سوط  يف 
يق�رب ربع �س�عة ك�ن خالله� 
يف امل�ستوى وقدم م�ستوي�ت 
الفتة توؤكد تواجده يف اأح�سن 
املو�سم  انطالق  منذ  اأداء 

الكروي اجل�ري.
ويف �سي�ق اآخر، يغيب حمرز 

االإفريقي  االحت�د  حفل  عن 
عن  لالإعالن  القدم  لكرة 
اإفريقي  اأف�سل العب  ج�ئزة 
املقررة غدا يف   2019 للع�م 
امل�رصية،  الغردقة  مدينة 
ن�دي  خريج  �سيكون  حيث 
مرتبط�  الفرن�سي  لوه�فر 
ن�ديه  مع  مق�بلة  بخو�ض 
اليوم  نف�ض  يف  �سيتي  امل�ن 
يف  يون�يتد  م�ن�س�سرت  ام�م 
حل�س�ب  تندرج  مواجهة 
من  النه�ئي  ن�سف  الدور 
االإجنليزية،  الرابطة  ك�أ�ض 

ب�لن�سبة  االأمر  هو  م�  عك�ض 
االإجنليزي  ليفربول  لثن�ئي 
م�نيه  و�س�يدو  حممد �سالح 
ب�ملن�ف�سة  املرتبطني  غري 
اأدواره�  يف  االإق�س�ء  بعد 

ال�س�بقة.
عي�شة ق.

اأبدى حممد ميخ�زين مدرب 
ح�رصته  اجلزائر  مولودية 
اأم�م  فريقه  خ�س�رة  عقب 
الري��سي  الرج�ء  �سيفه 
ربع  ذه�ب  يف  املغربي 
ال�س�د�ض  نه�ئي ك�أ�ض حممد 
يف  م�سددا  االأبط�ل  لالأندية 
اأن حظوظ  ذاته على  الوقت 
بت�أ�سرية  الظفر  يف  فريقه 
العبور لن�سف نه�ئي ال تزال 
يف  ميخ�زين  وق�ل  ق�ئمة، 
عقب  اإعالمية  ت�رصيح�ت 
»خ�سن�  املواجهة:  نه�ية 
مع�ن�تن�  رغم  جيدة  مب�راة 
يف  العددي  النق�ض  من 
امل�ستوى  الث�ين،  ال�سوط 
ولكن  جدا،  متق�رب�  ك�ن 
الطرد قلب االأمور راأ�س� على 

عقب«.
جزئي�ت  اأن  »اأعتقد  وت�بع: 
من  الرج�ء  مكنت  �سغرية 

وتقنية  النتيجة،  يف  العودة 
كبري  بق�سط  �س�همت  الف�ر 
يف حتديد الف�ئز، خ��سة واأن 
و  عليه�،  يعت�دوا  مل  العبين� 
عن  اللق�ء  قبل  حدثتهم  قد 
الف�رق الذي ميكن اأن ت�سنعه 
وط�لبتهم  حلظة،  اأي  يف 
تركيزهم  على  ب�حلف�ظ 
مهم�  احلكم  قرارات  وتقبل 
قدم  وختم:«الرج�ء  حدث«، 
وك�ن  اأي�س�،  جيدة  مب�راة 
ندا لن� وحقق فوزا مهم� يف 
ال  هذا  لكن  االأوىل،  املب�راة 
ونقف  �سن�ست�سلم  اأنن�  يعني 
�سندافع  بل  االأيدي،  مكتويف 
عن ك�مل حظوظن� يف االإي�ب 

ب�لدار البي�س�ء«.

ال�شالمي: مل نح�شم 
التاأهل واحلذر واجب من 

املولودية

املدير  ال�سالمي  جم�ل  اأكد 
البي�س�وي  للرج�ء  الفني 
مل  فريقه  اأن  املغربي 
قبل  اإىل  بعد  ت�أهله  يح�سم 
ال�س�د�ض  نه�ئي ك�أ�ض حممد 
رغم  االأبط�ل،  لالأندية 
مولودية  م�سيفه  على  فوزه 
ال�سالمي  وق�ل  اجلزائر، 
بعد  �سحفي  موؤمتر  يف 
اليوم يعد  » فوزن�  املب�راة: 
النتيجة  لكن  اإيج�بية  نتيجة 
بعد مب�راة  النه�ئية �ستكون 
على  �ستلعب  التي  االإي�ب 
مب�راة  وتق�م  اأر�سن�«، 
فيفري  الت��سع  يف  االإي�ب 
حممد  ملعب  على  املقبل 
الدار  مبدينة  اخل�م�ض 
واعرتف  املغربية،  البي�س�ء 
ال�سالمي ب�أن املب�راة ك�نت 
قبل  املولودية  �س�لح  يف 
م�سريا  لفريقه،  تنقلب  اأن 

مل  اجلزائري  املن�ف�ض  اأن 
واحدة  فر�سة  �سوى  يخلق 
اإىل  الو�سول  يف  فيه�  جنح 

ال�سب�ك.
اأن  نعرف  »كن�  وا�ستطرد: 
فريق  اجلزائر  مولودية 
العبني  وميلك  �سعب 
كبرية  فنية  ب�إمك�ني�ت 
يلعبون  الذين  اأولئك  خ��سة 
املن�ف�سني  منطقة  يف 
دبكة،  بن  �سفي�ن  ومنهم 
اإبق�ء  الالعبني  من  طلبت 
بعيدين  املن�ف�ض  العبي 
عن مرم�ن� حتى نتف�دى اأي 
واأ�س�ف:  حمتمل«،  خطر 
النتيجة  يف  ت�أخرن�  »رغم 
االأول،  ال�سوط  نه�ية  عند 
يف  تركيزن�  على  ح�فظن� 
الث�ين حيث حذرت  ال�سوط 
الهدف  تلقي  من  الالعبني 

الث�ين«.

عي�شة ق.

املولودية  واأن  خ��سة 
امل�ستوى  يف  مق�بلة  قدمت 
التي  املح�والت  خالل  من 
الالعب  رفق�ء  به�  ق�م 
ك�ن  الذي  دبكة  بن  �سفي�ن 
اأح�سن الالعبني على اأر�سية 
امليدان من ج�نب املولودية 
يف  ف�سلت  الفر�ض  اأن  اإال 

قبل  ال�سب�ك،  اإىل  التحول 
منطقه  الرج�ء  يفر�ض  ان 
وذلك  الث�ين،  ال�سوط  يف 
يف  املولودية  تراجع  بعد 
ال�سب�قة  ك�نت  بعدم�  االأداء 
الت�سجيل  ب�ب  افتت�ح  على 
�س�عة  ن�سف  مرور  بعد 
على انطالق املواجهة عرب 
فريوي،  �س�مي  مه�جمه� 
لكن رفق�ء الالعب االأف�سل 

متويل  حم�سن  امللعب  يف 
ال�سوط  يف  الكلمة  له  ك�نت 
الط�ولة  وقلبوا  الث�ين 
توقيع  بف�سل  ل�س�حلهم 
الثن�ئي  ت�سجيل  من  هدفني 
اللذان ق�دا  متويل وم�النغو 
الرج�ء اإىل اإحراز فوز ثمني 
على  اإيج�بي�  وقعه  �سيكون 
االإي�ب  موقعة  يف  الرج�ء 

املقررة بعد �سهر.

الالعب  طرد  لقطة  ك�نت 
منعرج  حراق  الدين  �سم�ض 
للمثل  ب�لن�سبة  املق�بلة 
املن�ف�سة  يف  اجلزائر 
العربية وهو الذي ت�سّبب يف 
تركه  بعدم�  فريقه  هزمية 
منقو�س� عددي� يف وقت ك�ن 
النتيجة  يف  متقدم�  العميد 
ركلة  �سده  واأعلنت  بهدف 
الالعب  ق�م  حيث  جزاء، 

ح�سني  ن�رص  من  امل�ستقدم 
داي بلقطة غري ري��سية يف 
الالعب  ا�ستفزاز  على  رده 
يقوم  ان  قبل  املغربي 
ويتلقى  اأر�س�  ب�إ�سق�طه 
كلفه  الذي  الث�ين  االإنذار 
وموا�سلة  احلمراء  البط�قة 
بع�رصة  اللق�ء  املولودية 
العبني، ك�نت ك�فية للرج�ء 
يف  الت�أخر  قلب  اأجل  من 

ويتواجد  فوز،  اإىل  النتيجة 
التهديد  ط�ئل  حتت 
م�لية  عقوبة  اإىل  ب�لتعر�ض 

من طرف اإدارة الفريق.
العبو  اليوم  ي�ست�أنف 
ت�سكيلة »العميد« التدريب�ت 
ا�ستعداد للق�ء الذي يلعبونه 
اخلمي�ض املقبل اأم�م وف�ق 
�سطيف واملوؤجل عن اجلولة 
ملحرتفة  الرابطة  من   14

االأوىل، حيث ي�سعى الفريق 
اإىل ك�سب الزاد ك�مال بحث� 
جدول  �سدارة  اعتالء  عن 
عنه�  يف�سله  التي  الرتتيب 
اأين  فح�سب،  نقطتني 
اأهمية  الالعبون  يدرك 
هزمية  بعد  التدارك 
من  البي�س�وي  الرج�ء 
اللقب  خالل احل�سول على 

ال�ستوي ر�سمي�.

الت�شكيلة ت�شرع يف الرتكيز على مقابلة وفاق �شطيف وال�شتئناف اليوم

العميد يقّل�ص حظوظه يف التاأهل 
وحراق يف قف�ص االتهام

عّقد فريق مولودية اجلزائر من حظوظه يف موا�شلة املغامرة يف البطولة العربية بعد 
الهزمية التي تعّر�ض لها على ملعبه اأمام الرجاء البي�شاوي املغربي حل�شاب مباراة ذهاب 

الدور ربع النهائي من البطولة العربية لالأندية، حيث ح�شم النادي املغربي املقابلة 
ل�شاحله على ملعب م�شطفى ت�شاكر بعد النت�شار بنتيجة هدفني لواحد، يف مواجهة فّوت 

خاللها النادي العا�شمي فر�شة ثمينة من اأجل حتقيق الفوز وو�شع قدم يف الدور ن�شف 
النهائي من املناف�شة العربية

�سطيف  وف�ق  فريق  طوى 
اجلمهورية  ك�أ�ض  �سفحة 
بعدم� ك�سب ت�أ�سرية الت�أهل 
اإىل الدور ثمن النه�ئي وعّرج 
البطولة  على  الرتكيز  على 
بعدم�  وذلك  الوطنية، 
التدريب�ت �سبيحة  ا�ست�أنف 
الث�من  ملعب  على  اأم�ض 
للمواجهة  حت�سريا  م�ي 
اخلمي�ض  تنتظرهم  التي 
املقبل اأم�م و�سيف البطولة 
اجلزائر،  مولودية  الوطنية 
الوف�ق  يح�رص  عندم� 
الع��سمة  نحو  التنقل  اإىل 
�سمن  املولودية  ملالق�ة 
اجلولة  عن  املوؤجل  اللق�ء 
املحرتفة  الرابطة  من   14

االأوىل، حيث ف�سل املدرب 
عدم  الكوكي  نبيل  التون�سي 
منح الراحة اإىل اأ�سب�له بعد 
اأول  ق�دهم  الذي  التنقل 
�سلغوم  اأمل  ملالق�ة  اأم�ض 
ك�أ�ض  من�ف�سة  �سمن  العيد 
يف  وجنحوا  اجلمهورية 
لهدف،  بخم��سية  الفوز 
وهو االنت�س�ر الذي �سيكون 
لالعبي  قوي�  معنوي�  دافع� 
االأ�سود«  »الن�رص  ت�سكيلة 
عودة  ت�سجيل  اجل  من 
الوطنية  البطولة  يف  قوية 
بداية  فيه�  ي�سجلون  التي 
ف�إن  وب�لت�يل  موّفقة،  غري 
الوف�ق يدرك اأهمية العودة 
حم�دي  عمر  ملعب  من 

اإيج�بية  بنتيجة  ببولوغني 
ت�س�عدهم على االرتق�ء يف 
واالقرتاب  الرتتيب  جدول 
بحث�  املقدمة،  اأندية  من 
منقطة  عن  االبتع�د  عن 
بلعب  والتهديد  اخلطر 
البطولة  من  الث�ين  الن�سف 

الوطنية على البق�ء.

ت�شكيلة الن�شر الأ�شود ا�شتاأنفت التدريبات اأم�ض

وفاق �ضطيف يطوي �ضفحة 
الكاأ�ص ويرّكز على املولودية

ت�شريحات:

خمازين: لن ن�ضت�ضلم اأمام الرجاء والطرد 
قلب الطاولة

يغيب عن حفل الكاف ب�شبب ديربي مدينة مان�ش�شرت

حمرز بديال ويتاأهل لثمن نهائي كاأ�ص االحتاد 
االجنليزي

اأغلق توم��ض توخيل املدير 
الفني لب�ري�ض �س�ن جريم�ن 
التع�قد  اإمك�نية  اأم�م  الب�ب 
خالل  جديدة  �سفقة  مع 
ال�ستوية  االنتق�الت  فرتة 
يف  توخيل  وق�ل  اجل�رية، 
ت�رصيح�ت عرب موقع ن�ديه 
التنبوؤ  ميكن  »ال  الر�سمي: 
مب� �سيحدث يف كرة القدم، 
مط�لب  اأحدد  مل  لكني 
الري��سي،  للمدير  معينة 
من  رائعة  جمموعة  لدي 
ب�لتع�مل  �سعيد  الالعبني، 
املدرب  واأ�س�ف  معه�«، 
�سفق�ت  اأحت�ج  »ال  االأمل�ين 
ميكن  ال  اأنه  رغم  جديدة، 
ولكن  �سيحدث،  م�  معرفة 

املريك�تو  يف  نتحرك  لن 
ال�ستوي«، واأ�س�ر مدرب البي 
 23 ح�لي�  »اأقود  جي:  اإ�ض 
العب� يف التدريب�ت، واأح�ول 
منهم يف  كل  م�س�ركة  تقنني 
ظل �سغط املب�ري�ت خالل 
اأنن�  خ��سة  املقبلة،  الفرتة 
�سنلعب مب�راتني �سد مون�كو 
يف غ�سون 3 اأي�م، واملن�ف�ض 
روبرت  يقوده مدرب جديد 
»اأن�  ووا�سل:  مورينو«، 
عدم  ب�رصورة  مت�م�  مقتنع 
التفكري يف اأجندة املب�ري�ت 
بورو�سي�  مواجهة  حلني 
يف  الرتكيز  بل  دورمتوند، 
الأنه�  االنت�س�رات،  موا�سلة 
�ستمنح الالعبني ثقة كبرية، 

عليه  الرتكيز  نريد  م�  هذا 
ب�سكل اأكرب«.

الب�ري�سي  الفريق  ويفتتح 
مبواجهة   2020 يف  م�سواره 
مونتلريي يف مواجهة جرت 
م�س�ء اأم�ض يف دور 32 لك�أ�ض 
الن�دي  اأن  يذكر  فرن�س�، 
�سفوفه  دعم  الب�ري�سي 
اجل�ري  املو�سم  مطلع 
اإيك�ردي  م�ورو  ب��ستع�رة 
اإىل  اإ�س�فة  اإنرت ميالن،  من 
�س�رابي�،  ب�بلو  مع  التع�قد 
بيكر،  ميت�سيل  دي�لو،  عبدو 
م�ر�سني  الثالثة  واحلرا�ض 
بولك� و�سريجيو ريكو وكيلور 

ن�ف��ض.
ق.ر.

توخيل: البي اأ�ص جي ال يحتاج 
�ضفقات �ضتوية

ق.ر.

ع.ق.



فالفريدي: لوال طرد دي يوجن لفزنا بثالثية 
�أكد �إرن�شتو فالفريدي مدرب بر�شلونة عقب 
من   19 باجلولة  �إ�شبانيول  مع  فريقه  تعادل 
�لبار�شا  العب  طرد  �أن  �الإ�شباين  �لدوري 
�أ�شباب  من  كان  يوجن  دي  فرينكي  �لهولندي 
�لذي  �للقاء  عقب  فالفريدي  وقال  �لتعادل، 
يوجن  دي  »طرد  �إ�شبانيول:  ملعب  على  �أقيم 
بالدقيقة 75 �أثر علينا، �شيطرنا على جمريات 
ن�شكل  مل  ولكننا  �الأول  �ل�شوط  يف  �ملبار�ة 
خطًر�«، و�أ�شاف: »يف �ل�شوط �لثاين تقدمنا 
ولكننا لعبنا بنق�ص عددي ومل ن�شتطع حتقيق 
بقوة بعد طرد دي يوجن  لقد �شغطو�  �لفوز، 
نقطتني  خ�رسنا  �أننا  ن�شعر  �لتعادل،  و�أدركو� 

�إمكان  كان يف  �إ�شبانيول  تعادل  قبل  �أنه  فالفريدي  و�أ�شار  بها«،  نفوز  �أن  كان يجب  مبار�ة  يف 
بر�شلونة �أن ينت�رس بنتيجة 3-1.

�أهميته يف  مربًز�  فيد�ل  �أرتورو  �لت�شيلي  �أد�ء العبه  على  فالفريدي  �أثنى  �أخرى،  ناحية  ومن 
�لفريق، ورغم �لتعادل يحافظ بر�شلونة على �شد�رة �لليغا بر�شيد 40 نقطة، متقدًما بفارق 

�الأهد�ف �أمام ريال مدريد �لو�شيف �لذي فاز �أول �أم�ص على خيتايف بثالثية نظيفة.

بوغبا يف �صفقة 
تبادلية مع لوتارو

عن  �أم�ص  �الإجنليزية  �ل�شحافة  حتدثت 
�نرت  �إىل  بوغبا  بول  �لفرن�شي  رحيل  �إمكانية 
مع  يونايتد  مان�ش�شرت  تعاقد  مقابل  ميالن 
�ملهاجم �الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، و�أكدت 
�الإيطايل  باأن  �الإجنليزية  »مريور«  �شحيفة 
�أنطونيو كونتي ي�شعى ل�شم العبه �ل�شابق يف 

�لذي يحاول ��شرتجاع  �لعجوز  �ل�شيدة  �أمام فريق  �لطريق  �لفرن�شي بوغبا وقطع  جوفنتو�ص 
�أعلم  يونايتد  مان�ش�شرت  باأن  �إعالمية  تقارير  و�أ�شارت  يونايتد،  مان�ش�شرت  من  �ل�شابق  جنمه 
�شان �شريو،  �إىل  بالذهاب  لبوغبا  �ل�شماح  ماتينيز مقابل  لوتارو  �الأرجنتيني  يريد  باأنه  كونتي 
ورجح �الأعالم �الإجنليزي �أن بوغبا 26 عاماً �أعطى مو�فقته الأنطونيو كونتي من �أجل تعزيز 
�شفوف �نرت ميالن يف �ملريكاتو �ل�شتوي، و�أكدت م�شادر مقربة من �لالعب �لفرن�شي �ملتّوج 
بكاأ�ص �لعامل مع منتخب بالده، �أنه ال يريد �للعب يف ��شبانيا بل يرغب يف �لعودة �إىل �إيطاليا. 
�لرحيل  يريد  ال  بوغبا  باأن  �شول�شكار  غونار  �أوىل  يونايتد  مان�ش�شرت  مدرب  �أكد  �ملقابل،  يف 
عن �الأولد تر�فورد قائاًل: »لن يرحل يف جانف�ص«، م�شيفاً: »�شنحاول �إعادة بوغبا �إىل �أر�ص 
�مللعب حتى ي�شاعدنا«، وت�شري تقارير باأن مان�ش�شرت يونايتد دخل يف �رس�ع مع بر�شلونة من 
�أجل ك�شب توقيع لوتارو مارتينز مقابل 80 مليون يورو �إال �أن �لفريق �الإجنليزي �شيكون �أمام 
فر�شة كبرية حل�شم �ملو�شوع من خالل �شفقة تبادل بينه وبني �لنادي �الإيطايل. يذكر �أن �ملان 
يونايتد و�شع 150 مليون يورو لتحويل �لالعب �لفرن�شي بول بوغبا �لذي تعاقد معه يف �أوت 

2016 مقابل 105 مليون يورو.  

اأالبا على رادار 
ت�صيل�صي

يف  ت�شيل�شي  مدرب  المبارد  فر�نك  يرغب 
خالل  ميونخ  بايرن  جنوم  �أحد  مع  �لتعاقد 
بعد  �لبلوز  �شفوف  لتدعيم  �حلايل،  �ملو�شم 
ووفًقا  عنه،  �لتعاقد�ت  من  �حلظر  رفع  قر�ر 
المبارد  فاإن  �لربيطانية،  »مريور«  ل�شحيفة 
�الأي�رس  �لظهري  �أالبا  د�فيد  �لنم�شاوي  ي�شع 
لبايرن ميونخ �شمن خطته للمريكاتو �ل�شتوي، وجاء قر�ر المبارد لعدم �قتناعه باأد�ء �لثنائي 
من  �أزبيليكويتا  �شيز�ر  نقل  تطلب  مما  �ملو�شم،  هذ�  باملريي  و�إمير�شون  �ألون�شو  ماركو�ص 
�أالبا  �أي�رس، وي�شتف�رس ت�شيل�شي من بايرن ميونخ عن و�شع  �للعب كظهري  �إىل  �جلانب �الأمين 
�لذي يعد من �أف�شل �لالعبني �ملتاحني مبركز �لظهري �الأي�رس يف �ملريكاتو حالًيا، و�أو�شحت 
»مريور« �أن �أالبا لن يحل م�شكلة �لظهري �الأي�رس فقط، لكنه �شي�شيف خرب�ت جديدة �إىل �لفريق 
�لذي يعد �أكرث عنا�رسه من �ل�شباب، و�شددت على �أن �أد�ء ت�شيل�شي يف مطلع هذ� �ملو�شم �أكد 

حاجة �لفريق �إىل عنا�رس �أكرث خربة ملو��شلة �لتطور.

بر�صلونة يخفق يف الديربي ويوا�صل ال�صدارة
�أخفق بر�شلونة يف تخطي عقبة جاره وم�شيفه 
تعادل معه  �أن  بعد  كتالونيا  دربي  �إ�شبانيول يف 
يف  مدريد  ريال  مالحقه  مع  ليت�شاوى   2-2
لليغا حتى  �لنقاط ولكنه بقي مت�شدر�ً  جمموع 
مرحلتها 19، وكان بر�شلونة 40 نقطة قد فقد 
فارق �لنقطتني مع »�مللكي« بعد فوز �الأخري يف 
ميد�ن خيتايف بثالثية نظيفة، لي�شبح »�لبار�شا« 
بفارق �الأهد�ف عن غرميه و5 نقاط  مت�شدر�ً 
�أّما  و�إ�شبيلية،  مدريد  �أتلتيكو  �لثنائي  عن 
�إ�شبانيول فما يز�ل يقبع يف ذيل �لرتتيب بر�شيد 
11 نقطة، يف ميد�نه، تقدم �إ�شبانيول �ملتقهقر 
�أن ينجح  هذ� �ملو�شم بهدف د�فيد لوبيز قبل 
»�لبالوغر�نا« يف قلب �لطاولة يف �ل�شوط �لثاين 

بف�شل جنميه لوي�ص �شو�ريز و�أرتورو فيد�ل، لكّن �ل�شيني وو يل كان لديه ر�أي �آخر مبنح �ل�شيوف هدف �لتعادل �لقاتل جتدر 
بالبطاقة  ُطرد  �لذي  يونغ  دي  فرينكي  �لهولندي  ميد�نه  و�شط  من جنم  منقو�شاً  �ملبار�ة  ��شتكمل  بر�شلونة  �أّن  �إىل  �الإ�شارة 
�حلمر�ء. تخطى ريال مدريد م�شت�شيفه خيتايف 3-0، وجاء �لهدف �الأول عن طريق حار�ص خيتايف د�فيد �شوريا باخلطاأ يف 
مرمى فريقه 34 ب�شغط من ر�فاييل فار�ن، ثم �أ�شاف مد�فع ريال �لفرن�شي �لدويل نف�شه �لثاين بر�أ�شية ممتازة، وقبل �لنهاية 
بثو�ٍن معدود�ت زرع �لكرو�تي لوكا مودريت�ص �لثالث، و�شار ر�شيد �لفريق �مللكي 40 نقطة وت�شاوى مع بر�شلونة �لذي تعادل 
مع جاره �إ�شبانيول، وتوقف ر�شيد خيتايف عند �لنقطة 30 يف �ملركز �ل�شابع، ولعب حار�ص مدريد كورتو� دور�ً كبري�ً يف منح 
�أجنز 4 ت�شديات  �أن  �أف�شل العب بعد  �إذ ت�شدى الأكرث من كرة خطرة ويف ختام �ملبار�ة توج بجائزة  �لنقاط �لثالث  فريقه 
خطرية للغاية، وكان »�لنادي �مللكي« �شاحب �لرقم �لقيا�شي بعدد مر�ت �إحر�ز �للقب 33، قد تعادل ثالث مر�ت تو�لياً ما 
�لبلجيكي  �لعا�شمة اليقافه و�ملهاجم  ر�مو�ص عن دربي  ريال �شريخيو  �لليغا، وغاب قائد دفاع  بر�شلونة على �شد�رة  و�شع 
�مل�شاب �دين هاز�ر، فيما دفع زيد�ن باجلناح �لويلزي غاريث بايل �لغائب عن �لتعادل �الأخري من �ل�شنة �ملا�شية �أمام �أتلتيك 
بلباو الإ�شابة ب�شيطة، فلعب بدالً من �لرب�زيلي �ل�شاب فيني�شيو�ص جونيور. جنح �أتلتيكو مدريد بالفوز على �شيفه ليفانتي 1-2، 
و�شجلت �الأهد�ف �لثالثة خالل 5 دقائق تقريباً، حني �أحرز الأتلتيكو مدريد �آنخل كوريا 13 �لهدف �الأول، وعادل روجر مارتي 
�شالفادور 16 لل�شيوف، قبل �أن يوقع �لرب�زيلي فيلبي 18 على هدف �لفوز الأتلتيكو مدريد، وحل �أتلتيكو مدريد يف �ملركز �لثالث 

بر�شيد 35 نقطة، فيما جتمد ر�شيد ليفانتي عند �لنقطة 26 يف �ملركز �لتا�شع.

خرج �أ�شتون فيال وبر�يتون من �لدرجة 
�الحتاد  كاأ�ص  م�شابقة  من  �ملمتازة 
فولهام  �أمام  �الأول  بخ�شارة  �الإجنليزي 
�أمام �شيفيلد ونزد�ي 1-0  1-2 و�لثاين 
فيال  �أ�شتون  و�أجرى  �لثالث،  �لدور  يف 
ال�شيما  ت�شكيلته  يف  تغيري�ت  ت�شعة 
جهوده  يركز  �شميث  دين  مدربه  بان 
�لنخبة  �أندية  �شفوف  يف  �لبقاء  على 
�إىل  �شعوده  بعد  �ملحلي  �لدوري  يف 
ويعاين  �ملو�شم  هذ�  مطلع  �ملمتازة 
مركز�ً  يحتل  حيث  �حلايل  �لوقت  يف 
فولهام  وتقدم  �لرتتيب،  يف  متاأخر�ً 
�أنطوين  �لفرن�شي  جناحه  بو��شطة 
من  ر�ئعة  ي�شارية  بت�شديدة  نوكارت 
�لبعيدة  �لز�وية  �شكنت  �ملنطقة  خارج 
�الأخري  عليه  ورد  فيال،  �أ�شتون  ملرمى 
باإدر�ك �لتعادل عن طريق �أنور �لغازي 
�جلن�شية،  �لهولندي  �الأ�شل  �ملغربي 
للفريق  كانت  �الأخرية  �لكلمة  لكن 

�للندين �لذي �شجل له هاري �أرتر هدف 
�حل�شم بكرة قوية بعد نزوله �حتياطياً، 
وحذ� بر�يتون حذو فيال ب�شقوطه على 
�أر�شه �أمام �شيفيلد ونزد�ي بهدف حمل 
�أدم ريت�ص بت�شديدة قوية حولت  توقيع 

م�شارها وخدعت حار�ص بر�يتون.
بفوزِه  ذ�تَه،  �لدوَر  �شيتي  نوريت�ص  وبلغ 
�إند 2-4،  على م�شّيفه بري�شتون نورث 
م�شّيفِه  مع  يونايتد  نيوكا�شل  وتعادل 
روت�شديل بهدف ملثله، ميغيل �أملريون 
�شجل هدَف �لتقدم لل�شيوف، لكن �أرون 
ويل-بر�هام عادل �لنتيجة جمنباً فريقـَه 
�خل�شارة ليتاأجَل �حل�شُم يف �ملتاأهل �إىل 
وقٍت  �ملبار�ة يف  ولتُعاَد  �لدور �ملقبل، 

الحق.
�أثلتيك  ويغان  عقبة  �شيتي  لي�شرت  عرب 
يف  رد  دون  بهدفني  فوزه  عقب  وتاأهل 
كينغ  ملعب  يف  �أقيمت  �لتي  �ملبار�ة 
هدفه  لي�شرت  �شجل  لي�شرت،  معقل  باور 

العب  بري�ص  توم  طريق  عن  �الأول 
�أحرز  فيما  مرماه،  يف  باخلطاأ  ويغان 
�ل�شاب  �لو�شط  العب  بارني�ص  هاريف 
يف  �لثاين  �لهدف  �لثعالب  �شفوف  يف 

�لدقيقة 40.
وم�شيفه  يونايتد  مان�ش�شرت  �أّجل 
�لعبور  ح�شم  م�شاألة  ولفرهامبتون 
»�أولد  يف  �شتقام  ثانية  مبار�ة  �إىل 
و�أجرى  تعادلهما،  عقب  تر�فورد« 
مدرب مان�ش�شرت يونايتد �لرنوجي �أويل 
غونار �شول�شكاير �شبعة تغيري�ت �شملت 
و�حلار�ص  ر��شفورد  ماركو�ص  مهاجمه 
�الإ�شباين ديفيد دي خيا، يف حني غاب 
وجي�شي  مار�شيال  �أنطوين  �لفرن�شي 
فعل  وكذلك  �ملر�ص،  بد�عي  لينغارد 
�لربتغايل  ولفرهامبتون  يف  نظريه 
هد�فه  باإر�حة  �شانتو  �إ�شبرييتو  نونو 

�ملك�شيكي ر�وؤول خيمينيز.

اأ�صتون فيال وبرايتون يودعان كاأ�س االحتاد االإجنليزي

اإبراهيموفيت�س: لن األعب اإال اأمام 70 األف م�صجع
�إبر�هيموفيت�ص �شارك يف غًد� يف �شان �شريو 60 �ألًفا �أريد 70 �ألًفا على �الأقل، و�إال لن �ألعب«، و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن زالتان ال يز�ل يرى نف�شه ملك حمل �شك، وقال �إبر� يف ت�رسيحات �أبرزتها �شحيفة »كوريري ديال �شري�« �الإيطالية: »ما عدد �مل�شجعني �ملتوقع ح�شورهم �ملقرر تقدمي �إبر�هيموفيت�ص للجماهري �أمام �شامبدوريا يف �جلولة 18 من �لدوري �الإيطايل، ولكن م�شاركة �لالعب ما ز�لت �أدىل �ل�شويدي زالتان �إبر�هيموفيت�ص مهاجم ميالن بت�رسيح ي�شوبه �ملز�ح حول �إمكانية م�شاركته �ليوم �شد �شامبدوريا، ومن  �أن  بالذكر  �ليوم، وجدير  يوؤثر ت�رسيحه على عدد �مل�شجعني �حلا�رسين يف مبار�ة  مبار�ة ودية مليالن بعد يوم و�حد فقط من توقيعه على عقود �ن�شمامه للفريق، و�شجل و�شنع يف �لفوز على رودين�ص 9-0.ميالن، وقد 
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الكاتب الفل�سطيني اأدهم �سرقاوي يف حوار خا�ص لـ »الو�سط »

اطم�أن قلبي على اأر�ض اجلزائر
ك�سف الكاتب الفل�سطيني اأدهم �سرقاوي  يف هذا احلوار  اخلا�ص مع يومية »الو�سط » عن الفكرة الأ�سا�سية لروايته الأخرية« ليطمئن قلبي »  

ال�سادرة عن دار ع�سري الكتب امل�سرية والتي �سنعت احلدث يف خمتلف املعار�ص الدولية  للكتاب  منها �سيال 24  ، فلقد حققت هذه الرواية حجم 
مبيعات كبرية ، وهذا ما يعك�ص مدى اإطالع ال�سباب اجلزائري خا�سة والعربي عامة على اأعمال هذا الكاتب امل�سهور عربيا  الذي اكت�سح  باأعماله  
الفريدة من نوعها ال�ساحة الأدبية  لي�سبح  اأحد الأرقام ال�سعبة يف معادلة الرواية العربية املعا�سرة ،  ويرجع جناحه للطرح املو�سوعي  يف جل 
كتابته، التي ت�سلط ال�سوء على اجلانب الديني والعاطفي مع ا�ستعماله الأ�سلوب ال�سهل املمتنع الذي مكن من جذب عدد كبري من القراء العرب 

ال�سغوفني بقراءة الأعمال اجلادة ، وعلى هذا الأ�سا�ص اغتنمت يومية »الو�سط« امل�ساركة  املتميزة لـ »ق�ص بن �ساعده« يف معر�ص اجلزائر الدويل 
للكتاب لأول مرة وكان لها معه  هذا اللقاء ال�سيق ،الذي �سيكت�سف تفا�سيله  القراء الأعزاء على �سفحتنا الثقافية ،  اأين تطرقنا  فيه اإىل جوانب 

متعددة من حياة هذا الروائي ال�ساب الذي حقق جماهريية منقطعة النظري بف�سل قلمه الذي ينب�ص بالإبداع . 

حاوره: حكيم مالك 

القارئ  بداية، 
العربي يت�ساءل عن املغزى 
اأردت  الذي  احلقيقي 
روايتك  خالل  من  اإبرازه 
الأخرية »ليطمئن قلبي »؟ 

لهذه  الأوىل  الأ�سا�سية  الفكرة 
ظاهرة  مواجهة  هي  الرواية 
بني  تف�ست  التي  الإحلاد 
اأ�سبح  حتى  ال�سباب،  اأو�ساط 
فالهدف  مو�سة،  الإحلاد 
على  ال�سوء  ت�سليط  هو  منها 
اأكتب  ل  اأنا  ولكن  الإحلاد، 
واحد  هدفا  رواياتي  يف  عادة 
فغلفتها مبو�سوع  احلب كاإطار 
خارج  احلب  وهو  عري�ض 
نطاق الزوجية واإن كان بريء، 
�سوء  اأن  اأقول  اأن  اأردت  لكن 
واملراأة  الرجل  بني  العالقات 
عالقات  بناء  لهما  يتيح   ل 
خارج ، اإما اإم�ساك مبعروف اأو 
ت�رسيح باإح�سان ، واأي�سا مر�ض 
اهلل  عفانا  متف�سي  ال�رسطان 
عن  احلديث  فحاولت  واإياكم 
حالة  امراأة م�سابة بال�رسطان 
وبينت �سرب هذه املراأة  عندما 
اأي�سا  تطرقت  و  تتعالج،  كانت 
اأن  حاولت  اأي�سا  اأعمى  اإن�سان 
اأوا�سي اأ�سحاب الذين ابتالهم 
اأن يكون  بالعاهات فاملهم  اهلل 
الإن�سان را�ض على اهلل �سبحانه 
العامة  الفكرة  فهذه  وتعاىل 

لرواية »ليطمئن قلبي » .  

عن  حدثنا   
يف  الأوىل  م�ساركتك 
للكتاب  الدويل  املعر�ص 

باجلزائر، �سيال 24؟ 

ال�سعب  اأن  اأعرف  اأنا  حقيقة   
اجلزائري �سعب قارئ ،واأعرف 
اأي�سا اأن يل جمهور عري�ض يف 
اجلزائر احلمد هلل رب العاملني 
خالل  من  لحظته  ما  وهذا 
يف  ح�ساباتي  على  التعليقات 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
،اإل اأنني مل اأكن اأتوقع اأن يكون 
فاأنا  احلجم،  بهذا  جمهوري 
اأ�سعر بال�سعادة والألفة يف هذا 

البلد.

�سعار  يف  راأيك  ما   

�سيال 24 » الكتاب قارة »؟

  الكتاب لي�ض قارة بل الكتاب 
اإذا  اأنه  اأقول  دائما  واأنا  عامل، 
اأراد الإن�سان اأن يعي�ض اأعمارا 
اإ�سافية عليه اأن يقراأ، لأن عمر 
واحد ل يكفي، اأو بالأحرى كما 
من  »اأنا  دروي�ض:  حممود  قال 
الغام�سات:  احلروف  له  تقول 

اكتب تكن! واقراأ جتد! ».

�سعورك  هو  ما   
ا�سم  نف�ص  حتمل  واأنت 
واأحد  التاريخي  املنا�سل 
الأبطال ال�سعبيني يف م�سر 

» اأدهم �سرقاوي« ؟ 

لهذا  كبريا  احرتاما  اأكن  اأنا   
الذين  الأبطال  ولكل  ال�سخ�ض 
امل�ستعمر  وقارعوا  قاوموا 
القادر  عبد  الأمري  �سواء 
املختار  عمر  اجلزائري، 
اأي  اأو  ال�رسقاوي  اأدهم  اأو 
اأن  اأ�سعر  ل  فاأنا  اآخر،  اأحد 
الكثري  يعني  اأن  ممكن  ال�سم 
اأن  بالعك�ض  باملو�سوع، 
لأن  الكثري،  تعني  ال�سخ�سية 
لأين  اأخرته  مل  اأ�سا�سا  ال�سم 
اأتيت اإىل الدنيا ووجدت ال�سم 

بانتظاري. 

انطباعك  هو  ما    
ظاهرة  تف�سي  حول 
يف  الأدبية  ال�سرقات 

الوطن العربي؟ 

الأدبية  ال�رسقات  حقيقة   
لي�ست وليدة اليوم، هي متف�سية 
منذ اجلاهلية   وفيه الكثري من 
بها  اتهموا  العرب  ال�سعراء 
على  اأخذوا  حتى  القدم،  منذ 
لي�ض  ياأخذ  كان  اأنه  املتنبي 
غريه،  من  املعاين  بل  الألفاظ 
هذا  معلال  يقول    كان  واإمنا 
يقع  وقد  جادة  »ال�سعر  ال�سيء 
حافر على حافر« ، فاملو�سوع 
اأدب  هناك  فمادام  قدمي 

�سيبقى هناك �رسقات اأدبية .

كتاباتك  معظم   
ق�سيتني  بني  تدور 
اجلانب  هما  اأ�سا�سيتني 
فما   ،« والعاطفي  الديني 

املراد بهذا التوظيف؟ 

جمموعة  عن  عبارة  الإن�سان 
واملعتقدات،  الأحا�سي�ض  من 
والدين  اإح�سا�سك  هو  فاحلب 
يهذب  �سيء  ول  معتقدك،  هو 
وكالدين،  كالعاطفة  الإن�سان 
فالعرب كانوا اأمة همجية، لكن 
اأخرجهم  الإ�سالم  جاء  عندما 
و�سلم(  وعليه  اهلل  )�سلى  النبي 
الغنم  رعاة  ومن  ال�سحراء  من 
اأح�سن  ولقد  الأمم،  قادة  اإىل 
 « قال  عندما  خلدون  ابن 
العرب دون الإ�سالم ل ي�ساوون 
العاطفة  اأما   ،  « بعو�سة  جناح 
فقيل لأعرابي  » اإن ابنك  قد 
باأ�ض يف  واأي  وقال:    »! ع�سق 
نظف  ع�سق  اإذا  اإنه  ذلك!  

وظرف ولطف ».
 

عن  حدثنا   
التي  الوطيدة  عالقتك 
ولبنان  بفل�سطني  جتمعك 

واجلزائر؟ 

اأما  الأول،  فل�سطني هو وطني 
يل  يعني  فهو   للبنان  بالن�سبة 
الكثري  لأنني ولدت فيه وع�ست 
 ، الثاين  وطني  هو  وهذا  فيه 
ثالثا  وطن  يل  اأن  اأعترب  واأنا 
هو اجلزائر، حيث اأنا كنت  مع 
اجلزائر  يف  ال�سعبي  احلراك 
اجلزائري  ال�سعب  اأن   كما   ،
للجزائر  كحبه  فل�سطني  يحب 
عندما  نردد   نحن  ودائما   ،
الفل�سطيني  املنتخب  لعب 
اجلزائر«  يف  القدم   لكرة 
اأو  ظاملة  فل�سطني  مع  نحن 
مظلومة »، ولقد كنت  منا�رسا 
لكرة  اجلزائر  ملنتخب  وفيا  
اإفريقيا  اأمم  كاأ�ض  يف  القدم 
2019 التي اأقيمت يف اأم الدنيا 
م�رس ، وكتبت » بو�سرت » عند 
انتهاء املباراة النهائية وفازت 
اجلزائر بلقب الإفريقي الثاين 
يف م�سوارها »من فل�سطني هنا 

اجلزائر األف مربوك ».
 

اإطالع  لك  هل   
الأدب  على  م�سبق 

املغاربي؟ 

  نعم اأنا اأقراأ الأدب املغاربي 

ب�سكل عام وفيه اأعالم خ�سو�سا 
املفكر اجلزائري الراحل مالك 
يعني يل  الرجل  نبي، فهذا  بن 
الطراز  الكثري، فهو موؤلف من 

الأول واإن�سان �سابق لع�رسه.  

ال�سباب  يقبل  ملاذا   
كتاباتك  على  العربي 

بكرثة؟ 

 اأنا اأعتقد   اأن ال�سباب يقراأون 
يل بكرثة ل�سببني، ال�سبب الأول 
ال�سهل  باأ�سلوب  اأكتب  اأنني  هو 
واإن  ب�سيطة،  ولغتي  املمتنع 
عميقة  اأحيانا،  الأفكار  كانت 
اأحاول  لكني  ما  نوعا  يعني 
اأما  للقارئ،  تب�سيطها  دائما 
للمرحلة  الثاين فراجع  ال�سبب 
العمرية لأين قريب من النا�ض 
واأ�سارك يف خمتلف املعار�ض 
الدولية اخلا�سة بالكتاب واأرد 
و�سائل  يف  التعليقات  على 

التوا�سل الجتماعي.

تتمثل  فيم 
يف  امل�ستقبلية  م�ساريعك 

جمال الكتابة؟ 

بداأت اأ�سع اللبنة الأوىل لكتابي 
يومي  مقال  وعندي  اجلديد، 
القطرية  الوطن  �سحيفة«  يف 

» بعنوان » حدث يف مثل هذا 
اليوم » واأعلق فيه على حدث 

اأدبي، فكري اأو �سيا�سي.

ملن  اأخرية  كلمة   
توجهها؟ 

حياكم اهلل جميعا، لقد �سعدت 
كثريا لزيارة اجلزائر يف �سيال 
24، واإن �ساء اهلل يدمي اهلل على 
هذا البلد الأمن والأمان وينال 
امل�ستويني  على  ي�ستحقه  ما 

ال�سيا�سي والقت�سادي.  

الكاتب الفل�سطيني 
�سطور  يف  �سرقاوي  اأدهم 

...

املعروف  �رسقاوي   اأدهم   
بن  ق�ض   « بـ  حمبيه  عند 
ال�سم  هو  ،وذلك   « �ساعده 
يف  دائما  ي�ستخدمه  الذي 
ن�رس كتابته ، وهو كاتب و�ساب 
الأكرث  اأ�سلوبه  له  فل�سطيني 
ب�سهادة  ،وذلك   رائع  من 
يتمتع  فهو  له  قراأ  من  جميع 
يف  وجميل  فريد  باأ�سلوب 
اإي�سال ر�سالته ،  فهذا الكاتب 
الأ�سلوب  بني  دائما  ميزج 
واملفاهيم  القيم  وبني  الأدبي 
فنجده  ال�سحيحة  الإ�سالمية 

اأو  ب�سورة دائمة ياأتي مبوقف 
القيم  با�ستنباط  ويبداأ  حديث 
ذلك  من  والعرب  والدرو�ض 
املوقف ، اأو من ذلك احلديث 
على  حا�سل  الكاتب  فهذا   ،
من  العربي  الأدب  يف  اإجازة 
مدينة  يف  اللبنانية  اجلامعة 
الأدب  ، ماج�ستري  يف  بريوت 
معلمني  دار  ودبلوم   ، العربي 
دبلوم  واأي�سا  اليوني�سكو   من 
اليوني�سكو  من  ريا�سية  تربية 
موؤلفات  ر�سيده  يف  وجند    ،
عديدة واملتمثلة يف: » حديث 
ال�سباح » ، »حديث امل�ساء »،   
يقني  نباأ   «  ،  « فقط  »للرجال 
بن  عمر  التقيت  عندما   «  ،  «
اخلطاب » ... متى ا�ستعبدمت 
اأمهاتهم  ولدتهم  وقد  النا�ض 
اأحرارا ؟! /  »مع النبي )�سلى 
اإمنا   ... و�سلم(«  وعليه  اهلل 
بعثت لأمتم مكارم الأخالق »/ 
» يحكى اأن » / واإذا ال�سحف 
ا�سمه  �سيء  عن   «  /« ن�رست 
حلم  من  وطن  عن   « احلب«/ 
ودم » / » الأم يف اأدب غ�سان 
جدا  ق�سرية  تاأمالت  كنفاين« 
رواية   /  « نطفة  رواية«    /«
 /« ملك  »ك�ض    « نب�ض   «
»خرب�سات   /« اأقالم  »اأ�سغاث 
خارجة عن القانون » /  رواية 

» ليطمئن قلبي »  .
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على الهام�شم�س�ؤولية املثقفالكتابة َقدٌر .. فاكتبه لأُمتك

د.رائد ناجي

يقال  الذي  الكالم  من  الكثري  دائما  ن�سمع 
العربي،  الوطن  يف  املثقف  م�سوؤولية  عن 
دور  واأي  املثقف  وجود  ينكر  فالبع�ض 
املثقف  عن  باحلديث  تبداأ  فعندما  له، 
مرة   ومق�سود  مرة  طائ�ض  �سوؤال  ي�سادفك 
العربي  الوطن  يف  مثقف  لدينا  هل  اأخرى 

وهل له دور فعال؟؟ 
وال  ا�ستنكارهم  على  املنكرين  األوم  ال  اأنا 
حول  تخندق  العربي  فاملثقف  نكرانهم، 
نف�سه؛ اأو باالأحرى �سيج حول نف�سه جدارا 
وعزل نف�سه بعيدا عن هموم ال�سعب واالمة، 
كمثقف،  احلقيقي  دوره  عن  وابتعد  بل 
نف�سه  البع�ض  ف�سوق  لغريه،  املجال  فرتك 
على اأنه املثقف الواعي الذي يحمل هموم 
والثقافة،  واالأدب  االمة  وق�سايا  العامة، 
ال�سا�سات وحروف اجلرائد،  اأ�سوار  وت�سلق 
اإىل مئات املجالت، و�سدر  ب�سورته  ودفع 
�سوته اإىل الع�رشات من االإذاعات واملنابر 
للم�سهد  املت�سدر  فا�سبح  االإعالمية، 
ان�ساق  البع�ض  ولكن  الروبي�سة  هو  الثقايف 
املتفرج،  موقف  وقف  والبع�ض  لدعواته، 
على  لنا  و�سدره  الرويب�سة  مدح  والبع�ض 
والبع�ض �سب جام  ولبيب زمانه،  اأديب  اأنه 
غ�سبه باالنتقاد »واجلعجعة« دون اأن يتخذ 
موقفا اإيجابيا واحدا، فبدل اأن يتخذ خطوة 

لالأمام؛ تراجع األف خطوة للوراء. 
الروبي�سة  دعم  عن  اذن  امل�سوؤول  فمن 

بطريقة اأو باأخرى؟؟
اإنه املثقف الذي انعزل، ومل يحرك �ساكنا 
هروبه  لربر  اأجوبته  يف  ال�سلبية  تلب�ض  بل 
من الواقع الذي يواجهه، فلما ت�ساأله ملاذا 

ابتعدت كمثقف؟؟ 
هم  وال  ثقافة  يبق  مل  باالإجابة  ي�سارع 
من  ترى  واأنت  الثقافة  فاأين  يحزنون، 
من  حفنة  فهم  الثقايف،  امل�سهد  يت�سدر 
كان  االأدب عندما  الرويب�سة، ويرتحم على 

اأدبا والثقافة ثقافة !!!
اإن امل�سوؤول عن هذا امل�سهد هو اأنت اأيها 
املثقف املنعزل ال�سلبي، فلو �سنت مكانك 
حقا ملا تربع الروبي�سة على �سدر امل�سهد 

الثقايف، فاأنت امل�سوؤول اأوال واخرا. 

حممد ابراهيمي – اجلزائر

الذين  الباحثني  من  الكثري  يقول 
الكتابة،  عامل  يف  تخ�س�سوا  
احلروف  عامل  يف  وغا�سوا 
الكاتب  غرار  على   ، والكلمات 
�ساحب االأنامل الذهبية الدكتور 

عبد الكرمي بكار
”القارئ اجليد الي�ست�سلم ملا قراأ 
امل�سائل  ما  نف�سه  ي�ساأل  واإمنا 
التي حاول الكاتب حلها وتقدمي 
درا�سة  فالواجب    ” حولها  روؤى 
املرغوب ودرا�سة منهجية االأخذ 
من معامله وما احتواه من معان 
وخفايا وقراءة لباطن املعاين ال 
الظاهر واجللي منها ،  كما يرون 
اأن الفرد يع�سق اخلو�ض يف ماهو 
خمتلف فيه لذلك فاحلديث عن 
الكتابة  لق�سايا االأمة �سار اليوم 
جاد  قلم  كل  على  ملحة  �رشورة 
له مبادىء وقيم وجتربة ال بد  اأن 
يخو�ض فيها ، و على كل قلم اأن 

ميالأ
عامل  ليواجه  احلربية   ذخريته 
التي  واالأفكار  الت�سورات 
والتوجه  االأمة  اأولويات  تنايف   
ي�ستغل   ، حّمكمة  ن�سو�ض  نحو  
�سيفرة  باإحداث  فيها   الباحث 
التغيري يف هذه االأمة باإعادة بناء 
ال�سائدة  اللغوية   تركيب املعاين 

الياأ�ض  تزرع  والتي  يف املجتمع  
والنوع واخل�سوع فيه فمثاال على 
فواجب  اأمل   لفظة  جند  ذلك 
بني  قلب  اإحداث  اليوم  الكاتب 
لها  االأمل  فن�سنع  وفائها   المها 
، وباالأمل ي�ساغ املجد  ، وتبنى 
احل�سارات ويوؤرخ لالأمم، اإن هذا 
اأن  ا�ستطاع  الذي  الغوي  البناء 
يحدث تغريات هامة يف الرتكيب 
  ، للب�رش  واملعنوي   الفهمي 
فهمية  قاعدة  بناء  من  �سيمكننا 
واملتابعني  القراء  لدى  �سليمة 
تهتم  والتي  االإن�سانية  للن�سو�ض 

بق�سايا االأمة.
الفر�ض  مربط  اإىل  هنا  ن�سل 
الب�رشية  عليه  اأ�س�ست  والذي 
بالنف�ض  االرتقاء  بعد  جمعاء 
ولعل    ، بالغري  االرتقاء  اإىل 
مدى  ركون  يد  ال  اليوم  �سبابنا 
لهذه  و  الأمتهم  الكتابة  اأهمية  
الق�سايا التي اأن امتدت ومتددت 
ف�سي�سلهم جحيمها، فبعد تف�سي 
وامليوعة  ال�سفه  من  الكثري 
والتي  احلالية،  الن�سو�ض  يف 
ت�سوقهم اإىل ال�سذاجة واالن�سالخ 

عن القيم واملبادئ االإ�سالمية.
كل  ي�سدد  اأن  الواجب  من  �سار 
خدمة  نحو  قلمه  زخات  كاتب 
يُرفع  فبالكتابة  االأمة  هذه 
املظلومني  عن  الظلم  حجاب 

عن  التيه  �سباب  ينق�سع  وبها 
اأعني اأبنائنا ، وبها ي�ستقيم الفهم 
العمل  ماهية  االأفراد  ويدرك 
التطوعي الذي ق�سده اهلل تعاىل 
يف  قوله :«ومن تطوع خريا فهو 
االآية  البقرة  �سورة  يف  له«   خري 
184، حتى واإن كان تطوعا للذات 
التطوع  هذا  ي�سبح  اأن  فاالأبلغ 
اأحوال  وي�سلح   ، للغري  متعديا 
�سلى  النبي  عن  فما جاء  النا�ض 
الرحمة  ر�سول  و�سلم  عليه  اهلل 
واأف�سل  النا�ض  اأنفع  اأن  املهداة 

قولك  فما  للنا�ض  اأنفعهم  النا�ض 
حقه  ويهظم  وي�رشد  يقتل  فيمن 
ويظلم يف  اأمالكه  على  وي�ستوىل 

عقر داره. 
حمل  اإن  واالأدباء  الكتاب  مع�رش 
لواء الدفاع عن اأحوال االأمة ومما 
يكون  اأن  قبل  هو �رشف  تعانيه  
وجل  عز  فاملوىل  حب  اأو  ميول 
ر�سله  الأقوى  املكانة  هذه  منح 
وهي  ر�سله  من   العزم  اأويل  من 
اأبطالهم،  ولواء  خياوهم  مهنة 
فكونوا �سندا الإخوانكم   ودعما 

اهم يف ماآ�سيم، وار�سموا الب�سمة 
ال  اآت  فالن�رش  ثغورهم  على 
حمالة ، واقلبوا من هذه الفو�سى 
املتناثرة هنا وهنا واجعل ا منها 
ولالأمة  لالإ�سالم  حامية  دروعا 
 ، جمعاء.  جمعاء   وولالإن�سانية 
االأمة  بو�سلة  وانتم  ال�سند  فاأنتم 
نحو حتديد الفهم ال�سليم، وعليه 
فاأنت ر�سالة والكتابة قدر عليك 
به  تنفع  ما  منه  تنل  فاغتنمه 

نف�سك واأمتك .

اإبداعات ال��سط 

ح�سني علي غالب – بريطانيا

و  هو  يتبادل  »امل�سبوه«،  البيت  اإىل  اأ�سدقائه  و  هو  يدخل 
اأ�سدقائه النظرات و ال�سحكات الغري »بريئة«.

بيدها   « االأخرى   « االأمور  ،و  البيت  تدير  التي  ال�سيدة  توؤ�رش 
لالأ�سدقاء ..؟؟

،يدخل  للغاية  فرح  هو  و  االأوىل  للغرفة  االأول  ال�ساب  يدخل 
على  اتفق  و  �سيء  كل   « »عاين  اأن  بعد  للغرفة  الثاين  ال�ساب 

ال�سعر .
يدخل ال�ساب الثالث و يتفق على اأن يح�سل على �سيء » مميز« 

..؟؟
كان ال�سوء االأحمر اخلافت ي�سيء الغرفة ..!!

اأن يحتفظ  يريد  بهدوء �سديد فهو  ثيابه  الثالث  ال�ساب  ينزع 
»بطاقته« لالأ�سياء االأخرى .

ينتهي من نزع ثيابه و يتقدم نحو ال�رشير ،و هو عاري اجل�سد 
بالكامل .

مي�سك اللحاف باأطراف اأ�سابعه ،و ي�سحبه رويدا رويدا .
يظهر اجل�سد العاري االأخر ،و عيناي ال�ساب تكاد تخرج من 
راأ�سه. يرمي ج�سده على ال�رشير ،و يالم�ض بروؤو�ض اأ�سابعه 

اجل�سد املقابل لكي ي�ستك�سفه و يتعرف عليه..!!
لكي  فري�سته  على  لالنق�سا�ض  وي�ستعد   ، رمقه  ال�ساب  يبتلع 

يفرغ كل �سحنات الطاقة التي يحتفظ بها .
ترت�سم االبت�سامة على وجهه ،و يقول ب�سوتا خافت : 

- مرحبا يا حلوة .
ي�ساب ال�ساب بالذهول و الهلع ،ي�رشخ باأعلى �سوته ..؟؟

ج�سده  ،يغطي  قوة  من  اأوتي  ما  بكل  ال�رشير  على  من  يقفز 
العاري بيديه ..!!

تدخل ال�سيدة التي تدير البيت الغرفة ، لكي تعرف ما الذي 
حدث »لزبونها« ..؟؟

قول  ي�ستطيعا  ال  فكلهما  �سامتا  ،و  خائفان  االثنان  اأن  جتد 
احلقيقة .

،و  ال�ساب  اأخت  اإال  هي  ما  الهوى  بائعة  اأن  هي  احلقيقة  اأن 
ال�ساب اأراد اأن ميار�ض هوايته املعتادة مع اأخته .

ابتلع كل واحدا منهما ل�سانه ،و هو يحتفظ بجزء من »  لقد 
العار » .

العار

غربة وطن 
عبدال�سمد قادري/ اجلزائر 

حمت االأمواج اخلافتة يف و�سط زرقة البحر 
�سواد  الأن  البرتويل  االأزرق  عنه  يقال  الليلية 
هذه  فتولد  البحر  بزرقة  ميتزج  ال�سماء 

اللحظات التي اأعي�سها ...
اأفكر يف م�ستقبلي يف  اأنا  جائتني  الفكرة و 
هذا البلد ... فكرت مرارا و اأردت اأن اأجد 
اأجد  اأن  �سوى  حل  اأي  اأجد  مل   ... احللول 

وطن يل غري وطني ...
حاولت البقاء لكن مل اأجد �رشوطه ... �ساب 
هي  نعم   ... الع�رشين  و  اخلام�سة  يف  مثلي 
اأنا  اأين  اإىل   ... الثالثني  عن  اأعوام  خم�سة 
ما�ض ... بدون عمل و اإن عملت فلن يكون 
بع�ض  على  للح�سول  �سعيا  �سوى  عملي 
اأقتنيها  التي  �سجائري  اأجل  من  الدنانري 
نعم   ... وطني  يف  غربتي  هم  تن�سيني  كي 
عمل  عن  اأبحث   ... وطني  يف  اأنا  غريب 
ب�سخ�سية  لي�ض  اأبي  القهقهات  و�سط  هههه 
يف  مكانا  وجدت   ... احلكومة  يف  بارزة 
الأن  ي�سعى  �ساحبها  لكن   ... ب�سيطة  �رشكة 
على  يح�سل  لكي  مني  �سبابي  كل  ي�ستنزف 
مايل له ... اأموالكم ملك لنا ... لنا نحن من 
نركب االأمواج االآن ... اإنهم نائمون نعم اجلو 
جد بارد و برودة البحر عالية ... كم نحن؟؟؟ 
... هل ت�ساألني ... عن من تتحدث عن الذي 
هرب من اأجل اإيجاد حريته الأنه اإفتقدها يف 
وطنه اأم عن الذي اأراد املغادرة للبحث عن 
عي�ض كرمي ... دعني اأحدثك عن الثاين ... 
اأو   ... يعي�ض كما يحلبم  اأن  اإنه �ساب حاول 

باالأحرى كما يريد فقط ...

د. وليد جا�سم الزبيدي/ العراق.
تقّحمَت احلياَة وكنَت فردا..

ومن بني النجوِم بزغَت فردا..
اأنخَت الليَل �سبحاً تعتليِه

�سمو�ٌض �سغتَها لغٍد يُفّدى..
عزمَت فاأيقَن املا�سوَن ُطّراً
باأّنَك �رشَت للجاّلِد حلدا..
الأّنَك ما اأردَت الق�رَش قيداً

َفداَك الطنُي فا�ستذوقَت �سهدا..
الأّنَك ُدّرةُ االأزماِن مهما

تقادَم عمُرها جُتلى فتندى..
الأّنَك للّطغاِة �سمخَت حّراً
الأّنَك للُحفاِة ُملكَت عبدا..
تُ�سائلني العيوُن لقْد �سرْبنا

رِب موعوٌد �سيُهــدى..؟ اأَ بَْعَد ال�سّ
اأَ بعَد االأبعديَن هنا لقاءٌ؟

اأَ بعَد االأقربنَي ِعدًى األّدا..؟
اأ�ساعونا )واأّي فتًى اأ�ساعوا(
األوفاً يف املقابِر لْن تُـَعـّدا..
�َسِل التاريَخ لن يُنجيَك طيٌب
فتلَك حرابُهم تُنبئَك َرّدا..
فال بنَي ال�سقوِر هنا حماٌم

وهذا ال�سوُك لن يعطيَك َوْرَدا..
وللُمحتِلّ اأنياٌب وظْفٌر

يُبّدُل اآجاًل مْن فيِه ِجلْدا..
يُفّرُق اأّمًة ويُذيُب اأخرى

وينحُر اأختَها ويديُر َخــّدا..
)فتقتلنا املنوُن بال قتاٍل(

وتذهُب ريُحنا �سيبـاً و ُمْردا..
�سالٌم وال�سالُم لُه دروٌب
�ستاأوينا معاً اأَّباً وَجّدا..

عراٌق والعراُق �سواُد خرٍي
�سيهزُم طامعاً ويفُكّ قيدا..
اإذا وقَف اجلميُع وكاَن �سوٌت
ي�سُكّ م�سامعاً ويُفُلّ كبدا..
اإذا كاَن ال�سالُم على بالدي
رداًء فالهوى طيٌف واأكدى..
اإذا نه�َض اجلياُع وكاَن خبزاً
�سيبنوَن ال�سماَء وما اأ�َسّدا..

َدا ..! لأّنَك �سرَت للجاّلِد َلْ

كوثر قا�سم 
اإذا  مت فن، اأي  يقال عن ال�سّ
فنانا يف �سمتك،�ستكون  كنت 
ما  وهذا  كالمك،  يف  مبدعاً 
اأرى به اأنا اأي�سا، نعم اأرى اإذا 

تفنن املرء يف
�سمته اأبدع يف كالمه.

حكامنا،  وحال  حالنا،  وهو 
وجمتمعنا،�سامتون يف الواقع 
مبدعون يف املواقع ، �سمتهم 

قاتل.
اليعني �سمتهم جهل مبا يقع، 
حولهم  ما  اأن  اليرون  ولكن 

ي�ستحق
املبكي  امل�سحك  الكالم، 

ال  فالكالم   ، حق  على  اأنهم 
يجدي نفعا ،

به  قاتل ال حتيا  �سمتهم  لكن 
الروح وتتنف�ض �سمتهم تعتليه 

غيمة
والحتجب  تنجلي،  ال  �سوداء 
وراءها �سم�َض ُحرّيِة وال نَ�رْشٍ 

اأو نه�سة.
اأ�ساليب  كتاباتهم  يف  فتكرث 
الهجاء واملديح ،واأفعاله تهب 

كما الريح
اأنواع  بكل  القلب  يك�سى   ،
اخلريية  لدين  اجلراح 

امل�ستباح .
تغت�سب  حني  قاتل  �سمت 

من  والجتد  االأوطان  حرية 
مي�سح دمعتها

االأليمة، اأو يغطي ما متزق من 
ثياب عفتها .

�سمت قاتل حيث جتد طفال 
تبغا  يبيع  ال�ساد�سة  عمر  يف 

وحلوى
والير�سى  املعاق  اأبيه  الإعالة 
�سهلة  لقمة  تكون  اأن  الأمه 

لالأخر ،
يقينا  يعلم  �سنه  �سغر  فرغم 
اأن اخلارج �سيء جدا كغابة ال 

يحكمها
�سيد وال حكيم ير�سدها ،حتى 
حمار  وال  يحاور  قرد  ال  اأنه 

يجادل ،
�سمت رهيب قاتل دامي حني 
تزهق النف�ض وال دمعة تذرف 
ت�سمع  اأه  وال  يعرتك  قلب  وال 

وال روح حترتق .
تقتل  حني  قامت  �سمت 
قبل  كبرينا  فتجد  االن�سانية 

�سغرينا ي�سب
الدهر حمبط من بالده يعاتب 
يعلم   ، الذي كتب عليه  القدر 
قدره  تغري  ي�ستطيع  اأنه  جيدا 
بكلمة  ويقني،ال  بدعاء  نعم 

تقولها اأو قارب تقطع
قطع  قبل  اأمك  اأنفا�ض  به 

اأنفا�سك به .

ال�سمت القاتل:
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الأدب .. والإيحاء  الإباحي  يف الرواية العربية 
�سليمة مّليزي

الأدب يف  كلمة  ن�صف  حني 
يعني  فهذا  الفنون  خانات 
العمال  اأ�صمى  من  اأنه 
و�صف  يف  البداعية 
يف  الن�صانية  الخالق 
لالأديب  اليومية  احلكايات 
�صاعراٌ  اأكان  �صواء  املبدع 
لذلك   ، روائياٌ  اأو  قا�صاٌ  اأو 
اأنبل  ت�صنيفه من  بد من  ل 
الأعمال الفكرية التي توؤرخ 
الزمن   من  معينة  حقبة 
اذهان  يف  را�صخة  وتبقى 
التاريخ  وخالدة عرب  القراء 
 ، واأجيال  لأجيال  تروى 
العمال  يف  اجلن�س  و�صف 
ا�صا�صية  تيمة  البداعية 
التاريخ �صواًء عند  منذ بداأ 
لكنه   ، العرب   اأو  الغريق 
تراجع بعد ظهور الديانات 
وقدا�صة  حلرمة  ال�صماوية 
 ،  ، الن�صان  عند  الدين 
التاأويالت  تنّوَعت  كما 
جعل  مما  الن�صل  وحت�صني 
اأجل  من  المثل  هو  الزواج 
ان�صاء  عائلة �صليمة من كل 
الفوارق اخلارجة عن قانون 
و�صف  وا�صبح   ، الب�رشية 
الروائيني   عند  اجلن�س 
اليحاء اىل جماليات احلب 
حيوانية  ممار�صة  منه  اأكرث 
ليلة  الف  ان ق�ص�س  ،رغم  
رمبا  التي  ال�صلية  وليلة 
الهند  من  ا�صلها  اىل  تعد 

من  حكايتها  تخلوا  ل   ،
ان  غري   ، للجن�س  الو�صف 
حتى  فيها  عدلوا  العرب 
عرب  تتداول  ق�صة  تبقى 
احرتام  اأجل  من  الجيال،  
العربية  الرواية   ، القارئ 
على حداثتها مل تكن مبناأى 
اجلن�س  عن  التعبري  عن 
خا�صة الكال�صيكية عاجلت 
على  بالرتكيز  اجلن�س  
الثيمات املاألوفة املرتبطة 
الفحولة   ، بالزواج، اخليانة 
الرواية  كتاب  اأ�صهر  من   ،
الذين عاجلوا احلب املثايل 
اأكرث من الغو�س يف لقطات 
بالأخالق  خملة  جن�صية 
جند   ، املحافظة  العربية 
الروائي  عند  جليا  هذا 
جنيب حمفوظ  واأبو الق�صة 
 ، ادري�س  يو�صف  العربية 
القدو�س  عبد  واح�صان 
وجدنا  اأننا  ال   ، وغريهم 
التي  اليحاءات  تلك  اأن 
اجلن�س   او  اىل احلب  ترمز 
انها  بطريقة  غري مبا�رشة 
جتاوزت بع�س ال�صيء  اأحد 
املجتمع  يف  املحرمات 
بعد   . املحافظ  العربي  
الدبية  النه�صة   هذه 
التي  احلداثة  فرتة  ،اتت 
الروائي و�صف  فيها  جتاوز 
جدا  كبرية  بجراأة  اجلن�س 
املوروث  حرمة  ،انتهكت 
احلكائي العربي يف مقاربة 
التلميح  وجتاوزت  اجلن�س 

جند  حيث  الت�رشيح.  اإىل 
الروائي  اجلراأة    هذه 
يف  �صكري  حممد  املغربي 
والروائي  احلايف{  )اخلبز 
بوجدرة  ر�صيد  اجلزائري  
قد    ، رواية  من  اكرث  يف   ،
تيار  اإىل  الأقرب  كان 
كما  اجلديدة،  الرواية 
كلود  مع  فرن�صا  يف  ظهر 
�صيمون، و�صاحب جراأة يف 
تناول امل�صتور، والعرتاف 
احلميمة  احلياة  بتفا�صيل 
لأبطاله، مثلما هو احلال يف 
روايته الثانية }الرعن{، ثم 
التي   } }املرث  رواية  يف 
م�رش  يف  الن�رش  من  ُمِنعت 

�صنة 2012. 
 اريد هنا ان اتناول  بع�س 
اجلزائريني   الروائيني 
روائيني  عن  النظر  بغ�س 
املعا�رش  الدب  يف  عرب 
جتروؤوا على و�صف اجلن�س 
اجلريئة  موا�صفاتها  بكل 
الروائية  ، حيث  جتاوزت  
�صوي�س   فوزية   الكويتية 
املعهود لرمي الأبطال نحو 
احلدود الق�صوى للممار�صة 
املجتمع  رغم   ، اجلن�صية 
فيه  تعي�س  الذي  املحافظ 

.
الرواية  اىل  التطرق  اردت 
احلديثة يف اجلزائر وبع�س 
اخرتقوا  الذين  الروائيني 
يف  اجلن�س  و�صف  حدود 
يحكي  من  ومنهم  الرواية 

ال�صخ�صية   جتربته  حتى 
اجلن�س  مع  عالقته  يف 
بو�صف  احلبيب   اأو  الخر 
تفا�صيله  بكل  اجلن�س  
و�صف  واخرتاق  حدود يف 
احلب احلامل كما قراناه  يف 
الرواية الكال�صيكية ، حيث 

جتاوزت حدود املعقول .
الذين  الروائيني  اأكرث  من 
اجلن�س  طابوهات   ك�رشوا 
الزاوي  اأمني  الروائي  هو 
اإبلي�س«  »�صارع  رواية  يف   
تروي  كنموذج،    اأخذتها 
قائد  حكاية   الرواية  هذه 
اإ�صحاق  والدة  يتزوج  ثوري 
اأن  بعد  الرواية{  }بطل 
اأثناء  لزوجها  كميناً  دّبر 
فيكرب  اجلزائرية.  الثورة 

داخله  يف  ويكرب  اإ�صحاق 
ال�صعور بالنتقام جتاه هذا 
والده،  حرمه  الذي  الرجل 
املنا�صبة  الفر�صة  ويجد 
زوجته  خالل  من  لالنتقام 
ال�صابة  زبيدة،  الثانية 
اجلميلة فيغريها وت�صتجيب 
له، ويعي�صان عالقة ملتهبة. 
اأنها  زبيدة  بعد ذلك تخربه 
الفرار  فيقرر  منه،  حامل 
اإىل دم�صق حيث �صيقيم يف 
فندق تقيم فيه فتيات الهوى 
ف�صولً  ليعي�س  املغربيات، 
املتع اجل�صدية،  اأخرى من 
بريوت  اإىل  معه  تنتقل 
مع  ليعمل  اإليها  يغادر  التي 
�صاب جزائري يف »موؤ�ص�صة 
حلفظ  والإميان  الرحمة 

اجلن�س  فيمار�س  اجلثث«. 
مع ع�صيقاته وظهره م�صنود 
املوتى،  حفظ  بّراد  اإىل 
الأ�رشار  تبداأ  وفجاأة 
بالنك�صاف، وتتهاوى اأمامه 
املت�صرت  �صديقه  �صخ�صية 
حرب  يف  بطولته  وراء 
التحرير اجلزائرية. وهناك 
ف  ُو�صِ اخرى  روايات  
كل  وجتاوز   ، اجلن�س  فيها 
لهذه  وال�رشية  العفة  حدود 
العالقة التي تعترب  حميمة 
اكرث عندما متار�س  ولي�س 
عندما ي�صهر بها الروائي  ،  
يف غياب الرقابة الخالقية 
من  الكتب  هذه  مثل  ملنع 
ال�صدور ، كما حدث للكاتب 
»هرني  ال�صهري   المريكي 

  Henry Miller ميلر« 
ال�رشطان«  »مدار  وروايته  
، واحدة من اأ�صهر الروايات 
عاملًيا،  حظرها  مت  التي 
»�صيئة  باأنها  و�صفت  حيث 
ال�صمعة ملحتواها  اجلن�صي 
رفع  مت  حتى  ال�رشيح«، 
احلظر عنها يف النهاية عام 
1961، والآن ت�صنف كرواية 

رومان�صية كال�صيكية.؟
 ، مطروحا  ال�صوؤال  يبقى 
يو�صف  الذي  الديب  هل 
 ، تفا�صيله   بكل  اجلن�س  
مغايرة   روايات   وتقدمي 
ُمنغلق،  جمتمع  لطبيعة 
من  قيمه  على  حمافظ 
الآخر،   ثقافة  يف  الذوبان 

يعترب روائيا ناجحا ؟ 

اإبداعات الو�سط 

احت�صنت ف�صاءات »جامعة ال�صارقة ال�ّسارقة/اأ�سمهان الفالح
و  م�رشح  و  اخلّط  �صاحة  و  للفنون 
اإبداعات  املائّية«،  املجاز  واجهة 
ما  توّزعت  امل�صارب  متعددة  فنية 
الفّن  و  العربي  اخلّط  لوحات  بني 
و  التقليدية،  ال�صناعة  و  الرتكيبي 
تندرج  خمتلفة  معار�س  يف  ذلك 
ال22  الدورة  فعاليات  �صمن 
الإ�صالمية  الفنون  ملهرجان 
اإىل حدود 21  يتوا�صل  الذي 

يناير املقبل.
عبداهلل  الأحد،  افتتح  و 
دائرة  رئي�س  العوي�س 
و  بال�صارقة  الثقافة 
هذه  املهرجان  مدير 
بح�صور  املعار�س، 
الفنانني  من  عدد 
الت�صكيليني  و 
و  امل�صاركني 
و  الإعالميني. 
يف  الرحلة  بداأت 
الإبداع  عامل 
اخلط  و  الفني 
معة  بجا
قة  ر ل�صا ا
حيث  للفنون، 
بهو  تزين 
معة  جلا ا
من  بعدد 
ت  حا للو ا
الفنية �صمن 

معر�صني«كتب 

»النظرية  و  الن�صق«  عن  خارجة 
املوحدة« اأقامهما امل�رشي اإ�صالم 
علي و الأمريكية مريي واجنز. و يف 
بيوت اخلطاطني و جمعية الإمارات 
لفن اخلط العربي و ب�صاحة اخلط 
الت�صكيليني  الفنانني  من  ثلة  عر�س 
عن  لوحات  الأجانب  و  العرب 
الإ�صالمية  و  العربية  الزخرفة 
و  اأنواعه.  بكل  العربي  اخلط  و 
احلرف  جماليات  احل�صور  اكت�صف 
احلا�رش،  و  املا�صي  بني  العربي 
 15 مقتنيات  ي�صم  معر�س  هو  و 
اأكرث  اأجنزوا  دول  من عدة  خطاطا 
ت�صمل  متنوعا  فنيا  عمال   40 من 
كل اخلطوط. و احتوى معر�س »ما 
اأوقور  �صيماء  للفنانة  الزمن«  وراء 
التذهيب  اأعمال  جمموعة فنية من 
اأجنزت بني الأعوام 2008 و 2019، و 
يك�صف املعر�س احلايل عن عينات 
الفن  يف  تطورت  التي  التذهيب 
اليوم،  البداية حتى  منذ  الإ�صالمي 
و تهدف الفنانة اإىل تقدمي تعليقات 
فنية خمتلفة تعرب الزمن لت�صل اإىل 

حا�رشنا. 
عمر  التون�صيان  الفنانان  قدم  و 
معر�صا  جدو  بن  عامر  و  اجلمني 
عدة  �صم  و  »قريوانيات«  بعنوان: 
لوحات عن اخلط العربي املكتوب 
املجوهر  اخلط  من  �صتى  بطرق 
و  املغربي  الثلث  و  املب�صوط  و 

الزمامي و غريها. 
تقليدية  »�صناعات  معر�س  يف  و 
قا�صموف  للفنانني  خوارزم«  من 

�صيخة  و  اأنور  نزاروف  و  جمول 
بع�س  الأعمال  ج�صدت  عبداهلل، 
احلياة  و  التاريخية  الق�ص�س 
اليومية لالأوزبكيني و هي عبارة عن 
اأحد  النحا�س  من  مزخرفة  اأعمال 
املوروثات التقليدية لهذا ال�صعب. 
و يحيل معر�س »اخليال« للفنانني 
�صاهي  زينب  و  اأغامريي  حم�صن 
الفنانان  يقدمه  مبهرا  اإبداعا 
ب�رشية  لغة  ذات  فنية  بروؤية 
ن�صخ من  مده�صة من خالل عدة 
من  العديد  اإىل  اإ�صافة  القراآن، 
زخرفية  اأعمال  و  اخلطية  القطع 

تزين متاحف مرموقة. 
افتتاح  اخلط  �صاحة  �صهدت  و 
التقليدي  ال�صرياميك  معر�س 
للفنان  ع�رش  ال�صاد�س  القرن  يف 
بواجهة  اأما  جور�صوي.  حممد 
افتتاح  فتم  املائية  املجاز 
اأفق  »من  هما  فنيني  معر�صني 
نرتا  �صرينتانا  للفنانة  اأفق«  اإىل 
لليابانيني   /لعب«  »تاأمل«  و 

كاز�صريان و كايتو�صاكوما.
�صكله  الفني  التجهيز  ي�صتلهم  و 
الإ�صالمي  الهند�صي  النمط  من 
امل�صنوع من املرايا، كما �صيعمل 
من  كايتو�صاكوما  و  كاز�صريان 
كبرية،  �صوتية  اآلة  الفني  التجهيز 
من  م�صتوحى  لل�صالة  مكانا  و 
م�رشح  باحة  كانت  و  امل�صجد. 
املجاز مكانا للعمل الفني »مبنى 
ينمو«. و اأ�صار �صاحب العمل الفنان 
اأن  اإىل  قرعلي  اأحمد  امل�رشي 

امل�رشوع املقدم جزء من م�رشوع 
تباعا يف كل  ي�صتكمله  اأكرب  حتتي 
ال�صكل  تطوير  حماول  عر�س، 
املعماري يف احل�صارة الإ�صالمية 
متخيال  كنّحات،  نظره  وجهة  من 
هذا  من  م�صتوحاة  كاملة  مدينة 
قرعلي  روؤية  تقوم  الفني.  الإرث 
جميع  �صياغة  اإعادة  جتربة  على 
و  الإ�صالمية  العمارة  عنا�رش 
اإطار  �صمن  ا�صتخدامها  اإعادة 

احل�صول  بالتايل  و  احلداثة 
مدينة  لإن�صاء  اإلهام  م�صدر  على 
كل  يف  تدريجيا  اإجنازها  �صيتم 
قدم  اأن  له  �صبق  فقد  معر�س، 
معر�س  يف  املدينة  هذه  بوابات 
الأكادميية امل�رشية للفنون بروما 
يف عام 2006 حيث ا�صتخدم فيها 
ل  خمتلفة  باأ�صكال  املقرن�صات 
تتبع الطريقة املعتادة للقواعد و 

الأمناط.

جمالّيات اخلّط العربّي بني املا�سي و احلا�سر:

امينة نا�سر – اجلزائر 

يل �صديقة من �صوريا، تت�صل بي مذ 
اأيام غري اأين ل اأرد على مكاملاتها، 
اأعرف كل ما تود اأن تخربين به متاما 
اأن  يف  ترغب  الذي  كل  اأعرف  كما 

تتفوه به �صفتاي على م�صمعها...
التي  مدر�صتها  عن  �صتحدثني 
حديثها  �صيقطع  ثم  ركاما  اأ�صحت 
فاملدر�صة  غزيرا  املنهمر  دمعها 
الأماكن  اأحب  كانت  قد  البي�صاء 
الذي  بيتها  عن  �صتكلمني  اإليها، 
�صي�صتوقف  ثم  متناثرا  �صار حجرا 
فالبيت  اأخرى  مرة  الدمع  كالمها 
على �صغره قد كان ق�رشها، �صرتوي 
يل عن متجر الرغيف الذي ما عاد 
له وجود يف هذه الدنيا، وعن احلقل 
مليء  لأنه  احلب  فيه  نرث  ما  الذي 
عميقا  نف�صا  �صتاأخذ  بال�صظايا، 
حلظات  و�صت�صمت  تتنهد،  اأن  قبل 

عرباتها  كالدجلة  تتدفق  اأن  قبل 
تتبعها  ثم  اأمي  بكلمة  تتلفظ  اإن  ما 
برحمة اهلل عليها، ل كفن ول مدفن 

فالأنقا�س قربها...
املزيد  قول  عن  �صتعجز  هنا 
ال�صغري  بيتي  من  اإليها  فاأر�صل 
اأر�صل  اجلزائر،  عا�صمة  بو�صط 
التي  والأمل  ال�صرب  بكلمات  اإليها 
اأحفظها من قبل معرفتي بها وتلك 

التي تعلمتها من اأجلها.
اأرد  ل  واأنا  الآن  تت�صل  �صديقتي 

على ات�صالها، اأفتعرفون مل؟
وتروي  وتكلمني  �صتحدثني  لأنها 
عن  واملزيد  واملزيد  املزيد  يل 
نفذت  فقد  اأنا،  اأما  اأوجاعها 
العامل  راأيت  ملا  الكلمات  كل  مني 
على  يزيد  اأن  اإىل  ي�صعى  القا�صي 
كل  مني  نفذت  وجعا،  وجعها 
يزيدها  ان  اريد  ول�صت  الكلمات 

نفاذها فجعا.

ليتني كنت بالقد�س عا�سقا
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ال�صكري! داء  لعالج  الإن�صولني  حقن  عن  "القهوة" عو�صا 
�أن  �سوي�رس�  من  باحثون  ك�سف 
يكون  لن  �ل�سكري  مر�سى  عالج 
يف حقنة بعد تناول وجبة �لطعام، 
من  جرعة  يف  �سيكون  و�إمنا 
ذلك  عن  عو�سا  »�لإ�سربي�سو«، 
�أن يكون كوب  �لباحثون يف  وياأمل 
كافيا  وجبة طعام  بعد  �لقهوة  من 
�ل�سكري،  م�ستوى  على  لل�سيطرة 
متت  �لتي  �خلاليا  بف�سل  وذلك 
�لإن�سولني  لإطالق  هند�ستها 
عندما ت�سعر بالكافيني يف جمرى 
�لدم وقام �لباحثون بتعديل خاليا 
ل�سنع  �لكلى،  من  �أخذت  ب�رسية، 
�لذي   ،»1-GLP« �ل�سكري  دو�ء 
�لبنكريا�س  يف  بيتا  خاليا  يحفز 
يتحكم  �لذي  �لإن�سولني  لإنتاج 
بدوره يف م�ستويات �ل�سكر يف �لدم، 
وتتم زر�عة �خلاليا �ملعدلة حتت 
م�ستقبالت  �إليها  وت�ساف  �جللد، 
�إطالق  �إىل  توؤدي  �أن  �ساأنها  من 
�لإن�سولني عند ��ست�سعار �لكافيني 

يف جمرى �لدم.
و�أظهرت �لختبار�ت �لتي �أجر�ها 
فريق  قاد  �لذي  فو�سينغر،  مارتن 
�لفدر�يل  �ل�سوي�رسي  �ملعهد 
للتكنولوجيا يف زيوريخ على �لفئر�ن 
مثل  �أن  �ل�سكري،  بد�ء  �مل�سابة 
هذه �خلاليا �لتي يتم �إدخالها حتت 
�جللد، ميكن �أن ت�ستجيب للكافيني 

�أو م�رسوبات  �ل�ساي  �أو  �لقهوة  يف 
على  ي�سيطر  دو�ء  لإنتاج  �لطاقة 
لدى  �لدم  يف  �ل�سكر  م�ستويات 
قام  �جلرعة،  ولرفع  �حليو�نات، 
�لباحثون باإعطاء �لقو�ر�س جرعة 
هذ�  تكون  ولن  �لقهوة.  من  �أقوى 
قبل  من  لالختبار  جاهزة  �خلاليا 

حيث  �لقريب،  �لوقت  يف  �لب�رس 
 »Füssenegger« �رسكة  تعتقد 
�أن ي�ستغرق فريق  �أنه من �ملمكن 
�إجر�ء  قبل  �سنو�ت  ع�رس  �لبحث 
�أن  لإثبات  �لالزمة  �لختبار�ت 

هذ� �لأمر �آمن وفعال.
حتل  �أن  ميكن  �لنجاح  حال  ويف 

�لعادية  �حلقن  مكان  �لتقنية  هذه 
�إعادة  ميكنه  ما  وهو  لالإن�سولني، 
�ل�سكري  �لطبيعية ملر�سى  �حلياة 
و�لذي  فو�سينغر،  �لدكتور  بح�سب 
�ملزروعة  �خلاليا  �أن  �إىل  �أ�سار 
�أ�سهر  �ستة  ملدة  تعمل  �أن  ميكن 

�إىل �سنة قبل �أن ت�ستبدل. 

 ن�صف امل�صابني بارتفاع 
�صغط الدم يجهلون ذلك

يعتقد علماء كلية لندن �جلامعية �أن �لطرق �لتقليدية �مل�ستخدمة 
يف قيا�س �سغط �لدم ل ت�سمح بت�سخي�س �رتفاعه عند �لكثريين 

�لذين يعانون منه ولكنهم ل يعلمون ذلك.
كان  �سنو�ت،   10 خالل  �سخ�س  �ألف   64 بيانات  �لباحثون  وحلل 
�أو بو��سطة  �لتقليدية �ملتبعة،  �لدم يقا�س لديهم بالطرق  �سغط 
�لأجهزة �ملحمولة �لتي تقي�سه ب�سطل متكرر طو�ل �ليوم. وقارن 
�لقلب  �أمر��س  ب�سبب  �ملر�سى  وفاة  توقعات  دقة  �لباحثون 

و�لأوعية �لدموية.
و�ت�سح من �ملقارنة �أن �لأجهزة �ملحمولة طو�ل �ليوم �أدق بن�سبة 
50% من �لطرق �لتقليدية يف �لتنبوؤ بوفاة �ل�سخ�س باأمر��س �لقلب 
و�لأوعية �لدموية. كما �أن 20% من �لبالغني �لأ�سحاء كان �سغط 

�لدم عندهم مرتفعا ولكنهم كانو� يجهلون ذلك.
يف  بالغني  �أ�سخا�س  �أربعة  من  و�حد  كل  �أن  �إىل  �خلرب�ء  وي�سري 
�لعامل يعاين من �رتفاع �سغط �لدم، ولكن مل يتم ت�سخي�سه لدى 

ن�سفهم، لذلك مل ي�سف �لأطباء لهم �أي عالج.

علماء يك�صفون عن اأ�صباب 
الأمرا�ض النف�صية

تقف  �لور�ثية  �جلينات  من  �لع�رس�ت  �أن  بريطانيون  علماء  �أثبت 
يف   �لور�ثة  علماء  و�أكد  �ل�سديدة،  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  ور�ء 
جامعة �إدنربه، بعد در��سة تفا�سيل �حلم�س �لنووي �لب�رسي، �أن 
�ل�سطر�بات �لنف�سية مبا فيها تلك غري �لقابلة للعالج بالعقاقري، 
لحتو�ء  بل  �ل�سديدة،  �لنف�سية  �ل�سدمات  ب�سبب  لي�س  حتدث 
�حلم�س �لنووي �لب�رسي على 80 مورثة على �لأقل، م�سوؤولة عن 
�لعمليات �لبيوكيميائية يف �لدماغ. ووفقا للعلماء فاإن هذه �جلينات 
نف�سها قادرة على قمع �جلهاز �لع�سبي �ملركزي لالإن�سان. ويقول 
�لعلماء �إن بع�س �لنا�س مهيوؤون جينيا لالإ�سابة بالكتئاب �ملبكر، 
�لذي يو�سل �إىل �أ�سو�أ �أ�سكال �ملر�س. و�أو�سح �لعلماء، بعد حتليل 
بيانات  قاعدة  من  �سخ�س  �ألف   300 لـ  �لور�ثة  �ل�سيفرة  بيانات 
و�ل�سكر  �ل�سخ�سية  و�نف�سام  �لقلب  �أمر��س  �أن  �حليوي،  �لبنك 
م�سوؤولة  هي  بل  �جلينات،  ت�سببها  �لتي  �لوحيدة  لي�ست  �لور�ثية 
)�جلينات( عن �إحد�ث ��سطر�بات نف�سية خطرية حتى لدى �أكرث 

�لنا�س �سحة.

 كل ما جتب معرفته 
عن »النوم النظيف«!

يتد�ول �ليوم يف �لأو�ساط �لطبية م�سطلح جديد يعرف بـ »�لنوم 
�لنظيف«، وي�سبه يف هدفه م�سطلح �لأكل �ل�سحي، �لذي �نت�رس 

على نطاق و��سع مع و�سول �لقرن �لو�حد و�لع�رسين.
كذلك  و�حلمية،  �لع�سوي  بالغذ�ء  يعنى  �ل�سحي  �لأكل  �أن  وكما 
�لليلي،  �لنوم  �ساعات  من  كافية  مبقادير  �لنظيف«  »�لنوم  ين�سح 
حت�سن بدورها منط حياتنا �ل�سحي �لعام. فما هي �خلطو�ت �لتي 

يجب �تباعها لبلوغ درجة »�لنوم �لنظيف«؟
عادة ما نوؤجل �لنوم �جليد �إىل �أيام �لعطل و�لإجاز�ت، ما يخالف 
ن�سائح »�ملوؤ�س�سة �لوطنية للنوم«، �لتي تنوه �إىل �رسورة �أخذ 9-7 
�ساعات من �لر�حة �لليلية يوميا. لكن رمبا تكون �لتز�مات �حلياة 

�ملعا�رسة هي �لتي متنعنا من حتقيق ذلك.
وتقول �ملوؤ�س�سة �إن »�لنوم �لنظيف« ل يتحقق باأخذ �لعدد �لكايف 
�ل�ساعات فقط، و�إمنا هو جمموعة عو�مل و�جب حتقيقها،  من 
لال�ستمتاع بجودة ر�حة عالية ليال، و�إنتاج مميز نهار�. وتوؤكد �أن 
�أو  �لغذ�ئية  �حلمية  عن  تقل  ل  بالنوم  لاللتز�م  �ل�سحية  �لأهمية 

�لتمارين �لريا�سية. 
وتتج�سد بع�س �لعو�مل �لتي حترمنا من هذه �جلودة يف ��ستخد�م 
�لهاتف �لذكي لفرت�ت طويلة قبل �لنوم، �أو �رسب كميات كبرية من 

�لكافيني �أثناء �لنهار.

كيف تخدعك م�صلقات الأطعمة لتناول املزيد من ال�صعرات احلرارية؟
ت�سرتك معظم �حلميات �لغذ�ئية �لتي تهدف 
�إنقا�س �لوزن، بالعتماد على �لتخفيف  �إىل 
من كمية �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي يتم تناولها 
ب�سكل يومي، وتلتزم �رسكات ت�سنيع �لأغذية 
يف  �لد�خلة  �ملكونات  كمية  باإدر�ج  عادة، 

عملية �لت�سنيع.
�إل �أن �لعديد من �ل�رسكات، تلجاأ �إىل بع�س 
�حليل، �لتي من �ساأنها زيادة مبيعاتها، وحث 
�مل�ستهلكني على �رس�ء �لأغذية �لتي ت�سّنعها، 
من  كبرية  كمية  على  حتتوي  ل  �أنها  مدعية 
�ل�سعر�ت �حلر�رية �أو �ملو�د �مل�سببة لزيادة 

�لوزن، يف �لوقت �لذي تكون �حلقيقة عك�س 
ذلك.

�رسكات  جميع  على  �لقانونية،  �لناحية  ومن 
�لأطعمة  حمتوى  تو�سح  �أن  �لأغذية،  �إنتاج 
�حلر�ية،  �ل�سعر�ت  من  تنتجها،  �لتي 
وغري  و�ملعادن،  و�لدهون،  و�ل�سكريات، 
ذلك، وهذ� بالفعل ما تفعله هذه �ل�رسكات، 
�لكثريون، وهي  مع حيلة ب�سيطة يغفل عنها 
�ملوجودة  �حلر�رية،  �ل�سعر�ت  كمية  �إدر�ج 
بكاملها،  �لعبوة  ولي�س  �لعبوة،  من  جزء  يف 

بح�سب �سحيفة مريور �لربيطانية.

اإجهاد العمل يزيد احتمالت الإ�صابة باأمرا�ض القلب 
 قال علماء يف بريطانيا �إن �لإجهاد 
يف �لعمل و�ل�سغوط �مل�ساحبة له 
تزيد �حتمالت �لإ�سابة باأمر��س 
�لقلب و�ل�سكري، وك�سف باحثون 
�لعمل  �سغوط  �أن  لندن  كلية  يف 
توؤثر �سلبا على �لأي�س )�لتغيري�ت 
�لكيميائية يف �خلاليا �حلية �لتي 
�إىل  يوؤدي  ما  �لطاقة(،  توؤمن 
�سغط  �رتفاع  ت�سمل  �أعر��س 
�لكول�ستريول  وم�ستويات  �لدم 

و�ل�سكر يف �لدم �إ�سافة �إىل �لوزن 
�لز�ئد.

تار�ين  بالكلية  �لباحث  وقال 
ت�ساندول �إن در��سة �أجريت على 
مدين  موظف  �آلف   10 من  �أكرث 
ز�د  كلما  �أنه  �أظهرت  بريطاين 
ز�دت  كلما  �لعمل  يف  �لإجهاد 
بالأعر��س  �لإ�سابة  �حتمالت 
باأمر��س  �لإ�سابة  �إىل  �ملوؤدية 

�لقلب و�ل�سكري.

ما تاأثري الأرز البني على ال�صكر يف الدم؟
�لأرز �لبني �أو �لأرز غري �ملق�سور من �لأطعمة �لتي 
وعلى  �ل�سكري،  مر�س  من  �لوقاية  على  ت�ساعد 
�سبط �حلالة عند �لإ�سابة. ن�سبة �ل�سكر بالدم هي 
مقيا�س ملقد�ر �جللكوز �لذي يتم توزيعه بو��سطة 
�لدم  �إىل  �جللوكوز  ويدخل  �لدموية،  �لدورة 
فيفرز  �لن�سويات،  �أكل  عند  كبرية  وبكمية  ب�رسعة 
�لبنكريا�س �لأن�سولني ل�سبط ن�سبة �ل�سكر، فاإذ� مل 
عليك  يكون  بنف�سه  �ل�سكر  �سبط  �جل�سم  ي�ستطع 
�أن ت�سبطه باختيار �لأطعمة �ملنا�سبة و�لتحكم يف 

�لكمية.
من  وغريه  �لأبي�س  من  بدلً  �لبني  �لأرز  �أكل 
�لإ�سابة  خطر  يقلل  �لب�سيطة  �لكربوهيدر�ت 
بال�سكري بن�سبة 16 باملائة يحتوي �لكوب �ملطبوخ 
ويوجد  حر�رية،  �سعرة   150 على  �لبني  �لأرز  من 
�ملقد�ر،  هذ�  يف  �لكربوهيدر�ت  من  غر�ماً   30

قليلة  �لأطعمة  من  ح�ستني  �ملقد�ر  هذ�  ويعادل 
�لطعام  قائمة  تت�سمنها  �لتي  �لكربوهيدر�ت 
 15 �لو�حدة  )�حل�سة  �ل�سكري  ملري�س  �ل�سحية 

غر�ماً(.
مقد�رها  حل�سة  �ل�سكري  مري�س  �ختيار  �أن  �أي 
كوب من �لأرز �لبني �ملطبوخ لي�س مثالياً، ويجب 
�أن يقابله تقليل �أنو�ع �أخرى من �لأطعمة، �أو �ختيار 

ن�سف كوب من �لأرز �لبني فقط.
ويحتوي مقد�ر �لكوب من �لأرز �لبني على غر�مني 
من �لألياف �لتي تبطئ دخول �جللوكوز �إىل �لدم، 
�ألياف  �لن�سويات �لتي حتتوي على  ولذلك تو�سف 

مثل �لأرز �لبني باأنها كربوهيدر�ت معّقدة.
�لوقاية. وتفيد �لدر��سات باأن �أكل �لأرز �لبني بدلً 
�لب�سيطة  �لكربوهيدر�ت  من  وغريه  �لأبي�س  من 

يقلل خطر �لإ�سابة بال�سكري بن�سبة 16 باملائة.
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�أغنامهم،  للحي  يحلب  عنه  �هلل  ر�ضي  بكر  �أبو  كان   )1(
ال  �الآن  �حلي:  من  جارية  قالت  باخلالفة  له  بُويَع  فلما 
يحلب لنا �أغنامنا، ف�ضِمعها �أبو بكر، فقال: بلى الأحلبنَّها 
ين ما دخلت فيه عن خلق كنُت  لكم، و�إين الأرجو �أاَلّ يُغِيّ
عليه، فكان يحلب لهم؛ )�لطبقات �لكربى؛ البن �ضعد، جـ 

3، �ضـ 138:139(.
د �مر�أًة عمياء   )2( قال �أبو �ضالح �لغفاري: كان عمر يتعَهّ
يف �ملدينة بالليل، فيقوم باأمرها، فكان �إذ� جاءها وجد 
غيه قد �ضبقه �إليها، ففعل ما �أر�دت، فر�ضده عمر، فاإذ� 
هو �أبو بكر، كان ياأتيها ويق�ضي �أ�ضغالها �رًسّ� وهو خليفة؛ 

)�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، �ضـ 265(.
 )3( قال �أبو بكر �ل�ضديق ر�ضي �هلل عنه: وددت �أين �ضعرة 
)�لزهد؛ الأحمد بن حنبل، �ضـ90،  يف جنب عبد موؤمن؛ 

رقم560(.
ع جي�ش �أ�ضامة بن زيد،   )4( خرج �أبو بكر �ل�ضديق ليُوِدّ
�لذي خرج جماهًد� �إىل �ل�ضام، وهو ما�ٍش، و�أ�ضامة ر�كب، 
فقال له �أ�ضامة: يا خليفة ر�ضول �هلل، لرتكنب �أو الأنزلن! 
فقال: و�هلل ال نزلت وال �أركب، وما علَيّ �أن �أُغرِبّ قدمي 
�ضاعًة يف �ضبيل �هلل! )�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، 

�ضـ195(.

من تو��سع �أبو بكر �ل�سديق

�حلج:
قد يح�ضب �الإن�ضان �أن �ل�ضفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�ضة �لذي كلف بها �مل�ضتطيع و�عترب 
من فر�ئ�ش �الإ�ضالم على بع�ش �أتباعه 

يح�ضبه �الإن�ضان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َش  ُجّ �أَ�ْضُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُضوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�ش �ملجمل لبع�ش �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�ضالم، ن�ضتبني منه متانة 
�الأو��رس �لتي تربط �لدين باملقا�ضد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�ضد. فال�ضالة و�ل�ضيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �ضابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�ضالم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�ضود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�ضون �حلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه 
�ل�ضجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�ضاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�ضتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ش �ضلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�ضالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�ضوع وت�ضنع �أهم �ملنا�ضك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �ضيئا عن �ضالمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�ضد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�ضل وروعة �ل�ضلوك 

يرجع �إىل م�ضار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة �إَِنّ �ل�ضَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�ضَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َضاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهي  تَ�ضْ

من �ضوء �لقول و�ضوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�ضالة.

�لعالقة بني �ل�سيام و�لدعاء
�آيات �ل�ضيام جاء عقبها ذكُر �لدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َضاأَلََك  َو�إَِذ�   {
َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة  �أُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل  َفلْيَ�ْضتَِجيبُو�ْ 
قال   ]186  : �لبقرة  يَْر�ُضُدوَن{] 

بع�ش �ملف�رسين : )) ويف هذه �الآية 
�إمياءٌ �إىل �أن �ل�ضائم مرجو �الإجابة ، 
و�إىل �أن �ضهر رم�ضان مرجوة دعو�ته 
، و�إىل م�رسوعية �لدعاء عند �نتهاء 
�لتحرير   [  )) رم�ضان  من  يوم  كل 

تعاىل  و�هلل   ]179/2 و�لتنوير 
يغ�ضب �إذ� مل ي�ضاأل قال �لنبي عليه 
�ل�ضالة و�ل�ضالم )) من مل ي�ضاأل �هلل 
يغ�ضب عليه (( ] رو�ه �أحمد 442/2 

و�لرتمذي 3373 [ .

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �رَسِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�ضيان فال حرج علي من ن�ضي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِضَى َوُهَو �ضَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْضيَاَن َوَما ��ْضتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ َتَ ُ َو�َضَقاهُ«)10( و�ضيامه �ضحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �ضَ

�لإميان �ملزور
فلي�ضت �لعربة يف �جلوع و�لعط�ش �إنا �لعربة يف �ملقا�ضد و�ملعاين و�أ�ضول �ل�رسيعة ومل يعف �الإ�ضالم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�ضيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�ضيل مع دمه يف عروقه ينب�ش بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��ضمه:}�أََر�أَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �ضَ �ْضِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�ضَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُشّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َضاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ عالمة �ملكذبني بيوم �لدين �ضوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�ضالة ومل يتوجهو� �إليه باالإخال�ش يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�ش، و�ضوء خلقهم مع �لنا�ش نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخالق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خيه عن �لنا�ش )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلي، وو�ضية �هلل لالأولني و�الآخرين، و�ل�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غي ما �أو�ضي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�ضفهاء. فعندما ي�ضبح هُمّ �مل�ضلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �ضكلية دون �اللتفات �إل مقا�ضدها ودون �إحد�ث 

تغيي يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة �الإميان، وتد �نف�ضاما يف �ضخ�ضية بع�ش �مل�ضلمني، فقد تده 
ى �ل�ضدق، ويُ�ضيء معاملة  ا كثي �ل�ضالة و�ل�ضيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�ضه ال يُوؤمَتَن علي �ضيء، وال يتَحَرّ �ضخ�ضً

�الآخرين، وتده قليل �ل�ضرب عند �لبالء؛ فهو �إذ� مل يتغي بعبادته ومل ي�ضتفد من �أد�ئها.

حمفز�ت خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�ضلمني على �ضيام هذ� �ل�ضهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�ضلم لال�ضتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيي �ضلوكه وعادته. ثانياً : تغي �ل�ضلوك من حيث �لطعام و�ل�رس�ب و�لعبادة، و�ضبط �لنف�ش و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�ضلم هو من يتحكم بنف�ضه ال �ضهو�ته. ثالثاً : تالزم �أد�ء �لعباد�ت و��ضتمر�رها ما بني �ضحور و�ضيام و�ضالة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�ضهر دون �نقطاع، فامل�ضلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت مما ي�ضاعد 

على �ال�ضتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�ضلوك �الإيجابي �جلماعي من خالل �لتز�م �مل�ضلمني بحفظ �أل�ضنتهم وجو�رحهم 
مما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�ضاعد على �لتغيي. �إن كل ما يف �لكون يتغي يف رم�ضان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�ضلم �أن ي�ضت�ضعرها ويتعاي�ش يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيي، �لتغيي �الإيجابي �لذي ي�ضتمر مع �مل�ضلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�ضان.
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�أجنلينا جويل بطلة يف »ذي 
�إيترينلز« للمخرجة كلوي ت�شاو

ال�سينما  ع�ساق  ينتظر 
 2020 عام  يف  العاملية 
يف  مف�سلية  اأحداثا 
هوليوود، ب�سبب وجود اأكرث 
هذه  يف  اأفالم  اأربعة  من 
الن�ساء.  اإخراج  من  ال�سنة 
اإعالمية،  تقارير  وذكرت 
اأن ذلك يُعد قليل احلدوث 
اإال  تر�سح  مل  مدينة  يف 
خم�س ن�ساء للفوز بجائزة 

اأو�سكار الأف�سل خمرج.
اختريت،  التي  واالأفالم 
وومان  »ووندر  هي: 

1984«، بطولة غال غادوت، 
الذي �سيبداأ عر�سه يف يونيو 2020، كاأكرث فيلم منتظر من قبل اأكرث من 

األفني من رواد ال�سينما .
وبداأت املخرجة باتي جينكينز العمل على اجلزء الثاين، بعد انتهائها 
�سي  »دي  بطلة  من  امل�ستوحاة  ال�سل�سلة،  هذه  من  االأول  الفيلم  من 
كوميك�س«، والذي ح�سد اإيرادات بلغت 820 مليون دوالر باأنحاء العامل 

يف عام 2017.
ويف املرتبة الثانية، جاء فيلم »بالك ويدو«، الذي توؤدي دور البطولة 
فيه �سكارلت جوهان�سن، و�سيطلق ب�ساالت ال�سينما يف مايو، وهو من 

اإخراج كايت �سورتالند.
نوفمرب  يف  �سيقدم  الذي  ت�ساو،  لكلوي  اإيترينلز«  »ذي  فيلم  وتاله 
جنوم  اأدوارها  يوؤدي  التي  اجلديدة،  مارفل  �سخ�سيات  من  جمموعة 
من ال�سف االأول يف هوليوود، من اأبرزهم: اأجنلينا جويل و�سلمى حايك 

وكايت هارينغتون.
اأما الفيلم الرابع االأكرث انتظارا للعام اجلديد، فهو »موالن«، من اإخراج 

نيكي كارو، و�سيُطلق يف مار�س املقبل.
ا �ساعدها للخروج من اأزمتها عقب االنف�سال  وكانت جويل حتدثت عَمّ

عن زوجها، ويربطها به 6 اأبناء قاموا بتبني ثالثة منهما.
تكن  »مل  باأنها  املا�سية يف حياتها  القليلة  ال�سنوات  اأجنلينا  وو�سفت 
االأ�سهل، لعدم �سعورها بالقوة«، موؤكدة امتنانها للح�سول على فر�سة 
لعب اأدوار �سخ�سيات تقوم بجمع كل ما لديها من قوة، الأنها تذكرها 
اأقوى  اأنني  »اأعتقد  قائلة:  االأخرى،  قوية هي  تكون  اأن  بقدرتها على 
قليال«. كما اأثنت على الدور الذي لعبه اأوالدها الإخراجها من اأزمتها، 
كانوا  االأوالد  الأن  اأعمل،  »مل  قالت:  اإذ  قوتها،  م�سدر  اإياهم  معتربة 

بحاجة اإيَلّ يف املنزل«.

عابد فهد ي�شتعّد ل�شخ�شية جابر �شلطان من دون نادين جنيم
بينما ينتظر النجم ال�سوري عابد فهد عر�س اأوىل حلقات م�سل�سله الدرامي اجلديد »الهو�س« اأمام الفنانة اللبنانية هبة طوجي يف اأوىل جتاربها 
الدرامية التلفزيونية، حيث يخو�س من خالله حتديًا خا�سًا بالتجربة الدرامية الق�سرية من خالل ع�سرة حلقات درامية، يج�ّسد من خاللها 

�سخ�سية طبيب جتميل تتعّر�س زوجته حلادث يجعلها تفقد الوعي وتدخل يف غيبوبة دائمة، اإىل اأن يقابل بال�سدفة فتاًة تعّر�س وجهها للت�سّوه 
فيحّولها اإىل ن�سخة طبق الأ�سل من زوجته.

لتجربة  ي�ستعد  املقابل،  يف 
فيلم  خالل  من  خا�سة  �سينمائية 
ال�سخ�سية  وهي  �سلطان«؛  »جابر 
يف  عامني  قبل  ج�سدها  التي 
عن  نك�سف  »طريق«،  م�سل�سل 
خالل  من  العمل  تفا�سيل  بع�س 
نادين  فيه  �ستظهر  وهل  نواعم، 
�سمن  �رشف  �سيفة  جنيم  ن�سيب 

االأحداث بعد جناحهما معاً؟
4 �سنوات كاملة

بداية  اأن  فنية  م�سادر  واأفادت 
الذي  اجلديد  الفيلم  اأحداث 
ليخو�س  فهد  عابد  له  يح�رّش 

لعام  ال�سينمائية  املناف�سة  به 
اأحداث  انتهاء  بعد  �ستبداأ   2020
امل�سل�سل باأربعة اأعوام كاملة، ولن 
موجودة  »اأمرية«  �سخ�سية  تكون 
البع�س؛  ردد  كما  االأحداث  �سمن 
انتهاء  امل�سل�سل  �سهد  حيث 
بعد  لالنف�سال  بطلبها  االأحداث 

توتر العالقة بينهما.
الكتابة  والعمل ال يزال يف مرحلة 
فريق  يحاول  حيث  والتح�سري، 
العمل تقدمي عمل ب�سيط يتنا�سب 

مع جمهور ال�سينما.
ت�سوير دراما

فهد  عابد  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 
الدرامية اجلديدة  ت�سوير جتربته 
عنوان  يحمل  م�سل�سل جديد  عرب 
املخرج  �سقيقه  مع  »فايرو�س« 
معاً  قّدما  حيث  فهد،  عامر 
»عندما  االأخري  ال�سوري  م�سل�سله 
املو�سم  يف  الذئاب«  ت�سيخ 

الرم�سالني املا�سي.
اأن م�سل�سل »فايرو�س«  واملعروف 
الق�سرية،  للدراما  اأي�ساً  ينتمي 
تقدمي  على  عابد  تعاقد  حيث 
لهذه  تنتمي  م�سل�سالت  ثالثة 

النوعية خالل املو�سم احلايل.

ر�مز جالل يتعاون مع لوؤي �ل�شيد للمرة �ل�شاد�شة
ال�سيد  لوؤي  ال�سيناري�ست  مع  جالل  رامز  النجم  يجتمع 
بكتابته  يقوم  جديد  �سينمائي  عمل  يف  ال�ساد�سة  للمرة 
اإىل  االآن وينتمي  ا�سمه حتى  لوؤي حاليا، ومل ي�ستقر على 
اأفالمه  يف  رامز  عليها  تعود  التي  الكوميدية  االأعمال 
حيث  عليه،  وجديد  خمتلف  ب�سكل  ويقدمها  ال�سابقة، 
الربمبة«  »�سبع  منها  اأفالم،  عدة  يف  معا  تعاونا  اأن  �سبق 
و«ع�س الزوجية« و«كنغر حبنا« و«مراتي وزوجتي« و«رغدة 
متوح�سة«.  واآخر اأفالم رامز جالل »�سبع الربمبة« تاأليف 
رامز جالل،  وبطولة  كرمي،  واإخراج حممود  ال�سيد،  لوؤي 
حممد  فوؤاد،  بيومي  عبدالرحمن،  حممد  عو�س،  جميلة 
كوميدي  اإطار  يف  اأحداثه  وتدور  اأبوعوف،  مها  ثروت، 
مهند�س  ب�سخ�سية  العمل  يف  رامز  ويظهر  اجتماعي، 
معماري يقع يف عدة مواقف تقلب حياته راأ�سا على عقب، 
ك�سيفي  جالل  يا�رش  والفنان  ال�سقا  اأحمد  الفنان  وظهر 

�رشف �سمن اأحداث الفيلم.

توبا بويوك�شتون تطرح »بف�شلك« وحت�شد 220 
�ألف م�شاهدة يف 4 �أيام

اأن  اإعالمية،  تقارير  اأعلنت 
بويوك�ستون،   الرتكية  توبا  النجمة 
 ،»Sayenizde« اأغنية  طرحت 
اأو »بف�سلك«، للفنان الرتكي  اإركان 
�سات�سي، حيث كانت اأغنية غالف 
 1995 عام  اأطلقها  التي  األبومه، 
ب�سوتها، كما �سورتها على طريقة 

الفيديو كليب باإمكانيات ب�سيطة.
االأغنية  باأن  التقارير  واأفادت 
على  اأيام  اأربعة  بعد  حققت 
فاق  م�ساهدات  عدد  االنرتنت 
ونالت  م�ساهدة،  األف  الـ220 
توبا،  حمبي  من  العديد  اإعجاب 
يف  بل  فح�سب،  تركيا  يف  لي�س 
ب�سبب  اأي�ساً،  العربية  البلدان 
املدبلجة  مب�سل�سالتها  �سهرتها 
متت  االأغنية  اإن  حتى  للعربية، 
االنرتنت  على  وطرحت  ترجمتها 

مع كلمات عربية.
على  توبا  علقت  جهتها،  من 
اأ�سفل عر�س  االأغنية، حيث كتبت 
كنت  اإلهي، ملاذا  يا  »اأوه،  الكليب: 

دائما �سعبة عليك؟«.
ل�سات�سي،  منفرد  األبوم  اأول  وكان 
اإ�سداره  هو »�سينيزدي«، الذي مت 
توبا:  واأ�سافت   .1995 عام  يف 
»عندما مررنا بحياتنا يف طريقنا 
ع�سنا �سعوبات، وقبل اأربعة اأ�سهر، 
وجدنا اأنف�سنا يف اال�ستديو بعد يوم 
واحد، وبعد خم�سة اأيام يف املنزل 
اأ�سخا�س  و5  واحدة  كامريا  مع 
اأكرب  وهو  الفيديو،  هذا  وخرج 

اختبار يف احلياة بالن�سبة يل«.
اآتي  ملاذا  اإلهي،  »يا  وتابعت: 
االأمور  ت�سبح  عندما  دائما  اإليك 
األبوم  اأول  كلمات  من  �سعبة؟«، 

منفرد ل�سات�سي.
م�سل�ساًل  �ستقدم  توبا  اأن  يُذكر 
الرقمية  املن�سات  اإحدى  على 
 Rise of Empires:« بعنوان 
م�سل�سل  وهو   ،»Ottoman
ال�سلطان  ق�سة  عن  وثائقي 
و�ستج�سد  الفاحت،  العثماين حممد 
االأب  زوجة  خاتون«،  »مارا  دور 
عر�سه  و�سيتم  حممد،  لل�سلطان 

ابتداء من 24 اجلاري.
اأنها  عن  ك�سفت  توبا  وكانت 
فيه  تظهر  متثيليا  عر�سا  تلقت 
اأنها رف�سته،  اإال  مب�ساهد جريئة، 
كانت  الذي  ال�سخم  املبلغ  رغم 
�ستتقا�ساه، وعلقت حينها النجمة 
امل�ساهد  »هذه  اأن  الرتكية، 
ت�سعرها باال�سمئزاز، وال حتب اأن 

ي�ساهدها اجلمهور كذلك«.

اأفادت  اإعالمية  تقارير  وكانت 
�ستخو�س  بويوك�ستون  باأن  اأخريا 
مقتب�س  جديد  م�سل�سل  بطولة 
اأن  النافذة«، على  عن رواية »فتاة 
يُعر�س الحقا على اإحدى من�سات 
بعد  يحدد  مل  اأنه  كما  االإنرتنت، 

موعد ت�سوير العمل.
�سهرة  حققت  توبا  اأن  اإىل  يُ�سار 
االأول  م�سل�سلها  يف  عربية 
)�سنوات  التمثيلية  مب�سريتها 
ال�سياع(، الذي حقق حينها جناحا 
»ملي�س«.  بدور  وا�ستهرت  كبريا، 
بالرائع،  العمل  هذا  توبا  وو�سفت 
واأنه االأف�سل بني م�سل�سالتها التي 
قدمتها. واأ�سافت اأنها كانت بذلك 
تثبت  اأن  واأرادت  بريئة،  الوقت 
النجاح  على  قادرة  اأنها  للجميع 

والو�سول اإىل ال�سهرة واالأ�سواء.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�س �لتحرير
 ود�د �حلاج

هاتف �لتحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع �لأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�س  الهاتف:   
021737128 

�ل�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 

�ل�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة 

ورقلة
 �لتوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

�إمييل  �لد�رة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رش

 �شفيقة �لعرباوي 

�لنقال  :0661.41.25.76  
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"كيا" من  القادمة  "Niro" الكهربائية   

"كيا"  �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
منوذجها  اجلنوبية  الكورية 
 "Niro" اجلديد من �ضيارات
اأوفر  الكرو�س  الكهربائية 
هذه  وجاءت  املتطورة 
املركبات بت�ضميم جديد كليا 
 "Niro" ب�ضيارات  مقارنة 
اأكرث  اأ�ضبح  فالهيكل  ال�ضابقة، 

الأمامية  والواجهة  ان�ضيابية، 
واأنيق  ع�رشي  مبظهر  باتت 
ال�ضباب  م�ضابيح  بف�ضل 
ب�ضكل حرف "x"، كما اأك�ضبت 
الأمامية  ال�ضدمات  ممت�ضات 
طابع  ال�ضيارة  هذه  واخللفية 
اأما مق�ضورة  والقوة.  احلداثة 
فتبدو  الداخل،  من  ال�ضيارة 

اأفالم  من  مركبة  كمق�ضورة 
وتتميز  العاملي،  اخليال 
املتطورة  واملواد  بالب�ضاطة 
يتداخل  والتي  تك�ضوها،  التي 
البال�ضتيك  مع  املعدن  فيها 
ب�ضورة  الكربون  واألياف 
وجود  اإىل  بالإ�ضافة  مميزة، 
و10   7 مبقا�س  �ضا�ضتني 

اأمام  اإحداهما  بو�ضات، 
ال�ضائق مبا�رشة و�ضتطرح هذه 
كهربائي  مبحرك  املركبة 
وبطارية  ح�ضانا،   170 بعزم 
تكفيها  كيلوواط،   1.56 ب�ضعة 
على  كلم   150 من  اأكرث  لقطع 
طرق ال�ضفر ال�رشيع، ونحو 70 

ملاذا ت�سع ال�سركات ر�سائل كلم داخل املدن.
خفية يف �سياراتها؟

وجود  الأحيان  من  كثري  يف  نالحظ 
مر�ضومة  مميزة  �ضغرية  تفا�ضيل 
اأو  الزجاجية  الأجزاء  اأحد  على 
اجلديدة،  �ضياراتها  من  البال�ضتيكية 
اخلفية  الر�ضائل  ا�ضم  حتمل  حيث 
رغبة  على  دلياًل  تكون  والتي 
امل�ضممني يف زيادة اأ�ضالة �ضياراتهم 
اأبرز  اأحد  الأحيان.  من  كثري  يف 
جاكوار  يف  يظهر  ذلك  على  الأمثلة 
ظلي  ر�ضم  حتمل  التي   E-Pace
ب�ضيط لنمر جاكوار و�ضغريه بالزاوية 
بينما  الأمامي.  الزجاج  من  ال�ضفلية 
حتمل كورفيت �ضعار �ضغري لها على 
طرازات  ومتتلئ  اخللفي  زجاجها 
جيب ب�ضعار �ضبك العالمة الأمريكية 
خالل  ل�ضياراتها  الأمامي  املميزة 
الوقت  يف  الثانية،  العاملية  احلرب 
ذاته، حتمل كافة ن�ضخ بيك اب جيب 
جالديتور اجلديدة رقم 419 مع رمز 
اخللفي،  �ضندوقها  يف  حمفور  قلب 
ما يُعد اإ�ضارة اإىل كود منطقة مدينة 
الأمريكية،  اأوهايو  ولية  يف  توليدو 
طرازات  كافة  ت�ضنيع  مكان  وهو 
هذه  كون  عن  بعيداً  ولكن  راجنلر. 
الر�ضائل تُ�ضعد حمبي العالمات كثريا 

وتُعد اإثبات على كونها اأ�ضلية، اإل اأنها 
تزيد من اأرباح ال�رشكات اأي�ضاً. نظراً 
لكون كافة اأجزاء ال�ضيارات الأ�ضلية 
حتمل هذا النوع من هذه ال�ضعارات 
ت�رشر  حالة  يف  والأ�ضلية،  املميزة 
لل�ضعار  احلامل  الأمامي  الزجاج 
حتى  اأو  بجاكوار  اخلا�س  امل�ضجل 
ال�ضيارات  جيب، �ضيفكر مالك هذه 
ملّياً قبل اأن يقوموا ب�رشاء قطع غري 
من  الرغم  فعلى  ل�ضياراتهم،  اأ�ضلية 
اإل  عادة  اأرخ�س  القطع  هذه  كون 
الر�ضائل اخلفية  لن حتمل هذه  اأنها 
التي تُعد اإثبات على اأ�ضالة ال�ضيارة، 
الأغلب  يف  املالك  يقوم  ولهذا 
ذاتها  الأم  ال�رشكة  اإىل  بالتوجه 
ل�رشاء القطع الأ�ضلية مما يزيد من 
بالطبع  ذلك  يعني  ول  هذا  الأرباح. 
موجهة  اخلفية  الر�ضائل  كافة  اأن 
ت�ضميم  اأن  حيث  اأرباح،  لتحقيق 
وت�ضنيع ال�ضيارات اأمر مكلف، وعادة 
ولو  ت�ضميمية  اإ�ضافات  اأي  توؤدي  ما 
ل  لذا  التكلفة،  هذه  لرفع  ب�ضيطة 
متتلك العديد من العالمات اأي منها 
تظل  ولكنها  املختلفة،  �ضياراتها  يف 

اأمر مميز بالفعل. 

 Model Y ت�سال تك�سف عن �سيارتها الكهربائية
ك�ضفت �رشكة ت�ضال عن �ضيارتها 
 Model Y الكهربائية اجلديدة
تعترب  والتي  اأجنلو�س  لو�س  يف 
اخلام�ضة  الكهربائية  ال�ضيارة 
الطراز  وتتبع  ال�رشكة  تاريخ  يف 
املوا�ضفات  متعدد  الريا�ضي 
كرو�س-اأوفر حيث �ضت�ضل ال�ضوق 

خالل العام القادم 2020.
لت�ضال  التنفيذي  املدير  وو�ضح 
ال�ضري  معدل  اأن  ما�ضك  اإليون 
Model Y �ضي�ضل مل�ضافة  يف 
البطارية  �ضحنة  على  ميل   300
من  ن�ضخ   4 ال�رشكة  �ضتوفر  كما 
موا�ضفاتها،  يف  تتباين  ال�ضيارة 
ثنائي  مبحرك  املدعومة  منها 
دولر   51000 مببلغ  �ضتكون 
 60000 بـ  العايل  الأداء  ون�ضخة 
دولر و�ضيتم توفريهما يف خريف 

اأما   ،2020

الن�ضخة رخي�ضة الثمن والأخرى 
املعيارية  املوا�ضفات  ذات 
م�ضافة  قطع  مبعدل  �ضتكونان 
230 ميل و�ضيبلغ ثمنهما 39000 
يتم توفريهما يف  لن  لكن  دولر 
عام  قبل  ال�ضوق 

.2021
اأما بالن�ضبة للطلب امل�ضبق على 
ال�رشكة  فتحت  فقد  ال�ضيارة 
موقعها  عرب  للراغبني  الباب 
اأعلنت  ما  وح�ضب   ، اللكرتوين 
كة  ل�رش ا

جميع  امل�ضبق  الطلب  �ضي�ضمل 
الن�ضخة  عدا  ما  ال�ضيارة  ن�ضخ 
مقابل  �ضعراً  الأقل  الأ�ضا�ضية 
اإيداع 2500 دولر، حيث �ضتكون 
جميع الكماليات متوفرة للطلب 
الثالثة   Model Y ن�ضخ  مع 

عرب املوقع. 

�سيارة  عن  اإ�س" تك�سف  "دي 
اختبارية ت�ست�سرف امل�ستقبل

اإ�س"  "دي  �رشكة  ك�ضفت     
 DS الختبارية  ال�ضيارة  عن 
ت�ضت�رشف  التي   ،X-Tense
اأن  املقرر  من  حيث  امل�ضتقبل؛ 
على  تعتمد  التي  ال�ضيارة،  تنطلق 
وال�رشعة  الآلية  القيادة  فل�ضفة 
بحلول  قيا�ضي  ب�ضكل  والفخامة، 

عام 2035.
واأو�ضحت العالمة الفاخرة التابعة 
اأن  الفرن�ضية  �ضرتوين  ل�رشكة 
�ضيارتها الختبارية تظهر يف ثوب 
من  ريا�ضية  ال�ضوبر  املوديالت 
والعجالت  الق�ضري  الربوز  حيث 
مع  ال�رش�ضة  واملقدمة  ال�ضخمة 
والك�ضافات  الن�ضيابية،  اخلطوط 
ال�ضخمة  الهواء  وقنوات  النحيفة 
على  ال�ضخمة  وامل�ضابيح 
يف  بعمق  ت�ضتقر  التي  املوؤخرة، 
اأبرز  وتتمثل  اجل�ضم.  جتويف 
ال�ضمات الت�ضميمية يف ال�ضكل غري 
املتماثل على املقدمة واملوؤخرة. 
اأبواب  عرب  ال�ضيارة  قائد  ويدخل 
�رشنقة  يف  مكانه  لياأخذ  جمنحة 

ليبداأ  حتت مظلة زجاجية �ضفافة 
يرتكها  اأو  بنف�ضه  القيادة  مرحلة 
ويتج�ضد  الآلية.  ال�ضيارة  لأنظمة 
به  يتمتع  الذي  الفخامة،  مدى 
التدليك  وظيفة  ال�ضيارة، يف  قائد 
التهوية  بنظام  املزودة  باملقاعد 
�ضاوند  من  ال�ضادرة  واملو�ضيقى 

.Hifi بار بتقنية
الزجاجية  الأر�ضية  وتوفر 
اإطاللة  ال�ضفافة  الكهرو�ضوئية 
اجلزء  يحيط  بينما  الطريق،  على 
واخل�ضب  اجللد  من  الداخلي 
واملعدن بالركاب، وتقوم الأ�ضطح 
�ضا�ضة  بوظيفة  العلوية  الزجاجية 

اجلهاز اللوحي.
ويقدم م�ضاعد الهولوجرام )�ضورة 
ثالثية الأبعاد( دعما لقائد ال�ضيارة 
يف  للتحكم  راكبني  اإىل  ي�ضل  وما 
وامللتيميديا.  الراحة  اأنظمة 
حمركني  على  ال�ضيارة  وتعتمد 
الأمامي  املحور  على  كهربائيني 
كيلووات/1360   1000 بقوة 

ح�ضان.

�سيارة "Citroen" الكهربائيةال مذهلة!
 "Citroen" �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
كهربائية  �ضيارة  موؤخرا،  الفرن�ضية 
العلمي،  اأفالم اخليال  �ضبيهة مبركبات 
ريا�ضية  بعجالت  ال�ضيارة  هذه  وزودت 
 ،"GoodYear" نوع  من  خا�ضة 
واأبواب   ،"R30  30/255" مبقا�س 
بت�ضميم فريد، تفتح اإىل الأمام واخللف 
و�ضهولة  الراحة  من  قدر  اأكرب  لتوؤمن 
اأثناء الدخول واخلروج  احلركة للركاب 

من املركبة.
 "19_19  Citroen" قمرة  اأما 

التي  املواد  اأحدث  من  ف�ضنعت 
البال�ضتيك  مع  املعدن  فيها  يتداخل 
مبقاعد  وزودت  الكربون،  واألياف 
و�ضا�ضات  ركاب،  لأربعة  تت�ضع  مريحة 
للتحكم  باللم�س  تعمل  كبرية  اإلكرتونية 
بالإ�ضافة  واأنظمتها،  ال�ضيارة  بتقنيات 
ي�ضتجيب  ذكي  اإلكرتوين  م�ضاعد  اإىل 
على  لريد   ، لل�ضائق  ال�ضوتية  لالأوامر 
باأنظمة  ويتحكم  الهاتفية  املكاملات 
ونظامي  ال�ضوت  واأنظمة  املولتيميديا 

القيادة وحتديد املواقع.
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الو�سط:2020/01/06

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�سراقة
ال�سراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

م�ستخرج نت قائمة �سروط البيع عقار باملزاد العلني 
) املادة 748 نت قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

بناء على طلب ال�سيد)ة( : ورثة املرحوم فايدي م�سطفى و هم : حممدي �سمرية القائمة يف حقها و حق اإبنها القا�رص فايدي حممد و�سيم 
العنوان : حي 1306 م�سكن عمارة 44 رقم 06 ج�رص ق�سنطينة 

القائم يف حقه )ها( الأ�ستاذ)ة( : في�سل بن عبد املالك      
متخذة من مكتبنا موطنا خمتار له )ها( بدائرة اخت�سا�ص حمكمة ال�رصاقة حلني اإنتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�ص املادة 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

-�سد : 01(اأبنائه من طليقته الأوىل �سعد الدين ح�سيبة و هم : فايدي حممد ملني 
العنون : جتزئة امل�ستقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

02( فايدي اإميان  العنوان : جتزئة امل�ستقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 
03(فايدي حممد عبد الكرمي العنوان : جتزئة امل�ستقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

04(مطلقته الثانية قبي حفيظة القائمة يف حق ابنتها القا�رصة فايدي دونيا زاد 
العنوان : عدل اأولد فايت عمارة 03 رقم 12

تنفيذا لل�سند التنفيذي املتمثل يف حكم �سادر عن حمكمة ال�رصاقة الق�سم العقاري بتاريخ 17/12/10 رقم اجلدول 17/04411 رقم الفهر�ص .17/08911 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 
2018/08/23 حتت رقم 2018/1558

تعيني العقار حمل البيع )تعيينا دقيقا( : قطعة اأر�سية يف ال�سيوع مائلة �سالة للبناء كائنة و �سط جتمع �سكني �ساغرة ذات �سكل هند�سي رباعي ال�سالع مب�ساحة قدرها 252 م2 حتمل رقم 193 يف 
املخطط اخلا�ص بالتجزئة و هي مقتطعة من قطعة اأر�ص اأكرب منها م�ساحتها 87 ه و 06 اأر 64 �سار حدود هذه القطعة الكلية نوردها كمايلي : 

*من ال�سمال : طريق عمومي عر�سه 6.00 م 
*من اجلنوب : ملكية خا�سة حتمل رقم 188 ح�سب خمطط التجزئة 
*من ال�رصق : ملكية خا�سة حتمل رقم 192 ح�سب خمطط التجزئة 
*من الغرب : ملكية خا�سة حتمل رقم 194 ح�سب خمطط التجزئة 

ح�سب تقرير خربة للخبري الأ�ستاذ قيال فريد خبري يف الهند�سة املعمارية و العقارات معتمد لدى املحاكم و املجال�ص العنوان �سارع العقيد بونعامة الأربعاء البليدة املودعة باأمانة �سبط حمكمة 
ال�رصاقة حتت رقم الإيداع 17/0127

الثمن الأ�سا�سي : �ستفتح املزايدة الثمن الأ�سا�سي / �ستفتح املزايدة بثمن اأ�سا�سي قدره 20.790.000 دج ع�رصون الف و �سبعمائة و ت�سعون الف دينار جزائري 
طبقا لتقرير خربة اخلبري الأ�ستاذ قيال فريد خبري يف الهند�سة املعمارية و العقارات معتمد لدى املحاكم و املجال�ص العنوان �سارع العقيد بونعامة الأربعاء البليدة املودعة باأمانة �سبط حمكمة 

ال�رصاقة حتت رقم الإيداع 17/0127
بناء على حم�رص اإيداع دفرت ال�رصوط رقم 15 املوؤرخ يف 2019/12/19 و املوؤ�رص عليه من طرف رئي�ص املحكمة و رئي�ص اأمناء ال�سبط مبحكمة ال�رصاقة ، الذي حدد  جل�سة العرتا�سات يوم اخلمي�ص 

30 جانفي 2020 على ال�ساعة العا�رصة �سباحا )10H00(مبكتب رئي�ص املحكمة ، و جل�سة البيع باملزاد العلني الأحد 08 مار�ص 2020 على ال�ساعة الواحدة زوال )13H00 ( قاعة اجلل�سات 02 
ملزيد من املعلومات او ال�سحب اأو الطالع على قائمة �رصوط البيع الإت�سال مبكتب املح�رص الق�سائي الكائن بالعنوان اأعاله اأو برقم الهاتف 07.95.86.97.52

املح�سر الق�سائي 

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 
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et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



ال�ضارة  الربامج  اأ�ضبحت  بينما 
معلوماتك  قر�ضنة  وحماوالت 
تطورت  تقدما  اأكرث  ال�ضخ�ضية 
على نحو مماثل الربامج امل�ضممة 
تلك  اأهمية  تقت�رص  وال  حلمايتك، 
الربامج على مكافحة الفريو�ضات، 
الربامج  مكافحة  اأي�ضا  ت�ضمل  بل 
وغري  االإلكرتوين  واخلداع  اخلبيثة 

ذلك.
اإن”  جي  “اآي  موقع  ويذكر 
االأمريكي” خم�ضة برامج مكافحة 
االأف�ضل يف هذا  فريو�ضات يعدها 

املجال، وهي:

�أين وير �سيكيور  روت  1. ويب 
بح�ضب املوقع، يعد برنامج “ويب 
اأف�ضل  وير”  اأين  �ضيكيور  روت 
برامج مكافحة الفريو�ضات واخليار 
االأن�ضب ل�ضبب واحد ب�ضيط هو اأنه 
يجري عمليات م�ضح بوترية اأ�رصع 
من كل الربامج التي وقع اختبارها 

وبفارق كبري.
على  قائم  الربنامج  اأن  ومبا 
اإىل  يحتاج  ال  فاإنه  ال�ضحابة 
حتديث نف�ضه، ومبجرد تثبيته فاإنه 
ي�ضتحوذ على ميغابايت واحد من 
اأثبت فعالية  لكنه  م�ضاحة اجلهاز، 
كبرية حيث اأحرز 10/10 يف اختبار 

الربامج ال�ضارة.

الربنامج  كان  فقد  للموقع،  ووفقا 
اأي�ضا واحدا من بني اأف�ضل الربامج 
اخلداع  ملكافحة  اختربت  التي 

االإلكرتوين وبرنامج الفدية.
ملحق  اأي�ضا  الربنامج  مع  وياأتي 
ي�ضاعد  للمت�ضفح  جماين  اإ�ضايف 
يف منع الولوج اإىل املواقع ال�ضارة، 
عنا�رص  من  الكثري  لديه  اأن  كما 

التحكم املتقدمة اأي�ضا.
يف  فتكمن  الوحيدة  ال�ضلبية  اأما 

على  القائمة  الربنامج  طبيعة  اأن 
فقط  يعمل  اأنه  تعني  ال�ضحابة 
باالإنرتنت،  مت�ضال  تكون  عندما 
فلن  به  مت�ضال  تكن  مل  اإذا  ولكن 
تكون بحاجة اإىل اأن حتمي نف�ضك 

من الفريو�ضات.

2. كا�سرب�سكي
برنامج  اأن  املوقع  اأو�ضح 
من  بالعديد  يقوم  “كا�ضرب�ضكي” 

وبع�ض  جيد  نحو  على  االأمور 
جيد  نحو  على  االأخرى  االأمور 
اال�ضتخدام،  �ضهل  وهو  جدا، 

واأداوؤه العام ممتاز.
ويوفر هذا الربنامج لوحة املفاتيح 
وعلى  اأي�ضا،  كخيار  ال�ضا�ضة  على 
من  �ضعرا  اأعلى  اأنه  من  الرغم 
العديد من معا�رصيه فاإنك حت�ضل 
لتثبيته  ترخي�ض  على  املقابل  يف 
تعك�ض  لذا  اأجهزة،  ثالثة  على 

قيمته مقدار احلماية التي يقدمها 
من الدرجة االأوىل.

ديفيندر 3. بيت 
ديفيندر”  “بيت  برنامج  يعد 
رائعا،  خيارا  املوقع-  -بح�ضب 
الأنه يعمل على نظام املر�ضد االآيل 
مزعج  غري  وهو  الوقت،  معظم 
ب�ضعر  كبرية  حماية  ويوفر  للغاية 

تناف�ضي جدا.
الربامج  معظم  عك�ض  على 
فقط  واحدا  جهازا  تغطي  التي 
لال�ضرتاك االأ�ضا�ضي، يتيح برنامج 
ما  على  تثبيته  ديفيندر”  “بيت 
يف  مبا  اأجهزة،  خم�ضة  اإىل  ي�ضل 
ذلك “اآي اأو اأ�ض”، واأندرويد وماك 

اأي�ضا.
من  جمموعة  الربنامج  ويوفر 
مثل  املفيدة،  االإ�ضافية  امليزات 
االإلكرتوين  اخلداع  من  احلماية 
كلمات  واإدارة  امللفات  واإتالف 
املرور واحلماية من برامج الفدية 

واملراقبة االأبوية اأي�ضا.

4.�سوفو�س هوم برمييوم
من  الكثري  الربنامج  هذا  لدى 
حتبه،  �ضتجعلك  التي  املميزات 
هذا  يحمي  دوالرا   50 فبمقابل 
اأجهزة   10 اإىل  ي�ضل  ما  الربنامج 

من كل حماولة ميكن تخيلها تقريبا 
لتعري�ض االأجهزة للخطر.

االإلكرتوين  الربيد  تنبيهات  وتتيح 
معرفة وقت حدوث اأمر مريب، كما 
ت�ضيف املراقبة االأبوية طبقة من 
خمففة  اأو  اأ�ضا�ضية  كنواة  احلماية 
مثلما تريد من اأجل �ضمان �ضالمة 

االأطفال على �ضبكة االإنرتنت.
�ضليمة  بواجهة  الربنامج  ويتمتع 
فائزا  يجعله  مما  االإبحار،  و�ضهلة 
هذا  يف  ال�ضديدة  املناف�ضة  رغم 
جي  “اآي  ملوقع  وفقا  املجال 

اأن”.

لأمن  مايكرو  تريند   .5
�لإنرتنت

الأمن  مايكرو  “تريند  برنامج 
جمموعة  عن  عبارة  االإنرتنت” 
اال�ضتخدام  و�ضهلة  فعالة  برامج 
ميكنها حماية منزلك بالكامل من 

التهديدات عرب االإنرتنت.
للحماية  الربنامج رائعا  ويعد هذا 
والربامج  االإلكرتوين  اخلداع  من 
يت�ضمن  اأنه  عن  ناهيك  ال�ضارة، 
الفدية  لربامج  م�ضمنة  حماية 
وتعد  اأي�ضا،  االأبوية  واملراقبة 
ميزات اأمان ال�ضبكات االجتماعية 
اخلا�ضة به مو�ضع ترحيب حتى اإن 

مل تتبع ن�ضيحتها.
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اأف�سل 5 برامج ملكافحة الفريو�سات لعام 2020

اأبرز ما �سيميز �ساعات
 »اآبل« القادمة

�ضاعات  من  اخلام�ض  جيلها  اإطالق  اآبل  �رصكة  تعتزم 
»Apple Watch« مبوا�ضفات جتعلها حتتل �ضدارة �ضوق 

ال�ضاعات الذكية.
وتخترب »اآبل« االآن ميزة جديدة تنوي اإ�ضافتها اإىل �ضاعاتها 
والتي  امل�ضتخدم،  نوم  معدالت  مراقبة  وهي  القادمة، 
القلب  نب�ض  قيا�ض  ح�ضا�ضات  على  كبري  ب�ضكل  �ضتعتمد 
 »5-Apple Watch« �ضتكون  كما  ال�ضاعة  يف  املوجودة 
قادرة على و�ضع ت�ضخي�ض متكامل حلالة قلب امل�ضتخدم، 
حال  يف  واإنذاره  انتظامه،  وعدم  النب�ض  �رصعة  وقيا�ض 
اآلية عمل القلب، ور�ضم خمطط بياين  اأي خلل يف  ت�ضجيل 
اأن  املفرت�ض  ومن  البيانات،  تلك  بدقة  ي�ضف  اأ�ضهر  لعدة 
قيا�ض  على  قادرة  بح�ضا�ضات  اأي�ضا  ال�ضاعات  هذه  تزود 
ال�ضجيج،  م�ضتويات  وحتديد  والرطوبة،  احلرارة  درجة 
واجل�ضدية،  النف�ضية  امل�ضتخدم  �ضحة  على  توؤثر  قد  التي 

باالإ�ضافة اإىل كامريات الإجراء مكاملات الفيديو.

»موتوروال« تطلق 
هواتف رخي�سة 

مبوا�سفات مناف�سة
هواتف  موتوروال  �رصكة  ا�ضتعر�ضت 
مناف�ضة  مبوا�ضفات   ،»Moto G7«
يورو،  و300   150 بني  ما  يرتاوح  و�ضعر 
 »Plus  G7« االأول  الهاتف  جاء 
ودقة  بو�ضة،   6.2 مبقا�ض  ب�ضا�ضة 
ومعالج  بيك�ضل،   )1080/2270( عر�ض 
و�ضول  وذاكرة   ،»636  Snapdragon«
داخلية  وذاكرة  جيغابايت،   4 ع�ضوائي 

وبطارية  للتو�ضيع،  قابلة  جيغابايت،   64
كامريا  اأما  اأمبري.  ميللي   3000 ب�ضعة 
الهاتف االأ�ضا�ضية فجاءت مزدوجة بدقة 
االأمامية  والكامريا  ميغابيك�ضل،   5+16
الهاتف  �ضعر  وبلغ  ميغابيك�ضل،   8 بدقة 
الثاين  الهاتف  �ضعر  اأما  يورو.   300
مبعالج  وزود  يورو،   250 فبلغ   »G7«
وكامريا   ،»632  Snapdragon«

ميغابيك�ضل،   5+12 بدقة  اأ�ضا�ضية 
وزودت  ميغابيك�ضل،   8 اأمامية  وكامريا 
 ،»Play  G7« االأرخ�ض الهاتف  ال�رصكة 
بو�ضة،   5.7 ب�ضا�ضة  يورو،   150 وثمنه 
ميغابيك�ضل،   13 بدقة  اأ�ضا�ضية  وكامريا 
جيغابايت،   2 ع�ضوائي  و�ضول  وذاكرة 
وبطارية  جيغابايت،   32 داخلية  وذاكرة 

ب�ضعة 3000 ميللي اأمبري.

�سام�سونغ تعمل على �سا�سة هاتف كاملة ال ُتظهر 
حواف كامريا ال�سيلفي

طريقة  يف  املت�ضارع  التطور 
يف  االأمامية  الكامريا  اإظهار 
الهواتف الذكية يدفع بالت�ضاوؤل 
الدمج  خطوة  ماهية  حول 
مع  ال�ضيلفي  لكامريا  القادمة 
ب�ضكل  كاملة  الإظهارها  �ضا�ضة 
للكامريا  اللجوء  دون  تام 
اأو  فيفو  فعلت  كما  املنبثقة 
على  واالعتماد  خلفية  ل�ضا�ضة 

كامريا الهاتف التقليدية.
يبدو اأن �ضام�ضونغ حتمل اإجابة 
لهذا الت�ضاوؤل حيث �ضلطت وكالة 
Yonhap News ال�ضوء على 
عملها  عن  ال�رصكة  اإعالن 
االأمامية  الكامريا  لت�ضمني 
ال�ضا�ضة  حتت  وامل�ضت�ضعر 
على  ظاهرة  حواف  ترك  دون 
�ضطحها لتكون بذلك قد حققت 
عر�ض �ضا�ضة كامل ب�ضكل مثايل 
ن�ضخ  يف  ا�ضتخدامه  يتم  قد 

هواتف �ضام�ضونغ القادمة.

جمموعة  رئي�ض  نائب  وعلق 
بيوجن- يانغ  ال�رصكة  R&D يف 
باأنه  املو�ضوع  هذا  على  دوك 
قد ال يكن ممكناً توفري �ضا�ضات 
احلريف  باملعني  كاملة  هواتف 
اأوالذي  القادم  العام  خالل 
يليه، لكن هذا ال ينفي اأن عجلة 
م�ضتمرة  تزال  ال  التكنولوجيا 
التي  النقطة  باجتاه  التقدم  يف 
غري  كامريا  لفتحة  �ضتو�ضلنا 
كفاءة  على  احلفاظ  مع  مرئية 

اأداء الكامريا بطريقة ما.
اإىل تركيز ال�رصكة  كما نوه يانغ 
 Crystal �ضا�ضات  على 
جتعل  التي   Sound OLED
اأخرى  بوظيفية  تعمل  ال�ضا�ضة 
واال�ضتغناء  لل�ضوت  كمرب 
خارجية  �ضماعات  وجود  عن 
ل�ضا�ضة  م�ضابه  ب�ضكل  منف�ضلة 
هاتف LG G8 التي اأُعلن عنه 

موؤخراً.
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»في�سبوك« 

جذب امل�ستخدمني 
بتقنيات جديدة

التقنية،  ب�ش�ؤون  متخ�ش�شة  م�اقع  ذكرت 
ميزات  لإدخال  ت�شعى  »في�شب�ك«  �رشكة  اأن 
اأكرب قدر من  جديدة على تطبيقها لجتذاب 
فاإن  »بل�مربغ«  مل�قع  وتبعا  امل�شتخدمني 
 Watch خدمة  تط�ير  حتاول  »في�شب�ك« 
هذه  وتزويد  حاليا،  تطبيقها  يف  امل�ج�دة 
وبداأت  م��شيقية،  فيدي�  مبقاطع  اخلدمة 
بالفعل باختبار هذه التقنيات عند م�شتخدمي 

تطبيقها يف الهند وتايالند.
حاليا  »في�شب�ك«  تعمل  الغاية  هذه  ولتحقيق 
لإنتاج  �رشكات  اأكرب  مع  التفاو�ض  على 
و«�ش�ين  مي�زيك«  »ي�نيفر�شال  كـ  امل��شيقى، 
مي�زيك«، و«وارنر مي�زيك غروب«ومع اإدخال 
امليزات اجلديدة �شيك�ن باإمكان م�شتخدمي 
تطبيق »في�شب�ك« حتميل الأغاين وامل��شيقى 
يف  ين�رشوها  التي  الفيدي�هات  خلفيات  على 
التطبيق، الأمر الذي �شيجعل تلك الفيدي�هات 
خدمة  عرب  ي�شاهدوها  للذين  جاذبية  اأكرث 
م�شتخدمي  باإمكان  �شيك�ن  كما   ،Watch
لأ�شهر  Watch م�شاهدة املقاطع امل�ش�رة 

الأغاين من اخلدمة مبا�رشة.

البويرة

 انقطاع املاء عن 20 
بلدية 

بلدية بغرب وجن�ب ولية  �شيعي�ض �شكان 20 
عن  ال�رشوب  مياه  انقطاع  جحيم  الب�يرة 
حنفياتهم ملدة 72 �شاعة ح�شب ما اأعلنت عنه 
اأو�شحت  والتي  بال�لية  املياه  ت�زيع  �رشكة 
القناة  م�ض  تقني  عطب  اإىل  يع�د  ال�شبب  اأن 
اأ�رشدون  كدية  �شد  م�شت�ى  على  الرئي�شية 
واإعادة  بال�شيانة  ال�رشكات  اإحدى  و�شتتكفل 
املياه اإىل جماريها يف املدة املحددة ، فيما 
اأكدت على تخ�شي�ض �شاحنات لتزويد ال�شاكنة 
للم�ؤ�ش�شات  الأول�ية  مع  احلي�ية  املادة  بهذه 

الرتب�ية وال�شحية واملراكز الأمنية .
 اأح�سن مرزوق

ثالث فواكه تخف�ض 
ارتفاع �سغط الدم

�شائع  مر�ض  باأنه  الدم  �شغط  ارتفاع  يعرف 
يحدث عند ح�ش�ل �شغط م�شتمر على جدران 
ال�شيطرة  وتعتمد  ط�يل،  مدى  وعلى  ال�رشايني 
واإتباع  العالج  املري�ض على  م�اظبة  عليه على 
بهذا  الإ�شابة  وعند  �شحي.  غذائي  نظام 
اأن يعمل بجد  القلب  ينبغي على  العتالل فاإنه 
اأكرب ل�شخ الدم يف جميع اأنحاء اجل�شم. وحل�شن 
احلظ، ميكن اأن ي�شاعد اتخاذ قرارات منط حياة 
وجتنب  املرتفع  الدم  �شغط  خف�ض  يف  �شحي 
وغالبا  اخلطرية،  اجلانبية  ال�شحية  تهديداته 
بالب�تا�شي�م  الغني  الغذائي  النظام  ي�شاعد  ما 
واملغنيزي�م والألياف على التحكم ب�شغط الدم، 
اتباع  اأن  على  البارزون  ال�شحة  خرباء  ويتفق 
على  دقيقة  و150  مت�ازن  �شحي  غذائي  نظام 
الأقل من الن�شاط البدين يف الأ�شب�ع، �شي�شمن 

اأن تظل قراءات �شغط الدم �شليمة.

اأح�سن مرزوق  

تفعيل  اإىل  امل�شارك�ن  دعا 
املجتمع  منظمات  عمل  اآليات 
العراقيل  كل  واإزالة  املدين 
خالل  من  ن�شاطاتها  تعيق  التي 
التم�يل  م�شادر  لها  ت�فري 
لها  الالزمة  الت�شهيالت  وتقدمي 
وال�شتقاللية يف ممار�شة مهامها 
اأجل  من  املجتمع  يف  ودورها 
امل�شاهمة يف التنمية امل�شتدامة 
يف جميع املجالت وكذا التعريف 
وبدورها  املنظمات  بهذه 
لتقريبها  املجتمع  يف  واأهميتها 
اآمالهم  لتحقيق  الأفراد  من  اأكرث 
تن�شئة  جانب  اإىل  واحتياجاتهم 
الأطفال والأجيال ال�شاعدة على 

العمل التط�عي من خالل غر�ض 
يف نف��شهم العمل اخلريي .

ال�طنية  اجلمعية  وجتمع    
اجلغرافية ال�طنية  التي تاأ�ش�شت 
اجلغرافيا  بني  ما   2018 �شنة 
ت�شميتها  خالل  من  والقان�ن 

الدرا�شات  تتناول  واأهدافها 
املحيطة بالأر�ض والك�ن عم�ما 
الأر�شية  والطبقات  كالأر�شاد 
والهند�شة  والبيئة  والعمران 
املعمارية وغريها ولهذا ملا لهذه 
العل�م ف�ائد تنعك�ض على اقت�شاد 

وتنمية الدول ب�شفة عامة ، 
اختتام  يف  اجلمعية   اأبرمت  هذا 
اإتفاقيات   3 اإبرام  الندوة  برنامج 
و�رشاكة  تعاون  اتفاقية  الأوىل 
علمية مع خمرب التاريخ واحل�شارة 
باملدر�شة  التطبيقية  واجلغرافيا 
والثانية  ب�زريعة  لالأ�شاتذة  العليا 
للمبدعني  ال�طنية  املنظمة  مع 
يرتاأ�شها  التي  العلمي  والبحث 
فيما   « ب�ناطريو  »ل�ط  الدكت�ر 
ترتاأ�ض مكتب ق�شنطينة الدكت�رة 
ومكتب   « خديجة  »من�ش�ري 
العا�شمة ترتاأ�شه الأ�شتاذة » جميلة 
اتفاقية  جانب  اإىل   ،  « �شطيطح 
مع  واأع�شائها  للجمعية  خدمات 
والأ�شفار  لل�شياحة  �شباح  �رشكة 

بربج ب�عريريج .   

ندوة علمية بالعا�سمة

تفعيل دور املجتمع املدين يف 
التنمية امل�ستدامة

اأمن بلعبا�س

حجز 11 راأ�ض ما�سية وغلق مذبح 
غري �سرعي

بالأمن   ال�رشطة  عنا�رش  متكنت   
ب�شيدي  ع�رش   الرابع  احل�رشي 
لن�شاط  حدا  و�شع  من  بلعبا�ض 
جزار ح�ل منزله  بحي بن حم�دة 
امل�ا�شي  لذبح  �رشي  مذبح  اإىل  

هيكل  حجز  مع  �شريية  بطريقة 
خرفان   09 اإىل  بالإ�شافة  خروف 
�شبط  مت  كما  املاعز،  من   02 و 
دون  اإقامته  مبقر  تربيد  غرفة 

رخ�شة.

الأحد،  اأم�ض  الفل�شطيني�ن  اأحيا 
القائد  ل�شت�شهاد  الـ24  الذكرى 
يحيى عيا�ض املهند�ض الأول يف 
الع�شكري  اجلناح  الق�شام  كتائب 
حفر  والذي  حما�ض،  حلركة 
ا�شمه يف ذاكرة الفل�شطينيني مبا 
بذله من جه�د جبارة وما اأحدثه 
املقاومة  يف  ن�عية  نقلة  من 
بارزا  مكاناً  فاحتل  الفل�شطينية، 
رم�ز  من  ورمًزا  ظاهرًة  واأ�شبح 

الق�شية وتاريخها املعا�رش.
اجلناح  قيادة  عيا�ض  يحيى  ت�ىل 
عز  ال�شهيد  كتائب  يف  الع�شكري 
وقطاع  لل�شفة  الق�شام  الدين 

املبا�رش  بالتخطيط  وقام  غزة، 
بعمليات  اأحياًنا  وامل�شاركة 
�شيارات  جن�د،  اأ�رش  ع�شكرية، 
عمليات  نا�شفة،  عب�ات  ملغ�مة، 

ا�شت�شهادية.
يك�شف  �ش�تي  ت�شجيل  ويف 
عاًما،   24 قرابة  منذ  مرة  لأول 
يف  الإ�رشائيلي  الإعالم  ك�شف 
عن  النقاب  املا�شي  ن�فمرب   24
ت�شجيل �ش�تي للمكاملة الهاتفية 
ووالده  ال�شهيد  بني  دارت  التي 
التي  الأخرية  اللحظات  خالل 
كانت �شببا يف ا�شت�شهاده ب�ا�شطة 

هاتف نقال.
متكنت م�شالح ال�رشطة الق�شائية 
باأمن ولية ورقلة من تفكيك �شبكة 
الرتويج  يف  خمت�شة  اإجرامية 
 )5( خم�شة  من  تتك�ن  للمخدرات 
امراأة، وحجز  بينهم  اأ�شخا�ض من 
�شالح ناري، ح�شبما ا�شتفيد اأم�ض 
ال�شلك  ذات  م�شالح  من  الأحد 

الأمني.
بعد  م�ؤخرا  العملية  هذه  ونفذت 
ا�شتغالل معل�مات تفيد با�شتعمال 
اأ�شخا�ض �شكن لرتويج املخدرات 
حيث  ورقلة،  مدينة  اأحياء  باأحد 

وكيل  من  باأمر  ال�شكن  تفتي�ض  مت 
بت�قيف  �شمح  مما  اجلمه�رية 
ال�شبكة  هذه  اأفراد   )5( خم�شة 
امراأة  بينهم  من  �شنة(   31-21(
من  كلغ   10 من  اأكرث  وحجز    ،
املخدرات من ن�ع )كيف معالج(، 
 ، )كال�شينك�ف(  ناري  و�شالح 
3ر1  قيمته  تتجاوز  مايل  ومبلغ 
رئي�ض  اأو�شح  كما   ، دج  ملي�ن 
بالأمن  الق�شائية  ال�رشطة  فرقة 
الأول،  املالزم  ال�شابع  احل�رشي 

فر�شاوي جمال الدين.

فل�سطني املحتلة

الذكرى الـ24 ل�ست�سهاد القائد 
يحيى عيا�ض

ورقلة
 تفكيك �سبكة لرتويج املخدرات 

وحجز �سالح ناري  

اأفق

العربية و الأمازيغية 
...معاناة م�سرتكة

وداد احلاج

و  ا�شتكمال  هي  الأمازيغية  ترقية 
ي�رشها  ،لن  ال�طنية  لله�ية  حت�شني 
تنطع  ول  مناه�شيها  بع�ض  تطرف 
حم�ش�مة.. اأن�شارها،امل�شاألة  بع�ض 

اجلزائر بكل األ�انها و مك�ناتها .
وهي  عاتية  اأم�اج  تتالطمها  ال�شفينة 
من  النقا�ض  نقل  ه�  ،ال�اجب  تقاوم 
املحا�شن  اإىل  امل�شب�هة  املخابر 
الطبيعية التي ي�شمنها اأهل الخت�شا�ض 

امل�ؤمنني باجلزائر واحدة م�حدة.
و  الأمازيغية  اللغة  ترقية  �شياق  ويف 
العناية بها فاللغة العربية اأي�شا حتتاج 
ملن ميد لها يد امل�شاعدة ليفك عنها 
احل�شار امل�رشوب عليها يف م�شت�يات 

عديدة.
و  العربية  اللغة  خنق  يف  معاناتنا 
وبنف�ض  بها  العبث  و  حما�رشتها 
الأمازيغية  تعاين  املعاناة  من  الدرجة 
من حت�يلها من منتج ه�ياتي اإىل ورقة 
دولية  خمابرات  اأجهزة  بها  تتالعب 
الداخلية  اجلبهة  اإ�شعاف  يف  اأمال 
ال�شعب  مك�نات  بني  التالحم  فك  و 
ال�احد ،ليكن النقا�ض جزائريا حم�شا 
..ميكننا اأن نختلف يف الروؤى لكننا لن 

نختلف ح�ل ال�طن .

احت�سن فندق جاردي بباب الزوار بالعا�سمة نهاية الأ�سبوع ندوة وطنية حول تفعيل دور جمعيات 
ومنظمات املجتمع املدين يف امل�ساهمة التنمية امل�ستدامة من اإ�سراف اجلمعية الوطنية اجلغرافية العقارية 

اجلزائرية بالتن�سيق مع منظمة البحث العلمي مكتب ولية اجلزائر وتخللتها تدخالت وحما�سرات من 
طرف اأ�ساتذة ودكاترة اإىل جانب تخ�سي�س ور�سات عمل ن�سطها ممثلو جمعيات ومنظمات املجتمع املدين 

وروؤ�ساء خمابر ومعاهد عدة جامعات  اأبرزوا من خاللها الدور الفعال الذي ميكنه اأن توؤديه اجلمعيات 
واملنظمات خا�سة يف املجال العلمي من بعث التنمية امل�ستدامة ودفع بالقت�ساد الوطني نحو الزدهار بعيدا 
عن الطرق والأ�ساليب التقليدية التي لي�س لها مفعول يف ع�سر يعتمد اأ�سا�سا على البحث والقدرات العلمية 

يف كافة املجالت منها تنمية البلدان والأمم .

خالل الأربعة اأ�سهر 
الأخرية بتلم�سان

ت�سجيل 819 ق�سية  
متعلقة بالقانون العام 

لل�رشطة  ال�لئية  امل�شلحة  اأح�شت 
خالل  تلم�شان  ولية  باأمن  الق�شائية 
 819 الفارطة،  ال�شنة  من  الرابع  الثالثي 
يف  ت�رط  العام،  بالقان�ن  متعلقة  ق�شية 
تقدمي  مت  �شخ�شا   1231 الق�شايا  هذه 

جميع املتهمني اأمام العدالة.
 317 ال�شياق  هذا  يف  �شجلت  امل�شلحة 
�شد  واجلنح  باجلنايات  متعلقة  ق�شية 
الأفراد ت�رط فيها 401 �شخ�شا، يف حني 
باجلنايات  متعلقة  ق�شية   277 اإح�شاء  مت 
والتي  واملمتلكات  الأم�ال  �شد  واجلنح 
ت�رط فيها 357 �شخ�شا، كما اأح�شت ذات 
باجلنايات  متعلقة  ق�شية   174 امل�شلحة 
واجلنح �شد ال�شيء العم�مي والتي ت�رط 
 13 ت�شجيل  مت   كما  �شخ�شا،   387 فيها 
ق�شية متعلقة باجلرائم اللكرتونية ت�رط 
اأخرى  جهة  ومن  هذا  �شخ�شا،   20 فيها 
اأح�شت ذات امل�شلحة 113 ق�شية متعلقة 
باملخدرات  واملتاجرة  بال�شتهالك 
فيها  ت�رط  والتي  العقلية  وامل�ؤثرات 
188 �شخ�ض مت من خاللها حجز 13 كلغ 
قر�ض   5579 املخدرات  من  غرام   565

مهل��شا.

اإعادة انت�سار 
ي�سني بوغازي 

ما من �شيء  اإل ويعيد انت�شاره 
مرة اخرى  بعد  خيبة اأمل ، او نك�شة  جهد  
تقراأ   النت�شار   واعادة   ، ارتكاب  وفظاعة 
نعي�ض  التي   الطبيعة  �شنن   يف  ب��ش�ح  
حتت ق�انينها  ب�رشامة  ، فهي  بتاأمل تبدو  
اكرث  الف�شاءات  ا�شتم�شاكا  مببداأ  اعادة 
واج�اء  ايامها  وان�اء  فف�ش�لها  ؟  النت�شار 

انت�شار،  فياعادة  برغبة  كلها ت�رشخ  لياليها 
اليام   �شاعات  يف   عجيب  وبتج�شيد   بل  

واح�ال ال�شه�ر .
فال�شتاء الذي  ترك بقايا  مطر غزير وبرد  
 ، ر�شالة   اإل  لي�ض   ج�هره   يف    ، قار�ض 
�شياأتي   ربيعا   بحلة   انت�شارا   واعادة 
واج�اءه  �شم�شه  ويلقى  ه�اءها  و�شي�شكب 
لي�ض  بدوره  الذي   ، �شتاء  بعد   الرائعة  
خريفا  انت�شار   واإداناباإعادة  اإلمتهيدا  
كان  قد  رحل  منذ عام ، فال يرتدد برهة  
الربيع  جمله   ما    بكل  بالعبث  اخلريف  

، فرتاه  يح�ل �شفاء الج�اء اىل ع�ا�شف 
هنا  تتهاوى  اوراق  اىل  الطبيعة   وجمال   ،
اي�شا   ،لكنه  مريع   حزن   يف  ذابلة  وهناك 
اخرى   مرة  واإدانا   ، ر�شالة   يفعل  ما  يفعل 
اخرى   مرة  ال�شتاء  وي�شلم   ، ي�شتعد  لكي  

اي�شا  تلك الج�اء كي  يعيد انت�شاره .
م�ؤبدا  يدوم   �شيء  فال   ، دواليك   وهكذا 
،ول �شيء  ي�شتمر  ط�يال ، وكل �شيء قيد 
الإعادة  مرة اخرى ، قد تط�ل اآجاله وقد 
اعادة  حكم  يف  حمالة  ل  لكنه   ، تق�رش 

النت�شار .

الك�ين   املبداأ  هذا  متار�ض   الطبيعة  رمبا 
وفق ق�انني �شماء ل تفكر كثريا ، لكنهمبداأ 
نف�شه نراه  ميار�ض  �شمن ع�امل كائنا اآخرا  
ي�شمى الن�شان ؟ وكاأين به  قد اكت�شب من 
اعادة  يف  �شهريا   مبداأ  خا�شية   الطبيعة 
وفق  دنياه   ميار�شهفي  لكنه    ، النت�شار  
على   زاد  فقد  وم�اقفه،  واح�اله  ظروفه 
�شل�ك اعادة النت�شار  الذي ترتكبه الطبيعة  
من  بع�ض  عليه   فاألقى   ، عقله  من  ميزة  
التي يراود بها عالقات بني   ذكائه وفطنته 
اترابها  من النا�ض ، وعالقات   من  رغبة   

 ، اآخرين  نا�ض   م�شائر   يف  بتحكم  منه  
نا�ض  ان�شياع   من   ا�شتفادة  يف  وعالقات 
ون�اياهم الطيبة ، لكن الن�شان  يفعل هذا   
ي�شت�شعر خرابا طال  يف  كل مرة   عندما 
طم�حه   وم�قفا اف�شد �شداقاته ، او �شيء  
بث  خ�فا من ح�له  وما �شابه  من  تلك 
الرتكابات املريعة التي برع فيها الن�شان 
الر�ض   اهلل   يرث   ان  اىل  اخلليقة  منذ 
،ارتكابات  فياحتيال  او خماتلة  وفى  �شبق 
ل  انه  الغريب  والعجيب   ، وبهتان  خديعة  

ميل يف اعادة انت�شاره ، ول  يت�ب ؟

روؤى 

 �سونالغازغليزان 

اإجناز18 حمول كهربائيا  
الكهرباء  ت�زيع  م�ؤ�ش�شة  �شت�رشع 
والغاز )�ش�نلغاز(  بغليزان قريبا يف 
»للت�تر  كهربائيا  حم�ل   18 اإجناز 
اأم�ض   علم  ح�شبما  املت��شط«، 
لذات  املحلي  املدير  لدى  الأحد 

امل�ؤ�ش�شة.
اأن  ب�هدة   الدين  ن�ر  اأو�شح  و 
اإطار  يف  تندرج  املح�لت  هذه 
ل�شنة  لل�رشكة  الداخلي  ال�شتثمار 

�شبكة  تدعيم  اإىل  الرامي   2020
مناطق  عرب  الكهرباء  ت�زيع 

ال�لية.
و قد خ�ش�ض غالف مايل يف�ق 284 
دج لإجناز هذه املح�لت،  ملي�ن 
وفق ذات امل�ش�ؤول الذي اأ�شار اإىل 
اأنه يجري حاليا اختيار الأر�شيات 
لل�رشوع يف جت�شيدها عرب خمتلف 

بلديات ال�لية.

حممد بن ترار
حممد بن ترار



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

