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حمكمة �سيدي اأحممد

اإيداع برتوكول بوتفليقة احلب�س املوؤقت 

اليوم الثاين من زيارة اللواء 
�سنقريحة لالمارات 

يف اليوم الثاين من زيارته اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة ا�ستقبل اللّواء 
بالنيابة، من قبل  ال�سعبي  الوطني  اأركان اجلي�ش  ال�سعيد �سنقريحة، رئي�ش 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة الإماراتية. ح�رض هذا اللقاء عن اجلانب الإماراتي ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة وال�سيد حممد اأحمد البواردي كاتب الدولة 
ال�سوؤون  م�ست�سار  الدولة  وزير  املزروعي  فار�ش  واللواء  الدفاع  ل�سوؤون 
الرئا�سية لدولة الإمارات، وعن اجلانب اجلزائري �سفري اجلزائر باأبوظبي 

والوفد املرافق لل�سيد اللواء.

امل�سيلة 

تكوين 94 عونا يف جمال الطاقات 
ال�سم�سية 

مت اأم�ش بولية امل�سيلة التوقيع على اتفاقية اإطار بني كل من قطاع التكوين 
م�ستخدمي  تكوين  بهدف  املحلية  الإدارة  ومديرية  املهنيني  والتعليم 
البلديات املعينني يف تخ�س�سات تركيب و�سيانة وت�سليح جتهيزات  اأعوان 
ا�ستفادت من هذه  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات  ال�سم�سية عرب عديد  الطاقة 
التكنولوجيا احلديثة لفتا اإىل اأنه مت اإطالق دورة تكوينية يف هذا التخ�س�ش 
بامل�سيلة  املهني  التكوين  يف  املتخ�س�ش  الوطني  املعهد  م�ستوى  على 
ح�سبما ك�سف عنه مدير القطاع »عمر فكرا�ش » م�سيفا اأن عملية تكوين ما   
يزيد عن 94 عونا بالإدارة املحلية �ستنطلق قريبا وتتعلق هذه التفاقية التي 
تندرج يف   اإطار تنفيذ اتفاقية الإطار التي   تربط مابني وزارتي الداخلية 
واجلماعات املحلية والتكوين والتعليم تعد الأولn من نوعها التي تدخل يف 
اإطار التكوين امل�ستمر لفائدة اأعوان البلديات القائمني على اإ�سالح واإعادة 
من  بتاأطري  املتجددة،  الطاقات  جمال  يف  امل�ستخدمة  لالأجهزة  العتبار 
خمت�سني يف جمال الطاقات املتجددة، ويخ�ش هذا التكوين اخت�سا�سات 

متعلقة بالإدماج يف الطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية.
عبدالبا�سط بديار  

 
البويرة

متعاقدو قطاع الت�سامن يطالبون 
بت�سوية و�سعيتهم

احتج �سبيحة اأم�ش الع�رضات من اأ�سحاب عقود الإدماج  اخلا�سة مبديرية 
البويرة  ولية  بعا�سمة  املديرية  مقر  اأمام  الجتماعي  والن�ساط  الت�سامن 
للتنديد بو�سعيتهم الغام�سة بعد ا�ستثنائهم من قرار احلكومة الأخري القا�سي 
ال�سارية املفعول والذين يحوزون على خربة  اأ�سحاب العقود  اإدماج  بعملية 
تفوق 8 �سنوات يف منا�سب دائمة ، حيث نا�سد املحتجون خالل ت�رضيحاتهم 
ليومية » الو�سط » اجلهات املعنية من اجل التدخل العاجل لت�سوية و�سعيتهم 
وذلك عن طريق جتديد عقودهم لتمكينهم من ال�ستفادة من الإدماج كغريهم 
من املتعاقدين  خا�سة وان هناك من ميلكون �سنوات طويلة من اخلدمة ويف 
اأنهم  اأ�ساروا  كما  الإدماج  من  ال�ستفادة  من  حق  وجه  دون  يق�سى  الأخري 
خ�سعوا لقانون الإدماج املهني الذي يثبت ب�سنتني خدمة فقط ، هذا وهدد 
حمدثوا مبوا�سلة الحتجاج حتى يتم ال�ستجابة ملطلبهم امل�رضوع املتمثل 

اح�سن مرزوقيف ال�ستفادة من الإدماج كغريهم .

دائرة بئرمرادراي�س

املق�سيون من ال�سكن االجتماعي 
يف وقفة احتجاجية

نظم، اأم�ش، املواطنون املق�سيون من ال�سكن الجتماعي، وقفة احتجاجية، 
اأمام دائرة بئرمرادراي�ش، للتنديد على عملية اإق�سائهم من قوائم الرتحيل، 
تقدميهم  من  بالرغم  التوايل،  على  كاملة،  �سنوات  خم�ش  يقارب  ما  منذ 
لطعون، من اأجل اإن�سافهم واإعطائهم حقوقهم امل�رضوعة، اإدراج اأ�سمائهم 
يف قوائم ال�ستفادة من ال�سو�سيال. وح�سب م�سادر مطلعة »للو�سط«، فان 
املعنيني الذين بلغ عددهم قرابة ال�سبعني �سخ�سا، يحتجون كل يوم اثنني، 
من اأجل اإ�سماع �سوتهم للم�سوؤول الأول بالولية، دون جدوى، واأغلبهم من 
الفئات املعوزة، التي تتوفر فيهم كل �رضوط ال�ستفادة، وينحدرون من عدة 

بلديات يف العا�سمة، كحيدرة، بئرخادم، وج�رض ق�سنطينة.
مرمي خمي�سة

حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  اأمر 
اأم�ش  �سباح  اأحممد،  �سيدي 
الت�رضيفات  مدير  باإيداع  الإثنني، 
برئا�سة اجلمهورية ال�سابق، خمتار 
ب�سجن  املوؤقت  احلب�ش  رقيق، 

احلرا�ش بتهم ف�ساد تالحقه .
�سغل  الذي  رقيق  خمتار  مثل  وقد 

اأي�سا من�سب �سفري اجلزائر بروما 
مديرا  بوتفليقة  يعينه  اأن  قبل 
اجلمهورية،  برئا�سة  للت�رضيفات 
التحقيق  قا�سي  الأول  اأمام  اأم�ش 
مبحكمة �سيدي اأحممد، بعدما مت 
جديد  باب  درك  قبل  من  حتويله 
تورطه يف  لال�ستباه يف  بالعا�سمة، 

قبل  ف�ساد،  مبلفات  تتعلق  ق�سايا 
التحقيق  قا�سي  على  يٌحال  اأن 

مبحكمة �سيدي احممد.
رقيق،  خمتار  مهام  واأنهيت 
برئا�سة  للت�رضيفات  رئي�سا  ب�سفته 
اجلمهورية، يف اأفريل الفارط وذلك  
يف �سياق التغيريات ال�سيا�سية التي 

�سهدتها البالد مبا�رضة بعد اعتالء 
القادر  عبد  الأمة  جمل�ش  رئي�ش 
الدولة  رئا�سة  من�سب  �سالح  بن 
عبد  ال�سابق  الرئي�ش  ا�ستقالة  اثر 
اأفريل  مطلع  بوتفليقة  العزيز 

الفارط .
باية ع 

من  ولية  اإطارات  �سامية  فجرت 
اإىل  ال�سلطات  ر�سالة  تلم�سان  يف 
تخ�ش  كبرية  ف�سائح  للبالد  العليا 
والت�سيري  الرتقية  ت�سيري  ديوان 
الوايل  عهد  خالل  العقاري 
الأ�سبق  »ن ع«  اأين  مت تزوير عملية 
لفائدة  امل�ساريع  من  العديد  منح 
الذي  املحبو�ش  الهاي�سة  املقاول 
امل�ساريع  من  بالع�رضات  دعمه  مت 
اجنازها  اأموالها  دون  نهب  التي 

جنا  حني  يف  ال�سجن  م�سريه  ليكون 
امل�سوؤولني من املحا�سبة رغم ثبوث 

اأدلة  تدعيهم للتزوير .
بني  اأن  من  الر�سالة  واأ�سارت  هذا 
م�سكن   500 م�رضوع  جند  امل�ساريع 
حيث   ، الآن  حلد  ينجز  مل  الذي 
لجنازه  قدم  الهاي�سة  املقاول  اأن 
غري  مدة  وهي  اأ�سهر   06 مدة 
كبري  امل�رضوع  اأن  ومادام   ، معقولة 
التي  الوطنية  اللجنة  على  اأحيل 

كان  الذي  امل�رضوع  مترير  رف�ست 
الأ�سغال  با�رض  قد  الهاي�سة  املقاول 
ل170  القواعد  حفر  عملية  يف 
مدير  مبعية  الوايل  فقرر  م�سكن، 
اأنداك بتق�سيم امل�رضوع  ،  اأوبيجيي 
املقاول  منح  واأم�سى  املدير  على 
ت�سبيقات التي حت�سل عليها املقاول 
، حيث حت�سل  دون اجناز امل�رضوع 
وهو  ما   ، مليارين  من  على  اأكرث 
جنا  حني  ال�سجن  يف  اإىل  اأو�سله 

من   املتابعة  بفعل  اأوبيجيي  مدير 
وقد  هذا   ، الوايل  اآنذاك  نفوذ 
طالب اأ�سحاب الر�سالة بفتح حتقيق 
يجر  قد  الهاي�سة  الذي  ملف  يف 
الع�رضات من الإطارات اإىل التحقيق 
خا�سة وان امل�رضوع اأجنز جزء منه 
بطريقة غري مطابقة  وتوقف قبل اأن 
تقرر تهدميه ما كلف الدولة خ�سائر 

باملاليري  .
 حممد بن ترار

تزوير امل�سروع وتق�سيمه ملنح الأموال ملقاول 

ر�سالة تك�سف جتاوزات وايل تلم�سان ال�سابق

اإطارات  من  الع�رضات  طالب 
الربي  للنقل  الوطنية  ال�رضكة 
SNTR »وفروعها  ال�سبعة  من   «
عملية  يف  حتقيق  فتح  النقل  وزير 
الأوىل  ال�رضكة  تخريب  نهب وحماولة 
وتوقيف   ، الربي  النقل  يف  املخت�سة 
وت�رضيح  �رضكتها  اخلا�سة  باحلرا�سة 
بدون  عامل  عن  ال600  يزيد  ما 

لإطارات  خدمة   2017 �سنة  حقوق 
اجلي�ش  من  �س�سامية  متقاعدة 
الوطني ال�سعبي التي اأ�س�ست  �رضكات 
للحرا�سة على اأنقا�سها . هذا واأ�سارت 
الر�سالة  اأنه ورغم اأن موؤ�س�سة �سانتيار 
القرن  ثمانينات  يف  التي  تاأ�س�ست 
املا�سي كاأول موؤ�س�سة للنقل  وتربطها 
كبرية  لنقل  الوقود  عالقات 

اأن  اإل  ،ـ  والب�سائع  ال�سلع  وخمتلف 
اأطرافا  فاعلة  �سعت اإىل حتطيمها يف 
رغبة و جاحمة  خلو�س�ستها  واإحلاقها 
لهم  كانت  البارونات  الذين  قبل  من 
خالل  من  وذلك   ، بالع�سابة  عالقة 
وبع�ش  احلبوب  نقل  عقود  اإبعاد 
ت�رضيح  اأجل  من  وال�سغط  املنتجات 
العمال من بع�ش الفروع ، يتقدمها فرع 

احلرا�سة والأمن  الذي كان يوظف  ما 
مع  عقود  عامل  ولها   600 عن  يزيد 
 ، ارباحا كبرية  �رضكات  كربى وحتقق 
�سنة  املفتعلة  ال�رضاعات  اندلع  لكن 
2015  والتي �سعت اإىل  حتويل املجمع 
اإىل  �رضكة  واحدة فجرها وقل�ش من 

اأدائها ما جعلها متوت ببطء
حممد بن ترار

« SNTR « ال�سركة الوطنية للنقل الربي 

اإطارات تنا�سد وزير النقل للتدخل واإنقاذ املوؤ�س�سة

اندلع  مقربة  عن  م�سادر  ك�سفت 
قب�سة حديدية  بني نقابة الأئمة   التي 
قيادة  حجيمي  وا  جلول  يراأ�سها 
الحتاد العام للعمال اجلزائريني  الذي 

بفعل  وذلك   ، لعباط�سة  �سليم  يقوده 
على  الأئمة  نقابة  اإحالة  رئي�ش 
تنظيمه  التاأديبي  ب�سبب  املجل�ش 
املركزية  احتجاجية  اأمام  لوقفة 

اجلل�سة  وهي   ، بالعا�سمة  النقابية 
يف  حجيمي  جلول  نفاها  التي 
اليوم  اإىل  اأنه  موؤكدا  هاتفي  ات�سال 
املركزية  من  اأي  ا�ستدعاء  يتلق  مل 

مع  �رضاعات  يعي�ش  النقابية  التي 
اأمينها الوطني  الذي يكون قد  �رضح 
املرات  بعدم �رضعية  من  العديد  يف 

جلول حجيمي .

قب�سة حديدية  بني نقابة الئمة  واملركزية النقابية 

اتهامات متبادلة بني حجيمي ولعباط�سة حول ال�سرعية

خبر في 
صورة

حممد بن ترار

املجاهد بلح�سني حممد اأرزقي
 يف ذمة اهلل  

عن  اهلل  رحمة  اإىل  الثنني  اأم�ش  اأرزقي  حممد  بلح�سني  املجاهد  انتقل 
ح�سبما  النبيلة  واملواقف  بالت�سحيات  مليئة  حياة  بعد  �سنة   93 ناهز  عمر 
اأن الفقيد الذي ولد يف 14  علم من وزارة املجاهدين. وذكر امل�سدر ذاته 
جلبهة  املدنية  املنظمة  �سفوف  يف  انخرط  وزو،  تيزي  بولية   1927 يناير 
التحرير الوطني وت�سبع بالقيم والروح الوطنية حيث جعل مقر �سكناه العائلي 
ببوخالفة بذات الولية مركزا جلنود جي�ش التحرير الوطني. ونظرا لكفاءاته 
والأمانة التي عرف بها كلف الفقيد بنقل الأموال والهبات التي كانت جتمع 
لفائدة الثورة التحريرية. ووا�سل ن�ساطه اىل اأن مت اكت�ساف اأمره من طرف 
 1958 غاية  اىل   1957 �سنة  من  ال�سجن  يف  به  ليزج  ال�ستعمارية  ال�سلطات 
واأمام هذا امل�ساب اجللل  ال�ستقالل  ن�ساطه اىل غاية  بعد ذلك  يوا�سل  و 
تقدم وزير املجاهدين الطيب زيتوين اىل اأ�رضة الفقيد واىل رفاقه يف اجلهاد 

باأ�سدق التعازي واأخل�ش املوا�ساة. 

فيغويل يثري �سجة بديربي تركيا
                                                   

اأثار الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل �سجة خالل الديربي الذي 
الرتكي  الدوري  حل�ساب  فرنبات�سي  اأمام  غالتا�رضاي  ناديه  مع  خا�سه 
املمتاز، حيث وعند تغيري متو�سط ميدان اخل�رض وخروجه لرتك مكانه 
لأحد زمالئه، توّجه من اقرب نقطة اخلروج والتي كانت مقابلة للجهة 
التي كانت ت�سم مدرجات جماهري نادي فيرنبات�سي، والتي قامت على 
اإثر مروره من اإمامها بر�سقه بالقارورات، ورف�ش فيغويل احلماية التي 
كان يتلقاها من طرف اأع�ساء من النادي الرتكي واأ�رض على التوجه نحو 

كر�سي بدلء فريقه دون حماية.

زوجة �سفري الوليات املتحدة 
الأمريكية باجلزائر تن�سر 
�سورة لها بقمي�س فريقها 

املف�سل يف اجلزائر املولودية



 اخلبريان االقت�ساديان عبد الرحمان هادف و حممد �سعيود يف منتدى الو�سط

جناح خمطط حكومة جراد متوقف على تغيري الذهنيات
.       دفرت �سروط تركيب ال�سيارات لن يجدي نفعا

.       البد من التوجه نحو التنمية املحلية 
.       ال�سوق املوازية تهديد حقيقي 

.       اإ�سالح املنظومة املالية و البنكية حتمية ق�سوى
.        هيكلة املوؤ�س�سات املفل�سة لبعثها من جديد

اأعاب اخلبري االقت�سادي عبد الرحمان هادف على خمطط احلكومة، معتربا باأنه خمطط ا�ستعجايل وناق�ص من اجلانب العملي خا�سة اأنه يتطرق 
اإىل االأرقام، موؤكدا باأن احلكومة مطالبة باإرفاقه مبخطط عملي لتدارك النقائ�ص امل�سجلة فيه .

 اإميان لوا�ص 

الأم�س  هادف  الرحمان  عبد  اأكد 
خالل حلوله �ضيفا على فروم جريدة 
احلكومة  خمطط  باأن  »الو�ضط« 
العملي  اجلانب  من  ناق�س  خمطط 
ب�ضهادة الفاعلني واخلرباء، لفتا باأنه 
حتى من اجلانب الزمني مل ي�ضري اإىل 
املدى،  بعيد  اأو  املدى  ق�ضري  اأنه 
اأن يرفق  يف حني �ضدد على �رضورة 
تطبيقيه  وقرارات  عملي  مبخطط 
الروؤية  جت�ضد  قطاعية  وخمططات 

الإ�ضرتاتيجية.
املتحدث:«  قال  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
الأمن  عن  حتدث  احلكومة  خمطط 
التحويل  الطاقوي،  التحول  الغذائي، 
باأنه  الإ�ضارة  يجدر  ولكن  الرقمي، 
الكتفاء  حتقيق  ميكن  ل  �ضحيح 
ن�ضبة  نحقق  اأن  ميكن  لكن   ، الذاتي 
كافية يف تغطية احلاجيات، من جهة 
تزايد  يف  للطاقة  ال�ضتهالك  اأخرى 
ليكفي  اأ�ضبح  داخليا  ال�ضتهالك  و 
يف  النظر  اإعادة  من  لبد  ،لذلك 

النتقال  لتحقيق  املحروقات  قانون 
التحول  بخ�ضو�س  اأما  الطاقوي، 
من  هو  و  حتدي  اأكرب  هو  الرقمي 
مرحلة  اإىل  للم�ضي  اجلزائر  �ضيمكن 

جديدة ».
اجلزائر ال ميكن اأن ت�ستمر يف 

تركيب ال�سيارات 

وبخ�ضو�س م�ضانع تركيب ال�ضيارات، 
اجلزائر  هادف  الرحمان  قال  عبد 
تركيب  يف  ت�ضتمر  اأن  لميكن 
فيه،  مف�ضول  اأمر  وهذا  ال�ضيارات 
تتحول  اأن  �رضورة  على  م�ضددا 
اأخرى  �ضناعات  اإىل  امل�ضانع  هذه 
املناولة،  و  ال�ضيارات  غيار  كقطع 
يف حني رد على ت�رضيحات الأخرية 
،موؤكدا  اأيت فرحات  ال�ضناعة  لوزير 

باأن  دفرت ال�رضوط لن يدي نفعا .
لبد من التوجه نحو التنمية املحلية 
املوؤ�ض�ضة  اإىل  العتبار  واإعادة 

املنتجة
من  هادف  الرحمان  عبد  وتاأ�ضف 
الو�ضع القت�ضادي يف اجلزائر يف ظل 

�ضعف الإنتاج املحلي مقابل ارتفاع 
كبري يف الواردات، داعيا اإىل �رضورة 
على  مبني  اقت�ضادي  منوذج  تبني 
التنمية املحلية وفتح باب ال�ضتثمار 
واملرافقة،  الدعم  تقدمي  من خالل 
املهم�ضة  للكفاءات  العتبار  واإعادة 
الإقالع  معامل  لتحديد  واملق�ضية 
�رضورة  على  �ضدد  اأين  القت�ضادي، 

و�ضعها يف �ضلب الن�ضغالت
اأ�ضار املحلل القت�ضادي هادف باأن 
القت�ضاد الوطني يف و�ضعية حرجة، 
العملة  قيمة  يف  انخفا�ضا  متوقعا 
وعجزا يف امليزان التجاري مع نهاية 
ال�ضنة ،داعيا اإىل �رضورة رد العتبار 
حد  على  للرثوة  املنتجة  للموؤ�ض�ضة 

قوله .
على  املتحدث،  �ضدد  حني  يف 
�رضورة اإعادة بعث القت�ضاد الوطني 
و القت�ضاد املنتج و تبني اإ�ضالحات 
هيكلية معمقة، والتوجه نحو التنمية 
الكربى  امل�ضاريع  من  بدل  املحلية 
املوؤ�ض�ضة  اإىل  العتبار  اإعادة  و 
على  املتحدث  املنتجة ». واأعاب 

بان  معتربا  النقد،  و  ال�رضف  قانون 
هذا القانون يعترب عائق خا�ضة فيما 
مع  تتعامل  التي  باملوؤ�ض�ضات  يتعلق 

الأ�ضواق العاملية

اإ�سالح املنظومة املالية و 
البنكية اأ�سبح حتمية ق�سوى

على  هادف  الرحمان  عبد  اأكد 
والقوانني  اآليات  مراجعة  �رضورة 
وذلك  ال�ضتثمار،  لت�ضجيع  وحتيينها 
ال�ضتثمار  قانون  حتيني  خالل  من 
وتبني نظام بنكي حمفز لإعادة بعث 
القت�ضاد الوطني والن�ضيج املنتج يف 
ي�ضمى  ما  خلق  اإىل  داعيا  اجلزائر، 
باملجال�س القت�ضادية  املخت�ضة يف 

ال�ضتثمار ».
ال�ضدد:«   العديد  ذات  يف  م�ضيفا 
توؤرق  لزالت  التي  العراقيل  من 
التنمية،  عاجل  وتكبح  امل�ضتثمرين 
مع�ضلة  من  التخل�س  من  ولبد 
امل�ضاريع  متويل  يف  البريوقراطية 
يف  النظر  واإعادة  البريوقراطية، 
خللق  البنكية  و  املالية  املنظومة 

�ضوق مالية تواكب امل�ضتثمرين«.

اأالف املليارات تتداول يف 
ال�سوق املوازية 

يف  هادف  الرحمان  عبد  و�ضدد 
البحث  �رضورة  على  �ضدد  املقابل 
الرقابة  األيات  و  ميكانزميات  عن 
امل�ضوؤولة  اجلهة  قبل  من  فعالة 
املوازية،  الأ�ضواق  على  للق�ضاء 
اأي  ت�ضتفيد  ل  اجلزائر  باأن  م�ضريا 
خا�ضة  املوازية  الأ�ضواق  من  دينار 
هطا  حل  من  اجلملة،لبد  جتارة 
لل�رضائب  حمتاجة  الدولة  امللف، 
هذه  يف  تتداول  املليارات  األف  و 
الأ�ضواق ، ل ميكن اأن ن�ضتمر يف هذا 
مع  قطيعة  و�ضع  من  لبد  الو�ضع، 

جميع املمار�ضات ال�ضابقة ».

حان الوقت الإعادة النظر يف 
�سيا�سة الدعم

هادف  اأنه  الرحمان  عبد   واأكد 
حان الوقت لإعادة النظر يف �ضيا�ضة 
الدعم  �ضيا�ضة  بان  م�ضريا  الدعم، 

غري عادلة مبنية على املواد الأولية 
تتطلب  التي  و  اخلارج  من  الأتية 

العملة ال�ضعبة
املوؤ�ض�ضات  هيكلة  اإعادة  من  لبد 

املفل�ضة من اأجل بعثها من جديد
�ضدد عبد الرحمان هادف اأن حكومة 
جراد مطالبة بفتح النقا�س بخ�ضو�س 
هذه املوؤ�ض�ضات املفل�ضة، من خالل 
من  بعثها  اأجل  من  هيكلتها  اإعادة 
جديد، خا�ضة اأنها من بني ال�رضكات 
اإعادة  عليها يف  يعول  اأن  التي ميكن 

بعث القت�ضاد الوطني
واأكد اخلبري القت�ضادي على �رضورة 
القريب  يف  امللف  هذا  يطرح  اأن 
خالل  من  احلكومة،  على  العاجل 
جذرية  حلول  و  جديدة  روؤية  تبني 
من  املوؤ�ض�ضات  هذه  بعث  لإعادة 
الظروف  توفري  خالل  من   ، جديد 
الالزمة جلعلها ت�ضتغل ب�ضفة عادية 
خللف  معا�رضة  اإدارة  خالل  من 
اإعانة  ت�ضكل  اأن  ميكن  التي  الأرباح 
القت�ضادية  الظروف  ظل  يف  للدولة 

التي تعي�ضها البالد.
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م�ست�سار اال�ستثمار ال�سناعي حممد �سعيود يقرتح :

احلل يف التكوين واملناطق 
ال�سناعية،واإزالة ال�سوق 

حممد  ال�ضتثمار  م�ضت�ضار  اأكد 
بالقت�ضاد  النهو�س  اأن  �ضعيود 
على  اأ�ضا�ضا  يرتكز  الوطني 
املهني،جاهزية  التكوين 
اإزالة  ال�ضناعية،و  املناطق 

ال�ضوق املوازية .
خالل  املتحدث  ذات  واأو�ضح 
يومية  منتدى  يف  ا�ضت�ضافته 
بالقت�ضاد  النهو�س  اأن  الو�ضط 
التكوين  على  يرتكز  الوطني 
املناطق  جاهزية  املهني، 
الأ�ضواق  اإزالة  ال�ضناعية،و 
و  العملة  لتحويل  املوازية 
اأن  التنمية  م�ضت�ضار  اأ�ضار 
تقف  رئي�ضية  الأخرية اأ�ضباب 
النمو  وجه  يف  عرثة  حجر 

القت�ضادي للجزائر.
 كما اأ�ضاف �ضعيود اأنه من اأجل 
اإجناح امل�ضاريع، لبد من اإيالء 
وعامل  للدرا�ضات  بالغة  اأهمية 
الوقت عند اإجنازها لأن الوقت 
الأوربيون  يقول  كما  املال  هو 
ال�ضعوبات  معاجلة  اإىل  ودعا 
اأ�ضحاب  تعرت�س  التي  الكثرية 
منن  اجلزائر  يف  امل�ضاريع 
البريوقراطية  خالل الإجراءات 
التي ت�ضببت يف عرقلة القت�ضاد 
من  الكثري  وهروب  الوطني 
امل�ضاريع  اأ�ضحاب  من  ال�ضباب 

وغريهم اإىل اخلارج.
يف  ،اأنه  املتحدث  ذات  وقال 
اجلزائر ل يعطون الوقت اأهمية 
بالغة ، بالرغم  اأنه من اأجل اأن 
ينجح امل�رضوع اأي كان علينا اأن 
خ�ضو�ضا  الوقت  عامل  نراعي 
يف ظل تراجع قيمة الدينار واألح 

ذات املتحدث اأن عامل الوقت 
بالدنا  يف  مهمال  يبقى  الذي 
للنهو�س  الأ�ضا�ضية  الركيزة  هو 
حممد  اأكد  كما  بالقت�ضاد 
ال�ضتثمار  اأهمية  على  �ضعيود 
الذي  القت�ضادي  املجال  يف 
توفري  على  اأوىل  بدرجة  يعتمد 
اجلاهزة  ال�ضناعية  املناطق 
بعيدا عن ظاهرة البريوقراطية 
ورحيل  عزوف  يف  تت�ضبب  التي 

العديد من امل�ضتثمرين.
واأ�ضار اإىل اأن ت�ضهيل ال�ضتثمار 
من خالل اإن�ضاء مناطق �ضناعية 
جاهزة بدل من منح قطع اأر�ضية 
يعانون  وتركهم  للم�ضتثمرين 
الأمرين ل�ضنوات من اأجل تنفيذ 
م�رضوعهم قبل اأن يجربهم على 
اأن  اإىل  ذلك، لفتا  الرتاجع عن 
فيها  مبا  العامل  دول  من  كثريا 
اإىل  تلجاأ   ، الأفريقية  الدول 
جاهزة  �ضناعية  مناطق  توفري 
يجدون  ل  الذين  للم�ضتثمرين 
مبا�رضة  لعدم  مربر  اأي  بعدها 

ا�ضتثماراتهم.
،على  املتحدث  ذات  و�ضدد 
ال�ضوق  على  الق�ضاء  �رضورة 
ال�ضوداء خ�ضو�ضا يف بيع العملة 
الأ�ضباب  اأحد  لأنها  ال�ضعبة 
وتطور  لال�ضتثمار  املعرقلة 
لالأ�ضف  لكن  الوطنية،  ال�ضناعة 
�ضيا�ضية  اإرادة  هناك  تكن  مل 

للق�ضاء على ذلك.
بخ�ضو�س  و  اأخرى  جهة  ومن 
يت�ضمنه  اأن  يجب  ما  اأهم 
قانون املالية التكميلي لرتجمة 
احلالية  ال�ضيا�ضية  الإرادة 

حول  الرئي�س  التزامات  وتنفيذ 
اأنه  �ضعيود  ال�ضتثمار،قال 
النظام  يف  النظر  اإعادة  يجب 
الأخري  اأن  اجلبائي  م�ضريا 
ومعقد  م�ضتقر  غري  عندنا 
متوازن  غري  جبائي  نظام  وهو 
فئة  على  كبريا  �ضغطا  يعرف 
تو�ضيع  يجب  حني  يف  قليلة، 
على  خا�ضة  اجلبائية،  القاعدة 

املوؤ�ض�ضات«.
املنظومة  اإ�ضالح  بخ�ضو�س  و 
م�ضت�ضار  رافع  القت�ضادية 
هادف  الرحمان  عبد  التنمية 
يف منتدى يومية الو�ضط، لأجل 
الدولة  مليزانية  كلي  ت�ضخي�س 
 ، تطهريها  و  تنظيمها  بغية   ،
املنظومة  يف  النظر  اإعادة  و 
عرب  ذلك  و  البنكية  و  املالية 
ل�ضن  الكفاءات  اإىل  اللجوء 
اإىل  للو�ضول  جديدة  قوانني 

نظام مايل منفتح.
اأن  الو�ضط  منتدى  �ضيف  وقال 
ناق�ضا،  جاء  احلكومة  خمطط 
مبخطط  اأو  باأرقام  ياأت  مل  اإذ 
م�ضادر  يذكر  ومل  عملي 
التمويل يف ظل عجز امليزانية 
تهاوي  وذلك يف ظل  واخلزينة، 

اأ�ضعار النفط .
لغرفة  ال�ضابق  الرئي�س  وقال 
حتديد  يجب  ،انه  التجارة 
امل�ضاريع  تنفيذ   ميكانيزمات 
مو�ضحا  اجنازها  ومراقبة 
خرائط  يحتاج  املخطط  اأن 
لتنفيذه  قطاع  كل  يف  تطبيقية 

يف الآجال امل�ضطرة.
ف.ن�سرين 

عبد الرحمان هادف لـفوروم«الو�سط«:

»يجب بعث ثقافة البور�سة الغائبة متاما يف اجلزائر«
عبد  القت�ضادي  اخلبري  ك�ضف 
اأم�س،اإىل  هادف،  الرحمان 
�رضورة اإر�ضاء ثقافة البور�ضة يف 
اجلزائر، معترب اأنها غائبة متاما، 
يف ظل و�ضع احلايل، غري املقبول 
التي تعاين منه »بور�ضة اجلزائر«، 
الولوج  ت�ضهيل  خالل  من  وهذا 
ل�ضوق مالية ع�رضية، تت�ضمن مثل 
البديلة  التمويالت  النوع من  هذا 

م�ضتقبال.
ال�ضت�رضاف  يخ�س  وفيما 
هادف،  اأو�ضح  والدرا�ضات، 
مبنا�ضبة نزوله �ضيفا، على فوروم 
القت�ضادي  الذكاء  اأن  »الو�ضط«، 
اليوم، علم قائم بذاته، ويدر�س يف 
اأكرب اجلامعات العاملية، وبالتايل 
والدرا�ضات  ال�ضت�رضاف  مراكز 

اأ�ضبحت �رضورة حتمية، للنهو�س 
هي  هذا  مع  لكن  اقت�ضاد،  باأي 
اأنه  م�ضريا  اجلزائر،  يف  منعدمة 
ا�ضت�رضاف،  لطاملا طالب مبركز 
مع  د�ضتورية،  هيئة  مبثابة  يعد 
الوطني  املجل�س  تفعيل  اإعادة 
الذي  والجتماعي،  القت�ضادي 
كل  متتلك  م�ضادة  قوة  يعترب 
امليكانيزمات ال�رضورية، لتفادي 
بالقت�ضاد  املرتب�ضة  املخاطر 
مهامه  من  حيث  الوطني، 
الدرا�ضات  القيام بهذه  الأ�ضا�ضية 
راأيه  واإعطاء  ال�ضت�رضافية، 
القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  كل  يف 
كال�ضتدانة  والجتماعية، 
الداخلي  التمويل  اخلارجية، 
اأن   ، املوؤ�ضف  من  لكن  وغريها، 

من�ضي  اليوم  املجل�س  هذا  يكون 
وفاة  بعد  خا�ضة  معطل،  و�ضبه 
اهلل.  رحمه  �ضبا�س  ال�ضيد  رئي�ضه 
القت�ضادية  ال�ضت�ضارات  ت�ضجيع 

�ضيخدم م�ضلحة اجلزائر
ذات  دعا  اأخرى،  جهة  من 
انفتاح  �رضورة  اإىل  املتحدث، 
اجلزائر، على القت�ضاد الإقليمي 
التغيريات  ومواكبة  والعاملي، 
احلا�ضلة، يف اقت�ضاد ال�ضوق، لكي 
التموقع الإيجابي، يف  نتمكن من 

القت�ضاد العاملي.
الوطني،  لقاء  على  تعقيبه  ويف 
املعاهدات  لتقييم  انعقد  الذي 
للجزائر  امل�ضرتكة  والتفاقيات 
ومنطقة  الأوروبي،  الحتاد  مع 
والحتاد  العربية،  احلر  التبادل 

�ضيف  اأكد  وغريها،  الإفريقي 
اأن اجلزائر قد  فوروم »الو�ضط«، 
ال�ضتعانة  عدم  ب�ضبب  خ�رضت 
بالتفاو�س اجليد وال�ضت�ضارة، يف 
يقارب  ما  التفاقيات،  هذه  مثل 
ال�رضائب  يف  دولر،  مليار   2
دفعنا  الذي  الأمر  وغريها، 
الثمن،  باه�ضة  بتنازلت  للقيام 
باملنا�ضبة،  اخلبري  دعا  وبالتايل 
اإىل �رضورة تدارك هذه النقطة، 
ال�ضت�ضارات  ت�ضجيع  خالل  من 
اتفاق،  اأي  لإيقاف  القت�ضادية، 
بالدنا،  م�ضلحة  يف  ي�ضب  ل 
قائم  ال�ضوق،  قانون  اأن  خ�ضو�ضا 
على موؤ�رض ربحي متبادل، ولي�س 

العك�س.
مرمي خمي�سة  

اخلبري االقت�سادي عبد الرحمان هادف:

 
اجلزائر اأكرب قوة  اقت�سادية عربيا يف   2030

عبد  القت�ضادي  اخلبري  اأكد 
الرحمان هادف يف منتدى يومية« 
يف  دخلت   اجلزائر  اأن   « الو�ضط 
تتجه نحو  فهي  جديدة   مرحلة 
جديد،  وعهد  جديدة  رهانات 
داعيا يف ذلك ذات املتحدث اإىل 
�رضورة ا�ضرتجاع �ضلم القيم التي 
فقدناها ملدة طويلة من بينها قيم 
العلم واملعرفة وقيمة العمل وهذا 
من �ضاأنه  حتقيق هدفنا املن�ضود 
اإىل  اإعادة  اجلزائر  يف  واملتمثل 
م�ضاف الدول املتقدمة والنا�ضئة 
يف اآفاق 10 �ضنوات فهذا من �ضاأنه 
اأكرب  �ضاحبة  اجلزائر  يجعل  اأين 
قوة  اقت�ضادية  يف العامل العربي 

يف  �ضنة 2030 .
الكفاءات ال�سبانية قادرة  

على خلق الرثوة

اأن اجلزائر  اأو�ضح هادف،   كما 
ال�ضمل  تلم  روؤية  اإىل  حتتاج 
طريق  عن  وهذا  الأمل  وتعطي 
نحو  للتوجه  الأ�ض�س  و�ضع 
اقت�ضاد قوي وع�رضي وم�ضتدام 
مع �رضورة التخلي عن ال�ضعارات 
وال�ضعبوية  الدمياغوجية 
اإرجاع الكفاءة اإىل  واللجوء نحو 
احلقيقي،  وبالعتماد  مكانها 
يعد  الذي  الرقمي  التحول  على 
يقوم  والذي  حتد  اأكرب  ح�ضبه 
مما  املعرفة  اقت�ضاد  بتاأ�ضي�س 
امل�ضتدام.  القت�ضاد  ي�ضمن 
عن  التخلي  من  فالبد  لذا 
والإق�ضاء  التهمي�س  �ضيا�ضة 
والطاقات  فالكفاءات  وبالتايل 
ال�ضبانية قادرة على خلق الرثوة  
عمل  خمطط  على  بالعتماد 
الن�ضغالت  �ضد  الكفاءة  ي�ضع 

مرحلية  �ضيا�ضة  اإتباع  بوا�ضطة 
والتي  �ضنوات   3 اإىل  عامني  من 
لكون  امل�ضتعجلة  الأمور  تعالج 
اليوم  اجلزائري  القت�ضاد 
اقت�ضاد معطل ولهذا فالبد من 
اإتباع �ضيا�ضة هيكلية التي متكن 
اجلزائر من الإقالع فبالدنا لها 
الأمن  لتحقيق  الإمكانيات  كل 
لأن  الطاقوي  والأمن  الغذائي 
جد  اأمر  الطاقوي  التحول 
اجلزائر  اأن  حني  يف  م�ضتعجل 
طاقوية  �ضيا�ضة  اإىل  حتتاج 
وقانون للطاقات بدل من قانون 
ي�ضمن  ما  وهذا  املحروقات 
ويف  طاقويا  اجلزائر  ا�ضتقالل 

كل الأوقات.
البد من فتح ملف  

االقت�ساد املوزاي

 
اأن  املتحدث  ذات   واعترب 
حمتاجة  اجلزائرية  املوؤ�ض�ضة 
اليوم  لأن ت�ضتغل يف جو مالئم 
لإعادة  بنكي  وهذا  ونظام 
املنتج  ون�ضيج  القت�ضاد  بعث 
يف  داعيا  لتطويره  اجلزائر  يف 
ذلك  هادف اإىل التحلي باجلراأة 
املوازي  القت�ضاد  ملف  لفتح 
على  لذا  باجلملة  والتجارة 
امللف  هذا  تفتح  اأن  اجلزائر 
مو�ضوعية،  وبكل  م�ضوؤولية  بكل 
اإىل  اللجوء  من  فالبد  وبالتايل 
ال�ضمار  جتار اجلملة يف كل من 
نقا�س  وفتح  وجتنانت  والعلمة 
ينظم  حل   اإىل  للو�ضول  معه 
الدولة  وت�ضتفيد  ال�ضوق  هذا 

اجلزائرية منه  اإيجابيا .
حكيم مالك 
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جمهورية  ببناء  " �أعاهدكم 
جديدة بال ف�ساد "

 تبون يوؤكد يف ذكرى تاأ�سي�س املركزية النقابية وتاأميم املحروقات

 باية ع 

ح�سابه  يف  الرئي�س  تبون  وكتب 
يف  انه  الفاي�سبوك,  عرب  الر�سمي 
اال�ستعمار  �سد  العمال  تعا�سد   1956
بقيادة  التاريخية  النقابة  بتاأ�سي�س 
 1971 يف  اإيدير,  عي�سات  ال�سهيد 
ك�سب الزعيم هواري بومدين الرهان 
حمروقاتنا  على  ال�سيادة  با�ستعادة 
واليوم  اأجدد عهدي معكم لنهرع اإىل 
بناء جمهورية جديدة قوية بال ف�ساد 
وال كراهية  وكان رئي�س اجلمهورية قد 
جمل�س  الجتماع  تراأ�سه  خالل  تقدم 
اخلال�سة  بتهانيه  االول  اأم�س  الوزراء 
الفئة  وخا�سة  اجلزائري  لل�سعب 
املزدوجة  الذكرى  مبنا�سبة  ال�سغيلة 
للعمال  العام  االحتاد  لتاأ�سي�س 
 1956 فيفري   24 يوم  اجلزائريني 
فيفري   24 يوم  املحروقات  وتاأميم 
1971 حاثا العمال على ا�ستلهام العرب 

يف  التاريخيني   احلدثني  هذين  من 
ال�سالح  بال�سلف  اقتداء  التحدي  رفع 
الوعي  بن�رش  هبوا  الذين  العمال  من 
التحرري يف اأو�ساط العمال وح�سدهم 
النبيل  الوطني  الهدف  ل�سالح حتقيق 

املتمثل يف ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية 
بناء  وال�رشوع يف  اال�ستقالل  وحتقيق 

الدولة الوطنية امل�ستقلة
قطاع  عمال  تبون  الرئي�س  هناأ  كما 
تاأميم  ذكرى  مبنا�سبة  الطاقة 

من  ثلة  جنحت  حني  املحروقات 
حتدي  يف  والفنيني  املهند�سني 
 1971 فيفري  يف  االأجنبية  ال�رشكات 
والتحكم  املبا�رش  الت�سيري  بتويل 
املحروقات  وت�سدير  اإنتاج  يف 
عزز  مما  التاأميم   قرار  �سدور  بعد 
من  وحرره  االقت�سادي  اال�ستقالل 
االأجنبية  ال�رشكات  و�سيطرة  احتكار 
رئي�س  الوطنية وا�ستغل  الرثوات  على 
الدعوة  ليوجه  املنا�سبة  اجلمهورية 
لكي  واملواطنات  املواطنني  جلميع 
واالأخالق  العمل  ف�سائل  يقد�سوا 
نخو�سه  الذي  االأكرب  اجلهاد  يف 
في�سمروا  اجلديدة   اجلمهورية  لبناء 
طاقاتهم  ويفجروا  �سواعدهم   على 
القفزة  حتقيق  اأجل  من  ومواهبهم 
تنويع  جمال  يف  املطلوبة  النوعية 
يف  واالإ�رشاع  الوطني  االإنتاج 
لعائدات  التبعية  من  البالد  تخلي�س 

املحروقات

جدد رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون االثنني مبنا�سبة الذكرى املزدوجة لتاأ�سي�س االحتاد العام للعمال 
اجلزائريني وتاأميم املحروقات, وعده  للجزائريني ببناء جمهورية جديدة قوية بال ف�ساد وال كراهية.

الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك يك�سف

�جلز�ئر و�سعت �إ�سرت�تيجية 
ملو�جهة �أ�سعار �لنفط

العام  املدير  ك�سف  الرئي�س 
توفيق حكار,  �سوناطراك,  ملجمع 
اإ�سرتاتيجية  و�سعت  املوؤ�س�سة  اأن 
ملواجهة تراجع  اأ�سعار النفط من 
خالل احلفاظ  على م�ستوى االإنتاج 
والتحكم يف تكاليفه  دون امل�سا�س 
نزوله  خالل  حكار  وقال  باجلودة. 
�سيفا على التلفزيون العمومي ليلة 
االأحد اىل االثنني اإن تذبذب اأ�سعار 
الدولية  لي�س  االأ�سواق  يف  النفط 
منذ  كذلك  فهي  اجلديد  باالأمر 
الن�سف الثاين من �سنة 2014 لذلك 
مع  التاأقلم  على  ُمن�سب  فالعمل 
هذا الو�سع العاملي اجلديد الذي 
الغازية  ال�سناعة  على  حتما  اأثر 
هذه  اأمام  اأنه  والبرتولية  واأبرزا 
�سيا�ستها  اجلزائر  كيفت  الو�سعية 

الطاقوية  للتاأقلم مع الواقع.
امل�سوؤول  اأعلن  املنا�سبة  وبهذه 
ال�رشكة  �سونطراك  اأن  عن  االأول 
من  الثالثة  املرحلة  �ستُد�سن  
بحا�سي  الغاز  �سغط  رفع  م�رشوع 
م�ساريع  هناك  اأن  مربزا  م�سعود, 
يف  االإجناز  قيد  اأخرى  غازية 
اأن  م�سيفا  �سوناطراك,  برنامج 
�سوناطراك مهمتها الرئي�سية تلبية 

الغاز  من  الوطنية  االحتياجات 
تُغطي  ال�رشكة  اأن  كما  والبرتول, 
الوطنية,  ال�سوق  احتياجات  جميع 
ربوع  كامل  تغطية  وت�سعى  اإىل 
يف  البرتول  م�ستقات  من  الوطن 
حدود �سنة 2024 . واأو�سح الرئي�س 
�سوناطراك,  ملجمع  العام  املدير 
بالن�سبة  اليوم  الواقع  االإ�سكال  باأن 
الوطنية  ال�سوق  اأن  هو  للت�سدير 
اأخرى  بعد  �سنة  يف  ت�ستهلك 
ملياري   2 بحوايل  اإ�سافية  كميات 
االإزدياد يف  مرت مكعب وهو حجم 
يتطلب  ما  الوطني,  اال�ستهالك 

جهودا لتوفريه .
ويف تعليقه على قانون املحروقات 
القانون  هذا  حكار  اعترب  اجلديد 
الذي  االأجنبي,  لل�رشيك  جذاب 
�سونطراك  كونها  �رشكة  �سرُيافق 
ال تقوى على اال�ستمرار يف متويل 
لوحدها,  اال�ستك�ساف  ا�ستثمارات 
اأزيد من  باأنه مت ا�ستهالك  م�سريا 
�سنوات   10 خالل  دوالر  مليار   16
لعمليات  مايل  كتمويل  االأخرية 
بـ  و�سفها  التي  اال�ستك�ساف 

املخاطرة.
ب.ع 

خلفا ملحمد وارث 

نور �لدين خالدي على ر�أ�س 
�ملديرية �لعامة للجمارك 

الرحمان  عبد  املالية  وزير  اأ�رشف 
تن�سيب  على  االثنني  اأم�س  راوية 
مديرا  خالدي  الدين  نور  ال�سيد 
ملحمد   خلفا  للجمارك  عاما 

وارث ح�سب بيان للوزارة. 
الذي  التن�سيب  حفل  ح�رش  قد  و 
العامة  املديرية  مبقر  جرى 
املكلف  املنتدب  الوزير  للجمارك 
باال�ست�رشاف و االإح�سائيات ال�سيد 
ب�سري م�سيطفى و جميع االطارات 
ذات  ح�سب  الهيئة  لهذه  امل�سرية 

امل�سدر.
و بهذه املنا�سبة, �سكر راوية ال�سيد 
يف  املنجز  بالعمل  ذكر  و  وارث 
جمال ع�رشنة هذه الهيئة من خالل 
تدابري ت�سهيل االإجراءات اجلمركية 

من جهة و اجلهود التي تبذلها ذات 
الهيئة من اأجل تغطية اأف�سل للف�ساء 
�سمان  بهدف  الوطني  اجلمركي 
حماية ناجعة لالقت�ساد الوطني من 
البيان  يف  جاء  ح�سبما  اأخرى  جهة 
املدير  راوية  دعا  ال�سدد,  يف هذا 
ال�سيد  للجمارك  اجلديد  العام 
خالدي اىل امل�سي قدما على درب 
امل�ساريع  ا�ستكمال  و  الع�رشنة 
املبا�رشة يف هذا املجال و الرامية 
اأداة  اجلمركية  االإدارة  جعل  اإىل 
الوطني,  االقت�ساد  تنمية  خلدمة 
اأن  ي�سيف بيان وزارة املالية يذكر 
املدير  من�سب  �سغل  وارث  حممد 
  2019 اأفريل  منذ  للجمارك  العام 

خلفا لفاروق باحميد.

ك�سف عن م�سروع قناة دولية لتح�سني �سورة البالد بلحيمر

�لقو�نني" تفعيل  يجب  لكن  مكفول  �ملعلومة  �إىل  �ل�سحفي  "و�سول 
الر�سمي  الناطق  االت�سال  وزير  ك�سف 
االثنني  ام�س  بلحيمر  عمار  للحكومة 
تلفزيونية  قناة  اإن�ساء  م�رشوع  عن 
دولية لتح�سني �سورة اجلزائر باخلارج  
لل�سباب   اثنتني  قناتني  اإىل  اإ�سافة 
و�سول  قانون  اأن  موؤكدا  والربملان 
املعلومات  م�سادر  اىل  ال�سحفي 

موجود لكن ينبغي تفعيله
برنامج  على  �سيفا  نزوله   وخالل 
االذاعية  للقناة  ال�سباح«  »�سيف 
االت�سال  وزير  �رشح  االأوىل   الةطنية 
العديد من نقاط يف  برنامج احلكومة 
راأ�سها  وعلى  املفتوحة  والور�سات 
التي  العاجلة,  ال�سيا�سية  االإ�سالحات 

اقت�سادي  اإ�سالح  اإي  اأ�سا�س  اعتربها 
ور�سات  فتح  عن  كا�سفا  واجتماعي, 
تعزيز  بهدف  االإعالم  قطاع  كبرية يف 
ثقة  وا�سرتجاع  املرجعي  االإطار 
احلرية  بني  التوازن  وحتقيق  املواطن 
وامل�سوؤولية, وخلق بيئة �سفافة ت�سمح 
بالتناف�سية النزيهة والتعددية يف قطاع 
واملرئية,  املكتوبة,  بفروعه  االإعالم 
وامل�سموعة وااللكرتونية التي انطلقت 
املا�سي  االأ�سبوع  ور�ساتها  اأوىل 
الوزير  �سدد  كما  قانونيا,  لتاأطريها 
القانوين  االإطار  �سبط  �رشورة  على 
االلكرتونية  وال�سحافة  لالإ�سهار 
ور�سة  وفتح  اال�ست�سارية,  والوكاالت 

تكنولوجيا  االإعالم  و�سائل  لرتقية 
الناطق  واعرتف  الرقمنة.  وت�رشيع 
ان  املنرب  هذا  من  للحكومة  الر�سمي 
م�سادر  اإىل  ال�سحفيني  و�سول  حرية 
املعلومة مكفولة قانونيا باجلزائر غري 
انها حتتاج اإال لتفعيل القوانني, موؤكدا 
م�سادر  بفتح  االإدارة  يلزم  القانون  اأن 
اخلرب اأمام االإعالم, كا�سفا عن اإعادة 
تفعيل �سندوق تكوين ال�سحفيني الذي 

توقف متويله منذ 2015.
قناة  اإن�ساء  عن  بلحيمر  ك�سف  كما 
تلفزيونية دولية لتح�سني �سورة اجلزائر 
م�رشوعني  اإىل  ت�ساف  اخلارج,  يف 
لل�سباب  اإحداهما  قناتني  لفتح  اآخرين 

متخ�س�سة,  برملانية  قناة  والثانية 
اإعادة  اإىل  �سلة  ذي  �سياق  يف  داعيا 

اإحياء املجالت املتخ�س�سة.
اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات  وتنفيذا 
اجتماع جمل�س  يف  تبون  املجيد  عبد 
بلحيمر  الوزير  ك�سف  االأخري   الوزراء 
دولية  تلفزيونية  قناة  اإن�ساء  عن 
اخلارج,  يف  اجلزائر  �سورة  لتح�سني 
لفتح  اآخرين  م�رشوعني  اإىل  ت�ساف 
اإحداهما لل�سباب والثانية قناة  قناتني 
�سياق  يف  داعيا  متخ�س�سة,  برملانية 
املجالت  اإحياء  اإعادة  اإىل  �سلة  ذي 

املتخ�س�سة.
عطار ب

اأكد الوزير االأول عبد العزيز جراد 
يطمح  التي  اجلديدة  اجلزائر  باأن 
قريب  عن  �ستتج�سد  اجلميع  اإليها 
اجلزائريني  كل  لتخدم  الواقع  على 

واجلزائريات على حد �سواء
كلمة  يف  جراد  االأول  الوزير  وقال 
تاأميم  احتفاالت  خالل  مقت�سبة 
رزين  �سيدي  م�سفاة  يف  البرتول 
�رشق اجلزائر العا�سمة اإن اجلزائر 
�ستكون  اإليها  نطمح  التي  اجلديدة 
كل  خلدمة  قريب  عن  اهلل  �ساء  اإن 
على  اجلزائريات  وكل  اجلزائريني 

حد �سواء .
االأول  الوزير  اأكد  املنا�سبة  وبهذه 
الراحل  اجلمهورية  باأن  رئي�س 

هواري بومدين �ساهم يف ا�سرتجاع 
عملية  اىل  اإ�سارة  يف  البالد  ثروات 
بها  قام  التي  املحروقات  تاأميم 

�سنة 1974
االحتفال  هذا  ومبنا�سبة 
عبد  االأول  التاريخي اأ�رشف الوزير 
عملية  تدعيم  على  جراد  العزيز 
بناقلة  التجاري  البحري  االأ�سطول 
جديدة للمحروقات مبيناء اجلزائر 
بوفد  مرفوقا  االأول  الوزير  وكان 
يتقدمهم  امل�ستوى  رفيع  وزاري 
وزير الطاقة حممد عرقاب  و وايل 
املنتدب  الوايل  و  اجلزائر  والية 

للمقاطعة االإدارية �سيدي احممد.
ب.ع

الوزير االأول يوؤكد يف احتفالية ذكرى 
تاأميم املحروقات

�جلز�ئر �جلديدة �ستتج�سد 
ميد�نيا عن قريب

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  را�سل 
روؤ�ساء  �سنني  �سليمان  الوطني 
رئي�س  من  لكل  الربملان  املجموعة 
من  لالحتاد  الربملانية  املجموعة 
اأجل النه�سة والعدالة والبناء, وحزب 
العمال, لتعيني مر�سحهم للع�سوية يف 

املجل�س الد�ستوري.
دعا رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني 
مرا�سلة  خالل  من  �سنني  �سليمان 

الربملانية  رئي�س املجموعة  كل من 
حلزب العمال منري نا�رشي, ورئي�س 
من  لالحتاد  الربملانية  املجموعة 
ناجي  والبناء  والعدالة  النه�سة  اأجل 
مترابط , لتعيني مر�سحهم للع�سوية 

يف املجل�س الد�ستوري.
الوطني  ال�سعبي  و�سيعقد   املجل�س 
مار�س   2 بتاريخ  علنية  جل�سة 
ممثله  النتخاب  يخ�س�سها  القادم 

را�سل  اأين  الد�ستوري,  املجل�س  يف 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
لالحتاد  الربملانية  للمجموعة 
والبناء,  والعدالة  النه�سة  اأجل  من 
حلزب  الربملانية  واملجموعة 
الالزمة  التدابري  التخاذ  العمال, 
يف  للع�سوية  مر�سح  تعيني  ق�سد 
اأق�ساه  اأجل  الد�ستوري يف  املجل�س 

يوم 26 فيفري.

�سليمان  قال  مت�سل,  �سياق  ويف 
 183 املادة  باأحكام  عمال  �سنني« 
النظام  الد�ستور واملادة 70 من  من 
الوطني,  ال�سعبي  للمجل�س  الداخلي 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  �سيعقد 
مار�س   2 االإثنني  يوم  علنية  جل�سة 
يف  ممثله  النتخاب  يخ�س�سها 

املجل�س الد�ستوري.
اإميان لوا�س

�سنني يرا�سل حزب العمال لتقدمي مر�سحه 

 جل�سة علنية للربملان النتخاب ممثله يف �ملجل�س �لد�ستوري 

العزيز جراد  الوزير االأول عبد  تراأ�س 
جممع  اقتناء  حفل  االثنني  اأم�س 
على  ونفط  غاز  لناقلتي  �سوناطراك 

م�ستوى ميناء اجلزائر  العا�سمة.
ملن�ساآت  تفقد  و  عمل  زيارة  خالل  و 
باجلزائر  الطاقة  لقطاع  تابعة 
الذكرى  اإحياء  اإطار  يف  العا�سمة 
املزدوجة لتاأميم املحروقات و ان�ساء 

اجلزائريني,  للعمال  العام  االحتاد 
مرفوقا  كان  الذي  االول  الوزير  تفقد 
النفطي  الر�سيف  هام,  بوفد حكومي 
الوطنية  لل�رشكة  التابع   37 رقم 
م�ستوى  على  �سوناطراك  للمحروقات 
اأ�رشف  حيث  العا�سمة  اجلزائر  ميناء 
على تد�سني ناقلتي غاز و ناقلة نفط.

)حا�سي  الغاز  بناقلتي  االأمر  يتعلق  و 

توارق و حا�سي بركني( بطاقة 13.000 
نفط  ناقلة  و  واحدة  لكل  مكعب  مرت 
)ان ايكر( بطاقة 46.000 طن و اأعرب 
ال�سيد جراد عن ارتياحه لهذا االقتناء, 
م�سريا اإىل اأهمية التزود بهذا النوع من 
 Hyproc( و�سائل النقل التي اقتنتها
باأموالها   )Shipping Company
ل�سوناطراك  فرع  هي  و  اخلا�سة 

اأكد  و  املحروقات  نقل  يف  خمت�سة 
باإجناز  يتعلق  هنا  »االمر  ان  جراد 
هام و با�ستثمار كبري من خالل متويل 
قرو�س«و  اىل  اللجوء  دون  جزائري 
جراد  ال�سيد  حر�س  املنا�سبة,  بهذه 
و  اطارات  بجميع  اال�سادة  على 
كذا  و  �سوناطراك  عمال  و  مهند�سي 
جميع عمال قطاع الطاقة اجلزائري. 

بدون قرو�س

�سوناطر�ك تقتني ناقلتي غاز ونفط مبالها �خلا�س
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اجلهود اجلزائرية يف امللف الليبي 
تواجه عقبة جديدة

»نواب طرابل�س« يعلن تعليق م�ساركته بحوار جنيف ال�سيا�سي

حممد �سامل /الأنا�سول

�سيالة، يف  رئي�س املجل�س حمودة  وقال 
موؤمتر �سحفي، اإن »املجل�س قرر تعليق 
م�ساركته باحلوار ال�سيا�سي بجنيف حلني 
اإحراز تقدم يف امل�سار الع�سكري متمثال 
الع�سكرية، وتقدم يف  العمليات  يف وقف 
النازحني  عودة  وهو  الإن�ساين  امل�سار 

والالجئني لبيوتهم«. 
نف�س  عن  الأنا�سول  وكالة  نقلت  و 
قرر  »املجل�س  اأن  الليبي  امل�سوؤول 
بهذا  الأممية  البعثة  اإىل  ر�سالة  توجيه 
الر�سالة  اأن  اإىل  اخل�سو�س«واأ�سار 
اأ�سماء  بينها معرفة  نقاط  ت�سمنت عدة 
امل�ساركني يف احلوار من كتلة امل�ستقلني، 

ومعاير اختيارهم للم�ساركة.
املجل�س  اأعلن  املا�سي،  وال�سبت 
م�ساركته  تعليق  الليبية  للدولة  الأعلى 
املقررة  ال�سيا�سية  جنيف  حمادثات  يف 
يف  ذلك  جاء  اجلاري  فرباير   26 يف 

الإعالمي  مكتبه  ن�رشه  للمجل�س،  بيان 
»في�سبوك«وح�سب  على  ح�سابه  على 
بالإجماع على  الأع�ساء  البيان، �سوت 
تعليق الذهاب جلنيف »اإىل حني حتقق 
اأهم  اأن  اإىل  البيان  عوامل«واأ�سار  عدة 
يف  تقدم  »حتقيق  ت�سمل  العوامل  تلك 
والعتداد   ،)5+5( الع�سكري  امل�سار 

براأي فريق ال�سباط اخلم�سة املكلفني 
من املجل�س الرئا�سي يف حوار اللجنة 
تلك  اأن  البيان  الع�سكرية«واأ�ساف 
العوامل ت�سمل اأي�سا »اللتزام بالتفاق 
واملرجعية  القاعدة  كونه  ال�سيا�سي 

الأ�سا�سية لأي اتفاق«.
البعثة  رد  ترقبه  اإىل  املجل�س  ولفت 

اأهمها،  الت�ساوؤلت  بع�س  على  الأممية 
جلنة  يف  القرار  اتخاذ  اآلية  »تو�سيح 
حول  الروؤية  وو�سوح   )..( احلوار 
اأجندته، وماهية املوا�سيع املطروحة، 

و�سمان متثيل املراأة«.
ويف 3 فرباير اجلاري، انطلقت اجلولة 
الع�سكرية  اللجنة  لجتماعات  الأوىل 
من  اأع�ساء   5 ت�سم  التي  جنيف،  يف 
قوات  طرف  من  اآخرين  و5  احلكومة 
ال�سهر  من  الثامن  يف  وانتهت  حفرت، 
اإحدى  اللجنة  هذه  عمل  وي�سكل  ذاته 
عليها  تعمل  التي  الثالثة  امل�سارات 
امل�سارين  جانب  اإىل  املتحدة  الأمم 
الأزمة  حلل  وال�سيا�سي  القت�سادي 
املتقاعد  قوات اجلرنال  وت�سن  الليبية 
 ،2019 اأفريل   4 منذ  حفرت،  خليفة 
طرابل�س  على  لل�سيطرة  هجوما 
الوفاق املعرتف  )غرب(، مقر حكومة 
على  حفرت  ينازعها  التي  دولًيا،  بها 

ال�رشعية وال�سلطة.

تواجه جهود اجلزائر يف امللف الليبي عقبة جديدة تتمثل يف ا�سرتاط جمل�س النواب اأم�س حتقيق تقدم 
ع�سكري ميداين ك�سرط ل�ستكمال امل�سي قدما يف م�سار احلوار ال�سيا�سي بجنيف 

بنك اأوف اأمريكا يتوقع  62 دولرا �سعرا 
خلام برنت يف 2020

امتحان جديد للدبلوما�سية  
اجلزائرية خالل اجتماع الأوبك

.     جل�سة م�سريية بتاريخ 5مار�س
لوبال«  اأمريكا  »اأوف  بنك  توقع 
برميل  �سعر  بلوغ  الإثنني،  اأم�س 
دولرا   62 املتو�سط  يف  برنت 
النخفا�سات  بدعم   ،2020 يف 
يف  الطوعية  وغري  الطوعية 
البنك  »اأوبك«لكن  اإمدادات 
موؤقتة  انخفا�سات  اإىل  اأ�سار 
الأول  الربع  خالل  الأ�سعار  يف 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب   ،2020
قيود  و�سط  امل�ستجد«،  »كورونا 
ملنع  العامل  دول  عديد  نفذتها 
وتوقع  اأرا�سيها  على  تف�سيه 
البنك، يف تقرير له، اأن يبلغ �سعر 
 70-50 املتو�سط  برنت يف  خام 

دولرا للربميل حتى 2025.
كانت عقود النفط الآجلة و�سعت 
اأم�س،  جل�سة  يف  خ�سائرها  من 
باأكرث  اخلام  اأ�سعار  تراجع  بعد 
اإجراءات  و�سط  باملائة،   4 من 
العامل  دول  من  مت�سارعة 
»كورونا  فريو�س  تف�سي  ملنع 
ونفذت  اأرا�سيها  على  اجلديد« 
وتركيا  والكويت  كالعراق  بلدان 
الحتاد  يف  وبلدان  والأردن 

على  وقيود  اإجراءات  الأوروبي، 
الفريو�س  دخول  ملنع  حدودها؛ 
اأرا�سيها من خالل مواطني  اإىل 
الفريو�س  فيها  تف�سى  بلدان 
واإيران  اجلنوبية  وكوريا  كال�سني 
مار�س   5 يف  )اأوبك+(،  وجتتمع 
تواجه  خطوات  لبحث  املقبل؛ 
النفط  اأ�سعار  خف�س  فيها 
العاملية،  املخزونات  وتقليل 
الفرتة  خالل  اأكرب  لهبوط  جتنبا 
تخمة  بوادر  ظهور  مع  املقبلة، 

حادة يف املعرو�س.
ويجري حاليا تنفيذ اتفاق خلف�س 
اإنتاج النفط من جانب التحالف 
املوؤلف من كبار منتجي »اأوبك« 
بواقع  رو�سيا،  بقيادة  وم�ستقلني 
ينتهي  يوميا،  برميل  مليون   1.7
البنك  واأ�سار  املقبل  مار�س  يف 
اإنتاج  اإجمايل  منو  توقعات  اإىل 
النفط  من  املتحدة  الوليات 
اخلام وال�سوائل من 17.3 مليون 
برميل يوميا يف 2019 اإىل 20.9 

مليون برميل يوميا يف 2025..
حممد �سامل /الأنا�سول

النقابة الوطنية للم�سرفني 
وامل�ساعدين الرتبويني

ونوعية  وا�سعة  "ا�ستجابة 
لالإ�سراب يف يومه الأول" 

الوطنية  النقابة  ك�سفت 
وامل�ساعدين  للم�رشفني 
الرتبويني، يف بيان لها، اأم�س، اأن 
يومه  يف  وطني،  اإ�رشاب  ن�سبة 
باملائة،  بلغت89.93  قد  الأّول، 
بال�ستجابة  باملقابل،  منّوهة 
لالإ�رشاب يف  والنوعية  الوا�سعة 
عرب  والثانويات،  املتو�سطات 
نّددت  اأخرى،  جهة  من  الوطن. 
النقابة وا�ستهجنت، امل�سايقات 
تعّر�س  التي  والّتحر�سات، 
وامل�رشفون  امل�ساعدون  لها 
املديرين  بع�س  من  الرتبويون، 
الذين   ، الرتبية  وم�ست�ساري 
تك�سري  ال�ّسبل  وبكّل  حاولوا 
عزمية  من  والّنيل  الإ�رشاب، 
يٌعترب خرقا  امل�رشبني، وهو ما 
وا�سحا وفا�سحا، حلق مٌمار�سة 
قوانني  كفلته  الذي  الإ�رشاب 

اجلمهورية.
البيان،  ذات  النقابة، يف  رّد  كما 
التي  العرجاء  ال�سيا�سات  على 
ل�سيما  الوزارة،  تنتهجها 
املتعلّقة منها ب�رشورة فتح اأفاق 
لإيجاد  والبناء،   اجلاد  احلوار 
احللول املن�سفة والعادلة، داعية 
ملوا�سلة  الن�سالية،  قاعدتها 

والعت�سام  الحتجاجية  الوقفة 
بروي�سو،  الوزارة  ٌملحقة  اأمام 
اليوم بداية من ال�ساعة التا�سعة 
كامل  الوزارة  حٌمّملني  �سباحا، 
حال  يف  والّتبعات،   امل�سوؤولية 
الوقفة  ف�س  اأو  الّنيل  حٌماولتها 

الحتجاجية والعت�سام  .
يف حني، جددت النقابة الوطنية 
وامل�ساعدين  للم�رشفني 
حر�سها   ، SNSAEالرتبويني
الرتبوي،  ال�ّسلم  يكون  اأن  من 
للمدر�سة  خدمة  اجلميع  هدف 
الوزارة،  مطالبة  اجلزائرية، 
والعادل  اجلاد  الّتكفل  ب�رشورة 
واملن�سف، مبلفات امل�ساعدين 
ل�سيما  الرتبويني،  وامل�رشفني 
املتعلّقة منها بالرّتقية والّرخ�س 
ال�ستثنائية واآفاق الإدماج، عند 
اإعادة الّنظر يف القانون الأ�سا�سي 
�سيولّد  تاأخري  اأَيّ   لأّن  اخلا�س، 
املف�سي  والّتململ  الحتقان، 
املدر�سة  ا�ستقرار  عدم  اإىل 
يخدم  ل  ما  وهو  اجلزائرية  
الذي  والتلميذ  الرتبوية،  الأ�رشة 
الرتبوي  الن�ساط  حمور  يبقى 

والإداري.
مرمي خمي�سة

وايل تي�سم�سيلت يك�سف 

اإن�ساء منطقة ن�ساطات كربى مب�ساحة 309 هكتار مبنطقة العيون
زكريفة  تي�سم�سيلت  ولية  وايل  عقد 
لدرا�سة  خ�س�س  اجتماعا    ، حمفوظ 
و�سعية ملف ال�ستثمار بالولية ، بح�سور 
بذكر  وخ�س  التنفيذيني  املدراء  من  كل 
املائية  واملوارد  ال�سناعة  مدير 
وال�سياحة والأ�سغال العمومية وكذا مدير 
الإدارة املحلية ومدير الربجمة ومتابعة 
امليزانية اأين  قدم مدير ال�سناعة عر�سا 
الإ�ستثمار  قطاع  و�سعية  حول  �سامال 
مناطق  و�سعية  ل�سيما   ، بالولية 
عمليات  تاأخر  و  الولية  عرب  الن�ساطات 

تهيئتها و كذا عدم وجود �رشكات تتكفل 
بت�سيري و �سيانة هذه املناطق اأين اأبدى 
اأ�سغال  بوترية  ر�ساه  عدم  الولية  وايل 
الن�ساطات  مناطق  ت�سهدها  التي  التهيئة 
الثالث بالولية و التي تعرف تاأخرا كبريا 
اأثر ب�سكل �سلبي على جلب ال�ستثمارات. 
ن�ساطات  منطقة  باإن�ساء  يتعلق  فيما  و 
مبنطقة  هكتار   309 مب�ساحة  كربى 
اأمر وايل الولية م�سوؤويل   العيون ، حيث 
اخلا�س  الإن�ساء  القطاع مبوافاته مبلف 
بها ق�سد متابعته �سخ�سيا على امل�ستوى 

مت  ما  ح�سيلة  بخ�سو�س  و  املركزي 
اإجنازه من ا�ستثمارات على اأر�س الواقع 
بالولية عرب ال�سيد الوايل عن عدم ر�ساه 
باحل�سيلة املنجزة مقارنة مبا تزخر به 
ت�ستقطب  اأن  مقدرات ميكن  من  الولية 
جمال  يف  ل�سيما  كربى  ا�ستثمارات 
غريها  و  التحويلية  الغذائية  ال�سناعات 
من املجالت ، داعيا اجلميع اإىل التفكري 
و  اجلادين  امل�ستثمرين  بجدية يف جلب 
للقطاع  النف�س املرجو  الدفعة و  اإعطاء 

على م�ستوى الولية

و يف �سياق اآخر  جمال ا�سرتجاع العقار 
على  الولية  وايل  �سدد  فقد  ال�سناعي 
القوانني  تطبيق  على  احلر�س  �رشورة 
ال�ساأن �سد كل من  املعمول بها يف هذا 
مل ينجز اأو تاأخر يف اإجناز ا�ستثماره بعد 
�سواءا   ، ال�سناعي  العقار  من  ا�ستفادته 
تعلق الأمر بتوجيه اإعذارات اأو املتابعة 
الق�سائية ق�سد ا�سرتجاع ىهذه الأوعية 
م�ساريع  ل�ستيعاب  توجيهها  و  العقارية 

جادة و خالقة للرثوة و منا�سب ال�سغل.
حممد �سبلي

24 �ساعة

براقي   اأرزقي  اأكد وزير املوارد املائية 
اأن  العا�سمة  باجلزائر  الثنني   اأم�س  
مائية  احتياطات  على  حتوز  البالد 
بكل  املواطنني  حاجيات  لتلبية  »كافية« 
امتالء  ن�سبة  اأن  و  العام  هذا  ارتياح 

ال�سدود بلغت 63 باملائة.
لل�سحافة  ت�رشيح  يف  براقي  اأ�ساف  و 
بني  جمع  وطني  لقاء  هام�س  على 
للقطاع،  املحلية  و  املركزية  الإطارات 
املكلفة  املوؤ�س�سات  م�سريي  جانب  اإىل 
تطبيق  لبحث  للمياه  العمومية  باخلدمة 
عن  املنبثقة  القطاع  طريق  ورقة 

املياه  ن�سبة  ان  احلكومة  عمل  خمطط 
اأو  ال�سدود  م�ستوى  على  �سواء  املخزنة 
مراكز  م�ستوى  على  اأو  اجلوفية  املياه 
حاجيات  لتلبية  »كافية«  املياه   حتلية 
املواطنني العام اجلاري و  اأكد الوزير اأن 
الإنتاج ال�سنوي من املاء ال�رشوب يقدر 
ب 6ر3 مليار مرت مكعب، م�سيفا اأن هذه 
الكمية ل حتقق ح�سة يومية كافية لكل 
فرد ب�سبب املردودية ال�سعيفة لل�سبكات 
الأحجام  بني  باملائة   50 تفوق  التي 
قال  و  فوترتها  تتم  التي   و   املنتجة 
ال�سنة  هذه  الأمطار  تاأخر  بخ�سو�س 

يف  املناخية  للتغريات  راجع  ذلك  اأن 
بني  اجلمع  يف  يكمن  احلل  اأن  و  العامل 
و  اجلزائر  بهما  تزخر  للماء  م�سدرين 
هما املياه اجلوفية التي توجد بكميات 
البحر  مياه  و  اجلزائري  باجلنوب  كبرية 
اأفاد  و  ال�سمالية  ال�سواحل  يف  املحالة 
م�ستقبال  العتماد  »�سيتم  اأنه  الوزير 
حاجيات  لتلبية  امل�سدرين  هذين  على 

املواطنني على امل�ستوى الوطني«. 
عند  نزول  انه  مت�سل  �سياق  يف  اأكد  و 
تعليمات رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
للقيام  الأولوية  اإعطاء  �سيتم  تبون 

حاجيات  لتلبية  ا�ستدراكية«  ب«م�ساريع 
املائية  املوارد  القطاع  يف  املواطنني 
مينع  ل  ذلك  ان  م�سيفا  فورية،  ب�سفة 
الكربى  بامل�ساريع  العمل  ا�ستمرار  من 
التي تهدف اإىل  حت�سني اخلدمات اجتاه 
املواطن يف جمال املوارد املائية على 

املدى البعيد.
الوزير-  -يربز  امل�ساريع  هذه  تخ�س  و 
يف  القاطنني  املواطنني  بالأخ�س 
الريفية  املناطق  و  احلدودي  ال�رشيط 
يتمتعون  ل  الذين  و  النائية  و  اجلبلية  و 

بخدمات القطاع .

وزير املوارد املائية اأرزقي براقي  

ن�سبة امتالء ال�سدود بلغت 63 باملائة

�سيد علي بحاري يوؤكد لـ"الو�سط":

" الإ�سراب  من  الثاين  اليوم  يف  املدراء  ت�سلط  " عانينا 
لالأ�سالك  الوطنية  النقابة  اأعلنت 
لقطاع  املهنني  والعمال  امل�سرتكة 
الرتبية الوطنية باأن ن�سبة الإ�رشاب، يف 
يومه الثاين، اأم�س، قد بلغت 65 باملائة، 
عرب الوطن، يف حني، كانت العت�سامات 
ممار�سة  ب�سبب  بالعا�سمة،  منعدمة 
التخويف  ل�سيا�سة  والإداريني،  املدراء 
امل�ست�سعفة،  الفئة  هذه  على  وت�سلط 
بهدف تك�سري الإ�رشاب، اإر�ساء لأهواء 

الإدارة املركزية.
من جهته، قال رئي�س املكتب الوطني، 
امل�سرتكة  لالأ�سالك  الوطنية  لنقابة 
الرتبية  لقطاع  املهنني  والعمال 
الوطنية، �سيد علي بحاري، يف ت�رشيح 
هناك  اأن  »الو�سط«،  جريدة  به  خ�س 
اإذا  للم�سوؤولني،  املهني  لل�سمري  غياب 
الإ�رشاب من  اأن  اأخذنا بعني العتبار، 
احلقوق التي يكفلها لنا القانون، م�سريا 

باملنا�سبة، اأن ال�ستعباد املمار�س على 
هذه الفئة، هو قوة دفع حقيقية للنقابة، 
ك�سف  اأخرى،  جهة  من  قدما.  للم�سي 
ثنائيا  لقاءا  �سيعقدون  اأنهم  بحاري، 
لكن  املقبل،  مار�س   3 يف  الوزارة،  مع 
يف حال بقيت الأمور على حالها، هدد 
الحتجاج،  بت�سعيد   ، املتحدث  ذات 
لغاية حتقيق مطالبهم امل�رشوعة، التي 
الو�سع  حت�سني  هو  الأ�سا�سي  هدفها 

اأن  الإ�سارة،  لهوؤلء.  وجتدر  املعي�سي 
امل�سرتكة،  لالأ�سالك  الوطنية  النقابة 
قد ردت على البالغ ال�سادر، على وزارة 
الرتبية الوطنية، التي حتذر فيه الدعوات 
بالحتجاجات،  اخلا�سة  املغلوطة 
ب�سمعتها،  بامل�سا�س  الو�ساية  متهمة 
مواقفها  م�سداقية  يف  للت�سكيك 

امل�سوؤولة، على حد قولها .
مرمي خمي�سة

التن�سيقية الوطنية لأ�ساتذة 
التعليم البتدائي

ثانية" وطنية  مل�سرية  " نح�سر 
الوطنية  التن�سيقية  ع�سو  ك�سف 
البتدائي،  التعليم  لأ�ساتذة 
اأن  اأم�س،  زيرق،  الدين  عز 
الوقفات  اإىل  ال�ستجابة  ن�سبة 
قد  والإ�رشاب،  الحتجاجية، 
عرب  باملائة،   70 ن�سبة  بلغت 
منا�سلينا،  من  ردا  وهذا  الوطن، 
على البيان الأخري، لوزارة الرتبية 
من  فيه  حذرت  الذي  الوطنية، 
اخلا�سة  املغلوطة  الدعوات 

قال  جهته  من  بالحتجاجات. 
زيرق، يف ت�رشيح خ�س به جريدة 
البتدائي  اأ�ساتذة  اأن  »الو�سط«، 
ثانية،  وطنية  مل�سرية  يح�رشون 
اإىل مقاطعة اختبارات  بالإ�سافة 
مفتوح،  واإ�رشاب  الثاين،  الف�سل 
م�سريا باملنا�سبة، اأن الو�ساية قد 
واكتفت  احلوار،  قنوات  اأغلقت 

بال�سمت.
مرمي خمي�سة
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الوالئية  للأمانة  بيان  اأفاد 
حق  عن  للدفاع  الوطنية  للجمعية 
وترقية ال�شغل لوالية ورقلة موجه 
املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئي�س 
يومية  ت�شلمت  قد  كانت  تبون 
بات  اأنه   ، منه  »ن�شخة  »الو�شط 
احلوار  لغة  اعتماد  ال�رضوري  من 
ب�شفة  وال�شباب  امل�شوؤولني  بني 
خا�شة  ب�شفة  والبطالني  عامة 
واجلمعيات املخت�شة يف الت�شغيل 
ال�شباب  بني  الثقة  زرع  يتم  حتى 
من  الثالث  املحور  اأما   ، واالإدارة 
امل�شاكل  الأهم  تطرق  فقد  البيان 
التي تعيق منظومة الت�شغيل ب�شفة 
خا�شة يف والية ورقلة ويف اجلنوب 

كافة .
خ�ش�س  فقد  ثانية  جهة  من 
�رضح  تقدمي  اإىل  الرابع  املحور 
الت�شغيل  وكالة  بخ�شو�س  كامل 
ذريع  ف�شل  من  اإليه  و�شلت  وما 
املقدمة  العرو�س  معاجلة  يف 
االقت�شادية  املوؤ�ش�شات  من  اإليها 
وف�شلها التام يف ت�شيري ملف ال�شغل 
نف�س  �شددت  ،حيث  ورقلة  بوالية 

اجلمعية على �رضورة اإن�شاء جهاز 
ثاين لت�شيري هذا امللف ال�شائك و 
الهام بالعا�شمة املركزية للجنوب 

ال�رضقي .
اإىل جانب ذلك فقد قدمت االأمانة 
للدفاع  الوطنية  للجمعية  الوالئية 
عن حق وترقية ال�شغل بوالية ورقلة 
من منظورها كجمعية عدة حلول 
الواقع  اأر�س  التطبيق على  ممكنة 
بتظافر كل اجلهود منها املن�شور 
الوزاري امل�شرتك املوؤرخ يف الـ 12 
ربيع الثاين عام 1438 املوافق 11 
جانفي 2017  املتعلق باالإجراءات 

اليد  وتوظيف  النتقاء  اخلا�شة 
العاملة وتعزيز التكوين عن طريق 
البلد  جنوب  واليات  يف  التمهني 
تطبيق  يف  ال�رضامة  مع   ، الكبري 
عن  ناهيك   ، اجلمهورية  قوانني 
حتقيق  فتح  ب�رضورة  التم�شك 
وحما�شبة كل املتورطني يف عرقلة 
املياه  واال�شطياد يف  امللف  هذا 
العكرة لبقايا الع�شابة التي مازالت 
بوالية  االإدارة  ع�شب  يف  تتحكم 
االأ�شطر  هاته  كتابة  حلد  ورقلة 
خ�ش�س  فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ،
املحور ال�شاد�س لتقدمي تو�شيات 

اإن�شاء  طريقة  يف  واقرتاحات 
هذه  حلل  حقيقية  ميكانيزمات 

املع�شلة التي اأرقت اجلميع .
العاملة  اليد  ملف  اأن  ومعلوم 
النفطية  البلد  جنوب  بواليات 
وورقلة على وجه اخل�شو�س يعترب 
التي  الكربى  التحديات  بني  من 
تنتظر تدخل فعايل ل�شناع القرار 
من  القطاع  هذا  النت�شال  بالبلد 
والت�شيب  الت�شيري  �شوء  م�شتنقع 
املح�شوبية  ظاهرة  دابر  وقطع 
حفيظة  اأثار  ما  وهو  واملحاباة 

البطالني .

عا�شمة  اأحياء  من  العديد  ت�شهد 
وا�شع  انت�شار  مترنا�شت  الوالية 
ال�شلع  الفو�شويني ملختلف  للباعة 
من  العديد  حفيظة  اأثار  ما  وهو 
جمعيات االأحياء وممثلو املجتمع 
ال�شوارع  تكتظ  حيث   . املدين 
بالوالية  املتواجدة  الرئي�شية 
و�شوق  املدينة  و�شط  غرار  على 
مدار  على  الواد  بقطع  ال�شفاف 
الفو�شويني  االأ�شبوع  بالباعة 
االأر�شفة  من  اتخذوا  والذين 
غياب  يف   ، منتجاتهم  لبيع  مكانا 
م�شالح  قبل  من  للرقابة  تام 
حالة  خلف  مما  التجارة  مديرية 
مرور  الفو�شى  وحركة  من 
العديد  ا�شتغلل  جراء  خانقة 
ويف   ، االأماكن  لهذه  التجار  من 
من  العديد  ال�شياق  نا�شد  هذا 
املحلية  ال�شلطات  املواطنني 
وعلى راأ�شها وايل مترنا�شت دومي 

اجليليل  بالتدخل العاجل واتخاذ 
هذه  الإزالة  االإجراءات  جميع 
تخ�شي�س  على  والعمل  االأ�شواق 
ملزاولة  التجار  لهوؤالء  مكان 
ي�شوده  جو  التجارية يف  اأن�شطتهم 
اأعرب  اآخر  جانب  من   . النظام 
يف  الطاوالت  واأ�شحاب  الباعة 
عن  ليومية«الو�شط«  لهم  ت�رضيح 
ا�شتعدادهم التام للتنقل اإىل وجهة 
مهياأة ، �رضيطة اأخذ طلباتهم بعني 
والتي  حملت   ومنحهم  االعتبار 
حملتها  من  العديد  ت�شتغل  مل 

حلد ال�شاعة .
ال�شلطات  تدخل  انتظار  ويف 
النظر يف امل�شكل  املعنية الإعادة 
بدرجة  يهدد  بات  الذي  القائم 
يبقى  امل�شتهلك  �شحة  كبرية 
الو�شع  معاي�شة  االأخري  هذا  على 

املزري الأجل غري م�شمى .
�صالح ،ب 

الأمن  ال�رضطة  م�شالح  قامت 
االأمن احل�رضي  الوالية ممثلة يف 
الثاين من توقيف �شخ�س يبلغ من 
العمر )19 �شنة( متورط يف ق�شية 

ال�رضقة من داخل م�شكن.
اإىل  تعود  الق�شية  حيثيات 
على  هاتفي  ات�شال  تلقي 
اأحد  االأخ�رض 1548 من  الرقم 
املواطنني مفاده تعر�شه ملحاولة 
على  م�شكنه  داخل  من  ال�رضقة 
م�شتوى حي �رض�شوف مترنا�شت، 
وعليه تنقلت عنا�رض ال�رضطة اإىل 
ال�شحية  تقدم  اأين  املكان  عني 
لفعل  تعر�شه  عن  ليخطرهم 
وهذا  م�شكنه  داخل  من  ال�رضقة 
هويته،  يجهل  �شخ�س  طرف  من 
عملية  ال�رضطة  عنا�رض  لتبا�رض 
ليتم  فيه  امل�شتبه  عن  البحث 
احلي  نف�س  م�شتوى  على  توقيفه 
حتقيق  وفتح  املقر  اىل  وحتويله 

باخل�شو�س.
التحقيق،  اإجراءات  اإ�شتكمال  بعد 
اأمام  فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت 

اجلهات الق�شائية املخت�شة التي 
بثلث  حكم  حقه  يف  اأ�شدرت 

�شنوات حب�س نافذة مع االيداع.
ق�شية  يف  ثلثيني  ......توقيف 

الفعل املخل للحياء مع قا�رض 
الأمن  ال�رضطة  م�شالح  قامت 
دائرة  اأمن  يف  ممثلة  الوالية 
تاظروك  من توقيف �شخ�س يبلغ 
يف  �شنة( متورط  العمر )36  من 
على  باحلياء  املخل  الفعل  ق�شية 

قا�رض .
تقدم  اإىل  تعود  الق�شية  حيثيات 
ويل ال�شحية اإىل مقر اأمن الدائرة 
ابنه  تعر�س  عن  التبليغ  اأجل  من 
من  جن�شي  اعتداء  اإىل  القا�رض 
، عليه مت  االأ�شخا�س  طرف احد 
توقيف امل�شتبه فيه و فتح حتقيق 

يف الق�شية .
التحقيق،  اإجراءات  ا�شتكمال  بعد 
اأمام  فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت 
اجلهات الق�شائية املخت�شة التي 

اأ�شدرت يف حقه اأمر باالإيداع .
�صيخ مدقن

رفعت االأمانة الوالئية للجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية ال�صغل بورقلة بيان ملخ�ص 
تقرير لرئي�ص اجلمهورية متكون من 13 �صفحة ، مت ت�صميته بتقرير حول ملف ال�صغل 

فيفري 2020.

اجلمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية ال�صغل بورقلة ترا�صل الرئي�ص 

جناة ،ح  

اإ�شالح منظومة ال�شغل مير عرب  
الق�شاء على بقايا الع�شابة

.    تقرير مف�صل عن واقع ال�صغل بالوالية 

 نتيجة تفاوت االأدوات الرقابية 

اأمن مترنا�صت 

انت�شار وا�شع لالأ�شواق الفو�شوية 
باأحياء بتمرنا�شت 

توقيف �شخ�ص يف ق�شية 
حماولة ال�شرقة 

اأخبار اجلنوب

بيان خللية االإعلم واالت�شال  اأفاد 
اأمن  مبديرية  العامة  والعلقات 
ت�شلمت  قد  كانت  تندوف  والية 
اأنه   ، منه  ن�شخة  الو�شط«   « يومية 
املواطنني  اأحد  تقدم  اإثر  على 
احل�رضي  االأمن  م�شالح  لدى 
بخ�شو�س  �شكواه  ور�شم  الثاين 

للواحق  ال�رضقة  لفعل  تعر�شه 
 ، بطارية(   ، �شيارة  )م�شغل  مركبة 
احل�رضي  االأمن  م�شالح  متكنت 
تندوف  والية  الأمن  التابع  الثاين 
وقت  و - يف  االأخريين  اليومني  يف 
يف  املتورط  توقيف  من  قيا�شي- 
بعدما  املذكورة،  ال�رضقة  جرمية 

و   ، امل�رضوقات  بحوزته  �شبط 
البالغ  )م.م(  باملدعو  االأمر  يتعلق 
تقدميهم  بعد   ، �شنة   38 العمر  من 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد  اأمام 
حمكمة تندوف حيث �شدر يف حقه 
احلب�س النافذ مع االإيداع  ملدة �شنة 
عن تهمة ال�رضقة ، و غرامة مالية 

وح�شبما    . دج   100.000 قدرها 
العملية  فاإن  م�شادرنا  به  اأفادت 
االأمنية تندرج يف اإطار تطويق بوؤر 
االأمني  التواجد  وتعزيز  االإجرام 
م�شتوى  على  امل�شبوهة  باملناطق 

اقليم والية تيندوف احلدودية .
اأحمد ،ب 

املواطنني  من  عدد  طرح 
الرانب  اأم  بقرية  القاطنني 
 25 حوايل  تبعد  التي  و  النائية 
 ، ورقلة  الوالية  مقر  عن  كلم 
عكرت  التي  النقائ�س  من  رزمة 
�شفو حياتهم على غرار  مع�شلة 
بال�شقوط  املهدد  اله�س  ال�شكن 
اأي  يف  اأ�شحابه  روؤو�س  على 
حلظة ،ف�شل عن م�شكلة اأخرى 
تطرح نف�شها بقوة و هي  اإق�شاء 
م�رضوع  من  ال�شكني  جتمعهم 
زاد  ما  و   ، املدينة  بغاز  الربط 
بيع  نقاط  نق�س  معاناتهم  من 

قارورات غاز البوتان .

ت�رضيح  يف  ال�شكان  هوؤالء  اأبدى 
»الو�شط«،  يومية  مع  لهم 
ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتياءهم 
العمومية  االإنارة  انعدام  جراء 
يجعلهم  ، مما  املنطقة  هذه  يف 
انت�شار  و  ل�رضقة  عر�شة 
كاالأفاعي  ال�شامة  احل�رضات 
والعقارب و احليونات املفرت�شة 
و   ، الكلب  و  الذئاب  منها 
على  خطر  ي�شكل  بات  ما  هو 
اأن  اإىل  باالإ�شافة   ، حياتهم 
اإىل  ي�شطرون  املنطقة  تلميذ 
لللتحاق  طويلة  م�شافات  قطع 
انعدام  ب�شبب  الدرا�شة  مبقاعد 

بذات  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
حدة  من  زاد  ما  و   ، اجلهة 
حافلت  انعدام  القائم  امل�شكل 
املخ�ش�شة  امل�شافرين  نقل 
ي�شطرهم  الذي  االأمر   ، حليهم 
م�شيا  طويلة  م�شافات  قطع  اإىل 
اأقرب  اإىل  للو�شول  االأقدام  على 
موؤ�ش�شة تربوية . من جهة ثانية 
من  املواطنني  هوؤالء  ي�شتكي 
ترفيهية  مرافق  انعدام   مع�شلة 
�شباب  يطارد  الذي  الهاج�س 
هوؤالء  نا�شد  عليه  و   ، القرية 
راأ�شها  على  و  املعنية  ال�شلطات 
ال�شديق  اأبوبكر  الوالية  وايل 

االأول  امل�شوؤول  ب�شفته  بو�شتة 
بالتدخل  التنفيذية   الهيئة  على 
ملعاناتهم  حد  و�شع  و  العاجل، 
اليومية ، يف وقت الذي �شدد فيه 
الوزير االأول على عدم اإق�شاء اأي 
جهة من املعمورة من امل�شاريع 
الذي  الوقت  يف    ، االإمنائية 
باجلهة  امل�شوؤولني  فيه  يتعمد 
انتظار  ويف   . املنطقة  تهمي�س 
القرار  �شناع  من  جاد  تدخل 
بالوالية يبقى لزاما على قاطني 
املزري  الو�شع  معاي�شة  الناحية 
الأجل  اأمثالهم  يلفظ  بات  الذي 

غري م�شمى .

يف اإطار حماربة اجلرمية 

طالبوا وايل الوالية بالتدخل العاجل و الوقوف على معاناتهم

الإطاحة ب�شارق لواحق ال�شيارات بتندوف 

احلرمان و التهمي�ص يطبع يوميات اأم الرانب بورقلة

جناة ،ح 
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اح�سن خال�ص   

بهذا  ال�سلطة  وتكون 
موقفا  وقفت  قد  املوقف 
حر�ست  هي  فال  و�سطا، 
احلدثني  توظيف  على 
التاريخيني توظيفا �سيا�سيا 
هي  وال  كاملعتاد  ر�سميا 
ال�سعب  اإىل  اأرجعتهما 
ومكنت املوؤرخني واملجتمع 
املدين من اإحيائهما بعيدا 
الر�سمية،  الطقو�س  عن 
لل�سعب  ميكن  كيف  لكن 
ي�سبه  ما  يحت�سن  اأن 
اأن  بعد  هامدة  جثة  اليوم 
القائم  النظام  اأفرغهما 
منذ �سنوات من جوهرهما 
اإىل  وحولهما  التاريخي 
والرق�سات  الزردة  مواعيد 
الفلكلوية اآخرها االحتفالية 

اأقيمت  التي 
ال�سنة  باأدرار 
حتت  املا�سية 
اإ�رشاف االأمني 
ال�سابق  العام 
املجيد  عبد 
�سيدي ال�سعيد 
عد  ملتقا ا

رعاية  وحتت 
الرئي�س ال�سابق عبد العزيز 
لوالية  الطامح  بوتفليقة 
عن  اأعلن  اأن  بعد  خام�سة 
10 فرباير،  لها يف  تر�سحه 
االحتفالية  كانت  وقد 
مبثابة حتد �سارخ للحراك 
قام  قد  كان  الذي  ال�سعبي 
قبل يومني فقط، احتفالية 

اأن  االألف  للمرة  اأكدت 
للعمال  العام  االحتاد 
الطبقة  طلق  اجلزائريني 
ال�سغيلة بالثالث واأن اإحياء 
املحروقات  تاأميم  ذكرى 
يف  للرماد  ذرا  اإال  يكن  مل 
العيون من قبل �سلطة كانت 
للرتاجع عن  ا�ستعداد  على 
التاأميمات الإبقاء �سيطرتها 

على رقاب النا�س.
وكيف  العمل؟  ما  لكن 
باملحطات  نحتفظ 
بعد  البلد  لهذا  التاريخية 
غبار  عنها  ننف�س  اأن 
الذي  والزيف  الف�ساد 
وكيف  ل�سنوات  بها  حلق 
ال�سيا�سي  تاريخنا  ن�سلح 
ون�سلّه  والديني  والنقابي 
من  ال�سعرة  ت�سل  كما 
النظام  براثن  من  العجني 

نرجعه  وكيف  امل�ستبد 
اهتلك  اأن  بعد  ال�سعب  اإىل 
اال�ستعمال  كرثة  بفعل 
و�سار  اال�ستغالل  وفرط 
فاقدا لل�سالحية ال�سيا�سية 
اأجيال  لنفور  ومدعاة 

باأكملها؟
اجلديدة  االأجيال  ِمن  َمن 

العام  االحتاد  اأن  يعلم 
لي�س  اجلزائريني  للعمال 
اأو  ال�سعيد  ل�سيدي  ملكا 
حتى لعبد احلق بن حمودة 
اأو من �سبقوهما على راأ�س 
هذه املنظمة التاريخية بل 
اال�ستقالل؟  بعد  متلكوه 
اأن  يدركون  من  هم  وكم 
تعد  مل  النقابية  املركزية 
يف  ظلت  بل  للعمال  ملكا 
التي  االأوليغار�سيا  خدمة 
القدرات  على  �سيطرت 
اأح�سن  يف  وبقيت  الوطنية 
لبقايا  نقابة  االأحوال 

العمال؟
االحتاد  اإن�ساء  كان  لقد 
اجلزائريني  للعمال  العام 
جبهة  اإجنازات  اأعظم  مع 
التاريخية  الوطني  التحرير 
خطة  �سمن  كان  وقد 
ها  ر ت�سو
ن  م�سا ر
عبان ونفذها 
ه  و عد م�سا
اأمثال  من 
بن  يو�سف  بن 
الإن�ساء  خده 
نقابية  مركزية 
تابعة  جزائرية 
االحتاد  عن  بديلة  للجبهة 
النقابي للعمال اجلزائريني 
النقابية  املركزية  وهي 
و�ساية  حتت  كانت  التي 
كان  لقد  امل�ساليني. 
عي�سات اإيدير الرجل الذي 
رم�سان  عنه  يبحث  كان 
عبان يف اأزقة واأحياء مدينة 

بف�سل  اإليه  لي�سل  اجلزائر 
خل�رش  الكبري  املنا�سل 
رباح لي�سكل به النواة االأوىل 
�ساربة  قوة  اأ�سبح  ملا 
على  �سغطها  يف  للجبهة 
واأحد  اال�ستعماري  النظام 
عليها  وقف  التي  االأعمدة 
يف  الثمانية  االأيام  اإ�رشاب 

نهاية يناير 1957. 
النقابي  الف�ساء  كان  لقد 
جلمع  فر�سة  اجلديد 
الوطنيني من قدامى  �سمل 
احلريات  انت�سار  حركة 
لالنخراط  الدميقراطية 
ثورة  يف  عملهم  مواقع  من 
طابعا  اأخذت  حتريرية 
جمرد  من  اأعمق  �سيا�سيا 
مع  الع�سكرية  املواجهة 
العدو. لقد كانت املركزية 
فر�سة  اجلديدة  النقابية 
يف  العمال  النخراط 
الدفاع  ظاهرها  مهمة 
املادية  العمال  حقوق  عن 
القوانني  واالجتماعية وفق 
بوتقة  وباطنها  الفرن�سية 
الوطني  الوعي  لن�رش 
مل�سايرة  العمال  وتعبئة 
جاء  الذي  اجلديد  التوجه 
والعربي  عبان  رم�سان  به 
بن  يو�سف  وبن  مهيدي  بن 
وكر�سوه يف  وغريهما  خده 
الن�سال ال�سيا�سي يف املدن 
مدينة  ال�سيما  اجلزائرية 

اجلزائر.
قليلة  اأ�سهر  اإال  مت�س  مل 

املركزية  اكت�سحت  حتى 
الرتاب  اجلديدة  النقابية 
عدة  و�سملت  الوطني 

قطاع  مثل  قطاعات 
النقل وعمال املوانئ 
والتعليم  والربيد 
يف  و�سمت  وغريها 
مثل  رجاال  هياكلها 
وعلي  قايد  مولود 
النور  عبد  يحيى 
و�سابر  وبوروبة 
وقائمة  �رشيف 

املنا�سلني  من  طويلة 
اأفقية  انت�سار  عملية  يف 
اأجل  الت�سحية من  عنوانها 
الن�سال  من  اأقوى  الوطن 

من اأجل البطن.
ما  �رشعان  اأنها  غري 
ال�سنيع  للقمع  تعر�ست 
املحت�سدات  قادتها  واأودع 
زعيمها  راأ�سهم  وعلى 
يف  ونفذ  عي�سات  اإيدير 

حتى  االإعدام  حكم  حقهم 
اعتقاله  اأعيد  بع�سهم  اأن 
املحاكم  براأته  اأن  بعد 

ظروف  يف  حتفه  ليلقى 
حدث  ما  مثل  غام�سة 
ومعظمهم  ايدير  لعي�سات 
خلفوا عائالت تكفلت بهم 
عاملية  نقابية  منظمات 
حري�سة  املركزية  كانت 
لرفع  اإليها  االن�سمام  على 
عاليا  اجلزائر  �سوت 
النقابية  املوؤمترات  خالل 

الدولية.

اأن  ال�سدد  هذا  يف  ونذكر 
ملا  بله  بن  احمد  الرئي�س 
ا�ستقبل وفدا عن اأول اأمانة 
للمركزية  وطنية 
اال�ستقالل  بعد 
قد �ساأل عن حال 
عي�سات  عائلة 
فاأخربه  اإيدير 
الوفد اأنها تتقا�سى 
منحة من الفيدرالية 
ية  ي�رش ل�سو ا
فغ�سب  للنقابات 
املنظمة  مبرا�سلة  واأمر 
اإر�سال  لتوقف  ال�سوي�رشية 
من  تدفع  اأن  على  املنحة 
اجلزائرية  الدولة  خزينة 
اأن  اإال  حدث  ما  وهذا 
اجلزائرية  الدولة  خزينة 
موعدها  يف  تكن  مل 
عي�سات  عائلة  فا�سطرت 
بتكفل  لال�ستعانة  اإيدير 

االأقارب. 

نقابة العمال من الثورة اإىل الرثوة 
على عك�ص ما جرت عليه العادة، ف�سلت ال�سلطات الر�سمية هذا العام االحتفال بالذكرى املزدوجة 

لـ24 فرباير حتت اأ�سواء خافتة بعيدا عن البهرجة والفلكلوريات التي عودنا عليها االحتاد العام 
للعمال اجلزائريني منذ العقود اخلالية وحتى احلكومة اآثرت اأن حتيي الذكرى يف امليدان دون اأن 

حتدث �سجة غري معتادة بل اأر�سلت على ل�سان الوزير االأول عبد العزيز جراد ر�سائل جديدة خمتلفة 
اإىل حد كبري عما اعتاد عليه الراأي العام مفادها اأن املوارد الب�سرية هي االأ�سا�ص والرثوة احلقيقية 

تكمن فيها واأن االأمم انت�سرت على التخلف باملوارد الب�سرية ولي�ص الطبيعية.

الرئي�ص احمد بن بله ملا ا�ستقبل وفدا 
عن اأول اأمانة وطنية للمركزية 
بعد اال�ستقالل قد �ساأل عن حال 

عائلة عي�سات اإيدير فاأخربه الوفد 
اأنها تتقا�سى منحة من الفيدرالية 

ال�سوي�سرية للنقابات

االحتاد العام للعمال 
اجلزائريني لي�ص ملكا ل�سيدي 
ال�سعيد اأو حتى لعبد احلق بن 

حمودة اأو من �سبقوهما على 
راأ�ص هذه املنظمة التاريخية

حان وقت اإعادتها اإىل جمال التاريخ

24 �ساعة
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تقدير اإ�سرائيلي..

ق.د

يف  غولدكلينغ  �أوريل  و�أ�ضافت 
ري�ضون  مكور  ب�ضحيفة  مقالها 
�ضقوط  »حادثة  �أن  �ليمينية، 
يف  �لإ�رس�ئيليتني  �لطائرتني 
من  فرب�ير  يف  �للبنانية  �لأر��ضي 
عن  �أ�ضفرت  و�لتي   ،1997 عام 
مقتل 73 طيار� �إ�رس�ئيلياً، جنمت 
عن ميالد حركة »�لأمهات �لأربع« 
باإخر�ج  هدفها  حققت  �لتي 

�جلي�ش �لإ�رس�ئيلي من لبنان«.
مقدمة  غولدكلينغ،  و�أو�ضحت 
�ملوجهة  �لإذ�عية  �لرب�مج 
للجمهور �لديني يف �إ�رس�ئيل، وهي 
من منظري �ل�ضهيونية �لدينية، �أن 
�حلادثة  هذه  نتائج  يف  »�لغريب 
»�لأمهات  حركة  �أن  �ملاأ�ضاوية، 
�لأربع« �أوجدت نف�ضها لي�ش ب�ضبب 
يف  �لإ�رس�ئيلي  �لع�ضكري  �لتورط 
عمق �لأر��ضي �للبنانية، بل جنمت 
عن حادث تقني فني �أدى ل�ضقوط 
خالل  �جلي�ش  دفعت  �لطائرتني 
�حلادث  وقوع  بعد  �ضنو�ت  ثالث 
�إىل �خلروج من �مل�ضتنقع �للبناين، 
تليق  و«ل  مالئمة،  غري  بطريقة 

باإ�رس�ئيل«.
�ضقوط  »حادثة  �أن  و�أكدت 
�حلو�دث  من  يعد  �لطائرتني 
�جلمعي  �لوعي  يف  تاأثري�  �لأكرث 

حركة  �أن  ف�ضحيح  �لإ�رس�ئيلي، 
موقف  لديها  كان  �لأربع  �لأمهات 
�حلدود  خارج  �لقتال  من  مبدئي 
لدى  كان  ورمبا  �لإ�رس�ئيلية، 
لذلك،  وجيهة  �أ�ضباب  موؤيديها 
لكن وقوع �حلادثة يف عهد رئي�ش 
��ضمه  حينه  يف  �ضاب  حكومة 
نف�ضه  يف  تركت  نتنياهو  بنيامني 

�أثر� ما ز�ل ير�فقه حتى �ليوم«.
»�جلي�ش  �أن  �إىل  و�أ�ضارت 
مرور  �أيام  قبل  �أحيا  �لإ�رس�ئيلي 
�لتي  �حلادثة  هذه  على  عاما   23
�لطائرتني  ت�ضادم  عن  جنمت 
و�أعلن  �للبنانية،  �لأر��ضي  فوق 
�أن  �جلي�ش  قائد  كوخايف  �أفيف 

�أثمانا  منا  جبت  �حلادثة  »هذه 
�أنها  باهظة«، مما يعطي �نطباعا 
�جلي�ش  تفكري  على  �أثرها  تركت 
�لإ�رس�ئيلي يف �لتعامل مع �جلبهة 
�آليات  �للبنانية �ل�ضمالية من حيث 

�ضنع �لقر�ر«.
يف  �ليوم  »�إ�رس�ئيل  �أن  و�أ�ضافت 
2020 مل ت�ضتطع �لتحرر من �لعقدة 
�لطائرتني،  حادثة  تركتها  �لتي 
�لغز�وية  تر�ضل فيه �جلبهة  وفيما 
ب�ضورة  �لتهديد�ت  من  �ملزيد 
�لبالونات  خالل  من  يومية 
�ل�ضاروخية،  و�لقذ�ئف  �حلارقة 
يف  �ضعوبة  تو�جه  �إ�رس�ئيل  فاإن 
ع�ضكرية  مو�جهة  �إىل  �خلروج 

يف  �لفل�ضطيني  �لتهديد  حل�ضم 
غزة، �مل�ضكلة ل تكمن يف بنيامني 
نتنياهو، ول �أفيغدور ليربمان، ول 
نحن  فينا  و�إمنا  بينيت،  نفتايل 

عائالت �جلنود �لإ�رس�ئيليني«.
»خ�ضية  �أن  �إىل  و�أ�ضارت 
جنودهم  حياة  على  �لإ�رس�ئيليني 
مع  �لع�ضكرية  �ملو�جهات  خالل 
على  نف�ضها  تفر�ش  �أعد�ئهم 
و�حلكومة،  �جلي�ش  قادة  تفكري 
من  بدل  �لإ�رس�ئيليون  وبات 
على  �لنت�ضار  خيار  يف  �لتفكري 
جتاهل  يف�ضلون  فاإنهم  �أعد�ئهم، 
مرور  وينتظرون  �أخطارهم، 
عيونهم  يغم�ضون  �لعا�ضفة، 

كالأطفال �ل�ضغار«.
�ليوم  »�لو�قع  �أن  بالقول  وختمت 
�ضوء�  ويزد�د  �أمامنا،  ماثل 
و��ضلت  و�إذ�  �لوقت،  مرور  مع 
كبح جماحه،  خيار عدم  �إ�رس�ئيل 
�ضيتحول  �لإ�رس�ئيلي  �لو�قع  فاإن 
غري  وي�ضبح  خطورة،  �أكرث  �إىل 
كل  �ن  �لغريب  �أن  مع  حمتمل، 
عن  �لبديلة  �لإ�رس�ئيلية  �حللول 
غزة  يف  �لع�ضكرية  �ملو�جهة 
يو�ضل  حل  وكل  ف�ضلها،  �أثبتت 
وي�ضعب  �إىل �ملوت،  �لإ�رس�ئيليني 

عليهم ��ضتيعابه«.

اخل�شية من فقدان جنودنا 
تقيد اأيدينا يف غزة

قالت كاتبة اإ�سرائيلية، اإن »اإ�سرائيل تف�سل اإغما�ض عينيها عن التهديدات التي تواجهها يف غزة 
ولبنان بدال من اخلروج ملحاربتها، مما يحول اال�سرائيليني اإىل »اأطفال مذهولني«، وهم يرون 

هذا ال�سلوك.

�لإ�رس�ئيلي  �جلي�ش  وزير  قال 
على  �ضادق  �إنه  بينيت،  نفتايل 
�مل�ضعد”  “م�رسوع  تخطيط 
و�أ�ضاف  �لإبر�هيمي  �حلرم  يف 
بينيت لدى �قتحامه برفقة رئي�ش 
بنيامني  �لحتالل  حكومة  وزر�ء 
لقامة  �خلليل،  مدينة  نتنياهو، 
�أنه “لن  بوؤرة ��ضتيطانية جديدة، 
يتم �إخالء �أي م�ضتوطنة، ولن يتم 

�قتالع �أي يهودي من بيته”.
نحو  �لطريق  يف  “نحن  وتابع: 
يوجد  ول  �ل�ضيادة،  حلم  تطبيق 
�إ�رس�ئيل  ب�ضيادة  �أكرث  يليق  مكان 
و�لأمهات،  �لآباء  مدينة  من 
�أخ�رس  �ضوء�  نعطي  و�ليوم 

وجدد  �مل�ضعد”  م�رسوع  لتنفيذ 
“�ضنتمرت  ت�ضليم  معار�ضته  بينيت 
و�حد من �أر��ضي �أر�ش �إ�رس�ئيل 
للعرب”. وقال نتنياهو �إن “تر�ضيم 
�ل�ضم  خمطط  حدود  خر�ئط 
�ضينتهي  �لقرن  �ضفقة  مبوجب 
�لأ�ضبوع �حلايل” وبح�ضب و�ضائل 
�إ�رس�ئيل  �إىل  �عالم عربية، ي�ضل 
�ملكلف  �لمريكي  �لطاقم  �ليوم 
�ل�ضفة  �ر��ضي  م�ضح  بعملية 
�ل�ضيادة  لفر�ش  متهيد�  �لغربية 
تطبيقا  عليها،  �لإ�رس�ئيلية 
ل�ضفقة �لقرن �لمريكية، �لهادفة 

�إىل ت�ضفية �لق�ضية �لفل�ضطينية.
�لوليات  �ضفري  �لطاقم  وي�ضم 

ديفيد  �إ�رس�ئيل  لدى  �ملتحدة 
�لرئا�ضي  و�مل�ضت�ضار  فريدمان، 
عن  و�مل�ضوؤول  ليت�ضتون  �ريه 
�لفل�ضطينية  �لإ�رس�ئيلية  �ل�ضوؤون 
�لقومي  �لمن  جمل�ش  يف 
بينيت  ليث  �ضكوت  �لمريكي 
ت�ضكيل  عن  �ضابق  وقت  يف  �أعلن 
�خلطط  لو�ضع  ��رس�ئيلي  طاقم 
وفر�ش  �ل�ضم  خمطط  لتنفيذ 
�ل�ضفة  على  �ل�رس�ئيلية  �ل�ضيادة 

�ملحتلة.
قد  �لحتالل،  قو�ت  وكانت 
�أم�ش،  �ضباح  منذ  �ضددت 
حميط  يف  �لع�ضكرية  �إجر�ء�تها 
�لإبر�هيمي، و�ضط مدينة  �حلرم 

متهيد�  �ل�ضة،  جنوب  �خلليل، 
لقتحام نتنياهو.

وقال مر��ضلنا يف �خلليل، �إن قو�ت 
مكثف  ب�ضكل  �نت�رست  �لحتالل 
�لإبر�هيمي،  �حلرم  حميط  يف 
على  �إجر�ء�تها  من  و�ضددت 
و�لبو�بات  به  �ملحيطة  �حلو�جز 
ون�رست  مد�خله،  على  �ملقامة 
على  �خلا�ضة  �لوحد�ت  �فر�د 
و�ملحاور  �ملد�خل  بع�ش 
و�أغلقت  باحلرم،  �ملحيطة 
�ملمر�ت �لتي ي�ضلكها �ملو�طنون 
وجلبت  �لروؤية،  حلجب  بال�ضو�در 
�ل�ضمنتية  �ملكعبات  من  مزيد� 

للمنطقة.

فل�سطني املحتلة

بينيت ي�شادق على “م�شروع امل�شعد” يف احلرم الإبراهيمي

�ضاندرز،  بريين  �ل�ضيناتور  �أعلن 
يف  �لدميقر�طي  �حلزب  مر�ضح 
�لأمريكية،  �لرئا�ضية  �لنتخابات 
»�أيباك«،  موؤمتر  يح�رس  لن  �أنه 
ل�ضالح  �أمريكية  �ضغط  جلنة  وهي 
على  كتبها  تغريدة  ويف  �إ�رس�ئيل 
�ضفحته يف »تويرت« �أو�ضح �ضاندرز 
�ملوؤمتر،  ح�ضور  عدم  قرر  �أنه 
�لذي �ضيعقد �لأ�ضبوع �ملقبل، لأنه 
�لذين يعرّبون  للقادة  »يوفر من�ضة 
عن �لعن�رسية، ويعار�ضون �حلقوق 

�لأ�ضا�ضية للفل�ضطينيني«.
�حلق  »لالإ�رس�ئيليني  و�أ�ضاف، 
وكذلك  و�أمن،  ب�ضالم  �لعي�ش  يف 
للفل�ضطينيني  بالن�ضبة  �لأمر 
�نتُخب  �إذ�  �إنه  قائاًل:  ا«،  �أي�ضً
ف�ضوف  �ملتحدة،  للوليات  رئي�ًضا 
يدعم كاًل من حقوق �لإ�رس�ئيليني 
ق�ضارى  و�ضيبذل  و�لفل�ضطينيني، 
يف  و�لأمن  �ل�ضالم  لإحالل  جهده 

�ل�رسق �لأو�ضط.
و�ضاندرز �لذي فاز يف �لنتخابات 
�لتمهيدية للحزب �لدميقر�طي يف 
ولية نيفاد�، يت�ضدر �ل�ضباق بر�ضيد 
31 حموًر�. ويليه يف �لرتتيب »بيت 

بوتيجيج« بر�ضيد 22 حموًر�. ولكن 
تز�ل هذه �ملرحلة مبّكرة جًد�  ل 
على  ويتعني  �لنتخابات،  حل�ضم 
من �ضيفوز بالنتخابات �لتمهيدية 
يح�ضل  �أن  �لدميقر�طي،  للحزب 
يف �لنهاية على 1991 حموًر� وجعل 
ولية  عن  �ل�ضيناتور  �ضاندرز، 
ملف   ،2007 �لعام  منذ  فريمونت 
حملته  رئي�ضًيا يف  عن�رًس�  �ل�ضحة 
�لر�أي  ��ضتطالعات  و�أظهرت 
كبرًي�  دعًما  هناك  �أن  �لأولية، 
يقرتحها،  �لتي  �ل�ضحية  للخطة 
�لدميقر�طي  �حلزب  ناخبي  بني 

يف �لولية.
�ل�ضهر،  هذ�  من  �ضابق  وقت  ويف 
يف  �لتمهيدية  �لنتخابات  �أجريت 
»بوتيجيج«  حقق  حيث  �يو�،  ولية 
بفارق  »�ضاندرز«  على  �نت�ضار� 
من  �ملرحلة  هذه  وت�ضري  كبري. 
جو  جنم  خفوت  �إىل  �لنتخابات، 
�لأمريكي  �لرئي�ش  نائب  بايدن، 
�لدميقر�طي �ل�ضابق بار�ك �أوباما، 
�لنتخابات،  قبل  �عترُب  �لذي 
بالرت�ضح  �حلظوظ  �أكرب  �ضاحب 

عن �حلزب �لدميقر�طي.

�شاندورز يعلن مقاطعة موؤمتر »ايباك« 
الأمريكي الداعم لإ�شرائيل

�أكدت حركة �جلهاد �لإ�ضالمي يف 
فل�ضطني، �أن �ملقاومة جاهزة للرد 
�لإ�رس�ئيلي  على جر�ئم �لحتالل 
�ضحفي:  بيان  يف  �حلركة  وقالت 
حالة  ويف  جاهزة  �ملقاومة 
��ضتنفار يف حال متادى �لحتالل 
للرد  وم�ضتعدة  عدو�نه  تو�ضيع  يف 
حركة  “تبارك  و�أ�ضافت  عليه 
�لذي  �لرد  �جلهاد �ل�ضالمي هذ� 
نفذته �ملقاومة رد� على �جلرمية 
�ليوم  �ضباح  �لعدو  �رتكبها  �لتي 
�لقد�ش  �رس�يا  يف  �ملجاهد  بحق 
و�لتنكيل  �لناعم  حممد  �ل�ضهيد 

بجثمانه �لطاهر”.
يف  �لقيادي  �ملدلل  �أحمد  وكان 
خالل  قال  �لإ�ضالمي،  �جلهاد 

“نحن  �لوطن”:  لـ”دنيا  حديثه 
�لرد  يف  �ملقاومة  حق  على  نوؤكد 
على �جلرمية �لنكر�ء، �لتي �رتكبها 
�لعدو �ل�ضهيوين هذ� �ل�ضباح، وما 
�طالق  من  �ليوم  م�ضاء  حدث 
على  �لردود  �ضمن  هو  �ل�ضو�ريخ، 
�ملدلل  و�أ�ضاف  �جلرمية”  هذه 
“�ملقاومة لن تقف مكتوفة �لأيدي 
�لحتالل،  يقرتفه  ما  ظل  يف 
باأن  فل�ضطيني  تو�فق  وهنالك 
�أي  على  �لرد  يف  �حلق  للمقاومة 
�أن  و�أو�ضح  �إ�رس�ئيلية”  جرمية 
�لتابعة  �مل�ضرتكة  �لعمليات  غرفة 
�لتي  هي  �لفل�ضطينية  للمقاومة 
تاأتي  و�لرود  �لرد،  �ضكل  حتدد 

بالتو�فق بني �لكل �لفل�ضطيني.

اجلهاد

املقاومة جاهزة ويف حالة ا�شتنفار يف 
حال و�شع الحتالل عدوانه

�أم�ش  م�ضاء  �ملقاومة   �أطلقت 
�ل�ضو�ريخ،  من  عدد  �لأحد، 
غزة،  غالف  م�ضتوطنات  باجتاه 
حممد  ��ضت�ضهاد  �أعقاب  يف 
�رسقي  بجثمانه  و�لتنكيل  �لناعم 

قطاع غزة.
يف  �لنذ�ر  �ضفار�ت  ودّوت 
�لغالف،  مناطق  من  كبري  عدد 
�إيرز،  مناطق  وم�ضتوطنات 
ونري  وع�ضقالن،  و�ضديروت، 
عام، وياد ُمردخاي، و�ضوفا، بعد 
�ل�ضو�ريخ  من  كثيف  و�بل  �إطالق 
�إعالم  و�ضائل  و�أفادت  غزة  من 
 20 �أطلقت  �ملقاومة  �أن  عربية 
د�خل   10 منها  �ضقط  �ضاروخاً، 

�مل�ضتوطنات، و�أّن �لقبة �حلديدية 
عن  �أبلغ  فيما  منها  لعدد  ت�ضدت 
�لتد�فع  نتيجة  �إ�ضابات  وقوع 
حلالت  بالإ�ضافة  حدث  �لذي 
ع�ضقالن  بلدية  وقررت  هلع 
و�ألغْت  �ملالجئ  فتح  �ملحتلة 

كافة �لأن�ضطة باملدينة.
وكان �لناطق با�ضم �رس�يا �لقد�ش، 
��ضت�ضهاد  عقب  �ليوم  قال  قد 
�لناعم: “ �إن �خرت�ق وتوغل �آليات 
و��ضتهد�فها  �ل�ضهيوين  �لعدو 
لأحد جماهدينا د�خل قطاع غزة 
ب�ضكل وح�ضي وجمرم هو عدو�ن 
و��ضح يجب على �لعدو �أن يتحمل 

نتائجه”.

اإطالق �شواريخ من قطاع غزة 
باجتاه مناطق الغالف

�جلناح  �لقد�ش  �رس�يا  هددت 
�جلهاد  حلركة  �لع�ضكري 
�لثنني،  �ليوم  �ل�ضالمي، 
جر�ئم  على  �لردود  من  مبزيد 

�غتيال  وخا�ضة  �لحتالل 
�ضوريا  يف  �جلهاد  من  ع�ضوين 
با�ضم  �لناطق  حمزة  �بو  وقال 
�ضحفي  ت�رسيح  يف  �ل�رس�يا 

دم�ضق  على  �لعدو�ن  »�ن 
و��ضت�ضهاد �ثنني من جماهدينا 
بد  ل  �لق�ضف هو حدث  جر�ء 
�لوقوف عنده و�أنه لن مير  من 

مرور �لكر�م ول يز�ل �حل�ضاب 
��رس�ئيل  مفتوحا«و�غتالت 
من  ع�ضوين  �ملا�ضية  �لليلة 

�جلهاد يف دم�ضق.

�سرايا القد�ض

احل�شاب ل يزال مفتوحا مع ا�شرائيل
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�ستاذ / لعربي اأحمد حم�سر ق�سائي لدى 

اخت�سا�س اإقليم جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مقره 
ب 15 �سارع حممدبوبلة باب الوادي – اجلزائر 

الهاتف /39-77-76-0775
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

طبقا لن�س املواد 412/4 و 612 613 من ق ا م ا
نحن الأ�شتاذ لعربي اأحمد حم�رض ق�شائي لدى اخت�شا�س اإقليم جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مقره ب 15 �شارع حممدبوبلة باب الوادي 

– اجلزائر و املوقع ادناه 
لفائدة ال�شيد / عزواوي عزالدين 

ال�شاكنان ب : ايت فرعا�س بوزقن ولية تيزي وزو 
بناءا على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر – الغرفة املدنية و املوؤرخ يف 2019/10/10 ق�شية حتت رقم 19/02015 فهر�س حتت 
رقم 19/05500 املمهور بال�شيغة التنفيذية و املوؤيد للحكم مبدئيا و ال�شادر عن حمكمة ح�شني داي الق�شم املدين بتاريخ 2019/02/25 

فهر�س حتت رقم 19/1171
و نظرا لرف�س املعني بالأمر ال�شتالم و التوقيع ار�شلنا له »ا« حم�رض التكليف بالوفاء عن طريق ر�شالة م�شمنة مع الإ�شعار بالإ�شتالم 

بتاريخ 2020/01/22
بناء على الذن بالن�رض يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ح�شني داي بتاريخ 2020/02/16 حتت رقم 2020/348

�سد : املوؤ�ش�شة ذات امل�شوؤولية املحدودة )اك�شون اند�شرتي( املمثلة من طرف م�شريها 
الكائن مقرها ب : عني النعجة جنوب رقم 02 جمموعة ملكية رقم 17 ج�رض ق�شنطينة – ولية اجلزائر 

بعد الطالع على املواد 612 و 613 و 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
كلفنا »ا« بالدفع مبلغ قدره : )6.866.476.00 دج( و املحكوم به ، بالإ�شافة اىل امل�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية مع الر�شم 

اأخطرناه »ا« باأن له »ا« اأجل 15 يوم للتنفيذ من تاريخ الن�رض يف اجلريدة اليومية الوطنية و اأنه بعد انق�شاء الجل �شوف تتخذ �شده »ا« 
كافة الإجراءات القانونية التي ت�شمن حقوق الطالب 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة / احدان ح�شيبة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اأول  : 79 �شارع  الكائن مقر مكتبها ب   ، اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  اجلزائر �رضيكة يف 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�شعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
للعمال  ال�شمان الجتماعي  للتاأمينات الجتماعية هيئة  الوطني  ال�شندوق   : ال�شيد)ة(  بناء على طلب 

الأجراء وكالة بومردا�س 
الكائن مقره )ها( ب : 97 واد طاطاريق بومردا�س 

بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
* بناء على ال�شند التنفيذي مالحقة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة لهيئات ال�شمان الجتماعي  املحرر و 

املوقع من طرف ال�شيد م.دريدي املدير ، بتاريخ : 2019/04/17 املرجع : 2019/1213
التنفيذية  بال�شيغة  املمهور  و   2019/05/16  : يف  الرويبة  حمكمة  رئي�س  طرف  من  عليها  املوؤ�رض  و 

املوؤ�رضة من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط 
بناء على الأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة الرويبة يف : 2020/02/04 رقم الرتتيب : 20/00272 

كلفنا  / �س ذ م م ذات ال�شخ�س الواحد EURL EPIREK  ممثلة يف م�شريها بن يو�شف قادر – 
موؤ�ش�شة الرتقية العقارية و الإجنازات   

الكائن مقره )ها( / 19 �شارع ح�شيبة بن بوعلي – الرويبة  
 : ب  منطوقه  يف  القا�سي  و  اأعاله  املذكور  التنفيذي  ال�سند  حمتوى  ينفذ   – باأن 

التاأخري  على  الغرامات  /اأو  و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  الإ�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  املبالغ  دفع   «
املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة 976.399.52 دج 

حدد مبلغ هذه املالحقة مببلغ )باحلروف (  ت�شعمائة و �شتة و �شبعون الف و ثالثمائة و ت�شعة و ت�شعون 
الق�شائي  للمح�رض  التنا�شبية  و احلقوق  التنفيذ  اىل م�شاريف  بالإ�شافة  �شنتيم    52 و  دينار جزائري 

)حت�شب عند الدفع ( 
و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي اإبتداء من تاريخ ن�رض 

هذا املح�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل �شيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة اأ�شلية من هذا املح�رض للمخاطب وفقا 
ملا ن�س عليه القانون  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة / احدان ح�شيبة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اأول  : 79 �شارع  الكائن مقر مكتبها ب   ، اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  اجلزائر �رضيكة يف 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�شعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
للعمال  ال�شمان الجتماعي  للتاأمينات الجتماعية هيئة  الوطني  ال�شندوق   : ال�شيد)ة(  بناء على طلب 

الأجراء وكالة بومردا�س 
الكائن مقره )ها( ب : 97 واد طاطاريق بومردا�س 

بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
* بناء على ال�شند التنفيذي مالحقة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة لهيئات ال�شمان الجتماعي  املحرر و 

املوقع من طرف ال�شيد م.دريدي املدير ، بتاريخ : 2019/03/17 املرجع : 2019/703
التنفيذية  بال�شيغة  املمهور  و   2019/05/05  : يف  الرويبة  حمكمة  رئي�س  طرف  من  عليها  املوؤ�رض  و 

املوؤ�رضة من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط 
بناء على الأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة الرويبة يف :2020/02/03 رقم الرتتيب : 20/00224 

كلفنا  / �س ذ م م ذات ال�شخ�س الواحد EURL ASKINLAR YEMEK CATERING  ممثلة 
يف م�شريها اأ�شكني اأيوب موؤ�ش�شة فندقة و مطعم 

الكائن مقره )ها( / الطريق الوطني رقم 24 هراوة   
 – باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 

التاأخري  على  الغرامات  /اأو  و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  الإ�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  املبالغ  دفع   «
املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة 920.559.13 دج 

حدد مبلغ هذه املالحقة مببلغ )باحلروف (  ت�شعمائة و ع�رضون الف و خم�شمائة و ت�شعة و خم�شون 
الق�شائي )حت�شب  للمح�رض  التنا�شبية  التنفيذ و احلقوق  بالإ�شافة اىل م�شاريف  �شنتيم    و 13  دينار 

عند الدفع ( 
و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي اإبتداء من تاريخ ن�رض 

هذا املح�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل �شيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة اأ�شلية من هذا املح�رض للمخاطب وفقا 
ملا ن�س عليه القانون  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة / احدان ح�شيبة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اأول  : 79 �شارع  الكائن مقر مكتبها ب   ، اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  اجلزائر �رضيكة يف 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�شعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
للعمال  ال�شمان الجتماعي  للتاأمينات الجتماعية هيئة  الوطني  ال�شندوق   : ال�شيد)ة(  بناء على طلب 

الأجراء وكالة بومردا�س 
الكائن مقره )ها( ب : 97 واد طاطاريق بومردا�س 

بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
* بناء على ال�شند التنفيذي مالحقة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة لهيئات ال�شمان الجتماعي  املحرر و 

املوقع من طرف ال�شيد م.دريدي املدير ، بتاريخ : 2019/03/17 املرجع : 2019/742
التنفيذية  بال�شيغة  املمهور  و   2019/05/12: يف  الرويبة  حمكمة  رئي�س  طرف  من  عليها  املوؤ�رض  و 

املوؤ�رضة من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط 
بناء على الأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة الرويبة يف :2020/02/03 رقم الرتتيب : 20/00223 

كلفنا  / �س ذ م م TEPAM   ممثلة يف م�شريها العيادي لطفي -معاجلة املياه - 
الكائن مقره )ها( / اأزرو البحر رقم 85 برج البحري    

 – باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 
التاأخري  على  الغرامات  /اأو  و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  الإ�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  املبالغ  دفع   «

املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة 561.320.37 دج 
الف و ثالثمائة و ع�رضون  (  خم�شمائة و واحد و �شتون  حدد مبلغ هذه املالحقة مببلغ )باحلروف 
دينار و �شبعة و ثالثون �شنتيم    بالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية للمح�رض الق�شائي 

)حت�شب عند الدفع ( 
و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي اإبتداء من تاريخ ن�رض 

هذا املح�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل �شيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة اأ�شلية من هذا املح�رض للمخاطب وفقا 
ملا ن�س عليه القانون  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة / احدان ح�شيبة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اأول  : 79 �شارع  الكائن مقر مكتبها ب   ، اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  اجلزائر �رضيكة يف 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�شعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
للعمال  ال�شمان الجتماعي  للتاأمينات الجتماعية هيئة  الوطني  ال�شندوق   : ال�شيد)ة(  بناء على طلب 

الأجراء وكالة بومردا�س 
الكائن مقره )ها( ب : 97 واد طاطاريق بومردا�س 

بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
* بناء على ال�شند التنفيذي مالحقة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة لهيئات ال�شمان الجتماعي  املحرر و 

املوقع من طرف ال�شيد م.دريدي املدير ، بتاريخ : 2019/02/18 املرجع : 2019/401
التنفيذية  بال�شيغة  املمهور  و   2019/05/05: يف  الرويبة  حمكمة  رئي�س  طرف  من  عليها  املوؤ�رض  و 

املوؤ�رضة من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط 
بناء على الأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة الرويبة يف :2020/02/03 رقم الرتتيب : 20/00225 

كلفنا  / تا�شتيوي عمار  - التكييف و الكهرباء 
الكائن مقره )ها( / حي حممد جعفر الرغاية 

 – باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 
التاأخري  على  الغرامات  /اأو  و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  الإ�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  املبالغ  دفع   «

املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة مببلغ : 659.610.00  دج 
ع�رضة  و  �شتمائة  و  الف  خم�شون  و  ت�شعة  و  �شتمائة    ) )باحلروف  مببلغ  املالحقة  هذه  مبلغ  حدد 
دينارجزائري    بالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية للمح�رض الق�شائي )حت�شب عند 

الدفع ( 
و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي اإبتداء من تاريخ ن�رض 

هذا املح�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل �شيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة اأ�شلية من هذا املح�رض للمخاطب وفقا 
ملا ن�س عليه القانون  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة / احدان ح�شيبة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اأول  : 79 �شارع  الكائن مقر مكتبها ب   ، اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  اجلزائر �رضيكة يف 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�شعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
للعمال  ال�شمان الجتماعي  للتاأمينات الجتماعية هيئة  الوطني  ال�شندوق   : ال�شيد)ة(  بناء على طلب 

الأجراء وكالة بومردا�س 
الكائن مقره )ها( ب : 97 واد طاطاريق بومردا�س 

بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
* بناء على ال�شند التنفيذي مالحقة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة لهيئات ال�شمان الجتماعي  املحرر و 

املوقع من طرف ال�شيد م.دريدي املدير ، بتاريخ : 2019/03/03 املرجع : 2019/598
التنفيذية  بال�شيغة  املمهور  و   2019/05/02: يف  الرويبة  حمكمة  رئي�س  طرف  من  عليها  املوؤ�رض  و 

املوؤ�رضة من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط 
بناء على الأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة الرويبة يف :2020/02/03 رقم الرتتيب : 20/00271 

كلفنا  / �س ذ م م SARL VETRA LOGISTIQUE  يف م�شريها رحومة �شمري – نقل الب�شائع 
  -

الكائن مقره )ها( / ب 19 �شارع الن�رض قطعة رقم 01 عني طاية  
 – باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 

التاأخري  على  الغرامات  /اأو  و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  ال�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  املبالغ  دفع   «
املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة مببلغ : 489.957.03 دج 

حدد مبلغ هذه املالحقة مببلغ )باحلروف (  : مليون و اأربعمائة و ت�شعة و ثمانون الف و ت�شعمائة و 
�شبعة و خم�شون دينار جزائري و ثالثة �شنتيم     بالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية 

للمح�رض الق�شائي )حت�شب عند الدفع ( 
و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي اإبتداء من تاريخ ن�رض 

هذا املح�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل �شيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة اأ�شلية من هذا املح�رض للمخاطب وفقا 
ملا ن�س عليه القانون  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة / احدان ح�شيبة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اأول  : 79 �شارع  الكائن مقر مكتبها ب   ، اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  اجلزائر �رضيكة يف 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�شعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
للعمال  ال�شمان الجتماعي  للتاأمينات الجتماعية هيئة  الوطني  ال�شندوق   : ال�شيد)ة(  بناء على طلب 

الأجراء وكالة بومردا�س 
الكائن مقره )ها( ب : 97 واد طاطاريق بومردا�س 

بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
* بناء على ال�شند التنفيذي مالحقة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة لهيئات ال�شمان الجتماعي  املحرر و 

املوقع من طرف ال�شيد م.دريدي املدير ، بتاريخ : 2019/04/07 املرجع : 2019/1076
التنفيذية  بال�شيغة  املمهور  و   2019/05/16: يف  الرويبة  حمكمة  رئي�س  طرف  من  عليها  املوؤ�رض  و 

املوؤ�رضة من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط 
بناء على الأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة الرويبة يف :2020/02/04 رقم الرتتيب : 20/00273 

 NET GEST REAL MAINTE م�شريها  يف  املمثلة   NETSAR EPIC  / كلفنا  
  -ROUTES

الكائن مقره )ها( / ب �شارع قويدري منور الرويبة 
 – باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 

التاأخري  على  الغرامات  /اأو  و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  ال�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  املبالغ  دفع   «
املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة مببلغ : 2.914.883.27 دج 

حدد مبلغ هذه املالحقة مببلغ )باحلروف (  : مليونني و ت�شعمائة و اأربعة ع�رض الف و ثمامنائة و ثالثة 
و ثمانون دينار جزائري و 27 �شنتيم     بالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية للمح�رض 

الق�شائي )حت�شب عند الدفع ( 
و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي اإبتداء من تاريخ ن�رض 

هذا املح�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل �شيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة اأ�شلية من هذا املح�رض للمخاطب وفقا 
ملا ن�س عليه القانون  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة / احدان ح�شيبة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اأول  : 79 �شارع  الكائن مقر مكتبها ب   ، اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  اجلزائر �رضيكة يف 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�شعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على طلب ال�شيد)ة( :مدير ال�شندوق الوطني للعطل املدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن �شوء 
اجلهوية  وكالة   )CACOBATPH( الري  و  العمومية  الأ�شغال  و  البناء  لقطاعات  اجلوية  الأحوال 

لبومردا�س  
الكائن مقره )ها( ب : ال�شخرة ال�شوداء بومردا�س

بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
* بناء على ال�شند التنفيذي مالحقة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة لل�شندوق   املحرر و املوقع من طرف 

2018/B/19 ال�شيد املدير اجلهوي لوكالة بومردا�س بتاريخ : 2018/11/27 حتت رقم
بال�شيغة  املمهور  و   2018/11/28: يف  الرويبة  حمكمة  رئي�س  طرف  من  عليها  املوؤ�رض  و 

التنفيذية2018/12/28 حتت رقم 18/2357  
بناء على الأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة الرويبة يف :2020/02/03 حتت رقم 20/00270 

  -SNC DJAZA BETON /  كلفنا
الكائن مقره )ها( / ب حو�شي الطر�شي قطعة 393 رقم 03 الرغاية ولية اجلزائر   

 – باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 
التاأخري  على  الغرامات  /اأو  و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  ال�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  املبالغ  دفع   «

املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة مببلغ : 539.657.96دج 
بالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية للمح�رض الق�شائي )حت�شب عند الدفع ( 

و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي اإبتداء من تاريخ ن�رض 
هذا املح�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل �شيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 

و لكي ل يجهل ما تقدم
وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة اأ�شلية من هذا املح�رض للمخاطب وفقا 

ملا ن�س عليه القانون  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

الأ�ستاذ : بن حادو حممد حم�سر ق�سائي لدى دائرة اخت�سا�س
 جمل�س ق�ساء اجللفة 

الكائن مكتبه : �سارع الأمري عبد القادر 146/ 49 
اجللفة الهاتف :/50 22 92  027

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 
)املادة 412 من ق اإ م اإ (

اجللفة  ق�شاء  جمل�س  لدى  ق�شائي  حم�رض  حممد  حادو  بن   : الأ�ستاذ  نحن 
املوقع اأدناه 

لفائدة ال�سيد)ة( : فوفو اأحمد 
ال�ساكن )ة( :حي 05 جويلية عمارة 433/03 باجللفة 

و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   412/613/612 املواد  على  الإطالع  بعد 
الإدارية 

بناء على ال�شند التنفيذي لعقد وديعة املحرر من طرف مكتب التوثيق 
 : بتاريخ   2018/512  : عدد   02 الفهر�س  رقم  الباقي  عبد  خذيري   : لالأ�ستاذ 

2018/12/23 و املمهور بال�شيغة التنفيذية 
- بناء على اأمر الن�رض ال�شادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ : 2020/02/11 

حتت رقم : 20/00117 
- كلفنا ال�سيد )ة( : �شايف عبد اهلل 

ال�ساكن )ة( : ببزار جواف حي 05 جويلية اجللفة 
بدفع للطالب املبلغ التايل : 3.138.906.00 دج مبا فيها م�شاريف التنفيذ 

باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض حم�رض التكليف  - و نبهناه 
بالوفاء و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية كي ل يجهل ما تقدم 

- و اثباتا لذلك بلغنا و تكلفنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة من هذا املح�رض 
للمخاطب طبقا للقانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة / احدان ح�شيبة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اأول  : 79 �شارع  الكائن مقر مكتبها ب   ، اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  اجلزائر �رضيكة يف 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�شعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
للعمال  ال�شمان الجتماعي  للتاأمينات الجتماعية هيئة  الوطني  ال�شندوق   : ال�شيد)ة(  بناء على طلب 

الأجراء وكالة بومردا�س 
الكائن مقره )ها( ب : 97 واد طاطاريق بومردا�س 

بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
* بناء على ال�شند التنفيذي مالحقة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة لهيئات ال�شمان الجتماعي  املحرر و 

املوقع من طرف ال�شيد م.دريدي املدير ، بتاريخ : 2019/02/17 املرجع : 2019/385
التنفيذية  بال�شيغة  املمهور  و   2019/05/16: يف  الرويبة  حمكمة  رئي�س  طرف  من  عليها  املوؤ�رض  و 

املوؤ�رضة من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط 
بناء على الأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة الرويبة يف :2020/02/03 رقم الرتتيب : 20/00274 

كلفنا  / UNITE ECONOMIQUE WILAYA ALGER  مركب مواد البناء دراجي -  
الكائن مقره )ها( / ب طريق عمار رقم 05 احلميز الرويبة  

 – باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 
التاأخري  على  الغرامات  /اأو  و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  ال�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  املبالغ  دفع   «

املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة مببلغ : 1.211.412.86 دج 
حدد مبلغ هذه املالحقة مببلغ )باحلروف (  : مليون و مائتان و احدى ع�رض الف  و اربعمائة و اثنا 
للمح�رض  التنا�شبية  و احلقوق  التنفيذ  بالإ�شافة اىل م�شاريف  �شنتيم       80 و  دينار جزائري  ع�رض  

الق�شائي )حت�شب عند الدفع ( 
و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي اإبتداء من تاريخ ن�رض 

هذا املح�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل �شيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة اأ�شلية من هذا املح�رض للمخاطب وفقا 
ملا ن�س عليه القانون  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة / احدان ح�شيبة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اأول  : 79 �شارع  الكائن مقر مكتبها ب   ، اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  اجلزائر �رضيكة يف 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�شعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
للعمال  ال�شمان الجتماعي  للتاأمينات الجتماعية هيئة  الوطني  ال�شندوق   : ال�شيد)ة(  بناء على طلب 

الأجراء وكالة بومردا�س 
الكائن مقره )ها( ب : 97 واد طاطاريق بومردا�س 

بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
* بناء على ال�شند التنفيذي لهيئات ال�شمان الجتماعي املحرر و املوقع من طرف ال�شيد م.دريدي 

املدير ، بتاريخ : 2019/05/19 املرجع : 2019/1551
و املوؤ�رض عليها من طرف رئي�س حمكمة الرويبة يف : 2020/02/03 رقم الرتتيب : 20/00275

كلفنا  / OPIM ممثلة يف مديرها وحدة الأ�شغال  
الكائن مقره )ها( / حو�س الرويبة اجلزائر 

 – باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 
التاأخري  على  الغرامات  /اأو  و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  الإ�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  املبالغ  دفع   «

املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ و حدد مبلغ لهذه املالحقة 1.318.255.15 دج 
حدد مبلغ هذه املالحقة مببلغ )باحلروف (  مليون و ثالثمائة و ثمانية ع�رض الف و مائتان و خم�شة 
التنا�شبية للمح�رض الق�شائي  التنفيذ و احلقوق  و خم�شون دينار و 15 �شنتيم بالإ�شافة اىل م�شاريف 

)حت�شب عند الدفع ( 
و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي اإبتداء من تاريخ ن�رض 

هذا املح�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل �شيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة اأ�شلية من هذا املح�رض للمخاطب وفقا 
ملا ن�س عليه القانون  



ق.ف

املعتقالت اال�ستعمارية 
الربيطانية يف مذكرات 
ال�سيخ عربي بدوي اأحد 

ثوار 1936
برلني وباري

يف اليوم التايل جاءين )م�سرت 
جرانت( مدير ال�سجن وقال: 
عربي، من اأخرب برلني وباري 

باحلادث؟
�ساألت  يدريني!  وما  قلت: 
عن  البولي�س  رجال  بع�س 
فقالوا  وباري،  برلني  ق�سة 
احلادث  وقوع  بعد  اأنه  يل، 
حمطات  قامت  ب�ساعات 
واإيطاليا  املانيا  يف  الإذاعة 
احلادث  تفا�سيل  باإذاعة 
عليه،  وتُعلق  فيه  وتهّول 
من  للمدير  توبيخ  جاء  وقد 
نف�سه،  ال�سامي  املندوب 
)مذيع  البحري  يون�س  وبقي 
عراقي يف اإذاعة برلني( يعلّق 

على احلادث لعدة اأيام.
كانت احلرب العاملية الثانية 
اأوزارها  ت�ستعل  حينذاك، 
ودول  احللفاء  بني  فيما 
واإيطاليا،  املانيا،  املحور 
املانيا،  وكانت  واليابان، 
حتري�س  حتاولن  واإيطاليا 
بكل  الإجنليز  على  العرب 
جرانت  وكان  و�سيلة. 
ذلك،  له  كلما حال  ميازحني 
قائاًل: عربي اأنت نبي.. قلت: 
اأخ�سامك  قال:  تعني؟  ماذا 

يحا�سبهم الّل.
�سرتوجن  الفرتة،  تلك  يف 
وُك�رست  دراجه  عن  وقع 
اأ�سعل  جابر  واأحمد  �ساقه، 
فيه  فانفجر  الربميو�س، 
ومات حمرتقاً، وحممد �سعيد 
وال�سبابيك  الفحم،  اأ�سعل 
وكان  خنقاً،  فمات  مغلقة 
�سعيد  وحممد  جابر،  اأحمد 
اللذان  هما  ذكرناهم  الذين 

و�رسبوهم  رفاقي،  هاجما 
بلوؤم وحقد.

بعد ذلك باأيام حوكمنا، وُحكم 
باإثنني  منا  واحد  كل  على 
احلكم  نُفذ  جلدة.  وع�رسين 
اأوراقي  واأُر�سلت  رفاقي  يف 
للم�سادقة  القد�س  اإىل 
جاءت  �سهرين  وبعد  عليها، 
طلب  وبعدها  امل�سادقة، 
املدير ر�سدي جرار �ساوي�س 
�سجان، وقال له: اأنت �ستجلد 

العربي؟
اعتربين  ر�سدي:  فقال 
م�ستقياًل، ور�سدي جرار كان 

�ساباً جريئاً وعنيفاً.
قال املدير: ر�سدي، هل من 

املعقول اأنك تخاف؟
ل  اأنا  خائفاً،  اعتربين  قال: 

اأجلده.
اآخر  �ساوي�ساً  املدير  كلّف 
يجد  مل  واأخرياً  فرف�س، 
�سف  �سابط  اأو  �سابطاً، 
فقام  بجلدي،  يتعهد  عربي 
اجلي�س  من  �ساوي�س  بطلب 
احلربي للقيام بهذه املهمة.

مرا�سيم اجللد

�ساحة  يف  املجلدة  تُن�سب 
جميع  ويخرجون  ال�سجن، 
املعتقلني، وي�سطفون �سمن 
بع�سهم  طويلة  �سفوٍف 
ي�سطف  كما  بع�س،  خلف 
ال�سينما وهم  املتفرجون يف 
بالطبيب  ويوؤتى  جلو�س، 
علبة  يحمل  ممر�س  معه 
)دلوبه  ويح�رس  الإ�سعاف، 
بها  مربوط  ع�سا  مقرعه( 
امل�سي�س  من  حبال  ثالثة 
باملاء  يوم  قبل  املنقوع 
وامللح وين�سب املجلود على 
املجلدة، بحيث يثبتون رجليه 
كما  باأ�سفلها،  مفتوحة  وهي 
مفتوحة  وهي  يديه  يثبتون 
على طولها باأعالها، ويُعّرى 
ويقف  املالب�س،  من  ظهره 
منتظراً  مبقرعته  اجلالد 

واملدير  الأمر،  يتلقى  اأن 
يُح�سي اجللدات واحدة بعد 

اأخرى.
ودخل  املجلدة،  ح�رست 
ال�ساوي�س احلربي من البوابة 
اخلارجية لل�سجن، فاعرت�س 
وقال  العرب،  احلرا�س  اأحد 

له: اإىل اأين اأنت ذاهب؟
يف  �سجيناً  لأجلد  قال: 

ال�سجن
قال: اأتدري من �ستجلد؟

قال: ل.
قادة  اأحد  جتلد  اإنك  قال: 
يف  رفاق  له  وهذا  الثورة، 
�رسب  يتقنون  اخلارج 
الن�سيحة  هذه  الر�سا�س.. 

بيني وبينك.
تنفيذ  على  مرغم  اأنا  قال: 
الأوامر، ولكن �ساأعرف كيف 

اأت�رسف.
املجلدة،  على  ن�سبوين 
وانتظر اجلالد تلقي الأمر.. 
اقرتب مني، وقال ب�سوت ل 
ي�سمعه اأحد غريي: هل تفهم 

الإجنليزية؟
قلت: نعم.

قال: ل تقلق.
قال املدير: ابداأ.

مقرعته  ال�ساوي�س  فرفع     
اأعلى ما ت�سل يده، وملا  اإىل 
تلم�س  اأنها  �سعرت  اأنزلها 
ف�ستمه  فقط،  مل�ساً  ظهري 
ا�رسب..  وقال:  املدير، 
فرفعها ثانية بنف�س الطريقة 
واملدير يُح�سي، وي�ستمه اإىل 

اأن انتهى.
اأخرج..  بغ�سب:  له  قال     
وغمزين  ال�ساوي�س  فابت�سم 

بعينيه وان�رسف.

الإبعاد الثاين اإىل القد�س
على  كبري  وقت     مل مي�ِس 
جلدي، ويف فجر اأحد الأيام، 
للذهاب  لال�ستعداد  بُلغت 
يف  ذلك  كان  القد�س.  اإىل 
هذه   ..)1941( عام  اوائل 

معي  اأحدا  يبعدوا  مل  املرة 
مع  بل  امل�سايخ،  رفاقي  من 
منطقة  وجهاء  من  جمموعة 
يعتربونهم  الذين  نابل�س، 
وبعد  امل�ساغبني  كبار  من 
�سجن  نظارة  يف  تفتي�سنا 
غرفة  اإىل  اأر�سلوين  القد�س، 
املعاملة  غرف  من   19 رقم 
خلدت  اأن  وبعد  اخلا�سة، 
راأيت  �رسيري،  يف  للراحة 
معنا  اأتى  الذي  ال�ساوي�س 
من عكا يقف على الباب مع 
�سجن  �سباط �سف  �سلة من 
معه  اأتوا  الإجنليزي  القد�س 
هذا  فقال:  علي.  ليعرفهم 

هو.. م�سرياً اإيل باأ�سبعه.
   قالوا: ل ميكن!

   قال: ملاذا؟
اأنه  عنه  �سمعنا  قالوا:     

خالف ما نرى.
اآخر: ح�سبته غوريال     قال 

اأو �سيء من هذا النوع.
طيب  اإن�سان  اإنه  بل  قال:     
واأخالقه حميدة..فقط يثور 
ت�سطهدون  يراكم  عندما 
مقدرة  وله  اأمامه  �سجيناً 
ثقة  ك�سب  على  فائقة 
يثور  ثار  اإذا  امل�ساجني.. 
اجلميع.. اإنه يفهم ما تقولون 

اإنه يفهم الإجنليزية.
الأمر  من  فتعجبوا     
�سبب  وكان  وان�رسفوا، 
ال�سمعة  تلك  هي  تعجبهم 

التي �سبقت جميئي.
تقريباً  �ساعة  ن�سف  وبعد 
يدعى  اإجنليزي  جاءين 
معجب  �سخم  رجل  ت�رس�سل 
الباب  من  اقرتب  بنف�سه، 

ليحدثني، فتقدمت منه.
   قال: اأنا �سمعت عنك الكثري 

واأرغب يف م�سادقتك.
   قلت: ل باأ�س

   قال: هل ت�رسب؟ �ساأح�رس 
لك امل�رسوب.

   قلت: اأنا م�سلم ل اأ�رسب.
   قال: على كل حال اأنا رهن 

خدمتك فيما اأقدر عليه.
ب�سيء،  اأكلفك  ل  قلت:     
امل�ساكل  خلق  يف  اأرغب  ول 

اإليك، ودعني اأن�رسف.
اأنني  فكرة  لديهم  كانت     
على  �سحرية  مقدرة  اأمتلك 
جمع كلمة املعتقلني، ولذلك 
بالف�سحة يف  ي�سمحوا يل  مل 
اأوقات ف�سحة املعتقلني، اإل 
حني وقت خروج املحكومني 

بالإعدام وبع�س املجانني.

يونا

جميع  كان  يوم  ذات  يف     
يف  والع�ساكر  املعتقلني 
يف  وحيد  واأنا  الف�سحة، 
غرفتي، وفجاأة راأيت �سخ�ساً 
يعرت�س  يونا  يدعى  يهودياً 
باب  على  اإجنليزي  �ساوي�س 
وي�سق  مبا�رسة،  غرفتي 
اإحدى عينيه ووجهه يف �سكني 
موؤلف من عدة �سفرات ثبتها 
اخل�سب،  من  قطعة  على 
اأخرى  ب�رسبة  عليه  واأثنى 
اآخر من وجهه،  ى�سقت �سقاً 
ينفخ  ال�ساوي�س  جعل  ما 
النجدة.  طالباً  �سفارته  يف 
من  اأنظر  غرفتي  يف  واأنا 
راأيت  احلديد  ق�سبان  خلف 
الع�ساكر يتوافدون على يونا، 
ويكيلون ال�رسبات على راأ�سه 
ج�سمه،  اأنحاء  جميع  ويف 
وظننت  حركته  خمدت  حتى 
اأنه مات. وبعد ذلك نقلوه اإىل 
كان  نقالة،  على  امل�ست�سفى 
ال�سابعة  ال�ساعة  حوايل  هذا 

اأو الثامنة �سباحاً.
مم�سى  فيه  القد�س  �سجن 
طويل حوايل مئتي مرت، وعلى 
جانبيه غرفة املعتقلني، ويف 
تناول  واأثناء  اليوم  ذلك  ظهر 
الغرف  اأبواب  كانت  الكروانة 
مفتوحة، واملعتقلون بكاملهم 
املم�سى  هذا  يف  يتواجدون 
هذه  يف  الكروانة.  ل�ستالم 
�سارب  م�سرت  راأيت  الأثناء 

�سوا�س  ثالثة  ومعه  �ساوي�س 
يهودي  و�سابط  اآخرين 
وجمعاً  حزان،  روبني  يدعى 
يحملون  العرب  البولي�س  من 
هراوات ثقيلة جاوؤوا جميعاً، 
غرفتي،  باب  على  ووقفوا 
فاأمر )�سارب( احلار�س الذي 
افتح  له:  وقال  املفاتيح  معه 
يل  اأ�سار  ثم  الكبري.  الباب 
اأخرج  وقال:  بغ�سب  باأ�سبعه 

اإىل الزنزانة.
   تقدم مني ال�سابط اليهودي 
وقال  اأذين،  قرب  فمه  وو�سع 
ب�سوٍت خافت: عربي ل تقاوم، 
بقتلك..  اأمر  على  ح�سلوا 
خرجت واجتهنا اإىل الزنزانة، 
ما  الثورة  معتقلو  راأى  وملا 
واحد  كل  ذهب  �سارب،  فعله 
واأح�رس  الفور،  على  منهم 
ووقفوا  �سالحه،  اأو  مو�سه 
ومعظمهم من املوؤبدين على 
نحن  الذي  املم�سى  جانبي 
فيه.. نظرت اإىل وجوه �سارب 
�ساحبة  بها  واإذا  والإجنليز، 
متاماً كوجوه الأموات، ويبدو 
من  بخطئه  اأح�س  �سارب  اأن 
جميئه يل والأبواب مفتوحة، 
فو�سعوين يف الزنزانة، وحني 
املم�سى  وجدوا  خروجهم 
بجموع  وجوههم  يف  مغلقاً 
املدد  وذوي  املوؤبدين 
يتوعدونهم  وهم  الطويلة 

وي�ستمونهم.
بال�سيخ  فعلتم  ماذا  قالوا:    
عربي اأيها املجرمون؟ وكنت 

اأ�سمعهم.
   قالوا: ل �سيء. 

الكروانات  �سمعت  بعدها     
والع�ساكر  املم�سى،  يف  تُقرع 
باب  اإىل  يرتاك�سون  هاربون 
املعتقلون  واأعلن  ال�سجن 
الطعام  عن  الإ�رساب 

والعمل.
اأيام  ثالثة  ال�سجن  بقي     
عن  تام  اإ�رساب  يف  كاملة 
الطعام والعمل،وف�سلت جميع 

الإ�رساب  حلل  الو�سائل 
من  بكتيبة  جاوؤوا  واأخرياً 
امليدان  باألب�سة  اجلي�س 
ت�سلمت ال�سجن على الأ�سطح 
فو�سوا  ثم  ومن  والأبواب. 
زعماء ال�سجن حلل الإ�رساب 
ومفاو�ستهم، اإل اأن حماولتهم 
ف�سلت جميعاً. واأخرياً جاءين 
عربي  وقال:  عربي  �سابط 
باإدخال  قراراً  اتخذوا  لقد 
اجلي�س بحرابهم اإىل ال�سجن، 
حل  على  املعتقلني  لريغموا 
يف  تعلم  واأنت  الإ�رساب، 
تكون  ماذا  احلالة  هذه  مثل 

النتيجة.
   قلت: هات يل جلنة ممثلة 
من  املناطق  جميع  فيها 

املوؤبدين لأجتمع بهم.
جاءت اللجنة وعر�ست عليهم 
الأمر  عواقب  من  خماويف 
اأموت  اأن  ل  اأف�سّ اإنني  وقلت: 
واحداً  جريحاً  اأرى  اأن  على 
اأرجوكم  ولهذا  ب�سببي،  منكم 
وليذهب  الإ�رساب،  اأوقفوا 
لعمله،  منكم  واحداً  كل 
اأنهم  متاأكد  تلقائياً  واأنا 
و�سيعتذرون  �سيخرجونني 

يل.
الإ�رساب  حل  اأن  وما     
)م�سرت  املدير  طلبني  حتى 
له:  وقلت  اإليه.  مان�سون( 

اأخربوين ملاذا هذا العمل؟
قام  يونا   اأن  قال: ح�سبنا     
منك  بتعليمات  العمل  بهذا 
اأمام  احلادث  وقوع  ب�سبب 

غرفتك.
يهودي،  يونا  ولكن  قلت:     
يهودي  مع  اتفق  وكيف 
لي�رسب يل وعندي املئات.. 
ثم كيف اأجعل واحداً ي�رسب 
دون اأن اأ�سع وراءه من يحميه 
اإىل  ي�سل  اأو  ي�سلك،  حتى 
وهو  ميوت  واأتركه  الزنزانة، 

ينظر.
نحن  حال  كل  على  قال:     

نعتذر ونرجو قبول عذرنا.

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة االأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب االأ�سرى  حيث ين�سر على جزئني جتربة مميزة من جتارب املنا�سلني الفل�سطينيني يف 
فرتة االنتداب الربيطاين م�ستعينا باأر�سيف هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين .
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يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة االأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب االأ�سرى  حيث 
ين�سر على جزئني جتربة مميزة من جتارب املنا�سلني الفل�سطينيني يف فرتة االنتداب الربيطاين 

م�ستعينا باأر�سيف هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين .

جتربة ال�شيخ عربي
 بدوي حم�شن

اجلزء الثانى
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. . .
احلادث اخلام�س

 
�إجنليزي  �شاوي�ش  مع  ت�شاجرت    
�إىل  فاأر�شلوين  )بيكينج(  يدعى 
�لزنز�نة، وهناك يف �لزنز�نة �لتي 
من  �شخ�شاً  يقطن  كان  بجانبي 
�لالذقية يف �شورية يدعى عمر �أبو 
جد�ً  ومتدّين  طيب  �إن�شان  �شيف، 
�أتو� به �إىل �لزنز�نة بعد مكوثه يف 
�أربعني  دي(  �آي  )�شي  �ملخابر�ت 

يوماً ق�شاها يف �لتعذيب.
   عمر �أبو �شيف تاجر ومن رجال 
�أتو�  بلده،  يف  �ملعروفني  �لأعمال 
�لت�شال  بتهمة  �شورية  من  به 
�لأملاين  �ل�شفري  بابن(  ِب)فون 
مع  �لتعامل  بتهمة  �أي  تركيا،  يف 
جيو�شهم  كانت  �لذين  �لنازيني 
�رشقاً  �حللفاء  تقارع  حينذ�ك 
تبقى  ل  طاحنة  حرٍب  يف  وغرباً 
�لزنز�نة  يف  مكوثي  بعد  تذر.  ول 
بب�شعة �أيام �شعرت يف �شحى �أحد 
�أ�شمعه  �لذي  �شاحبي  �أن  �لأيام 
وي�شمعني، ولكني ل �أر�ه ول ير�ين 
يلهج بذكر �هلل و�لإكثار من قول ل 

�إله �إل �هلل..
   قلت: عمر �أفندي.. مالك؟ ماذ� 

جرى؟
�إين  �أخي  يا  بخاطرك  قال:     
طلعت  �أموت  �إنني  �أحت�رش، 

روحي.
   قلت: ملاذ�؟

�أنني  �أ�شعر  �أدري..  ل  قال:     
�أختنق.

   قلت: ت�شجع يا �أخي ربع �شاعة 
�أو ن�شف �شاعة.

   قال: وماذ� يحدث يعد ذلك؟
   قلت: ياأتي �لفرج.

   قال: هذ� م�شتحيل
وتو�شاأت،  �لإبريق،  على  قمت     
لو  كما  ربي  يدي خماطباً  ورفعت 
كان  �إن  )�للهم  وقلت:  �أر�ه  �أنني 
�إىل  وو�شويل  بلدي،  من  خروجي 
و�بتغاء  لك،  جهاد�ً  �ملكان  هذ� 
خالف  يل  غر�ش  ول  ملر�شاتك، 
�أنا وزميلي هذ�  ذلك �أن تخرجني 
�أن  وما  �لآن(.  �لزنز�نة  هذه  من 
)م�شرت  ر�أيت  حتى  دعائي  �أكملت 
ومعه  �لباب  على  يقف  هربرن 
�ملفاتيح يهم بفتح باب زنز�نتي(.

�فتح  �أذر(  )�أوبن فور ذي     قلت: 
لالآخر.

   ف�شقطت �ملفاتيح من يده من 
�أن  �أخربك  من  وقال:  �لده�شة 
�أفتح  �أن  �أريد  �آخر  �شخ�ش  هناك 
له.. �إن هذ� �لأمر جاء من مرجع 
عايل، ومل يكن موجود�ً �أحد �شو�ي 

�أنا و�ملدير.
لزميلي  �فتح  �أرجوك  قلت: 
وهو  عمر،  �إىل  وفتح  قبلي..ذهب 
م�شتغرب من �لأمر، ثم عاد وفتح 
حيث  معا،  وخرجنا  غرفتي،  باب 
�ملعاملة  �إىل  ير�شلوه  �أن  �لأمر 

�خلا�شة.
�هلل  �أن  معناه  هذ�؟  معنى  ما     

تر�ه،  ول  ير�ك  كنت،  �أينما  معك 
وي�شمعك لو يف همك و�رشك، ول 
يف  تكون  حينما  ويجيبك  ت�شمعه 
�إذ�  يجيبك  وحقاً  حقيقية،  �شدة 
دعوته، و�أنت موقن بالإجابة، وحٌق 
�ل�رش�ء،  يف  ربك  تدعو  �أن  عليك 
كما تدعوه يف �ل�رش�ء. رمبا قائل 
�مللحدون  يقولها  ما  وكثري�ً  يقول 
دعوة  ويجيب  موجود  �هلل  كان  �إذ� 
�لد�ٍع �إذ� دعا فلماذ� يحجب نف�شه 
عن خلقه؟ هذ� �لأمر �أو�شحه �هلل 
نبيه  منه  طلب  حينما  و�شاأنه  جل 
�أرين  ربي  )قال:  ير�ه  �أن  مو�شى 
ولكن  تر�ين  لن  قال:  �إليك،  �أنظر 
�أنظر �إىل �جلبل فاإن ��شتقر مكانه 
�إىل  ربه  جتلى  وملا  تر�ين  ف�شوف 
مو�شى  وفَرّ  دكاً  جعله  �جلبل 

�شعفاً(.
جماد  من  وهو  �جلبل  كان  �إذ�     
�لإن�شان  حجم  عن  يزيد  وحجمه 
ومل  وذ�ب،  دك  �ملر�ت  مباليني 
ي�شمد �أمام جتلى �حل�رشة �لإلهية، 
�لب�رشية  �حلو��ش  ت�شمد  فكيف 
لدرجة  و�ملتدنية  �ملحدودة، 
�ل�شفر يف �لعجز و�ل�شعف.. كيف 
ت�شمد لتجلي �حل�رشة �لإلهية. ل 

�إله �إل هو �لعزيز �حلكيم.

ا�شت�شهاد حممود اللداوي

بيكينج  مع  م�شاجرتي  �أثارت     
يتحينون  فكانو�  �لثورة،  رجال 
حممود  جاءين  لقتله.  �لفر�ش 
�للد�وي وحممود هذ� �شاب موؤدب 
من  ع�رش  �لتا�شعة  يتجاوز  مل 
عمره، مربوع �لقامة، ي�شع حما�شاً 
�أقتل  �أن  �أريد  �أنا  وقال:  ووطنية، 

بيكينج.
   قلت: �حذر هذ� �لعمل، وهذ� ل 
يعني �أنني ل �أثق بك، ولكنني �أريد 
و�أ�شع خطة  �لأمر،  نت�شاور يف  �أن 
ظهرك..  يحمي  من  معك  ليكون 
�أكرر �حذر �أن تقوم بعمل �رجتايل 

دون علمي.
دروي�ش  غرفتي  ي�شكن يف  كان     
�لدجاين من �لقد�ش، وح�شام بيك 
)�ل�شام(،  �شورية  من  �ل�شالحي 
له  ي�شمحون  كانو�  هذ�  وح�شام 
و�لعمل  �ملكاتب  �إىل  باخلروج 
حممود  جميء  من  يوم  ثاين  بها. 
بيك  ح�شام  جاءين  �إيَلّ  �للد�وي 
عربي..  يرتع�ش:  و�شوته  وقال 

قتلو� �شاحبك.
   قلت: وملاذ�؟

   قال: طعن بيكينج عدة طعنات 
مبو�ش، وجتمعو� عليه وقتلوه، �أما 
وهربوه  بالطائرة  حملوه  بيكينج 
�إىل بريطانيا باحلال. تاأملت جد�ً 

ل�شت�شهاد حممود رحمه �هلل..

�لإبعاد �لثاين �إىل عكا
مني،  �لقد�ش  �شجن  �إد�رة  ملَّت 
ومللت منها، ويف نهاية عام 1942 
�أر�شلوين �إىل عكا ثانية، و�ن�شممت 
فوجدتهم  �مل�شايخ،  رفاقي  �إىل 

�ملعاملة  ق�شم  يف  �ملرة  هذه 
�ل�شجن،  �أ�شو�ر  �شمن  �خلا�شة 
�لعمومي  �ل�شجن  خارج  ولكنه 

وبجانبه مبا�رشة.
عدة  عن  عبارة  �ل�شجن  هذ�     
�شغرية  �شاحة  و�شطها  يف  غرف، 
�شكل  على  و�لغرف  وم�شقوفة، 
د�ئرة، ووجدت هذ� �ل�شجن ي�شم 
و�ليونانيني  �لعرب  من  خليطاً 
�لأجانب.  من  وغريهم  و�ليهود 
م�رشي  �شخ�ش  هناك  كان 
لقب  يحمل  �شالح  حممود  يدعى 
ونكاته  خفيفة  روحه  �لدكتور، 
وم�شليَّة،  حلوة  �مل�رشيني  كطبيعة 
�مل�شايخ  ورفاقي  �أنا  جعلنا  مما 
ولكننا  حد.  �أبعد  �إىل  معه  نندمج 
�أن  مرة،  ذ�ت  قال  حينما  ُده�شنا 
ب�شلة،  �لعرب  �إىل  متت  ل  م�رش 
و�أنها فرعونية ون�شلها، �أو �شكانها 
و�لفر�عنة، ويف  �لأقباط  ن�شل  من 
يدها  نف�ش  �شتعلن  فر�شة  �أول 
مئة  فرعونية  لت�شبح  �لعرب  من 

باملئة.
قد  �لعربية  �لقومية  فكرة  كانت 
لت يف نف�شي و�أ�شبحت مر�دفة  تاأ�شّ
لديني، وكنت يف تفكريي بالقومية 
�لعربية، �أ�شع و�أُعلق �لآمال �لكبرية 
�لأول  �لبلد  و�أعتربها  م�رش،  على 
�لذي �شتنطلق منه �رش�رة �لقومية 
�لعربية، فجاء هذ� �لكالم �شدمة 
فا�شت�شطت  و�آمايل  لأحالمي 
عنو�نك  �أعطني  له:  وقلت  غيظاً، 

يف م�رش 
   قال: ملاذ�؟

تثور  حينما  بك  لأت�شل  قلت:     
م�رش، وثورتها �شتكون مبنية على 

فكرة ومبد�أ �لقومية �لعربية.
   قال: هذ� م�شتحيل.

   قلت: �أعطني عنو�نك.
ل  �إنك  وقال:  �إيَّاه،  فاأعطاين     
عرب،  ل�شنا  نحن  م�رش..  تعرف 
دعاين  مما  مغلوطة،  و�أفكارك 
ترفع  وقلت:  للمالكمة.  �أتهياأ  �أن 
�مل�شايخ  فتقدم  نظار�تك.. 
و�إذ�  وبينه،  بيني  حاجز�ً  ووقفو� 
بهذ� �لدكتور عميل نازي وجيء به 
�إىل �ل�شجن بهذه �لتهمة. من هذ� 
�حلادث عرفنا مبادئ �لنازيني قبل 
فاإذ�  نر�هم  �أن  وقبل  �نت�شارهم، 
�لكيان  لهدم  �شلفاً  يخططون  بهم 
�لعربي وقتل �لقومية �لعربية قبل 

ظهورها.
انت�شار بريطانيا واحللفاء 

بريطانيا  كانت  �لأثناء     يف هذه 
ق�شت  قد  �لعو�مل  من  لعديد 
على  وبق�شائها  �لثورة،  على 
�لثورة تنف�شت �ل�شهيونية �لعاملية 
�لوقت  نف�ش  ويف  �ل�شعد�ء، 
يف  وحلفائها  بريطانيا  �نت�رشت 
�نت�رشت  وبانت�شارهم  �حلرب، 
بد�أت  حيث  �لعاملية.  �ل�شهيونية 
نفوذها  مظلة  بن�رش  �أمريكا 
با�شم  و�حللفاء  بريطانيا  على 
�لنفوذ  وخالفه.  مار�شال  م�رشوع 
�لكلمة  معنى  بكل  يعني  �لأمريكي 
وعليه  �لعاملية،  �ل�شهيونية  نفوذ 
تام  عجز  حالة  يف  �لعرب  �أ�شبح 
عن مو�جهة ما عجزت عنه �أملانيا 
وبانت�شار  و�ليابان.  و�إيطاليا 
دول  وعلى  �لثورة  على  بريطانيا 
�ملحور وجدت نف�شها يف مو�جهة 
تامة مع �ل�شهيونية �لعاملية ربيبتها 
بريطانيا  ت�شتلم  مل  وحليفتها. 
�ليهود  �رشبات  �أمام  ب�شهولة 
�أن  حاولت  بل  �ملوؤملة،  �ملنظمة 
يف  للبقاء  �إمكانها  بقدر  تت�شبث 
توؤلب  �أن  حاولت  كما  فل�شطني، 
مل�شاعدتها  �لعرب  من  عمالئها 
خونة  �لعمالء  ولكن  �ليهود،  على 
ول  نخوة،  منه  تُرجى  ل  و�خلائن 
توؤمل منه �شحية لأنه بال ذمة وبال 

رجولة وبال دين.

الإفراج واخلروج من ال�شجن

مع بد�ية عام 1945، كانت �حلرب 
�لعاملية �لثانية قد �نتهت بانت�شار 
دول  على  و�حللفاء  بريطانيا 
�ملحور �لثالثي )�ملانيا، و�إيطاليا، 
�لعام  هذ�  بد�ية  ومنذ  و�ليابان(، 
عن  �شيُفرجون  �أنهم  ن�شمع  ونحن 
مبنا�شبة  �ل�شيا�شيني  �ملعتقلني 
�شباح  ويف  �حلرب،  يف  �نت�شارهم 
بلغونا  مايو1945  �أيار/   13 يوم 
بالإفر�ج، فلما �شعدنا �إىل �ملدير 
معاملة  لإمتام  جر�نت(  )م�شرت 
�أنا  عربي  �ملدير:  قال  �لإفر�ج، 
�آ�شف �أ�شد �لأ�شف �أنت تخرج �أنت 
و�حد،  يوم  يف  �مل�شايخ  وهوؤلء 
علماً باأنه عليك مدة ثالثة �شنو�ت 
يف  �أعمالك  ب�شبب  عنهم  زيادة 

�ل�شجن.
�أنني  ي�رشين  ما  هذ�  قلت:     

خرجت رغماً عنكم.
�أهنئكم  حال  كل  على  قال:     
�ل�شحة  دو�م  لكم  و�أمتنى  جميعاً، 

و�لعافية.
�مل�شايخ،  و�إخو�ين  �أنا  خرجت     
�أهايل  غفرية من  فوجدنا جموعاً 
�ل�شجن،  باب  على  بانتظارنا  عكا 
و�شارو� بنا يف �شبه زفة يف �شو�رع 
�ملدينة. وقبل و�شولنا �إىل �ملكان 
لال�شرت�حة،  لنا  عينوه  �لذي 
متاماً  �بتلت  قد  مالب�شنا  كانت 
ُر�شت  �لتي  و�لرياحني  بالعطور 
و�لبالكني،  �ل�شبابيك  من  علينا 
على  و�لتعرف  �ل�شرت�حة  وبعد 
�أخذنا  �ملدينة،  �شخ�شيات 
كان  حيث  حيفا،  �إىل  �لعكاويون 
جمعية  يف  نلتقي  �أن  �لربنامج 
�ل�شبان �مل�شلمني برجالت حيفا. 
�لنا�رشة  �شارع  �إىل  و�شولنا  وبعد 
�متد�د  وعلى  �ل�شارع  ذلك  وجدنا 
بالآلف  يعُجّ  تقريباً  مرت  كيلو 
ل�شتقبالنا.  خرجت  �لتي  �ملوؤلفة 
�مل�شلمني  �ل�شبان  جمعية  ويف 
حيفا  ووجهاء  بزعماء  �لتقينا 
�لذين تلقفوننا بالأح�شان، ويحيط 
ح�شب  �ل�شو�رع  يف  �جلمعية  بهذه 

�عتقادي جميع �أهايل حيفا.
مئة  د�م  �عتقال  بعد  فرحنا     
ق�شيناها يف  �شهر�ً  وخم�شة ع�رش 
ن�شال وكفاح مع �لإجنليز حتى من 
ود�خل  �حلديدية  �لق�شبان  ور�ء 

�لزنازين. 

دماء ال�شهداء حممد الناعم 
وكوري وملكة وعامر وعزام

�شتكون لعنة تالحق �شائق �جلر�فة 
وكل جمرمي �حلرب �لإ�رش�ئيليني

�لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت  �أكد 
و�لأ�رشى  �ل�شهد�ء  با�شم مفو�شية 
�لعليا  �لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  فتح يف  حلركة 
�لأ�رشى  جلنة  يف  فتح  حركة 
�أن  و�لإ�شالمية  �لوطنية  للقوى 
�لناعم  علي  �ل�شهد�ء حممد  دماء 
ملكة  و�إيهاب  كوري  ور��شيل 
�شوف  عز�م  ووليد  عامر  و�إيهاب 
�جلر�فة  �شائق  لعنة تالحق  تكون 
�شباح  قام  �لذي  �لإ�رش�ئيلية 
 /  2  /  23 �ملو�فق  �لأحد  �أم�ش 
�ل�شهيد حممد علي  2020 ب�شحل 
خان  �رشق  منطقة  يف  �لناعم 
�لطاهر  بجثمانه  و�لتمثيل  يون�ش 
�ملوتى  فا�شح حلرمة  �نتهاك  يف 
�لعامل  و�أمام  �لإن�شان  وحقوق 
قاتل  �أن  �لوحيدي  وقال   . باأ�رشه 
و�لنا�شطة  �حلقوقية  �ملنا�شلة 
�لأمريكية  �لجتماعية  �لأمريكية 
خالل  كوري  ر��شيل  �جلن�شية 
�لإ�رش�ئيلي  �لعدو�ين  �لجتياح 
قطاع  جنوب  يف  رفح  ملحافظة 
هو   2003  /  3  /  16 يف  غزة 
�حلربية  �جلر�فة  �شائق  نف�ش 

بدفن  قام  �لذي  �لإ�رش�ئيلية 
�شعيد  حممد  �إيهاب  �جلرحى 
خالد  ووليد  ملكة  �لكرمي  عبد 
�لزيتون  حي  من  وكالهما  عز�م 
حممد  و�إيهاب  غزة  �رشق  يف 
ودفنهم  يون�ش  خان  من  عامر 
وهم  بارد  بدم  �جلر�فة  بو��شطة 
دولة  عمارة  غرب  يف  �أحياء 
�لجتياح  100 مرت خالل  مب�شافة 
�لهمجي  �لعدو�ين  �لإ�رش�ئيلي 
�لزيتون يف 11 / 5 / 2004  حلي 
�لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت  و�عترب   .
با�شم مفو�شية �ل�شهد�ء و�لأ�رشى 
�لعليا  �لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى 
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل 
�لأ�رشى  جلنة  يف  فتح  حركة 
�أن  و�لإ�شالمية  �لوطنية  للقوى 
بقتل  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  قيام 
�ل�شهيد حممد  و�ختطاف جثمان 
�جلر�فة  بو��شطة  �لناعم  علي 
�حلربية و�لتمثيل بجثمان �ل�شهيد 
جرمية  باأ�رشه  �لعامل  مر�أى  على 
حرب عن�رشية �إ�رش�ئيلية بامتياز 
�لدويل  �ملجتمع  قيام  ت�شتوجب 
�لدولية  �جلنايات  وحمكمة 
جمرمي  و�عتقال  مبالحقة 
وحماكمتهم  �لإ�رش�ئيلي  �حلرب 
هي  �إ�رش�ئيل  �أن  و�أ�شاف   .
يف  تتفنن  و�إرهاب  �حتالل  دولة 
�لو�شائل  بكافة  �ملوت  �شناعة 
تتعامل  تاريخيا  و�أنها  و�لأ�شاليب 
للقانون  وفقا  �لفل�شطينيني  مع 
�لدموي �أن �لفل�شطيني �جليد هو 
تقتل  حني  يف  �مليت  �لفل�شطيني 
�لأحياء  وتدفن  وحترق  وتختطف 
وتعاقب  بارد  بدم  �لفل�شطينيني 
باحتجاز  موته  بعد  �لإن�شان 
مربجمة  �شيا�شة  يف  �جلثمان 
�لعربي  �جل�شد  لإبادة  وممنهجة 
وب�شوء  و�لتاريخي  �لفل�شطيني 
يف  �حلاكمة  �لنخبة  من  �أخ�رش 
من  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  دولة 
يو�شف  وعوفاديا  بيجن  مناحيم 
�إيتان و�شول �إىل  وبار�ك ورفائيل 
وبن  وبينيت  ونتانياهو  ليربمان 
و�إيليت  ريغيف  ومريي  كا�شبيت 
�لأطفال  و�شفت  �لتي  �شاكيت 
�ل�شغرية  بالثعابني  �لفل�شطينيني 
. وطالب  للقتل  يف دعوة �رشيحة 
با�شم  �لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت 
و�لأ�رشى  �ل�شهد�ء  مفو�شية 
�لعليا  �لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى 
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل 
حركة فتح يف جلنة �لأ�رشى للقوى 
�ملجتمع  و�لإ�شالمية  �لوطنية 
وحمكمة  و�لإن�شاين  �لدويل 
يف  بال�رشوع  �لدولية  �جلنايات 
مالحقة �شائق �جلر�فة �لذي مثل 
�لناعم  حممد  �ل�شهيد  بجثمان 
�ملنا�شلة  �لنا�شطة  قتل  و�لذي 
�جلر�فة  و�شائق  كوري  ر��شيل 
�لفل�شطينيني  �جلرحى  دفن  �لذي 
قادة  وحماكمة  �أحياء  وهم 
�حلرب  جمرمي  من  �لحتالل 

�لإ�رش�ئيليني . 
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عي�شة ق.

وتدارك هزمية اجلولة املن�رصمة 
ملالقاة  قادتهم  التي  اخلرجة  يف 
احتاد ب�صكرة �صمن اجلولة 19 من 
ال  اأي  االأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
ميلك التعداد من خيار اآخر �صوى 
النقاط  من  املزيد  ت�صييع  تفادي 
خا�صة داخل القواعد، يف �صعيهم 

اإىل التتويج باللقب الذي يغيب عن 
منذ  البلوزدادي  النادي  خزائن 
املدرب  ويركز  كامال،  عاما   19
على  دوما  فرانك  الفرن�صي 
ت�صحيح االأخطاء التي وقف عليها 
اجلولة  مقابلة  خالل  اأ�صباله  مع 
تكرار  تفادي  اأجل  من  املن�رصمة 
خا�صة  جمددا،  االأخطاء  نف�س 
واأنه يدرك جيدا اأن التعرث ممنوع 

نقاط  اأهمية  ظل  يف  ال�صبت  هذا 
على  املالحقني  اأحد  اأمام  الفوز 

ال�صدارة.
ل�صباب  الفني  الطاقم  و�صيجد 
عن  البحث  اأمام  نف�صه  بلوزداد 
�صوف  اللذان  للغيابني  البدائل 
دوما  املدرب  ت�صكيلة  ت�صجلهما 
جرار  عادل  بالثنائي  تتعلق  والتي 
ي�صجال  لن  اللذان  غامن،  وفوؤاد 

ب�صبب  التعداد  مع  تواجدهما 
والتي  جرار  لالعب  االإ�صابة 
اأيام،  تبعده عن امليادين ملدة 10 
والعقوبة لالعب غامن ب�صبب اإنذار 
الطاقم  يعمل  وبالتايل  االحتجاج 
الفني على اإعداد اأ�صباله من كافة 

النواحي حتى يكونوا جاهزين.

يح�شر فريق �شباب بلوزداد على قدم و�شاق للقمة التي تنتظره ال�شبت املقبل عندما يالقي املالحق 
املبا�شر �شبيبة القبائل يف مواجهة قوية جتمع فريقني يلعبان على الأدوار الأوىل هذا املو�شم ويتناف�شان 
على التتويج بلقب البطولة الوطنية، حيث يعول الرائد �شباب بلوزداد على اللعب من اأجل الفوز ل غري 
اأمام الو�شيف، يف ظل �شعوبة ت�شييع النقاط يف ملعبه 20 اأوت، يخو�ض لعبو ت�شكيلة اأبناء »العقيبة« 

التدريبات حتت �شغط ال�شعي خلف العودة اإىل النتائج الإيجابية 

اأبناء العقيبة يح�ضرون لقيمة دوما يبحث عن احللول خلالفة جرار وغامن
الكناري حتت ال�ضغط

بن �ضيخة: خ�ضرنا اأمام الفتح ب�ضبب الفار
مدرب  �صيخة  بن  احلق  عبد  اأَكّد 
للطريقة  يتاأ�صف  اإنَّه  مولودية وجدة، 
الفتح  اأمام  فريقه  بها  خ�رص  التي 
املغربي،  الدوري  يف   1-2 الرباطي 
ت�رصيحات  يف  �صيخة  بن  وقال 
ن�صاير  مل  االأ�صف  »مع  اإذاعية: 

الهدف  بالطريقة املطلوبة،  املباراة 
الذي �صجلناه اأثر �صلبا على الالعبني 
كنا  الذي  الوقت  يف  اأوراقنا،  وبعرث 
التقدم«،  هذا  با�صتثمار  مطالبني 
بها  قام  التي  التغيريات  اأَنّ  واأ�صار 
يتحمل  اأنه  موؤكًدا  ناجعة،  تكن  مل 

على  ي�صتحق  فريقه  واأن  امل�صوؤولية، 
»كالعادة  واأ�صاف:  التعادل،  االأقل 
من  هدفا  و�صجلوا  هدية  منحناهم 
خطاأ؛ الأننا اأ�صعنا كرة يف منطقتهم، 
وا�صتفادوا من املرتدات، اأ�صتطيع اأن 
بـالفار،  الفتح  اأمام  اأين خ�رصت  اأقول 

اأخرى«،  مباراة  يف  به  اأفوز  قد  لكن 
وختم »ال اأعرف اإن كانت ركلة اجلزاء 
وجب  لكن  ال،  اأم  �صحيحة  للفتح 
قاد  الذي  بو�صليم،  باحلكم  االإ�صادة 

املباراة بنجاح«.
ق.ر.

يقوده  اأن  االإ�صباين  بر�صلونة  ياأمل 
جنمه االأرجنتيني ليونيل مي�صي - 
يف م�صهد ماألوف - اإىل الفوز حني 
االإيطايل  نابويل  على  �صيفاً  يحّل 
يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال 
بر�صلونة  و�صيكون  اليوم،  اأوروبا 
لبلوغ  مر�صحاً  الليغا  مت�صدر 
امل�صابقة  من  النهائي  ربع  الدور 
القارية، حتى ولو اأّن مناف�صه يقدم 
م�صتويات عالية يف االآونة االأخرية 
حمققاً الفوز يف �صت من مبارياته 
ال�صبع االأخرية، مبا فيها انت�صارات 
وانتزع  واإنرت،  جوفنتو�س  على 
الدوري  �صدارة  الكاتالوين  النادي 
االإ�صباين بفارق نقطتني عن غرميه 
بطريقة  �صقط  الذي  ريال مدريد 
بهدف  ليفانتي  اأمام  مفاجئة 
للقاء  مي�صي  ا�صتعد  فيما  نظيف، 
هاتريك«  »�صوبر  بتحقيقه  نابويل 
خالل الفوز بخما�صية نظيفة اأمام 
ايبار، وقال مدرب بر�صلونة كيكي 
�صتيني بعد اللقاء: »لقد كنا بحاجة 
لهذا الفوز، يقدم هذه امل�صتويات 
من 14 اأو 15 عاماً وال يزال يلعب 

النحو«، ويت�صدر مي�صي  على هذا 
الدوري  هدايف  ترتيب  الئحة 
عن  غيابه  رغم  هدفاً   18 بر�صيد 
بداعي  املو�صم  مباريات  اأوىل 
االإ�صابة، متقدماً بخم�صة اأهداف 
على الفرن�صي كرمي بن زمية الثاين 

مهاجم ريال مدريد.
مل ي�صبق لرب�صلونة ونابويل اأن التقيا 
االأوروبية،  امل�صابقات  يف  �صابقاً 
ويدرك الفريق االإ�صباين اأّن املهمة 
»�صان  ملعب  على  �صهلة  تكون  لن 
باولو« اأمام النادي اجلنوبي، يحتل 
يف  موؤقتاً  ال�صاد�س  املركز  نابويل 
اجلمعة  عاد  اأن  بعد  اأ«  »�صريي 
من تاأخر اأمام بري�صيا للفوز 1-2، 
غاتوزو  جينارو  املدرب  و�صيعّول 
اأن�صيلوتي على  كارلو  الذي خلّف  
دي�صمرب  يف  الفني  اجلهاز  راأ�س 
الفائت، على جمموعة من العبيه 
مرتنز  دراي�س  البلجيكي  ال�صيما 
اأركاديو�س  البولندي  ومهاجمه 
ت�صعة  ر�صيده  يف  الذي  ميليك 

اأهداف يف الدوري.
ق.ر.

يون�س  اجلزائري،  املالكم  تاأهل 
اأم�س  اأول  كغ   75 وزن  منو�صي يف 
اإىل الدور ربع النهائي  الوم االحد 
جتري  التي  التاأهيلية  الدورة  من 
بقاعة اأرينا بداكار ال�صينغال عقب 
تغلبه على االنغويل دانيال اإيدياردو 
زوال، بنتيجة 5-0، و�صيواجه ممثل 
الدور  من  امُلعفى   - اجلزائر 
بني  املنازلة  من  الفائز  االأول- 
دافيد  ليك  جون-  املوري�صي 
فوداي  باجي  والغامبي  رو�صالبا 
بنغريا حل�صاب الدور ربع  النهائي 
وحل�صاب  ودائما  اليوم،  املرتقب 
الدور ثمن النهائي ، يتقابل حممد 
فلي�صي 52 كغ - املعفى هو االخر 
االأول- ممثل جمهورية  الدور  من 
الينغا   ، الدميقراطية  الكونغو 
كابنغي دودو ، بينما يحي عبد يل 
63 كغ يالقي البوت�صواين  �صيت�صريو 

كابو كولن.
اإميان  تتحدى   ، ال�صيدات  ولدى 
خليف 60 كغ االوغندية ربيكا امونغ 
يف اإطار الدور ثمن النهائي.، بينما 
�صنو�صي  الزهراء  فاطمة  تواجه 
النهائي  ربع  اىل  املتاأهلة  كغ   57
ماري  بامللغا�صية  اإطاحتها  عقب 
مادلني را�صوا رينورو - الب�صتوانية  
اأق�صيت   �صادي.باملقابل،  كينوزي 
الدور  يف  كايل  �صارة  اجلزائرية 
بعد  النهائي  يف  فئة 69 كغ  ثمن 
انهزامها بالنقاط، امام االيفوارية 
�صيدجا �صانوغو، وتتوا�صل الدورة 
فيفري   29 حتى  بداكار  التاأهيلية 
 8 جزائريا  مالكما   13 مب�صاركة 
رجال و 5 �صيداتـ ويف ختام الدورة 
 11 مالكما   22 مالكما   33 يتاأهل 
 2020 موعد طوكيو-  اىل  مالكمة 

.

مي�ضي يقود بر�ضلونة 
اأمام نابويل

دورة تاأهيلية للمالكمة

تاأهل منو�ضي اإىل ربع 
النهائي

تكون  اأن  المبارد  فرانك  ياأمل 
ميونيخ  بايرن  مع  االأوىل  مواجهته 
كمواجهته  لت�صيل�صي  كمدرب 
البلوز  مع  كالعب  �صده  االأخرية 
عندما يلتقيان على ملعب �صتامفورد 
بريدج يف ذهاب دور ثنت النهائي من 
ا�صتعادة  ويف  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
 ،2012 عام  الكوؤو�س  اأجمد  لنهائي 
مت�صلحاً  املعركة  تلك  بايرن  دخل 
املحت�صدة  وجماهريه  بنجومه 
مواجهة  يف  اآرينا،  األيانز  ملعبه  يف 
اإمرة  حتت  لعبوا  الذين  البلوز 
املدرب االإيطايل روبريتو دي ماتيو 
الربتغايل  من  بدالً  امُلعنّي  املدرب 
فيا�س بوا�س قبل نحو �صهرين فقط 
الكبري، �صارت املباراة  من املوعد 
بافاريا،  جماهري  ت�صتهي  كما 
والكابنت المبارد الذي ارتدى �صارة 
القيادة بدالً من جون تريي حينها، 
اأ�صحاب  باجتاه  ي�صري  اللقب  يرى 
االأر�س، وذلك بعد ت�صجيل توما�س 
 ،8 الدقيقة  يف  التقدم  هدف  مولر 
جيداً  ميونيخ  بايرن  اأن�صار  .يعرف 

معنى الثواين االأخرية من اأي نهائي 
يخو�صونه، بعد لوعة خ�صارة اأجمد 
مان  ل�صالح   1999 عام  الكوؤو�س 
عنان  يطلقوا  مل  لذلك  يونايتد، 
وي�صمعوا  باأعينهم  يروا  الفرح حتى 
الربتغايل  احلكم  �صافرة  باأذانهم 
وفعاًل  االأخرية،  بروين�صا  بيدرو 
وبراأ�صه  دروغبا  ديدييه  االإيفواري 
ماتا،  نفذها  ركنية  ا�صتغل  الذهبي 
واأعاد الكوابي�س الأبناء املدرب يوب 
هاينك�س بتعديله النتيجة 1-1، بعد 
خم�س دقائق فقط من هدف مولر 
الراأ�صي ليلجاأ الفريقان اإىل �صوطني 
اإ�صافيني.، رة جديدة تتاح الفر�صة 
بنيله  لبايرن كي يقرتب من احل�صم 
ركلة جزاء انربى لها اأريني روبن، لكن 
املنا�صبات  يف  الهولندي  عادة  كما 
تاألق   ب�صبب  الفر�صة  اأ�صاع  الكربى 
بيرت  الوقت  ذلك  يف  البلوز  حار�س 
ت�صيك.متر الدقائق ويتاأجل احل�صم 
ابت�صمت  التي  الرتجيح،  اإىل ركالت 
الأهل لندن فتوجوا باللقب االأوروبي 
بتاريخهم. ولريفع  الأول مرة  الكبري 

وت�صيك  تريي  وجون  المبارد 
واالآخرين الكاأ�س الغالية.

بالتاأكيد �صيخرب المبارد العبيه عن 
اأن  طبيعة اللعب البافاري خ�صو�صاً 
بع�س الالعبني يف �صفوف مل يعلقوا 
مولر،  نوير،  اأمثال  بعد،  حذائهم 
واللقاء على ملعب �صتامفورد بريدج 
�صيكون اللقاء اخلام�س الذي يجمع 
ميونيخ،  وبايرن  ت�صيل�صي  الطرفني 
اإذ خرج كل منهما بانت�صار وتعادل 
يف منا�صبتني �صابقاً، و�صتكون رغبة 
ربع  الدور  بلوغ  كل منهما كبرية يف 
من  ت�صيل�صي  خرج  اأن  بعد  النهائي 
امل�صاركات  يف  النهائي  ثمن  الدور 
الثالث االأخرية له، فيما خرج بايرن 
اأي�صاً من الدور ذاته العام املا�صي 
قدماً  م�صى  الذي  ليفربول  اأمام 

وحقق اللقب.
فوز  بعد  اللقاء  بايرن  يدخل 
املتذيل  بادربورن  على  �صعب 
يف  اأبقاه  املحلي  الدوري  يف   2-3
خاللها  زج  مباراة  يف  ال�صدارة، 
بدياًل  مبولر  فليك  هان�س  املدرب 

بع�س  اإياه  مانحاً  الثاين  ال�صوط  يف 
النادي  مواجهة  قبل  الدقائق 
روبرت  البونديل  اأن  ويبدو  اللندين، 
ليفاندوف�صكي الذي �صجل 38 هدفاً 
يف 32 مباراة هذا املو�صم، يرتاح يف 
اللعب اإىل جوار مولر بعد اأن اأ�صبح 
اأكرث على دكة  يجل�س  االأخري العباً 
ت�صيل�صي  البدالء، من جهته، يدخل 
فوز  بعد  عالية  مبعنويات  اللقاء 
الدوري على �صيفه  ال�صبت يف  هام 
املركز  خالله  عزز   ،1-2 توتنهام 
المبارد  فرانك  بات  حيث  الرابع، 
اأول مدرب يف الـ »برمري ليغ« يحقق 
الربتغايل  املدرب  على  الثنائية 
ميونيخ  بايرن  مورينيو.كان  جوزيه 
النادي الوحيد يف دور املجموعات 
الذي حقق العالمة الكاملة حمققاً 
مباريات  �صت  من  انت�صارات  �صتة 
اأمام  الثانية  املجموعة  مت�صدراً 
هذا  ت�صيل�صي  بلغ  فيما  توتنهام، 
لفالن�صيا  و�صيفا  اأن حل  بعد  الدور 

االإ�صباين.

المبارد يواجه بايرن ميونيخ بذكريات 2012

ق.ر.

ق.ر.



مالحقة  يف  امل�صائب  توا�صل 
يا�صني  اجلزائري  الدويل  الالعب 
الإ�صابة  داهمته  والذي  زية  بن 
التي  التدريبية  جمددا خالل احل�صة 
خا�صها الأ�صبوع اجلاري رفقة ناديه 
ديجون الفرن�صي، اأين اأ�صيب مهاجم 
اأوتار  الوطني على م�صتوى  املنتخب 
اإىل  اإثرها  على  خ�صع  والتي  الركبة 

تلقي  اأثبتت  التي  الطبية  الفحو�صات 
اأثبتت  بعدما  موجعة  �رضبة  الالعب 
عن  بالبتعاد  ملزما  يكون  �صوف  اأنه 
ي�صفى  حتى  اأ�صابيع  لعدة  املناف�صة 
منها  يعاين  التي  الإ�صابة  من  متاما 
ويعود باأف�صل الأحوال اإىل امليادين، 
البدنية  لياقته  ا�صرتجاع  اأجل  من 
مكانة  ا�صتعادة  اإىل  وال�صعي  والفنية 

التي  ديجون  ت�صكيلة  �صمن  اأ�صا�صية 
املركاتو  خالل  ب�صفوفها  التحق 
ال�صتوي املنق�صي، بعد جتربة ق�صرية 
اأوملبياكو�س  نادي  رفقة  وفا�صلة 
العودة  اإثرها  على  ف�صل  اليوناين 
من  الفرن�صي  الدوري  اإىل  جمددا 
م�صواره  بعث  لإعادة  ديجون  بوابة 

الكروي جمددا.
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يوا�صل لعب نادي �صباب ق�صنطينة 
النتباه  لفت  عيادة  بن  القادر  عبد 
الطيبة  امل�صتويات  خالل  من  اإليه 
التي  املباريات  يف  يقدمها  التي 
الثابت  والداء  ناديه  مع  يخو�صها 
مدافع  من�صبه  يف  يظهره  الذي 
اأمين، اأين تتحدث م�صادر مقربة من 
الحتادية اجلزائرية لكرة القدم على 
عدم ال�صتبعاد يف روؤية الالعب يعود 
جمددا اإىل �صفوف املنتخب الوطني 
له  ال�صتدعاء  توجيه  خالل  من 
خالل الرتب�س املقبل الذي يخو�صه 
مار�س  �صهر  الوطني  املنتخب 
الداخل حت�صبا للتح�صري للمواجهتني 
زميبابوي  منتخب  امام  املزدوجتني 
حل�صاب اجلولتني الثالثة والرابعة من 
الت�صفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا 
ولهذا  الكامريون.  يف   2021 لالأمم  
جمال  الوطني  الناخب  فاإن  الغر�س 
املدافع  قرب  عن  يتابع  بلما�صي 
الأمين لت�صكيلة »ال�صيا�صي« وعرب عن 
اعجابه بالأداء اجلميل الذي يقدمه 
خالل املباريات التي يلعبها مع �صباب 

املرحلة  يقود  الذي  وهو  ق�صنطينة 
الت�صكيلة والتي  التي ت�صجلها  القوية 
الأوىل  الأدوار  لعب  اإىل  بقوة  تعود 
الوطنية،  البطولة  يف  املو�صم  هذا 
وتبقى امليزة امللحوظة يف الالعب 
الت�صديد  العا�صمة  لحتاد  ال�صابق 
املركز يف الركالت احلرة والت�صجيل 
الثابتة،  الكرات  من  رائعة  بطريقة 
نقاطا  مينحه  الذي  الأمر  هذا 
تدوين  ويجعل  الر�صيد،  يف  اإ�صافية 
ا�صمه يف القائمة املو�صعة للت�صكيلة 
متابعة  خالل  من  قائم  الوطنية 
الوطنية  البطولة  لالعبي  بلما�صي 
رغم انتقاده للم�صتوى املقدم. حيث 
ي�صعى بلما�صي اإىل البحث عن البديل 
املحتمل يف مركز ظهري اأمين ب�صبب 
يو�صف  الفرن�صي  ني�س  اإ�صابة لعب 
زفان  مهدي  جاهزية  وعدم  عطال 
الذي يحرتف رفقة كريليا �صوفيتوف 
�صامارا الرو�صي، الذي يتواجد بعيدا 
عدم  ب�صبب  طويال  املناف�صة  عن 
الن�صف  خالل  فريق  لأي  توقيعه 
اأن  قبل  احلايل،  املو�صم  من  الأول 

الدوري  يف  جتربة  خو�س  يختار 
فريقه  على  والنتقال  الرو�صي 
التحويالت  فرتة  خالل  اجلديد 
�صي�صكل  حيث  املن�رضمة،  ال�صتوية 
بن عيادة مناف�صة قوية رفقة مواطنه 
نادي  رفقة  يلعب  الذي  �صتي  اإليا�س 
التناف�س  اأجل  من  التون�صي  الرتجي 
على ك�صب ثقة امل�صوؤول الأول على 

العار�صة الفنية الوطنية.

عي�شة ق.

خمططات  �صمن  تتواجد  التي 
التي  اجلديدة  القاعدية  املنظومة 
وبالتايل  ا�صتالمها  اجلزائر  تنتظر 
يف  النق�س  جتاوز  على  امل�صاعدة 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  املالعب، 
الدويرة  براقي،  وزو،  تيزي  ملعب 
مل  التي  لوهران  الريا�صي  واملركب 
الدرا�صات  وح�صب  بها  الأ�صغال  تنته 

والزيارات الأخرية للم�صوؤولني النتهاء 
العام  نهاية  مكتملة  وت�صليمها  منها 

اجلاري على اأق�صى تقدير.
رئي�س  �صّدد  مت�صل،  �صياق  يف 
وترية  من  الرفع  على  اجلمهورية 
امل�صاريع  اإجناز  من  النتهاء  اأ�صغال 
على املدى الق�صري حتى تكون جاهزة 
اإىل ا�صتقبال املواعيد الريا�صية التي 
حتت�صنها بالدنا خالل الفرتة املقبلة، 
وعلى راأ�صها الطبعة 19 من دورة األعاب 

البحر املتو�صط املقررة العام املقبل 
اإفريقيا  وبطولة  وهران،  مدينة  يف 
للمحليني التي جتري يف اجلزائر العام 
2022، ويف هذا ال�صدد اأمر تبون كاتب 
نور  النخبة  بريا�صة  املكلف  الدولة 
ملف  متابعة  ب�رضورة  مر�صلي  الدين 
حت�صري الألعاب املتو�صطية والإ�رضاع 
للمناف�صة  التح�صري  من  النتهاء  يف 
الظروف حتى  اأف�صل  املتو�صطية يف 
جانب  اإىل  ناجحة.  املناف�صة  تكون 

ذلك، طالب رئي�س اجلمهورية �رضورة 
اأجل  من  املنا�صبة  املقايي�س  و�صع 
خلق املناف�صة ال�رضيفة والنزيهة بني 
القدم  لكرة  املحرتفة  البطولة  اأندية 
اإبعاد  عرب  الأمور  تنظيم  خالل  من 
خالل  من  الريا�صة  عن  ال�صيا�صة 
اإىل  تنتمي  ل  �صبانية  جلان  انتخاب 
اللعب  والرتكيز على  �صيا�صي  تيار  اأي 
املعنية.   الفرق  بني  فيما  النظيف 
�صيد  والريا�صة  ال�صباب  وزير  ا�صتغل 

علي خالدي خالل العر�س الذي تقدم 
خالل جمل�س الوزراء اإىل تطوير البنى 
النتهاء  خالل  من  لبالدنا  التحتية 
اأقرب وقت من الربامج املختلفة  يف 
فيما  الإجناز  قيد  تتواجد  التي 
الكروية  والهياكل  باملالعب  يتعلق 
يتم  حتى  ذكرها  وال�صالف  املعنية 
الكروية  باملناف�صات  للحاق  ت�صليمها 
التي  واخلارجية  القارية  والريا�صية 
تعتزم بالدنا على تنظيمها على املدى 

القريب واملتو�صط، ومل يهمل الوزير 
املدر�صية  الريا�صة  على  اللتفات 
على  الت�صديد  خالل  من  واجلامعية 
خمتلف  يف  املواهب  متابعة  �رضورة 
اأجل  من  الريا�صية  الخت�صا�صات 
خمتلف  اإىل  و�صمها  اكت�صافها 
الت�صكيالت الوطنية، ومير الأمر عرب 
حتى  وطني  خما�صي  خمطط  و�صع 
على  الأمر  جت�صيد  من  التمكن  يتم 

ار�س الواقع.

�شّدد على مر�شلي الإ�شراع يف النتهاء من حت�شريات الألعاب املتو�شطية

تبون يدعو اإىل عزل الريا�ضة عن 
ال�ضيا�ضة والإ�ضراع يف ت�ضليم امل�ضاريع

.  خالدي رّكز يف مداخلته على ت�شليم املالعب الريا�شة املدر�شية واجلامعية 

دعا رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اإىل الإ�شراع يف النتهاء من اأ�شغال بناء 
املرافق الريا�شية اجلديدة التي ت�شهدها بالدنا، واأخذت وقتا طويال من اأجل 

النتهاء منها وت�شليم امل�شاريع لأ�شباب بريوقراطية، مالية وتقنية، ولهذا الغر�س 
كان للرئي�س تبون الفر�شة خالل تروؤ�شه اأول اأم�س اأ�شغال جمل�س الوزراء من اأجل 

ال�شتماع اإىل العر�س الذي تقدم به وزير ال�شباب والريا�شة �شيد علي خالدي 
مطالبته بالتعديل يف النتهاء من اإجناز املالعب اجلديدة 

مر�شح لال�شتدعاء اإىل ترب�س مار�س الداخل

بن عيادة يدخل ح�ضابات بلما�ضي 
وعودته اإىل اخل�ضر واردة

كان يعتزم الرت�ّشح ِلرئا�شة الحتاد الإفريقي لكرة القدم

وفاة عمرو فهمي مكت�ضف ف�ضاد اأحمد اأحمد
عمرو  امل�رضي  ام�س  اأول  تُُويف 
لالإحتاد  ال�صابق  العام  الأمني  فهمي 
عمر  عن  القدم  لكرة  الإفريقي 
ع�صال  مر�س  بعد  �صنة  يُناهز37 
من�صب  فهمي  عمرو  و�صغل  به،  اأمّل 
فوز  بعد  للكاف  العام  الأمني 
ِبانتخابات  اأحمد  اأحمد  امللغا�صي 
لكرة  الإفريقي  الإحتاد  رئا�صة 
واأقدم   ،2017 مار�س  يف  القدم 
على  اأحمد  اأحمد  “الكاف”  رئي�س 
�صهر  اإقالة عمرو فهمي من من�صبه 
بعد  املا�صية،  ال�صنة  من  اأفريل 
لها  خطرية  وتهم  حاّدة  خالفات 
�صلة ِبالف�صاد، ورّد عمرو فهمي على 
قرار الإقالة ِبف�صح رئي�س “الكاف” 
اأحمد اأحمد، وك�صف بع�س امللفات 

امللغا�صي  امل�صوؤول  عن  ال�صوداء 
اجلن�صي،  والتحّر�س  ِبالف�صاد  تتعلّق 
امل�رضي  امل�صوؤول  يُعلن  اأن  قبل 
ِلرئا�صة  لحقا  الرت�صح  يف  نّيته  عن 
الإحتاد الإفريقي لكرة القدم املقّرر 
تنظيم انتخاباتها عام 2021. ومُيكن 
اعتبار عمرو فهمي اأحد امل�صوؤولني 
الذي  ال�صجعان  القالئل  الأفارقة 
“الكاف”  رئي�س  وحتّدوا  جتروؤوا 
ت�صيري  �صلبية  وك�صفوا  اأحمد،  اأحمد 
هيئة  ِلأعلى  امللغا�صي  امل�صوؤول 
وظّن  ال�ّصمراء،  القارة  يف  كروية 
اأحمد  اأحمد  اأن  الأفارقة  عديد 
نا�صعة  جديدة  �صفحة  �صيفتح 
البيا�س يف ت�صيري “الكاف”، قبل اأن 
يكت�صفوا حجم الوهم الكاذب وقدوم 

ال�صتئثار  على  يُ�رّض  كروي  م�صوؤول 
مل  الذي  الأكرب  ِبالن�صيب  عنوة 
ي�صتطع افتكاكه اأمام الرئي�س ال�صابق 
لـ “الكاف” الكامريوين عي�صى حياتو 
يف  ع�صوا  اأحمد  اأحمد  كان  حيث 

اللجنة التنفيذية.
ق.ر.

عودته اإىل امليادين مرتقبة �شهر اأفريل القادم

عطال يبا�ضر التدرب على انفراد يف 10 مار�س
اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
اإىل  جمددا  العودة  من  عطال  يو�صف 
املناف�صة  عن  ابتعد  بعدما  امليادين، 
اإثر  على  املن�رضمة  الأ�صهر  خالل 
تلقيه اإ�صابة خطرية رفقة ناديه ني�س 
يف  بقطع  اأ�صيب  بعدما  الفرن�صي، 
الركبة  م�صتوى  على  ال�صليبي  الرباط 
ال�صابع  منذ  امليادين  عن  واأبعده 
ك�صفت  حيث  املن�رضم،  دي�صمرب 
عودة  اأن  فرن�صية  اإعالمية  تقارير 
اإىل  الوطنية  للت�صكيلة  الأمين  الظهري 
تكون  �صوف  انفراد  على  التدريبات 
ابتداء من تاريخ العا�رض مار�س الداخب 
النقاهة  فرتة  من  انتهائه  بعد  وذلك 
اخل�صوع  اأجل  من  منها  ا�صتفاد  التي 
من  يتمكن  حتى  التامة  الراحة  اإىل 

العودة باأ�رضع وقت اإىل اللعب جمددا، 
بارادو  اأكادميية  خريج  متكن  حيث 
رغبته  ظل  يف  �رضيعا  ال�صرتجاع  من 
ناديه  مع  اللعب  اإىل  �رضيعا  بالعودة 
وات�صعادة مكانته يف �صفوف املنتخب 
الطرفني  مع  لأهميته  نظرا  الوطني 
خا�صة واأنه الرقم الأول يف احل�صابات 
باتريك  الفرن�صي  للمدرب  التكتيكية 
الناخب  ت�صكيلة  يف  والأ�صا�صي  فيريا 
وح�صب  بلما�صي،  جمال  الوطني 
باإمكانه  عطال  فاإن  امل�صادر  نف�س 
اجلماعية  التدريبات  يف  الندماج 
من  ا�صام  ع�رضة  بعد  زمالئه  رفقة 
التدرب على انفراد، اين �صوف يكون 
اأمام فر�صة ثمينة خالل فرتة التوقف 
الدويل خالل الأ�صبوع الأخري من �صهر 

مار�س املقبل ب�صبب تواريخ الفيفا من 
العمل حتى  الجتهاد وم�صاعفة  اأجل 
يعود �رضيعا اإىل املناف�صة بداية �صهر 
جاهزا  يكون  وبالتايل  املقبل،  اأفريل 
جديد  من  الكرة  مداعبة  اإىل  للعودة 

بعد حوايل �صهر من الآن.
عي�شة ق.

اختيار تاريخ 26 و29 مار�س خلو�س مواجهتي ت�شفيات كان 2021

زميبابوي تختار ملعب مواجهة اخل�ضر
ا�صتقر احتاد الكرة يف زميبابوي على 
املباراة  �صي�صت�صيف  الذي  امللعب 
زميبابوي  منتخب  فيها  يلتقي  التي 
مع �صيفه اخل�رض نهاية �صهر مار�س 
من  الرابعة  اجلولة  يف  املقبل، 
كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  الت�صفيات 
اأمم اأفريقيا 2021، وقال م�صوؤول يف 
املباراة  اإن  بزميبابوي  الكرة  احتاد 
�صتلعب على ملعب »باربورفيلد�س« 
التي تقع على بعد  مبدينة بولوايو 
440 كيلومرتا عن العا�صمة هراري، 
احتاد  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
اإقامة  اقرتح  زميبابوي  يف  الكرة 
املقبل،  مار�س   29 يوم  املباراة 

اجلزائري  نظريه  اقرتح  حني  يف 
املرحلة  يف  الذهاب  مباراة  لعب 
ال�صهر.  ذات  من   26 يوم  الثالثة 
وكانت تقارير اإعالمية حتدثت عن 

جنوب  اإىل  املباراة  نقل  احتمالية 
ملعب  توفر  عدم  بدعوى  اأفريقيا 

ي�صتويف كل ال�رضوط يف زميبابوي.
ق.ر.

بن زية ي�ضاب ويبتعد اأ�ضابيع عن امليادين

عي�شة ق.

عي�شة ق.



جريمان  �سان  باري�س  ح�سم 
�أمام  �ملثرية  �ملو�جهة 
�م�س  �أول   3-4 بوردو  �سيفه 
�لدوري  من   26 �ملرحلة  يف 
رباعية  وجاءت  �لفرن�سي، 
حامل �للقب عرب �لأوروغوياين 
�إيدين�سون كافاين يف �لدقيقة 
�لرب�زيلي  و�ملد�فع   25
وكيليان  ثنائية  ماركينيو�س 
ثالثية  جاءت  فيما  مبابي، 
�ل�سيوف عرب �لكوري �جلنوبي 
و�لرب�زيلي  جو  يو  هو�نغ 
و�لإ�سباين  كا�سرتو  بابلو 
�ليوم  بهدفه  باردو،  روبن 

�لأوروغوياين  �لدويل  و�سل 
للهدف  كافاين  �إيدين�سون 
رقم 200 مع �لنادي �لباري�سي 
يف  �لقيا�سي  رقمه  معّزز�ً 
عرب  �لفريق  هد�يف  �سد�رة 
�ملبار�ة  و�سهدت  �لتاريخ، 
طرد �لنجم �لرب�زيلي لباري�س 

د��سيلفا  نيمار  جريمان  �سان 
�لثاين  �لإنذ�ر  على  حل�سوله 
تعد  كما   ،92 �لدقيقة  يف 
ثنائية ماركينيو�س �لأوىل من 
�لباري�سي  �لنادي  مع  نوعها 
يف  �مل�ساباقات  جميع  يف 
�لفوز عزز  بهذ�  275 مبار�ة، 
موقعه  جريمان  �سان  باري�س 
يف �ل�سد�رة بر�سيد 65 نقطة 
بفارق 13 نقطة عن �أوملبيك 
خ�رس  �لذي  �لثاين  مر�سيليا 
بقي  فيما   ،3-1 نانت  �أمام 
بر�سيد  بوردو يف �ملركز 12 

35 نقطة.

عرب �لهولندي فرينكي دي يوجن 
لعب و�سط بر�سلونة عن فخره 
باللعب �إىل جانب ليونيل مي�سي 
جنم وقائد �لبار�سا، موؤكًد� �أنه 
وي�ستعد  �لعامل،  يف  �لأف�سل 
�ليوم  نابويل  بر�سلونة ملو�جهة 
دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف 
�أبطال �أوروبا، وقال دي يوجن يف 
»ل  �ليويفا:  ملوقع  ت�رسيحاته 
�لفرتة  مباريات  �عتبار  ميكننا 
�ل�ستعد�دية �سد نابويل كمرجع 
فريق  »نابويل  و�أ�ساف  لنا«، 
مميزين،  لعبني  وي�سم  ر�ئع 
نتائج  حققو�  �أنهم  من  بالرغم 
هذ�  �لدوري  يف  متوقعة  غري 
ترى  �أن  عليك  �أن  �إل  �ملو�سم، 
دور  مرحلة  يف  يوؤدون  كيف 
�لأبطال،  بدوري  �ملجموعات 
ليفربول«،  �سد  مبارياتهم  مثل 
مباريات  »يف  يوجن:  دي  وتابع 
�أمامك  يكون  �ملجموعات  دور 
�لأخطاء  لت�سحيح  �ملجال 
عندما تكون يف يوم �سيء، لكن 
يف �ملباريات �لإق�سائية هناك 
و�ختالف  �لتوتر  من  مزيد 

�أكرث  ويكون  �جلودة  يف  ب�سيط 
و�أردف:  للجماهري«،  �إثارة 
كنت  ي�سدق،  ل  ناٍد  »بر�سلونة 
هنا،  �للعب  يف  د�ئًما  �أرغب 
بر�سلونة  يف  د�ئًما  ت�سعر  لأنك 
دوري  بلقب  �لفوز  باإمكانك  �أن 

�أبطال �أوروبا«
قال  مي�سي،  مع  �للعب  وحول 
�لهولندي: »�إنه �رسف كبري يل �أن 
�أكون قادًر� على �للعب بجانبه، 
بد�  معه  �لتدرب  بد�أت  عندما 
ذلك غريبًا يل، لأنه عندما كان 
عمري 12 عاًما �ساهدت �لكثري 
مي�سي  وكان  �لقدم  كرة  من 
�لعامل،  يف  �لأف�سل  هو  بالفعل 

�للعب  يف  طريقته  حًقا  �أحب 
�أمر  وهذ�  بجانبه  �ألعب  و�لآن 
»كرويف،  وو��سل  جًد�،  مميز 
�رسيًعا  تدرك  بر�سلونة  يف 
كرويف،  جتاه  �لنا�س  �حرت�م 
روؤيته لكرة �لقدم كان لها تاأثري 
�لأبد  �إىل  ي�سكره  كبري و�جلميع 
دي  وختم  للنادي«،  قدمه  عما 
ميكنني  مل  �حلظ  »ل�سوء  يوجن 
لكن  كرويف،  مع  �أبًد�  �لتحدث 
لحظت  وبر�سلونة  �أجاك�س  يف 
يتحدث  �لتي  �لطريقة  تاأثريه، 
عملو�  من  �أو  عنه  �لنا�س  بها 
معه وعا�سو� بالقرب منه تو�سح 

مدى �أهميته«.

�سجل بيري-�إميريك �أوباميانغ 
للفوز  �أر�سنال  ليقود  هدفني 
3-2 على �إيفرتون يف �ملرحلة 
�لإجنليزي  �لدوري  من   27
دومينيك  و�سع  �ملمتاز، 
يف  �إيفرتون  كالفرت-لوين 
�لأوىل  �لدقيقة  يف  �ملقدمة 
بركلة هو�ئية بعد دفاع �سيء 
فعل  رد  لكن  لويز  ديفيد  من 
حيث  جيد�ً  كان  �أر�سنال 
�إيدي  منح �ملهاجم �ل�ساعد 
�أ�سا�سياً  بد�أ  �لذي  نكيتيا، 
�ألك�سندر  ح�ساب  على 
لأر�سنال  �لتعادل  لكازيت 

يف �لدقيقة 27 وبعدها ب�ست 
دقائق �سجل �أوباميانغ هدف 
�لرب�زيلي  وعادل  �لتقدم، 
قبل  لإيفرتون  ريت�سارلي�سون 
لكن  �لأول  �ل�سوط  �نتهاء 
�أر�سنال عاد للتقدم يف بد�ية 
�رسبة  من  �لثاين  �ل�سوط 
متريرة  بعد  �أوباميانغ  ر�أ�س 
�لعر�سية،  بيبي  نيكول�س 
�إىل  ر�سيده  �أر�سنال  ورفع 
�لتا�سع  �ملركز  يف  نقطة   37
�ملركز  عن  نقاط   7 بفارق 
دوري  �إىل  �ملوؤهل  �لر�بع 
جتمد  فيما  �أوروبا،  �أبطال 

ر�سيد �إيفرتون عند 36 نقطة 
وتر�جع �إىل �ملركز 11.

يونايتد  مان�س�سرت  �أ�سعل 
دوري  �إىل  �لتاأهل  �رس�ع 
�خلناق  و�سّيق  �أوروبا  �أبطال 
بفوزه  �لر�بع  ت�سيل�سي  على 
�سيفه  على  نظيفة  بثالثية 
يف  يونايتد  بات  و�تفورد، 
 41 بر�سيد  �خلام�س  �ملركز 
نقاط  ثالث  بفارق  نقطة 
متقدماً  ت�سيل�سي،  عن  فقط 
�ل�ساد�س  توتنهام  بنقطة عن 
�أن  بعد  �ل�سابع  و�سيفيلد 
�سقط �لأول 1-2 �أمام �لبلوز 

�لثاين  تعادل  فيما  �ل�سبت 
على �أر�سه مع بر�يتون 1-1.

ديوغو  �لربتغايل  قاد  بينما 
جوتا فريقه ولفرهامبتون �إىل 
�ملتذيل  نوريت�س  على  �لفوز 
منها  �سجل  نظيفة  بثالثية 
ر�سيد  يف  بات  حيث  ثنائية، 
»�لذئاب« 39 نقطة يف �ملركز 
�سجل  جوتا  وكان  �لثامن، 
خالل  �خلمي�س  »هاتريك« 
نظيفة  برباعية  فريقه  فوز 
يف  �لإ�سباين  �إ�سبانيول  على 
ع�رس  �ل�ساد�س  �لدور  ذهاب 

من �لدوري �لأوروبي.

م�سّيفه  على  �إ�سبيلية  تغلّب 
�أول  نظيفة  بثالثية  خيتايف 
مناف�سات  �سمن  �أم�س 
�لدوري  من   25 �ملرحلة 
�إىل  خيتايف  ودخل  �لإ�سباين، 
�ملبار�ة منت�سيا بفوز بنتيجة 
�أجاك�س  �سيفه  على   0-2
�لذي  �لهولندي،  �م�سرتد�م 
بلغ ن�سف نهائي دوري �أبطال 
يف  �ملا�سي  �ملو�سم  �أوروبا 
ع�رس  �ل�ساد�س  �لدور  ذهاب 
فيما  �لأوروبي،  �لدوري  من 
خرج �إ�سبيلية بتعادل 1-1 من 
وكان  �لروماين،  كلوج  �أر�س 
�ملو�سم،  مفاجاأة  خيتايف 
حتقيق  يف  �لنف�س  ميني 
وتقلي�س  �لثالث  �لنقاط 
مع  نقاط  ثماين  �إىل  �لفارق 
�لذي  �لثاين  مدريد  ريال 
م�سيفه  �أمام  �ل�سبت  �سقط 
�إل  نظيف،  بهدف  ليفانتي 
له  كان  �لأندل�سي  �لنادي  �أن 
حتقيق  يف  وجنح  �آخر  ر�أي 
فوز ثمني رفع به ر�سيده �إىل 
و�رتقى  متقدما  نقطة   43

�أن  قبل  �لثالث موؤقتاً  للمركز 
مدريد  �أتلتيكو  منه  ينتزعه 
يف وقت لحق بعد فوزه على 
�أ�سبح  حني  يف   1-3 فياريال 
 42 بر�سيد  خام�ساً  خيتايف 
لإ�سبيلية  و�سجل  نقطة، 
لوكا�س  �لإرجنتيني  من  كل 
فرناندو  �لرب�زيلي  �وكامبو، 

و�لفرن�سي جول كوندي.
�إىل  مدريد  �تلتيكو  �رتقى 
�لدوري  يف  �لثالث  �ملركز 
على  فوزه  بعد  �ل�سباين 
م�سيفه فياريال 3-1، عو�س 
�إىل  بهدف  تاأخره  �أتلتيكو 
 43 �إىل  ر�سيده  لريفع  فوز 
�لثالث  �ملركز  يف  نقطة 
ريال  عن  نقاط   10 بفارق 
�سقط  �لذي  �لثاين  مدريد 
بهدف  ليفانتي  �أمام  �ل�سبت 
بفارق  ومتقدماً  نظيف، 
�لر�بع  ��سبيلية  �لأهد�ف عن 
�لذي  خيايف  عن  ونقطة 
�أتلتيكو  دخل  خام�ساً،  بات 
ملعب  على  �للقاء  مدريد 
بعد  ميرتوبوليتانو«  »و�ند� 

�أن حقق �لثالثاء فوز�ً بهدف 
ليفربول  �سيفه  على  نظيف 
يف  �للقب،  حامل  �لنكليزي 
�لنهائي  ثمن  �لدور  ذهاب 
�أوروبا،  �أبطال  دوري  من 

�لأرجنتيني  �ملدرب  وتابع 
دييغو �سيميوين مبار�ة فريقه 
بعد  �ملدرجات  من  �أتلتيكو 
�أن حت�سل هذ� �ملو�سم على 

خم�س بطاقات �سفر�ء.
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�إ�ضبيلية ُي�ضقط خيتايف بثالثية نظيفة

�أر�ضنال يحّقق فوزً� مثريً� على �إيفرتون

روديجر: �أ�ضبحت كب�ش فد�ء للعن�ضرية

دي يوجن: �للعب مع مي�ضي �ضرف 
ونابويل فريق ر�ئع

فوز رباعي لروما و��ضكال جماهريي

�لبي �أ�ش جي يفوز وكافاين يعّزز �أرقامه �لقيا�ضية

على  كبري�  فوز�ً  روما  حقق 
نظيفة  برباعية  ليت�سي  �سيفه 
�لدوري  من   25 �جلولة  �سمن 
وفادة  روما  �أكرم  �لإيطايل، 
�لوملبي  �مللعب  على  ليت�سي 
وهزمه  �ليطالية  �لعا�سمة  يف 
تو�قيع  حملت  نظيفة  برباعية 
�لرتكي �سنكيز �وندر و�لرميني 
و�لبو�سني  خميتاريان  هرنيك 
�لك�سندر  و�ل�رسبي  دزيكو  �دين 
خام�سا  روما  وبقي  كولروف، 
نقاط   3 بفارق  نقطة   42 مع 
�إىل  �ملتاأهلني  �آخر  �أتالنتا  عن 

دوري �أبطال �أوروبا. 

�أفادت  �آخر،  �سياق  ويف 
عن  �ملحلية  �لإعالم  و�سائل 
طريق  على  �إ�سكالت  وقوع 
بني  �إيطاليا،  جنوب  يف  �رسيع 
درجة  باري  نادي  م�سجعي 
كانو�  لليت�سي  وم�سجعني  ثالثة 
�ملبار�ة  حل�سور  طريقهم  يف 
�سحيفة  وذكرت  روما،  �سد 
�ملحلية  بوليا«  دي  »كوتيديانو 
تقل  كانت  �لتي  �حلافالت  �إن 
�أن�سار ليت�سي �إىل روما تعر�ست 
لهجوم من م�سجعي باري �لذين 
�لطريق،  على  �مل�سامري  �ألقو� 
ما �أرغم �حلافالت على �لتوقف 

قبل �أن تتعر�س لهجوم �أدى �إىل 
�لإ�سابات،  من  �لعديد  وقوع 
�ل�سحيفة �سور� تظهر  ون�رست 
حافلة �سغرية و�حدة على �لأقل 
من  مزيد  �إعطاء  دون  حترتق، 
�ملعلومات حول عدد �ل�سابات 

ومدى خطورتها.

قال �أنطونيو روديجر مد�فع 
�لعن�رسية  �إن  ت�سيل�سي 
�نت�رست و�إنه كان كب�س فد�ء 
بعد �أن قال توتنهام هوت�سبري 
توجد  ل  �إنه  لندن  و�رسطة 
�دعاء�ته  تدعم  �أدلة  �أي 
عن�رسية  لإ�ساءة  بالتعر�س 
بالربميريليغ  مبار�ة  خالل 
وكان  �ملا�سي،  دي�سمرب  يف 
يف  طرفا  �لأملاين  �ملد�فع 
�سون  طرد  �سهدت  و�قعة 
توتنهام  لعب  هيوجن-مني 
�للعب  من  �ساعة  مرور  بعد 

بقليل و�أ�سار روديجر بعدها 
بلحظات �إىل �أنه كان �سحية 
�إ�سارة عن�رسية من مدرجات 
�لفريق �ساحب �لأر�س، لكن 
لندن قالو�  توتنهام و�رسطة 
�إنهم مل يجدو� �أي �أدلة تثبت 
عن�رسية،  �إ�ساءة  حدوث 
»�سكاي  �سبكة  ونقلت 
عن  �لتلفزيونية  �سبورت�س« 
فوز  بعد  قوله  روديجر 
�أول  توتنهام  على  ت�سيل�سي 
�أم�س: »�لعن�رسية �نت�رست، 
هوؤلء  بو�سع  و�سيكون 

للملعب  �لعودة  �ملذنبون 
�أنهم  يثبت  ما  وهو  د�ئما 
�نت�رسو�«. وتعر�س روديجر 
من  �ل�ستهجان  ل�سيحات 
م�سجعي  بع�س  جانب 
�ملبار�ة  خالل  توتنهام 
�ستامفورد  يف  �أقيمت  �لتي 
و�أ�ساف  �أم�س،  �أول  بريدج 
روديجر: »مل تفر�س عليهم 
�لأمر  نهاية  ويف  عقوبة  �أي 
�أنا كب�س �لفد�ء، لن ��ست�سلم 
ولن �أتوقف عن رفع �سوتي، 
�سوتي  �ساأرفع  ود�ئما 

�أقف  �لأمر  هذ�  يف  لكني 
»هذه  وو��سل:  وحدي«، 
�أبا  �أ�سبحت  لقد  كارثة، 
و�أرى  �ملا�سي،  �خلمي�س 
�أن �ملجتمع مل يتقدم كثري� 
ولذ�  �لعن�رسية  يف حماربة 
فاإن �أطفايل رمبا يتعر�سون 
وختم  �أي�سا«،  للمعاناة 
مل  »�إن  ت�سيل�سي:  لعب 
يح�سل  و�إن مل  �سيء  يتغري 
جيد  تعليم  على  �لأطفال 
فاإننا  جيدة  تربية  وعلى 

�سنخ�رس«.
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االت�صال الرتبوي.. الواقع والرهانات
يعترب الت�سال مبختلف اأ�سكاله وو�سائله اأحد املرتكزات الهامة لتح�سني الأداء الوظيفي لأي موؤ�س�سة 

وممار�س لوظيفة عمومية فالت�سال هو ثقافة �سلوكية وجمتمعية قبل اأن يكون ممار�سة مهنية يف الف�ساء 
الجتماعي واملوؤ�س�ساتي وهذه الثقافة التي جت�سد معاين التح�سر يف حياة الأفراد واملجتمعات ترتكز اأي�سا 

على بيئة ينمو فيها املمار�س لالت�سال على قيم وتقاليد تعزز من اأدائه الت�سايل فال�ستقرار وال�سعور 
بالطمئنان يف الأ�سرة بالن�سبة للفرد يقوي من �سعور الثقة لديه وينمي فيه ح�س الت�سال بالآخرين اأما 

حالت » الحتقان ، القلق ، ال�سغط ، الغ�سب ..« فهي تلغي متاما الثقافة الت�سالية وت�سعف من قدرة 
املر�سل على اإي�سال ر�سالته للم�ستقبل وجتعله يف موقع املرتبك اأثناء ممار�سة العملية الت�سالية .

 بقلم: د.حممد مرواين 

االت�صال  الأهمية  ونظرا 
اأداء  وحت�صني  تطوير  يف 
املوؤ�ص�صات مهما كان طابع 
املوؤ�ص�صات  هذه  ن�صاط 
اأن  اإىل  االإ�صارة  يجب  فاإنه 
مهارة  يعترب  ال  االت�صال 
على  تقت�رص  موهبة  اأو 
�صلوكات وت�رصفات فح�صب 
،واإمنا يجب التاأكيد على اأن 
االت�صال علم يطلب وفن من 
الفنون املهنية التي يجب اأن 
تكت�صب عن طريق املمار�صة 
وقبل ذلك املعارف لذا يجب 
 « لها  موؤ�ص�صة  كل  متلك  اأن 
جمهور » مكلفني باالت�صال« 
االت�صال  مهام  لهم  ت�صند 
باجلمهور واإعالمه مبختلف 
التي  واخلدمات  املعلومات 
وميكن  املوؤ�ص�صة  تقدمها 
اأنواعا  تختار  اأن  للموؤ�ص�صة 
العمليات  من  واأمناطا 
عرب  �صواء  االت�صالية 
وال�صفهي  املبا�رص  االت�صال 
مبا�رص  الغري  واالت�صال 
عرب  االلكرتوين  واالت�صال 
واالت�صال  التوا�صل  من�صات 
عرب و�صائل االإعالم املكتوبة 
وكل  واملرئية  وامل�صموعة 
هذا االأ�صكال االت�صالية التي 
ميكن اأن تختارها املوؤ�ص�صة 
توؤكد  باجلمهور  لالت�صال 
اأن  �صلفا  اأ�رصنا  ،كما 
تطوير  يف  اأهمية  لالت�صال 

اأداءات موؤ�ص�صات الدولة مبا 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  فيها 
خمتلف  عرب  حتتاج  التي 
الثالث  التعليمية  االأطوار 
وو�صائل  ات�صال  مل�صالح 
من  وحت�صن  تطور  ات�صال 
مناخ االت�صال داخل الف�صاء 
الرتبوي وهو يواجه حتديات 
االن�صغاالت  اأهمها  عديدة 
البيداغوجي  الطابع  ذات 
واالجتماعي  واملهني 
املطروحة منذ �صنوات من 
مبا  القطاع  اإطارات  قبل 
يتم  مل  والتي  االأ�صاتذة  فيه 
ا�صرتاتيجية  عرب  اإدارتها 
ات�صال بني خمتلف االأطراف 
 ، نقابات   ، .«اإدارة  الفاعلة 

�رصكاء ».
مازالت املوؤ�ص�صات الرتبوية 
الرتبوية  املرافق  �صواء 
االبتدائي  الطور  يف 
تعاين  والثانوي  واملتو�صط 
لالت�صال  م�صالح  غياب  من 
هذا  وغياب  االإدارة  داخل 
الذي  والتكليف  املن�صب 
�صاحب  ميار�صه  اأن  ميكن 
يف  ومهني  علمي  موؤهل 
علوم االت�صال واالإعالم اأدى 
اإىل �صعف العملية االت�صالية 
ممثال  االإداري  الطاقم  بني 
يف موارده الب�رصية والطاقم 
االإدارة  فرنى  البيداغوجي 
اليومي  الت�صيري  يف  منهمكة 
الرتبوية  املوؤ�ص�صة  الأعباء 
واملالية  والفنية  االإدارية 

البيداغوجي  مع  وتتعامل 
اأما يف اإطار وظيفي روتيني 
يف  وهذا  منا�صبات  يف  اأو 
العملية  يف  خلل  ذاته  حد 
موجود  اأنه  اأنبه  االت�صالية 
العديد  يف  عامة  كحالة 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  من 
حتى  فيها  مبا  والرتبوية 
الواجب  فان  لذا  اجلامعية 
توظيف  يتم  هو  يكون  اأن 
اإطار مكلف باالت�صال يف كل 
يف  ميار�س  تربوية  موؤ�ص�صة 

تقديرنا الوظائف االآتية :
فعالة  ات�صال  ربط عالقات 
الفاعلني  وباقي  االإدارة  بني 
من  الرتبوية  املوؤ�ص�صة  يف 
واأولياء  وتالميذ  اأ�صاتذة 
مهنية  وجمعيات  للتالميذ 
املدين  للمجتمع  وممثلني 
اأخرى  وموؤ�ص�صات  و�رصكاء 
معلومات  بنك  .وا�صتحداث 
ومعطيات خا�س باملوؤ�ص�صة 
الرتبوية ي�صاهم يف التعريف 
املوؤ�ص�صة  بن�صاطات 
الداخلي  للجمهور  الرتبوية 
باالإ�صافة  واخلارجي 
ترقية  يف  امل�صاهمة  اإىل 
والت�صاور  احلوار  ثقافة 
يف  الفاعلني  خمتلف  بني 
حل  مع  الرتبوية  املوؤ�ص�صة 
التي  املختلفة  االأزمات 
الرتبوية  املوؤ�ص�صة  تواجه 
االأداء  تفعيل  طريق  عن 
ذلك  اإىل  ،ي�صاف  االت�صايل 
العالقات  تو�صيع  اأي�صا 

العامة بني املوؤ�ص�صة الرتبوية 
االأخرى  املوؤ�ص�صات  وباقي 
معها  يتعامل  اأن  التي ميكن 
الوطنية  الرتبية  قطاع 
املوؤ�ص�صة  �صورة  وت�صويق 
عن طريق من�صات التوا�صل 

االجتماعي.
التي  الوظائف  بع�س  هذه 
اأي  بها  ي�صطلع  اأن  ميكن 
مكلف باالت�صال يف موؤ�ص�صة 
لها  وظائف  وهي  تربوية 
اأبعاد مهنية بالدرجة االأوىل 
قيما  تكر�س  اأن  وميكن 
املوؤ�ص�صة  يف  اجتماعية 
اليوم  تواجه  التي  الرتبوية 
عديدة  م�صاكل  لالأ�صف 
ظاهرة  انت�صار  اأهمها 
 « املدر�صي  »الت�رصب 
ومعوقات مهنية واجتماعية 
لوظيفته  االأ�صتاذ  اأداء  تعيق 
بني  التكامل  و«�صعف   «
و  الرتبوية  املوؤ�ص�صة   «
تراجعا  نرى  اإذ   « االأ�رصة 
جيل  �صلوك  ل�صبط  وا�صحا 
ي�صتعملون  املتمدر�صني  من 
التوا�صل  مواقع  برباعة 
حيزا  وتاأخذ  االجتماعي 
وهذا  يومياتهم  من  معتربا 
على  حقيقيا  خطرا  ي�صكل 
التن�صئة  موؤ�ص�صات  دور 

االجتماعية .
يف هذه امل�صاهمة ال�صحفية 
»حال  على  اأي�صا  نركز 
الفاعلني  بني  االت�صال   «
الوطنية  الرتبية  قطاع  يف 

الوزارة  عالقة  يف  وخا�صة 
جتارب  على  بناء  الو�صية 
ما�صية مع املوارد الب�رصية 
اأو نقابات  املمثلة يف نقابة 
من  �رصكاء  ويف  م�صتقلة 
التالميذ  الأولياء  جمعيات 
مهنية  اأخرى  وجمعيات 
واأخرى  الرتبية  قطاع  يف 
ن�صاطات  ومتار�س  تنظيم 

بيداغوجية وتربوية .
�صنوات  منذ  ك�صفت  لقد 
�صهدها  التي  االحتجاجات 
الوطنية  الرتبية  »قطاع 
قبل  من  كانت  والتي   «
لها مطالب  نقابات م�صتقلة 
ك�صفت  ومهنية  اجتماعية 
عن  االحتجاجات  هذه 
االت�صال  لثقافة  تام  غياب 
التي  واجلهة  املطالب  بني 
املطالب  تلبية  منها  يطلب 
املثال  �صبيل  على  فرنى 
توؤ�رص  مظاهرة  احل�رص  ال 
للموقف  وان�صداد  الحتقان 
تنظم  التي  اجلهة  بني 
االإدارة  وبني  االحتجاج 
مع  تتعامل  التي  الو�صية 
اأحيانا  بطريقة  االحتجاج 
موؤثرة  وال  فعالة  غري  تكون 
وال حتقق النتائج املرجوة .

مقر  اأمام  االحتجاج  فمثال 
بالن�صبة  ي�صري   « »االإدارة 
االت�صال  يف  كباحثني  لنا 
 « »املوقف  ان�صداد  اإىل 
كانت  فلو  النزاع  طريف  بني 
و   « »حوار  ثقافة  هناك 

اإىل  و�صلنا  ملا   « »ات�صال 
لالحتجاج  »املوؤ�ص�صة  مقر 

... «
تبادر  لو  اأخرى  جهة  من 
على  تبعث  بتدابري  االإدارة 
الثاين  الطرف  اطمئنان 
واأخذ  اإليه  الثقة  واإرجاع 
فاإننا  االعتبار  بعني  مطلبه 
عنيفا  االحتجاج  جند  ال 
من  الكثري  يف  موجها  وال 
توؤكد  االأمثلة  وهذه  االأحيان 
قطاع  يف  االت�صال  اأهمية 
الرتبية الوطنية اإذ ندعو من 
الرتبية  وزارة  الندوة  هذه 
تنظيم  �رصورة  اإىل  الوطنية 
يف  االت�صال  حول  جل�صات 
موؤ�ص�صات قطاع الرتبية الأن 
املو�صوع ي�صكل اأولوية هامة 
يف بناء الدولة اجلديدة التي 
تخاطب عن طريق االت�صال 

املوجود واملن�صود .
احتجاج  اأي  اإدارة  اأن  كما 
التي  االحتجاجات  من 
وقعت وجتري االآن يف قطاع 
كان  مهما  الوطنية  الرتبية 

اجتماعي  امل�صببات  طابع 
اأو مهني اأو بيداغوجي ميكن 
تنفيذ  طريق  عن  يكون  اأن 
 « لالزمة  »ات�صال  خمطط 
يف  ي�صاهم  اأن  ميكن  الذي 
واختالف  اأزمة  اأي  مواجهة 
النظر  وجهات  يف  حاد 
تنظيم  فمثال  والتدابري 
مت   « »احلوار  لـ  جل�صات 
االإدارة  واقرتاب   « »الت�صاور 
اجلمعوي  الفاعل  نب�س  من 
تطوير  يف  ي�صاهم  والنقابي 
مناخ االت�صال وترقيته داخل 

قطاع الرتبية .
الواجب  من  فاإنه  لذا 
من  العديد  اأن  اإىل  االنتباه 
التي  وامل�صاكل  االن�صغاالت 
ميكن  الرتبية  قطاع  تواجه 
»االت�صال  طريق  عن  حلها 
 « »احلوار  ثقافة  وترقية   «
لكن  ال�رصكاء  خمتلف  بني 
يجب اأن يكون هذا االت�صال 
موؤطر ور�صمي وم�صتمر غري 
ظريف وال ميار�س حتت و�صع 

�صغط اأو منا�صبة معينة.

من بينها رواية »�سجرة الكليومنتني« 

نتاج الكاتبة ال�صابة غنوة ف�صة االأدبي ي�صيء على 
�صورة املراأة العربية… 

االأدبية  النتاجات  يف  يظهر 
للكاتبة ال�صابة غنوة ف�صة تاأثرها 
ببيئتها املحيطة ف�صال  املبا�رص 
النف�س  علم  على  اطالعها  عن 
الع�صبية  والربجمة  والرتبية 
ما  يكون  اأن  اللغوية حيث حتاول 
و�صيلة  والق�صة  الرواية  يف  تكتبه 

للهروب من واقع تراه مريرا.
كانت  القراءة  اأن  غنوة  وذكرت 
طريقها لتعلم احلياة االأدبية ومنها 
و�صلت اإىل الكتابة والتي اأ�صبحت 
ب�صكل  للعي�س  طريقة  بنظرها 
اآخر وانقالباً على ذاتها يف �صبيل 
ومريب  مظلم  كل  عن  الك�صف 

وقامت يف البيئة املحيطة.
ارتباط  �رصورة  غنوة  وتوؤكد 
“كل  تقول:  حيث  بالواقع  االأدب 
ال  اأو  الواقع  تعك�س  ال  رواية 
واقعاً  التخيلية  بوظيفتها  تعر�س 
تكون  التنويرية  وظيفتها  يوؤدي 
ميتة يف مهدها فاالأدب اخللبي ال 
حياة له و�رصعان ما يخفت بريقه 
الرواية  اأن  معتربة  ويتال�صى” 
دورها  احلقيقية  االأ�ص�س  ذات 
يف احلياة ال ميوت بل ي�صتمر من 
خالل الوعي بتاريخها وجتددها.
اأنه  تكتبه  ما  يف  غنوة  جتد  وال 
يندرج حتت خانة م�صطلح االأدب 

الن�صوي بل اإ�صاءة على جانب بات 
العربية  املراأة  �صورة  عن  مغيباً 
وال�صورية ب�صكل خا�س وال �صيما 
اإليها  والنظر  اليوم  له  يروج  ما 
التاريخي  دورها  واإهمال  ك�صلعة 
يف تعميم احلكمة وتهذيب اخللق 

ورفع �صوية الذائقة اجلمالية.
دور  حول  �صوؤال  على  وردا 
الراهنة  املرحلة  يف  املثقفني 
يعمل  اأن  اإىل �رصورة  تدعو غنوة 
نتاجه  تقييم  على  مثقف  كل 
واأدائه الثقايف حمذرة من ال�صورة 
املكر�صة عن حال بع�س املثقفني 
امل�صداقية  فقدان  من  العرب 

القراءة  معدالت  يف  وانخفا�س 
واالإقبال على اقتناء الكتاب بدال 
من ف�صح زيف كل ما ال ي�صري يف 
الوعي وتفنيد  التنوير ورفع  خط 

اجلهل ب�صوره كافة.
مواليد  من  ف�صة  غنوة  اأن  يذكر 
حتمل   1987 الالذقية  مدينة 
النف�س  وعلم  الرتبية  يف  اإجازة 
لها  �صدر  ت�رصين  جامعة  من 
روايتان هما قمر مو�صى و�صجرة 
ق�ص�صية  وجمموعة  الكليمونتني 
وق�ص�س  االأخري  الهروب  بعنوان 

على مقام النهاوند.
 وكالت

للموؤرخ الدكتور حممد �سابر عرب

�صدور »بني التاريخ وال�صيا�صة.. 
درا�صات يف تاريخ م�صر والعامل العربي«

امل�رصية  الهيئة  عن  حديثاً  �صدر 
»بني  بعنوان  كتاباً  للكتاب  العامة 
درا�صات  وال�صيا�صة..  التاريخ 
العربي«  والعامل  م�رص  تاريخ  يف 
الدكتور حممد  املوؤرخ  اإىل  ُمهدى 
�صابر عرب وزير الثقافة امل�رصي 
اإىل   2012 من  الفرتة  يف  االأ�صبق 
الثقافة  قامات  اأحد   ،  ،2014
التاريخ،  بني  جمع  حيث  العربية، 
واالأدب، والفكر، يف �صخ�صية رفيعة 
االهتمام  عليها  غلب  امل�صتوى 
ق�صى  الذي  العربية،  بالق�صايا 
والثقايف  الوطني  العمل  يف  عمره 
حتى مت تتويجه باختياره �صخ�صية 
العام الثقافية يف معر�س ال�صارقة 

الدويل للكتاب عام 2017.

ل�صفوة  اأبحاثاً  الكتاب  ي�صم 
والعرب،  امل�رصيني  املوؤرخني 
زكريا  اأحمد  الدكتور  بينهم  من 
اأبوغازي  عماد  والدكتور  ال�صلق، 
والدكتور  االأ�صبق،  الثقافة  وزير 
والدكتورة  �صلبي،  عبداحلميد 
الوثائق  دار  رئي�صة  حممد  نيفني 

وكالت  القومية.
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بقلم / اأ. خل�سر. بن يو�سف

بدايتك اأ�ستاذ عبد النور 
يف جمال الت�سميم وكيف 
اكت�سفت هذا اجلانب من 

االبداع يف نف�سك؟

الّت�صميم  يف   ال�ّشوق   وم�صات  
منذ   املوهبة   بها   انفجرت  
للإبداع   الع�صق   غر،  ال�صّ
واالختلف  جاءت بهما  املوهبة  
من   االبتدائية   املرحلة   يف  
يف   والغرق   الهو�س   الّتعليم، 
تفجري  اجلمال  االإبداعي  الذي  
وم�َس  منذ  اأن  كنُت �صبًيا  يغدو  
لل�صتمتاع   االنرتنت  مقهى   اإىل  
وتطوير  املوهبة  التي  كانت  يف 
اأ�صبوحتها  الّزهرية، اأقوم  بتعديل  
كان   والّتفكيك،  وتركيبها  ور   ال�صّ
ذلك   اأّن   يجهل   بي   ال�صّ ذلك  
الذي   االختلف   هو   اال�صتمتاع 
الكثريين  يف  عامله،  مّيزه  عن  
اأي   يف   الّت�صميمات   تختطفني  
كّفي   و  ُمقلي   تُقابل   واجهة  
الّت�صميم   لهبت  موهبة   والّذراع، 
لدي  بعد  عام  2011 و�شعُت  يف 
الّت�صميم  االحرتايف  والبحث  فيه  
ومعرفة   اأعماقه   اإىل   والغو�س  
االأ�ُص�س  التي  يُاأخذ منها، �شُت  
اأرنو  واأتاأّمل  يف  ت�صاميم  الكتب  
اأحاول   ثّم   مع  قراءة  حمتواها، 
ير�صلون   ما   األَقف   اأن  جاهًدا  
دفّتيها   بني   وطرح   ق�صايا   من  
الغلف     بني   امُلر�صلة   والعلقة 
�صاعدين   امُلدرج،  واملحتوى  
على  ذلك  اأ�شاٌف  من االأ�صاتذة  
العاملّيني،  وامل�صّممني   االأكارم  
من  بينهم اال�صتاذة  الُكرماء  عبد 
مني  الذي  جعل   قادين   الغني  
تلميذه  املقرب، وكان  ت�صجيُعه  يل  
يعني  انك�صار  للعراقيل املعنوية 
و التي  اإذا  اأحاطت  بي  والتقيتُه  
يوجد   ا   اأي�صً وتتل�صى،  تغيب 
اأ�صاتذة  اآخرون  لهم  علي  يد و 
ف�صل عظيم، من  بينهم  االأ�صاتذة  
اإبراهيم" "حممد خيال"  "�شيف 
"ح�صان  الدين"  جمال  ح�صان 
�صاوي" م�صطفى مكرم" واأ�صاتذة  
واأ�صدقاء  من  عّدة  ّدول  عربية 
، مثال  ذلك  يف  االأ�صتاذ  حممد  
واآخرين   م�ش  دولة   من   هادو  
الذين   اليمن  وغريهم  من   من  
والّتميُّز،  االإبداع   اإىل  دفعوا  بي  
االحرتايف   الّت�صميم   يف  �شعت  
الكتب، كما   بعد  قراءة ع�شات  
مّرات   الغلف   اأقراأ  كنُت   اأّنني  
ا�صتنباط   اأجل  من   عديدة  
االختلف  بينه  وبني املحتوى  اأو  
الّت�صابه  بينُهما، وكما هو  معروف  
اأّنهم اّتخذوا  الفن   عن  الفّنانني  

"الّر�صم"  "الكتابة"  باأ�صكاله  
اإلخ   ... "امل�شح"  "املو�صيقى" 
للّتعبري  عن  ما  يريدون  قوله دون 
كلم، اّتخذُت  اأنا  الّت�صميم  اللغة  
الّنطق  ميكنها   التي   امتة   ال�صّ
ُمر�صل   هو   ومبا   كامٍل   بكتاٍب  
يف   يوًما   اأُفّكر   ومل   دّفتيه،  بني 

الّتوّقف  عن  فنون  الّت�صميم.

هل تعتمد يف ت�سميم 
غالف الكتب على قراءة 

املحتوى؟

املحتوى  قراءة  على  اأعتمد  ال 
اأن  ميكن  بل  ت�صميم،  كّل  عند 
اأ�صتلهم  فكرة  الغلف  املنا�صب  
ا من  فكرة الكاتب نف�صه دون  اأي�صً
قراءة الّن�س،  الّت�صميم  هو  نقل  
على   وو�صعه   الكتاب   حمتوى 
الغلف  يف �صكل  �صورة  هادفة  
حتمل  املعنى امُلراد  اإي�صاله  اإىل  

القارئ  .

من يقراأ الكتب التي 
�سممت اأغلفتها يدرك فوراً 

اأن الغالف نابٌع من روح 
الن�ص، اأنه حوار عميق بينك 

وبينه، حدثني عن بداية 
عالقتك بالكتاب وبالقراءة 

ب�سكل عام، وكيف بداأت 
عملك يف ت�سميم االأغلفة؟

من  اخلروج  هو  الغلف  اأكيد.. 
الّن�س،  روح  اإىل  املاّدة  جوهر 
الّر�صالة  يحمل  الذي  الّر�صاء  الأّنه 
القارئ،  وملحة  املحتوى  بني 
علقة  هي  بالكتاب  علقتي  اأّما 
اإىل  ت�صعى  بحتة  وروحية  عقلية 
تنمية الفكر واخليال واخلروج من 
الفكر  وتنمية  احلّرية  اإىل  الّتبعية 
واخليال، البداية يف الت�صميم كانت 
بداية عا�صق للفن، قمت بت�صميم 
املوؤلفني  من  لكثري  اأغلفة  عّدة 
ات�صل  عديدة  �صهور  مرور  وبعد 
بي بع�س مدراء دور ن�ش لل�شوع 
يف العمل معهم بني منظومة الّدار 
وكان يل احلظ يف ت�صميم اأكرث من 

250 غلف.

بع�ص دور الن�سر تتوجه 
اإىل اأغلفة �سطحية، مبتذلة، 

تعتمد على العنوان وحده 
لت�سميم الغالف، حمّولًة 

الكتاب الذي هو يف االأ�سا�ص 
م�سدر املعرفة، ومثري 

التفكري، ومفتاح الت�ساوؤل، 
اإىل منتج ا�ستهالكي مفّرغ 

من اأي قدرة على الفعل، 
راأيك يف الق�سية وماهي 

ن�سائحك؟

ن�ش  دور  يوجد  �صحيح  نعم 
الغلف  مع  ب�صطحية  تتعامل 
بني  الّربط  عامل  اإىل  الولوج  دون 
املفتاح  خللق  والغلف  الن�س 
بني  امُلر�صل  للمعنى  احلامل 
ال�صفحات، فيجعلون من الغلف 
الّن�س  معاين  عن  خارجة  �صلطة 
للإبداع  قتل  وهذا  الّداخلي، 
وحقوق القارئ، فمن حق القارئ 
من  اأفكاره  واأخذ  الّن�س  درا�صة 
الّتعبريية،  ورة  وال�صّ الغلف 
اأن�صح دور الّن�ش بالتفّن وتفجري 
اجلمود  ال  الغلف،  على  االبداع 
والتفريق  احلقيقة  عن  والّزلل 
والتعبري  اخلارجي  التعبري  بني 

الّداخلي للكتاب
الغالف ميكن اأن يعك�ص 
منطًا يف احلياة، ويف نظرة 

املرء للحياة، اأرغب مبعرفة 
ما هو مفهومك للفن؟

الفن هو اللغة التعبريية باالأ�صكال 
"الّر�صم"  الكتابة"  املختلفة" 
وكذلك  "امل�شح"  "املو�صيقى" 
هو  الفن  االإبداعي،  الّت�صميم 
والّنطق  االإبداع  تفجري  حّرية 
الفن  ينطق،  ال  ومبا  ينطق  مبا 
مبفهومها  الّزاهية  احلياة  هو 
الّروحي، والتمّيز املاّدي باملعنى 
العقلي، الفن هو اأن ي�صبح املرء 
ذا اأجنحة يطري يف �صماء االإبداع 
ك�ش  هو  الفن  للّركود،  كارًها 
واخلروج  واالعتيادية  اجلمود 
االإبداع  اأجل خلق  من  العامل  اإىل 

اللمتناهي.

يف راأيك ملاذا البعد 
اجلمايل »العتباتي« يف 

اإخراج الكتاب غائب متاما 
يف ف�ساء الن�سر اجلزائري، 

واقرتاحاتك؟

 يتقلّ�س البعد اجلمايل يف اإخراج 
االأخري  هذا  يُزدرى  حني  الكتاب 
في�صري جتارة جمّردة من االبداع، 
يُر�صل اإىل الّرفوف ك�صلعة غذائية 
ال فكرية وثقافية، مملوءة بالوهم 
الكتاب  يكون  قد  احلقيقة،  بدل 
خايل من اللغة االأدبية االإبداعية 
من  الكاذب  الّت�صجيع  ب�صبب 
للّن�ش  بالن�صبة  اأّما  اجلمهور، 
وعدم  الن�صو�س  كل  تلّقي  هو 
لذلك  بها،  التكّفل  اأو  تطويرها 
بجهات  الّنا�ش  يُدّعم  اأن  اقرتح 
الّن�س  تكوين  يف  ت�صاعده  نقدية 

ببعده اجلمايل .

هل يعتمد ويطبق عبد 
النور يف ت�ساميمه مقولة 

�سناعة غالف هي باالأ�سا�ص 

حتويل اجلملة اللغوية 
لعنوانه اإىل جملة ب�سرية، 

وكيف يعمل عبد النور  
تقنيًا على غالف الكتاب؟ 

وما هي بنظرك العالقة 
بني الن�ص املكتوب وال�سورة 

املرئية التي �ستعّب عنه؟

م�صبًقا  قلنا  وكما  الّت�صميم  نعم 
داخل  من  املعاين  اإخراج  اأّنه 
�صورة  يف  وجت�صيدها  فحات  ال�صّ
مرئية يتعّرف القارئ من خللها 
على الّن�س املحتوى، اأّما بالّن�صبة 
بني  ترابط  علقة  هي  للعلقة 
واملعنى  اخلارجي  الّت�صميم 
و  الغلف  اأّن  حيث  الّداخلي، 
يف  ب�صاطة  بكل  يُرّكبان  املعنى 
املعنى  حتمل  اإبداعية  �صورة 
الكاتب  والأفكار  للكتاب  ال�ّصمويل 

نف�صه .

�سممت كتب كثرية  
ولكتاب م�سهورين ، اأهمها 
ر�سالة اىل الرئي�ص ملنتظر 

الزيدي كيف كانت هذه 
التجربة حدثنا كيف حتى 

كان لك ال�سرف هذا وماذا 
اح�س�ست وانت ت�سمم غالف 
الكتاب وهل �ساورتك بع�ص 

املخاوف ؟
فن  يحرتف  امل�صّمم  يكون  حني 
االإبداع  هذا  ويع�صق  الّت�صميم 
ويتفّن فيه تغرب عنه املخاوف 
وتتل�صى كّل املفاهيم ال�صوداوية 
بالت�صميم مثل اخلوف،  املتعلقة 
الف�صل، فقدان الّثقة، اإّن العا�صق 
بل  االأخطار  يهاب  ال  للحياة 
كذلك  ممتعة،  كمغامرة  ي�صلُكها 
يف  احلظ  يل  كان  الّت�صميم،  مع 
العراقي  االإعلمي  كتاب  ت�صميم 
�شب  الزيدي)الذي  منتظر 
ولقد   ،) بحذائه  بو�س  جورج 
كبرية  �صّجة  الكتاب  هذا  اأحدث 
االأدبي  الو�صط  كبرًيا يف  وجناًحا 
 َ ُفتنِ كما  الكتاب،  ومعار�س 
الذي  بالغلف  الكاتُب واجلمهور 
�صّممته على هذا الكتاب املعنون 
بـ "الّتحية االأخرية للّرئي�س جورج 

بو�س".

براأيك ما هي مقومات 
النجاح يف جمالك، بالتاأكيد 

من خالل تعاملك مع طلبات 
الت�سميم تتعر�ص للكثري 
من املواقف منها الغريبة 

اأو حتى امل�سحكة اأ�سرد لنا 
البع�ص منها؟

املجاالت   جميع   يف   الّنجاح  
العمل   حّب   �صبيلُه   العملية  

بالّن�صبة   كذلك   واإتقاننِه، 
ت�صعه   قد  احُلب   للّت�صميم، 
يحتاج   االإتقان   ولكن   املوهبة، 
وكذلك   واملداومة،  التعلُّم   اإىل  
بالّن�صبة  لهذا  املجال، واالأرقى  
اأكادميي  من   الّتعليم   اأن  يكون  
لدن  اأهل  خربة وعلوم  ت�صميم، 
نف�صه   امل�صّمُم  يعامل   واأن  
يف  يراها   اأن   دون   بتوا�صع  
القّمة، فاإّن  االإن�صان  الذي  يرى  
اأن   القّمة  ال  ميكنه   نف�صه  يف  
متاأخًرا   يدرك   وقد   اأكرث،  يعلو 
اأن  تلك القّمة  لي�صت  اإاّل  �شب  
�صاخرة   ة   ق�صّ لدي   القاع،  من  
جاءت   لقد   الّت�صميم،  عامل  يف  
فكاهي،  �صكل   يف  ة  الق�صّ تلك  
حيث  اأّن  اإحداهن  طلبت  مّني 
على  غلف   �صورتها   اأ�صع  اأن  
اأقوم   اأن   مّني   وطلبت  كتابها، 
وعينيها،  وجنتيها   بتح�صني  
فقلت  لها  اأّن  عبد  الّنور �صّللو  

م�صّمم  ولي�َس  جّراح جتميل .

هل لديك ن�سائح مهمة 
لكل من يتوجه ملجال 

الت�سميم؟

الّن�صح  ملن  يريدون  التوّجه اإىل 
هذا  املجال  هو  اأن  يعلموا باأًنّ 
الّت�صميم هو  حظ  من  ي�صعى اإليه 
والتفّن فيه، حظ  الذين  يبغون 
بالّن�صبة   اأّما   واالإبداع،  التطوير  
ان�صحهم   به،  يعملون   للذين  
على   الكتاب   حمتوى   بو�صع 
الّت�صميم، وعدم  جتريد  الغلف  
يكونوا   واأن   املحتوى،  من  
االإن�صان   اإّن   حمرتفني،  ب�صطاء 
تقّيده  مبادئه  وحكمته  وعلمه، 

ولي�صت االأمواج، لذلك  يلزم  على  
امل�صّمم اأن  يكون  �صاحب مبداأ  
اأخلقي  �صوي و راقي، حّتى  اأّن  
الّتقليد  يف الّت�صميم و لي�س  من  
�صفة املبدعني، الأّن  االإبداع  هو  
ك�ش القدمي  و االإتيان  باجلديد، 
ولي�س الّتقليد، اأرى  اأّن  الّتقليد  يف  
وعدم  متّكن،  الّت�صميم  �صعف  
غلف   250 من  اأكرث   �صّممت  
معار�س   عّدة   يف   و�صاركت  
املعر�س   يف   ا   واي�صً وطنية 
 ،2019 "�صيل"  للكتاب   الّدويل  
الب�صمة  التي  ي�صنُعها  امُل�صّمم  
عن   واختلفه   اإبداعاته  هي  
االآخرين، واأن  يخرج عن  الّت�صابه  

وي�صعى  اإىل التفّرد باإبداعه .

ماهي طموحاتك 
وم�ساريعك يف امل�ستقبل؟

اأريد  التي  امل�صاريع  بني  من 
بلوغ  هي  حياتي  يف  اإجنازها 
اأ�صعى  الّت�صميم، كما  العاملية يف 
معتمًدا  مدّرًبا  اأكون  اأن  اإىل 
الّت�صميم  �شكة  طرف  من 

االأمريكية.

كلمة اأخرية ...

يُعطى  اأن   اأرجو   االأخري  ويف  
كباقي   ال�ّصامل   دوره   للم�صّمم  
على   يح�صل   واأن   الفنون  
احُلب   اأُر�صل   كما   فّنان،  بطاقة 
اإىل   والورد   واجلمال   والود  
جريدتكم   اأهل   جواهر   جميع  
ال�ّصلم   واأهديكم   واأ�صكركم    ،
و  ال�ّصلم   نا�شي  وجلميع  

املحّبة.

امل�سمم عبد الّنور�ساّللو "للو�سط" 

اأ�صعى اإىل بلوغ العاملية يف جمال الّت�صميم
عبد الّنور  �ساّللو املولود مبدينة �سيدي عي�سى ال�ساكن جنوب والية  البويرة   متاًما  يف  دائرة  برج  اخري�ص  بلدية  تاقديت، يوم  23  مار�ص  عام  2000 

ل على  بكالوريا  2018  وبكالوريا  2019  ، طالب بجامعة  اآكلي  حمند  اوحلاج البويرة  �سنة  اأوىل كّلية العلوم  االقت�سادية  والّتجارية  ، متح�سّ
و علوم الّت�سيري ، يحرتف  فّن  الّت�سميم ) اجلرافيك( ،كما  اأّنه قام بت�سميم  اأكرث  من  250 غالف  لكتب  متت  طباعُتها  من طرف  دور  ن�سر  خمتلفة، 

وتي و  من  بينها "دار املُثّقف" "دار للَعاملني" "دار اأنا َموُجود"، مدّرب  يف  الّت�سميم و ميار�ص الّتدريب  يف  مركزين، عبد الّنور  �ساّللو  عا�سق  للّتعليق  ال�سّ
له  الكفاءة  يف الّتقدمي  االإذاعي  اأو  الّتلفزيوين، مفتون  باللغة  العربية  واآخذ  يف تعّلِمها  والتعمق فيها ،كما  اأّن  له  عمال اأدبيا  باللغة  العربية  من  نوع 

اهلل. �ساء  اإن  قريًبا  "الّرواية"  �سي�سدر 
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�شدر حديثا عن من�شورات �شفاف ومن�شورات الختالف اجلزء الأول  من كتاب » 
الفل�شفة الإغريقية املرحلة الهلينية »للدكتور حممد جديدي اأ�شتاذ التعليم العايل 

بجامعة ق�شنطينة  وع�شو اجلمعية اجلزائرية للدرا�شات الفل�شفية ومدير حترير 
جملتها )جملة درا�شات فل�شفية( ويعد هذا املوؤلف اجلديد مرجعا حقيقيا لدى املهتمني  
والدرا�شني  والباحثني يف لفل�شفة  والذي يغو�ص يف دروب اأم العلوم ليربز اأ�شياء كثرية 

عن  فال�شفة الإغريق  ودور هوؤلء املفكرين يف  حتقيق الوعي احل�شاري .

حكيم مالك 

 جديدي: الفل�شفة 
الإغريقية تراث فكري 

اإن�شاين

�أن  جديدي  �مل�ؤلف  و�أكد   
تر�ث  �لإغريقية  �لفل�سفة 
�أر�دت  و�إن   ، �إن�ساين  فكري 
�حتكاره  �لنزعات  بع�ض 
لقد   ، غربيا  به  و�ل�ستئثار 
بعدما  للب�رشية  ملكا  باتت 
�حل�سارة  منها  ��ستلهمت 
به  ثقافيا  قب�سا  �لرومانية 
وعملت  وتف�قت  �نت�رشت 
على  �لإ�سالمية  �حل�سارة 
منها  و�ل�ستز�دة  ترجمتها 
طالها  �لذي  �لت�سييق  رغم 
�أوروبا  نح�ها  و��ستد�رت 
تاأخذ منها  �لنه�سة و�حلد�ثة 
وترمم  و�لنقد  �لعقالنية  روح 
لتبعث  �ملتناثرة  �أطر�فها 
�ملتجدد  ن�رها  �أول  فيها 
�أي�سا  فيها  وتبعت  و�ملتن�ع 
ومنها فتحا و�فقا �آخر للفرتة 
�لعبث  من  لي�ض   ، �ملعا�رشة 
عرثنا  �إن  �ل�سدفة  من  �أو 
�لفال�سفة  كبار  دفاتر  يف 

و�ملعا�رشين  �ملحدثني 
و�لرج�ع  �ل�سديد  �مليل  هذ� 
�لإغريق  لفال�سفة  �لأكيد 
در�سا، حتليال ونقد� ، تاأويال 
عرب  فل�سفاتهم  يف  وتدقيقا 
ن�س��سها و�سذر�تها �ملتبقية 
، ومل يكن رج�عهم لن�س��ض 
�أجل  من  �لقدمية  �لفل�سفة 
بل كذلك  �لق�س�ض و�لختبار 
من  و�ل�ستفادة  �لتب�رش  لغية 
درو�ض وحكم فال�سفة �لإغريق 
وحتيني �أ�سئلتهم �جل�هرية يف 
و�لأخالق  و�ملعرفة  �ل�ج�د 
�سياغتها  و�إعادة  و�ل�سيا�سة 
يخطئ   ، معا�رش  منظ�ر  من 
باأن  يعتقد  من  مرتني  �إذن 
�نتهت  �لإغريقية   �لفل�سفة 
�أغلقت  �لتي  �ملرحلة  من 
 529 �سنة  مدر�سة  �آخر  فيها 
مع �حلاكم ج�ن�ستيتيان ، ذلك 
لأنها بقت م�ستمرة ومتد�ولة 
هذ�  �ستى  ويطرق  �رش�   و�إن 
من ناحية  ومن ناحية �أخرى 
تاريخ  �أن  يخطئ  من يت�س�ر 
تخطي  ميكنه   �لفل�سفة 
�أو  �لي�نانية  �لفل�سفة  عقبة 
حتديد �نطالقة �أخرى لتاريخ 
�لع�دة  دون  من  �لفل�سفة 

يف  فيه،  �لإغريقية  للبد�ية 
كل  ع�دة للفل�سفة �لإغريقية 
و�لفل�سفات �لقدمية ثمة �سيء 
�لنابع  �لفكري،  �لإ�سباع  من 
�أ�س�ل  �إىل  ذ�تها  �لع�دة  من 
وجذوره  �لفل�سفي  �لفكر 
مالم�سة  من  �سيء   ، �لأوىل 
و�حلقيقة  �لأوىل  �حلكمة 
�لتي فقدت مع �لزمن  وم�سار 
�لبحث عنها �أ�سبه  مبن ينقب 
كثري�  يحفر  �لذهب   عن 
�لقليل  �إىل  يح�سل  ل  ولكنه 
�أو  هريقليط�ض  بتعبري  �لقليل 
كما قال �أفالط�ن » نفر قليل 
تلك  باأن��ر  �سيم�سك�ن  �لذين 

�حلكمة �لفل�سفية .

الأ�شتاذ بوداود عمري : 
جديدي يقّدم للقارئ 

اجلزائري والعربي كتابا 
�شامال وافيا عن الفل�شفة 

الإغريقية

عمري   ب�د�ود  �لأ�ستاذ  وقال 
بالأعمال  كثري�  نحتفي 
ونن�سى  �ل�سعرية،  �أو  �لرو�ئية 
كتبا مهمة يف �لفكر و�لفل�سفة، 
بذل �أ�سحابها جهد� كبري� يف 

�لفكرة  يل  خطرت  �جنازها؛ 
بتب�رشرّ  �أقر�أ  و�أنا  فا،  متاأ�سرّ
كتاب  من  ف�س�ل  و�إمعان، 
 : عن��ن  يحمل  جد�،  مهم 
�ألفه  �لإغريقية«،  »�لفل�سفة 
جديدي،  حممد  �لربوفي�س�ر 
جامعة  يف  �لفل�سفة  �أ�ستاذ 
�لكتاب  م��س�ع  ق�سنطينة، 
ي له، ولي�ض  لي�ض �سهال �لت�سدرّ
�أيرّ كان؛ ي�ستدعي  يف متناول 
�للغات  من  عدد  معرفة 
بحثا  ي�ستدعي  �لعاملية، 
ومر�جعة  وتنقيبا  عميقا، 
غريبا  فلي�ض  وجهد�.  ووقتا 
تتناول  �لتي  �لكتب  تندر  �أن 
�جلز�ئر  يف  لي�ض  �مل��س�ع، 
�ل�طن  يف  بل  فح�سب 
�ل�سديق  ولأنرّ  كله.  �لعربي 
جديدي،  حممد  �لدكت�ر 
خا�سة  لغة،  من  �أكرث  يجيد 
ويعرتف  �لجنليزية؛  �للغة 
�لأ�ساتذة،  من  �أقر�نه  جميع 
يف  جنح  �لعلمية؛  بكفاءته 
ومعريف،  علمي  كتاب  �جناز 
منه  منا�ض  ل  مرجعا  يعترب 
للطلبة و�لباحثني يف �لفل�سفة 
و�ملعا�رشة.  �لقدمية 
جديدي،  حممد  ��ستطاع 

�جلز�ئري  للقارئ  م  يقدرّ �أن 
و�فيا،  �سامال  كتابا  و�لعربي 
�لإغريقية  بالفل�سفة  يحيط 
ب��سفها تر�ثا فكريا �إن�سانيا، 
ف بها بثيماتها ورم�زها؛  يعررّ
تب�سيط  ي�رشحها، يف حماولة 
من  ولعل  للقارئ.  مادتها 
كثري�  �أفادت  �لتي  �لأ�سياء 
جديدي،  حممد  �ل�سديق 
وحتيينها،  م�سادره  تن�يع  يف 
خارج  زيار�ته  ��ستغالل 
�لعلمية؛  لال�ستز�دة  �ل�طن، 
كبار  مع  �لتقى  هكذ� 
يف  �ملعا�رشين  �لفال�سفة 
من  معهم،  وحتدث  �لعامل، 
�لأملاين  �لفيل�س�ف  بينهم 
�لكبري هابرما�ض، �لذي �لتقى 
به يف �أثينا �لعا�سمة �لي�نانية، 
ودود  ب�س��ض،  »رجل  وه� 
،وعليه  و�سفه  كما  و�إن�ساين« 
�لأ�ساتذة  من  فجديدي 
�لفل�سفة،  يف  �ملرم�قني 
منجز    عن  نتحدث  ونحن 
�لدكت�ر حممد  جديدي، يف 
�لرتجمة و�لتاأليف و�لتدري�ض، 
ولأنرّ  �لرجل مبثابة عامل؛  �أن 
�لعلماء مت���سع�ن بال�رشورة، 
�ض حممد جديدي وقتا  يخ�سرّ

يجمعنا،  �لذي  �لف�ساء  لهذ� 
متن�رّعة،  من�س�ر�ت  يكتب 
يعلق  �جلميع،  مع  يتفاعل 
بحكمة،  ر�أيه  يبدي  �أحيانا، 
�ل�ستفز�ز  عن  بعيد� 

و�لت�سنرّج.   

الكاتب حممد جديدي 
يف �شطور ...

باحث  جديدي  حممد 
�أ�ستاذ  جز�ئري،  و�أكادميي 
ق�سنطينة  بجامعة  �لفل�سفة 
بالفل�سفة  مهتم  �جلز�ئر.   ،2
�ملعا�رشة، خا�سة �لأمريكية، 
�لرب�غماتية، �حلد�ثة وما بعد 
�لتطبيقية  �لفل�سفة  �حلد�ثة، 
وفل�سفتها.  )�لبي��إيتيقا( 
من  �لعديد  على  وي�رشف 
�مل�ساريع �لعلمية، كما ي�ستغل 
مل�ساريع  م  وحمكرّ كخبري 
�إ�سافة  �جلامعية،  �لدر��سات 
رئا�سة  على  �إ�رش�فه  �إىل 
در��سات  جملة  حترير 
�جلز�ئرية  للجمعية  فل�سفية 
�لفل�سفية.من  للدر��سات 
فل�سفة  وترجماته:  م�ؤلفاته 
دي�ي«  ج�ن  عند  �خلربة 
�لفل�سفة:  بعد  »ما   ،2003((

�ل�سادر  رورتية«  مطارحات 
و  �لختالف  من�س�ر�ت  عن 
ببريوت  للعل�م  �لعربية  �لد�ر 
)2009( و ي�ستمل  هذ� �لكتاب 
مطارحات  من  طائفة  على 
�لفل�سفية  رورتي«  »ريت�سارد 
مقالت  ع�رشة  يف  جاءت 
ومناق�سة  لدر��سة  خ�س�ست 
�لفكرية  �لق�سايا  من  جملة 
رورتي  فل�سفة  تناولتها  �لتي 
م�ساءلت  بني  تت�زع  �لتي 
�سمن  ولغ�ية  منهجية  نقدية 
تخ�ض  و�أخرى  طروحاته 
لروؤية  وفقاً  عملية  م�سائل 
�لتي  �لرب�غماتية  رورتية 
و�لتاأمل  �لتجريد  �إىل  تذهب 
مبتعدة عن �لبعد �لنظري وله 
كتاب �آخر بعن��ن »هابرما�ض 
  .)2012( و�ل�س��سي�ل�جيا« 
�لرتجمة   « عن  كتاب  وله 
عن  �ل�سادر  فل�سفية  روؤية 
للدر��سات  بالحدود  م�ؤمن�ن 
�أي�سا  ولدية    ، و�لأبحاث 
�مل�ساهمات   من  جمم�عة 
جماعية  كتب  يف  �ملتمثلة 
وكذ�  مبجالت  ومقالت 
يف  �لعديدة  �مل�ساركات 

ملتقيات وطنية  ودولية.

الدكتور حممد جديدي ير�سد »الفل�سفة 
الإغريقية واملرحلة الهلينية« يف كتاب 

ال�شادر حديثا عن من�شورات �شفاف ومن�شورات الختالف 

ال�شادرة عن الهيئة العامة ال�شورية للكتاب

) نداء الكوكب الأحمر(.. رواية من اخليال العلمي لالأديبة لينا كيالين
وخيالهم  �لأطفال  �أدب  من 
لينا  �لكاتبة  تنتقل  �ل���سع 
�لعلمي  �خليال  �إىل  كيالين 
�لأحمر(  �لك�كب  )ند�ء  يف 
�إىل  ف�سائية  رحلة  عرب 
بها يافع  ك�كب �ملريخ يق�م 
ليكت�سف خفايا ذلك �لك�كب. 
ثالثة  بالزمن  كيالين  وتقفز 
لنا  لتنقل  �أكرث  �أو  عق�د 

�ملفرت�سة  رو�يتها  �أحد�ث 
دقيقة  علمية  معل�مات  عرب 
تقدمها  �لك�كب  ذلك  عن 
للنا�سئة و�ليافعني. )�أحالم �أم 
�لأول  �لف�سل  عن��ن  �أوهام( 
من �لرو�ية �لتي تتعر�ض فيها 
لذلك �حللم �لبعيد �لذي ر�ود 
منت�سف  منذ  �لف�ساء  علماء 
�لقرن �لع�رشين وه� �لهب�ط 

على ك�كب �ملريخ م�ست�رشفة 
�لقرن  منت�سف  يف  حتقيقه 
�لتط�ر�ت  �س�ء  �حلايل على 

�حلديثة �ملذهلة.
يافع  يق�سي  �لرو�ية  ويف 
�ملريخ  ك�كب  على  �إجازة 
وليله  �سمائه  عن  ليحدثنا 
و��سعة  وحجارته  وتر�به 
نهار�  �مللتهبة  �ل�سم�ض 

ليال  �ملنخف�سة  و�حلر�رة 
قبة  �سماه  عما  متحدثا 
�سماوية و�سقفا زجاجيا �سنع 
لكي يقي �لب�رش �مل�ست�طنني 
�لرو�ية  تقع  �ملريخ.  على 
�لعامة  �لهيئة  عن  �ل�سادرة 
 101 يف  للكتاب  �ل�س�رية 
�سفحة من �لقطع �ملت��سط 
كيالين  �لكاتبة  �أن  ويذكر 

يف  �ملاج�ستري  حتمل 
�أ�سهمت  �لزر�عية  �لهند�سة 
وبر�مج  يف �سحف وجمالت 
حملية  تلفزي�نية  �أطفال 
�إىل م�ؤلفاتها  �إ�سافة  وعربية 
ما  م�ؤلفا   150 بلغت  �لتي 
وكتب  ورو�يات  ق�س�ض  بني 

�أطفال.
 وكالت 

عن 89 عامًا

وفاة كيكي دميول اإحدى اأبرز ال�ساعرات اليونانيات املعا�سرات
ت�فيت كيكي دمي�ل، �إحدى 
�لي�نانيات  �ل�ساعر�ت  �أبرز 
و�حلائزة  �ملعا�رش�ت، 
لالأدب،  �لأوروبية  �جلائزة 
�أثينا،  يف  �أم�ض  �أول  م�ساء 

عن 89 عاماً.
�أثينا  يف  �مل�ل�دة  ودمي�ل 
�أول  ن�رشت   1931 �سنة 
�سن  يف  لها  �سعري  دي��ن 

قبل  و�لع�رشين،  �حلادية 
مكانة  لنف�سها  تفرد  �أن 
هامة على �ل�ساحة �ل�سعرية 
بعد  خ�س��ساً  �لي�نانية، 
نظرتها  بف�سل  �لثمانينات 
�لي�مية  للحياة  �خلا�سة 
و�لكربياء  و�ل�حدة  و�لن�ساء 

و�لزمن.
�أ�سهر  ترجمت  وجرت 

عدة  لغات  �إىل  دو�وينها 
ع�س��  وكانت  �لعامل،  ح�ل 

يف �لأكادميية �لي�نانية.
�ل�زر�ء  رئي�ض  و�أعرب 
كريياك��ض  �لي�ناين 
»�حلزن«  عن  ميت�س�تاكي�ض 
عرب  وكتب  دمي�ل،  ل�فاة 
�أحد  تفقد  »�لي�نان  ت�يرت 
�ل�سعرية  �أ�س��تها  �أهم 

من  جزًء  نفقد  وجميعنا 
�إح�سا�سها«.

وكانت دمي�ل نالت �جلائزة 
�سنة  لالأدب  �لأوروبية 

.2009
دمي�ل  كيكي  وفاة  وتاأتي 
رحيل  على  �سهر  بعد 
روك،  �أنغيالكي  كاتريينا 
�ل�سعرية  �لأ�سماء  من  وهي 

�ملهمة �أي�ساً يف �لي�نان بعد 
�حلرب �لعاملية �لثانية.

يف  خا�سة  مكانة  ولل�سعر 
�لي�نان، وقد نال �ل�ساعر�ن 
�لي�نانيان ج�رج �سيفريي�ض 
�إليتي�ض جائزة  و�أودي�سيا�ض 
 1963 يف  لالآد�ب  ن�بل 

و1979.
وكالت

من طرف اجلمعية الوطنية تراث »جزايرنا«

اإطالق تظاهرة« �سق�سيني« 
يف 29 فيفري بق�سر ريا�س 

البحر بالعا�سمة
�ل�طنية  �جلمعية  تنظم 
تظاهرة   « جز�يرنا  تر�ث« 
 29 �ل�سبت  ي�م   « »�سق�سيني 
 23 بح�سن  �جلاري   فيفري 
باجلز�ئر �لعا�سمة  و�ستنظم 
مع  بالتعاون  �لفعالية  هذه 
معهد �لآثار) جامعة �جلز�ئر 
ق�رش  �لفن�ن  ومركز   )02

ريا�ض �لبحر .
تظاهرة  و�ست�سهد     
»�سق�سيني«  �إقامة ج�لة عرب 
�نطالقا  �لق�سبة  حي  �أزقة 
و�سي�رشف   ،  23 ح�سن  من 
�ملا�سرت  طلبة  خرية  عليه 
و�لدكت�ر�ه مبعهد �لآثار وهذ� 
بعدما مت تاأطريهم من طرف 
 ، �لآثار  علم  معهد  �أ�ساتذة  
�لتظاهرة   هذه  �ستعرف  كما 
عليها  ي�رشف  ميد�نية  زيارة 
�خلبري بخبايا مدينة �جلز�ئر 

 ، عقاب  �لطيب  حممد 
ميد�نية  زيار�ت  و�ستتخللها 
علم  يف  �ملخت�سني  للطلبة 
�لق�سبة   معامل  لأهم   �لآثار 
وق�رش  �لكبري  كاجلامع 
وم�سجد  با�سا  م�سطفى 
من  وغريها  رم�سان  �سيدي 

�مل��قع �لأخرى .
�جلمعية  خ�س�ست  ولقد   
جز�يرنا  تر�ث«  �ل�طنية 
بيد�غ�جية  ور�سات   «
�ألغاز  فيها  لالأطفال  م�جهة 
ولعبة  و�لتيفناغ  وحماجيات 
�لتاريخ  قبل  ملا   7 �لعائالت 
�إىل  �ملبادرة   هذه  وور�سة  
ممكن  قدر  �أكرب   ن�رش  
�ل�سحيحة  �ملعل�مات  من 
�ل�رشح  هذ�  ب�ساأن  و�لعلمية 

�لأثري و�لتاريخي .
حكيم مالك
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ممن  النا�س  من  كبري  عدد  هناك 
ي�شعرون بنغزات حادة يف القلب اأو 

وخزات يف ال�شدر.
اآالم  عن  عبارة  القلب  نغزات  اأن 
من  الرغم  على  مفاجئة  حادة 
مع  دقيقتني،  تتعدى  ال  غالبًا  اأنها 
القلب  بنغزات  ال�شعور  ا�شتمرار 
الن�شاء  ينتاب  القلق  يبداأ  احلادة 
اللواتي ي�شعرن بهذه النغزات وذلك 
الأنه يعترب موؤ�رش قوي وخطري عن 
ال�شحية  امل�شاكل  بع�س  وجود 
املقال  هذا  ،من خالل  القلب  يف 
�شوف نتعرف عن اأ�شباب االإ�شابة 
بنغزات القلب لدى ال�شيدات وكيف 

ميكن عالجها.

اأ�شباب ال�شعور بنغزات القلب
احلياتية ال�شغوط   1-

اإىل  املوؤدية  العوامل  اأكرث  من 
القلب  يف  حادة  بنغزات  االإ�شابة 
ال�شدر  يف  باالأمل  ال�شعور  مع 
من  للكثري  املراأة  تعر�س  هي 
القا�شية  احلياتية  ال�شغوطات 
وهذا ي�شبب ال�شعور بالتوتر والقلق 
اإىل  يوؤدي  الع�شبي الذي  ال�شد  مع 
وتعر�شه  القلب  �رشايني  انقبا�س 
مل�شاكل خطرية ينتج عنها ال�شعور 

بهذه النغزات و الوخزات.

القلب ع�شلة  اعتالل   2-

ال�شعور بنغزات يف القلب كذلك قد 
ببع�س  القلب  اإ�شابة  ب�شبب  تكون 
منها  املزمنة  ال�شحية  امل�شاكل 

وم�شاكل  القلب  ع�شلة  اعتالل 
عن  امل�شوؤولة  القلب  �شمامات 
�شخ الدم واالأك�شجني اإىل اجل�شم. 
نتيجة الإعتالل ع�شلة القلب فاإنها 
اإىل  الدم  و�شول  منع  يف  تت�شبب 
ال�شدر لعدة ثوان وخاللها ت�شاب 
املراأة بهذه النغزات، كذلك اإ�شابة 
القلب ببع�س امل�شاكل منها اإرتخاء 
ا�شطراب  اأو وجود  القلب،  �شمام 
يف نظم القلب، واالإ�شابة بالغ�شاء 

القلبي اأو اجللطات الدموية.

ال�شهرية الدورة   3-

بنغزات  املراأة  ت�شعر  ما  عادة 
حادة يف القلب قبل موعد الدورة 
نتيجة  وهذا  قليلة  باأيام  ال�شهرية 
حتدث  التي  الهرمونية  التغريات 
الن�شاء  جتد  ولذلك  املراأة  جل�شم 

بنغزات  لالإ�شابة  اأكرث عر�شة  هن 
ال�شعور  م�شاحبة  احلادة  القلب 

باأمل يف الثديني.

والقولون  الأنيميا   4-
الع�شبي

والعوامل  ا  اأي�شً االأ�شباب  من 
�شعور  اإىل  توؤدي  التي  ال�شحية 
هي  القلب  يف  بنغزات  املراأة 
اإ�شابتها بفقر الدم احلاد واالأنيميا 
ال�شديدة. نق�س الدم ي�شّبب زيادة 
معدل نب�شات القلب مما يوؤدي اإىل 
كذلك  احلادة،  بالوخزات  ال�شعور 
القولون  مبر�س  امل�شابة  املراأة 
لل�شعور  عر�شة  اأكرث  هي  الع�شبي 
بهذه النغزات القلبية احلادة والتي 
رمبا ت�شل اإىل نوبة قلبية مفاجئة.

اأخرى اأ�شباب   5-

االأ�شباب  بع�س  ا  اأي�شً هناك 
التي  االأخرى  املر�شية  والعوامل 
القلب  بنغزات  ال�شعور  اإىل  توؤدي 
املفا�شل  التهابات  اأهمها  من 
ووجود م�شاكل يف اجلهاز اله�شمي 
باملرئ  ارجتاع  وجود  اأو  واالأمعاء، 
االإ�شابة  اأو  املعدة،  حمو�شة  اأو 
احلاجز،  احلجاب  يف  بفتق 
والتعّر�س املفاجئ للحرارة العالية 
املري�شات  ا  اأي�شً ال�شديد.  الربد  اأو 
هذا  الرئوي  باالإلتهاب  امل�شابات 
باالإ�شافة اإىل عادة التدخني ال�شيئة 
مما  امللوث  الهواء  وا�شتن�شاق 
ت�شبب عدم و�شول كمية االأك�شجني 
غري املتدفق اإىل القلب ويوؤدي اإىل 
مع  ال�شدر   يف  حاد  باأمل  ال�شعور 

عدم القدرة على التنف�س. 

 نوم القيلولة.. ماذا يفعل اأ�شباب ال�شعور بالنغزات يف القلب وعالجها
باجل�شم و�شغط الدم؟

قيلولة  ياأخذ  وهو  موظفيه  الأحد  املدير  روؤية  تثري  رمبا 
اأثناء العمل غ�شبه، وقد يعمد اإىل اتخاذ اإجراءات �شارمة 
لكن  اعترب  ملن  عربة  ليجعله  مبثله  يقوم  من  و�شد  �شده 
حياة  تنقذ  قد  القيلولة  اأن  هي  املوؤكدة  العلمية  احلقيقة 

هذا املوظف، بح�شب ما ك�شف بحث جديد.
فاإن  اليونانيني،  الباحثني  من  عدد  اأجراه  لبحث  ووفقا 
القيلولة يف و�شط النهار لها فوائد �شحية خفية، كما ذكرت 

�شحيفة »ذي �شتار« الربيطانية.
خالل  �رشيعة  قيلولة  اأن  اليونانيون  الباحثون  ويعتقد 
النهار ميكن اأن تقلل �شغط الدم، ب�شورة ملحوظة، االأمر 
الذي يقلل كثريا من فر�س االإ�شابة بنوبة قلبية اأو جلطة 

دماغية.
وجاءت خال�شة البحث اليوناين بعد جمع بيانات الأكرث من 
اعتيادية  قيلولة  اأن  الباحثون  وجد  حيث  اأ�شخا�س،   210
اإىل  به  وتهبط  الدم  �شغط  ارتفاع  من  تقلل  �شاعة  ملدة 

احلالة االعتيادية.
اإىل  اأدت  �شاعة  ملدة  قيلولة  اأن  اأي�شا  النتائج  واأظهرت 
الدرا�شة  يف  امل�شاركني  دم  �شغط  يف  ملحوظ  انخفا�س 
الدم  االنخفا�س يف �شغط  العلماء مقدار  العلمية، وحدد 
زئبقي  ميليمرت   3 بحوايل  النهار  ال�شاعة يف  قيلولة  خالل 

يف املتو�شط.

اأ�شباب »خفية« الرتفاع 
�شغط الدم

من املعروف اأن الرتفاع �شغط الدم اأ�شباب معروفة تتعلق 
بالنظام الغذائي والتمرينات الريا�شية وعادات النوم، اإال اأن 
هناك عادات اأخرى ال يعرفها كثريون تزيد من م�شاعفات 

هذا املر�س.
لها  اأربع عادات  اأن هناك  اإىل  نيوز«  واأ�شار موقع »فوك�س 

تاأثري �شلبي على �شغط الدم وهي:

العقاقري 

ميكن لالأ�شخا�س الذين ي�شتخدمون االأدوية التي ال حتتاج 
اإىل و�شفة طبية، كتلك التي ت�شتعمل لعالج االأوجاع واالآالم 

الب�شيطة، اأن يالحظوا ارتفاعا يف �شغط الدم لديهم.
اأو  لاللتهابات  امل�شادة  العقاقري  اإن  االأطباء  ويقول 
االحتقان، اأو تلك امل�شتخدمة يف حتديد الن�شل، باالإ�شافة 
اإىل اأدوية ال�رشطان واملن�شطات، ميكن اأن ت�شاهم يف زيادة 

�شغط الدم.
القهوة وال�شاي

عدة  وم�رشوبات  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  ي�شاهم 
اأخرى، يف ارتفاع �شغط الدم. ومن هنا ين�شح االأطباء باأال 
تتجاوز ن�شبة الكافيني اليومية 300 ميلي غرام، اأي حوايل 

فنجانني اإىل 3 من القهوة يوميا. 

العمر  منت�شف  يف  الذين  االأ�شخا�س 
من  الوقوف  عند  بالدوار  وي�شعرون 
اأكرث  يكونون  قد  اال�شتلقاء  و�شعية 
ال�شكتة  اأو  باخلرف  لالإ�شابة  عر�شة 

الدماغية يف امل�شتقبل.
حدوث  ب�شبب  هو  بالدوخة  ال�شعور 
الدم،  �شغط  يف  مفاجئ  انخفا�س 
�شغط  انخفا�س  با�شم  يعرف  والذي 
 orthostatic( االنت�شابي  الدم 
كان   )hypotension- OH
امل�شاركني الذين يعانون من انخفا�س 
عر�شة  اأكرث  االنت�شابي  الدم  �شغط 

االإ�شابة  اأو  باخلرف  االإ�شابة  خلطر 
ب�شكتة دماغية.

االنت�شابي  الدم  �شغط  انخفا�س 
لذا  القلب،  باأمرا�س  �شابًقا  ارتبط 
قد يكون قيا�س انخفا�س �شغط الدم 
و�شيلة  العمر  منت�شف  يف  االنت�شابي 
الذين  االأ�شخا�س  لتحديد  جديدة 
يحتاجون اإىل مراقبة دقيقة الأعرا�س 

اخلرف اأو ال�شكتة الدماغية.
باملزيد  للقيام  حاجة  هناك 
اأ�شباب  لتو�شيح  الدرا�شات  من 
من  لو�شع  وكذلك  االرتباط  هذا 

ا�شرتاتيجيات الوقاية املمكنة.
اأن  هو  الدرا�شة  على  القيود  اأحد 
النخفا�س  اختبارهم  مت  امل�شاركني 
اأثناء  فقط  االنت�شابي  الدم  �شغط 
الفح�س االأويل، لذلك قد ال يعك�س اأي 

تغيري يف �شغط الدم مبرور الوقت.

خالل الدرا�شة
9.1% من امل�شاركني اأ�شيبوا باخلرف 
الدماغية  ال�شكتة  اأ�شيبوا  و%7.1 

االإقفارية.
امل�شابني  امل�شاركني  من   %12.5

بانخفا�س �شغط الدم االنت�شابي وقت 
اإجراء الفح�س االأويل اأ�شيبوا باخلرف 

و15.2% اأ�شيبوا ب�شكتة دماغية.
انخفا�س  اأن  اإىل  ت�شري  الدرا�شة  هذه 
اخلطر  عوامل  اأحد  هو  الدم  �شغط 
املحتملة لال�شابة باخلرف لدى بع�س 

النا�س.
الدماغية  ال�شكتة  جمعية  تو�شي 
والتاأكد  بانتظام،  الدم  �شغط  بفح�س 
اأي  تغري  اإذا  الطبيب  اإىل  التحدث  من 
اأي  من  قلقاً  املري�س  واجه  اأو  �شيء 

�شيء.

الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر االإ�شابة باخلرف

علماء يحذرون من بكترييا ثالثية االأخطار!
ك�شف علماء اأمريكيون من مركز مقاومة امل�شادات 

احليوية اإميوري، يف موؤمتر اجلمعية االأمريكية 
لعلم االأحياء الدقيقة، عن ميكروب جديد من 

» Klebsiella pneumoniae« امل�شبب ملر�س 
االتهاب الرئوي. واأ�شار العلماء اإىل اأن هذه ال�شاللة 

اجلديدة من البكترييا تعد تهديدا ثالثيا على الب�رشية 
الأنها مقاومة لنوعني اأ�شا�شيني من امل�شادات 
احليوية، وعلى وجه اخل�شو�س كل امل�شادات 

احليوية من جمموعة كاربابينيم، والأنها قوية للغاية 
و�رشيعة االنتقال من �شخ�س اإىل اآخر. ومت الك�شف 
يف وقت �شابق عن انت�شار هذه ال�شاللة امليكروبية 

اخلطرية يف اأحد م�شت�شفيات ال�شني عام 2016، 
 Lancet Infectious« وكتبت عنها اآنذاك جملة
Diseases«. ومع اأن درا�شة املر�س الذي اأ�شاب 

اأمريكية ب�شبب هذه امليكروبات م�شتمرة، اإال اأن 
العلماء لي�شوا را�شني عن البيانات التي تو�شلوا اإليها 
ب�شاأن هذا امليكروب اجلديد، ب�شبب قدرته املذهلة 
على االنت�شار ال�رشيع، وحذر العلماء اأي�شا من ازدياد 

االأمرا�س الرئوية يف امل�شتقبل ودعوا زمالءهم 
الباحثني يف هذا املجال ملراقبة البكترييا اجلديدة 

عن كثب ون�رش كل جديد عنها.

�شحة
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احلجاز: مدر�سة   -1
ومثلت   , الأم  املدر�سة  وهي 
املذهب  يف  الأثري  الإجتاه 
. املدنيني  مالك  تالمذة  ومثلها 
واملدنيون م�سطلح يق�سد به كبار تالمذة 
مالك يف املدينة من اأمثال :عثمان بن 
والأخوين   , كنانة)185هـ(  بن  عي�سى 
بن  املاج�سون)212هـ(ومطرف  ابن   :
اهلل  , عبد  بن مطرف)220هـ(  اهلل  عبد 
حممد   , )186هـ(  ال�سائغ  بن  نافع  بن 
.)19( ونظرائهم   , �سلمة)216هـ(  بن 

بتقدمي  التيار  هذا  متيز  وقد 
العمل  على  النبوية  الأحاديث 
وقد  والتابعني..  ال�سحابة  واآثار 
ابن  امل�رصيني  من  التيار  هذا  اأيد 
حبيب. ابن  الأندل�سيني  ومن  وهب 
العراق: 2-مدر�سة 
ظهور  لبداية  م�رصحا  الب�رصة  كانت 
مذهب مالك يف اأر�ض ال�سواد على يد 
بع�ض تالمذته كعبد الرحمن بن مهدي 
بن ح�سان العنربي )198هـ( وعبد اهلل بن 
م�سلمة بن قعنب )222/221هـ( واأحمد 
لكن  بالراهب,  امللقب  املعذل  بن 

الطبقة  اإل يف  بقوة  يظهر  املذهب مل 
 : زيد  بن  حماد  اآل  ق�ساء  اأيام  التالية 
اأحد  اإ�سماعيل  القا�سي  منهم  وكان 
مالك,  بعد  بالإجتهاد  لهم  �ُسهد  الذين 
قال الباجي :)ومل حت�سل هذه الدرجة 
بعد مالك اإل لإ�سماعيل القا�سي( )20(.
التحليل  اإىل  متيل  املدر�سة  وهذه 
املنطقي لل�سور الفقهية , والإ�ستدلل 
هذه  رجالت  اأبرز  ومن  الأ�سويل. 
تاأثري  لهم  كان  –والذين  املدر�سة 

وا�سح- : القا�سي اإ�سماعيل , والقا�سي 
 , )398هـ(  الق�سار  بن  احل�سن  اأبو 
وعبد  )422هـ(  الوهاب  عبد  والقا�سي 
اهلل بن احل�سني )ابن اجلالب( )378هـ( 
)375هـ(.. الأبهري  بكر  اأبو  وال�سيخ 
 عمرو�ض , اآخر فقهاء املالكية ببغداد.
امل�رصية: املدر�سة   -3

املدار�ض  بني  القيادة  مركز  احتلت 
 , القا�سم  ابن  بزعامة  املالكية 
والأندل�ض  اإفريقية  مدر�سة  واعتمدها 

�سماعات  كانت  كما   , كليا  اعتمادا 
مالك  عن  ومروياته  احلكم  عبد  ابن 
حظوة  ذات  القا�سم  وابن  وا�سهب 
�ساركتها  العراقية  املدر�سة  عند 
/�سحنون. القا�سم  ابن  مدونة  فيها 

منهج  رائدة  املدر�سة  وتعتربهذه 
 , احلديث  جانب  اإىل  العمل  اعتماد 
خالفا للمنهج احلجازي , وهذا املنهج 
املذهب  �ساد  الذي  هو  امل�رصي 
املالكي وتبنته اأكرثية مدار�ض املذهب.

: املغربية  4-املدر�سة 
املغرب  يف  ال�سائد  املذهب  كان 
اإىل   , النعمان  الإمام  مذهب   , وتون�ض 
ا�رص�ض.. وابن  زياد  بن  علي  دخل  اأن 
فبدا  وغريه  الفرات  بن  اأ�سد  وبعدهما 
جاء  اأن  اإىل  النت�سار  يف  املذهب 
اأيامه.. يف  املذهب  فغلب  �سحنون 
وما املدونة اإل نتيجة تعاون املدر�سة 
امل�رصية والقريوانية , فقد اأمالها ابن 
�سحنون  وتدقيق  اأ�سد  مببادرة  القا�سم 
�سمان  التون�سية  املدر�سة  وتولت 
واأهم  وتدري�سها...  بن�رصها  لها  احلياة 
–التون�سية/ املدر�سة  هذه  مميزات 
ت�سحيح  على  احلر�ض  القريوانية- 
الإحتمالت  وجوه  وبيان  الروايات 
ما  ح�سب  على  احلروف  و�سبط 
21.. الآثار  وتتبع  ال�سماع  يف  يقع 
انه  اإل  الفرع  هذا  ظهور  تاأخر  ورغم 
للمذهب  املمثل   : بعد  فيما  �سي�سبح 
عامة  العربي  املغرب  يف  املالكي 
هذا  تعر�ض  وقد  خا�سة.  والأندل�ض 
اجلناح لهزات كبرية وعديدة , لكنه �سمد 
اأمامها , وهي يف غالبها هزات �سيا�سية..

ا�سطالح  يف  املغاربة  والعلماء 
 , القريواين  زيد  اأبي  ابن   : املتاأخرين 
خلف  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  وابو 
 , )403هـ(  القاب�سي(  )ابن  املعافري 
و�ساح  بن  حممد  بن  حممد  بكر  وابو 
 , والباجي   , )333هـ(  اللباد(  )ابن 
واللخمي , واأبو القا�سم عبد الرحمن بن 
حمرز )450هـ(, وابن عبد الرب )463هـ( 
واأبوالوليد بن ر�سد اجلد )520هـ( , واأبو 
بكر بن العربي )543هـ( , والقا�سي �سند 
بن عنان بن اإبراهيم )اأبو علي( )541هـ(
الأندل�ض: مدر�سة   -5
موؤ�س�سها زياد بن عبد الرحمن امللقب 
واأول  غريها(  وقيل  )193هـ  ب�سبطون 
وكان   , الأندل�ض  اإىل  املطاأ  اأدخل  من 
تثبيت  يف  الف�سل  له  كان  تلميذ  له 
بن  يحيى  وهو  بالأنل�ض  املذهب 
عبد  الأمري  م�ست�سار  الليثي  يخيى 
هذه  بني  فرق  ول  احلكم.  بن  الرحمن 
بل  املغربية  واملدر�سة  املدر�سة 
من  عددا  اأن  خا�سة   , لها  امتداد  هي 
املغرب. اإىل  هاجروا  الأندل�ض  علماء 

�ملد�ر�س �ل�سهرية يف تاريخ �ملذهب �ملالكي

من �أجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى 
اأ�سلحة املوؤمن, كان ال�سحابة عندما ي�ساألون 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيء كان 
الوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(, كما قال 
ْمررِ َوامْلَيْ�رصرِ ُقْل  -تعاىل-: }يَ�ْساأَلُونََك َعْن اْلَ

َما اإرِثٌْم َكبرِرٌي{, ومثيالتها كثرية, اأما يف �ساأن  يهرِ فرِ
ي َعنرِّي{؛  بَادرِ الدعاء؛ فقد قال: }َواإرَِذا �َساأَلََك عرِ
يٌب{, فلم  فلم يقل: فقل, واإمنا قال: }َفاإرِينرِّ َقررِ

يجعل اهلل بينه وبني عباده اأي وا�سطة, حتى 
اأ�رصف اللق �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 

هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك 
كان عمر بن الطاب يقول: اإين ل اأحمل هم 
يُب  الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُجرِ

{, ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء,  اعرِ اإرَِذا َدَعانرِ َدْعَوَة الَدّ
وهذا الذي يجب اأن نهتم به, اأن يخرج الدعاء 
ب�سدق واإخال�ض, بت�رصع وانك�سار, بال اإثم 

ول قطيعة رحم, وعلى العبد اأن يتخرَيّ اأوقات 
الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم اجلمعة, وعند نزول 
املطر ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان 

والإقامة, واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده وال�سالة 
على النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم, ويكون 
متو�ساأ م�ستقبل القبلة رافًعا يديه م�سمومتني 

بذل وانك�سار, فحري به وهو على هذه احلال اأن 
ي�ستجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك 

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن 
الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«, 

ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي اهلل 
اأيوب؛ ملا اأ�سابه ما اأ�سابه من املر�ض, 
 ّ قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَينرِ
نَي{؛  مرِ احرِ ْرَحُم الَرّ ُّ َواأَنَْت اأَ نرَِي ال�رُصّ َم�َسّ

ن اهلل }َفَك�َسْفنَا  فكانت الإجابة مبا�رصة مرِ
ْن �رُصٍّ{, وكذلك ملا ا�ستاق زكريا  َما برِهرِ مرِ
عليه ال�سالم للولد, قال بخ�سوع تام هلل 

-تعاىل-: }ربرِّ َل تََذْرينرِ َفْرًدا َواأَنَْت َخرْيُ 
ثرِنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�رصة:  الَْواررِ

لَْحنَا  }َفا�ْستََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه يَْحيَى َواأَ�سْ
لَُه َزْوَجة{.

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

الأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
ومر�ساته,  -تعاىل-  اهلل  طاعة  يف 
اهلل  ي�سخط  ما  كل  عن  حتجز  وباأن 
اأعظم  من  اهلل  وعال.وذكر  -جل 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة ول�سيما 
قال  ون�سيانهم,  النا�ض  غفلة  عند 
بع�ض ال�سلف :»ذاكر اهلل يف الغافلني 
املنهزمة,  الفئة  يحمي  الذي  كمثل 

لهلك  النا�ض  ولول ذكر اهلل يف غفلة 
النا�ض«, ويف الأثر »لول �سيوخ ركع, 
ل�سب  ر�سع  واأطفال  ركع,  وبهائم 
عليكم العذاب �سبا«. وقال ابن القيم 
-رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد 
عن الذكر يكون بعده عن اهلل«, وقال: 
ل  وح�سة  اهلل  وبني  بينه  الغافل  »اإن 

تزول اإل بالذكر«.

على �مل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة, النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي, فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  املوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال, يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواترِ والأر�ضرِ مئَة َرحمة, كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإرَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماءرِ والأر�ضرِ ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. بَاُق ما بنََي ال�َسّ رحمٍة طرِ
ها, والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض, َفاإرِذا كان يوُم  ُف الَوالرِدةُ على َولَدرِ نَْها يف الأر�ضرِ َرحمة, فبها تَعطرِ )) َفَجَعَل مرِ
ياَمةرِ اأَكَملََها برِهذهرِ الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم, اإن�سانة تريد لبنها  القرِ

كل �سعادة, تعرى من اأجله, جتوع من اأجله, ت�سحي بالغايل والرخي�ض من اأجله, ول تنتظر منه �سيئاً, هذه الأم.

من هم �لأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى , الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم , فيلتزمون 

اأوامره , ويجتنبون نواهيه . 
يَاةرِ  يَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْصَى يفرِ احْلَ ْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَّذرِ رِ ل َخْوٌف َعلَيْهرِ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإرَِنّ اأَْولرِيَاَء اهلَلّ

يُم ( يون�ض/62-64 ,قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  رِ َذلرَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظرِ يَل لرَِكلرَِماترِ اهلَلّ َرةرِ َل تَبْدرِ نْيَا َويفرِ اْلآخرِ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون , كما ف�رصهم ربهم , فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
ْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة , ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا . َخْوٌف َعلَيْهرِ

ر اهلل . وقد ورد هذا يف  وقال عبد اهلل بن م�سعود , وابن عبا�ض , وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذكرِ
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه , قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال ول اأن�ساب , 
وجوههم نور على منابر من نور , ل يخافون اإذا خاف النا�ض , ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإرَِنّ 

ْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألباين يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  رِ ل َخْوٌف َعلَيْهرِ اأَْولرِيَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رصف ي�سري . 
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فني
حمامي عمرو دياب ُيكذب 

حممد رم�شان
  

ا�شتنكر حمامي الفنان عمرو 
عبدالعزيز،  اأ�رشف  دياب، 
رم�شان  حممد  الفنان  اتهام 
وراء  بالوقوف  »دياب«  ولـ  له 
يف  ا�شتهدفته  التي  احلملة 
اأ�رشف  الطيار  مع  اأزمته 
عبدالعزيز،  وقال  اأبوالي�رش. 
حمامياً  لي�ش  اإنه  بيان،  يف 

للمطرب الكبري الذي مل يذكر ا�شمه فح�شب، واإمنا يعمل مع العديد 
عز  اأحمد  واأبرزهم  االإنتاج،  و�رشكات  والريا�شة  الفن  م�شاهري  من 
وهاين رمزي وعمرو �شعد واأحمد �شعد وداليا البحريي ونرمني الفقي 
وح�شام ح�شن  �شحاتة  وح�شن  وع�شام احل�رشي  توفيق  واإيهاب  ونور 
و�شقيقه اإبراهيم ح�شن وعبداهلل ال�شعيد ووليد �شليمان. وعن ت�رشيح 
رم�شان باأن الق�شاء اأن�شفه بعد �شدور حكم غيابي �شده، رد املحامي 
قائاًل: حمكمة جنح م�شتاأنف الدقي قد اأ�شدرت حكماً ح�شورياً نهائياً 
بتغرميه 100000 جنيه والتعوي�ش املدين املوؤقت 10001 جنيه بتاريخ 

.2019/6/26
يذكر اأن حممد رم�شان قد اأديل بهذه الت�رشيحات عند حلوله �شيفاً 
حلقات  اأول  يف  ال�شبت،  اأم�ش  م�شاء  االإبرا�شي،  وائل  االإعالمي  عل 

برناجمه »التا�شعة« املذاع على �شا�شة التليفزيون امل�رشي.

الفّنانة �شبا مبارك توا�شل ت�شوير 
م�شل�شل« حار�س اجلبل«

مبارك،  �شبا  الفنانة  توا�شل 
م�شل�شلها  يف  دورها  ت�شوير 
ون�رشت   . اجلديد  الدرامي 
التي  لل�شخ�شية  �شورا  �شبا، 
عرب  بامل�شل�شل،  تقدمها 
ح�شابها على موقع التوا�شل ، 
وعلقت : » يف ، رم�شان2020 
، حار�ش اجلبل، رمال... �شبا 
 fortuna اإنتاج  ومن  رياحنة،  منذر  النمر،  عبداملح�شن  مبارك، 
امل�شل�شل   .saed alhawari واإخراج   ،media production
رياحنة  ومنذر  مبارك،  و�شبا  النمر،  عبداملح�شن  ال�شعودي  بطولة 
وخالد القي�ش، ويقدم خالل اأحداثه ق�ش�ش القبائل، ويدور العمل يف 
ا  عام اأطلق عليه عام املوت الذي �شهدت فيه املنطقة جوًعا واأمرا�شً
وبالرغم من ذلك  والغزوات  اإقامة احلروب  اإىل  اأدى  وجفاًفا وهو ما 
يثبت احلب نف�شه و�شط هذه االأحداث، وي�شهد العمل اأجمل ق�ش�ش 

احلب يف زمن النزاعات.

النجم هاري�شون فورد يح�شر 
العر�س الأول لفيلمه

فورد   النجم  هاري�شون  ح�رش 
 The Call« العر�ش االأول لفيلمه
of the Wild« يف لو�ش اأجنل�ش، 
اأم�ش االأول. النجم البالغ من العمر 
يف  زمالئه  برفقة  كان  عاماً،   77
جي،  وكارا  �شاي،  عمر  العمل 
ووديل،  وكولني  جيالن،  وكارن 
كاري  واملخرج  نوتاري،  وتريي 

�شاندرز.
عن  حتكي  الر�شمية  الفيلم  وق�شة 

راأ�شاً  الهادئة  املحلية  حياته  تنقلب  القلب  كبري  كلب  وهو   ،»Buck«
ونقله  كاليفورنيا  منزله يف  من  فجاأة  اقتالعه  يتم  عندما  على عقب 
اإىل براري غريبة يف« Alaskan Yukon »خالل حمى الذهب التي 
ح�شلت عام 1890.  ولقد مت عر�ش  هذا الفيلم ر�شمياً يف دور العر�ش 

االأمريكية ابتداء من  21 فيفري اجلاري.

اإنريكي  االإ�شباين  املغني  تاألق 
اإغلي�شيا�ش يف حفل غنائي مبدينة 
فعاليات  �شمن  ال�شعودي  العال 
حيث  طنطورة«،  »�شتاء  مهرجان 
ا�شتقبله اجلمهور بحفاوة والتقط 
معه ال�شور ويف بع�ش اللحظات مل 
يرتدد حتى يف عناقه لتنك�رش بذلك 
املغني  بني  ثقافية  حواجز  اأي 

االأوروبي وجماهري اململكة.
بالكاد  يت�شع  �شغري  م�رشح  وعلى 
االأمر  بهم  انتهى  �شخ�ش  لـ500 
لي�شاهدوا  مقاعدهم  عن  بعيدا 
اإجلي�شيا�ش عن قرب، قدم املغني 
جمموعة  املا�شية  الليلة  ال�شهري 
 »Hero« مثل  اأغنياته  اأجنح  من 

.»Bailamos»و »Tonight»و
حلظة  كل  يف  اإجلي�شيا�ش  وتفاعل 
تقدمي  قبل  و�شاألهم  مع اجلماهري 
اأم  »باالإ�شبانية  اأغنياته  اإحدى 
ن�شختهم  الختيار  باالإجنليزية؟« 
احلا�رشين  لريد  املف�شلة، 

»بالعربية«.
الأود  »كنت  مازحاً  املغني  وقال 
الن�شخة  النهاية  يف  ليقدم  ذلك«، 
االإ�شبانية، لكنه حاول ترديد بع�ش 

الكلمات بالعربية مثل »�شكراً«.
الن�شاء،  من  اجلمهور  اأغلب  وكان 
اأنهن  اأكدن  منهن  كبري  وقطاع 
منهن  طلب  حني  عازبات 

اإجلي�شيا�ش اأن يرفعن اإيديهن.

ويعد هذا ثاين حفل لنجل املغني 
االإ�شباين ال�شهري خوليو اإغلي�شيا�ش 
ال�شعودية، حيث �شبق  يف اململكة 

العربي  بالبلد  حفالته  اأوىل  وقدم 
»فورموال  بطولة  فعاليات  �شمن 

اإي-الدرعية« عام 2018.

اإنريكي اإغلي�شيا�س يتاألق يف مهرجان »�شتاء طنطورة« بال�شعودية

معر�س فني جماعي حول الرتاث 
اجلزائري بالعا�شمة 

افتتح  اأول اأم�ش باجلزائر العا�شمة 
معر�ش جماعي يف الفن الت�شكيلي 
الواليات  خمتلف  من  فنانا   13 لـ 
التي  اإبداعاتهم  خالله  قدموا 
املختلفة  الفنية  روؤاهم  عك�شت 
عنوان  وحتت  اجلزائري.  للرتاث 
الفن  رواق  يقدم  اجلزائر«  »نور 
فنيا  عمال   30 حوايل  »الطاوو�ش« 
يف  تتنوع  زيتية  لوحات  اأغلبها 
موا�شيعها وروؤاها الفكرية كما يف 
توجهاتها الفنية التي تراوحت بني 
والواقعية  والتعبريية  االنطباعية 
ومن  واملنمنمات.  الزخرفة  وكذا 
هذا  يف  امل�شاركني  الفنانني  بني 
الهادي  عبد  طالبي  املعر�ش 
يعر�ش  الذي  تيمو�شنت  عني  من 
االنطباعية  لوحاته  اآخر  من  عددا 
احل�شان«  على  »جولة  غرار  على 
املاندولني«  على  و«العازفة 
با�شتعمال  تتميز  اإبداعات  وهي 
متباينة  وبتدرجات  زاهية  األوان 
باخللفيات  تعلق  ما  وخ�شو�شا 
جهته  من  ويعر�ش  والظالل. 
زريب  اأحمد  ال�شلفاوي  الت�شكيلي 
اآخر ما اأبدعته اأنامله يف املدر�شة 
الواقعية حيث تعك�ش اأعماله »ثراء 
منطقته  يف  ال�شامتة«  الطبيعة 
ومتتاز خ�شو�شا بدقتها يف جت�شيد 

يربز  ال�شحراء  عمق  ومن  ال�شوء. 
عمالن تعبرييان جديدان للت�شكيلي 
ال�شاب نوي�رش ناجم من مترنا�شت 
حيث  »الطاوو�ش«  رواق  بها  ازدان 
يعك�شان ثراء وتنوع الرتاث يف واليته 
كالتعابري الثقافية التارقية ومالب�ش 
واإىل  وحليها.  التقليدية  املنطقة 
يقدم  الت�شكيلية  االأعمال  جانب 
اأي�شا هذا املعر�ش -الذي ت�شتمر 

مار�ش   15 غاية  اإىل  فعالياته 
يف  االإبداعات  من  عددا  املقبل- 
ال�شورة الفوتوغرافية والنحت لكل 

من اآمال دكار وزليخة رديزة.
ومنظمة  الرواق  موؤ�ش�شة  وقالت 
-التي  اآمال  ميهوب  املعر�ش 
در�شت تاريخ الفن بجامعة باري�ش- 
اأن هذا املعر�ش يجمع »ت�شكيليني 
من  �شاعدين  واآخرين  متمر�شني 

عرب  يج�شدون  الواليات  خمتلف 
كل  اجلزائري،  الرتاث  اإبداعاتهم 

وتياره ومل�شته الفنية«.
-وهو  »الطاوو�ش«  رواق  وعمل 
للفن  خم�ش�ش  جديد  ف�شاء 
على   -2018 يف  تاأ�ش�ش  الت�شكيلي 
املعار�ش  من  العديد  احت�شان 
الور�شات  وكذا  اجلماعية  الفنية 

التعليمية.

�شجل الفنان زهري فرن�شي�ش اأغنية 
بدوين«  »مرتاح  بعنوان  جديدة 
باللهجة اللبنانية، التي القت رواجاً 
العربية.  الدول  خمتلف  يف  كبرياً 
علي  ال�شاعر:  كلمات  من  االغنية 
املو�شيقي:  ،املوزع  االأخر�ش 
 : ،اأحلان  ولويل  وحممد  م�شعب 

اأحمد مروان ،كمان : مريت / تركيا 
جيتار وبجالما : جوزيف دمرجيان 
ولويل  م�شعب   : وما�شرت  ميك�ش 
،ت�شجيل : �شتوديو ميوزيكال �شاوند 
،منتج منفذ : عبودي برهوم م�شاعد 
اعمال:  اإدارة  ملحم،  ق�شي   : فني 
اإنه   ، فرن�شي�ش  وقال  جمال.  ربيع 

خمتلفة  وهي  االأغنية  بهذه  �شعيد 
طابع  وحتمل  ومو�شوعا،  �شكال 
اللبنانية،  باللهجة  ا�شتياق  حالة 
االأغنية  تنال  اأن  اأمنياته  معربا عن 
طرحها  وقت  اجلمهور  اإعجاب 

مبختلف اأنحاء الدول العربية.

زهري فرن�شي�س يطلق اأغنية جديدة بعنوان »مرتاح بدوين«
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لينكون كور�سري اجلديدة

عن  تتخلى  �أن  لينكون  تخطط 
يف  حروف  ثالثة  ذ�ت  �لأ�سماء 
ذلك  بد�أ  �لقادمة، حيث  �سيار�تها 
مع طر�ز �فياتور �لذي مت تد�سينه 
مع  ذلك  ي�ستمر  و�سوف  موؤخر�ً، 
�ل�سغرية  كور�سري  �وفر  كرو�س 
 ،MKC �لقادمة ل�ستبد�ل طر�ز 
تفا�سيل  على  نتعرف  فدعونا 

�لأخرية.
الت�صميم

يقرتب �لت�سميم من طر�ز �فياتور 
�لطايف  �ل�سقف  خالل  من  كثري�ً 
�لأمامية  و�لو�جهة  لالأعلى 
كور�سري  �سقيقة  من  �ملقتب�سة 
ب�سبب  �ختالفه  رغم  �لأكرب، 
�إىل  و�لأق�رص،  �لأ�سغر  �لأبعاد 
�سل�سة   LED م�سابيح  جانب 
تطور  مع  �أب�سط  �أمامي  وم�سد 
يف  �خللفي،  �لأمتعة  حقيبة  باب 
حني يظهر �ل�سقف �لأ�سغر مظهر 

ريا�سي �أكرث.
املق�صورة والتقنيات

مق�سور�تها  يف   MKC �رتبطت 
�أكرث،  �لتقليدية  فورد  ب�سيار�ت 
ولكن من �ملتوقع �أن تكون كور�سري 
ت�سميم  بنف�س  وتفرد  �أكرث فخامة 
يف  �ملتو�جد  �لطائرة  مق�سورة 
�فياتور، حيث �سنجد زخرفات من 
�خل�سب �حلقيقي و�لكروم بجانب 
بجانب  �جلودة،  عالية  �جللود 

ن�سخة بالك ليبل �لأكرث فخامة.
�سا�سة  �لقيادة  لوحة  �ستحمل 
 Sync مل�سية يف و�سطها مع نظام
�أزر�ر  مع  �ملعلوماتي  للرتفيه   3
و�لتدفئة  و�لتهوية  �حلركة  لناقل 
ل�سا�سة عد�د�ت  �إ�سافة  بالأ�سفل، 

مع  للتخ�سي�س  قابلة   LCD
�لذكي  �لهاتف  ��ستخد�م  �إمكانية 
Co- وحزمة  �ل�سيارة  بفتح 
�ل�سائق  مل�ساعدة   Pilot360
�لتي تت�سمن م�ساعد �لزدحامات 
�لأوتوماتيكي  و�لتوجيه  �ملرورية 

لتفادي �ل�سطد�مات.

املحركات
�ستتطابق �ملحركات على �لأغلب 
��سكيب،  فورد  بطر�ز  جنده  ما 
�سلندر   4 حمرك  �سنجد  �أننا  �أي 
بقوة  لرت   2 �سعة    Ecoboost
 2.3 حمرك  بجانب  ح�سان   245
على  ح�سان   285 بقوة  تريبو  لرت 
ن�سخة  نرى  �أن  و�حتمال  �لأقل، 
دفع  مع  لل�سحن  قابلة  هايربد 
�أو رباعي �ختياري  �أمامي قيا�سي 
�رصعات   8 �أوتوماتيكي  ناقل  عرب 
جديدة  من�سة  ��ستخد�م  مع 
فوك�س  بطر�ز  كامل�ستخدمة 

�جلديد كلياً.
املناف�صة

 2020 كور�سري  لينكون  �ستناف�س 
�جلديدة كلياً كل من �ودي Q5، بي 
 ،GLC مر�سيد�س   ،X3 دبليو  �م 
 XC60 فولفو   ،XT5 كاديالك 

.RX ولكز�س
موعد الإطالق

لطر�ز  �أولية  مناذج  عدة  ر�سد  مت 
�ختبارها  �أثناء   2020 كور�سري  لينكون 
يعني  ما  خفيفة،  متويها  مع  موؤخر�ً 
�أن �لك�سف عنها �سيكون يف �مل�ستقبل 
خالل  يكون  �أن  يحتمل  ما  �لقريب، 
وقبل  لل�سيار�ت  نيويورك  معر�س 

نهاية �لعام.

اأوفر الكرو�س  �سياراتها  اأ�سغر  تطلق  فاغن  فولك�س 

فاغن  فولك�س  ��ستعر�ست 
ترويجي  �إعالن  �أول  موؤخر� 
 "T-Cross" مل�رصوع 
�سيار�تها  �أ�سغر  يعك�س  �لذي 
�لكرو�س �أوفر، ويظهر �لفيديو 
�ستاأتي  �جلديدة  �ل�سيارة  �أن 

ت�سميمي  بني  يجمع  ب�سكل 
 "T-Rock" �سيار�ت 
كما  �ل�سهرية.   "Tiguan"و
هذه  تبنى  �أن  �ملفرت�س  من 
 MQB" من�سة  على  �ل�سيار 
طوله  بهيكل  وتاأتي   ،"A0

4.1 م، و�أنظمة تعليق مميزة 
يجعلها  رباعي،  دفع  ونظام 
�أ�سعب  �جتياز  على  قادرة 
وعورة  و�أكرثها  �لطرق 
تزود  �أن  �ملفرت�س  ومن 
�جلديدة   "T-Cross"

�ملحركات،  من  بنوعني 
يعمل  توربيني  �أحدهما 
�أ�سطو�نات  بثالث  بالبنزين 
باأربع  و�آخر  لرت،   1.5 و�سعة 
لرت، مع علب  و�سعة 1.6  �أ�سطو�نات، 
�رصعات �أوتوماتيكية بـ 6 مر�حل.

ميت�سوبي�سي تعّدل "باجريو" ال�سهرية
ميت�سوبي�سي  �رصكة  �أكدت 
مناذج  طرح  عزمها  �ليابانية 
�سيار�ت  من  معدلة  جديدة 

"باجريو" رباعية �لدفع.
�أن  �ل�رصكة  و�أو�سحت 
�ستخ�سع  �لقادمة  "باجريو" 
�لتعديالت  من  للعديد 
�خلارجي  �لت�سميمني  يف 
بهيكل  و�ستزود  و�لد�خلي، 
�حلالية،  نظري�تها  من  �أكرب 
ركاب  ل�سبعة  تت�سع  وقمرة 
هذه  تطرح  �أن  ينتظر  كما 
بنزين  مبحركات  �ل�سيارة 
�أ�سطو�نات و�سعة 3.3  ب�ست 
عزم  توليد  على  قادرة  لرت، 

180 ح�سانا.
تطرح  �أن  �ملتوقع  ومن 

�أو�ئل  �سيارتها،  ميت�سوبي�سي 
�ل�سوق  يف  �ملقبل،  �لعام 

�ألف   53 ب�سعر  �أول  �ل�سينية 
دولر تقريبا.

عليك �لهتمام مبوؤ�رص �ل�رصعة يف 
�لأمان  م�سادر  من  لأنه  �ل�سيارة، 
�ل�سيار�ت  �رصكات  توفرها  �لتي 
قر�ءة  �ملوؤ�رص  �عطى  و�ن  لك، 
يوؤدي �ىل  غري �سحيحه فهذ� قد 
�مل�سوؤولية،  طائلة  حتت  و�سعك 
�ملرور  خمالفة  عنه  �سينتج  ما 

لك.
�ما عن كيفية قر�ءة عد�د �ل�رصعة 
ل�رصعة �ل�سيارة، فاإن ذلك يتم من 

خالل كابل ممتد �ىل علبة �لرتو�س 
�خلا�سة بناقل �حلركة �ملثبت يف 
�ل�سيارة ويعمل على قيا�س معدل 
�لكهربائية  �لنب�سات  يف  �لتغري 

�لناجتة عن �حلركة.
�ل�رصعة  موؤ�رص  يقوم  ذلك  بعد 
وقيا�س  �لنب�سات  تلك  برتجمة 
و�أخرى،  �إ�سارة  كل  بني  �ملدة 
ومن خاللها ميكنه قر�ءة �ل�رصعة 
�لتي تتحرك عليها �ل�سيارة وعند 

لوحة  يف  خافته  ��سو�ت  �سماع 
�لولية  �لعالمات  يعترب  �لعد�د�ت 
�لذي ي�سدرها كابل �ل�رصعة قبل 
تلك  ي�ساحب  للتلف كما  تعر�سها 
�ل�سو�ساء قفز�ت ملوؤ�رص �ل�رصعة 
لوحة  يف  �ملوجودة  �لأرقام  بني 
�لعد�د�ت، وهو ما ي�سري �إىل وجود 
خلل و��سح يجب �لنتباه �إليه و�ذ� 
قفز  �ل�رصعة  عد�د  باأن  لحظت 
من �رصعة �ىل �خرى دون �ملرور 

�ن  يعني  فهذ�  �لبينية  بال�رصعات 
تعر�س  قد  �ل�رصعة  عد�د  كابل 
مل  �ل�ست�سعار  �جهزة  �و  للتلف 
�ىل  بدقه  �إ�سار�تها  تر�سل  تعد 
حل  ميكن  كما  �ل�رصعة  عد�د 
�أحد  بو��سطة  �مل�سكلة  هذه 
با�ستبد�ل  �سيقوم  �لذي  �لفنيني 
كابل �ل�رصعة، �أو �سيقوم بتنظيف 
و�مل�ست�سعر�ت  �حل�سا�سات 

�لأخرى.
و�ن �ساهدت باأن عد�د �ل�رصعة ل 
يظهر قر�ءة �أو موؤ�رص �ل�رصعة ل 
ي�سري �إل على �لرقم “�سفر” رغم 
على  يدل  فهذ�  لل�سيارة،  قيادتك 
�أو  �نقطع،  قد  �ل�رصعة  كابل  �أن 
للتلف  تعر�ست  قد  �حل�سا�سات 
�لتي  ��سباب  �أبرز  ومن  متاًما. 
عد�د  و�نقطاع  بتعطيل  تقوم 
�لعو�مل  هي  وتلفها  �ل�رصعة 
يف  و�نخفا�س  �رتفاع  من  �جلوية 
�لتي  �ملختلفة  و�لطرق  �حلر�رة، 

ت�سري عليها �ل�سيارة.

فور  ر�ف  تويوتا  �نطلقت 
�ل�سبوع  خالل  كلياً  �جلديدة 
بال�سابق  مقارنة  �ملا�سي، 
باأبعاد  ب�سكل طفيف  �أكرب  فهي 
حت�سني  عنه  نتج  ما  ج�سدها 
كما  لكن  مق�سورتها،  م�ساحة 
يبدو، �سانعة �ل�سيار�ت �ليابانية 
�أخرى  ن�سخة  تقدمي  يف  تفكر 

�سخمة منها.
هوليز  جاك  ح�سب  هذ�  ياأتي 
باأمريكا  تويوتا  عام  مدير 
مل  �أنه  و�سحيح  �ل�سمالية، 
 7 بـ  ن�سخة  �إطالق  يوؤكد 
�إل  �أوفر،  للكرو�س  مقاعد 
وترك  �لفكرة  ي�ستبعد  مل  �أنه 
“هنالك   مفتوحة  �لحتمالية 
ل  �سنعها  قر�ر  لكن  مقاعد، 
�أملك �إجابة عليه حالياً، وتويوتا 

 SUV �سيار�ت  بالفعل  تقدم 
ن�سخة  �إطالق  لذ�  مقاعد   7 بـ 
�سمن  لي�س  �سخمة  فور  ر�ف 

�أولوياتنا”.
بـ  تقّدم  بالفعل  كانت  فور  ر�ف 
ب�سعة  منذ  مقاعد  �أ�سفف   3
�ل�سمالية  �أمريكا  يف  �سنو�ت 
قد  �لفكرة  فعلياً،  لذ�  و�ليابان، 

طّبقت �سابقاً.
�لكرو�س  �أن  من  بالرغم  �أي�ساً، 
�أوفر �جلديدة �أعلن بالفعل عن 
�إل  هجينة،  ن�سخة  يف  تو�فرها 
فور  ر�ف  باأن  مّلح  هوليز  �أن 
بن�سخة  م�ستقبال  حتظى  قد 
�لك�سف عن  بدون  “كهربائية”، 
و�كتفاءه  �لتفا�سيل  من  مزيد 
ترقب  على  “كونو�  بقوله 

معنا”.

كيف تعرف اإذا كان موؤ�سر �سرعة ال�سيارة واقعيا اأم ال؟
تويوتا تلمح الإطالق راف فور بـ 7 

مقاعد ون�سخة اأخرى كهربائية منها
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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  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

الأ�ستاذ : بن حادو حممد حم�سر ق�سائي لدى دائرة اخت�سا�ص
 جمل�ص ق�ساء اجللفة 

الكائن مكتبه : �سارع الأمري عبد القادر 146 /49 اجللفة
 الهاتف :/50 22 92  027

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 
)املادة 412 من ق اإ م اإ (

اجللفة  ق�ضاء  جمل�س  لدى  ق�ضائي  حم�رض  حممد  حادو  بن   : الأ�ستاذ  نحن 
املوقع اأدناه 

لفائدة ال�سيد)ة( : املركب املواد الد�ضمة ال�رضكة الأ�ضهم وحدة بجاية ممثلة 
يف �ضخ�س املدير العام 

و كيال عنها الأ�ضتاذ : �رضكة حماماة زرارقة و قايدي 
و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   412/613/612 املواد  على  الإطالع  بعد 

الإدارية 
التجاري   الق�ضم:  بجاية  ال�ضادر عن حمكمة  للحكم  التنفيذي  ال�ضند  على  بناء 
بتاريخ : 2005/11/27 ق�ضية رقم : 2005/95 فهر�س رقم 2005/188 و املمهور 

بال�ضيغة التنفيذية  
- بناء على اأمر الن�رض ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ : 2020/02/11 

حتت رقم : 20/10121 
- كلفنا ال�سيد )ة( : �ضعدي عي�ضى  

ال�ساكن )ة( : حي املو�ضيلي رقم 40 ال�ضارف ولية اجللفة 
بدفع للطالب املبلغ التايل : 9.876.943.20 دج  

- و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض حم�رض التكليف 
بالوفاء و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية كي ل يجهل ما تقدم 

- و اثباتا لذلك بلغنا و تكلفنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض 
للمخاطب طبقا للقانون 

الو�سط:2020/02/25

اأربعينية يوم 25 فيفري 2020

وفاة  على  يوم  اأربعني  اليوم  متر 
النوي«  »بهلول  املحامي  الغايل، 
لكل  رهيب  فراغا  وراءه  تاركا 
وبهذه  والأ�سدقاء  العائلة 
اأمينة  ال�سيدة:  تتقدم  املنا�سبة، 
لعائلته،  التعازي  عبارات  باأ�سمى 
روحه  يتغمد  اأن  اهلل  من  راجية 
الوا�سعة  برحمته  الطاهرة 

وي�سكنه ف�سيح جنانه،
 اإن هلل واإن اإليه راجعون.
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 اإيهاب خليفة
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

وفيما يلي يحاول هذ� �لتقرير �أن 
تكنولوجية  تقنيات   10 �أهم  يحدد 
�لأكرث  تكون  �أن  �ملتوقع  من 
وهي   ،2020 عام  وتاأثرًي�  �نت�شاًر� 

كالتايل:

من  اخلام�س  اجليل   1-
 :5G الت�سالت

رغم �أن عام 2019 قد �شهد بالفعل 
�إنتاج عدٍد من �لهو�تف �لذكية �لتي 
�خلام�س  �جليل  بخا�شية  تعمل 
�شام�شوجن  مثل:  لالت�شالت، 
 7  OnePlus �أو   ،S10 جالك�شي 
 30  Huawei Mate �أو   ،Pro
Pro، وغريها من �لأجهزة؛ �إل �أن 
�لعام  خالل  �حلقيقية  �لإ�شكالية 
�نت�شار  �شعف  يف  كانت  �ملا�شي 
بتغطية  �خلا�شة  �لتحتية  �لبنية 
لالت�شالت  �خلام�س  �جليل 
�أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 
تعمل  �لتي  �لهو�تف  �أ�شعار  �رتفاع 
باجليل �خلام�س، لكن من �ملتوقع 
�نت�شاًر�   2020 عام  ي�شهد  �أن 
للجيل  �لتحتية  للبنية  متز�يًد� 
�لعامل،  دول  خمتلف  يف  �خلام�س 
هو�تف  �إنتاج  بد�ية  عن  ف�شاًل 
بد�ية  يف  ن�شبًيّا،  خمف�شة  باأ�شعار 
�خلام�س  للجيل  حقيقي  �نطالق 

لالت�شالت.

الأقمار  اإنرتنت   2-
ال�سناعية: 

 2019 عام  ما�شك«  »�إيلون  �أطلق 
يهدف  �لذي  لينك  �شتار  م�رشوع 
�لإنرتنت  خدمات  تقدمي  �إىل 
يف  تعمل  �ل�شناعية  �لأقمار  عرب 
كما  �لأر�س،  من  قريبة  مد�ر�ت 
عن  �لإعالم  و�شائل  بع�س  ن�رشت 
�إىل  يهدف  �آبل  ل�رشكة  م�رشوع 
�لأقمار  �إنرتنت  خدمات  تقدمي 
�ل�شناعية لهو�تف �لآيفون �خلا�شة 
قد  �لقادم  �لعام  �أن  ورغم  بها، 

ي�شهد ��شتخد�ًما حمدوًد� لإنرتنت 
�أنه قد يثري  �إل  �ل�شناعية  �لأقمار 
على  �لدول  ب�شيادة  يتعلق  جدًل 
�إنرتنت  على  �ملن�شور  �ملحتوى 
�ملعرو�س  �ل�شناعية  �لأقمار 
ملو�طنيها، حيث قد ترغب بع�س 
مو�قع  بع�س  حجب  يف  �لدول 
ت�شبب  �أنها  ترى  �لتي  �لإنرتنت 

�رشًر� على جمتمعها.

-3 �سرائح الت�سالت املدجمة 
 :eSIM

 2020 عام  ي�شهد  �أن  �ملتوقع  من 
�لهو�تف  �رش�ئح  ع�رش  نهاية 
وبد�ية   sim cards �ملحمولة 
�شو�ء  �ملدجمة،  �ل�رش�ئح  ع�رش 
�أجهزة  �أو  �لهو�تف  يف  ذلك  كان 
يعني  مما   ،  IOTلأ�شياء� �إنرتنت 
�لتقليدي  �ل�شكل  عن  �ل�شتغناء 
يتم  �لتي  �لتليفونات  ل�رش�ئح 
�حل�شول عليها نظري مقابل مايل، 
ب�رش�ئح  �جلديدة  �لأجهزة  لتاأتي 
برجمتها  يتم  د�خلية  مدجمة 
�لتي  �لت�شالت  م�شغل  بو��شطة 
على  �حل�شول  يف  �لعميل  يرغب 
باإمكانية  ذلك  وي�شمح  خدماته، 
من  �أكرث  بني  ب�شهولة  �لتبديل 
�حلاجة  دون  �ت�شالت  م�شغل 
�إمكانية  مع  �ل�رش�ئح،  تبديل  �إىل 
نف�س  على  رقم  من  �أكرث  �إ�شافة 
�لهاتف دون �لتقيد ب�رش�ء هو�تف 

تعمل ب�رشيحتني �أو �أكرث.

الفيديو  من�سات   4-
�سرتميينغ: 

حققته  �لذي  �لكبري  �لنجاح  بعد 
و�مل�شل�شالت  �لأفالم  بث  خدمة 
خدمة  مثل  �لإنرتنت  عرب 
ي�شهد  �أن  �ملتوقع  من  نيتفلكي�س، 
بني  �رش�شة  مناف�شة   2020 عام 
�لنوع من �خلدمات،  مقدمي هذ� 
مثل: هولو Hulu، و�أمازون برمي 
وديزين  يف،  تي  ويوتيوب  فيديو، 
�مل�شاهد  يعطي  ما  وهو  بل�س، 

فر�شة كبرية للح�شول على مكتبات 
عمالقة من �لأفالم و�مل�شل�شالت 
و�لتعليمية  �لوثائقية  و�لرب�مج 
تكون  قد  للغاية  تناف�شية  باأ�شعار 
دولر�ت   10 �إىل   5 حدود  يف 
��شرت�ًكا �شهرًيّا، يف تهديد حقيقي 
ودور  �لتقليدية  �لأفالم  لقنو�ت 

ا. �لعر�س �ل�شينمائي �أي�شً
املحمولة:  الفيديو  األعاب   5-

من  �لفيديو  �ألعاب  قطاع  يُعترب 
تطوًر�،  و�أ�رشعها  �لقطاعات  �أكرث 
�لذي  �لتقليدي  �ل�شكل  فبعد 
خالل  �لفيديو  �ألعاب  �تخذته 
�أجهزة  من  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
و�ملحال،  �ملنازل  د�خل  تقليدية 
مثل: �أجهزة �إك�س بوك�س، و�لبالي 
�أو  �ملختلفة،  مبوديالتها  �شتي�شن 
�للعب عرب �أجهزة �لكمبيوتر؛ فقد 
من خالل  �ملعادلة  غريت جوجل 
�لذي  ��شتاديا،  جوجل  �إطالقها 
يعطي �إمكانية �للعب �أون لين عرب 
�شو�ء  بالإنرتنت،  �أي جهاز مت�شل 
�أو  ذكًيّا  هاتًفا  �أو  تليفزيوًنا  كان 
�أو غريه،  �أو جهاز كمبيوتر  �آي باد 
فقط من خالل ذر�ع ميكن حمله 
ولذلك  وقت،  �أي  يف  �حلقيبة  يف 
�لفيديو �ملحمولة  �ألعاب  قد تعود 
�إىل �لظهور من جديد ولكن ب�شكل 
خدمات  على  يعتمد  تطوًر�  �أكرث 
تقدمها  �لتي  �ل�شحابية  �حلو�شبة 

�رشكات �لفيديو جيمز.

Augme - املعزز  الواقع   6-
 :ted reality

تقنيات  �نت�شار  زيادة  �ملتوقع  من 
�أن  ت�شتطيع  �لتي  �ملعزز  �لو�قع 
و�لأ�شياء،  و�ل�شلع  �لأماكن  متيز 
كامري�  توجيه  خالل  من  فقط 
�لهدف  �إىل  �ملحمول  �لهاتف 
بياناته  على  �حل�شول  �ملرجو 
حتى تظهر كافة �لبيانات �خلا�شة 
به فوًر�. فمثاًل يتيح ذلك لالأفر�د 
�ملعلومات  كافة  على  �حل�شول 
�لفورية عن حالة �لطرق و�لأماكن 
�ملق�شودة، مثل: حالة �لطريق �إذ� 
كانت معبدة �أم بها �إ�شالحات، بها 
على  و�حل�شول  ل،  �أم  ليلية  �إنارة 
معلومات تاريخية عن �أهم �ملعامل 
متييز  لها  ميكن  كما  �ل�شياحية، 
وت�شهيل  �ملختلفة  �ل�شلع  �أنو�ع 
عملية �لت�شوق للح�شول عليها عرب 
تقنيات  على  بالعتماد  �لإنرتنت 

�لذكاء �ل�شطناعي.
-7 الأموال الرقمية واختفاء 

النقود:

ب�شورة  �لنقود  �شناعة  تتطور   
�لنقود  هنا  و�أق�شد   ،� جًدّ كبرية 
�لعمالت  ولي�س  �لتقليدية 
�شوف  �لتطور  وهذ�  �مل�شفرة، 
�لأمو�ل  �ختفاء  �إىل  قريبًا  يقود 

لتحل حملها  �لب�رشية،  حياتنا  من 
�لذكية،  �لأمو�ل  حتويل  تقنيات 
مثل: خدمات �لدفع عرب �لهو�تف 
�لذكية �لتي تعمل بنظام NFC �أو 
�لتي  �لفرت��شية  �ملحافظ  عرب 
تقدميها  يف  �لبنوك  من  كثري  بد�أ 
�لذكية،  �لهو�تف  تطبيقات  عرب 
وجود  ا  �أي�شً تهدد  قد  ب�شورة 
�لإلكرتونية  �لأمو�ل  بطاقات 
�لأمو�ل  فقط  ولي�س  و�ملمغنطة 

�لورقية و�ملعدنية.

ال�سطناعي  الذكاء   8-
ال�سخ�سي: 

�لذكاء  تطبيقات  تتعدد 
كافة  على  �ل�شطناعي 
يف  ��شتخد�مه  من  �مل�شتويات، 
و�ل�شعبة  �لدقيقة  �ل�شناعات 
و�لبرتوكمياويات  كالطري�ن 
و�شناعة  �ملو�شالت  و�أ�شباه 
و�ل�شناعات  و�لف�شاء  �لأدوية 
وت�شخي�س  لكت�شاف  �لع�شكرية، 
كالزهامير  �ل�شعبة  �لأمر��س 
بالأزمات  للتنبوؤ  �خلبيثة،  و�لأور�م 
�شيناريوهات  ور�شم  و�لكو�رث 
للتعامل معها، لالإحالل  م�شتقبلية 
حمل �جلنود يف �ملعارك �حلربية 
ت�شهد  قد  لكن  و�لع�شكرية. 
تز�يد  �ملقبلة  �لقليلة  �لأعو�م 
��شتخد�م �لذكاء �ل�شطناعي على 
�مل�شاعد�ت  عرب  �شخ�شي،  نطاق 
�أليك�شا  مثل  �ل�شوتية  �ل�شخ�شية 
و�شريي، �أو ��شتخد�مه يف �لأجهزة 
يف  ي�شاعد  مبا  لالرتد�ء  �لقابلة 
ت�شخي�س �حلالة �لبدنية و�ل�شحية 
عن  ف�شاًل  لالأفر�د،  و�لذهنية 
�ل�شطناعي  �لذكاء  تقنيات  دمج 
لالأفر�د  لتتيح  �لذكية  �لهو�تف  يف 
وحتليل  �لفورية  �لرتجمة  عمليات 
�لظروف �لبيئية و�جلوية �ملحيطة 

بهم.

الدرونز:   9-

رغم �أن �لدرونز قد �نت�رشت بالفعل 
ب�شورة كبرية خالل �ل�شنو�ت �لقليلة 

لال�شتخد�مات  �شو�ء  �ملا�شية، 
هذ�  �أن  �إل  �لع�شكرية،  �أو  �ملدنية 
�ل�شتخد�م مل ي�شل �إىل ذروته بعد، 
تتطور  �لدرونز  �شناعة  فتقنيات 
ب�شورة كبرية، وبعد �أن كانت حكًر� 
و�ل�شني،  �ملتحدة  �لوليات  على 
م�شانع  د�خل  �شناعتها  ن�شهد  قد 
كانت  و�إن  حتى  وتقليدية،  بد�ئية 
و�شعيفة،  حمدودة  باإمكانيات 
�لتقنيات  �إحدى  �شت�شبح  �أنها  �إل 
�لدول  �أمن  تهدد  �لتي قد  �ملربكة 
��شتطاعت  �إذ�  خا�شة  و�لأفر�د، 
و�ملنظمات  �لإرهابية  �حلركات 
يفر�س  مما  ت�شنيعها،  �لإجر�مية 
وتقنني  رقابة  عملية  �إىل  �حلاجة 

�شناعة و��شتخد�م �لدرونز.

وم�ستقبل  توك  تيك   10-
�سناعة الفيديو: 

�إن �لنجاح �لفائق �لذي حققه تطبيق 

تيك توك، �شو�ء بن�شخته �لدولية �أو 
با�شم  �ملعروفة  �ل�شينية  بن�شخته 
»دويني« فاق كل �لتوقعات، بل هدد 
�شناب  مثل  تطبيقات  عدة  عر�س 
جتاوز  حيث  و�إن�شتغر�م،  �شات 
 500 �لن�شطني  �مل�شتخدمني  عدد 
مليون م�شتخدم يومًيّا حول �لعامل، 
�لعمودية  �لفيديوهات  فاأ�شبحت 
على  وقبوًل  �نت�شاًر�  �لأكرث  هي 
�لفيديوهات  تلك  �لإنرتنت،  مو�قع 
بكامري�  ت�شويرها  يتم  �لتي 
حول  للت�شاوؤل  يدفع  مما  �لهاتف، 
هل  �لفيديوهات:  �إنتاج  م�شتقبل 
هي  �لعمودية  �لفيديوهات  �شتكون 
م�شاهدتها  �شيتم  وهل  �مل�شتقبل؟ 
مثل  �لعري�شة  �لأجهزة  على 
�شيتم  �أم  و�لتليفزيون  �لكمبيوتر 
تغيري �شكل هذه �لأجهزة م�شتقباًل 
�لعمودي  �ل�شكل  من  لتقرتب 

للهو�تف �لذكية؟

تناف�س عاملي:

التكنولوجيات الع�شر الأكرث تاأثريًا يف العامل يف 2020
ا ملحوًظا على كافة امل�ستويات، حيث توجهت العديد من الدول يف اأوروبا واأمريكا واآ�سيا بل  من املتوقع اأن ي�سهد العام القادم 2020 تطوًرا تكنولوجًيّ

ا لتطوير بنيتها التحتية لتقدمي خدمات اجليل اخلام�س من الت�سالت، واأنتجت �سركات الهواتف الذكية العديد من املوديالت  وال�سرق الأو�سط اأي�سً
ا، كما اّتهت �سركات مثل اآبل و�ستارلينك لتقدمي خدمات اإنرتنت الأقمار ال�سناعية للهواتف الذكية، وزاد  التي تقدم خدمات اجليل اخلام�س اأي�سً

التناف�س بني ال�سركات التي تقدم خدمات الإ�سرتمينج �سواء للفيديو اأو الألعاب الإلكرتونية، وانت�سرت تقنيات الذكاء ال�سطناعي يف كثري من 
الأجهزة الإلكرتونية وامل�ساعدات ال�سخ�سية الذكية، واأ�سبحت الدرونز �سمة رئي�سية وم�سهًدا ثابًتا من م�ساهد احلياة اليومية.

ملف 



م.�س

يف  الأزمات  اإدارة  مفو�ض  وقال 
خالل  لينار�شي�ض،  ياني�ض  الحتاد، 
اليوم  بروك�شل  يف  �شحفي  موؤمتر 
خمتلف  و�شع  على  »نعمل  الثنني: 
للتعامل  املحتملة  ال�شيناريوهات 
امل�شاألة  بحث  و�شيجري  العاجل.. 
ال�شحة يف  للجنة  اجتماع  اليوم يف 

املفو�شية الأوروبية«.
يعتزم  اإذا  عما  �شوؤال  على  وردا 
تقييدات  فر�ض  الأوروبي  الحتاد 
�شنغن،  منطقة  داخل  التنقل  على 
منظمة  اأن  اإىل  لينار�شي�ض  اأ�شار 
اأي  ت�شدر  مل  العاملية  ال�شحة 
تو�شيات ب�شاأن وقف التنقالت، مبا 

على  احلديدة،  ال�شكك  عرب  فيها 
خلفية انت�شار الفريو�ض.

الحتاد  اإ�شرتاتيجية  اأن  واأ�شاف 

تقوم  »كورونا«  ملكافحة  الأوروبي 
حتليل  وهي  ركائز  ثالثة  على 
وال�شتجابة  والتن�شيق،  الو�شع، 

املتنا�شبة.
بو�شعنا  ما  كل  »نعمل  واأكد: 
يف  الأع�شاء  الدول  مل�شاعدة 
داع  ل  لكن  الأوروبي،  الحتاد 
ال�شت�شالم  ينبغي  ول  للذعر، 
اجلهود  تن�شيق  يجب  بل  للت�شليل، 
با�شتمرار،  املعلومات  وتبادل 
فلي�ض هناك من �شبيل اآخر للتغلب 
املفو�شية  امل�شكلة«واأعلنت  على 
عن  الثنني،  اليوم  الأوروبية، 
تخ�شي�ض اأكرث من 230 مليون يورو 
لحتواء  املبذولة  اجلهود  لدعم 
تف�شي فريو�ض »كورونا« امل�شتجد، 
من  عدد  وفاة  يف  ت�شبب  الذي 
اأوروبية،  دول  يف  الأ�شخا�ض 

وخ�شو�شا يف اإيطاليا.
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وفاة ع�ضو جمل�س الأمة 
الطيب فرحات حميدة 

)الثلث  الأمة  الثنني ع�شو جمل�ض  اليوم  تويف 
حميدة  فرحات  الطيب  املجاهد  الرئا�شي( 
من  علم  ما  عاما، ح�شب   101 ناهز  عن عمر 
�شنة  مواليد  من  الفقيد  ويعد  الأمة.  جمل�ض 
1919 بالوادي، وهو حائز على �شهادة لي�شان�ض 
املنظمة  ع�شوا يف  الفقيد  وكان  احلقوق.  يف 
 )OCFLN( الوطني  التحرير  املدنية جلبهة 
اإىل �شنة 1962،  الفرتة  املمتدة من 1955  يف 
ثم   )1969-1964( باملغرب  للجزائر  و�شفريا 
-1994( النتقايل  الوطني  باملجل�ض  ع�شوا  
1997(، وعني ع�شوا مبجل�ض الأمة عن الثلث  

الرئا�شي منذ �شنة 2007 اإىل غاية وفاته.

ال�سعودية

 اأنباء عن اعتقال الإعالمي 
داود ال�ضريان

اأم�شالثنني،  �شعودية  اإعالم  و�شائل  تداولت 
الرئي�ض  ال�رشيان،  داود  اعتقال  عن  اأنباء 
ال�شعودية  والتليفزيون  الإذاعة  لهيئة  الأ�شبق 
الراأي« )جتمع حقوقي  وقال ح�شاب »معتقلي 
»اأنباء  »تويرت«،  موقع  على  معار�ض(،  �شعودي 
وذلك  ال�رشيان  داود  الإعالمي  اعتقال  عن 
بعد اختفائه منذ مطلع فرباير اجلاري«، دون 
ذكر تفا�شيل اأخرى. ووفقاً لـ »معتقلي الراأي«، 
اأعفي من من�شبه يف رئا�شة  ال�رشيان قد  فاإن 
 2019 �شبتمرب  يف  والتليفزيون  الإذاعة  هيئة 
ال�شعودي«  »عاجل  ح�شاب  وكان  املا�شي. 
ال�شعودية  القرار يف  اأجهزة �شنع  املقرب من 
ال�رشيان  اعتقال  عن  تغريدة  تويرت  على  ن�رش 
ن�رشها  من  قليل  وقت  بعد  حذفها  اأنه  اإل 
من  فوري  تعليق  على  احل�شول  يت�شن  ومل 
حول  تداوله  مت  ما  حول  ال�شعودية  ال�شلطات 
ال�شعودي،  الإعالمي  واأثار  ال�رشيان.  اعتقال 
برناجمه  خالل  كبريا  جدل  ال�رشيان،  داود 
الر�شمية،   SBC قناة  على  ب�شاكتني«  »ماحنا 
مثل  »ح�شا�شة«،  ق�شايا  يحاكي  كان  لأنه 
هروب ال�شعوديات والأجنبيات املتزوجات من 
�شعوديني واملخدرات واخلدمات الجتماعية، 
هذا  من  حلقة  كل  عر�ض  وبعد  وغريها. 
الربنامج، كانت تظهر ردود الفعل الغا�شبة من 

قطاع من ال�شعوديني عرب موقع »تويرت«.

اأمام جمل�س حقوق الإن�سان التابع 
للأمم املتحدة

ال�ضراج ي�ضف حفرت 
باأنه »جمرم حرب«

املعرتف  الليبية  الوفاق  حكومة  رئي�ض  ندد 
بق�شف  الثنني  اأم�ض  ال�رشاج،  فايز  دوليا  بها 
املناطق املدنية واملطارات يف بالده وو�شف 
حفرت  خليفة  الليبي«  الوطني  »اجلي�ض  قائد 
خطاب  يف  ذلك  جاء  حرب«.  »جمرم  باأنه 
الإن�شان  حقوق  جمل�ض  اأمام  ال�رشاج  األقاه 
»الق�شف  قال:  حيث  املتحدة،  لالأمم  التابع 
وا�شتهداف  ال�شكنية  لالأحياء  الع�شوائي 
امل�شت�شفيات  وق�شف  املدنية  املطارات 
م�شوؤوليته  يتحمل  املدار�ض  واإغالق  وق�شف 
ويجب  وال�شالح،  باملال  ميده  ومن  املعتدي 

حما�شبتهم ومالحقتهم قانونيا«.

ي�سني بوغازي   

العبا�ض   بني  خلفاء  اأعظم   ، الر�شيد  هارون 
وقد ات�شعت دولته  يف م�شارق الأر�ض ومغاربها 
،وله مروّيات ومواقف ماأثرة جّدا ، فله  يعوٌد 
يوما من فوق  لها مازحا  قال  حديث غمامِة  
قاله  ما   ، لها  قال   رمبا  اأو   ! ق�رشه  �رشفِة 
متغطر�شا  فقد اأخذته  قوته اإىل ما ل ميكن 

و�شفُه  يف عز الإمرباطورية العبا�شيةِ ؟ اأقول 
فهو   ، احلديث  ع�رّشنا  مبفاهيم   غطر�شة   
اخللفية  الذي  لطاملا ارتبطت  �شريته اأ�شياء 
مماثلة  كحديثه وغمامة  ملا اخربها قائال ، 
اأن اأذهب حيث ت�شائني ،ف�شياأتيني خراجك !؟ 
وينقله  وافتخار،  بعزة  الر�شيد  يقراأ  التاريخ  
وتاريخ    ، الأزمنة  مع  عن هيبة عربية �شاعت 
اأطلقها   �شديدة  �شطوة  بعيون  يقراأه  متاأخرا 
�شعوب  على  العبا�شية  المرباطورية  تخوم  يف 
وقبائل وجغرافيات بعيدة ، رمبا �شنن  وقوانني  
بني  به  قام  مبا  اإل  تقوم   ل  كانت  ع�رشه 

هارون  ياأتي  �شنامهم  راأ�ض  وعلى  العبا�ض 
 ، اأدنى �شك  عندي  ، ودون  الر�شيد املعظم  
هو اأعظم خلفاء بني العبا�ض واأ�رش�شهم حمية 
واأقولهم جمابهة ، فقد اخرب يوما اأن ع�شاكر 
تخوم   على  �شعيفة  غارات  ي�شنون  رومانيون  
دولته بغور اآ�شيا ، وان رعاياه  هنالك قد نهبت 
الروم  قي�رش  فيما   ، اأموالهم  و�شلبت  منازلهم 
يرا�شل هارون الر�شيد معاتبا ومطالبا  اأحقية 

روما يف خريات تلك املناطق ؟
ردا  كتب  و  رقعة  غ�شبه،واأخذ  عليه  فاأ�شتط 
وما   كله  التاريخ  ي�شتذكره  يزال  ما  قا�شيا 

كنموذج  متاحفه   يف  به  يحتفظ  الغرب  يزال 
ملدى العتزاز بالقوة و في�ض الكربياء ورمبا 
عزة  عن  بع�شهم  يقراأها  واأ�شياء  الغطر�شة 
عربي  كربياء  وعن   ، هوان  ا�شتخلفت  عربية 
حل مكانه جنب وخنوع ، كتب هارون الر�شيد 
هارون  من   : يلي   ما  خمت�رشا  و  م�شتهال 

الر�شيد ، اإىل كلب الروم !!
ملا  لباقة  حدود  متجاوزة  ر�شالة   كانت  لقد 
كان  �شائدا بني  كتب ملوك وخلفاء ة واأمراء ، 
وهي تقراأ عرب الأزمنة بعدة تاأويالت بح�شب 
خلفية قارئ ما كتبه  وما يريد ؟ قال هارون 

الر�شيد موا�شال كتابه ، اأن مل تنتهوا لآتيناكم 
بجي�ض اأوله عندكم  واآخرة  بني طريف  كر�شي 

هذا !
كثريا  يختلف  ،فال  حمالة  ل  قا�شيا  ردا  كان 
 ، احلديث  ع�رشنا  يف  كثريين   ردود   عن 
وقت  منذ  الروم   كلب  ر�شالة  ا�شتذكرن  رمبا 
يتبخرت  يزال  وما  اأمريكيا  رئي�شا  كان  عندما 
حايل  ل�شان  فكان   ، وجربوته  وقوته  ب�شطوته 
اأتراها   ، الر�شيد  هارون  اهلل  رحم   : يقول 
 ، وجرّبوت  بغطر�شِة  ت�شا�ٌض  الإمرباطوريات 

ول ت�شا�ض بلطِف ولني 

ر�ؤى 

تفكيك �سبكتني لتهريب املخدرات 
جنوب تلم�سان 

حجز 123.5 كلغ 
كيف على منت مركبتني 

 
بتلم�شان بالتعاون  عنا�رشاجلمارك  متكن 
من  الوطني ال�شعبي  اجلي�ض  م�شالح  مع 
املخدرات  لتهريب  ب�شبكتني  الإطاحة 
الداخلية  املناطق  املغرب اإىل  ونقلها من 
مركبتني حمملتني ب123.5  وحجز  للبالد 
كلغ من الكيف وتوقيف 07 مهربني ليزال 
التحقيق جار معهم من قبل الق�شاء للو�شول 
العملية الأوىل  اإىل باقي عنا�رش الع�شابة. 
الفرقة  عنا�رش  من  كل  بها  والتي  قامت 
للجمارك  املخدرات  ملكافحة  اجلهوية 
ب�شبدو  املهام  املتعددة  والفرقة  بتلم�شان 
للجي�ض  مفرزة  مع  التن�شيق  و  بالتعاون 
مت  حجز 104  ،اأين  ال�شعبي  الوطني 
منت  على  كانت  املعالج،  الكيف  من  كلغ 
اثر كمني اأقيم  �شياحية، وذلك على  �شيارة 
ب�شواحي مدينة �شبدو 40 كلم غرب ولية 
تلم�شان، كما مت توقيف ثالث مهربني  ، يف 
حني متكن عنا�رش الفرقة  املتعددة املهام 
مع  التن�شيق  و  بالتعاون  العري�شة  جلمارك 
ال�شعبي  يف عملية  الوطني  للجي�ض  مفرزة 
يف  خمت�شة  ب�شبكة  الإطاحة  من  ثانية 
تهريب املخدرات  متكونة من 04 اأ�شخا�ض 
وحجز 19.5 كلغ من الكيف املعالج كانت 
اثر  على  وذلك  نفعية،  �شيارة  منت  على 
اإحدى الطرق املوؤدية اإىل  كمني اأقيم على 
العري�شة  بلدية  الغربية  ب�شواحي  احلدود 
مت  كما  تلم�شان،  ولية  جنوب  كلم   80
توقيف اأربع عنا�رش  متورطة يف الق�شية و 
اجلهات  ال�شبعة  على  املوقوفني  باإحالة 
اأمر  �شبدو  مبحكمة  املخت�شة  الق�شائية 
احلب�ض  رهن  اجلمهورية  باإيداعهم  وكيل 
قا�شي  على  امللف  اإحالة  مع  املوؤقت 
التحقيق  اإجراءات  ل�شتكمال  التحقيق 

للو�شول اإىل باقي عنا�رش الع�شابية .
حممد بن ترار.

كلُب الر�ضيد  !

اأفق

متيم و التميمة 
الليبية

�داد احلاج

اجلزائر  اإىل  قطر  دولة  اأمري  ي�شل 
جولة  اإطار  يف  القادمة  ال�شاعات  يف 
الزيارة  تختلف  بلدان،و  لعدة  مكوكية 
املتغريات  �شوء  على  �شابقاتها  عن 
الواقع،حيث  اأر�ض  على  اجلديدة 
ترجح اأكرث من جهة على اأن اجلزائر 
ميكنها لعب دور الو�شاطة بني الدوحة 

و العوا�شم اخلليجية الأخرى
�شتتمكن قطر من �رشب جمموعة  و 
واحد،فمن جهة هي  بحجر  ع�شافري 
مع  �شتتحاور  و  املنطقة  يف  تتموقع 
اأي�شا  و  الليبي  امللف  حول  اجلزائر 
لرت�شيخ  ا�شتثمارات  ب�شخ  مهتمة  هي 
انت�شارها و مد م�شاحلها القت�شادية 

يف القارة ال�شمراء
بهذا تكون اجلزائر قد اأم�شكت براأ�ض 
ميكنها  و  الليبي  امللف  يف  اخليط 
روؤيتها  وفق  ا�شتغالله  و  حتريكه 
اتقاء  الو�شاطة  اإجناح  م�شاعي  و 
تعاظم  و  الأمنية  ال�شطرابات  لتمدد 

خماطرها يف الإقليم

الحتاد الأ�ر�بي

�ضيناريوهات خمتلفة للتعامل 
مع اأزمة انت�ضار "كورونا"

اأعلن م�سوؤ�ل يف الحتاد الأ�ر�بي اأن التكتل يبحث �سيناريوهات خمتلفة لتطور الأ��ساع 
اخلا�سة بتف�سي فري��س »كور�نا« على اأرا�سيه ت�سجيل حالة �فاة جديدة يف اإيطاليا 

جراء »كور�نا« �ال�سلطات تتخذ اإجراءات غري م�سبوقة

Yacine-bougha@hotmail.fr

اجلزائر  مولودية  فريق  ح�شم 
خا�شه  الذي  العا�شمي  الديربي 
احتاد  اجلار  اأمام  اأم�ض  م�شاء 
املباراة  حل�شاب  العا�شمة 
من   19 اجلولة  عن  املتاأخرة 
اأين  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
فريوي  �شامي  املهاجم  اأهدى 
هدف الفوز ل�شالح ناديه العا�شمي 
على  دقيقة   20 قبل  �شجل  بعدما 
من  تدارك  والذي  اللقاء،  نهاية 
و�شمح  الأخرية،  التعرثات  خالله 
»العميد«  لت�شكيلة  النت�شار  هذا 
الثاين يف جدول  املركز  با�شتعادة 
اإىل  العودة  وبالتايل  الرتتيب 
البوديوم وموا�شلة مالحقة الرائد 
معه  والتناف�ض  بلوزداد  �شباب 
البطولة  بلقب  التتويج  على  بقوة 
بعد  على  اأ�شحى  اأين  الوطنية، 

ثالث نقاط فقط عن ال�شدارة قبل 
نادي  اأمام  املتاأخر  لقاءه  ت�شوية 
بارادو. يف املقابل، يوا�شل احتاد 
العا�شمة �شل�شلة التعرثات ومرحلة 
بعدما  فيه،  يتخبط  الذي  الفراغ 
انت�شار،  دون  مقابلة  تا�شع  �شجل 
املدرب  اأ�شبال  اإثرها  على  فوت 
من  القرتاب  فر�شة  دزيري  بالل 

كوكبة املقدمة. 
عي�سة ق.

اإحتاد العا�سمة  0  /  1 مولودية اجلزائر 

العميد يح�ضم الديربي وي�ضتعيد الثقة

عامة  جمعية  عقد  اأم�ض  يوم   مت 
الولئية  الرابطة  لتاأ�شي�ض  انتخابية 
ممثل  بح�شور  اجلامعية  للريا�شة 
ومديرية  الوطنية  الفدارلية  عن 
مت  اثرها  وعلى  والريا�شة  ال�شباب 
برئا�شة  ومكتب  جمل�ض  انتخاب 
يف  اأ�شتاذ  �شديق  حمزة  الدكتور 
الن�شاطات  وتقنيات  علوم  معهد 

البدنية والريا�شية باملركز.

اأن  اجلامعة  مدير   واأكد 
ثقافة  ن�رش  اىل  الرابطة  تهدف 
الو�شط  يف  الريا�شة  ممار�شة 
املواهب  واكت�شاف  اجلامعي، 
الريا�شية لدى فئة الطلبة، وت�شكيل 
خمتلف  يف  ريا�شية  وفرق  نوادي 
للم�شاركة  وتاأهيلهم  الخت�شا�شات 

يف البطولت الوطنية والدولية.
�سبلي حممد 

جامعة تي�سم�سيلت

تاأ�ضي�س رابطة ولئية للريا�ضة اجلامعية
دار الثقافة بالبويرة

انطالق الأيام الوطنية للفيلم 
الق�ضري للهواة

انطلقت اأم�ض الثنني  بدار الثقافة 
 ، البويرة  مبدينة   « زعموم  علي   «
الثانية  الطبعة  تظاهرة  فعاليات 
الق�شري  للفيلم  الوطنية  لالأيام 
ت�شهد  والتي   ، الهواة  بفئة  اخلا�ض 
ولية   12 من  فيلما   25 م�شاركة 
 ، البويرة  ولية  من  فيلما   11 منها 
الثقافة  دار  مديرة  ك�شفت  حيث 

يف   « �رشبي  �شليحة   « ال�شيدة 
عن   « الو�شط   « ليومية  ت�رشيحها 
جوائز   3 التحكيم  جلنة  تخ�شي�ض 
األف   100 بقيمة  الفائزة  لالأفالم 
األف دج على  و30  األف دج  و50  دج 
ور�شات  تنظيم  جانب  اإىل  التوايل 
تكوينية لفائدة امل�شاركني يف �شتى 

املوا�شيع  .

فران�ض  ال�شحة  موؤ�ش�شة  نظم ممر�شو 
احتجاجية  وقفة   ، بعني احلجل  فانون 
منهم  تنديدا  املوؤ�ش�شة  �شاحة  اأمام 
جتاهل  وكذا  امل�شاكل،  من  بجملة 
اجلهات املعنية ملطالبهم التي رفعوها 
يف العديد من املرات ال�شابقة من دون 
املحتجون  وبرر   . حلول  اإىل  الو�شول 
يف  الو�شع  بتعفن  لل�شارع  خروجهم 
اخلدمات  وتدين  ال�شحية  املن�شاأة 
،حيث  م�شبوق  غري  ب�شكل  ال�شحية 
مدن  اإىل  ي�شافرون  املر�شى  اأ�شبح 
تفتقد  الذي  الوقت  يف  للعالج  اأخرى 
فيه موؤ�ش�شتهم لعديد النقائ�ض كالعتاد 
املاء  وغياب  الطبية  والتجهيزات 
للنظافة  كلي  وغياب  اإ�شعاف  و�شيارة 
 ، ال�شحية  اخلدمات  تراجع  مقابل  يف 
الكاأ�ض ح�شب ما �رشح  اأفا�شت  نقاط 

ب�رشورة  مطالبني  املحتجون،  به 
ملوظفي  العمل  ظروف  حت�شني 
ظروف  حت�شني  اأن  معلنني  املوؤ�ش�شة 
املري�ض  حالة  حت�شني  من  عملهم 
من  ال�شحة  مدير  تدخل  و�رشورة 
اأقرب  يف  ملطالبهم  حلول  اإيجاد  اأجل 
بت�شعيد  �شيقومون  فاإنهم  واإل  وقت، 
ومل  هذا  العك�ض.  اإذا حدث  الحتجاج 
مدير  بني  دار  الذي  الجتماع  يعرف 
ال�شحة للولية ونائبه ورئي�ض املجل�ض 
نتيجة  اأي  باملحتجني  البلدي  ال�شعبي 
حيث قال املحتجون اأن مدير ال�شحة 
�شيا�شة  وينتهج  يعمد  وتكرارا  مرارا 
منه  حماولة  يف  الأمام  اإىل  الهروب 
لمت�شا�ض غ�شبهم و�شخطهم مطالبني 

ب�رشورة ح�شور الوايل �شخ�شيا.
خل�سر بن يو�سف 

امل�سيلة 

وقفة احتجاجية ملوظفي قطاع 
ال�ضحة بعني احلجل

اأح�سن مرز�ق



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/

