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جمل�س الوزراء �صادق عليه �أم�س

ت�صوير ب�شري عالوة

احتجاج يتحول �إىل م�سرية ب�سبب قانون املحروقات

:  املدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة م�صطفى حنيفي.
مامت تداوله غري �صحيح
 ن�شر معلومات م�ضللة لت�أجيج االحتقان.

الإدارة تكذب غيموز وتطالب
التلفزيون العمومي باالعتذار

يف حالة �إجباره على �ضبط قوائم الناجحني

بقرار من وايل العا�صمة
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بقرار من وايل العا�صمة

توقيف رئي�سي بلديتي
بني م�سو�س وج�سر ق�سنطينة

�أ�صدر وايل والية اجلزائر عبد
اخلالق �صيودة �أمرا بتوقيف كل من
رئي�سي بلديتي بني م�سو�س وج�رس
ق�سنطينة و م�س�ؤولني حمليني
�آخرين من ذات املجال�س املحلية
وذلك �إىل غاية الف�صل يف الق�ضية
من طرف العدالة ,ح�سبما �أفاد به

اليوم الأحد بيان لوالية اجلزائر.
و�أو�ضح البيان �أن تبعا لثبوت
املتابعات الق�ضائية طبقا للمادة
 43من قانون رقم  11-10امل�ؤرخ
يف  22جوان  2011املت�ضمن قانون
البلدية قام وايل والية اجلزائر
عبد اخلالق �صيودة بتوقيف و�إىل

�أن�صار احتاد العا�صمة يو�صلون
الر�سالة

غاية الف�صل يف الق�ضية من طرف
العدالة كل من ال�سادة �سليمان
هوادف رئي�س املجل�س ال�شعبي
البلدي بني م�سو�س و مو�سى
عرو�س رئي�س املجل�س ال�شعبي
البلدي جل�رس ق�سنطينة.
و�أ�ضاف ذات البيان �أن عملية

التوقيف �شملت �أي�ضا كل من
يو�سف �سميدع رويبات نائبي

خبر في
صورة

اجلزائرية �آمال �سكاك يف املو�سم
 5من «ذافوي�س»
امل�شرتكة
متكنت
اجلزائرية « �أمال �سكاك
« �صاحبة لقب مدر�سة
�أحلان و�شباب من ك�سب
ر�ضا جلنة التحكيم
اخلا�صة بربنامج «
ذافوي�س «  بن�سخته
العربية اخلا�ص باكت�شاف
املواهب الفنية يف الوطن
العربي الذي يبث على
قناة «�أم بي �سي « وعليه فلقد قدمت هذه الفنانة املبدعة
يف مرحلة «ال�صوت وب�س « �أغنية للفنانة التون�سية الراحلة «
ذكرى» ولهذا �أعجب اجلميع ب�صوتها الرنان �إال �أن ابنة مدينة
تلم�سان قامت باختيار فريق الفنان امل�رصي حممد حماقي
لتدريبها يف هذه املناف�سة وهذا كله من �أجل ح�صد لقب �أحلى
�صوت يف ذافوي�س . 2019

�أقدم �أن�صار فريق احتاد العا�صمة على توجيه ر�سالة بناء على ما
يحدث لفريقهم الذي يعي�ش �أو�ضاعا �صعبة منذ انطالق املو�سم
الكروي اجلاري ،وهم الذين ا�ستغلوا ح�ضورهم القوي �إىل ملعب عمر
حمادي ببولوغني من �أجل رفع راية عمالقة والتي جاء فيها ب�رصيح
العبارة «ت�سيي�س كرة القدم لن يحطم �أبدا فريقنا املحبوب» ،وهي
ر�سالة يرف�ضون من خاللها ت�سيي�س ق�ضية احتاد العا�صمة من خالل
العراقيل الإدارية التي يواجهها النادي ب�سبب مالكه املتواجد خلف
�أ�سوار ال�سجن.

�أن�صار العميد يت�ضامنون مع كازوين
�أعلن �أن�صار فريق مولودية اجلزائر ت�ضامنهم الوا�سع مع مدربهم
برنارد كازوين من خالل التفاعل الذي قاموا به معه مبا�رشة عند
دخوله �أر�ضية ملعب  5جويلية رفقة �أ�شباله حت�سبا ملواجهة الديربي
العا�صمي مع احتاد العا�صمة ،حيث حمل املدرب الفرن�سي و�شاح
الفريق عاليا تعبريا عن �سعادته بالت�ضامن الذي وجده عقب االتهامات
التي طالته بعد اتهامه ب�شتم اجلزائر عند طرده من مقابلة النادي
العا�صمي وجنم مقرة يف اجلولة املن�رصمة.

�سوق �أهرا�س

بعدما ت�أخرت املديرية العامة يف �صب �أجورهم منذ عدة �شهور خلت

عمال �شركة "منطال" للن�سيج يحتجون �أمام مديرية
امل�ؤ�س�سة بتلم�سان

من
الع�رشات
طالب
امل�ؤ�س�سة
عمال
يف
الوطنية املتخ�ص�صة
ت�صنيع ال�صوف والأغطية
والأفر�شة « منطال «
الواقعة بحي احلرطون  من
ال�سلطات العليا من اجل
التدخل بغية �صب �أجورهم
جعلتهم
املت�أخرة   والتي
يواجهون الفقر واحلرمان .

املحتجون الذين نظموا وقفة
احتجاجية �أمام مقر امل�ؤ�س�سة
بحي احلرطون ب�أعايل تلم�سان
بعدما تقرر  ت�أخري �صب راتب
�شهري جوان وجويلية كامال
وا�ستالم ما قيمته  30يف
املائة منه فقط� .إ�ضافة �إىل
عدم ت�سلمهم للمنح والعالوات
رغم �أنهم يعملون طوال
الأ�سبوع وحتى �أيام نهاية

الأ�سبوع اجلمعة وال�سبت
ل�ضمان حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سة
ورفع ر�أ�سمالها  ،هذا وطالب
العمال املحتجون الذين
جتمهروا �أمام مقر �رشكتهم
من املركزية النقابية وكذا
من املديرية العامة لهذه
ال�رشكة املنتجة الواقع
مقرها باجلزائر العا�صمة
التدخل من اجل الإفراج

�أنهم
عن�  أجورهم  بحكم
الويالت  واحلقرة
يعانون
خا�صة يف ظل  الأو�ضاع
املزرية التي يكابدها
العمال وه�ضم حقوقهم
عن
املالية  ناهيك
املنح  والعالوات التي �صارو
اليحلمون بها  خا�صة بعدما
الديون  والفاقة
�أنهكتهم
.
والعوز
حممد بن ترار

�سيدي حل�سن غرب بلعبا�س

�شرطي يبيد عائلة �أ�صهاره ب�سالحه
اهتزت �صبيحة �أم�س بلدية
�سيدي حل�سن  07كلم غرب
مدينة �سيدي بلعبا�س على
جرمية قتل ب�شعة �أبادت عائلة
ب�إكمالها نفذها عون �أمن يف
عائلة �أ�صهاره �أين قتل زوجته
وواديها و�شقيقتها و�أ�صاب
�شقيقها بجروح بليغة بوا�سطة

�سالحه املهني.
وقائع الق�ضية ح�سب م�صادر
مقربة من العائلة تعود �إىل
�صبيحة �أم�س ويف حدود
الثامنة والربع �صباحا دخل
ال�صهر الذي يعمل عون �رشطة
ب�أمن دائرة الطابية جنوب غرب
والية �سيدي بلعبا�س �إىل منزل

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
جل�رس ق�سنطينة �إىل جانب �أعمر

خنو�ش مندوب بلدي بذات
املجل�س.

�أ�صهاره يف حالة هيجانا ين
فتح النار من م�سد�سه الر�شا�ش
على العائلة التي كانت له معها
مناو�شات انتهت مبقتل زوجته
و�أبيها و�أمها و�شقيقتها يف عني
املكان يف حني �أ�صيب �شقيقها
بجروح بالغة نقل على �أثرها
�إىل م�صلحة اال�ستعجاالت

مب�ست�شفى عبد القادر ح�ساين
اجلامعي ب�سيدي بلعبا�س يف
حني مت نقل جثت ال�ضحايا
�إىل م�صلحة حفظ اجلثث يف
حبني التزال التحقيقات جارية
يف �أ�سباب اجلرمية التي ربطت
مب�شاكل عائلية

م.ب

رفع التجميد عن  4م�شاريع يف قطاع
ال�صحة
مت رفع التجميد عن �أربعة ( )4م�شاريع «هامة» يف قطاع ال�صحة
لفائدة والية �سوق �أهرا�س ح�سب ما ك�شف عنه �أم�س الأحد
مدير ال�صحة وال�سكان عبد الغني فريحة .
و�أو�ضح ذات امل�س�ؤول ب�أن الأمر يتعلق مب�رشوع �إجناز م�ست�شفى
بـ� 60رسيرا ببلدية حلدادة و �آخر لإجناز م�ست�شفى يت�سع لـ120
�رسيرا لفائدة بلدية مداورو�ش ف�ضال عن م�رشوع �إجناز جناح
لال�ستعجاالت الطبية اجلراحية ب�سدراتة وكذا م�رشوع �إجناز
مركز لت�صفية الكلى ب�سدراتة كذلك التي تعترب ثاين �أكرب جتمع
�سكاين بالوالية.

يعاين �أزمة �سكن

حماولة انتحار �شاب مبقر
دائرة البويرة
عا�ش زوال ام�س مقر دائرة البويرة حالة طوارئ حقيقية على �إثر
اقدام �شاب يف الثالثينات من العمر على حماولة و�ضع حد حلياته
بطريقة تراجيدية لوال تدخل بع�ض املواطنني املتواجدين بعني
املكان لإنقاذه من موت حمقق  ,وح�سب رواية م�صادر ليومية
«الو�سط» فغن املعني دخل اىل مقر الدائرة لإي�صال ان�شغاله املتعلق
بال�سكن لرئي�س الدائرة لكنه عجز عن ذلك ف�أخذ �شفرة احلالقة
و�رشع يف تقطيع ج�سده و�سط حالة من الذعر والهلع يف �صفوف
املوظفني ومت نقله من طرف وحدة احلماية املدنية للم�ست�شفى
املحلي «حممد بو�ضياف « ومن جهتها فتحت م�صالح الأمن حتقيقا
يف الق�ضية .

�أ.م
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جمل�س الوزراء �صادق عليه �أم�س

ت�صوير ب�شري عالوة

احتجاج يتحول �إىل م�سرية ب�سبب
قانون املحروقات
 .مطالب بحل الربملان و رف�ض لتمرير القانون
 .املعار�ضة  :حل الربملان حتمية �ضرورية

عرب الأم�س مئات املواطنني يف وقفة احتجاجية بالقرب من مقر املجل�س الوطني ال�شعبي حتولت �إىل م�سرية امتدت �إىل �شوارع جماورة ملبني الربملان ،عن
رف�ضهم مل�شروع قانون املحروقات الذي ينتظر �أن يناق�شه جمل�س الوزراء ،يف حني جددوا رف�ضهم لالنتخابات الرئا�سية املقررة يوم  12دي�سمرب املقبل.
�إميان لوا�س
عرفت الأم�س الغرفة ال�سفلى
للربملان فو�ضى عارمة� ،أين
جتمع مئات املواطنني �أمام
مبنى زيغود يو�سف تعبريا عن
رف�ضهم لقانون املحروقات
اجلديد ،و �أعابو عليه بتقدميه
تنازالت كبرية لل�رشكات الأجنبية
امل�ستثمرة يف الطاقة خا�صة
 ،معتربين �أن حماولة مترير
القانون يعد مبثابة ا�ستفزاز
لل�شعب ،وانقالب على �رشعيته
من خالل ربط ثروات البالد
بالتبعية للدول الأجنبية.
وندد املتظاهرون ب�إ�ستمرار
ال�سلطة يف جتاهل مطالب
ال�شعب و حماولة مترير هذا
القانون ،م�ؤكدين ب�أن ال�شعب
راف�ض لهذه احلكومة الغري
�رشعية  ،يف حني دعو �إىل حل
املجل�س ال�شعبي الوطني.
ب�أن
واعترب املتظاهرون
الربملان الميثل ال�شعب و
اليحظى بال�رشعية  ،بل هو جزء
من الع�صابة التي حتاول �إنقاذ
النظام من خالل مترير القوانني
التي تخدم النظام وال�سلطة،
ورفع املتظاهرون العديد من
الالفتات الراف�ضة لتمرير هذا
امل�رشوع من بينها « احلزائر لي�س
للبيع قانون املحروقات جرمية ،
« ال لقانون املحروقات� « ،أر�ض
اجلزائر لي�ست للبيع « ،يف دعت

بع�ض الالفتات حلل الربملان «
ال�شعب يريد حل الربملان «.
جدد املتظاهرون رف�ضهم
لالنتخابات الرئا�سية املقررة
يوم  12دي�سمرب املقبل يف ظل
احلكومة احلالية ،معتربين ذلك
�إعادة ر�سكلة للنظام ال�سابق ،
عرب املتظاهرون �إ�رصارهم
ملوا�صلة حراكهم يف ظل ا�ستمرار
ممار�سة ال�سلطة ل�سيا�سة ال�صمت
و التجاهل للمطالب املطروحة
منذ  22فيفري املا�ضي ،
جمددين رف�ضهم اال�ستحقاق
الرئا�سي املزمع �إجراءه يف
تاريخ  12دي�سمرب املقبل.
و�شدد املتظاهرون رف�ضهم
لتم�سك ال�سلطة بتنظيم �إنتخابات
رئا�سية ،داعني �إىل رحيل الباءات
الثالث وكل وجوه النظام ،يف حني
نددو ب�إ�رصار ال�سلطة بتنظيم
انتخابات مرفو�ضة �شعبيا ،حيث
�شهدت �شوارع العا�صمة توافد
�أعداد كبرية من املتظاهرين
الذين رفعوا �شعارات �سيا�سية
معار�ضة لإجراء االنتخابات
الرئا�سية يف الظروف احلالية،
و�شدد املتظاهرين على �رضورة
اال�ستجابة ملطالب احلراك
الذي خرج منذ جمعة 22
فيفري املن�رصم ورفع مطالب
�رشعية يف مقدمتها رحيل كل
رموز النظام ،راف�ضني تنظيم
انتخابات رئا�سية حتت �إ�رشاف
رموز النظام.

املدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة
م�صطفى حنيفي :

مامت تداوله بخ�صو�ص قانون
املحروقات غري �صحيح
 .ال�شراكة مع الأجنبي معادلة حتمية

نفى املدير العام للمحروقات
بوزارة الطاقة م�صطفى حنيفي
كل ماثم تداوله بخ�صو�ص �أن
قانون املحروقات اجلديد
بتقدميه تنازالت كبرية لل�رشكات
الأجنبية امل�سثمرة يف الطاقة
خا�صة ،م�ؤكدا ب�أن القانون يحمل
العديد من النقاط الإيجابية
ويحمل منظومة جبائية جديدة
وحمفزة من �أجل جلب �أكرب عدد
من امل�ستثمرين.
�أكد م�صطفى حنيفي الأم�س
يف ندوة �صحفية مبقر جريدة
املجاهد ب�أن كل ماثم تداوله
بخ�صو�ص �أن يكون قانون
املحروقات اجلديد قد �أملي
على اجلزائريني من اخلارج ال
�أ�سا�س له من ال�صحة  ،م�شددا
ب�أن كفاءات جزائرية هي التي

�أعدته و�أو�ضح املتحدث « ب�أن
القانون اجلديد للمحروقات
�سيمنع ذهاب اجلزائر لإ�سترياد
الغاز من اخلارج نهاية ، 2030يف
حني �شدد املتحدث ب�أن ا�ستهالك
اجلزائر للغاز بهذا النمط ال�رسيع
قد يُعجل ب�إ�سترياده لهذا يجب
�أن تكون هنالك قرارات تخدم
البلد.
واعترب املتحدث ب�أن ال�رشكة
”
للمحروقات
الوطنية
�سوناطراك” ال ميكنها �أن تدير
كامل م�شاريع النفط واحلقول
لوحدها ،ما يوجب �أن تكون يف
�رشاكة �رشيك �أجنبي ،قائال
« ال�رشاكة مع الأجنبي معادلة
حتمية و�رضورية لهذا يجب
تعديل قانون املحروقات».
�إميان لوا�س

«جزائر حرة دميقراطية»..
تدوي يف �شوارع العا�صمة
ورفع املتظاهرون العديد من
الالفتات »،ما كن�ش انتخابات
يا الع�صابات»« ،مطالبني برحيل
النظام و جميع وجوهه « حتت
الفتات يتنحاو قاع»  ،كما ثم
رفع العديد من الالفتات «
امل�سرية �سلمية ال ال االنتخابات
مع املنظومة القدمية «  « ،الال
لإنتخابات ذهاب كل رموز
الع�صابة نعم لبناء جمهورية
ثانية اجلزائر حرة م�ستقلة
« »،دولة مدنية دميقراطية يف
�إطار املبادئ النوفمربية« ،
�أعطيني حريتي» « ،احنا �شعب
واحد ميفرقنا حتى واحد»« ،
معا نربحهم قاع « ،جزائر حرة
دميقراطية»..
�أهازيج «ماكن�ش الفوط واهلل ما
نديرو وبدوي وبن �صالح الزم
يطريو» كانت حا�رضة بقوة
لإعالن رف�ض امل�شاركني التوجه
لل�صناديق بعد بروز م�ؤ�رشات
على برجمة الإنتخابات الرئا�سية
قبل نهاية ال�سنة ،كما عرفت
امل�سرية رفع �أعالم وطنية كبرية
ورفع �شعار «خاوة خاوة» و «دولة
مدنية ما�شي ع�سكرية»
�أحمد �صادوق
مترير هذا القانون �سيت�سبب

يف �أزمة حقيقية
�إعترب رئي�س الكتلة الربملانية
حلركة جمتمع ال�سلم �أحمد
�صادوق مترير مثل هذا القانون
يف الوقت احلايل قد يت�سبب
يف �أزمة حقيقية يف الربملان،
م�ؤكدا �أن احلكومة احلالية هي
حكومة ت�رصيف �أعمال فقط ،
ولي�س ب�إمكانها مناق�شة مثل هذا
امل�رشوع املهم.
و�شدد �أحمد �صادوق يف ت�رصيح
خ�ص به «الو�سط» ب�أن احلكومة
املرفو�ضة �شعبيا منذ بداية
احلراك و التي �شكلتها الع�صابة
ال يحق لها �أن تتخذ قرارات
م�صريية خ�صو�صا ملا يتعلق
الأمر بقوانني يفرت�ض �أن تكون
�سيادية  ،كما �أن هذه احلكومة
مل تقدم خمطط عملها للربملان
و لن ي�صادق عليه و من الناحية
الد�ستورية والقانونية ال يحق لها
�أن ت�رصف �سنتيما من ميزانية
الدولة اال بعد �أن يتم اعتماد
برناجمها يف املجل�س ال�شعبي
الوطني كما ين�ص عليه الد�ستور
و هذا الأمر مل يتم.
وفتح �أحمد �صادوق النار على
حكومة بدوي ،م�شريا ب�أن ما
تقوم به احلكومة احلالية غري
�رشعي ومرفو�ض �شعبيا،داعيا
يف ال�سياق ذاته اىل عدم الت�رسع
باحلديث عن هذا القانون
خ�صو�صا يف ظل ما تعيئه البالد

من �أزمة حقيقية.
يف �سياق مت�صل ،قال �أحمد
�صادوق» كتلة حم�س �سبق وان
طالبت بحل الربملان،وعربت
عن موقفها الراف�ض ملا يحدث
من جتاوزات يف هذه امل�ؤ�س�سة
الت�رشيعية ،وال�شعب املطالب
بذلك من حقه �أن يرفع �شعارات
منددة ومطالبة حلل الربملان».
االحتاد من �أجل النه�ضة
العدالة والبناء يحذر
حذرت الكتلة الربملانية لالحتاد
من �أجل النه�ضة العدالة والبناء
من تدعيات مترير قانون
املحروقات اجلديد ،معتربة ب�أن
الو�ضع الذي تعي�شه البالد ال
ي�سمح بذلك.
الكتلة الربملانية
و�إعتربت
لالحتاد من �أجل النه�ضة العدالة
والبناء ان حماولة مترير قانون
املحروقات ،يعد مبثابة خطوة
جلر البالد اىل دائرة العنف ،يف
حني دعت كل النواب والكتل
الربملانية الأخرى اىل �رضورة
اتخاذ موقف م�رشف والوقوف
مع ال�شعب ملنع مترير �أي قانون
يرف�ضه ال�شعب.
ودعا رئي�س الكتلة الربملانية
للإحتاد من �أجل النه�ضة و
كل النواب
العدالة و البناء
الأحرار اىل الوقوف وقفة رجل
واحد مع ال�شعب ومنع مترير

قانون املحروقات على املجل�س
ال�شعبي الوطني،لأنه يف حال
متريره ف�ستحدث الكارثة ،وهو
ما ال نتمناه».
و �أ�ضاف املتحدث « �أن حل
الربملان �أ�صبح �رضورة حتمية،
لعدة اعتبارات،نحن ندعو �إىل
حل هذا الربملان غري ال�رشعي
عقب مناق�شة قانون املالية
لأننا نرف�ض �أن تبقى البالد بدون
ميزانية».
بلغوتي
نرف�ض مناق�شة امل�شروع قبل
�إجراء الإنتخابات الرئا�سية
�أكد رئي�س الكتلة الربملانية
جلبهة امل�ستقبل احلاج بلغوتي
ب�أن حزبه يرف�ض مناق�شة
امل�رشوع قبل �إجراء الإنتخابات
الرئا�سية،معتربة ب�أن مناق�شة
حكومة ت�رصيف الأعمال
مل�رشوع قانون املحروقات �أمرا
غري مقبول.
ويف �سياق مت�صل ،قال املتحدث
« �إ�سمها حكومة ت�رصيف �أعمال
لهذا فمهامها وا�ضحة ،فما عليها
�سوى العمل وفق ما عندها
من �صالحيات ال غري ،الأمور
يف اجلزائر حاليا يجب �أن متر
ب�سال�سة حتى ما بعد الرئا�سيات،
والرئي�س املنتخب �ستكون له كل
ال�صالحيات ملناق�شة مثل قوانني
مهمة ،لكونه منتخب �شعبيا».

قانون املحروقات �..شماعة "اخلالطني"

ن�شر معلومات م�ضللة لت�أجيج االحتقان
فج�أة حتول العديد من املتظاهرين
من احلراك ال�شعبي �إىل خرباء
يف املحروقات و الطاقة  ،زاد
على ذلك االنت�شار ال�رسيع و�سط
احلراك اجلمعة ال�سابقة لإ�شاعات
توحي ب�أن قانون املحروقات
اجلديد مبثابة خطر على البالد
 ،فيما �أن الق�صة ال تعدو �أن تكون
هناك �أطراف خفية داخل احلراك
تريد ت�أجيج الو�ضع م�ستندة على
قانون املحروقات اجلديد.
املتجول يف احلراك ال�شعبي اجلمعة
ال�سابق يح�س على وجود �إجماع �أو
حماولة الإجماع حول فكرة �أن
قانون املحروقات اجلديد خطر
على البالد  ،حيث ترى العديد
من املحركني داخل هذا احلراك
ين�رشون فكرة بيع البالد و�سط
املتظاهرين  ،لي�صحوا بعدها ب�أن
البالد « تباعت « بهذا القانون ،
فيما احلقيقة بعيدة كل البعد عن
هذه الأفكار ال�شعبوية التي يراد بها
فقط ت�أجيج احلراك و ال�ستمرار
االحتقان .

ال�شيء امل�ؤكد �أن ال �أحد و خا�صة
من املتظاهرين مل يفهم بعد هذا
القانون اجلديد  ،وال حتى �أطلع
عليه  ،خا�صة �أن امل�صادقة عليها
مازالت بعيدة الو�صول اىل الربملان
 ،اذ يبدو �أن دعاة االحتقان داخل
احلراك  ،ا�ستغلوا هذا الإبهام يف
القانون  ،ليبادروا ب�إطالق �إ�شاعات
تخدم ا�ستمرار احلراك  ،وحتافظ
على قوته  ،خا�صة و �أن بقايا
احلراك  ،هدفها هو الت�شوي�ش على
االنتخابات الرئا�سية التي �ستجرى
يف 12دي�سمرب املقبل ،لذلك ف�إن
بع�ض الأطراف اخلبيثة داخل
احلراك ت�سعى جاهدة ب�شتى الطرق
للت�شوي�ش على هذا املوعد � ،سواء
بالدعايات و الإ�شاعات و ال�سعي
�إىل تغليط الر�أي العام  ،ل�ضمان
ح�شد �شعبي  ،فيما احلقيقة هي
عك�س ذلك  ،يف ظل �إدخال الع�صابة
التي كانت فعال وراء العديد من
ال�صفقات امل�شبوهة  ،مت �إدخالها
ال�سجن وهي حتت املحا�سبة .
ال�شيء امل�ؤكد �أن الكثري من

املتظاهرين الذين توجهوا
�أم�س �إىل �أمام الربملان � ،أغلبهم
لي�ست لهم �أدنى فكرة عن قانون
املحروقات اجلديد  ،وال على
قانون املالية  ،لكن تركوا �أنف�سهم
�ضحايا لإ�شاعات « راديو طرطوار
« التي �أ�صبحت هي املحرك
الأ�سا�سي ملثل هكذا ظروف ،حيث
يتجلى ذلك �أي�ضا يف الكثري من
ال�شعارات املتداولة .
فيكفي �أن تقوم جمموعة مند�سة
داخل املتظاهرين لإطالق عبارات
�أو �شعارات معينة  ،حيث جتد الكثري
من املتظاهرين يرددونها دون وعي
ودون �أي تخمني �أو �أي متحي�ص يف
عواقبها تلك ال�شعارات �أو حقيقتها
 ،لت�صبح تلك ال�شعارات امل�رسبة و
املتداولة بعد تكرارها �إىل مطالب
على غرار �شعارات «مدنية ما�شي
ع�سكرية « � ،أو ال لعدالة التلفون «،
�أو باعو البالد بقانون املحروقات
«  ،كل هذه ال�شعارات وما �شابه
هي يف احلقيقة حق �أريد به باطل
 ،خا�صة �إن علمنا �أن هذه ال�شعارات

تروجها �أيادي مند�سة داخل
احلراك تعي جيدا ما تق�صده بهذه
ال�شعارات  ،رغم تناق�ضها متاما مع
الواقع  ،ال�سيما و �إن علم من وراء
هذه ال�شعارات .
ف�شخ�صيا ر�أيت ب�أم عيني
داخل احلراك � ،أحد املحامني
املعروفني با�ستفادتهم من النظام
ال�سابق وتن�سيقه مع الع�صابة
ال�سابقة  ،يف ان�سجام مع عدالة
التلفون احلقيقية  ،هاهو الآن وبعد
دخول هذه الع�صابة  ،يهم�س يف
�آذان املتظاهرين  ،ب�أن ي�رصخوا �أن
«ال لعدالة التلفون «  ،ويف احلقيقية
نف�س ال�شعار ينطبق على باقي
ال�شعارات التي وراءها واقعية ،
حيث من املعقول �أن نقبل مثال من
املحامي مقران �آيت العربي الذي
كان مدير حملة املرت�شح ال�سابق
اجلرنال لغديري �،أن يكون مقران
هو من عرابي �شعار «مدنية ما�شي
ع�سكرية « ،وهو التناق�ض بعينه .

ع�صام بوربيع

4

� 24ساعة

الإثنني � 14أكتوبر  2019املوافـق ل � 15صفر 1441هـ

االفتتاح الر�سمي لل�سنة اجلامعية 2002/2019

امل�شاكل البيداغوجية ت�ؤخر التحاق  30%من الطلبة
ي�شرف وزير التعليم العايل والبحث العلمي طيب بوزيد اليوم على مرا�سيم حفل االفتتاح الر�سمي لل�سنة اجلامعية  2020 / 2019بجامعة وهران (� )1أحمد بن بلة  ،و
يرافق الوزير عدد من ال�شركاء االجتماعيني رفقة عمداء اجلامعات بالزي الر�سمي و يحيي الوزير هذا الربوتوكول بعد انقطاعه منذ �سنة  2011و باملقابل تواجه
اجلامعة اجلزائرية عدة حتديات منها حراك الطلبة و الت�أخر يف انطالق الدرا�سة لبع�ض اجلامعات الذي بلغ ن�سبة  30باملائة نتيجة م�شاكل بيداغوجية و ت�سيريية .
ف.ن�سرين
الأمني العام لالحتاد العام
للطلبة اجلزائريني
 30باملئة مل ينطلقوا يف
الدرا�سة
�أكد الأمني العام لالحتاد الوطني
للطلبة اجلزائريني عبد الرحيم
حمري�ش يف ت�رصيح خ�ص به
جريدة الو�سط انه من خالل
اللجنة الوطنية للتقييم الدخول
اجلامعية واللجان الوالئية
امل�شكلة مت �إعداد تقارير عن
الدخول اجلامعي و التي �أكدت
انطالق بع�ض اجلامعات ب�سريورة
عادية و باملقابل �سجلت التقارير
ت�أخر التحاق عدة كليات كا�شفا
�أن  30باملائة من الطلبة مل
يبد�ؤوا الدرا�سة ب�سبب م�شاكل
مرتاكمة وهذا عك�س تو�صيات

الوزارة الو�صية ،ف�ضال عن م�شاكل
بيداغوجية واجتماعية مل ي�ستطع
م�س�ؤولو اجلامعة �إيجاد حل نهائي
لها.
و ك�شف ذات املتحدث �أن جمموعة
من اجلامعات مل تنطلق بها �أي
حما�رضة و �أو�ضح قائال نحن يف
املحا�رضات الثالثة و الطلبة مل
يتم �إ�سكانهم  و هناك جمموعة
من اجلامعات مل تنطلق بها �أي
حما�رضة
بحجة نق�ص الأ�ساتذة نق�ص
الت�أطري و رف�ض الأ�ساتذة تدري�س
ال�ساعات الأ�ساتذة كما تطرق اىل
طلبة ال�سنة الرابعة و اخلام�سة
الذين ال ميار�سون اجلانب
التطبيقي بحجة عدم توفر
امل�ست�شفيات و �أ�ضاف مت�سائال
كيف لطلبة الطب ال�سنة اخلام�سة
دون جانب تطبيقي
و ح�سب الأمني العام  ،ف�إن
تعليمات الوزارة تبقى �أدراج

الرياح ،حممال امل�س�ؤولية اىل
عمداء الكليات واىل بع�ض
ر�ؤ�ساء اجلامعات و دعا اىل
تغيريهم.
الأ�ستاذ اجلامعي ناجح
خملوف

نطمح �إىل الرفع من �أداء
اجلامعات
و يرى الأ�ستاذ اجلامعي بجامعة
امل�سيلة �أن الدخول اجلامعي
هادئ و عادي و قال نحن ال
ن�ستبعد احتجاجات ب�سبب

خالل ال�سدا�سي الأول 2019

انخفا�ض ا�سعار ال�سلع عند الت�صدير و اال�سترياد

انخف�ضت �أ�سعار ت�صدير و
ا�سترياد الب�ضائع يف اجلزائر
بن�سبة 3ر 1باملائة خالل
ال�سدا�سي الأول من 2019
مقارنة مع نف�س الفرتة من
العام املا�ضي ,ح�سبما علمته
�أم�س الأحد لدى الديوان
الوطني للإح�صائيات.
ويف�رس تراجع م�ؤ�رش قيم
الوحدة لت�صدير الب�ضائع
(ال�سعر لدى الت�صدير)
بانخفا�ض �أ�سعار �صادرات
املحروقات بن�سبة 7ر1
باملائة بالرغم من ارتفاع
قدره 5ر 6لأ�سعار املواد
امل�صدرة خارج املحروقات
خالل نف�س الفرتة و يو�ضح
ذات امل�صدر �أن حت�سن
�أ�سعار املواد امل�صدرة
خارج املحروقات «غري
كاف» النعا�ش امل�ستوى العام
لأ�سعار الت�صدير و يعترب
التطور الإجمايل لأ�سعار
ت�صدير ال�سلع الذي تطغى
عليه �صادرات املحروقات
(10ر 93باملائة) من القيمة

لل�صادرات
ناجت �أ�سا�سا

الإجمالية
اجلزائرية
النخفا�ض
الأ�سعار الدولية للمحروقات
ح�سب بيانات الديوان
الوطني للإح�صائيات حول
مل�ؤ�رش قيم الوحدة لت�صدير
الب�ضائع للتجارة اخلارجية
لل�سلع و �شكلت �أ�سعار املواد
امل�صدرة خارج املحروقات
ما قيمته 90ر 6باملائة من
القيمة الإجمالية لل�صادرات
خالل ال�سدا�سي الأول من
ال�سنة اجلارية.
و بعد ت�سجيل زيادة ملمو�سة
للأ�سعار عند الت�صدير
للمحروقات بقيمة 7ر33
باملائة و 6ر 6باملائة من
�أ�سعار املواد امل�صدرة
خارج املحروقات يف 2018
عادت الأ�سعار جمددا �إىل
االنخفا�ض .
و ي�ضيف ذات البيان انه من
يناير اىل يونيو  2019فان
حجم ال�صادرات اجلزائرية
انخف�ض ب 8ر 8باملئة يف

حني ان حجم اال�سترياد
عرف ركود ن�سبي اي 4ر0
باملئة و بعد ارتفاع قدره
6ر 13باملئة خالل ال�سدا�سي
االول من  2018و 9ر11
باملئة
على مدى كل ال�سنة ()2018
فان اال�سعار عند اال�سترياد
تراجعت بن�سبة 3ر - 1باملئة
خالل ال�ست الأ�شهر الأوىل
من . 2019
و لقد �ساهمت عمليات
الت�صدير لعدة جمموعات
من املنتجات يف هذا
االجتاه النزويل و يتعلق
الأمر بالزيوت الدهنية و
ال�شمعية ( من �أ�صل نباتي
�أو حيواين ( 12 -باملائة) و
املواد الكيمائية وم�شتقاتها
و املواد امل�صنعة (6ر5
باملائة) و لقد خ�ص هذا
االنخفا�ض �أي�ضا املاكنات
و �آالت النقل (3-ر 3باملائة)
و املواد امل�صنعة (6ر0
باملائة).
من جهة �أخرى م�س ارتفاع

�أ�سعار اال�سترياد جمموعات
مثل امل�رشوبات و التبغ
وكذلك
(6ر 25باملئة)
الوقود والزيوت واملواد
التابعة له (3ر 6باملائة) و
املواد الغذائية (6ر 5باملئة)
و املواد اخلام غري قابلة
لالحرتاق ماعدا الوقود 5ر0
باملئة.
و ارتفعت �صادرات ال�سلع
اىل  2. 122 , 8مليار دج يف
ال�سدا�سي االول  2019مقابل
 2. 358 ,1مليار دج يف نف�س
الفرتة من ال�سنة املا�ضية
�أي بانخفا�ض قيمة قدرها
 10باملائة �أما بالن�سبة
لال�سترياد فلقد بلغت , 7
 2. 634مليار دج على مدى
ال�ست �أ�شهر
الأوىل من  2019مقابل , 2
 2. 659مليار دج خالل نف�س
الفرتة يف  2018م�سجلة
بذلك انخفا�ضا من حيث
القيمة بـ 9ر 0باملائة ح�سب
بيانات الديوان الوطني
للإح�صائيات.

غليزان

�إعادة فتح بلدية املرجة بعد مرور 10ايام من غلقها
تدخلت م�صالح مكافحة
ال�شغب للدرك الوطني ببلدية
وادي ارهيو لإعادة فتح مقر
بلدية املرجة �سيدي عابد
املدخل ال�رشقي والذي بقي
مغلقا منذ  10ايام كاملة
ب�سبب احتجاج جمموعة
من املواطنني قاموا بغلقها
بوا�سطة ال�سال�سل والإقفال

مع �إقامة خيمة كبرية �أمام
البوابة الرئي�سية وذلك للمطالبة
برحيل املري وحما�سبته من
خالل �إيفاد جلنة لتق�صي
احلقائق �أين اتهم العديد منهم
املري مبنح �سكنات ريفية على
�أ�سا�س املحاباة ومتكينهم من
�شهادة الإقامة وهي الأو�ضاع
التي ت�سببت يف تعطل م�صالح

البلدية واملواطنني على حد
�سوا و�أرغمت الع�رشات من
�سكان املرجة �سيدي عابد
مبحاولة �إعادة فتح البلدية
بالقوة م�ؤكدين �أن البلدية
لي�ست للتالعب والفو�ضى
وهو ما دفع مب�صالح الدرك
التدخل حيث �سارعت �أم�س
الأحد وبكرثة ملنع وتفادي

�أي احتكاك بني الطرفني حيث
قامت ب�إزالة اخليمة كما مت
ا�ستجواب � 03أ�شخا�ص وجدوا
بداخلها ثم اطلق �رساحهم يف
انتظار نتائج التحقيقات التي
با�رشتها امل�صالح الأمنية يف
الأحداث الأخرية والتي ومن
ح�سن احلظ مرت ب�سالم .
قم

املا�سرت و الدكتوراه الأ�ساتذة و
هي م�شاكل ي�شهدها القطاع كل
�سنة و �أفاد الأ�ستاذ اجلامعي �أن
الوزارة تطمح � إىل الرفع من �أداء
اجلامعات واملدار�س اجلزائرية،
فقد �سطرت اجلامعة ا�سرتاتيجية
على املدى املتو�سط تركز على
املقاوالتية واالنفتاح والتعاون مع
ال�رشكاء االقت�صاديني ،لتح�سني
جودة التكوين من خالل االنطالق
يف �إ�سرتاتيجية اجلودة داخل
اجلامعة  ،وا�ستعمال و�سائل
التوا�صل االجتماعي و�ضمان بيئة
عمل مواتية للموظفني داخل
املدر�سة و�أ�شاد الأ�ستاذ اجلامعي
بامل�سارات التكوينية التي تتطابق
مع �سوق ال�شغل لتغطية العجز
يف امل�ؤ�س�سات  و امل�ساهمة يف
الق�ضاء على البطالة
و من جهة �أخرى ثمن ذات
املتحدث اجلامعات التي اجتهت
�إىل درا�سة م�رشوع امل�ؤ�س�سة و

بالتايل الوقوف على اجلودة و
احلوكمة و قال �أن اجلامعة يجب
تنفتح املحيط االقت�صادي و
االجتماعي مبعنى تكوين ت�ساهم
يف االقت�صاد و �أخرى ناقدة
فاعلة ت�ساهم يف ت�سيري املجتمع
�سيا�سيا.  
وللإ�شارة ي�رشف الوزير خالل
هذه الزيارة بتد�شني كلية العلوم
الطبية اجلديدة التي حتتوي على
� 10آالف مقعد بيداغوجي .كما
�سيقوم مبعاينة وتد�شني عدد من
امل�شاريع يف طور االجناز مثل
�أ�شغال اجناز كلية الآداب والفنون
وكذا معهد الرتجمة بجامعة
وهران ( )1و تد�شني كلية العلوم
الإن�سانية والعلوم الإ�سالمية التي
ت�سع لثالثة �أالف مقعد بيداغوجي
�إىل جانب املكتبة اجلامعية
املركزية .و يقوم الوزير بهذه
املنا�سبة بزيارة القرية االوملبية
بالقطب اجلامعي اجلديد.

يف حالة اجباره على �ضبط قوائم الناجحني

«ديارا�ش «خدمات الآبار بحا�سي م�سعود
يهدد باال�ستقالة
ربط املتابعون مللف
ال�شغل بورقلة الت�أخرالكبري
يف الإفراج عن نتائج
الفحو�صات املهنية ب�رشكة
خدمات الآبار ،بوجود
تردد كبري يف �ضبط قائمة
الناجحني من طرف مدير
املوارد الب�رشية بذات
امل�ؤ�س�سة .
ك�شفت م�صادر مطلعة من
مديرية امل�ؤ�س�سة الوطنية
خلدمات الأبار لـ «الو�سط
«�أن مدير املوارد الب�رشية
بال�رشكة ب�إقليم دائرة
حا�سي م�سعود بوالية ورقلة
�أ�صبح يهدد باال�ستقالة
كلما فتحت م�ساءلة نتائج
الفحو�صات املهنية يف
تخ�ص�ص «�أوابريتور» وهو
العر�ض الذي �أر�سل للوكالة
الوالئية للت�شغيل و �أجرى
مبوجبه  1500مر�شح للعمل

االختبارات املهنية منذ
�شهر �أفريل املن�رصم
من �أجل التناف�س على
 40من�صب عمل ح�سب
املعلومات املتاحة .
من جهة ثانية فقد حذر
املتتبعني مللف اليد العاملة
بوالية ورقلة من مغبة
العواقب الوخيمة التي قد
تنجر عن �سيا�سة الهروب
للأمام املنتهجة من طرف
م�س�ؤويل ال�رشكات الوطنية
العاملة يف ال�صناعة النفطية
يف معاجلة نتائج الفحو�صات
املهنية و التحجج مبحدودية
املنا�صب مقارنة بالعدد
ال�ضخم للمر�شحني لها  ،يف
�إ�شارة وا�ضحة من امل�س�ؤولني
على �أنهم متخوفون من ردة
فعل البطالني الذين بدورهم
�أبدوا مت�سكا كبريا مبوا�صلة
الت�صعيد من لهجة خطابهم

عن طريق تنظيم وقفات
احتجاجية للمطالبة باحلق
يف العمل بال�رشكات النفطية
دون �سواها وذلك يف اطار
االلتزام بتو�صيات وتوجيهات
احلكومة القا�ضية مبنح
�أولوية التوظيف لفائدة �أبناء
املنطقة .
ومعلوم �أن ملف االحتقان
امل�سجل ب�سوق ال�شغل
يعترب من بني التحديات
والرهانات الكربى التي
تواجه وايل الوالية بورقلة
�أبوبكر ال�صديق بو�ستة
الذي �أ�ضحى مطالب بتفعيل
الآليات الرقابية و ال�ضغط
على ال�رشكات الوطنية من
اجل تلبية احتياجات �سوق
ال�شغل بتطبيق مبد�أ ح�سب
الأولويات و الإمكانات
املتاحة .
�أحمد باحلاج

حتججا بقطع الأنرتنت

توقيف منح الت�أ�شريات للجزائريني
نحو فرن�سا
قررت القن�صلية العامة
لفرن�سا باجلزائر� ،أم�س
الأحد ،توقيف عمليات
منح الت�أ�شرية للجزائريني
حيث �أو�ضحت القن�صلية
الفرن�سية ،يف بيان لها� ،أن
توقف مركز � VSFسببه

قطع الأنرتنت عن املركز.
وقالتنف�س الهيئة �إن �سلطة
�ضبط الربيد واالت�صاالت
قامت بقطع الأنرتنت
عن مركز  ،VSFبقرار
�أحادي ،ومن دون �سابق
�إ�شعار ودعت القن�صلية

ال�سلطات امل�س�ؤولة �إىل
اتخاذ تدابري عاجلة
لتمكني مركز معاجلة
ملفات طلبات احل�صول
على ت�أ�شرية ،من العودة
للعمل.
م�.س
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�أقاربهم انتحلوا هوياتهم لأ�سباب غريبة

متابعات ق�ضائية يف حق �أ�شخا�ص متوفني منذ ع�شرات ال�سنني
مل تعد اجلرمية مرتبطة ب�أ�شخا�ص معينني بل باتت اجلرمية تقوم حتى بني �أفراد العائلة الواحدة ،حيث بات �أفراد العائلة ينتحلون هوية �أقربائهم
املتوفني تارة لال�ستفادة من ثروات طائلة و�أحيانا للإفالت من العقوبة ،وجند البع�ض الآخر يدعون اجلنون للإفالت من العقوبة �أي�ضا ،ومن جهة
�أخرى جند بع�ض الأ�شخا�ص يدفع بهم اجل�شع لتقدمي ت�صريحات كاذبة لال�ستفادة من �سكنات عدل..
م.ثيزيري
ومن خالل هذا املقال �سنقدم
لكم قراءنا الكرام بع�ض
احلاالت مما �سبق ذكره التي
عاجلتها املحاكم اجلزائرية،
ومن بني هذه احلاالت ما هو
مثري للده�شة والإ�ستغراب..
�شاب ينتحل هوية �شقيقه
امليت ملدة � 13سنة
تابعت ،حمكمة بئر مراد راي�س 
يف العا�صمة مبوجب �أمر �إحالة
من قا�ضي التحقيق� ،شابا يف
�أواخر العقد الثالث ينحدر
من منطقة عني و�سارة بوالية
اجللفة بعدة تهم ثقيلة ،تنوعت
بني التزوير وا�ستعمال املزور
يف حمررات �سمية وجتارية،
تقليد �أختام الدولة وانتحال
هوية الغري ،على خلفية �إقدامه
على انتحال هوية �شقيقه
املتوفى ملدة �13سنة ،من �أجل
ت�أ�سي�س  �رشكة خمت�صة يف
ا�سترياد وت�صدير زيوت ت�شحيم
ال�سيارات ،بعد تزويره العتماد
�صادر عن الوكالة الوطنية لتثمني
موارد املحروقات التابعة لوزارة
الطاقة واملناجم.
تفجري ملف ق�ضية احلال ح�سب
ما دار بجل�سة املحاكمة ،جاء
بناء على �شكوى حركها �إطار
بالوكالة الوطنية لتثمني مواد
املحروقات ،بعد اكت�شافه

وثيقة موقعة با�سمه وحتمل
ختمه تتمثل يف اعتماد ملمار�سة
ن�شاطالإ�سترياد التي عرث عليها
يف �أحد امللفات� ،أين مت فتح
حتقيق يف الق�ضية وتبني �أن
املتهم وهو �صاحب م�ستوى
ال�سنة � 9أ�سا�سي قام بانتحال
هوية �شقيقه املتوفى ،وذلك
طيلة الفرتة املمتدة بني 1998
و،2011من �أجل ت�أ�سي�س  �رشكة
ا�سترياد وت�صدير ،حيث متكن
من �سحب ال�سجل التجاري وفتح
ح�سابات بنكيةوبريدية بعد
تزويره العتماد ن�شاطه من �أجل
ا�سترياد زيوت ت�شحيم ال�سيارات
من اخلارج ،ليتم بذلكا�ستدعا�ؤه
للتحقيق معه يف الق�ضية� ،أين
اعرتف بكل الأفعال املن�سوبة
�إليه ،ليرتاجع عنها �أثناء اجلل�سة
وحاول �إل�صاقها بوالده املتوفى،
من خالل قوله �إنه هو من و�ضعه
يف الواجهة و�أن دوره اقت�رص 
فقط على التوقيع علىال�شيكات
وكل الوثائق ،فيما �أكد �أن الوثيقة
املزورة ال�صادرة عن الوكالة
الوطنية لتثمني املحروقات
حت�صلعليها من �أحد الأ�شخا�ص 
الذين التقى بهم يف مقهى بوالية
اجللفة بحكم نفوذه بالوزارة
الو�صية ،منكرا بذلك علمه ب�أنها
مزورة ،كما �أ�شار دفاعه خالل
مرافعته �إىل �أن الق�ضية مت
�سبق الف�صل فيها �أمام حمكمة
اجلناياتباجللفة ،و�أدين موكله
بعقوبة �3سنوات �سجنا منها

عام نافذا .فيما �سقطت متابعة
الوالد ب�سبب وفاته ،مو�ضحا�أن
موكله وقع �ضحية العرف ب�سبب
تداوله ا�سم �شقيقه املتوفى ومل
يكن هناك ق�صد جنائي ،وحاول
تعزيز ماجاء على ل�سان املتهم
بقوله �إن والده هو من تكفل
بتلك الإجراءات بعد تو�سط
�أحد اال�شخا�ص له مع م�س�ؤولني
بالوزارة الذين تواط�أوا بخ�صو�ص 
ا�ستخراج الوثيقة حمل متابعة
كون رقمها الت�سل�سلي �صحيحا.
وباملقابل �أكددفاع الطرف
املدين �أن الق�ضية التي يزعم
خ�صمه �أنه مت �سبق الف�صل
فيها م�ستقلة متاما عن ق�ضية
احلال ،كون الوثائق املزورة
جديدة ،ليطالب ب�إلزام املتهم
بدفع تعوي�ض يقدر مبليون دج.
وعليه التم�ست النيابة يف حقه
تنزيل عقوبة عامني حب�سا نافذا
وغرامة بقيمة �100ألف دج .
تهربا من حكم غيابي �ضده
ينتحل �صفة �شقيقه املتويف
جرت �أمام حماكمة كهل على
خلفية متابعته ق�ضائيا بتهمة
التزوير وا�ستعمال املزور يف
حمررات �إدارية وانتحال هوية
الغري ،هذا الأخري الذي كان
ي�ستعمل رخ�صة �سياقة �شقيقه
املتويف ،حيث و�ضع عليها
�صورته اخلا�صة ،للتهرب من
احلكم الغيابي ال�صادر يف حقه

ميلة

 80حالة اعتداء على م�ساحات غابية
�سجلت م�صالح حمافظة
الغابات مبيلة منذ مطلع
العام اجلاري و �إىل غاية
نهاية �سبتمرب املنق�ضي ما
جمموعه  80حالة اعتداء على
م�ساحات غابية عرب الوالية ,
ح�سبما علم �أم�س  الأحد من
ذات املحافظة و�أو�ضح رئي�س 
مكتب التنظيم و�رشطة الغابات
واملنازعات مبحافظة الغابات
مبيلة�,إبراهيم بلغرز ب�أن
الثمانني اعتداء امل�سجلة خالل
نف�س  الفرتة تعد خمالفات
غابية وفقا للقانون .84/ 12
ويتعلق االمر مبخالفة البناء
الفو�ضوي يف الو�سط الغابي
مبجموع  23خمالفة و10

خمالفات متعلقة بالقطع
الفو�ضوي للأ�شجار و 7
خا�صة بالتعرية �أو التعدي
على الأحرا�ش والغطاء النباتي
بالغابات و  18خمالفة رعي و
 9خا�صة باحلرث �أو ا�ستغالل
الفراغات الغابية ملمار�سة
�أن�شطة زراعية  ,وفق ما ذكره
نف�س  امل�صدر كما مت ت�سجيل
 11خمالفة احتالل لقطع غابية
بالت�سييج �أو اال�ستيالء عليها
ال�ستغاللها لأغرا�ض �شخ�صية
بالإ�ضافة �إىل ت�سجيل خمالفة
حفر فو�ضوي و�أخرى متعلقة
ب�صيد حيوان حممي وهو
ال�ضبع,ا�ستنادا لذات امل�صدر
وقد مت حترير حما�رض 

بخ�صو�ص االعتداءات امل�سجلة
حولت �إىل اجلهات الق�ضائية
املخت�صة للنظر فيها ومتابعة
مرتكبيها ق�ضائيا وكذا حترير
حما�رض حجز خمتلف الو�سائل
امل�ستعملة يف تلك االعتداءات
وذلك طبقا للقانون . 91/ 20
ح�صيلة
مع
وباملقارنة
املخالفات املتعلقة بالتعدي
على امل�ساحات الغابية بالوالية
خالل �سنة  2018التي مت
فيها حترير  68خمالفة من
هذا النوع ف�إن ذلك ي�شري �إىل  
ت�سجيل «ارتفاع حم�سو�س» رغم
املجهودات املبذولة من طرف
حمافظة الغابات يف جمال
مكافحة التعدي على الغابات.

والقا�ضي ب�إدانته ب�3سنوات
حب�سا نافذا مع الأمر بالقب�ض
�ضده يف ق�ضية متعلقة بتزوير
رقم هيكل �شاحنة والتي قام
ببيعها ل�شخ�ص �أخر ،ومن جهته
�أنكر املتهم �أثناء مثوله �أمام
هيئة املحكمة جميع التهم
املتابع بها ،م�ؤكدا ب�أن ال�شاحنة
قد ا�شرتاها من �شخ�ص  يجهل
هويته ،ليلتم�س وكيل اجلمهورية
ت�سليط عقوبة �سنتني حب�سا
نافذا و�200ألف دينار غرامة
نافذة� ،أما عن تزويره رخ�صة
ال�سياقة ب�إ�ستعمال ا�سم �أخيه
املتويف ف�إعرتف مبا ن�سب
�إليه ،ليلتم�س  ممثل احلق العام
ت�سليط عقوبة احلب�س  النافذ
عليه ملدة �سنة كاملة.

كهل يدعي اجلنون
للتمل�ص من ال�سجن
جرت حماكمة كهل يف العقد
الرابع من العمر نتيجة اقدامه
على الإعتداء على جاره
املدعو «ب.حممد» حيث
ت�سبب له يف عجز طبي عن
العمل قدره الطبيب ال�رشعي
ب30يوما ،وبجل�سة املحاكمة
ادعى املتهم املوقوف
بامل�ؤ�س�سة العقابية احلرا�ش 
�أنه جمنون وخمتل عقليا
ب�شهادة الطبيب و�أنها ي�ستهلك
دواء املختلني عقليا ،دون
حيازته لأية وثيقة تثبت ذلك،
�إال �أن رئي�سة اجلل�سة قررت

تعيني خبري طبي للت�أكد من
�صحة ت�رصيحاته ،وبعد الرجوع
بعد اخلربة �أثبت التقرير عك�س 
ما جاء على ل�سان املتهم ،حيث
جاء يف تقرير الطبيب ال�رشعي
�أن املتهم �سليم عقليا بن�سبة
100باملائة ،لتلتم�س  النيابة
يف حقه تويقع عقوبة �3سنوات
حب�سا نافذا و �100ألف دج
غرامة مالية نافذة عن تهمة
ال�رضب واجلرح العمدي التي
راح �ضحية له فيها جاره الذي
تعر�ض لل�رضب املربح على يد
املتهم ،ليقوم بتحرير �شكوى
ق�ضائية �ضده� ،أين مت توقيفه
وحتويله على النيابة  ،يف
حني مت ت�أجيل النطق باحلكم
للأ�سبوع القادم.

امللحقة الإدارية مبدينة علي منجلي بق�سنطينة

موظفون يحتجون على «غياب الأمن»
احتج �أم�س  الأحد موظفو
امللحقة الإدارية مبدينة علي
منجلي (ق�سنطينة) ب�سبب ما
و�صفوه «غياب الأمن و انعدام
الظروف املنا�سبة للعمل و
كذا خمتلف الو�سائل املادية
ال�رضورية لت�أدية مهامهم» مما
ت�سبب يف �شل اخلدمة العمومية
بهذا الفرع البلدي  ,ح�سب ما
لوحظ و ح�سب املتحدثة با�سم
املوظفني امل�رضبني (ل.د) ف�إن
الو�ضع «مل يعد �سانحا لتقدمي
اخلدمة العمومية نظرا لتعر�ض
الإداريني يوميا ل�شتى �أنواع
ال�ضغوطات و االعتداءات التي
و�صلت �إىل حد التهديد بالقتل

بوا�سطة ال�سالح الأبي�ض �أو
التعدي عليهم خارج مكان
العمل».
من جهته �أو�ضح رئي�س امللحقة
الإدارية عزيز فراح �أن هذا
الإ�رضاب جاء نتيجة تعر�ض
العديد من املوظفني �إىل
اعتداءات ج�سدية كال�رضب
و اجلرح العمدي   و كذا
اعتداءات لفظية على غرار
ال�شتم و التهديد و ذلك ب�سبب
«عدم توفر �أعوان الأمن و
كذا احلواجز الفا�صلة بني
املواطن و املوظف التي حتول
دون التعدي على الإداريني
بالإ�ضافة �إىل ت�سجيل نق�ص 

كبري يف املعدات و الو�سائل
املادية ال�رضورية» على حد
قوله كما �أكد فراح �أن هذه
املندوبية الإدارية بعلي منجلي
التي توفر اخلدمة العمومية
لع�رش ( )10وحدات جوارية من
حيث ا�ستخراج الوثائق الإدارية
هي املن�ش�أة الوحيدة التي
تغطي جمموع �ساكني مدينة
علي منجلي من حيث خدمة
ت�سليم البطاقات الرمادية و قد
عاد املوظفون املحتجون �إىل
منا�صب عملهم بعد ن�صف يوم
من توقفهم عن العمل احتجاجا
على االعتداءات التي يتعر�ضون
لها يوميا على حد قولهم.
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م�صادر �صحية بتمرنا�ست ت�ؤكد :

ت�سجيل  388حالة �إ�صابة باملالريا
خالل ال�سنة اجلارية
�سجلت م�صالح ال�صحة بوالية متنغ�ست احلدودية مع دولتي مايل والنيجر  ،خالل ال�سنة اجلارية
 388حالة ا�صابة بداء املالريا دون ت�سجيل �أي حالة وفاة لتبقى احل�صيلة مر�شحة لالرتفاع لعدة
�أ�سباب ح�سب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج
ك�شفت م�صادر �صحية ليومية
«الو�سط « ،عن اح�صاء  388حالة
ا�صابة بداء املالريا بامل�ست�شفى
املركزي بتمرنا�ست م�صباح
بغداد خالل ال�سنة اجلارية  ،من
بينها  96حالة يف �أ�سبوع فقط ،
كما مل ت�سجل نف�س امل�صالح �أي
حالة وفاة  ،ويف �سياق مت�صل ترى
ذات امل�صادر �أن من بني الأ�سباب
الكفيلة بالتخفيف من انت�شار هذا
الداء الفتاك هو التزام امل�سافرين
لكل من مايل والنيجر بالتوجيهات
و االر�شادات الطبية املتمثلة يف
توجه ه�ؤالء املواطنني قبل ال�سفر
اىل م�صلحة الن�صائح للم�سافرين
بعيادة �سري�سوف  ،وعند الرجوع
من ال�سفر و يف حالة ال�شعور
باحلمى التوجه يف �أقرب وقت
ممكن للم�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية
ب�أم�شون بعا�صمة الأهقار .

�إىل جانب ذلك فقد �أجمع
املهتمون بال�ش�أن ال�صحي بوالية
مترنا�ست احلدودية �أن دوائر
االخت�صا�ص املعنية حلد كتابة
هاته الأ�سطر  ،مل تكرتث للو�ضع
املقلق بحيث مل تكلف نف�سها عناء
ت�شكيل خلية �أزمة ملراقبة الو�ضع

وذلك عن طريق �إعالن حالة
طوارئ و التكثيف من احلمالت
التح�سي�سية و التوعوية  ،خا�صة
يف �أو�ساط البدو الرحل والرعاة
وجتار املقاي�ضة وامل�سافرين
من مترنا�ست باجتاه دولتي
مايل والنيجر لتعريفهم ب�أبرز

املخاطر التي قد تنجر عن
هذا الداء الذي ي�شهد ارتفاعا
خطريا  ،بات ي�شكل عبئ كبري
على ال�سلطات الو�صية يف
جمابهته ملا يتطلب هذا الأمر
من �أموال �ضخمة من �أجل ذلك
.
من جهتها طالبت جمعيات
حملية مهتمة مبيدان ال�صحة
باملناطق احلدودية االهلة
بال�سكان بوالية متنغ�ست التي
ت�شهد �أكرث انت�شارا لداء املالريا
من القائمني على ال�ش�أن ال�صحي
بطريقة مبا�رشة وغري مبا�رشة
ب�رضورة الك�شف عن احل�صيلة
احلقيقية للم�صابني بذات
املر�ض  ،حيث كان الأجدر
بذات امل�صالح يقول م�س�ؤولو
ذات اجلمعيات عزل احلاالت
امل�صابة به مع �إعالن خمطط
خا�ص للوقاية منه وذلك تفاديا
لتقدمي قافلة من ال�ضحايا .

موازاة مع الندرة احلادة يف قارورات
غاز البوتان

 40حيا ببلديات �أدرار يفتقر
لغاز املدينة

يفتقر  40حيا ببلديات والية
�أدرار احلدودية ،ل�شبكة غاز
املدينة ومما �أزم الو�ضع ح�سب
قاطني ذات الأحياء هو ا�ستمرار
الندرة يف التزود بقارورات غاز
البوتان التي يكرث عليها الطلب
خالل املرحلة ال�شتوية احلالية
رغم بلوغ �سعرها  250دينارا
جزائريا .
نا�شد قاطني  40حيا ببلديات
�أدرار  ،زاوية كنتة � ،سايل ،
رقان  ،تيميمون  ،برج باجي
خمتار وتيمياوين احلدودية ،
يف ت�رصيحات لهم مع يومية
«الو�سط « ،وايل الوالية حمو
بكو�ش ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على الهيئة التنفيذية بالتدخل
لدى مديرية التوزيع للكهرباء
والغاز غرب  ،من �أجل الإ�رساع
يف ربطهم ب�شبكات غاز املدينة
لإنهاء معاناتهم امل�ستمرة مع
البحث اليومي على قارورات غاز
البوتان �سواء مبحطات الوقود
�أو بنقاط البيع ال�سوداء التي
ا�ستغل �أ�صحابها الندرة احلادة
يف التزود بهذه املادة احليوية

لرفع تكلفتها ولو كان ذلك على
ح�ساب املواطن الب�سيط الذي ال
يزال يئن حتت وط�أة تدين القدرة
ال�رشائية وارتفاع امل�ستوى
املعي�شي.
ويف مو�ضوع مت�صل فقد حمل
متابعون مللف التنمية املحلية
م�س�ؤولية الت�أخر الفادح يف دعم
التجمعات ال�سكنية باملناطق
احلدودية و النائية بغاز املدينة
مل�صالح �سونلغاز ب�سبب تربيرات
بعدم قدرتها على التكفل
بامل�شكل القائم بذريعة التزامها
ب�سيا�سة التق�شف املنتهجة من
طرف احلكومة ،رغم �أن هذه
الأخرية ا�ستثنت يف نف�س الوقت
جميع امل�شاريع التنموية الهادفة
املح�سوبة على القطاعات ذات
الطابع التجاري  ،الأمر الذي
دفع ه�ؤالء للمطالبة ب�رضورة
�إدراج قطاع �سونلغاز باملنطقة
اجلنوبية �ضمن امللفات املعنية
بالنقا�ش خالل ا�شغال الدورة
العادية املقبلة للمجل�س ال�شعبي
الوالئي .
�أحمد باحلاج

يف �إطار حماربة اجلرمية بكل �أ�شكالها

لرفع اخلناق املفرو�ض على امل�شاريع التنموية

�أمن والية �أدرار يج�سد خمطط احتالل امليدان

غمو�ض يكتنف  700قرار لهدم
البنايات الفو�ضوية بالوادي

يف� إطار حماربة اجلرمية بكل� أ
�شكالها ،قامت م�صالح� أمن والي
ة� أدرار يف اليومني الأخريين ب
عملية �رشطية وا�سعة النطاق م
�ست عديد الأحياء و�شوارع امل
دينة وذلك مبداهمة خمتلف ال
اماكن امل�شبوهة و� أوكار اجلري
مة .

العملية التي �سخرت لها كافة
ا لإمكانيات املادية  ،التقنية و
الب�رشية جاءت �ضمن � إ�سرتاجت
ية� أمنية ميدانية وذلك بو�ضع م
خطط � أمني وقائي ي�ستهدف
عمق الن�سيج العمراين من � أج
ل � إحباط � أي عمل � إجرامي م
ن �ش�أنه امل�سا�س ب�أمن ا لأ�شخ

ا�ص واملمتلكات ،حيث متكنت
قوات ال�رشطة من ا�ستيقاف 27
�شخ�ص حمل �شبهة وفح�ص هو
ياتهم على م�ستوى ق�سم املحف
وظات املحلية.
يف �سياق مت�صل و �إ�ستمرارا للع
ملية متكنت ذات امل�صالح من
توقيف �شخ�صني م�شتبه فيهما

وبعد القيام بعملية التلم�س الج
�سدي �ضبط بحوزتهم على � 10أ
قرا�ص من امل�ؤثرات العقلية بال
�إ�ضافة اىل �سكني من احلجم ال
�صغري ومبلغ مايل قدره
 8800دج  ،ليتم حتويلهم مبا�رش
ة� إىل مقر امل�صلحة على ذمة ا
لتحقيق.
�أحمد باحلاج

الإنارة وامل�شاريع التنموية و البطالة مطلبهم الوحيد

�سكان بلدية �سدي خملوف بالأغواط يعانون يف �صمت
تعاين بلدية �سيدي خملوف بوالية
الأغواط  ،عديد النقائ�ص التنموية
مبختلف املجاالت على غرار
ال�شغل والفالحة والتنمية املحلية
 ،وهو ما حال دون التحاق قاطني
اجلهة بركب التنمية .
تعترب بلدية �سيدي خملوف
الواقعة �شمال والية الأغواط
من املناطق الفالحية التي تتوفر
على كثافة �سكانية معتربة ويعتمد
�سكانها يف الغالب على الفالحة و
تربية املوا�شي،غري انه ومع مرور
ال�سنني ظلت يف نظر قاطنيها
من بني املناطق املحرومة التي
مل حت�ضى ب�إهتمام ال�سلطات
املحلية  ،على الرغم من تواجدها
على حمور الطريق الوطني رقم
واحد .ـ  ال�سيما من ناحية افتقار

بع�ض التجمعات ال�سكنية للتهيئة
احل�رضية وقلة االنارة العمومية
التي �شكل غيابها معاناة حقيقية
فتحت ال�شهية ال�ستفحال ظاهرة
انت�شار الكالب املت�رشدة التي
�أ�صبحت تعرت�ض �سبيل املارة
وامل�صليني .ويف مو�ضوع مت�صل
فقد عرب �سكان اجلهة عن معاناتهم
من جملة امل�شاكل التي حالت
دون متكينهم من �ضمان العي�ش
الكرمي  ،يف الوقت الذي تفاءلوا
فيه مب�شاريع ر�أوا فيها انتعا�ش
للم�ستقبل من اجل الق�ضاء على
ما و �صفوه مبالمح االجحاف
التنموي ،خا�صة مع حترك عدد
من املقاوالت النائمة بف�ضل
تعليمات وايل الوالية  ،ولعل ما
ا�صبح يرهق �شباب اجلهة املعروفة

بطابعها الفالحي اخل�صب ،هو
هاج�س البطالة باجلهة التي تفتقر
اىل مناطق ن�شاطات �صناعية
اال القلة القليلة التي تعد على
ا�صابع اليد الواحدة .و �إقت�صار
�إمكانيات التوظيف يف املنا�صب
التي توفرها اجلماعات املحلية
على املنح التعاقدية كال�شبكة
االجتماعية والإدماج املهني بن�سبة
مل تتعدى 25باملائة ،مما �ساهم يف
�إ�ستفحال الظاهرة بال�شكل الذي
حرم الكثري من توديع العزوبية يف
غياب  تكفل كلي بهذه الفئة نظرا
ملحدودية املنا�صب  ،وهو ما جعل
امل�س�ؤلني ي�ستنجدون بال�سلطات
الو�صية لإ�ضافة منا�صب مهنية
جديدة يف ظل حاجة ه�ؤالء �إىل
�ضمان لقمة العي�ش الكرمي  ،ولأن

الفالحة تظل ال�رشيان الرئي�سي
يف معي�شة ال�سكان فان كثريا من
الفالحني ال�شباب مل ي�سايروا
متطلبات القطاع ب�سبب قلة الدعم
املايل واملعنوي وبقاء ا�شكالية
العقود على حالها  ،ما جعلهم
ينفرون من �أرا�ضيهم ويتخلون عن
خدمتها ليجدوا انف�سهم يف رحلة
يومية �شاقة للبحث عن من�صب
عمل باجتاه عا�صمة الوالية على
م�سافة  100كيلومرت ذهابا و�إيابا
 .جتدر الإ�شارة �أن مدينة �سيدي
خملوف بوالية الأغواط  ،تتدعم
�سنويا بزهاء 45مليار �سنتيم يف
�إطار جت�سيد خمتلف املخططات
الإمنائية املح�سوبة على املجل�س
ال�شعبي البلدي بالبلدية املذكورة .

�صالح ،ب

طالبت جمعيات حملية مهتمة
بال�ش�أن التنموي بوالية الوادي،
من ال�سلطات الو�صية ب�رضورة
التدخل العاجل  ،للت�رسيع يف
تنفيذ قرارات الهدم اخلا�صة بـ
 700بناية فو�ضوية �شيدت فوق
�أوعية عقارية تابعة للدولة،الأمر
الذي رهن العديد من امل�شاريع
التنموية التي ال تزال ت�شكو من
�شح الأوعية العقارية .
نا�شدت ذات اجلمعيات املحلية
بالوادي ،ال�سلطات املحلية
ب�رضورة التدخل العاجل  ،من
�أجل تنفيذ  700قرار خا�ص
بهدم البنايات و امل�ستودعات
واحلظائر الع�شوائية  ،التي
�أجنزت فوق �أوعية عقارية تابعة
مل�صالح الدولة واحتياطات
البلدية  ،ومما يثري قالقل
م�س�ؤويل ذات اجلمعيات  ،هو

غياب �إرادة حقيقية من ال�سلطات
املحلية يف التكفل بامل�شكل
القائم  ،الذي يهدف لو�ضع حد
لتف�شي املقلق لن�شاط مافيا
العقار  ،التي ا�ستغلت –ح�سبهم
 فرتة حتويل االحتياطاتالعقارية من البلديات للوكاالت
املحلية العقارية  ،للح�صول
على جيوب عقارية موجهة
لال�ستغالل يف �إطار املنفعة
العامة �أو عن طريق التنازل
عليها بالدينار الرمزي  ،وهو
ما رهن العديد من امل�شاريع
املح�سوبة على قطاعات الرتبية
وال�صحة وال�سكن والتجهيزات
العمومية  ،والتي ظلت حبي�سة
الأدراج ب�سبب �شح الف�ضاءات
العقارية  ،رغم �أنها م�سجلة يف
�إطار الربامج التنموية ال�سابقة .
�أحمد باحلاج
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فل�سطني املحتلة

مقابر يهودية وهمية حتا�صر الأق�صى وتدر املاليني
يكتف االحتالل الإ�سرائيلي بتقتيل وتهجري �أهايل قرية دير يا�سني غرب القد�س املحتلة عام  1948و�إقامة م�ستوطنة "جفعات �شا�ؤول" على
مل
ِ
�أرا�ضيها ،بل �إنه ي�ستعد يف الأ�سابيع القريبة الفتتاح مقربة يهودية حتت �أر�ضها.
�أر�ض وقفية حُم ّكرة

ق.د
ا�ستغرق ت�شييد املقربة -التي
�أقامتها م�ؤ�س�سة كدي�شاه خلدمات
الدفن� -أربع �سنوات ،بتكلفة تقارب
 55مليون دوالر ،حيث �ست�ضم 25
�ألف قرب م�صنوع من "البولي�سرتين"
وموزع على �أربعة طوابق داخل
اجلدران ي�صعد �إليها عرب م�صاعد
كهربائية تعلل "كدي�شاه" م�رشوعها
الربحي هذا ب�ضيق م�ساحات الدفن
لليهود يف القد�س ،وحتاول �إقناع
الر�أي العام ب�أنه م�ستوحى من
طريقة الدفن زمن الهيكل الثاين
املزعوم.

�أكرب مقربة يهودية
على بُعد خم�سة كيلومرتات من
املقربة احلديثة ،وحتديدا �رشق
امل�سجد الأق�صى ،ميتلئ جبل
الزيتون �أو الطور و�سفوحه بنحو
�سبعني �ألف قرب على م�ساحة تقدر
ب�أربعمائة دومن �ضمن �أكرب و�أبرز
مقربة يهودية يف العامل "هارهزيتيم"
التي ت�ضم رفات �شخ�صيات
�إ�رسائيلية دينية و�سيا�سية م�شهورة
مثل الكاتب �أليعازر بن يهودا
واحلاخامني �أبراهام كوك وعوبديا
بريتينورو ورئي�س الوزراء الأ�سبق
مناحيم بيغن.
ترتامى �آالف القبور يف وادي قدرون
املال�صق ل�سور الأق�صى ال�شمايل،
وتتمدد لتغطي م�ساحات من
�أر�ض "�سلودحة" جنوب امل�سجد
املبارك ،و�أرا�ضي يف بلدة ر�أ�س
العامود ،يف�صل بينها وبني جبل
الطور طريق �أريحا القد�س القدمي
لي�ستمر امتدادها على مد الب�رص
يف �سفوح اجلبل ال�رشقية والغربية.

تثبت �سجالت املحكمة ال�رشعية
بالقد�س املحتلة وجود عقود
�إيجار تعود �إىل �أوائل عهد الدولة
العثمانية وحتديدا عام 1559
ميالدية ،حيث قامت الدولة بت�أجري
و"حتكري" (م�صطلح قدمي يعني
الت�أجري ب�رشوط) جزء ب�سيط من
�أر�ض وقف املدر�سة ال�صالحية
بجانب كني�سة اجلثمانية ليتمكن
الرعايا اليهود من دفن موتاهم
فيهم ،مقابل مبالغ مالية متفق
عليها تُدفع ملتويل الوقف.
يقر�أ مدير مركز املخطوطات
بامل�سجد الأق�صى ر�ضوان عمرو
من عقود الإيجار القدمية تلك،
ويقول" :مبوجب �صورة الدفرت
اخلاقاين ل�سنة  967هجرية ،ف�إن
الإيجار بد�أ بخم�س �سلطانيات،
ثم ارتفع الحقا �إىل مائة �سلطانية
�سنويا .كما �أن هناك وثائق يف ذات
الفرتة تدل على نزاع حول قيمة
الإيجار بني متويل الوقف واليهود،
و�أخرى تثبت قيام اليهود بتزييف
وثائق تتعلق بحدود املقربة وقيمة
�إيجارها".
وي�ضيف �أن اليهود كانوا زمن الدولة
العثمانية طائفة قليلة ال يبدو عليهم
�أي طموح ويُنظر �إليهم ب�شفقة،
ف�سمحت لهم الدولة بدفن موتاهم
�ضمن ما ي�سمى التحكري ،والذي
يت�ضمن �رشوطا عدّة ك�أن ي�ستمر
عقد الإيجار  99عاما كحد �أق�صى،
و�أن تكون الأر�ض غري منتفع بها وال
تدر دخال على مالكيها.

م�سمار جحا
كان ذلك التحكري العثماين مبنزلة
م�سمار جحا ا�ستغله اليهود لتحقيق

�أطماعهم يف حميط الأق�صى ،فقد
انتهى التحكري طويل الأمد عام
 1968ومل يُجدد ب�سبب احتالل �رشق
القد�س والأق�صى عام  ،1967لكن
تو�سع املقربة جتدد بعد االحتالل
مبا�رشة ،حيث �أُغلق الطريق ال�رسيع
الذي مير عرب املقربة جنوب جبل
الطور ،ونُفذت �أعمال �إعادة �إعمار
كربى يف املقربة.
ُ�شكلت جلان وزارية �إ�رسائيلية
عديدة حتت م�سمى "�إنقاذ مقربة
جبل الزيتون" ُر�صد لها �أكرث
من مائة مليون دوالر ،بهدف
تهويد حميط الأق�صى ،وترميم
املقربة وا�ست�صالحها ،و�إقامة
مركز معلومات لها ،وتركيب
ع�رشات كامريات املراقبة داخلها
حلمايتها.

قبور وهمية
ورغم االدعاء ب�ضيق م�ساحات
الدفن لليهود داخل القد�س ،ف�إن
مقربة جبل الزيتون حتتوي على
عدد كبري من القبور الوهمية التي
يربز �شاهدها بنجمة �سدا�سية فوق
الأر�ض بدون �أن ت�ضم رفاتا حتتها،
حتى �أن �شواهد قبور قدمية ُجلبت
من اخلارج ونرثت يف �أنحاء املقربة
لتعميم الطابع الأثري عليها.
وي�ؤكد املقد�سيون �أن املقربة تت�سع
يوميا بت�سارع دون وجود جنائز �أو
عمليات دفن ،حيث يرون �آالت حتفر
القرب وت�صب الإ�سمنت داخله ومن
ثم تعلوه ب�شاهد كتب عليه بالعربية
وو�ضعت فوقه ح�صى للإيحاء
�أنه مليء .كما �أن الأمر �أم�سى
جتارة رابحة للم�ؤ�س�سات الدينية
الإ�رسائيلية التي تتيح لل�صهيوين
حول العامل �أن ي�شرتي قربا فارغا
لأجداده و�آبائه املدفونني خارج
فل�سطني.

ي�سكن حممد عوي�س ( 65عاما)
يف حو�ش عوي�س جنوب امل�سجد
الأق�صى ،حيث تحُ يط القبور
اليهودية باحلو�ش من كل جانب،
ويروي "�أعي�ش هنا منذ طفولتي،
وحدثتني �أمي الت�سعينية �أن املقربة
كانت موجودة منذ زمن لكنها كانت
�صغرية ،وتو�سعت مئات الأ�ضعاف
على ح�ساب �أرا�ضي املقد�سيني".

ملاذا �شرق الأق�صى؟
يعتقد اليهود بف�ضل الدفن يف وادي
قدرون (وادي جهنم) الحتوائه على
قبور عدد من �أنبياء بني �إ�رسائيل
فيما يعرف بطنطور فرعون
ومقربة الأنبياء ،ولقرب الوادي
من احلي اليهودي بالبلدة القدمية
واجلدار ال�رشقي جلبل الهيكل
املزعوم مكان امل�سجد الأق�صى،
كما يعتقدون �أنه �سيكون املمر
للم�سيح املخل�ص.
وتتقارب ف�ضائل الدفن بجبل

بني القروي الليربايل و�سعيد املحافظ

تون�س تختار رئي�سا
فتحت �صناديق االقرتاع �أم�س
�أبوابها يف تون�س عند ال�ساعة
� 07,00صباحا بالتوقيت املحلي،
�أمام �أكرث من  7ماليني ناخب
للإدالء ب�أ�صواتهم وانتخاب
رئي�س للبالد يف جولة ثانية من
االنتخابات.
و�شهدت الدورة الرئا�سية الأوىل
التي تناف�س فيها  26مر�شحا ما
و�صف "بالزلزال االنتخابي" �إثر
"ت�صويت العقاب" الذي مار�سه
الناخبون �ضد ممثلي الطبقة
ال�سيا�سية احلاكمة ،ومتكن قي�س
�سع ّيد من نيل �أ�صوات  18,4يف
املائة من الناخبني ،فيما حل
نبيل القروي ثانيا بـ 15,5يف املائة
وعربا �إىل الدورة الثانية.
وات�سمت احلملة االنتخابية

بالت�شويق يف �أيامها الأخرية
خ�صو�صا بعد القرار الق�ضائي
ب�إطالق �رساح القروي ( 56عاما)
بعدما ق�ضى  48يوما يف التوقيف
ب�سبب تهم تالحقه بغ�سل الأموال
والتهرب ال�رضيبي.
وجمعت مناظرة تلفزيونية
م�سبوقة
وغري
"تاريخية"
املر�شحني ليل اجلمعة ،ظهر
فيها �سع ّيد ( 61عاما) متمكنا
من ال�سجال و�أظهر معرفة دقيقة
باجلوانب التي تهم �صالحياته �إذا
مت انتخابه ويف املقابل ،ظهر
القروي مرتبكا يف بع�ض الأحيان
و�شدد على م�سائل مقاومة الفقر
يف املناطق الداخلية يف بالده
بالإ�ضافة �إىل تطوير اال�ستثمار
الرقمي يف البالد ك�أولوية يف حال

انتخابه.
و�أفرزت االنتخابات الت�رشيعية
التي جرت الأحد الفائت برملانا
بكتل م�شتتة وتلوح يف الأفق
بوادر م�شاورات طويلة من �أجل
حتالفات �سيا�سية بينها لأن حزب
النه�ضة الذي حل �أوال بـ 52مقعدا
ال ي�ستطيع ت�شكيل حكومة تتطلب
ثقة � 109أ�صوات.
ويقول املحلل ال�سيا�سي �صالح
الدين اجلور�شي �إن "الرئي�س
القادم �سيواجه �صعوبات مع
احلكومة والربملان" ،خا�صة و�أن
للقروي "عالقات متوترة مع كتل
برملانية عديدة وال�سيما حركة
النه�ضة الإ�سالمية التي يتهمها
بتوجيه �شباب البالد للقتال يف دول
خارجية �إىل جانب الأ�صوليني".

الزيتون �أي�ضا ،فيذكر مركز
معلومات مدينة داود اال�ستيطانية
�أن "اليهود الذين دفنوا يف مقربة
جبل الزيتون �سيكونون �أول من
يبعث من الأموات يوم القيامة،
و�سينفخ
ولن ي�أكل الدود �أج�سادهمُ ،
بقرن الكب�ش (ال�شوفار) على جبل
الزيتون ليُعلن يوم القيامة من بني
الأموات .كما كان الزوار اليهود
ي�أخذون الأتربة من مقربة جبل
الزيتون لينرثوها على قبور �أحبائهم
خارج فل�سطني العتقادهم ب�أن ذلك
�سيجلب بركته عليهم".

�آالف الدوالرات للقرب
الواحد
ا�ستغل االحتالل اجلانب الديني
هذا لتحقيق �أطماعه اال�ستيطانية
بالقد�س ،ود ّر الأموال للم�ؤ�س�سات
التي تقدم خدمات دفن املوتى
وعلى ر�أ�سها م�ؤ�س�سة "كدي�شاه"
التي ق�سمت م�ساحات املقربة �إىل

مناطق لليهود ال�رشقيني والغربيني
"الأ�شكناز وال�سفردمي" ،كما �أن
تكلفة الدفن يف مقربة جبل الزيتون
ت�صل  22500دوالر ،والتي ت�شمل
مرا�سم الدفن  15دقيقة ،وكفن
الدفن ،وقطعة �أر�ض بعمق 1.2
مرت وعر�ض �ستني �سنتيمرتا.
ويف كل ذكرى وفاة �أحد ال�شخ�صيات
املهمة املدفونة باملقربة ،ميتلئ
اجلبل مبئات اليهود املتطرفني
املتو�شحني بال�سواد ،وتزدحم
طرقات املقد�سيني احليوية
امل�ؤدية �إىل �أحياء الطور ور�أ�س
العامود و�سلوان.
ويختم عوي�س ت�رصيحه بالقول:
االحتالل
�رشطة
"حتت�شد
حلمايتهم ،ويغلقون مدخل احلو�ش
ومينعون دخول ال�سيارات ،كل تلك
ال�سعة لهم ،ونحن ي�ض ّيق علينا يف
قبورنا ،لقد جرفوا مقربة م�أمن
اهلل ،و�صادروا �أرا�ضي مقربة باب
الرحمة ويهددونها حتى الآن".

ترامب

لي�س من واجب جنودنا حماية احلدود بني تركيا و�سوريا
جدد الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ت�أكيد موقفه املتم�سك
بان�سحاب قوات بالده من �سوريا،
م�شريا �إىل �أنه لي�س من واجب
اجلنود الأمريكيني ت�أمني احلدود
بني �سوريا وتركيا وقال ترامب
خالل كلمة �ألقاها يف فعالية
للنا�شطني امل�سيحيني يف وا�شنطن
�أم�س ال�سبت" :لتكن لهم حدودهم
اخلا�صة بهم ،ال �أعتقد �أن على
جنودنا التواجد هناك خالل الـ50
�سنة املقبلة حلماية احلدود بني
تركيا و�سوريا ،يف الوقت الذي
ال ن�ستطيع فيه حماية حدودنا
اخلا�صة" .و�أ�ضاف ترامب �أنه
"توجد الآن هناك منطقة عمقها
 30كيلومرتا على طول احلدود

الرتكية" ،يف �إ�شارة �إىل "املنطقة
الآمنة" ،التي �أعلنت �أنقرة عزمها
على ر�سمها بعملية "نبع ال�سالم"،
وتابع �أن "الأكراد ين�سحبون وهذا
�أمر جيد".
وقال" :لقد انت�رصنا على "داع�ش"
و�أكملنا عملنا وعلينا العودة �إىل
بالدنا ...كان متوقعا �أن نبقى يف
�سوريا  30يوما ،يف حني طال وجودنا

هناك لـ� 10أعوام .هذه احلروب ال
تنتهي �أبدا ،وعلينا �إعادة جنودنا
�إىل �أر�ض الوطن من حروب ال نهاية
لها" .ويف وقت �سابق ،اعترب وزير
الدفاع الأمريكي ال�سابق جيم�س
ماتي�س� ،أن �سحب القوات الأمريكية
من �شمال �رشقي �سوريا ب�سبب
العملية الرتكية�" ،سي�ؤدي حتما �إىل
�صعود تنظيم "داع�ش".
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�إ�سرتاتيجية البقاء:

كيف تفكر اجلماعات الإرهابية يف �أفريقيا؟

على الرغم من ال�ضربات املوجعة التي تلقتها اجلماعات الإرهابية العنيفة يف �إفريقيا طوال العقد املن�صرم� ،إال �أن الإعالن عن هزمية الإرهاب
بال�ضربة القا�ضية ال تزال بعيدة املنال .ورمبا يدفعنا ذلك �إىل حماولة فهم العوامل التي �أ�سهمت يف ا�ستمرار انت�شار ثقافة العنف والتجنيد للحركات
الإ�سالمية اجلهادية يف �إفريقيا ،وال �سيما مناطق بحرية ت�شاد والقرن الإفريقي� .صحيح �أن ثمة م�ؤثرات تاريخية ترتبط بتطور اخلطاب الإ�سالمي
يف العامل العربي ومنطقة جنوب �شرق �آ�سيا ،مثل ق�ضايا« :اجلاهلية» ،و»احلاكمية» ،و»الفرقة الناجية» ،بالإ�ضافة �إىل حتوالت الواقع ال�سيا�سي
ً
حتديدا ،لكن العوامل املحلية الإفريقية متثل الركيزة الأهم والأبرز يف التف�سري ،وعليه ف�إن �أ�سباب النزوع
واالقت�صادي يف ال�شمال العربي الإفريقي
الراديكايل العنيف يف �إفريقيا ترتبط بق�ضايا :غياب الدولة الوطنية ،وتف�شي الف�ساد ،والتهمي�ش االقت�صادي واالجتماعي ،وانت�شار ال�سخط العام بني
جيل ال�شباب ،واالنق�سام الفكري بني املدار�س الإ�سالمية ،وغريها .ولعل ذلك التحليل ي�صطدم بحقيقة طبيعة «الإ�سالم الإفريقي» �إن �صح التعبري
اً
نظرا الرتباطه ال�شديد بتقاليد الأخوة ال�صوفية مثل القادرية والتيجانية.
وقبول للآخر
ت�ساحما
الذي يعد �أكرث
ً
ً
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
ا�سرتاتيجية البقاء:

املحليني ،ف�ضلاً عن انتقائية
ا�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب
الدولية ،وت�ضارب م�صالح
الأطراف امل�شاركة فيها.
من الأيديولوجية �إىل
الإجرام:

دينية بديلة من �أجل التربير
و�إ�ضفاء ال�رشعية .وعلى �سبيل
املثال ف�إن فكرة اخلالفة
وعدم مواالة الكفار كان لها
دائ ًما مكانة حمورية يف الفكر
ال�سيا�سي والديني ال�سائد يف
غرب�إفريقيا منذ القرن التا�سع
ع�رش.

وم ّثل �إ�سالم الغرب الأفريقي
ذي النزعة الروحانية ال�صوفية
ً
قد دائ ًما حائط �سد منيع �ضد انطالقا من خربة الأ�صولية
�أفكار الغلو والتطرف ،بيد �أن اجلهادية املتطرفة املطالبة حاولت كل من «بوكو حرام»
عمليات احلداثة والتحوالت بتحقيق مثاليتها الدينية من و»ال�شباب» بناء دولة اخلالفة،
ال�سيا�سية التي �شهدتها كثري خالل دولة اخلالفة يف الواقع وتطبيق ال�رشيعة على الأقاليم
من الدول الأفريقية يف �أعوام الإفريقي امل�أزوم ،ن�ستطيع �أن التي ت�سيطر عليها .ففي منطقة
الت�سعينيات قد فتحت الباب ن�شري �إىل م�صادر ثالثة تف�ضي حو�ض بحرية ت�شاد ،التي ت�ضم
الكامريون وت�شاد والنيجر
وا�س ًعا �أمام م�ؤثرات فكرية �إىل العنف الديني:
و�أيديولوجية م�ستوردة .عندئذ
ونيجرييا ،تعد القدرة على
ت�سللت جماعات �سلفية عديدة �أولها فكرة اخلال�ص من املجتمع البقاء وال�سيطرة االقت�صادية
�إىل داخل هذه الدول حتت ا�سم الفا�سد انطال ًقا من ر�ؤية مثالية مهمة لفهم عقلية جماعات
الإحياء الإ�سالمي ،مما �أدى تذكرنا ب�أفكار «ال�سهروردي» يف الإرهاب من خالل تكتيكاتها
�إىل ا�صطدامها بك ٍّل من الفكر كتاباته عن «املظهر الأعظم» الع�سكرية �أو �أيديولوجيتها� .إذ
ال�صويف ال�سائد وم�ؤ�س�سات الذي يف�رسه املت�صوفة بالإن�سان يعمل تنظيم الدولة الإ�سالمية ومربو املا�شية يف املناطق التي بد�أت يف الآونة الأخرية يف
الدولة «العلمانية» �سواء ب�سواء .الكامل .فامل�شهد الأعظم يف غرب �إفريقيا الذي يتزعمه ت�سيطر عليها «داع�ش» بدفع املطالبة بفر�ض �رضائب
وال �شك �أن هذا االنق�سام �أف�ضل من جميع الأكوان حتى «�أبو م�صعب الربناوي» ،وهو ال�رضائب .وقد ا�ستطاعت ثابتة دون مربر �رشعي .كانت
الديني والأيديولوجي قد م ّثل من العر�ش واجلنان .هناك ف�صيل من «بوكو حرام» ،على «بوكو حرام» �أن تقدم بديلاً �أو اجلماعة -ب�شكل عام -تفر�ض
متنف�سا لأولئك املحبطني من �رضيبة ربع الع�رش بن�سبة ٪2.5
ً
حا�ضنة خ�صبة لظهور التيارات دائ ًما دعوة للخال�ص واخلروج ك�سب الدخل والتمويل من
الدينية املت�شددة والعنيفة يف من هذا العامل ،والطريف �أن املجتمعات النائية يف مقابل احلكومة النيجريية .وبالفعل على املحا�صيل ،و�رضيبة
منطقة احلزام الإ�سالمي الكبري فكرة اخلال�ص تلك ا�ستخدمتها تقدمي عدد من اخلدمات جنحت املجموعة يف ا�ستغالل ثابتة قدرها  50دوال ًرا على
يف ال�ساحل والغرب الإفريقي.
�أدبيات جي�ش الرب للمقاومة وال�سلع العامة للمواطنني .لقد الظلم واالنق�سامات الدينية كل هكتار من الأرا�ضي .ويف
يف �أوغندا ا�ستنا ًدا �إىل فهم �أقامت «داع�ش» من خالل واالجتماعية وال�سيا�سية يف حال رف�ض االلتزام بالدفع يتم
ويف ظل عوملة الظاهرة معني للتقاليد امل�سيحية .احتاللها ع�رشات القرى يف �إن�شاء قاعدة دعم لها يف �شمال تهديد غري املتعاونني بالقتل
وتدمري املمتلكات .وبعد تراجع
اجلهادية العنيفة فقد �أ�سهم كل الإن�سان الكامل يف الفكر العربي بحرية ت�شاد هياكل ت�شبه الدولة نيجرييا.
جتارة الفحم التي تورطت فيها
من تنظيم «القاعدة» و»داع�ش» والإ�سالمي يوجد -يف الأ�سا�س -يف مناطق احلكم املحلي �شمال
يف توفري الدعم الأيديولوجي من �أجل املجتمع ،فهو الذي �رشق نيجرييا .وطب ًقا لل�سكان يف املقابل ،جل�أت حركة «ال�شباب» جل�أت �إىل ا�سترياد
واملادي جلماعات �إ�سالمية يخ ِلّ�ص املجتمع الإن�ساين من املحليني ،تتحكم «داع�ش» يف «ال�شباب» ب�شكل متزايد ،وال ال�سيارات امل�ستعملة وجتارة
حملية يف الف�ضاء الأفريقي .املفا�سد والنقائ�ص وال�رشور ،التجارة ،وتفر�ض ال�رضائب وف ًقا �سيما بعد ال�رضبات الأمنية التي الهريوين بعد حتويل طرق
وطب ًقا مل�ؤ�رش الإرهاب العاملي وي�سري به �إىل الكمال ،فيكون لل�رشيعة الإ�سالمية ،وت�س ّهل وجهت لها وفقدان ال�سيطرة على تهريب املخدرات عرب �رشق
ري من �أرا�ضيها� ،إىل الن�شاط �إفريقيا.
يف نهاية عام ،2018ُتعد كل من جمتم ًعا مماثلاً بحق ملجتمع �سبل املعي�شة للمواطنني� .أ�ضف كث ٍ
«حركة ال�شباب املجاهدين» ال�سماء .ولهذا فقد اعتربه �إىل ذلك تقوم بتوفري اخلدمات ،الإجرامي لتمويل �أن�شطتها� .إن
الرباجماتية وم�ستقبل
وجماعة «بوكو حرام» �ضمن «الفارابي» «الع�ضو الرئي�س» مبا يف ذلك الأمن ،واملراحي�ض القاعدة ال�رضيبية التي التزمت
الإرهاب:
املجموعات الإرهابية الأربع يف مدينته الفا�ضلة ،واعتربه العامة ،والعيادات ،ومياه بال�رشيعة الإ�سالمية ونفذها
الأكرث دموية يف العامل .وقد «�إخوان ال�صفا» -والفكر ال�شيعي ال�رشب من خالل حفر الآبار .اجلناح اال�ستخباراتي للحركة
ا�ستطاعت هذه اجلماعات
ريا ب�سبب فقدان ال �شك �أن هذا التطور يف تفكري
عمو ًما� -أنه الإمام ،ور�أى فيه كل ذلك يدفع �إىل توفري حوا�ضن ت�ضاءلت كث ً
اجتماعية وثقافية جلماعات الأرا�ضي واجلهد العاملي اجلماعات الإرهابية ي�ؤدي �إىل
الإرهابية تبني ا�سرتاتيجيات «ابن باجة» �إن�سا ًنا �إله ًّيا.
براجماتية �أكرث قدرة على البقاء
املكثف لتجفيف منابع متويل خال�صات مهمة عند ا�ست�رشاف
الإرهاب يف املنطقة.
من خالل االنخراط يف �شبكات
الإرهاب .وقد بد�أت حركة امل�ستقبل .فا�سرتاتيجيات البقاء
�أما امل�صدر الثاين للتطرف
اجلرمية املنظمة ،وا�ستغالل الديني فهو يتمثل يف مفهوم والعجيب �أن العمليات الع�سكرية «ال�شباب» م�ؤخ ًرا يف ابتزاز لدى «ال�شباب املجاهدين»
الروابط مع ال�سكان املحليني اجلماعة املختارة� ،أو تلك التي احلكومية الهادفة للق�ضاء زعماء الع�شائر ورجال الأعمال� ،أدت �إىل تراجع الأيديولوجيا
عرب عالقات الن�سب والتجارة
ريا
تعتقد �أنها ناجية ،ولعل ذلك على م�صادر متويل «داع�ش» مبا يف ذلك املقيمون خارج كعامل حمرك؛ �إذ �إن كث ً
تارة وعرب التهديد والقمع تارة
يربر مظاهر عدم الت�سامح مع �أدت �إىل تعري�ض �سبل عي�ش منطقة «ال�شباب» .وعلى الرغم من �أن�شطة متويل املنظمة
�أخرى .ولقد ا�ستفادت هذه
�شجع من �أن حركة «ال�شباب» فر�ضت الإرهابية اليوم لي�س لها �أ�سا�س
اجلماعات الأخرى .فقد قامت املدنيني للخطر .وقد
ّ
التنظيمات الإرهابية يقينًا من
«بوكو حرام» باغتيال �أمري هذا املواطنني على �إيجاد منذ فرتة طويلة �رضائب على يذكر يف ال�رشيعة الإ�سالمية �أو
غياب الدولة ،و�ضعف نظم
جوزا امل�سلم ،و�أحرقت عد ًدا طرق مبتكرة للتحايل على الأرا�ضي ،و�رضائب عينية الأيديولوجيا اجلهادية .على
املراقبة على احلدود ،بالإ�ضافة
من امل�ساجد .ويتمثل امل�صدر القيود احلكومية ،وذلك على املزارعني ال�صوماليني �سبيل املثال ،جتارة الهريوين
�إىل تنامي م�شاعر ال�سخط �ضد
الثالث يف الهو�س بفكرة معينة ،مب�ساعدة «داع�ش» بالطبع .املفرت�ض �أنها تتوافق مع ال تتعار�ض فقط مع املعتقدات
الأنظمة احلاكمة بني ال�سكان
والتي تدفع �إىل تطوير مبادئ يقوم ال�صيادون وجتار الأ�سماك ال�رشيعة الإ�سالمية؛ �إال �أنها الإ�سالمية ،بل تتطلب � ً
أي�ضا

التوا�صل مع غري امل�سلمني
الذين تعتربهم املنظمة من �أهل
الكفر .وينطبق هذا � ً
أي�ضا على
نزعتها اال�ستبدادية املتزايدة
وبعد نظامها «ال�رضيبي»
عن م�ؤ�س�ساتها الإ�سالمية
املزعومة.
ونحن �-إذن� -أمام حتول من
نظام �أيديولوجي جهادي قائم
على ال�رشيعة -كما يزعمون-
�إىل نظام قائم على عد ٍد من
الأن�شطة الإجرامية العنيفة.
ورمبا يدفع ذلك يف �سياق
عملية التناف�س واالنق�سام بني
احلركات اجلهادية العنيفة �إىل
خفوت الروح اجلهادية ل�صالح
الأن�شطة الإجرامية التي حتافظ
على بقاء وا�ستمرار اجلماعة،
ويف املقابل ميكن التنب�ؤ ب�أن
«داع�ش» �سوف ت�ستمر يف �إعطاء
الأولوية لأن�شطتها اجلهادية
العنيفة على الأقل يف املدى
الق�صري .وعليه� ،إذا ا�ستمر هذا
االجتاه الرباجماتي على املدى
الطويل ،وال �سيما مع مزيد من
الفعالية ال�سرتاتيجيات مكافحة
الإرهاب ،فقد تتوارى ال�شخ�صية
اجلهادية جلماعات الإرهاب
لتحل حملها تدريج ًّيا ال�شخ�صية
الإجرامية العنيفة وكفى .ولعل
هذا التحول ينال من �رسديات
اخلطاب اجلهادي العنيف،
وذلك مل�صلحة االقرتابات
الناعمة ملحاربة الإرهاب.
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مكتب الأ�ستاذ لعوبي �أحمد
حم�ضر ق�ضائي
و الكائن مكتبه /ب � 15شارع حممد بوبلة
باب الوادي اجلزائر
الهاتف 39-77-76-0775 :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
طبقا لن�ص املادة  750من ق ا م ا

لفائدة /فريق مالويف و هم/مالويف نبيلة -حممد ر�شيدي-بدرة-جنيبة-حممد توفيق -عبد احلليم عبد ال�سالم-فريد حممد-وورثة مالويف منرية وهم ابنها �سلمان عبد احلق-وورثة مالويف حممد من طليقته ملياين رقية وهم
مالويف �سليمة -مالويف يو�سف و مالويف حممد وليد وورثة مالويف عبد اجلليل و هم مالفي �سامية �-سوهام �ستي-مالويف وحيدة �-سليمة -مالويف حممد عبد الكرمي-مالويف حممد �سيف الدين و مالفي حممد زين العابدين
اجلاعلني موطنهم املختار بحي 240م�سكن عمارة ....رقم 98احلمامات -اجلزائر
�ضد/ورثة مالويف حممد من زوجته الثانية كوردي �صفية /وهم زوج ته كوردي �صفية القائمة يف حق �أبنائها القا�رصان /مالويف حممد رحيم -حممد ف�ؤاد *ال�ساكنني /ب�شارع االخوة زاوي رقم / 13بولوغني -والية اجلزائر
و تنفيذا للحكم ال�صادر عن حمكمة باب الوادي و امل�ؤرخ يف  2016/04/26جدول حتت رقم  2015/03920فهر�س حتت رقم  2016/01477عن الق�سم العقاري و املمهور بال�صيغة التنفيذية
و امل�صحح باحلكم ال�صادر عن حمكمة باب الوادي و امل�ؤرخ يف  2016/06/28جدول حتت رقم  2016/01526فهر�س حتت رقم  2016/02190عن الق�سم العقاري
و بناءا على ن�سخة من قائمة �رشوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة ب�أمانة �ضبط حمكمة باب الوادي و امل�ؤ�رش عليها حتت رقم  2016/21من طرف رئي�س �أمناء ال�ضبط املحكمة بتاريخ 2016/02/04
تعيني العقار
قطعة ار�ض ذات طابع فالحي تقع ب�إقليم بلدية بولوغني �سابقا بلدية �سانتوجان باملكان امل�سمى
حاليا �شارع االخوة زاوي رقم  13والية اجلزائر ذات م�ساحة قدره  313.50م 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINS
حتمل رقم  6مكرر  3من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�ساحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب «3ه»
من املكان امل�سمى �أعاله هذه القطعة م�شيد عليها بناية تتكون من الطابق الأر�ضي يحتوي على غرفتني  02و غرفة معي�شية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البهو .
الطابق الأول يحتوي على ثالثة غرف  03مطبخ .حمام .ن و�رشفتني و خزانة البهو كما هو ثابت من �شهادة وجود بناية �شيدت قبل �سنة � 1985صادرة عن رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية بولوغني بتاريخ  2006/03/06حتت رقم
2006/01
و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة الأوىل /بالقطعة رقم  6مكرر من نف�س املخطط .و من جهة الثانية/بطريق عر�ضه �أربعة  04امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم 6من نف�س املخطط ومن �أخرية بالقطعة رقم  5من
نف�س املخطط
ا�صل امللكية:
لقد امتلك املرحوم مالويف يو�سف العقار املذكور �أعاله قيد حياته عن طريق ال�رشاء و ذلك مبوجب عقد تلقاه الأ�ستاذ روين قوين املوثق باجلزائر �آنذاك بتاريخ  1954/07/29عقد م�سجل باجلزائر يف 2اوت  1954و م�شهر
باجلزائر بتاريخ 6اوت 1954جملد 2007/448
�شروط البيع
و حدد ال�سعر االفتتاحي النطالق املزايدة مببلغ قدره  40.000.000.00دينار جزائري �أربعون مليون دينار جزائري و ذلك ح�سب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري الأ�ستاذة فراي ن�صرية املودعة لدى امانة �ضبط املحكمة
بتاريخ . 2015/11/17
و بعد انقا�ص الع�رش  %10مرتني ي�صبح ال�سعر االفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و هذا طبقا لن�ص املادة  754من ق.ا.م.ا
و عليه نعلن للجمهور بانه �سي�شرع يف البيع باملزاد العلني للعقار املذكور �أعاله يف اجلل�سة املربجمة ليوم  2019 / 10/ 23على ال�ساعة  10:30العا�شرة و الن�صف �صباحا لدى حمكمة باب الوادي
�إ�ضافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع فان الرا�سي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن  1/5بالإ�ضافة اىل امل�صاريف و الر�سوم امل�ستحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اجل �أق�صاه ثمانية»� »8أيام
ب�أمانة �ضبط املحكمة
يتم االطالع على قائمة �رشوط البيع مبكتب املح�رض الق�ضائي او لدى امانة �ضبط حمكمة باب الوادي

الو�سط2019/10/14:
ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�ضريـن الق�ضائيـني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
رقم 29حي 60م�سكنا ،عي�سات �إيدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
هاتف فاك�س 0555 98 01 10 -)023 36 33 46 :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�إعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني
 -املادتان  750 ،749من ق �إ م �إ

بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�صــادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ  ،2018/01/07رق ــم اجل ــدول  ،17/5310رقـ ــم الفه ـ ـ ــر�س .18/170
وبناء علـى قائمـة �شـروط البيـع امل�ؤ�شـر عليهـا بتاريـخ  ،2019/03/14حتــت رق ـ ــم .19/02
لفائـــدة  :ورثة املرحوم �سليمان �سبتي ابن عبد القادر وهم  -1 :زوجته ال�سيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار.
� - 2أوالده  :عمر �سبتي بن �سليمان ،حممد �سبتي بن �سليمان ،عبد الغاين �سبتي بـن �سليمــان ،ب�شري فاحت �سبتي بن �سليمان ،فريدة �سبتي بنت �سليمـان ،ناديـة �سبتي بنـت �سليمــان.
ال�ساكنــني � 27 :شـارع دكـار رحمـون ،الأبيـار ،واليـة اجلزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر.
�ضــــد  :ال�سيد /حكيـم �سبتـي بـن �سليمــان.
ال�ساكــن � 25 :شارع م�سعود بودماغ ،بلدية ال�رشاقة ،والية اجلزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر.
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين /حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد ،املح�رضين الق�ضائيني لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة،
عـن انعقاد جل�سة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�سات  02مبقر حمكمة ال�رشاقة ،يوم  2019/11/03على ال�ساعة التا�سعة (� )09.00صباحا ،للعقار الآتي تعيينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :
قطعة �أر�ض �صاحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رشاقة �شارع دايل �إبراهيم ،ذات م�ساحة تقدر بخم�سمائة وخم�سة و�سبعني مرتا مربعا (575م )2حتمل رقم  ،25وهي حمـدودة كالتالـي :
 مـن ال�شمـال القطعـة رقـم  - 20مـن اجلنـوب القطعـة رقـم .30 مـن الغـرب مم ـ ـ ــر. مـن ال�شـرق ملكيـة خا�صــةوالواقع �أن العقار حمل البيع يرتبع على م�ساحة 745م ،2التي تفوق امل�ساحة املذكورة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م� ،2أي ب�أكرث من  20/1امل�سموح به ،وهي ت�ضم بناية �سكنية ذات طابق �أر�ضي و�آخر علوي ح�سب تقرير اخلبري
الق�ضائي الأ�ستاذ /عبد املالك براهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
ب�سعر افتتاحي مقدر مببلغ 121.000.000.00دج (مائة وواحد وع�شون مليون دينار جزائري) ،م�ضاف له حقوق الت�سجيل وال�شهر وم�صاريف التنفيذ واحلقـوق التنا�سبيـة للمح�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر.
وعليه فب�إمكان اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر ،الإطالع على قائمة �رشوط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �ضبط حمكمة ال�رشاقة� ،أو من ديوان ال�رشكة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور
�أعـ ـ ـ ـ ــاله.
�شروط البيع  :زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع ،ف�إنه ي�ستوجب على كل راغب يف املزايدة �أن يقدم خم�س  5/1ال�سعر االفتتاحي وامل�صاريف والر�سوم امل�ستحقة حاال ،بوا�سطة �صـك م�رصفـي حل�سـاب
�أمانـة �ضبـط املحكم ــة.
املح�ضــــر الق�ضائـــــي

الو�سط2019/10/14:

الو�سط2019/10/14:

ANEP N°: 1930001063
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ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضرين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 :
حم�ضر تبليغ ر�سمي مل�ضمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
عن طريق الن�شر طبقا للمادة  412من ق�.إ.م�.إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد  ،الكائن مقرها
برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة املوقع �أدناه .
و مبوجب ال�صيغة التنفيذية للقرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة " الغرفة التجارية  /البحرية " بتاريخ  ، 2019/07/02رقم الق�ضية  ، 19/1623رقم الفهر�س
19/02218
و تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/10/01رقم الرتتيب ، 19/4043الفهر�س رقم  ،19/4129املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون حم�رضي التبليغ
الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب
و مبقت�ضى املادة  612 ، 412و  613من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نكلف عن طريق الن�رش
ال�رشكة الرتكية " �أوجنو � onjuرشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة  ،املمثلة يف �شخ�ص م�سريها
الكائن مقرها  :حي  01نوفمرب  1954فيال رقم  51بابا ح�سن  ،والية اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين
لفائدة  :ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة " بنو م�سعود متعددة اخلدمات "  ،املمثلة يف �شخ�ص م�سريها
الكائن مقرها  :باملكان امل�سمى التورا�س ق�سم  10جمموع ملكية  108بلدي عمر
القائم يف حقها و احلا�رض عنها يف ق�ضية احلال  ،وكيلها الأ�ستاذ  /من�صوري ال�سعيد املحامي لدى املجل�س
املختار موطنا له يف دائرة اخت�صا�ص حمكمة التنفيذ  ،مبقر ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره
ما جمموعه مبلغ  24.870.770.98دج ( �أربعة و ع�رشون مليونا و ثمامنائة و �سبعون الفا و �سبعمائة و �سبعون دينار جزائري و � 98سنتيما )
و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش  ،و �إال مت التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق القانونية .
حتت جميع التحفظات

و �إثباتا لذلك  ،حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

الو�سط2019/10/14:

املح�ضر الق�ضائي
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حتت جميع التحفظات

الو�سط2019/10/14:

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/10/14:
dاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�شركة املدنية املهنية للمح�ضرين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�شراقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 :
حم�ضر تبليغ ر�سمي مل�ضمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
عن طريق الن�شر طبقا للمادة  412من ق�.إ.م�.إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد  ،الكائن مقرها
برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة املوقع �أدناه .
و مبوجب ال�صيغة التنفيذية لعقد اعرتاف بدين املحرر على يد الأ�ستاذ /رابح ديلمي املوثق ب�سيدي حممد بتاريخ  2019/03/11رقم الفهر�س 19/227
و تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/10/01رقم الرتتيب ، 19/4044الفهر�س رقم  ،19/4128املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون حم�رضي التبليغ
الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب
و مبقت�ضى املادة  612 ، 412و  613من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نكلف عن طريق الن�رش
ال�سيد � :صوالح �سليم
ال�ساكن  :تعاونية الريان رقم  ، 180وادي الرمان  ،العا�شور والية اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين
لفائدة  :ال�سيد  /باعلي �سامل
العنوان  :حي ال�سالم  02رقم  ، 74بئرخادم والية اجلزائر
القائم يف حقه و احلا�رض عنه يف ق�ضية احلال  ،وكيله الأ�ستاذ  /دربال حمرز املحامي لدى املجل�س
املختار موطنا له يف دائرة اخت�صا�ص حمكمة التنفيذ  ،مبقر ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره
ما جمموعه مبلغ  5.184.770.00دج ( خم�سة ماليني و مائة و �أربعة و ثمانون الفا و �سبعمائة و �سبعون دينار جزائري )
و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش  ،و �إال مت التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق القانونية .
و �إثباتا لذلك  ،حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

مكتب الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم 01
ال�شراقة – الهاتف 07.95.86.97.52 :
حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
(طبقا للمواد  612و  613و  412من ق�.إ.م�.إ)
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازةالكائن مكتبنا بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم  01ال�رشاقة---------------------------------------------------
بناء على طلب ال�سيد(ة)  :ال�رشكة اجلزائرية القطرية لل�صلب �رشكة م�ساهمة ممثلة ب�شخ�ص مديرها العام
العنوان  :الكائن مقرها االجتماعي باملنطقة ال�صناعية بالرة �ص ب  629امليلية جيجل
متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة حلني انتهاء �إجراءات التنفيذ طبقا لن�ص املادة  613من ق �إ م �إ
�ضد  :ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة جرار ممثلة ب�شخ�ص مديرهاالعنوان  :الكائن مقرها بفيال رقم  06حي قاو�ش خلف مركز الأعمال القد�س ال�رشاقة اجلزائر العا�صمة
مبقت�ضى ال�سند التنفيذي املتمثل يف  :حكم �صادر عن حمكمة امليلية الق�سم التجاري  /البحري بتاريخ  19/02/18رقم اجلدول  18/01971رقم الفهر�س  19/00313املمهور بال�صيغةالتنفيذية امل�سلمة بتاريخ  2019/07/16حتت رقم 2019/235
بناءا على حم�رض التبليغ الر�سمي املتمثل يف :
حم�رض تكليف بالوفاء امل�ؤرخ يف  2019/09/15عن طريق ر�سالة بريدية م�ضمنة
بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي امل�ؤرخ يف 2019/09/15بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء امل�ؤرخ يف 2019/09/15بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء امل�ؤرخ يف 2019/09/15
بناءا على و�صل �إر�سال ر�سالة بريدية م�ضمنة و�صل رقم 002 77 102 566
بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة امل�ؤرخ يف 2019/09/18
بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية امل�ؤرخ يف 2019/09/18
بناء على املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها  ،و بناء على �أمر �صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/09/30حتت رقم 19/4126
فهر�س رقم  19/4248ي�أذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض تكليف بالوفاء امل�ؤرخ  2019/09/15عن طريق ر�سالة بريدية م�ضمنة لل�سند التنفيذي املتمثل حكم
�صادر عن حمكمة امليلية الق�سم التجاري  /البحري بتاريخ  19/02/18رقم اجلدول  18/01971رقم الفهر�س  19/00313املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  2019/07/16حتت
رقم  2019/235القا�ضي مبايلي ....(( :يف املو�ضوع �إلزام املدعي عليها ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة "جرار" ممثلة يف �شخ�ص مديرها الكائن مقرها بفيال رقم  06حي قاو�ش
خلف مركز الأعمال القد�س ال�رشاقة اجلزائر العا�صمة ب�أن ت�ؤدي للمدعية ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة جرار ممثلة ب�شخ�ص مديرها الكائن مقرها االجتماعي باملنطقة ال�صناعية
بالرة �ص ب  629امليلية جيجل مبلغ  2.764.348.55دج مليونان و �سبعمائة و �أربعة و �ستون الف و ثالثمائة و ثمانية و �أربعون دينار جزائري و � 55سنتيم قيمة املبلغ الذي قب�ضته
كت�سبيق عن قيمة الطلبية مع الزام املدعي عليها ب�أن تدفع للمدعية مبلغ خم�سمائة الف دينار جزائري  500.000دج تعوي�ضا عن ال�رضر  ،مع رف�ض باقي الطلبات و حتميل املدعي
عليها بامل�صاريف الق�ضائية ))....
-كما نبهناه (ها) ب�أن له(ها) �أجل  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ التبليغ الر�سمي و �إال �سي�رشع يف تنفيذ ال�سند املذكور �أعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�ضر الق�ضائي

مكتب الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم 01
ال�شراقة – الهاتف 07.95.86.97.52 :
حم�ضر تبليغ �إنذار ل�سداد الدين عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
(طبقا لن�ص املادة  412من ق�.إ.م�.إ)
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازةالكائن مكتبنا بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم  01ال�رشاقة---------------------------------------------------
بناء على طلب ال�سيد(ة)  :بنك القر�ض ال�شعبي اجلزائري وكالة الأبيار 105
الكائنة ب  :الأبيار �شارع العقيد بوقرة رقم  103و املتمثل من طرف مديره �أريج عبد املجيد
القائم يف حقه (ها ) الأ�ستاذ (ة)  :بلبنة فاطمة
�ضد  :قا�سي عادلال�ساكن(ة) ب  :رقم � 21شارع م�صطفى بن بولعيد – بابا ح�سن – اجلزائر
بناء على �إنذار ل�سداد الدين موقع من طرف الأ�ستاذة بلبنة فاطمةبناءا على حم�رض التبليغ الر�سمي املتمثل يف :
حم�رض ت�سليم �إنذار ل�سداد الدين امل�ؤرخ يف  2019/06/10عن طريق ر�سالة بريدية م�ضمنة
بناءا على و�صل ار�سال ر�سالة بريدية م�ضمنة رقم 004 77 198 109بناءا على حم�رض ت�سليم انذار ل�سداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2019/06/19بناءا على حم�رض ت�سليم انذار ل�سداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2019/06/18
بناء على املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها  ،و بناء على �أمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية �صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ
 2019/09/29حتت رقم  19/ 4028فهر�س رقم  19/4113ي�أذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف  :حم�رض ت�سليم �إنذار ل�سداد الدين امل�ؤرخ يف  2019/06/10عن طريق ر�سالة
بريدية  ،املت�ضمن  ....(( :حيث انه و على هذا الأ�سا�س و مبوجب هذا الإنذار  ،نخربكم بوجوب االمتثال له و ذلك بت�سديد مبلغ  2.464.945.91دج �أي مليونني و �أربعمائة و �أربعة و
�ستون الف و ت�سعمائة و خم�سة و �أربعون دينار و واحد و ت�سعون �سنتيم  ،يف مدة �أق�صاها خم�سة ع�رش ( )15يوما من تاريخ ا�ستالمه .
و يعترب هذا �أخر �إنذار لكم  ،حيث �أنه و بعد انق�ضاء مهلة خم�سة ع�رش يوما  15يوما من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار �سوف ن�ضطر �إىل ا�ست�صدار �أمر بحجز و بيع املنقول وفقا لأحكاماملادة  124من الأمر  11/03امل�ؤرخ يف � 26أوت  2003املتعلق بالنقد و القر�ض ))....

املح�ضر الق�ضائي
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الأ�سري الأول حممود بكر حجازي

من زنزانة رقم � 139إىل دوايل العنب يف اخلليل

نحن �شعب من�شي بني قنبلتني و�أكرث ،من�شي بني زنزانتني و�أكرث ،بني جدارين وقيدين وبابني ،ن�شتهي املوت لكننا ن�شتهي احلياة �أكرث� .إذا �أراد العامل �أن يعرفنا
فلي�أت �إىل القد�س وجبل الزيتون لريى ال�صالة اجلماعية تقام حتت ال�شجر ،ويرى الآيات املباركات تتطاير يف �شظايا احلجر ،من ال يعرف الفل�سطينيني فلي�أكل من
عنب اخلليل ،نحن �أول من حمل احلطب وقدح النار و�أعطى الأ�سماء للجبل� ،سريى حينها �أننا حتت الدوايل ولدنا وحتت املطر.

نادينا نحن الفدائيني :يا عنب
اخلليل ،وانطلقنا يف اخلام�س
وال�ستني ،قمنا من حتت اخلراب،
رممنا عظامنا ونه�ضنا ،مل ننتظر
�أحداً ،ال �سالماً ي�أتي فوق احلراب،
وال حروباً من خلف ال�ضباب ،مل
ن�سافر خارج حدود االغنيات،
�أحرقنا كل الو�صايات ،عانقنا
بنادقنا ف�أق�سمنا ان نوقظ ما حتت
االر�ض وما يف ال�سماوات.
نادينا نحن الفدائيني :يا عنب
اخلليل ،وانطلقنا يف اخلام�س
وال�ستني ،اق�سمنا ان نوقظ هذه
االر�ض التي ا�ستندت اىل دمنا،
ان ن�رشب من عنب اخلليل� ،أن
تظل على �أغ�صان �أحالمنا كل
االمنيات ،و�أق�سمنا �أن نفتح باطن
الأر�ض ونخرج من �أح�شائها كل
�ضحايانا ،ان ن�سكب ارواحنا
حليبا كي ي�ستيقظ ال�شهداء من
قبلنا ،نر�ش فوق جفونهم �أ�صواتنا
وهبوب عا�صفتنا ،وانطلقنا ،ومن
دمنا اىل دمنا ر�سمنا هويتنا
وت�ضاري�س االر�ض التي ت�سمرت
فوق ترابها اقدامنا.
يف اخلليل اختب�أ الأ�سري الأول
حممود بكر حجازي حتت كروم
العنب ،نام طوي ً
ال ،حرك الف�أ�س
وا�ستخرج البندقية من باطن
االر�ض ،لبى نداء البالغ االول،
كانت دوايل اخلليل ت�شد اعوادها
واغ�صانها و�أوراقها يف احلقول،
تبني ملحمود اخليمة واخلندق،
ومن هناك ويف يوم 1965/1/8
انطلق حممود مع جمموعة من
الفدائيني يف عملية ع�سكرية
�شمال غربي قرية بيت جربين

ق�ضاء اخلليل ،كانت الدوايل تقاتل،
والنجوم والكنعانيون االوائل.
وقع حممود حجازي ا�سريا جريحاً
بعد ا�شتباكات مع قوات العدو
اال�رسائيلي ،وكان خالل اال�شتباك
يع�رص قطوف العنب ،يع�رصها
ويع�رصها باروداً �أملأ �صموداً
حتى ذابت اخلليل يف دمه ونامت
بني ذراعيه �سيدة ل�صورتها و�شامة
فوق �سواعدنا ،تكتب يف جروحنا
�سرية الدوايل التي ر�سمت خريطة
وجودنا.
حممود حجازي وجد يف ب�ساتني
اخلليل و�صخورها بيتاً وطعاماً
ور�صا�صا ،رف�ض ان يرحل اىل
اخليام املبعرثة خلف احلدود،
رف�ض ان يلحق بعربات وكالة
الغوث ويقف يف �صف طوابري
التموين ،يكفيه عنب اخلليل ،تكفيه
اخلبزة والعكوب والعليق واخلروب
والرمان والدمع الطاهر الذي
ي�صب يف عروق اجلليل.
اال�سري االول حممود حجازي ابن
مدينة القد�س ،قائد املظاهرات
يف �شارع �صالح الدين ،ر�أى قمر
احلرية فوق دوايل عنب اخلليل،
قمر يقرتب ،ي�أتي من كل اجلهات
ال�سماوية ،هنا الثورة ،هنا اخلليل،
هنا منظمة التحرير الفل�سطينية،
قطوف الثورة حبلى ،قطوفها
دانية ،وعندما جاء ابو االنبياء
ابراهيم عليه ال�سالم اىل اخلليل
ارتدى الكوفية ،حرث ار�ض كنعان
بالنبوات ،بنى م�سجداً وعلق فوق
كتف حممود حجازي بندقية،
ابونا ابراهيم كان ي�أكل العنب
اخلليلي ،اجلنديل والدابوقي،
يبلل �شفتيه مباء العنب ،يطلب من
حممود حجازي ان يحر�س الينابيع

�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين� ،أن الأ�سري امل�رضب
عن الطعام ا�سماعيل علي (30
عاماً) من بلدة �أبو دي�س �رشقي
مدينة القد�س بو�ضع �صحي �صعب
وخطري .و�أو�ضحت الهيئة �أن
الأ�سري علي يواجه �أو�ضاعاً �صحية
�سيئة للغاية ،وذلك بعد م�ضي (83
يوماً) على ا�رضابه املفتوح عن

الطعام ،حيث يعاين الأ�سري حالياً
من هبوط حاد يف دقات القلب التي
و�صلت ن�سبتها �إىل  ،% 25كما �أنه
ي�شتكي من هزال و�أوجاع مزمنة
يف كافة �أنحاء ج�سده ،وال ي�ستطيع
حتريك يديه وقدميه وي�ستخدم
الكر�سي املتحرك للتنقل ،وخ�رس
من وزنه �أكرث من  20كغم .و�أ�ضافت
�أن الأ�سري علي كان قد نُقل يف

بقلم :عي�سى قراقع

والكروم ،وان يحذر من الغزاة
القادمني ومن ال�سيوف الغادرة:
احمل قطوفك يا حممود وام�سك
حفنة الع�شب االخرية.
الأ�سري حممود بكر حجازي
اول فل�سطيني يقع يف اال�رس
بعد انطالقة الثورة الفل�سطينية
املعا�رصة ،وحده االن يف الزنزانة
رقم  139يف �سجن عكا ،ع�صابات
الهاجاناة وايت�سل و�شترين حتيط
به ،قيود يف يديه ،جهابذة القتل
والتطهري العرقي واالبادة ،م�شانق
عتيقة تتدىل من �سقف الزنزانة،
هنا كان ال�شهيد فرحان ال�سعدي
وحممد جمجوم وعطا الزير
وف�ؤاد حجازي ،هنا زج االالف
من الفل�سطينيني والعرب يف عهد
اال�ستعمار الربيطاين لفل�سطني.
حممود حجازي ر�أى كل الذين
اعتقلوا يف �سجن عكا احياء
و�شهداء ،ح�سن �سالمة وعبد
القادر احل�سيني و�سعيد العا�ص
وخليل بيد�س وعوين عبد الهادي
وفار�س العزوين وفخري عبد
الهادي وح�سن الالوي وعبداهلل
اال�سعد وعبد الرحمن العزة
وعبدالرحيم احلاج حممد وعبد
الرحمن زيدان و�سليمان ابو خليفة
وعبد احلليم اجلوالين وخليل
العي�سى وتوفيق ابراهيم ويو�سف
ابو درة ....ا�سماء حمفورة م�صلوبة
على حيطان ال�سجن ،رائحة دماء
معتقة ،جروح م�ضيئة ،رائحة عنب
اخلليل متتزج برائحة الغائبني ،ما
او�سع الزنزانة ،ما اكرث االبواب ،ما
اجمل االنا�شيد الطليقة.
مار�س املحققون اال�رسائيليون
ا�ساليب تعذيب وح�شية بحق
اال�سري االول حممود حجازي،

مل يجدوا يف �رشايينه �سوى �سكر
العنب اخلليلي ومئات اخلاليا
الفدائية التي متردت على النكبة
والهزمية ،حكموا عليه باالعدام،
ارادوا ان يطفئوا �صوت بحر عكا
الهادر من �صدره ويخنقوا الرئة
التي تتنف�س االمواج ،الب�سوه
البدلة احلمراء �شهوراً ،املق�صلة
قرب الباب ،هل �سيموت �شنقاً
ام بالر�صا�ص ام بال�سم الزعاف؟
دقت �ساعة املوت كثرياً قبل ان
يلغوا حكم االعدام ،وكان حممود
يغني اغنية خليلية ،وقد قال احد
املحققني :ان �رس �صمود اال�رسى
يف التحقيق هو ان يف اج�سامهم
عنب من جبال اخلليل.
اال�سري االول يف ال�سجن ،يف
الزنزانة رقم  ،139الزنزانة كربت،
�صارت �سجون ومع�سكرات ،مليون
فل�سطيني مروا على هذه ال�سجون،
مل يبق �سجن اال ويجد له ق�ضبانا
وا�سالكا يف حلمنا� ،سجون ورثها
جالد عن جالد� ،سجون متتد من
البحر اىل ال�صحراء.
االحتالل اال�رسائيلي اعتقل

حممود حجازي واحتلوا مدينة
اخلليل ،طبقوا فيها نظام
االبرتهايد العن�رصي ،معازل
واقفا�ص وم�ستوطنات ،املدينة
�صارت م�ستوطنة ،اخرتع االحتالل
له تاريخا زائفا بعد ان �سلخ جلدة
االر�ض وقطع ا�شجار الدوايل ،انه
يبحث عن الفدائيني ابناء حممود
حجازي ،طائرات م�صفحات
وقنابل� ،سقط ال�شهداء حتت دوايل
العنب يف اخلليل من باج�س ابو
عطوان حتى مروان زلوم ومي�رسة
ابو حمدية� ،شهداء و�شهداء،
امتلأت القبور ،بكى العنب دماً
وفا�ضت يف احلرم االبراهيمي
جثث املذبحة.
يف الزنزانة رقم � 139سمع حممود
حجازي �صوت ال�شهيد خليل الوزير
(ابو جهاد) يقول :لن نتخل ابدا عن
حممود حجازي ،لن نرتكه وحيداً،
لقد حركنا العامل كله خلف ق�ضية
حممود ،وخالل �ستة �شهور كنا قد
رفعنا مذكرات اىل هيئة االمم
املتحدة وكل الهيئات الدولية
واالت�صال باملحامني للدفاع عنه،

ودعا ابو جهاد اىل حتويل حماكمة
حممود حجازي اىل حماكمة
ل�سلطات االحتالل نف�سه.
منذ ذلك الوقت ومن البدايات
و�ضع ابو جهاد قواعد وا�س�س
العناية باال�رسى وال�شهداء
واجلرحى وذويهم ،توفري احلماية
ال�سيا�سية لهم ،الدفاع عنهم،
ال�سعي الطالق �رساحهم ،حماية
عوائلهم اجتماعياً واقت�صادياً
ليعي�شوا بكرامة ،ووفق هذه
املبادئ الرا�سخة الزال ال�شعب
الفل�سطيني وقيادته يدافعون عن
اال�رسى كرموز للحرية ،والزال
�شعبنا يخو�ض معركته ال�سيا�سية
والقانونية �ضد �سيا�سة االحتالل،
واالبتزاز
ال�ضغط
يرف�ض
والقر�صنة ،يرفع �شعبنا وا�رسانا
�شعارهم االن�ساين :اجلوع ال
اخل�ضوع ،الكرامة ال امل�ساومة.
بتاريخ  1971/2/28حترر اال�سري
حممود بكر حجازي يف عملية
تبادل مع احد اجلنود اال�رسائيليني
الذين ا�رستهم الثورة الفل�سطينية
يف لبنان ،وعندما �س�أله ال�صحفيون:
ما هي امنيتك بعد التحرر؟ اجاب
حممود :ان اعود اىل كروم وجبال
اخلليل ،هناك تركت روحي
وذكرياتي وا�صدقائي ال�شهداء،
وعندما �س�ألوه ملاذا اخلليل؟ قال
حممود :عنب اخلليل ال ي�صبح
ح�رصما ،عنب اخلليل احلر عندما
يثمر ي�صبح �سماً على االعداء،
ي�صبح علقما.
انا وامل�سيح ولدنا على هذه
االر�ض ،الن�ساء اخلليليات ار�ضعننا
الدب�س وع�سل الزبيب ،كرب الطفل
فينا وو�صل �سن الر�شد على قو�س
�شم�س ونور ال يغيب.

الأ�سري امل�ضرب عن الطعام ا�سماعيل علي

و�ضع �صحي �صعب وخطري
وقت �سابق �إىل م�شفى “كبالن”
الإ�رسائيلي� ،إثر تدهور حاد على
و�ضعه ال�صحي ،وخالل الأ�سبوع
املا�ضي جرى نقله �إىل عزل نتي�سان
الرملة حيث يقبع الآن .ولفتت �أن
�إدارة معتقالت االحتالل تعمد
تنفيذ �سل�سلة اجراءات تنكيلية
بحقه لك�رس ا�رضابه ،وذلك من
خالل عزله بزنزانة انفرادية تفتقر

لأدنى مقومات احلياة الآدمية،
وتكبيل قدميه ويديه بحجة �أن
الأ�سري ي�شكل خطراً  ،باال�ضافة
�إىل تفتي�شه ب�شكل متكرر .وكانت
الهيئة قد تقدمت يف وقت �سابق
بالتما�س �ضد قرار االعتقال
االداري بحق الأ�سري ا�سماعيل
علي ،وجرى حتديد جل�سة بتاريخ
 24من ال�شهر اجلاري للنظر يف

االلتما�س املقدم يف املحكمة
العليا الإ�رسائيلية يف القد�س .يذكر
ب�أن الأ�سري �إ�سماعيل علي معتقل
منذ تاريخ  ،2019/1/12قبل �شهر
واحد من موعد زواجه ،وهو �أ�سري
�سابق اعتقل �سابقاً ملرات عديدة.
و�إىل جانب الأ�سري علي يوا�صل
� 5أ�رسى �آخرين معركة الأمعاء
اخلاوية رف�ضاً العتقالهم االداري

وهم كل من :الأ�سري �أحمد غنام
وم�رضب منذ ( 93يوماً) ،وطارق
قعدان والذي يوا�صل ا�رضابه لليوم
( )76على التوايل ،والأ�سري �أحمد
زهران وم�رضب منذ  23يوماً،
والأ�سرية هبة اللبدي والتي توا�صل
ا�رضابها لليوم  ،21والأ�سري م�صعب
الهندي ويخو�ض ا�رضابه كذلك
منذ  21يوماً.
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الطبيب ال�صهيونى مزق تقريره ومنع عنه الدواء والعالج

والد الأ�سري حممد احللبي  :الأمم املتحدة
منحته لقب " رجل الإن�سانية "
بعد �أمل م�ستمر ومعاناة مريرة وطلبات عديدة  ،وافقت ادارة �سجن "رميون "قبل �أ�سبوع  ،على طلب الأ�سري حممد خليل حممد احللبي بنقله للعيادة لعر�ضه على
طبيب خمت�ص ب�سبب ا�صابته بالآالم �شديدة يف الر�أ�س واالذن نتيجة التحقيق الذي تعر�ض له يف زنازين االحتالل  ،وعندما �س�أله الطبيب عن امل�شاكل التي يعاين
منها  ،ابلغه حممد �أنه يعاين من �آثار التعذيب والتحقيق على يد �ضباط املخابرات  ،فقام الطبيب بتمزيق التقرير الطبي عن حالته ومنع عنه الدواء  ،وقال له :
انت كاذب  ،فكانت النتيجة بعد رحلة عذاب مريرة على مدار � 3أيام يف البو�سطة حرمانه من العالج .
تقرير /علي �سمودي
التحقيق والتمديد ..
هذه احلكاية  ،ت�شكل �صورة
م�صغرة من واقع املعاناة اليومية
التي يتعر�ض لها احللبي مدير
م�ؤ�س�سة الر�ؤية العاملية يف قطاع
غزة منذ اعتقاله قبل � 3أعوام ،
ويقول والده " املواثيق واالعراف
الدولية تكفل حق العالج لكل
�أ�سري  ،لكن االحتالل ي�ستخدم كل
الطرق لل�ضغط على ابني الذي
يرف�ض كافة التهم املفربكة بحقه
 ،وقد اثرت ا�ساليب التحقيق على
�صحته ورغم ذلك يرف�ضون عالجه
" ،وي�ضيف " حتى اليوم  ،عر�ض
االحتالل حممد على  127حمكمة
حتى ا�صبح �صاحب �أطول حماكم
يف تاريخ احلركة اال�سرية  ،والزال
موقوفا وذلك من اجل اخ�ضاعه
لالعرتاف بتهم مل يرتكبها ".
حمكمة القرن ..
ي�ؤكد الوالد خليل احللبي � ،أن
اعتقاله ابنه تع�سفي وظامل ،
ويقول " ب�سبب ن�شاطه ودوره
االن�ساين �ضمن م�ؤ�س�سة الر�ؤية
والتزامه بقوانينها وتعليماتها ،
اطلقت عليه االمم املتحدة عام
 2014لقب " رجل االن�سانية "،
لكن االحتالل يدير ظهره للعامل

ويوا�صل احتجاز ابني حتى ا�سميت
حمكمته مبحاكمة القرن الن العامل
مل ي�شهد لها مثي ً
ال " ،وي�ضيف " يف
كل جل�سة  ،يرف�ضون االفراج عنه
 ،وتظهر امل�ؤامرة الكبرية التي
يتعر�ض لهاحممد املعتقل زوراً
وبهتاناً  ،ففي �أخر جل�سة تعر�ض
للتهديد املبا�رشة يف �سابقة خطرية
 ،وتعترب �أول مرة يف تاريخ املحاكم
اال�رسائيلية " ،ويكمل " قالوا له
" اذا مل تعرتف مبا نريده والتهم
املوجهة اليك �سي�صدر بحقك
حكماً طوي ً
ال  ،فرد عليهم حممد
�أين العدالة يف ذلك ؟ ،فاجابته
القا�ضية  :ال عدالة لكم لدينا  ..ال
ت�س�أل عن العدالة  ،وكل ذلك �ضمن
�أ�ساليب ال�ضغط والرتهيب بحق
ابني " ،ويتابع " الحظنا خالل
املحكمة �أن الرتجمة غري دقيقة
ملا يدور من حديث  ،وقد منعت
املحكمة اح�ضار ال�شهود للجل�سة ،
وهذا غري عادل ومنايف للقانوين ،
فابني حما�رص من كافة اجلهات
،لكنه متم�سك مبوقفه و�صامد
مهما تعر�ض من �ضغوط  ،فهو مل
يقرتف �أي �شيئ وواثق من براءته"
.
من حياته
قبل  43عاماً  ،ولد اال�سري احللبي
يف غزة  ،ليكون البكر يف عائلته
املكونة  11نفرا بينهم  4بنات
وكافتهم متزوجون  ،ويقول والده "

ن�ش�أ وعا�ش وتربى يف غزة التي تعلم
مبدار�سها وحقق النجاح والتفوق ،
فكان من الطلبة املتميزين واالوائل
يف الثانوية العامة  ،انت�سب للجامعة
وح�صل على �شهادة البكالوريو�س
" ،وي�ضيف " حلبه للتعليم وطموحه
العايل  ،ح�صل على منحة من
الرئي�س ال�شهيد �أبو عمار  ،وح�صل
على درجة املاج�ستري يف الهند�سة
املدنية  ،عمل يف جمال درا�سته
حتى ا�صبح مديراً مل�ؤ�س�سة الر�ؤية
العاملية"  ،ويكمل " تزوج حممد
و�أ�س�س عائلة ولديه � 5أطفال ،
�أكربهم خليل و�أ�صغرهم فار�س
الذي كان بعمر �شهرين لدى
اعتقاله ".
العمل والعطاء ..
حقق حممد النجاح يف وظيفته
ومهامه  ،ويقول والده " تركز دوره
ومهامه يف جمال العمل االن�ساين
وفق قوانني وتعليمات م�ؤ�س�سة
الر�ؤية  ،وكان من مهامه التنقل
من غزة اىل القد�س للم�شاركة
يف اجتماعات امل�ؤ�س�سة مبقرها
الرئي�سي يف القد�س  ،ومتيز
ببناء عالقات وطيدة و�صداقات
خالل عمله خلدمة ر�سالته "،
وي�ضيف " حممد كان �شديد
احلر�ص على تنفيذ ر�ؤية وخطط
امل�ؤ�س�سة �سواء يف دعم االطفال
نف�سيا والتخفيف من ال�ضغوط
عليهم وتوزيع احتياجات الطلبة

 52يوماَ و�سط ال�ضغوط والعزل
املوثق لدى ال�صليب االحمر
الدويل وحماميه ماهر حنا "،
ويكمل " تعمد االحتالل نقله بني
عدة �سجون حتى ا�ستقر حاليا ُ يف
�سجن رميون الذي يعاين فيه من
املر�ض واالهمال الطبي املتعمد
".

من العاب وقرطا�سية  ،كما توىل
�ضمن م�س�ؤولياته رعاية ودعم
مر�ضى ال�رسطان و العائالت
املتعففة والفقرية واملزارعني
وال�صيادين " ،ويكمل " كل خطوة
وبرنامج و�سلوك يف حياته  ،يخ�ضع
لتوجيه وتعليمات امل�ؤ�س�سة ،
فمثال امل�شاريع الزراعية التي
نفذت ملزارعي القطاع كانت
تتابع من ال�سفري اال�سرتايل
ا�ضافة ملتابعة قيادة امل�ؤ�س�سة
لكافة امل�شاريع ب�شكل م�ستمر "،
ويتابع " خالل عمله  ،قام حممد
بعدة جوالت دولية �ضمن املهام
امللقاة على عاتقه  ،فالتقى الكثري
من امل�س�ؤولني الدوليني بالعامل ،
والقى كلمة يف الربملاين اال�سرتايل
حول"تخفيف العنف عن طريق

امل�ساعدات االن�سانية ".
االعتقال والتحقيق ..
بتاريخ  ، 2016/6/15وخالل
عودة حممد لقطاع غزة  ،فوجيء
باحتجاز االحتالل له واعتقاله
عن حاجز " �إيرز " ،ويقول والده
" �شكل اعتقاله �صدمة كبرية لنا ،
فابني ال يتدخل بال�سيا�سة ولي�س
له انتماء لحزب وتنظيم  ،ويكر�س
حياته لعائلته واطفاله وعمله يف
م�ؤ�س�سته  ،وتوقعنا ان هناك خط�أ
 ،لكن االحتالل رف�ض االفراج
عنه " ،وي�ضيف " رغم تدخل
امل�ؤ�س�سات واحلملة الوا�سعة
 ،نقل االحتالل حممد القبية
التحقيق يف �سجن ع�سقالن والتي
تعر�ض فيها للتعذيب على مدار

�صور �أخرى ..
ت�أثرت العائلة باعتقال حممد ،
لكن زوجته ال�صابرة عال احللبي ،
حتملت و�صربت واكملت امل�شوار
 ،ويقول والده " هناك معاناة
كبرية لدى زوجته واطفاله الذين
يفتقدون والدهم ويتاملون لغيابه ،
لكن زوجته ثابتة و�صابرة والزالت
تتحمل امل�س�ؤولية الكبرية امللقاة
على عاتقها  ،وهي �ستبقى على
العهد حتى حترر زوجها من خلف
الق�صبان " ،وي�ضيف " والدته
ال�ستينة �أم حممد التي تعاين
من عدة امرا�ض مزمنة  ،تفتقد
حممد بكرها املدلل واالقرب
لقلبها  ،وما زالت �صابرة وتتحمل
م�شاق ال�سفر لزيارته كل �شهرين
مرة  ،فهي تعي�ش �أكرب معاناة يف
كل رحلة ت�ستمر من الفجر حتى
الثامنة م�ساءاً " ،ويكمل " ر�سالتنا
ملحمد خلف الق�ضبان ،ابقى ثابتا
و�صامداً وكن مع اهلل والتبايل
فالفرج والن�رص �صرب �ساعة ".

منتدى مناه�ضة العنف ي�ستنكر ما تتعر�ض له الأ�سريات من تعذيب

ا�ستنكر منتدى املنظمات الأهلية
الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد
املر�أة ب�أ�شد العبارات ،وبالكثري من
الغ�ضب ما تتعر�ض له الأ�سريات وما
يواجهه الأ�رسى يف �سجون االحتالل
على وجه العموم ،وبالأخ�ص ما
تتعر�ض له الأ�سريات هبة اللبدي
ومي�س �أبو غو�ش و�سماح جرادات،
من �أ�شكال التعذيب اجل�سدي
والنف�سي العنيف جدا.
وتعر�ضت الأ�سرية هبة اللبدي ،والتي
مت اعتقالها يف  2019-8-20وهي
قادمة لفل�سطني من الأردن -على

مدار  35يوما للتحقيق املتوا�صل
يف ظروف قا�سية جدا يف معتقل
بيت تكفا واجللمة ،والذي كان
ي�ستمر لأكرث من � 20ساعة يوميا،
وهي مقيدة اليدين والرجلني على
الكر�سي ومثبتة باالر�ض ،مما �سبب
لها �آالما �شديدة بالظهر واليدين
والرقبة ،وقد مت احتجازها يف
زنزانة �ضيقة مليئة باحل�رشات
ورائحتها كريهة وباردة ،بالإ�ضافة
�إىل عدم ال�سماح لها باخلروج
ولو لن�صف �ساعة ،وحرمانها من
الطعام وال�رشاب؛ بهدف ال�ضغط

عليها لالعرتاف ،وعندما ف�شل
املحققون يف ذلك مت حتويلها
لالعتقال الإداري ملدة خم�سة
�أ�شهر ،والذي رف�ضته �أ�سريتنا
و�أعلنت الإ�رضاب املفتوح عن
الطعام ،حيث عوقبت بنقلها �إىل
زنازين اجللمة يف ظروف عدمية
الإن�سانية وحمرومة من �أب�سط
حقوقها ك�إن�سانة و�أ�سرية حرب.
ور�أ�آ منتدى املنظمات الأهلية
الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد
املر�أة يف تلك املمار�سات بحق
�أ�سرياتنا و�أ�رسانا ممار�سات غري

م�رشوعة ،وتتعار�ض مبا�رشة مع
القانون الدويل ،وحتديدا املادة
( )2/1من اتفاقية مناه�ضة
التعذيب ،ودولة االحتالل من الدول
املوقعة على هذه االتفاقية يف /3
�أكتوبر ،1991كما �أن هذه اجلرائم
تتعار�ض مع العديد من االتفاقيات
واملبادئ الدولية ،و�أهمها الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان وجمموعة
املبادئ املتعلقة بحماية جميع
الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي
�شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو
ال�سجن لعام .1988

و�أكد املنتدى على املطالب
التالية:
 - 1الإفراج الفوري عن املعتقلة
هبة اللبدي وكافة �أ�سرياتنا و�أ�رسانا،
ويف مقدمتهم �أ�رسانا املر�ضى.
 - 2نُحمل دولة االحتالل امل�س�ؤولية
الكاملة عن حياة الأ�سرية هبة اللبدى
وكافة الأ�رسى امل�رضبني عن
الطعام ،م�ؤكدين على �أن االعتقال
الإداري خمالف لكافة املواثيق
والأعراف الدولية ،ويرتقي مل�ستوى
جرمية حرب.

 - 3مطالبة ال�صليب الأحمر بتحمل
م�س�ؤولياته القانونية فيما يتعلق
مبتابعة زيارة الأ�سرية هبة اللبدي
وباقي الأ�سريات والأ�رسى.
 - 4مطالبة الدول ال�سامية املوقعة
على اتفاقية جنيف ،بدعوة الجتماع
عاجل للوقوف �أمام م�س�ؤولياتهم
ملحا�سبة دولة االحتالل ،عما
متار�سه بحق �أ�سرياتنا و�أ�رسانا
الأبطال ،لأن عدم امل�ساءلة
واملحا�سبة كما تقت�ضيه االتفاقية
هو م�ساهمة من قبلهم يف جرائم
وانتهاكات دولة االحتالل.
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ريا�ضة
زرواطي يرتاجع عن اال�ستقالة ويعود
�إىل الرئا�سة

ال�ساورة تقفز �إىل البوديوم
رغم النق�ص العددي

جمعية ال�شلف تعانق �أول فوز

�أبناء العقيبة يتم�سكون بال�صدارة وال�ساورة
تلتحق بالبوديوم
جنح فريق �شباب بلوزداد يف الت�أكيد على االنطالقة القوية التي ي�سجلها منذ بداية املو�سم الكروي اجلاري
بعد الفوز ال�صعب الذي حققه �أمام احتاد ب�سكرة يف �أول ظهور للفريق مبلعبه � 20أوت عقب االنتهاء من
�أ�شغال �إعادة تهيئة الأر�ضية وت�أهيله من طرف الرابطة املحرتفة لكرة القدم وذلك �ضمن ت�سوية املقابالت
املت�أخرة عن اجلولة الرابعة من الرابطة املحرتفة الأوىل� ،أين �سمح تدعيم الر�صيد بثالث نقاط العتالء
النادي العا�صمي �صدارة جدول الرتتيب ،وموا�صلة �سل�سلة النتائج الإيجابية بدون �أي هزمية منذ انطالق
البطولة الوطنية

عي�شة ق.
والتي ت�سمح لت�شكيلة �أبناء «العقيبة»
التناف�س بقوة على العودة �إىل
من�صة التتويج و�إحراز لقب البطولة
الوطنية ،بينما ف�شلت ت�شكيلة
احتاد ب�سكرة يف ت�أكيد اال�ستفاقة
عقب انت�صارها اجلولة املن�رصمة
�أمام �شباب ق�سنطينة والتي جاءت
بعد �سل�سلة هزميتني على التوايل.
يف املقابل ،جنحت �شبيبة ال�ساورة
يف ت�أكيد اال�ستفاقة وفازت ب�صعوبة
على اجلريح نادي بارادو الذي

يواجه بداية مو�سم معقدة ،وهو
الذي مل يحقق �سوى �أربع نقاط
منذ انطالق املناف�سة� ،أين جاء
االنت�صار ال�صعب لأبناء اجلنوب
اجلزائري يف ظروف �صعبة وهم
الذين لعبوا منقو�صني عدديا
ولعبوا بت�سع العبني بعد طرد
احلكم العبني اثنني من �أر�ضية
امليدان� ،إال �أن الأمر مل مينع
ال�شبيبة من رفع التحدي وحتقيق
الأهم عرب االحتفاظ بالزاد كامال
على ملعبها ،حيث ا�ستغل املحليون
الفراغ الذي مير على ثالث ترتيب

املو�سم املن�رصم والذي رغم ت�ألقه
قاريا وت�أهله �إىل الدور ال�ساد�س
ع�رش مكرر ملناف�سة ك�أ�س الكاف
�إال �أنه ف�شل من الربهنة يف
البطولة الوطنية ويوا�صل تذيل
جدول الرتتيب.
بينما جنح ال�صاعد اجلديد
جمعية ال�شلف يف معانقة �أول فوز
له هذا املو�سم بدوري الأ�ضواء،
عقب االنت�صار الذي �سجله �أمام
ال�ضيف �شبيبة القبائل ،والذي
منح النادي �أول نقاط ثالث هذا
املو�سم ،بينما فوتت ت�شكيلة

«الكناري» فر�صة ثمينة من �أجل
حتقيق نتيجة �إيجابية ت�سمح لها
البقاء يف الو�صافة الأمر الذي
جعلها تبتعد عن الرائد ب�أربع
نقاط كاملة ،فيما حت�سم جلنة
االن�ضباط اليوم يف ملف مباراة
مولودية اجلزائر واحتاد العا�صمة
بعدما مل يجرى و�ألغي بعد غياب
العبي االحتاد عن اللقاء رف�ضا
من الإدارة لعب املقابلة يف تاريخ
�أول �أم�س ب�سبب تواجد خم�سة
العبني يف �صفوف املنتخب
الع�سكري.

الالعبون يحتجون على �أموالهم بطريقة ح�ضارية

بوعراطة :الي�سكا تعاين التهمي�ش واحلقرة وقادرون على لعب ال�صعود
ّ
دق مدرب نادي جمعية اخلروب
ر�شيد بوعراطة ناقو�س اخلطر
وطالب تدخل ال�سلطات املحلية
وحترك �إدارة النادي من �أجل
الوقوف عليه وم�ساعدته لتفادي
دخول نفق مظلم خالل الفرتة
املقبلة ،و�أ�شار بوعراطة خالل
ت�رصيحات �إعالمية عقب الفوز
�أول �أم�س �أمام �أوملبي ارزيو �أن
ت�شكيلة «الي�سكا» تعاين احلقرة
وعدم تلقي الدعم وامل�ساندة يف
ظل غياب الأموال وعدم تلقي
الالعبني م�ستحقاتهم املالية التي
يدينون بها ،ويف هذا ال�صدد �أو�ضح

�أنه ا�ضطر �إىل احلديث مع العبيه
ورفع معنوياتهم وطالبهم بال�صرب
وتفادي الدخول يف �إ�رضاب خالل
الفرتة احلالية وعليهم الرتكيز
على النقاط الثالث فقط ،وهو
ما حدث،و�أ�ضاف امل�س�ؤول الأول
على العار�ضة الفنية للجمعية �أن
الت�شكيلة قادرة على اللعب من
�أجل التناف�س على ال�صعود على
دوري الأ�ضواء ،رغم �أن الإدارة
طالبته بتحقيق البقاء عند التوقيع
على العقد ،ولهذا الغر�ض �أ�رص
املعني على �رضورة التحرك من
�أجل �إيجاد احللول للفريق وت�سوية

�أموال الالعبني لتفادي انفجار
الأو�ضاع داخل بيت النادي الذي
يدفع ثمن الالمباالة التي يجدها
من طرف ال�سلطات املحلية
غاليا.
وقام العبو جمعية اخلروب
بت�رصف ح�ضاري مبا�رشة بعد
نهاية مقابلة �أوملبي �أرزيو بالفوز
بنقاطها من خالل القيام بو�ضع
قمي�ص الفريق على الأر�ض يف
طريقة منهم لالحتجاج على
و�ضعهم املرتدي ولفت االنتباه
�إليهم لإيجاد احللول يف ظل
التخوف من الو�ضعية ال�صعبة التي

ميرون بها خا�صة وان اجلمعية
تتواجد يف و�ضعية نادي هاوي
ب�سبب عدم ت�سديد الإدارة الديون،
حيث ي�رصون على قدرتهم لعب
ورقة ال�صعود لو توفر لهم ظروف
العمل املنا�سبة و�إعادة «الي�سكا»
�إىل دوري الكبار بعد غياب دام
�سبعة �أعوام ،وهم الذين قفزوا
بالفوز �أمام ال�صاعدة للرابطة
الثانية �إىل البوديوم و�أ�ضحوا
يحتلون املركز الثالث على بعد
نقطة واحدة عن املت�صدرين
�أوملبي املدية ووداد تلم�سان.
عي�شة ق.

�سعيا على طرح م�شاكل االحتادية اجلزائرية للكيغ بوك�سينغ

�أع�ضاء املكتب التنفيذي يطلبون االجتماع بالوزير اليوم
قرر �أع�ضاء املكتب التنفيذي
لالحتادية اجلزائرية للكيغ
بوك�سينغ التنقل اليوم �إىل مقر
وزارة ال�شباب والريا�ضة من �أجل
طلب اللقاء بالوزير عبد الر�ؤوف
برناوي والطرح عليه امل�شاكل
التي تعاين منها االحتادية يف
ظل عزم الأع�ضاء يف �سحب
الثقة من رئي�س االحتادية عبا�س

ال�سيد الذي مل يعد حمل الثقة من
�أبناء االحتادية يف ظل اخلروقات
القانونية والإدارية التي وقع
فيها خا�صة امللفات ال�سوداء
التي ميلكها الأع�ضاء �ضده يف
ظل �سوء الت�سيري واالختال�سات
التي يتم اتهامه بها ،اين يعتزم
الأع�ضاء البالغ عددهم خم�سة
يف التنقل �إىل قمر الوزارة وطرح

ان�شغاالتهم على امل�س�ؤول الأول
على الوزارة الو�صية بحثا عن
�إيجاد املنفذ املنا�سب من �أجل
اخلروج من امل�أزق الذي تتواجد
فيه االحتادية اجلزائرية للكيغ
بوك�سينغ ،والتي ي�رص �أع�ضاءها
على �سحب الثقة من الرئي�س يف
ظل امتالكهم الن�صاب بتواجد
ثلثي الأع�ضاء �ضد بقائه.

�إىل جانب ذلك ك�شفت م�صادرنا
من داخل بيت االحتادية انهم
قاموا بتوجيه مرا�سلة كتابية �إىل
الوزير الأول نور الدين بدوي من
�أجل لقائه وطرح م�شاكل االحتادية
عليه �إال �أن الأمر ملك يحدث بعد
وينتظرون الرد على طلبهم يف ظل
ت�أجيل موعد اللقاء مع بدوي يف
كل مرة.

ع.ق.

�سجل فريق �شبيبة ال�ساورة فوز
�صعب وثمني مبلعبه بعدما �أطاح
بامل�ضيف نادي بارادو وانت�رص
عليه بهدف وحيد جاء من توقيع
الالعب املعمري دقيقتني قبل
نهاية اللقاء ،حيث جاء االنت�صار
لي�ؤكد ا�ستفاقة العبي ال�شبيبة بعد
الإق�صاء املر من مناف�سة البطولة
العربية للأندية �أمام ال�شباب
ال�سعودي ،حيث جاء االنت�صار
الثاين على التوايل بعد فوز خارج
الديار �أمام �أهلي برج بوعريريج،
جتاوز النادي على �إثره التعرثين
املتتاليني و�سمح الفوز لالعبي
ال�شبيبة باالرتقاء �إىل البوديوم
والعودة بقوة من �أجل التناف�س
على الأدوار لأوىل يف البطولة
الوطنية هذا املو�سم ،خا�صة و�أن
الت�شكيلة الزالت متلك مقابلتني
مت�أخرتني يف الربنامج ،وعرفت
املقابلة طرد احلكم غربال العبني
اثنني من التعداد ويتعلق الأمر بكل
�أ�سامة قدور بدايةا ل�شوط الثاين
و�سيد علي يحي �رشيف قبل
 10دقائق على نهاية املقابلة،

�إال �أن ال�شبيبة متكنت من توقيع
هدف الفوز رغم النق�ص العددي
على �أر�ضية امليدان و�إنهاء اللقاء
بت�سعة العبني.
يف املقابل� ،أعلنت �إدارة نادي
«ن�سور اجلنوب» عودة الرئي�س
حممد زرواطي �إىل رئا�سة الفريق
جمددا بعدما ا�ستقال من من�صبه
عقب هزمية الت�شكيلة على ملعبها
�أمام ال�شباب ال�سعودي� ،أين
ا�ستجاب زرواطي �إىل املطالب
العديدة من �أن�صار الفريق
والالعبني من �أجل العودة جمددا
�إىل ت�سيري النادي وتدخل �أطراف
فاعلة يف الفريق والوايل �شخ�صيا
والذي كان ا�ستقبل ممثلني عن
اجلمعية العامة عقب انعقاد
اجلمعية اال�ستثنائية والتي رف�ضت
ا�ستقالة زرواطي و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة� ،إىل جانب الوقفات
الت�ضامنية للأن�صار والذين
رف�ضوا رحيل زرواطي و�أ�رصوا
على عودته.

عي�شة ق.

البابية تعود بفوز خارج القواعد وال�صفراء
توا�صل الغرق

املدية ت�ض ّيع االنفراد بال�صدارة
والي�سكا تلتحق بالبوديوم

خرج نادي جمعية اخلروب اكرب
امل�ستفيدين من مباريات اجلولة
الثامنة من الرابطة املحرتفة
الثانية بعد االنت�صار ال�صعب
الذي حققه على ميدانهم �أمام
�أوملبي ارزيو �سمحت لت�شكيلة
«الي�سكا» ال�صعود على البوديوم
واحتالل املركز الثالث ،وبالتايل
تدارك هزمية اجلولة املن�رصمة
�أمام مولودية العلمة بعد ثالث
انت�صارات على التوايل� ،أين
ا�ستغل العبوا جلمعية تعرث
الرائدين �أوملبي املدية وداد
تلم�سان ،واللذان �ضيعا فر�صة
االبتعاد يف ال�صدارة ،بعد الهزمية
التي تعر�ضت لها ت�شكيلة �أبناء
«الزيانيون» خارج القواعد �أمام
�أمل الأربعاء �أوقفت على �إثرها
ثالثة انت�صارات على التوايل،
بينما ا�ستفاق تعداد الأمل وعانق
الفوز جمددا بعد �أربع هزائم
متتالية ،يف املقابل فوت �أوملبي
املدية االنفراد بال�صدارة عقب
التعرث الذي �سجله بعقر الديار
�أمام �رسيع غليزان واالكتفاء
بالتعادل جعله يتقا�سم ال�صدارة
مع وداد تلم�سان بينما ا�ستق ّر

العبو ال�رسيع يف املركز الرابع
يف الرتتيب والذي يتقا�سمونه مع
�شبيبة �سكيكدة بعد الفوز الثمني
للأخري على ال�ضيف مولودية
�سعيدة جعل ت�شكيلة �أبناء مدينة
«رو�سيكادا» تتطلع �إىل البوديوم.
يف املقابل� ،سقط دفاع تاجنانت
يف فخ الهزمية املفاجئة على
ميدانه و�سمح لل�ضيف مولودية
العلمة العودة بالزاد كامال �إىل
الديار� ،أ�ضاع على �إثره «الديارتي»
فر�صة ت�ضييق اخلناق واعتالء
البوديوم ،بينما �أكدت ت�شكيلة
«البابية» اال�ستفاقة والعودة من
بعيد �إثر الفوز الثاين على التوايل
واالبتعاد عن منطقة اخلطر،
والتي تعقدت فيها و�ضعية احتاد
احلرا�ش الذي يوا�صل يف نزيف
النقاط مبلعبه �إثر التعرث بالتعادل
�أمام جمعية وهران ،بينما تنف�س
احتاد عنابة ال�صعداء بت�سجيل
فوزه الثاين هذا املو�سم يف قمة
امل�ؤخرة �أمام ثالث املهددين
بال�سقوط �أمل بو�سعادة ،متكنت
على �إثرها ت�شكيلة �أبناء «بونة» من
مغادرة منطقة اخلطر.

ع.ق.
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ريا�ضة

الإدارة تكذب غيموز وتطالب التلفزيون العمومي باالعتذار

العبو احتاد العا�صمة ي�ص ّعدون اللهجة ويجمدون ن�شاطهم
 .الأن�صار يوجهون الأذهان اليوم �صوب قرارات جلنة االن�ضباط

قرر العبو فريق احتاد العا�صمة ت�صعيد الأمور مع الهيئات الكروية
وال�سيا�سية بعدما �أعلنوا جتميد جميع الأن�شطة الكروية من خالل التوقف
عن التدريبات وخو�ض املقابالت الر�سمية وذلك منذ �أم�س� ،أين ن�شرت �إدارة
النادي العا�صمي بيانا ر�سميا على �صفحتها يف موقع التوا�صل االجتماعي
«فاي�سبوك» ك�شفت خالله عن اتخاذ الالعبني قرارا يتمثل يف مقاطعة
العبيها خمتلف الأن�شطة الكروية بعد الغياب عن مواجهة الداربي �أمام
مولودية اجلزائر �أول �أم�س ،وذلك يف ظل عدم الالمباالة التي يعرفها الفريق
من طرف الهيئات ال�سيا�سية والكروية يف البالد
عي�شة ق.

والذين يديرون بظهرهم للفريق
خالل الفرتة ال�صعبة التي مير
بها عقب قرار جتميد احل�ساب
البنكي للنادي واملنع من �رصف
رواتب الالعبني و�أع�ضاء الطاقم
الفني ،بعدما �أ�ضحى الالعبون
يدينون برواتب ت�صل ثمانية
�أ�شهر كاملة ،ويف هذا ال�صدد ف�إن
الأمور بلغت حدا ال يطاق لالعبني
والذين ف�شلوا يف التعامل مع
الو�ضع يف ظل حاجتهم لأموالهم
وال�رصف على عائالتهم يف ظل
ال�صمت الرهيب الذي ميار�سه

امل�س�ؤولون يف البالد والذين
يرف�ضون التعامل بلني مع الأمر
والبحث عن اخلروج باحللول التي
تنقذ �أحد �أعرق الأندية الكروية
يف اجلزائر والذي يعاين الأمرين
منذ فرتة التح�ضريات خالل
ال�صائفة املن�رصمة والو�ضع
املبهم يتوا�صل بعد مرور �شهرين
على انطالق البطولة الوطنية
وتتوا�صل الو�ضعية من ال�سيئ �إىل
الأ�سو�أ.
ولهذا الغر�ض �أو�ضحت �إدارة
النادي العا�صمي �أن الر�صيد
البنكي للفريق الزال جم ّمدا

غلى حد ال�ساعة وذلك رغم
املرا�سالت التي وجهتها �إىل
اجلهات الق�ضائية املخت�صة من
�أجل الو�صول �إىل الت�سوية� ،إىل
جانب التعطيل الذي تعرفه عملية
بيع الأ�سهم التي متلكها �رشكة
«� »ETRHBإىل �رشكة «احلياة
بيرتليوم» الراغبة يف �رشائها
وحتويل ملكية النادي العا�صمي
�إليها ،وهو الذي يتجاوز �صالحية
الإدارة العا�صمية.
يف مو�ضوع منف�صلّ ،
كذبت �إدارة
االحتاد الأخبار املغلوطة التي
لفّقها حملل التلفزيون اجلزائري

�أ�شبال بلما�ضي خا�ضوا م�ساء �أم�س ح�صة تدريبية ويخو�ضون ثانية اليوم

�إدري�س غيموز خالل خرجته
عرب �شا�شة التلفزيون م�ساء �أول
ام�س مبا�رش من ملعب  5جويلية
وقال خاللها �أن مدرب املنتخب
الع�سكري وافق على ت�رسيح
خما�سي االحتاد من اجل لعب
الأخري املقابلة لكن �إدارة النادي
رف�ضت ،حيث �شددت �أن املعني
ميلك ح�سابات �ضيقة معها
بعدما مت ف�صله من من�صبه مديرا

ريا�ضيا للنادي بعد �شهرين من
توليه ب�سبب عدم الكفاءة ،وطالب
امل�سريون من م�س�ؤويل التلفزيون
اجلزائري االعتذار بناء على
الأخبار املغلوطة التي مت نقلها
عرب هيئتها الإعالمية.
الأكيد �أن �أذهان حمبي وع�شاق
اللونني الأ�سود والأحمر �سوف
تكون موجهة م�ساء اليوم نحو
اجتماع جلنة االن�ضباط التابعة

للرابطة املحرتفة للعبة من �أجل
التعرف على العقوبات التي �سوف
يتمك ت�سليطها على فريقهم يف
ظل تهديد النادي بخ�صم ثالث
نقاط من الر�صيد �إىل جانب
الإعالن عن خ�سارته اللقاء على
مت�سكت
الب�ساط ،رغم �أن الإدارة ّ
بت�أجيل املقابلة �إىل تاريخ الحق
ب�سبب ارتباط خم�سة العبني من
�صفوفها مع املنتخب الع�سكري.

بينما مت �إعفاء تاهرات من خو�ض احل�صة التدريبية لأول �أم�س

اجلماهري اجلزائرية ت�ستقبل اخل�ضر عبيد يتعافى من الإ�صابة ويلتحق
بتدريبات اخل�ضر
بليل على طريقة الكبار

تلقى العبو املنتخب الوطني
ا�ستقبال الكبار من طرف
اجلماهري اجلزائرية القاطنة
يف فرن�سا وبالأخ�ص يف ال�شمال
الفرن�سي �أين �ستلعب كتيبة
اخل�رض مباراتها الودية غدا على
ملعب مدينة ليل ،حيث ت�شكل
مقر الإقامة للوفد اجلزائري
طيلة تواجده يف فرن�سا �إىل
الأربعاء املقبل ،ويف هذا
ال�صدد تواجدت �أعداد غفرية
من اجلماهري اجلزائرية �أمام
مطار مدينة ليل من �أجل القيام
برتحيب كبري ب�أبطال �إفريقيا،

حيث �صنعوا �أجواء كبرية و�أكدوا
لالعبني تواجدهم بقوة يف موعد
اللقاء املقررة �سهرة الغد من �أجل
ت�شجيعهم والوقوف بجانبهم من
�أجل ت�سجيل نتيجة �إيجابية يف
املقابلة الودية التي يخو�ضونها
�أمام املنتخب الكولومبي.
وبرمج الناخب الوطني جمال
بلما�ضي م�ساء البارحة ح�صة
تدريبية لأ�شباله مغلقة على
و�سائل الإعالم واجلماهري،
حيث كانت البداية بح�ضور ح�صة
فيديو يف �إحدى قاعات الفندق
من �أجل التطرق على الأمور

التكتيكية وت�صحيح الأخطاء
والتعرف على �إمكانيات وقدرات
املناف�س قبل التوجه على امللعب
من �أجل خو�ض ح�صة عادية،
قبل خو�ض ح�صة ثانية م�ساء
اليوم والتي �سوف يتم ال�سماح
خاللها بتواجد و�سائل الإعالم
ملدة ربع �ساعة �أين ي�سبقها
برجمة ندوة �صحافية للمدرب
بلما�ضي بتواجد قائد اخل�رض
ريا�ض حمرز والعب �آخر ،بينما
ندوة �صحافية ملدرب كولومبيا
كريو�ش.

عي�شة ق.

الألعاب الع�سكرية الدولية ال�سابعة

اجلزائر  -ت�شارك اجلزائر بوفد
ريا�ضي ع�سكري يتكون من 87
ريا�ضيا يف الألعاب الع�سكرية
ال�سابعة للمجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية ،املزمع �إجرا�ؤها
مبدينة يوهان بال�صني من 14
�إىل � 28أكتوبر  ،2019ح�سب بيان
وزارة الدفاع الوطني.و�سيخو�ض
ممثلو اجلزائر هذه املناف�سة يف
�سبعة ( )07اخت�صا�صات ريا�ضية
ذات طابع �أوملبي وع�سكري
وهي :كرة القدم ،املالكمة،
جيدو� ،ألعاب القوى ،امل�صارعة

الوطن قبل ال�سفر �صباح �أم�س
�إىل فرن�سا من �أجل خو�ض اللقاء
الودي �أمام كولومبيا.

عي�شة ق.

كريو�ش� :أركز على اجلزائر ولي�س غياب
فالكاو ورودريغيز

اجلزائر ت�شارك مبجموع  87ريا�ضيا
مبوعد يوهان
امل�شرتكة ،التايكواندو واخلما�سي
الع�سكري.وي�سجل موعد ال�صني
م�شاركة �أكرث من  8000ريا�ضي
ع�سكري ذو م�ستوى عايل ،ممثلني
ل 139دولة.
و�أ�شار بيان وزارة الدفاع الوطني
�إىل �أن اللواء �رشيف زراد ،رئي�س
دائرة اال�ستعمال والتح�ضري
لأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي،
قد �أ�رشف اليوم ال�سبت ،مبركز
جتمع وحت�ضري الفرق الريا�ضية
الع�سكرية /ال�شهيد م�سعود
بوجريو /ن.ع ،1.على تفتي�ش

التحق العب و�سط امليدان
الدفاعي مهدي عبيد باملنتخب
الوطني خالل احل�صة التدريبية
الأخرية التي �أجراها الفريق
�أول �أم�س باملركز الفني الوطني
ب�سيدي مو�سى قبل يومني من
موعد املقابلة الودية �أمام
كولومبيا املقررة غدا مبدينة
ليل الفرن�سية ح�سب ما �أفادت به
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم
وذلك بعد تعافيه من الإ�صابة
التي كان يعاين منها ،وعرفت
هذه احل�صة التدريبية الأخرية
غياب املدافع مهدي طاهرات
الذي ركن للراحة ،فيما �شاركت

بقية العنا�رص يف التمارين الفنية
و البدنية ،وت�أتي عودة عبيد
لرتيح الطاقم الفني الوطني،
وهو الذي يعول على �إقحام
الالعب يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
�إىل جانب عدالن قديورة ،حيث
ال ي�ستبعد �أن ي�شارك منذ بداية
اللقاء ومنحه فر�صة اللعب
خا�صة بعد �شفائه التام من
الإ�صابة التي كان يعاين منها
منذ االلتحاق برتب�ص الت�شكيلة
الوطنية و�أبعدته عن احل�صة
التدريبية ال�سابقة قبل �أن يعود
جمددا �إىل التدريبات اجلماعية
يف �آخر ح�صة لالعبني يف �أر�ض

الوفد اجلزائري امل�شارك يف
املناف�سة الدولية.و�أفاد البيان �أنه
مت ت�سخري كل الو�سائل ال�رضورية
بغية �ضمان <>كل ظروف
حت�ضري والتكفل واملتابعة الفنية
والطبية للفرق الع�سكرية امل�ؤهلة
للم�شاركة يف هذا املوعد
الريا�ضي الع�سكري العاملي،
ق�صد حتقيق �أف�ضل النتائج
ورفع الراية الوطنية عاليا وهذا
بف�ضل الدعم الدائم للقيادة العليا
للجي�ش الوطني ال�شعبي.

ق.ر.

�شدد مدرب منتخب كولومبيا
ّ
كارلو�س كريو�ش على �رضورة
الرتكيز على املواجهة الودية
التي يخو�ضها غدا �أمام املنتخب
الوطني مبلعب مدينة ليل ،حيث
�أو�ضح �أن الأولوية املقبلة بالن�سبة
له ولأ�شباله التفكري يف الودية
املقبلة التي تنتظرهم والتي
يرغبون يف حتقيق الفوز بها،
م�ضيفا يف ت�رصيحات �إعالمية
عقب نهاية مقابلة املنتخب
الكولومبي ونظريه الت�شيلي �أنه
ال يلتفت �إىل الغيابات التي تعاين
منها الت�شكيلة يف �صورة النجمني

فالكاو وجيم�س رودريغيز بل ما
يهمه يف الوقت احلايل الرتكيز
على التح�ضري ملا ينتظره
خالل الفرتة املقبلة ،وا�ستطرد
املتحدث �أن اختياره اللعب مع
اخل�رض يعود �إىل بحثه عن خو�ض
مواجهات مع منتخبات خارج
قارة �أمريكا اجلنوبية والعمل
على تطوير الإمكانيات حت�سبا
للتح�ضري �إىل املواعيد الكروية
القادمة.
ويغيب الالعب دوفان زاباتا عن
الودية التي تخحو�ضها كولومبيا
واخل�رض م�ساء الغد ب�سبب

الإ�صابة التي يعاين منها الالعب
املحرتف رفقة نادي �أتاالنتا
الإيطايل على م�ستوى الفخذ،
وح�سب املوقع الر�سمي لالحتاد
الكوملبي لكرة القدم ،ف�إن مهاجم
ت�شكيلة املدرب كريو�ش �سوف
يكون معفى من مواجهة رفقاء
الالعب �سفيان فيغويل� ،أين
�سيقوم بفحو�صات معمقة من
اجل التعرف على الإ�صابة التي
تلقاها يف اللقاء الذي خا�ضه
مع منتخب بالده �أمام املنتخب
ال�شيلي.

ع.ق.
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الآزوري يك�سبون الت�أ�شرية وت�أهل املاتادور يت�أجل

ت�أهل منتخب �إيطاليا لبطولة
يورو  2020بعدما تغلبه على
اليونان بهدفني نظيفني يف
املباراة التي جمعتهما مبلعب
الأوملبيكو �ضمن مرحلة
الت�صفيات ،و�أحرز جورجينيو
الهدف الأول لإيطاليا بالدقيقة
 63من ركلة جزاء ،و�ضاعف
بريناردي�سكي
فيديريكو
النتيجة بالدقيقة  78بت�سديدة
من خارج املنطقة ،ورفع
الأزوري ر�صيده �إىل  21نقطة
من  7انت�صارات يف �صدارة
املجموعة العا�رشة ،بينما
جتمد ر�صيد اليونان عند 5
نقاط باملركز اخلام�س� ،أوىل
املحاوالت يف املباراة جاءت
ل�صالح املنتخب اليوناين،
بعد عدة مل�سات انتهت بكرة
و�صلت �إىل كولوري�س الذي
انفرد من الناحية اليمنى
و�سدد قذيفة� ،إال �أن دوناروما
ت�ألق و�أبعدها بيده الي�رسى،
اعتمد جون فان ت�شيب
املدير الفني ملنتخب اليونان،
على �إغالق امل�ساحات �أمام
العبي �إيطاليا ،حيث ا�ستحوذ
الأزوري على جمريات ال�شوط
الأول ب�شكل تام وبن�سبة
امتالك للكرة  ،%75ومع
ذلك مل ينجح امل�ضيف يف
ت�سديد كرة واحدة على مرمى
با�سكاالكي�س حار�س اليونان.
�شهدت الدقيقة � 55أوىل
فر�ص �إيطاليا على املرمى
بعد عر�ضية من دي �أمربوزيو

من اجلهة اليمنى داخل
منطقة اجلزاء ،حولها
�إميوبيلي بر�أ�سية ،جنح
احلار�س اليوناين يف �إبعادها
لركنية ،وح�صل الأزوري على
ركلة جزاء بالدقيقة  62بعدما
�سدد �إن�سيني كرة من داخل
املنطقة �أبعدها بو�شاالكي�س
مدافع اليونان بيده وجنح
جورجينيو يف حتويلها �إىل
هدف �أول لإيطاليا بالدقيقة
 ،63و�ضاعف بريناردي�سكي
النتيجة يف الدقيقة  78بعدما
�سدد قذيفة �أر�ضية من خارج
منطقة اجلزاء �سكنت �شباك
اليونان.
بينما اقتن�ص املنتخب
الرنويجي تعادال قاتال بنتيجة
� 1-1أمام �ضيفه الإ�سباين،
�سجل هدف �إ�سبانيا �سا�ؤول
نيجويز يف الدقيقة  ،47بينما
�أحرز جو�شوا كينج هدف
الرنويج من ركلة جزاء يف
الوقتا ل�ضائع للقاء ،وبهذا

التعادل يرفع املنتخب
الإ�سباين ر�صيده �إىل 19
نقطة يف �صدارة املجموعة
ال�ساد�سة ،بينما ارتفع ر�صيد
الرنويج �إىل  10نقاط يف
املركز الرابع ،بد�أ املنتخب
الإ�سباين التهديد ُمبك ًرا ملرمى
�أ�صحاب الأر�ض عرب املهاجم
�أوريازابال يف الدقيقة الأوىل
والذي �أر�سل ت�سديدة يف
منطقة اجلزاء ،لكن احلار�س
يار�ستني �أم�سك بها ب�سهولة،
وطالب العبو الرنويج
باحت�ساب ركلة جزاء على
�سريجيو رامو�س ،نظ ًرا لوجود
التحام قوي على جو�شوا كينج
يف الدقيقة الثانية لكن احلكم
الإجنليزي طالب با�ستكمال
اللعب ،تلقى منتخب الرنويج
�رضبة موجعة بتعر�ض
املدافع نوردتفيت للإ�صابة
يف الدقيقة  30ليُ�شارك بدال
منه �إيفن هوفالند.
ومع بداية ال�شوط الثاين جنح

�سا�ؤول نيجويز يف ت�سجيل
الهدف الأول للمنتخب
الإ�سباين يف الدقيقة  ،47حيث
ا�ستقبل متريرة من زميله
�سريجيو بو�سكيت�س و�سدد بقوة
على ميني احلار�س يار�ستني،
حرمت العار�ضة فابيان رويز
العب املنتخب الإ�سباين من
ُم�ضاعفة النتيجة ،حيث �سدد
كرة قوية يف الدقيقة  ،66وجنح
املاتادور يف فر�ض �سيطرته
على املباراة ،بينما اكتفى
�أ�صحاب الأر�ض بالرتاجع �إىل
الدفاع يف املنطقة ،وحماولة
اللعب على الهجوم املرتد
لتعديل النتيجة ،واحت�سب
حكم املباراة ،ركلة جزاء
ل�صالح الرنويج ،ب�سبب تدخل
حار�س �إ�سبانيا كيبا العنيف
على جو�شوا كينج ،والذي
انربى لتنفيذها و�سجل هدف
التعادل القاتل لبالده يف
الدقيقة .94

رامو�س :التعادل مع الرنويج عار حقيقي
�أعرب �سريجيو رامو�س قائد املنتخب الإ�سباين عن ا�ستيائه من ال�سقوط يف فخ التعادل
الإيجابي � 1-1أمام الرنويج �أول ام�س �ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س الأمم الأوروبية
يورو  ،2020وقال رامو�س خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة ماركا «التعادل ،لقد كان عا ًرا
حقيق ًيا ،اخل�صم ا�ستغل الدقائق الأخرية للتعادل ،وكان علينا �أن نح�سم الت�أهل لكي نكون �أكرث
�سكينة وهدوء» ،و�أ�ضاف« :املباراة انتهت بح�صدنا لنقطة واحدة ،حان الوقت للعمل من �أجل
الفوز باملباراة التالية».
وعن رقمه القيا�سي ك�أكرث العب �شارك بقمي�ص املاتادور� ،أو�ضح« :الأرقام ال�شخ�صية ت�أتي يف
املرتبة الثانية ،كنت �أمتنى ا�ستبدال هذا الإجناز بالفوز اليوم و�صويل �إىل  168مباراة مكاف�أة
وفخر كبري� ،أ�شعر باحلما�س يف كل مرة �أ�شارك فيها مع املاتادور» ،وب�س�ؤاله عن �إمكانية
م�شاركته يف �أوملبياد � ،2020أجاب «�أعتقد �أنه من املبكر احلديث عن ذلك ،بالن�سبة لأي العب
هذه الفر�صة ال ميكن رف�ضها ،الآن �أنا �أركز مع فريقي واملنتخب ،وال زال هناك الكثري من
الوقت لرنى ما �سيحدث ،لكنها فكرة جميلة للغاية».

بيل يتطلع لإحباط مودريت�ش
ح�سم غاريث بيل جنم منتخب ويلز موقفه من امل�شاركة �ضد كرواتيا �أم�س �ضمن الت�صفيات
امل�ؤهلة لنهائيات يورو  ،2020وكان بيل قد تعر�ض ل�رضبة يف الركبة من قبل مارتن �سكرينيار
خالل مواجهة �سلوفاكيا اخلمي�س املا�ضي� ،أثارت ال�شكوك حول موقفه ،وقال غاريث بيل يف
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة موندو ديبورتيفو الإ�سبانية�« :أنا م�ستعد للم�شاركة� ،أ�شعر بحالة
جيدة ،لقد كانت جمرد �رضبة يف الركبة مت حلها بو�ضع الثلج» ،وحول مواجهة زميله لوكا
مودريت�ش قائد كرواتيا� ،أجاب «نحن نعرف بع�ضنا البع�ض جيدًا ،لأننا لعبنا م ًعا لفرتة طويلة يف
توتنهام وريال مدريد� ،سيكون من اجليد الفوز عليه» ،واختتم« :مل نتحدث �أنا ولوكا مودريت�ش
بعد ،ورمبا هناك �سيكون القليل من احلديث».

�سبب رف�ض بر�شلونة لعر�ض نيمار
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س عن �رس رف�ض ممثلي بر�شلونة للعر�ض الذي تقدم به
الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان ،لإنهاء الأزمة املتعلقة بق�ضية مكاف�أة
التجديد ،وكان نيمار قد رفع دعوى ق�ضائية �ضد بر�شلونة للح�صول على مكاف�أة جتديد �آخر
عقد له مع البار�صا كاملة ،رغم �أنه انتقل مبا�رشة عقب ذلك �صوب باري�س �سان جريمان يف
�صيف  ،2017ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إنه مت عقد جل�سة ت�صالح بني
حمامي نيمار وممثلي بر�شلونة لكن مل يتم التو�صل �إىل اتفاق.
ً
ومنح بر�شلونة الالعب الربازيلي  14مليون يورو من �إجمايل املكاف�أة البالغة  40مليونا ،لذلك
يطلب نيمار احل�صول على  26مليون يورو من �إدارة النادي الكتالوين ،و�أ�شارت ال�صحيفة
الإ�سبانية �إىل �أن نيمار يريد التو�صل �إىل اتفاق ودي مع بر�شلونة يف الق�ضية ب�ش�أن مكاف�أة
التجديد وعر�ض على النادي الكتالوين ذلك ،لكن الرف�ض ي�أتي من جانب البار�صا ب�سبب
اعتقادهم �أن طلب الالعب �سيتم رف�ضه � ً
أي�ضا من املحكمة .يذكر �أن القا�ضي منح الطرفني
� 10أيام عمل لتقدمي احلجج والأدلة يف الق�ضية ،وتنتهي املدة يف � 21أكتوبر اجلاري.

احتماالت بالبيت البافاري تنذر بطعن كوفات�ش زيدان ي�شارك مب�ؤمتر دبي الريا�ضي
للذكاء اال�صطناعي

بد�أت بوادر �أزمة جديدة داخل �أروقة نادي بايرن ميونخ والتي قد
يدفع ثمنها املدرب الكرواتي نيكو كوفات�ش يف الأ�شهر القليلة
املقبلة ،ويت�صدر امل�شهد بالوقت الراهن املهاجم الأملاين توما�س
مولر ،الذي يبدو غا�ضبًا من تهمي�ش دوره مع الفريق منذ بداية
املو�سم احلايل ،ومل يعد �صاحب  30عا ًما ركيزة �أ�سا�سية يف ت�شكيلة
كوفات�ش ،خا�صة مع اعتماد الأخري على الوافد اجلديد فيليب
كوتينيو ،ما �أ ّثَر على م�شاركات مولر يف املباريات الأخرية ،وت�شكل
حزب معار�ض للمدرب الكرواتي داخل غرفة املالب�س يف املو�سم
املا�ضي قاده ثالثي رحل عن الفريق بالفعل هم �آريني روبن ،فرانك
ريبريي ومات�س هوميلز بالإ�ضافة ملولر .وك�شف �أويل هوني�س رئي�س
النادي عن جلو�سه مع عد ٍد من الالعبني املهمني داخل الفريق بعد
�إحدى مباريات بايرن �ضد فورتونا دو�سلدورف ،والتي �أ�سفر عنها
�إبالغ كوفات�ش ب�رضورة تغيري بع�ض الأمور وهو ما حدث بالفعل،
لي�ستمر الأخري يف من�صبه ،ومل يكن هذا الرباعي هو املتمرد الوحيد
على كوفات�ش؛ حيث ختم الربازيلي رافينيا م�سريته مع الفريق بنهاية
املو�سم املا�ضي بانتقادات وا�ضحة للمدرب الكرواتي؛ لعدم منحه
كاف قبل رحيله ،وحل�سن حظ كوفات�ش �أن تلك
فر�صة اللعب ب�شكل ٍ
الأمواج الغا�ضبة كانت من العبني كانوا يف طريقهم للرحيل بالفعل
ليظل مولر الباقي الوحيد من حزب املعار�ضني وظهرت ت�رصيحات

من كل حدبٍ و�صوب تدعم مولر وت�ؤكد �أنه جزء من هوية النادي،
وهي ر�سالة وا�ضحة من العبني �سابقني وبع�ضهم من �أ�ساطري البايرن
ل�رضورة بقاء املهاجم الأملاين ،يف ظل التقارير التي ت�ؤكد رغبته يف
الرحيل ب�سبب تهمي�شه.
يف خريف عام  ،2017تعر�ض املدرب الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي
للإقالة من من�صب املدير الفني لبايرن بعد خ�سارته املدوية
�أمام باري�س �سان جريمان  ،3-0وبعد عدة �أ�شهر على رحيله خرج
�أن�شيلوتي بت�رصيحات ،قال فيها« :منذ عام م�ضى كنت �أ�شعر بثقة
� 4أو  5العبني فقط يف بايرن» يف �إ�شارة وا�ضحة النقالب الالعبني
عليه ،وات�ضح هذا العداء ال�صارخ لأن�شيلوتي خالل �إحدى املباريات
عند تبديل روبن الذي خرج غا�ضبًا ،و�أ�شاح بيد مدربه الذي �أراد
م�صافحته لي�ضع الأخري يف حرج بالغ.
ُ
ويبدو �أ َّن كوفات�ش قد بد�أ يف ال�سري على خطى �أن�شيلوت ،بالتجرع
من ك�أ�س الآفة البافارية املمتدة منذ �سنوات؛ حيث ان�ضم �إىل
مولر زميله الإ�سباين خايف مارتينيز بانهياره باك ًيا خالل مواجهة
هوفنهامي لعدم م�شاركته ،وقد ت�ؤدي هذه العداوة التي بد�أت يف
الظهور تدريج ًيا لطعن كوفات�ش بيد �أحد العبيه الح ًقا ،لتتحرك
الإدارة للت�ضحية به على طريقة �أن�شيلوتي لإر�ضاء الالعبني
الغا�ضبني من مدربهم.

�أعلن جمل�س دبي الريا�ضي م�شاركة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإ�سباين والنجم
الهولندي كالرن�س �سيدورف يف فعاليات م�ؤمتر ومعر�ض دبي الريا�ضي للذكاء اال�صطناعي،
ويعد م�ؤمتر ومعر�ض دبي الريا�ضي للذكاء اال�صطناعي احلدث الأول من نوعه يف املنطقة،
ويقام بتنظيم جمل�س دبي الريا�ضي حتت رعاية ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي ،كما ي�ست�ضيف
هذا احلدث الذي جتري فعالياته يومي الإثنني والثالثاء يف مركز دبي التجاري العاملي نخبة
من العلماء و�أبطال العامل وال�رشكات العاملية يف خمتلف املجاالت ،ال�ستعرا�ض �أحدث تقنيات
الذكاء اال�صطناعي.
و�سبق للمدرب الفرن�سي زيارة دبي عدة مرات مع عائلته ،حيث �شارك يف فعاليات جمل�س
دبي الريا�ضي على غرار م�ؤمتر دبي لالحرتاف الريا�ضي وجوائز جلوب �سوكر ،ولدى زيدان
م�سرية حافلة بالإجنازات واجلوائز والألقاب ،حيث ح�صد العديد من اجلوائز الفردية كالعب
منها جائزة �أف�ضل العب يف العامل �أعوام  2000 ،1998و ،2003كما نال جائزة احلذاء الذهبي
يف ك�أ�س العامل  ،2006ويتحدث � ً
أي�ضا يف م�ؤمتر ومعر�ض دبي الريا�ضي للذكاء اال�صطناعي
كالرن�س �سيدورف ،خالل جل�سة �ضمن اليوم الثاين والتي حتمل عنوان «الأكادمييات الريا�ضية
والتكنولوجيا» ،واختري �سيدورف �أحد �أف�ضل العبي خط الو�سط عام � 2004ضمن الئحة «فيفا
 »100التي و�ضعها بيليه وت�ضم �أ�سماء �أف�ضل الالعبني يف التاريخ على قيد احلياة.
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الكاتبة ال�شابة املتميزة �إميان عبد احلكيم ح�صريا « للو�سط»:

�أطمح لأن ت�صل �إنتاجاتي لأكرب عدد من
القراء و�أن ترتجم للعديد من اللغات
�إميان عبد احلكيم هي باحثة عن االختالف و�صانعة لن�صو�ص جتريبية حتاول عن طريقها �إجالء
ال�سواد و�إيجاد مكان حتت ال�شم�س ،يخطئ من يقول �أنني كاتبة �أو روائية �أو غريها� ،أنا فقط �أحاول
� ...أحاول �أن �أكتب �شيئا ُمهما وقد �أجنح وال �أجنح  .من مواليد  2000باجلزائر العا�صمة  ،اخرتت
الرواية كجن�س �أدبي �أنا�ضل فيه فن�شرت « حينما �أخذه القدر مني �صار �أ�سطورة يف un conflicto
 entre la mente y el cuerpoالغياب « و من َثم الرواية الإ�سبانية «
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن
يو�سف
 ،ثم كل �شيء جائز و�إميوجي
الريا�ضيات الكتابني امل�شرتكني
مع الكاتبة الأردنية املبدعة
ب�سمة اخلراب�شة ،ورواية
ما �رسقته مني احلياة ،
والكتاب الإ�سبانو -عربي
و�صوت
« االنطوائية
 ،ثنائية املونكز الأرواح
،
ال�صاخب /لعنة الأركيوبرتيك�س
introvertida
للبيئة م�ؤثراتها على
طفولة الكاتب وت�شكل
�شخ�صيته فما هو ت�أثري
البيئة يف نتاجاتك
الأدبية؟
نت�أثر كلنا باملحيط الذي
نعي�ش فيه وال يحتاج �إىل دليل
�أو برهان؛ لأن الواقع يثبت كيف
ت�ساهم البيئة يف ت�شكيل احلياة
من حولنا وال�سيطرة عليها
وعلى تفكرينا .فهناك عالقة
قوية بيننا وبينها ،وعالقة
اكرث قوة بينها وبني منتجات
�أفكارنا والتي تعترب �إنتاجاتنا
الأدبية ،وكل هذه العالئق
تتمازج بطريقة ي�صعب الف�صل
بينها ،الوجه الآخر من ت�أثري
البيئة يف اجتهادنا وباخل�صو�ص
اجتهادي كون ال�س�ؤال موجه
يل  ،هو النوع ال�صامت الذي
ال يُعلن عنه ،ولكنه يتجلى يف
اختالف موا�ضيع ،تركيب وحتى
ت�صميم �إنتاجاتي الأدبية .ومن

تغيت البيئة
املعروف �أنه كلما رّ
تغيت اجتهاداتنا وبالتايل
رّ
�إنتاجاتنا.

ينبغي التمييز بني �شخ�صية
الرواية وال�شخ�ص الروائي ،لكن
يف الغالب تنعك�س ال�شخ�صيات
علي وهذا لأنني نادرا ما �أ�شعر
ب�أنني تخل�صت من تلك العالقة
التي ن�سجتها مع خمتلف
�شخ�صيات رواياتي ،حتى
عندما ينتهي دورها يف الرواية،
�أو تتوقف عن �أن تكون م�ؤثرة
يف الأحداث� ،أو �أ�ضع لها حدا
نهائيا باملوت مثال.

واالعالم
الأدب
والتنقالت
والبحث
امل�ستمرة واعداد الن�صو�ص
وتنقيحها وتقدميها كل
هذا ميلأ وقت اميان ،
ومع ذلك جند انتاجا
غزيرا ،ترى كيف جتد
اميان كل هذا الوقت و�سط
اىل
الآن
لنعود
هذه الأجندة املزدحمة
منجزاتك� ،صدرت لك
باملواعيد وااللتزامات؟
ثنائية جديدة عن دار
كل ما ذكرت يعترب دروب للن�شر والتوزيع ،
من م�س�ؤولياتي جتاه نف�سي الثنائية عبارة جز�أين:
أقدمه ،وكل مرتبط ببع�ضه الأول  :املونكز و�صوت
وما � ّ
ومينحني فر�صا رائعة لأ�سعى الأرواح ال�صاخب  ،الثاين
دائما لرت�سيخ قدمي و�إثبات  :لعنة الأركيوبرتيك�س ،
نف�سي واملناف�سة مناف�سة لو حتدثينا �أكرث عن هذه
الثنائية املميزة ؟
�رشيفة مع �أمثايل.
متتاز الروائية �إميان
عبد احلكيم باجلر�أة يف
كتاباتها ففي كثري من
رواياتها وق�ص�صها جند
اجلر�أة ماثلة للعيان،
هل متثل هذه الروايات
انعكا�سا ل�شخ�صية الكاتب
�أم �شخ�صية الأبطال التي
ت�ستوحي منهم اميان هذه
الأحداث؟ �أم هي رغبة
يف التحرر التي غالبا ما
جتتاح الأديب والروائي
وال�شاعر؟

قد ولدت مكتملة� .أقول ذلك؛
لأين اجتهت �إىل هذا النوع من
الأدب يف وقت �شبه مت�أخر
بعدما ر ّكزت على االجتماع
والدراما ،ولعل هذا االجتاه ،يف
جوهره ،نوع من اللجوء .تدور
�أحداثها حول حاكم قبيلة فقد
عائلته امللكية يف حادث �شنيع
اكت�شف حقيقته بعد �سنوات
وذلك بعد اطالعه على ر�سالة
جعلته يدرك �أن حاكم قبيلة
ال�سحرة قد �أحرقها ،هذا
وقد ق�ضى على قبيلة املونكز
كاملة بعد فتح �أبواب اجلحيم
بينما ي�ست�سلم ملك املونكز
انتحارا� . .أما اجلزء الثاين
ف�سيكت�شف فيه القارئ ما مل
يُذكر يف اجلزء الأول وله عالقة
باملونكز والأركيوبرتيك�س.

‘ ملاذا اخرتت هذه
العناوين عنوان ًا لروايتك
 ،وما هو مدلول هذه
ثنائيتي ك�أي عمل �أو ن�ص الت�سم ّية عندك ؟ وكم
�أدبي ال ي�أتي احلكم عليه من كانت ذاتك حا�ضرة فيها ؟
خالل م�ؤ ِلّفِه ،بل من القارئ،
ذكرت �سابقا ب�أنني باحثة
رئي�سيا
�ألي�س القارئ �رشي ًكا
ً
يف الن�ص؟! �أمل يقل �أحدهم عن االختالف ،لذلك فقد
ما معناه“ :الكاتب يكتب ن�صه ،اخرتت لثنائيتي عنوانني
والقارئ يعطيه معناه؟!” رمبا خمتلفني خياليني يعودان على
ما يجعلها مميزة هو م�ضمونها ا�سمي القبيلتني الرئي�سيتني يف
كما يزعم الكثري ممن قر�أها ،الكتاب ال غري .ال وجود لهما
قدمتها بثقة ،يف الواقع وال للأحداث� ،أما عن
وت�صميمها.
ّ
وحب ،الثقة من �أ َّن العمل قد ذاتي فلم �أقحمها ومل �أح ّرفها
�أن�ضج على نار هادئة .وقد �أ�شار بالروايتني ،مل تكن حا�رضة �إال
بع�ض النقاد ممن اطلعوا عليها؛ كونها الرائية.
�إىل �أ َّن جتربة املايكروفيك�شن

بر�أيك  ،ما هو اجلديد
الذي مي ّيز هذه الثنائية
�أعمالك
بقية
عن
الإبداع ّية ؟

ت�صل �إنتاجاتي لأكرب عدد من
القراء و�أن ترتجم للعديد من
اللغات على غري اال�سبانية (متت
ترجمة  3م�ؤلفات للإ�سبانية
وهي قيد املراجعة للن�رش)،
�أما بخ�صو�ص امل�شاريع فاجلزء
الثاين من الرواية اال�سبانية
قيد الكتابة وقد ي�صدر الحقا
باللغتني اال�سبانية والعربية ما
�سي�سمح له �أن يُوزّع دوليا.

ما مييزها كونها خمتلفة
النوع الأدبي ،الت�صميم وكذلك
اجلودة� ،أما على �صعيد التقنية
الروائية فلم �أ�ستقر على مالمح
حمددة لت�أ�سي�س جترية روائية
لها �سمات تقنية حمددة ،وك�أن
كلمة �أخرية للجريدة
البحث يف حيثيات املو�ضوع
يف الن�ص الروائي يح�رض والقراء؟
بكثافة ل�صالح تغييب االن�شغال �أريد �أن �أ�شكرك على هذا
بالتكنيك الروائي� .أال ترى احلوار و�أريد �أن �أ�شكر �أي�ضاً
�أن الت�أ�سي�س لتجربة متفردة �صديقي الأ�ستاذ النا�رش ع.
قدمه وما
بحاجة �إىل بحث تكنيكي عرا�س على كل ما ّ
�سيقدمه م�ستقبال،
يقدمه وما
متفرد؟
ّ
ّ
وكذلك جميع من يقر�أ الآن،
هل من ن�صيحة لل�شباب و�أود �أن �أقول �أال خوف على
م�ستقبل الأدب فما زال ذا قيمة
املبدع ؟
�سامية ال غنى عنها ،و�أنه ما زال
ن�صيحتي لل�شباب الأحياء على هناك �أنا�س يتذوقون الأدب
الإبداع  :ال جتعلوا من الكتابة ويجدون فيه الغذاء الروحي
هدافا �أو م�رشوعا فهي �أرقى لأج�سادهم ،وما تزال للكاتب
من ذلك بكثري ،ولكن اجعلوا قيمته املعنوية ال املادية فهو
منها و�سيلة لتبقوا �أحياء ،ال�صديق الويف الالبديل عنه
�ساملني ،متزنني بال مبالغة و لبع�ض النا�س رغم كل هذه
بال �إ�سهاب .وخللق ن�ص جيد التقنيات احلديثة ورغم �أننا
البد من العمل والقراءة .والكثري نعي�ش يف ع�رص ال�رسعة
الكثري من العمل والتطوير .واالنرتنيت ومبا �أن معني الفكر
ال ين�ضب وطاملا نعي�ش احلياة
فاملوهبة وحدها ال تكفي.
 ،نرى ون�سمع ونعاين وطاملا ما
م�شاريعك وطموحاتك زلت قادرة على العطاء وما زال
يف العمر بقية� ..س�أبقى �أكتب
امل�ستقبلية ؟
حتى �آخري ويل ولكم وللجميع
�سبق قويل ب�أنني �أطمح لأن التوفيق.

�ست�شارك به يف ال�صالون الدويل للكتاب « �سيال «

�صدور كتاب « الإ�سالم ال�سيا�سي بني التنظري الفل�سفي واخفاقات الراهن «لف�ضيلة عبد الكرمي
�أ�صدرت الأ�ستاذة والباحثة
ف�ضيلة عبد الكرمي وهي كاتبة
وم�ؤلفة مهتمة بق�ضايا الفكر
والفل�سفة كتاب يحمل ا�سم «
الأ�سالم ال�سيا�سي بني التنظري
الفل�سفي واخفاقات الراهن
« ال�صادر عن دار كردادة
للن�رش والتوزيع  -بو�سعادة
والية امل�سيلة حيث ت�شارك

الباحثة عبد الكرمي بهذا
العمل يف �صالون الكتاب الدويل
�سيال 2019الذي �سيجري يف
العا�صمة و تنطلق فعالياته
ابتداء من �30أكتوبر �إىل غاية
 09نوفمرب ، 2019الكتاب
يتناول حلوال فكرية ملع�ضالت
الإ�سالم ال�سيا�سي وفق منهجية
مو�ضوعية تربط الأ�سباب

بامل�سببات  ،درا�سة حاولت
�أن ت�ؤثث الب�ستمولوجيا لها
خ�صو�صيات امل�شهد اخلا�ص
باجلزائر  ،ونظرا لندرة
الأبحاث املو�ضوعية اجلادة
للفكر املراجعاتي للجماعات
الإ�سالمية فقد طغت فو�ضى
الت�أويل والفهم مما �أبعد
العقول على �إدراك احلقائق

اخلفية لدى من ميار�سوا
الفعل ال�سيا�سي  ،انطالقا من
ال�رشيعة الإ�سالمية وي�ضعوا
الأدجلة تربيرا للمواقف
التي ات�سمت بطابع الت�رشذم
واالنق�سامات املتتالية  ،التي
و�صلت �إىل االن�سداد وابتعدت
هذه اجلماعات احلزبية عن
القاعدة فكانت الهوة الفكرية

والأوهام الواقعية التي ارتبطت
مبواعيد انتخابية  ،زيفت الوعي
و�ساهمت يف متديد عمر الف�ساد
بدل �أن تكون هي احلل �صارت
هي امل�شكلة  ،كما يحمل بني
طيات ف�صوله نوعا من اجلانب
الفل�سفي  ،تناق�ضات �أنتجت
لدى الكاتبة �أ�سئلة من عمق
الظاهرة لتعي�ش من خاللها

مغامرة ومتعة وتغو�ص يف رحلة
التنقيب والبحث يف املوا�ضيع
الفكرية والفل�سفية بعني العقل
ال بقوة العاطفة حتى ي�ستقيم
الفكر املراجعاتي لواقعنا
املزيف وننتبه �إىل ما يحدق بنا
من خماطر .
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن
يو�سف
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ر�ؤى

حراك �أدبي يف نوبل بروائح عن�صرية؟
�سار يف ال�صفوف الأوىل بجنازة جمرم احلرب ال�صربي �سنة � 2006سلوفودن مليلوزفيت�ش التي ا�سمته حمكمة العدل الدولية كذلك  ،وقد ا�ستدعاه
الأخري ل�شهادة يف املحكمة لكن الروائي الفائز بنوبل للآداب لهذا العام مل يح�ضر .
يكتبه :ي�سني بوغازي
�إنه الروائي واملثقف والكاتب
النم�ساوي  -بيرت هاندكيه -
والذي �أعلنته جلنة نوبل للآداب
حائزا مليداليتها لهذا العام .
الغريب �أن نوبل للآداب مبنحها
للروائي النم�ساوي املثري مبواقفه
املتعلقة بامل�أ�ساة ال�رصبية تكون
قد جتاوزت الكثري من النقاط
املظلمة عنده وراحت متنحه
عرفانا عن �سريته االدبية وم�ساره
الثقايف الروائي وجممل ان�شغاالته
جميعا  ،وهي مبنحه �إياه اجلائزة
و�ضعفت عاملا ثقافيا �إ�سالميا
برمته ومعه بع�ض من التيارات
املعادية للعن�رصية بالعامل ومعهم
من�صفون كرث على امتداد الليل
والنهار بالكرة الأر�ضية يف زاوية
اال�ستيالء والت�سا�ؤل؟ ! ففيما كانت

الدوائر الأدبية ال�رصبية املقربة
من التيار ال�رصيبي املت�شدد
حتتفل بفوز الروائي الذي تعتربه
مدافعا �رش�سا على ما جرى يف
ت�سعينيات القرن الع�رشين من
جمازر �ضد الإن�سانية بت�صنيف
الأمم املتحدة �ضد امل�سلمني
ال�رصب  ،يف املقابل كانت دوائر
من التيار الثقايف الإ�سالمي
ال�رصبي ي�ستعد يف بد�أ �سل�سلة
من التنديدات على منح اجلائزة
�إىل من ت�سميه املثقف الذي دافع
وبرر  ،بل انه راح �إىل �أنه �أبدى
�شكه يف �إمكانية وقوع املجازر
�ضد امل�سلمني .
وبيرت كونديه الروائي �صديقا
ومقربا من الزعيم ال�رصبي الذي
�أ�صدر يف حقه حكما ب�أنه جمرم
حرب  ،وقد كتب �سل�سلة من
املقاالت الطويلة حتت عنوان -

�سفر �إىل الأنهار العالية � -أين
برر ما حدث وحاول جلب الأدلة
واملعطيات الثقافية والتاريخية
والفل�سفية على ان ال�رصب لي�سوا
كما و�صفهم العامل بعن�رصيني
�ضد امل�سلمني ال�رصب ؟
على كل حال  ،لقد قررت نوبل
منحها اجلائزة �إىل الروائي
الذي �صار �رسيعا مثريا للجدل
يف الأو�ساط املعادية للعن�رصية
والداعية �إىل احرتام حقوق
الإن�سان ،لكن �أن يغدو روائيا
مبكانة النم�ساوي بيرت كونديه
حتت هذه الطوائل الطاعنة
فيما يعترب م�سا�سا بكنه الر�سالة
الأدبية والثقافية فذام �أمر جلل
.عموما انه اجتاه مثري جدا
قد بد�أ يظهر يف العامل الأدبي
والروائي ويتخذ م�ؤخرا غري
مبال ب�أحا�سي�س بع�ض الأقليات

والأديان وال�شعوب ال�ضعيفة
اقت�صاديا وثقافيا و�سيا�سيا .
رمبا نوبل هدا العام للآداب
ت�شابه تقريبا ما ي�سمى عندنا
باحلراك  ،فقد غريت اجلائزة
جماديفا يف اختيار الفائزين
دفعة واحدة واختارت روائيا مبا
يثالب به النم�ساوي بيرت كونديه
يف بع�ض م�ساراته واختياراته
التي تعاك�س واالجتاه الذي تبني
وامل�أ�ساة ال�رصبية .
رمبا بع�ض الكاتب وال�صحفيني
املخت�صني يف ال�ش�أن الثقايف قد
دافعوا على الروائي النم�ساوي
على مقا�سات انه مل يكن يف يوما
من الأيام مدافعا عن املجازر
املروعة �ضد م�سلمي ال�رصب
،لكنه قد �سيء فهمه و�أفكاره
التي ترتبط را�سا بانتمائه الثقايف

للأديب العاملي احلائز على نوبل غابرييل غار�سيا ماركيز

�إ�صدار بالر�سومات لـ «احلب يف زمن الكولريا»

�صدرت حديثاً ن�سخة غري
اعتيادية ،لرائعة الأديب العاملي،
احلائز على نوبل ،غابرييل غار�سيا
ماركيز« ،احلب يف زمن الكولريا»،
يف �إ�صدار امتلأ بر�سومات للفنانة
الت�شيلية لويزا رفريا.
ون�رشت رواية «احلب يف زمن
الكولريا» ،عام  1982وحققت
جناحاً باهراً وترجمت �إىل عدة
لغات ،وتروى �أحداثها ق�صة حب
رجل وامر�أة منذ املراهقة ،وحتى
ما بعد بلوغهما ال�سبعني ،وت�صف
ما تغري حولهما وما دار من حروب
�أهلية يف منطقة الكاريبي ،وحتى

تغريات التكنولوجيا وت�أثرياتها
على نهر جمدولينا يف الفرتة من
�أواخر القرن التا�سع ع�رش حتى
العقود الأوىل من القرن الع�رشين،
كما �أنها تر�صد بدقة الأحوال يف
هذه املنطقة من العامل من حيث

الأحوال االقت�صادية والأدبية
والدميوغرافية ،دون الت�أثري على
انتظام الأحداث و�سريها الدقيق.
ومت حتويل الرواية �إىل فيلم من
�إنتاج �أمريكي كولومبي م�شرتك
عام � ،2007أخرجه مايك نويل،

و�أنتجه �سكوت �ستايندروف ،وقام
ببطولته خافيري باردم ،جيوفانا
ميزوغيورنو ،وبنجامني برات،
ومتتد الفرتة الزمنية للفيلم
منذ  1880وحتى  ،1930وتدور
�أحداثه يف مدينة كاريبية على نهر
ماغدالينا يف كولومبيا.
وكتبت الفنانة عرب موقعها:
«�أعترب هذه الر�سومات �إ�شادة
بالكاتب العظيم ماركيز ،وبرواية
من الأحب �إىل قلبي ،بكل ال�سحر
الذي حتويه ،كرائحة اللوز املر،
التي تذكر مب�صائر احلب العظيم
كما قال ماركيز».
وكاالت

ر�ؤى

عن �شاعر «الثورة ال�سلمية احل�ضارية» يف اجلزائر؟؟...
نريد يف هذه ال�سانحة �أن ننطلق
من ر�ؤية فل�سفية جمالية ال توغل
يف التعقيد ،تقول ب�أن الأدب يواكب
املجتمع ويت�أثر به ،كما ينقل �أفراح
النا�س و�أحزانهم ،ويخت�رص الهم
الوطني بكل جتلياته ،مع ح�ضور
لالختالفات العاطفية والفكرية
يف املوقف من احلدث ،بني �أديب
و�أخر ،وبني توجه ابداعي واخر.
ثم� ،إذا كانت امل�ؤ�س�سات
الثقافية املنت�رشة عرب الوطن
اجلزائري اجلميل ال�شا�سع
حتاول ك�شف املواهب املبدعة
وت�شجيعها ودعمها ،كما ت�سعى
للنهو�ض بامل�شهد الثقايف ،ون�رش
وطبع و ت�سويق كل فعل ابداعي
،حملي وطني ،عرب �أدوات واليات
عديدة ،منها امل�سابقات ال�شعرية،
معار�ض الفنون الت�شكيلية،

املهرجانات امل�رسحية...ف�أين
م�ؤ�س�ساتنا الثقافية من ابداعات
احلراك ال�شعبي؟ و�أين هي من
جماليات امل�شهد احل�ضاري
ال�سلمي يف ال�صوت وال�صورة
والق�صيدة واجلارية و....
باخت�صار ..نقرتح ..يا نا�س
...تنظيم م�سابقة �شعرية كربى
عن ق�صائد احلراك ال�شعبي،
وليكن �شعارها ،مثال ،م�سابقة
«�شاعر الثورة ال�سلمية احل�ضارية»،
ولتكن الت�صفيات والئية ثم جهوية
و�صوال للنهائي ،قد يكون مبا�رشا
تلفزيا(،عموميا او خا�صا)،هذا ان
كانت وزارة الثقافة وم�ؤ�س�ساتها
هي وزارة الدولة اجلزائرية ولي�س
الع�صابة �أو النظام ال�سابق ،وهنا
تن�سجم م�ؤ�س�سات الوزارة مع
�شعاراتها وت�صوراتها النظرية،

عن دعم اخل�صو�صيات الثقافية
اجلزائرية ،وعن مواكبة امل�شاعر
واالفكار التي تنب�ض لفي �صدور
وعقول ال�شباب املبدع ،وملا ال
متتد فكرة هذا امل�رشوع ملختلف
الفنون ،فتاتي م�سابقات الفن
الت�شكيلي واحلراك ال�شعبي،
�أح�سن �صورة فتوغرافية يف
احلراك� ،أح�سن م�رسحية عن
الثورة ال�سلمية� ،.أجمل جدارية
احلراك....
حائطية عن
وهكذا....
وقد تتبنى هذا امل�رشوع م�ؤ�س�سة
اعالمية (جريدة ،ف�ضائية� ،رشكة
�إنتاج �إعالمي ،)...او حتى
تبادر بها االحزاب املتفاعلة
مع احلراك ال�شعبي او جمعيات
ثقافية وفنية و�شبابية ،تتغنى
بالفن والآداب وال�شباب ،فاملهم

�أن ال متر هذه الهبة الوطنية
املتح�رضة دون �أن نكت�شف من
ج�سدها ابداعا �أدبيا راقيا،.
وقد تكو منا�سبة ثورة اول نوفمرب
فر�صة ،لك�شف �شاعر ثورتنا
الفيفرية(بد�أ احلراك ال�شعبي يف
يوم 22فيفري) ،كما عرفنا �شاعر
ثورتنا النوفمربية(مفدي زكريا).
لقد قدمت الثورة التحريرية
املجيدة �شاعرها مفدي زكريا،
ومعه حممد العيد ال خليفة،
الربيع بو�شامة....،ونريد لثورتنا
ال�سلمية �أن تقرتح لنا و للعامل
�شاعرها ،فهل يتحقق هذا
احللم؟و هل يجد ال�صدى لدى
دور الثقافة وق�صورها ومراكز
هاو( )...يف جزائرنا اجلديدة،
ن�أمل ذلك.
بقلم :د.وليد بوعديلة

ودفاعه عن هوية اكرث مما هي
افكار تدافع عن املجرمني
ومرتكبي اجلرائم �ضد االن�سانية
.
رمبا الفر�ضية الأخرية هي االقرب
اىل االعتقاد  ،لأنه ال يجوز التفكري
ان روائيا مبكانة بيرت كونديه نوبل

للآداب  2019يغدو بيدقا للدفاع
عن املجرمني والقتلة والإرهابني
والديكتاتوريني جميعا  ،باختالف
بلدانهم وتباين �ألوانهم ،لأن الآدب
يف نهاية املطاف لي�س �إال انتماء
تتداعي بع�ضه اىل بع�ض باحلب
والعدالة .

عن املركز الإ�سالمي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف بريوت

�صدور كتاب «دائرة فيينا»
حلميد ل�شهب

فل�سفة دائرة فيينا انت�رشت بوترية
�رسيعة جدا يف القارة الأوروبية
و�أثناء احلرب العاملية الثانية
يف الواليات املتحدة الأمريكية
وبلدان كثرية يف العامل ،مبا يف
ذلك العامل العربي.
عن «املركز الإ�سالمي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية» يف بريوت� ،صدر
للباحث املغربي الدكتور حميد
ل�شهب كتاب «دائرة فيينا»
يف �إطار �سل�سلة م�صطلحات
معا�رصة التي د�أب املركز على
�إ�صدارها منذ �سنوات .ويُعترب
الكتاب �أول بحث باللغة العربية
يتناول «دائرة فيينا» بالفح�ص

والتحليل ب�شكل م�ستفي�ض
ومعمق .ظهرت «دائرة فيينا»
بني احلربني العامليتني يف
العا�صمة النم�ساوية ،التي ُعرفت
�آنذاك كمن�صة �أنتجت وا�ستقبلت
و�ص َّدرت الكثري من املعارف يف
َ
خمتلف امليادين .وعلى الرغم
من عمرها الق�صري ،ف�إن فل�سفة
دائرة فيينا انت�رشت بوترية
�رسيعة جداً يف القارة الأوروبية
و�أثناء احلرب العاملية الثانية
يف الواليات املتحدة الأمريكية
وبلدان كثرية يف العامل ،مبا يف
ذلك العامل العربي.
وكاالت

�صدور كتاب «بدم بارد»� ..سل�سلة «�صوتية»
لأ�شهر اجلرائم اجلنائية يف م�صر
�أعلنت من�صة «كتاب �صوتي» ،عرب
موقعها ،عن ن�رشها ل�سل�سلة عن
�أ�شهر اجلرائم اجلنائية التي وقعت
يف م�رص خالل مطلع الألفينيات،
و�أي�ضاً فرتة ال�ستينيات حتت عنوان
«بدم بارد» للكاتب حممد مهدى.
وال�سل�سلة تركز يف حلقاتها الثالثة
على ق�صة «رم�ضان عبدالرحيم
من�صور» ال�شهري بالتوربيني الذي
قتل واغت�صب ع�رشات الأطفال
يف عام  ،2006واملهند�س «�رشيف
كمال الدين» �صاحب اللغز الكبري
يف قتل زوجته و�أبنائها مبنطقة
النزهة عام  ،2009وحالته التي

�ساءت يف ال�سجن حتى تويف قبل
تنفيذ حكم الإعدام.
كما ت�ضم ال�سل�سلة حلقة عن
ال�سفاح «حممود �أمني �سليمان»
الذي �شغل ال�شارع امل�رصي يف
فرتة ال�ستينيات ،وظل مطارداً من
ال�رشطة لـنحو �شهرين قبل مقتله.
ويف حكايات «بدم بارد» يخو�ض
الكاتب حممد مهدي رحلة من
البحث داخل الأر�شيف عن
اجلرائم التي �شغلت الر�أي العام
يف حينها ،لينقلها يف �شكل درامي
قائم يف الأ�سا�س على املعلومات.
وكاالت
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ال�شاعرة الأردنية ،الفل�سطينية الأ�صل ،دعاء وعل لـ « الو�سط»

قالوا كفى  ...هدية �إىل كل انك�سار
�ساهم يف �صنع جناحي

فتحت ال�شاعرة الأردنية ،الفل�سطينية الأ�صل ،دعاء وعل قلبها ليومية» الو�سط « يف هذا احلوار اخلا�ص والذي حتدثت فيه عن ديوانها
ال�شعري الأول يف م�شوراها الأدبي املو�سوم بـ « قالوا كفى « ال�صادر حديثا عن دار املبادرة للن�شر والتوزيع يف عمان بالأردن والذي يحمل يف
طياته جمموعة من املوا�ضيع املتنوعة والر�سائل الإن�سانية وعليه فلقد �أهدته خ�صي�صها لوطنها « فل�سطني الأبية « والأردن  ،وتتواجد يف هذا
الديوان ق�صيدة « �صرخة حرية « احلائزة على املركز الأول على م�ستوى العا�صمة الأردنية عمان يف م�سابقة الإبداع الأدبي لعام 2010-2011
وبعد النجاح الذي حققته هذه الق�صيدة �صدح بها �صوت اجلزائري كمال رزوق ليغنيها فلقد �أ�ضاف لها رونقا فوق رونقها  ،كما �أن ال�شيء املميز
�أن هذه املبدعة متتلك �شخ�صية متعددة املواهب فهي كاتبة ومدربة و�إعالمية  ،معدة ومقدمة برامج تلفزيونية و معلمة لغة عربية وم�شرفة
الن�شاطات الثقافية مبدر�سة الفكر الرتبوي ولها بع�ض الأعمال اخلا�صة بالأطفال.
حاورها :حكيم مالك
بداية ،متى اقتحمت دروب
الكتابة؟
منذ ال�صغر فكنت قد تعلمت الكتابة
والقراءة بعمر الورد �أي خم�س
�سنوات ومنذ ذلك العمر و�أنا �أكتب
وحينها كنت �أن�شد الزجل ال�شعبي
يف بداياتي.
هل لك �أن تك�شفي لنا عن
م�ضمون ديوانك ال�شعري
اجلديد« ...قالو كفى «؟
�أن تكون �شاعراً هذا معناه ب�أن
تتعمق ب�أعماق ف�ؤادك كي تكتب� ،إن
هذا الكتاب عبارة عن �سطور تتغنى
ِبت حروفه يف �أوقات عدة
بال�شعرُ ،كت ْ
ممزوجة مب�شاعر خمتلفة ،فال�شعر
عبارة عن نوتات اختلطت بالدم،
ليدق به القلب وتتنف�سه الرئتان،
فيجري يف كل �أوردة اجل�سم ،لت�صبح
املو�سيقى و الأحلان غذاء الروح
 ،ولرمبا ت�صبح الروح بحد ذاتها ،
ف�أنا وال�شعر حرف واحد  ،ال نتجز�أ
 ،هو مر�آتي التي �أنظر بها للعامل.
ما الداللة الرمزية التي
يحملها العنوان «قالو كفى»؟
«قالوا كفى» يحمل داللة رمزية
ملاهية احلياة ...وتفا�صيلها..
يحمل رمزاً لكل قلب.
ماهي املوا�ضيع التي تطرقت
لها يف هذا الديوان؟ وما هو
الغر�ض منها بالذات؟
موا�ضيع خمتلفة يتدرج بها من
وطني للحياة للغزل وتنوعت لتنا�سب
ذوق كل قارئ.
ملن �أهديت هذا الديوان؟
�إىل من كانا يل ح�ضن من املحبة
والأمان « �أمي و�أبي «� ...إىل رفاق
عمري ودربي �إخوتي� ...إىل جدي
احلبيب الذي �ساندين يف م�سريتي
� ...إىل روح جدتي الطاهرة التي
مازالت و�ستزال ذكراها بقلبي� ..إىل
كل النجوم والأقمار من حويل ...
كل احلب واالحرتام لكم جميعا ...
وكذلك �إىل كل انك�سار جعلني �أ�صل
�إىل جناحي.

كيف كان �صدى معر�ض
عمان الدويل للكتاب بالأردن؟
وكيف كان �إقبال القراء على
منتوجك الأدبي اجلديد؟

ف�إما �أن تكون غوا�صا ماهرا فتنجو
من الغرق يف �أبحر احلياة  ،و�إما
�أن يجرفك ال�شالل فتقع يف دوامة
الندم واملعاناة .

احلمد هلل كان يف نظري ممتازاً...
والقى كتابي �إقباال كبريا لدى
العديد من الأ�صدقاء.

هل لك �أن تك�شفي لنا
عالقتك برو�ضة ومدر�سة
ال�شعاع الإ�سالمي؟ وماذا عن
�إ�شرافك للن�شاطات الثقافية
يف مدر�سة الفكري الرتبوي
الأوىل؟

قالو كفى يا قلب كيف تفيق
وتغلغلتك مدامع وحريق
جرعت ك�أ�سا تلو ك�أ�س قاتل
والروح للأحزان كيف تطيق
قل هل جراحك نا�سك متعبد
�أو �أن قلبك معبد وعتيق
زوارك الآالم هل عاتبتهم
مكثوا كثريا والف�ؤاد ي�ضيق
واجلرح يهوى �أن يداعب من له
قلب �ضعيف �أبي�ض ورقيق
فرتاه يزرع �شوك حزن يف دم
وتراه للدمعات بات يريق
وي�صد �أن�سام ال�سعادة تارة
وطريقها للقلب �صار يعيق
ي�صغي �إىل الآه بكل ملذة
مبت�سم متمتع وع�شيق
وينام يف �أح�ضانها ظنا له
لذاتها تزداد والت�شويق
ف�إىل متى يا روح تبقي هكذا
ك�أ�سرية واحلزن فيك �سحيق

بالطبع �أنا معلمة لغة عربية
واجتماعيات واقوم ببع�ض الأن�شطة
باملدر�سة (ال�شعاع الإ�سالمي).
�أما بالفكر الرتبوي كنت م�س�ؤولة
ن�شاطات حيث قدمت للطالب
�أن�شطة منوعة بخطة مميزة وبف�ضل
اهلل وجدت �صدى لها بانعكا�سها
على الطالب.

هل لك �أن تهدينا ق�صيدتك
ال�شعرية «قالو كفى «؟

حدثينا عن ق�صة جناحك
ككاتبة �شابة؟
يقال �أن �أعذب ال�شعر �أكذبه ،ومن
هنا �إن مل تكن لك ال�شجاعة لتخو�ض
جتربة قراءة الكتاب ال تقر�أ� ،إن مل
تكن م�ستعدا للإ�صغاء �إىل �أعماق
قلبك وطرح عقلك جانبا ،ال تقر�أ
� ...إن كنت م�ستعدا الآن للغو�ص يف
�أعماق نف�سك ،هات يدك معي ،ال
تخف هيا اقر�أ � ...أترك لك الآن
يديك عا�صفة من �أعماق امل�شاعر
 ،ولأن �أعذب ال�شعر �أكذبه  ،ف�إن ما
بني يديك م�شاعر من وحي اخليال
 ،و�إن ت�شابهت �إحداها مع الواقع
 ،ف�إن هذا برمته حم�ض �صدفة
وال �أكرث  ،ا�شعل �شمعة بجانبك ،
ارت�شف من فنجان قهوة  ،وتلذذ
بالقراءة  ...تذكر ب�أن احلياة عبارة
عن �شالل دائم من املغامرات ،
منها العذب ومنها املر ،يطفو
عليها الفرح �أحيانا والآهات ،
ق�ص�ص وحكايات  ،ذكرى لل�سنوات ،

ملن تقرئني؟
�أقر�أ ب�شدة لإمياين ال�شديد القوي
ب�رضورة القراءة واهميتها يف ت�شكل
ال�شخ�صية والفكر� ...أنا �أقر�أ بكرثة
لعدد من الكتاب ولي�س لكاتب واحد
فقط.
هل لقي برناجمك «درب
الإبداع «الذي يبث على راديو
عمان �إقباال وتفاعال من طرف
اجلمهور الأردين مبختلف
�شرائحه؟ كما �أننا نت�ساءل عن
�أهم املوا�ضيع التي تطرحينها
يف هذا الربنامج؟
نعم احلمد اهلل كان له �صدى كبري
وم�ؤثر فكنا ننتقي �شباب اجلامعات
ولدعمهم  ،كنا ن�ست�ضيف دكتور
ورئي�س من اجلامعة نف�سها حتى
نتيح له باباً يف البداية ليذيع �صيته
يف جامعته ثم ينطلق من منرب «درب
االبداع «لري�سم هدفه وبالتايل فهذا
الربنامج حقا حمل يف ثناياه االبداع
لي�س لأنه برنامج قمت ب�إعداده بل
لأنه �ساعد العديد من املواهب
اخلفية على الظهور فكان يحيط
بال�شباب وي�أخذ بيديهم �إىل النور
وبالتن�سيق مع اجلهات امل�س�ؤولة
ا�ستطاع بع�ض ال�شباب الربوز بعد
الربنامج ب�شكل �أكرب فكان «درب
االبداع» نافذتهم التي يطلون بها
اىل العامل.
حدثينا عن بع�ض الأعمال

التي خ�ص�صتها
ب�صوتك العذب؟

للأطفال

غنيت و�أديت الكثري من الأعمال
للأطفال مثل �أغنية «دمعاتك
غزة»« ،درهم وقاية» « ،معلمتي
�صديقتي»� »،أمي» ..وغريها من
�أغاين الأطفال وقمت �أي�ضا ب�أداء
�صوتي لبع�ض الإعالنات ال�صوتية
للأطفال وقراءة للمناهج الدرا�سية
جلهات خا�صة.
ماهي عالقتك بحور
للإنتاج التلفزيوين ،و�صوت
لال�ست�شارات
الإرادة
والتدريب ،والبعد املختلف؟
�أما حور للإنتاج التلفزيوين
ف�شاركت معهم ب�إعداد وتقدمي
برنامج م�ساكم غري يف �شهر اخلري
وكان عملي مع �صوت الإرادة والبعد
املختلف كمدربة.
كيف ا�ستطعت املزاوجة بني عملك
ك�إعالمية وكتابة ال�شعر؟ وما هو
الربط امل�شرتك بينهما؟
هما مر�آة لوجه واحد حيث
ا�ستثمرت كوين �إعالمية بن�رش
�أ�شعاري.
ماذا �أ�ضاف لك تتويج ق�صيدتك «
�رصخة احلرية « باملركز الأول على
م�ستوى العا�صمة الأردنية عمان يف
م�سابقة الإبداع الأدبي عام -2010
2011؟

�أ�ضاف يل الكثري من الفرح وجعلني
�أطمح �أكرث للو�صول للقمة ،خا�صة
�أنني كنت حينها طالبة يف املدر�سة،
مما جعل طموحي يزداد كربا.
ماذا تعني لك مدينة
القد�س؟ وما املكانة التي
حتتلها فل�سطني والأردن يف
وجدان دعاء وعل؟
بلدي الغالية واحلبيبة ولفل�سطني
ن�صيب من ق�صائد ديوان « قالو كفى
« ،كما للأردن ن�صيب وهما يف قلبي
دائما خا�صة ب�أين �أحب اجلن�سيتني.
حدثينا عن الواقع الثقايف
يف الأردن؟
الأردن بلد ثقايف ب�ستان مملوء
ب�أزهار الإبداع.
فيم تتمثل حتديات الكاتب
العربي اليوم؟
العديد من التحديات وخا�صة
الدعم ،فكتابي وجميع �أعمايل لي�س
لها داعم� ،إمنا هي نتاج جمهودي
ال�شخ�صي وحبذا لو �أن �أحدا يرعى
الإبداع فكثري من ال�شباب مبدعني
ولكن ال دعم لهم للأ�سف ال�شديد.
هل تتمنني زيارة اجلزائر
م�ستقبال؟
ملا ال ف�أنا �أع�شق ال�سفر للتعرف
على احل�ضارات والبلدان و�أحب
املغامرة.

فيم تتمثل م�شاريعك
امل�ستقبلية يف عامل الكتابة؟
هناك م�شاريع كثرية خا�صة يف
عامل الطفل ،و�أنا الآن ح�رصيا
�أكتب لقناة» بابي ومامي  « tvالتي
تعر�ض �أغانيهم عرب اليوتيوب وقناة
«كرامي�ش» للأطفال.
كلمة �أخرية ملن؟
�أود �أن �أر�سل ر�سالة من منرب
يومية» الو�سط « لكل املتابعني
الأعزاء « ...كن �أنت وثق بنف�سك
وثابر فالنجاح يحتاج �إىل كثري من
ال�صرب والثقة والإميان  ...ال �شيء
ي�سمى م�ستحيل لذلك �ضع هدفك
�أمامك و�رس نحوه.
ال�شاعرة الأردنية ،الفل�سطينية
الأ�صل دعاء وعل يف �سطور ...
دعاء حممد وعل� ،شاعرة �أردنية
من مواليد  ،1995بكالوريو�س لغة
عربية من اجلامعة الأردنية ،لها
العديد من الأعمال الفنية ال�صوتية
على قنوات الأطفال يف جمال �أدب
الأطفال ،والعديد من الأغاين ،فهي
معدة ومقدمة برامج تلفزيونية
و�إذاعية ،منهت برنامج « درب
الإبداع» على �إذاعة «هوا عمان»،
وبرنامج « م�ساكم غري» على حور
مبا�رش ،كما �أنها ح�صلت على
العديد من اجلوائز يف جمال ال�شعر
والأدب ،كما �شاركت يف العديد من
امل�سابقات.

18

�صحة

الإثنني � 14أكتوبر  2019املوافـق ل � 15صفر 1441هـ

عملية زراعة مطورة تنقذ �آالف املر�ضى من �آالم البطن املزمنة!
طور باحثون تكنولوجيا جديدة
لزراعة غ�ضاريف �صغرية حول
الأع�صاب يف العمود الفقري،
ميكن �أن ت�ساعد الآالف من النا�س
على تخفيف حدة �آالم البطن
امل�ستع�صية املرافقة اللتهاب
البنكريا�س املزمن.
ويجري اختبار اجلهاز الذي ي�أتي
بحجم علبة الثقاب ،على 30
مري�ضا يف �إدارة ال�صحة الوطنية
الربيطانية ،حيث ميكن �أن يقلل
من ا�ستخدام الأدوية تخفيف
الآالم القوية ،مثل املورفني،
وقدم الباحثون للمر�ضى مهدئا
�إىل جانب خمدر مو�ضعي ،قبل
زراعة قطب كهربائي �صغري يف
الظهر من خالل �شق �صغري،
يقع بالقرب من العمود الفقري.
ثم قاموا بربط �سلك رفيع من
القطب مبولد ي�شبه جهاز تنظيم
�رضبات القلب ،مزروع يف الأرداف
�أو جدار ال�صدر �أو البطن.
ويوفر املولد موجات ق�صرية
من التحفيز الكهربائي ،متبوعة
بفرتات ق�صرية من الراحة،
بالطريقة نف�سها التي تنقل فيها
الأع�صاب الإ�شارات الكهربائية،
لوقف �إ�شارات الأمل التي تنتقل
من البطن �إىل الدماغ ويعتقد
الباحثون �أن التكنولوجيا التي
تعمل بالبطارية ويطلق عليها ا�سم

«حتفيز احلبل ال�شوكي» ،ميكن �أن
تفيد �أولئك الذين يتعافون من
اجلراحة ،وكذلك الأمهات اللواتي
خ�ضعن للوالدة القي�رصية.
وقال �أخ�صائيو الأع�صاب يف
جامعة و�سرتن ،كندا ،الذين
اختربوا الزراعة على املر�ضى
الذين يعانون من �آالم مزمنة
يف احلو�ض والبطن� ،إن التقنية
اجلديدة تقلل من كمية املورفني
املطلوب تناولها من قبل جميع
املر�ضى ،ووجد علماء جامعة
جيفر�سون الأمريكية ،بعد درا�سة

حالة �أكرث من � 5آالف من املر�ضى
الذين يعانون من �آالم مزمنة يف
الظهر وال�ساق� ،أن  %93منهم
خف�ضوا جرعة املورفني املطلوبة
عند زراعة غ�ضاريف العمود
الفقري.
غاني�سان
الدكتور
ويقول
بارانيدهاران ،ا�ست�شاري طب
الأمل يف م�ست�شفى ليدز التعليمي،
والذي يقود حملة التهاب
البنكريا�س�« :إنه مبثابة جهاز
تنظيم �رضبات القلب ،حيث ميكن
للجهاز معاجلة �أي �أمل مرتبط

بالأع�صاب من �أ�سفل الثديني �إىل
منطقة احلو�ض».
وتهدف هذه التجربة ،التي
�ست�ستمر حتى دي�سمرب ،2019
�إىل م�ساعدة املر�ضى على تقليل
ا�ستخدام املورفني بن�سبة ال تقل
عن .%50
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن البنكريا�س
هو غدة كبرية تقع خلف املعدة
يف اجلزء العلوي من البطن ،تنتج
الهرمونات املختلفة ،مبا يف ذلك
الإن�سولني ،الذي يتحكم يف كيفية
ا�ستخدام اجل�سم لل�سكر.

�ضمادة «كهربائية» ت�سرع �شفاء اجلروح!
تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن �ضمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا،
ميكن �أن ت�ساعد على �شفاء اجلروح ب�صورة �أ�رسع بنحو  4مرات وقام باحثو
جامعة « »Wisconsin-Madisonبتجربة اجلهاز الإلكرتوين على �صدور
فئران عانت من جروح على ظهورها.
ومع كل نف�س للفئران ،يتم توليد نب�ضة كهربائية �ساهمت يف ت�رسيع عملية
ال�شفاء ،حيث تدفقت خاليا �شفاء اجللد ،املعروفة با�سم اخلاليا الليفية،
�إىل املنطقة امل�صابة ،والتي �شجعت �إنتاج الكوالجني وخاليا اجللد اجلديدة
ومت التعرف على التحفيز الكهربائي كمعزز اللتئام اجلروح لأول مرة يف
ال�ستينيات ،للحد من التورم وزيادة تدفق الدم وحتفيز منو الأن�سجة اجلديدة
وبعد �إن�شاء النطاق الإلكرتوين الذاتي ،اختربه الباحثون على جمموعات
من الفئران ،تعاين من جروح تبلغ � 1سم على ظهورها .وبعد يومني� ،شفيت
الفئران مع �إغالق «كامل» للجرح يف غ�ضون � 3أيام وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
انخفا�ض م�ستوى الكهرباء املولدة ،يعني �أن القوار�ض مل تظهر �أي عالمات
على الأمل �أو عدم الراحة.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات
�أعطى االحتاد الأوروبي ال�ضوء
الأخ�رض لدواء جديد ي�ؤمن الوقاية
من نوبات ال�صداع الن�صفي (ال�شقيقة)
وميكن الآن ت�سويق الدواء �إرنوماب
( erenumabاال�سم التجاري
 )® Aimovigك�أول دواء للوقاية من
نوبات ال�صداع الن�صفي ،والذي طورته
خمتربات نوفارتي�س . Novartis
وبعد �أن �أجازت الواليات املتحدة
ت�سويق هذا الدواء يف البالد ال�شهر
املا�ضي ،وتبعتها �سوي�رسا قبل
�أ�سبوعني ،وافقت بلدان االحتاد
الأوروبي على ت�سويق هذا العالج
للمر�ضى الذين يعانون من نوبات
ال�صداع الن�صفي  4مرات يف ال�شهر
على الأقل.
يقدم الدواء �إرنوماب (erenumab
� ® - (Aimovigأ�سلوباً جديداً
متاماً يف عالج ال�صداع الن�صفي حيث

�أنه ال ي�ستهدف نظام ال�سريوتونني
مثل �أدوية تربتان � ، triptansأو
ergotamineولكنه
�إرغوتامني
موجه �ضد م�ستقبالت البيبتيدات
ّ
ذات ال�صلة بالكال�سيتونني (.)CGRP
ولتب�سيط هذه العملية ف�إن الدواء
يحجب م�ستقبالت الأمل التي يفرت�ض
�أنها تنخرط يف تن�شيط �أمل ال�صداع
الن�صفي.
خالل التجارب ال�رسيرية ،ف�إ َّن ن�صف
عدد املر�ضى البالغ  2600مري�ض ممن
يعانون من نوبات ال�صداع الن�صفي
العر�ضي بفرتة تطول من � 4إىل  14يوماً
يف ال�شهر وممن �أخذوا عالج �إرنوماب،
انخف�ض عدد �أيام ال�صداع الن�صفي
الذي يعانون منه �إىل الن�صف �أو �أكرث.
وهذا العالج الوقائي ميكن لل�شخ�ص
�أن ي�أخذه بنف�سه يف البيت مرة واحدة
يف ال�شهر با�ستخدام قلم احلقنة.

طرق �سهلة لتخفيف
التوتر �أثناء احلمل
بينما يتنامى ارتباطك باجلنني خالل �أ�شهر احلمل و�أنت
تنتظرين اللحظة التي حتملينه فيها بني يديك ،احر�صي
�أال تتداخل مع هذه الرابطة م�شاعر التوتر .متاعب
احلمل عديدة ،وكلما كرب بطنك تزداد ال�ضغوط ،وميكن
�أن يت�سبب التوتر يف زيادة املخاطر ال�صحية .لذلك،
اتبعي الإجراءات التالية لتخفيف التوتر و�أنت حامل:
يخ ّفف التدليك (امل�ساج) توتر الع�ضالت ويخف�ض م�ستوى
هرمون الكورتيزول يف اجل�سم * تناويل اخل�رضوات
الورقية والفواكه زاهية الألوان واللنب (الزبادي) واحلليب،
واحر�صي على التوازن الغذائي واالبتعاد عن الأطعمة
غري ال�صحية.
* النوم �ساعات كافية �أف�ضل و�سيلة خلف�ض التوتر
وتخفيف ال�ضغوط.
* احلركة والتمارين والن�شاط البدين و�سيلة رائعة للتغلّب
على التوتر و�أنت حامل .كما ت�ساعد متارين اليوغا على
حت�سني احلالة املزاجية.
* الت�أمل و�سماع املو�سيقى الهادئة التي ت�ساعد على
اال�سرتخاء.
* يخ ّفف التدليك (امل�ساج) توتر الع�ضالت ويخف�ض
م�ستوى هرمون الكورتيزول يف اجل�سم.
* عندما ت�شعرين بزيادة ال�ضغوط والتوتر خذي حماماً
دافئاً.
* ابتعدي عن الأحاديث التي تثري �أي نوع من امل�شاعر
ال�سلبية خالل فرتة احلمل.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية
�أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص
االنتباه وفرط الن�شاط ؟
تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن املراهقني الذين ي�ستخدمون
�أجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة
با�ضطراب نق�ص االنتباه /فرط الن�شاط ( )ADHDخالل
العامني املقبلني.
ال تثبت النتائج �أن و�سائل الإعالم الرقمية هي امل�س�ؤولة
عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد ت�ؤثر
على احتمالية �إبالغ املراهقني عن �أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص
االنتباه /فرط الن�شاط ،مثل:
دخل الأ�رسة ما �إذا كان الأطفال يعانون من �أعرا�ض االكتئاب
التدخني
ا�ستخدام املخدرات �رشب الكحول
مل يكن من ال�سهل قيا�س مدى ت�أثري الوالدين على �أطفالهم ،قد
يكون بع�ض املراهقني الذين مل ي�ستخدموا هواتفهم با�ستمرار
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل �أو �أن الأباء ي�شجعون �أطفالهم
على القيام بن�شاط �إيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز �أو �أي الو�سائل
الرقمية الأخرى ب�سبب �إمكانية التوا�صل امل�ستمر وامل�شاركة
امل�ستمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�شاكل يف ال�صرب �أو التعامل مع الت�أخري
ب�سبب اعتيادهم على التحفيز امل�ستمر .بالإ�ضافة �إىل ذلك �أنه
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة ،لذا قد يعاين
البع�ض عندما يحني الوقت للرتكيز على �شيء واحد فقط.
ا�شتملت الدرا�سة على ما يقرب من  2600طالب يف املدار�س
الثانوية مل يكونوا م�شخ�صني با�ضطراب نق�ص االنتباه /فرط
الن�شاط يف البداية ،و�أكمل الطالب ا�ستبيانات كل �ستة �أ�شهر
ملدة عامني ت�س�أل عن �أي �أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص االنتباه/
فرط الن�شاط.
وجدت الدرا�سة �أنه لكل ن�شاط رقمي �إ�ضايف ميار�سه الطفل
يف كل يوم� ،إن احتماالت الإ�صابة ب�أعرا�ض ا�ضطراب نق�ص
االنتباه /فرط الن�شاط ترتفع بن�سبة .%10
مل يحاول الباحثون ت�شخي�ص ا�ضطراب فرط احلركة ونق�ص
االنتباه ب�شكل ر�سمي؛ بل قد �س�ألوا فقط عن الأعرا�ض .من
املحتمل �أن بع�ض م�شكالت الأطفال تعك�س م�شكالت �أخرى
غري ا�ضطراب نق�ص االنتباه /فرط الن�شاط ،مثل احلرمان من
النوم لوقت طويل جدًا ب�سبب االن�شغال باجلهاز.
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�شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
من �صفات
ّ
العدل

العدل �صفة عظيمة وخلق كرمي،
تبعث الأمل واملحبة يف قلوب
املظلومني ،كما �أنّه يخيف
الظاملني ،فيعيد العدل الأمور
�إىل موا�ضعها ،وتعود احلقوق �إىل
�أ�صحابها ،وهو خلق العظماء من
الأنبياء وال�صاحلني ،و�أعظمهم
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،فكان
العدل �صفة جليلة مالزمة له،
اً
عدل مع ربه ونف�سه والنا�س،
فكان
فال يفرق بني قريب �أو بعيد� ،أو
�صديق� ،أو عدو� ،أو خمالف� ،أو
موافق ،وكان ال يرتك العدل و�إن
�أخط�أ النا�س يف حقه ،فيخطئ
النا�س يف حقه في�ستمر بعدله،
ويعفو وي�صفح وي�أمر بالعدل،
كما � ّأن عدله كان مالزماً له يف
حله وترحاله ،فيتحمل املتاعب
وامل�شاق ك�أ�صحابه ،ويف �أ�رسته
بني زوجاته ،كما كان ي�أمر
�أ�صحابه بالعدل واملوازنة]٢[،
وقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
بن عمروٍ! بلَغَني �أنَ َ
ّك
(يا عب َداهللِ َ

ت�صو ُم النها ِر وتقو ُم اللي َل .فال
ك ً
ك علَيْ َ
تفعلْ .ف�إِ َّن جِ َ
ل َ�س ِد َ
حظا.
عليك َّ
َ
و ِل َعي ِن َ
حظا .و ِ�إ َّن ِل َز ْو ِج َ
ك
ك
عليك ًّ
َ
حظا).

ال�صدق
كان الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
�صادقاً ال يتكلم كذباً جاداً �أو
حق و�صدق،
مازحاً ،وكل كالمه
ٌ
حرم الكذب ونهى عنه ،وهو
وقد ّ
مع�صوم عن الكذب� ،إذ حماه اهلل
من هذا اخللق الذميم ،ف�أ�صلح اهلل
نطقه و�سدد لفظه ،وهو الذي جاء
و�صدق به ،فكل
بال�صدق من اهلل
ّ
كالمه �صدق وحق ،و�سنته �صدق،
وغ�ضبه ور�ضاه �صدق ،وقد كان
�صاد ًقا مع ربه ونف�سه والنا�س،
فهو �صادق يف يف ح�رضه و�سفره،
وعهوده ومواثيقه ،و�صلحه وحربه،
وق�صهه زر�سائله ،وحلّه و�إقامته،
وروايته ودرايته ،فلم ينق�ص عليه
ال�صالة وال�سالم على ر�سالته التي
�أمر بتبليغها حرفاً ف�أداها كاملة،
وذلك م�صداقاً لقوله تعاىلِ ( :ليَ ْ�س َ�أ َل
ني َع ْن ِ
�ص ْد ِقه ِْم).
ال�صا ِد ِق َ
َّ

ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما
هل كان ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
 م�ضطراً للتعر�ض لكل تلك املخاطر؟�أمل يكن ربه � -سبحانه  -قادراً على �أن
ينقله �إىل املدينة نق ً
ال مبا�رشاً كما حدث
يف رحلة الإ�رساء واملعراج؟ لمِ َ كانت
الهجرة �إذن ،وما الهدف والر�سالة التي
تبعثها �إىل �أمة امل�سلمني َ�سلَفِهم َ
وخلَفِهم؟
ندرك تلك الر�سالة وهذا الهدف من
املواقف املختلفة يف الهجرة :عندما
تتبعت قري�ش ر�سول اهلل و�صاحبه �أبا بكر
اب ال َغار َف َو َق ُفوا َعلَيهِ.
َحتّى انتَ َهوا �إلىَ بَ ِ
َف َقا َل �أَبُو بَك ٍر ,يَا َر ُ�سو َل اللهّ ِ لَو �أَنّ �أَ َح َد ُهم
نَ َظ َر �إلىَ َما حَتتَ َق َد َمي ِه لأَب�صرَ َنَاَ .ف َقا َل
ني اللهّ ُ ثَا ِلثُ ُه َما؟ ال حَت َزن �إنّ
َما َظنّك ِباثنَ ِ
اللَهّ َم َعنَا.
معنى
لو ت�أملنا هذا املوقف لأدركنا
ً
�سامياً ينبع من �أ�صل عقيدة امل�سلم
و�إميانه باهلل ..الواحد ..القادر ..املالك..
الذي يقول لل�شئ كن فيكون ...ذلك
املعنى هو الثقة باهلل وح�سن الظن به
والتوكل عليه � -سبحانه  ...-مع العمل
والأخذ ب�أ�سباب النجاح .يقول � -سبحانه
وتعاىل -يف حديثٍ  ,قد�سي� :أنا عند ظن
عبدي بي ،و�أنا معه �إذا ذكرين ،ف�إن ذكرين
يف نف�سه ذكرته يف نف�سي ،و�إن ذكرين
ري ,منهم ،و�إن
ملئ ,ذكرته يف ٍ
يف ٍ
ملئ ,خ ٍ
تقرب �إ ّ
يل �شرباً تقربت �إليه ذراعاً ،و�إن
ً
ً
تقرب �إ ّ
يل ذراعا تقربت �إليه باعا ،و�إن
�أتاين مي�شي �أتيته هرولة .ماذا كانت نتيجة
هذا التوكل :لقد �أعمى اهلل عنه عيون
امل�رشكني عند خروجه من بينهم ،بل ونرث
على ر�ؤ�سهم الرتاب ..وحجب �أب�صارهم
عنه عند الغار ..واحلمامة والعنكبوت..
وق�صة �رساقة بن مالك ..و{ ....و من
يتوكل على اهلل فهو ح�سبه * �إن اهلل بالغ
�أمره}.

الرفق

كان الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
لينّ اجلانب ،لطيفاً يف قوله وفعله،
�آخذً ا بال�سهل واللطف ،وتاركاً
لل�شدة والتعنيف ،فيُدخل الرفق
يف التعامل مع النف�س و�أهل البيت،
والأقارب ،واجلريان ،وال�سائلني،
وكان رفيقًا �أي�ضاً يف تعليم
اجلاهلني ،ويف الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،ومع العا�صي
التائب ،ورفيقاً مع الكفار يف
تعامله معهم ،في�صرب على الأذى،
ورفيقًا بالنا�س يف العبادات ،ويرفق
مع نف�سه يف التطوع في�شمل كافة
الأحوال وال�ش�ؤون ،وقد كان عليه
ال�سالم كثري الرفق ي�ضع الأمور يف
موا�ضعها ويقوم ال�سلوك ،ويهدي
�إىل احلق ،وقد �أكرث عليه ال�صالة
وال�سالم من ذكر الرفق ومدحه،
وقد قال عليه ال�صالة وال�سالم:
(يا عائ�شةُ! �إ َّن اهلل َ
يحب
رفيق
ٌ
ُّ
الرفقِ ما ال
الرفقَ  .ويُعطي على ِّ
ِّ
العنف .وما ال يُ ِ
ِ
عطي
يُعطي على
على ما �سواه).

النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم مع�صوم يف �أقواله و �أفعاله و�إقراره

النبي عليه ال�صالة وال�سالم مع�صوم
مبفرده ،مع�صوم يف �أقواله ،ويف �أفعاله،
ويف �إقراره ،وقد �أمرنا اهلل عز وجل
من خالل القر�آن الكرمي �أن ن�أخذ منه
ما �آتانا ،و�أن ننتهي عما عنه نهانا،
فمتابعة النبي عليه ال�صالة وال�سالم

يف �أقواله ويف �أفعاله ويف �إقراره واجب
عيني على كل م�سلم ،لأنه القدوة ،ولأنه
املثل ،ولأنه ميثل الكمال الب�رشي ،ولأن
اهلل عز وجل بعثه هادياً لكل الأمم من
دون ا�ستثناء بل هو رحمة للعاملني.
بل �إن كل ما يعانيه العامل الإ�سالمي

اليوم من �ضعف وتفرق ب�سبب بعد
امل�سلمني عن تطبيق �سنة النبي
القولية ،وعن االقتداء ب�سنته العملية،
والدليل قوله تعاىلَ ( :و َما َكا َن هَّ
الل ُ
ِليُ َع ِّذبَ ُه ْم َو�أَنْ َت فِي ِه ْم) [�سورة الأنفال
الآية]33 :

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
�أيها الأخوة ،قد ال ينتبه الإن�سان �إىل بع�ض امل�صطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف �أ�صل خلقها تعرفها ،الق�ضاء الربيطاين ي�أخذون ع�رشة من
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�شفون احلقيقة ،الإن�سان له فطرة �سليمة
لذلك احلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتدا ًء من دون تعليل.
الرب ما اطم�أنت �إليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت �أن يطلع عليه النا�س ،لك فطرة هذه
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة ،يعني ما �أمرك اهلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له ،وما
نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي �أودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً ،و�سمي ال�شيء الذي ت�أباه
الفطر ال�سليمة منكراً ،من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً
الدليل:
ِلدينِ َحنِي ًفا ﴾ ( �سورة الروم )30 :لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك:
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
ّا�س َعلَيْ َها اَل تَبْدِ ي َل لخِ َ لْقِ هَّ
ِط َر َة هَّ
ِلدينِ َحنِي ًفا ف ْ
الدي ُن ال ْ َق ِّي ُم ()30
اللِ َذل َِك ِّ
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
اللِ الَّتِي َف َط َر النَ َ
﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا :العدل ح�سن لكن يف الأمراء �أح�سن ،واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء �أح�سن ،وال�سخاء ح�سن
لكن يف الأغنياء �أح�سن ،وال�صرب ح�سن لكن يف الفقراء �أح�سن ،والتوبة ح�سن لكن يف ال�شباب �أح�سن.
يعني ال�شاب �ألزم ما يلزمه التوبة ،واملر�أة �ألزم ما يلزمها احلياء ،والغني �ألزم ما يلزمه ال�سخاء ،والفقري
�ألزم ما يلزمه ال�صرب ،والأمري �ألزم ما يلزمه العدل ،ورد:
�أحب ثالثاً ،وحبي لثالث �أ�شد� ،أحب الطائعني ،وحبي لل�شاب الطائع �أ�شد� ،أحب املتوا�ضعني ،وحبي
للغني املتوا�ضع �أ�شد� ،أحب الكرماء ،وحبي للفقري الكرمي �أ�شد ،و�أبغ�ض ثالثاً ،وبغ�ضي لثالث �أ�شد،
�أبغ�ض الع�صاة ،وبغ�ضي لل�شيخ العا�صي �أ�شد� ،أبغ�ض املتكربين ،وبغ�ضي للفقري املتكرب �أ�شد� ،أبغ�ض
البخالء ،وبغ�ضي للغني البخيل �أ�شد.
ت�ستح فال خري فيك ،و�إن مل
ت�ستح فا�صنع ما �شئت على معنيني� :إن مل
فاحلياء من الإميان ،و�إذا مل
ِ
ِ
ت�ستح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعب�أ بكالم النا�س.
ِ
يف �آيات دقيقة جداً من هذه الآياتَ ﴿ :و�أَنْ ِف ُقوا فيِ َ�سبِيلِ هَّ
اللِ َو اَل تُل ْ ُقوا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال ّتَ ْهل ُ َك ِة (( ﴾ )195
�سورة البقرة ) �إن مل تنفقوا �أو :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة �إن �أنفقت كل �أموالكم ،لذلك الإ�سالم
و�سطي.
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مهرج و�سيكوباتي و�ضحية ..من اجلوكر الأف�ضل
يف تاريخ ال�سينما؟
يتحدث اجلميع عن اجلوكر يف هذه الأيام ،اجلماهري والنقاد وحتى من مل يعتد متابعة �أخبار ال�سينما� ،إذ يبدو �أن املمثل الأمريكي خواكني فينك�س قد
جنح يف رهانه على تقدمي هذه ال�شخ�صية مرة �أخرى ،هذه املرة رفقة املخرج تود فيليب�س ،الذي ح�صد جائزة �أف�ضل فيلم من مهرجان فيني�سيا .2019
جنح اجلوكر �إذن يف ح�صد
الإ�شادات النقدية الرفيعة ،جنبا
�إىل جنب مع النجاح اجلماهريي،
حيث حقق حتى الآن ما يفوق 97
مليون دوالر �أمريكي ،حتى قبل
�أن ينهي �أ�سبوع عر�ضه الأول.
لكن خلف كل هذا يظهر �رصاع
تاريخي ،على لقب اجلوكر
الأف�ضل يف ال�سينما ،خ�صو�صا
�أن اجلميع كان يظن �أن جت�سيد
�شخ�صية اجلوكر �أ�صبح دربا من
امل�ستحيل عقب فوز املمثل
الأ�سرتايل الراحل هيث ليدجر
بجائزة الأو�سكار يف فئة �أف�ضل
ممثل م�ساعد عن دوره يف فيلم
«فار�س الظالم» (The Dark
 )Knightعام  ،2008ال�رصاع
لي�س ثنائيا بني فينك�س وليدجر
فقط ،لكن قائمة اجلوكر يف
الأفالم تطول لت�ضم العديد من
�أف�ضل جم�سدي هوليود.
كوميديا ال�ستينيات
�أدخلت �رشكة «دي �سي» تعديالت
عديدة على الق�ص�ص امل�صورة
اخلا�صة بها يف ال�ستينيات،
وذلك لتخفيف حدة العنف فيها،
وجعلها منا�سبة ب�شكل �أكرب
للأطفال ،ونتيجة لذلك ظهر
فيلم «بامتان» ( )Batmanيف
عام  ،1966الذي ج�سد من
خالله املمثل الكوميدي �سيزار
رومريو �شخ�صية «اجلوكر».
�سيزار رومريو يبدو يف هذا
الفيلم �أكرث كوميدية ،و�أقل
�إجراما من اجلوكر الذي
نعرفه ،حيث يبدو يف كثري من
الأحيان مهرجا غري قادر على
قتل �شخ�ص �أو �إيذائه ج�سديا،
فيتوقف خطره يف النهاية على
بع�ض ال�رسقات الب�سيطة ،وامتد
هذا الأداء ل�شا�شة التلفزيون
�أي�ضا ،لكنه مل يحقق جناحا
جماهرييا كبريا ،مما دفع «دي
�سي» لتغيري نهجها يف جت�سيد
اجلوكر عقب ذلك.
�سوداوية الثمانينيات
يف الثمانينيات ظهر اجلوكر
مرة �أخرى ب�شكل �أيقوين ،وذلك
بف�ضل املمثل الأمريكي الكبري
جاك نيكل�سون يف فيلم «بامتان»

�أفالم

طوال عقود من
وم�سل�سالت التحريك.
الفيلم يدور بالأ�سا�س حول ق�صة
م�صورة حملت اال�سم نف�سه ،مت
ن�رشها يف �أواخر الثمانينيات،
من ت�أليف الكاتب الأمريكي
الكبري «�أالن مور» ،وهو الرجل
الذي يعرفه اجلميع م�ؤلفا
لق�صة «يف فور فينديتا» (V for
.)Vendetta

(� )Batmanإنتاج عام ،1989
وذلك رفقة املخرج الأمريكي
تيم بريتون واملعروف بالأجواء
ال�سوداوية والغرائبية.
ظهر جاك نيكل�سون كما اعتدناه
بكاريزما ال ميكن جتاهلها،
وبقدرة على التدبري والتخطيط
تنقل اجلوكر مل�صاف �أذكى
العقول الإجرامية ،لي�صعب
التحدي بعد ذلك على كل من
ي�أتي بعده.
وحقق الفيلم جناحا نقديا
وجماهرييا ،حتى �أنه جنح بنهاية
العام يف ح�صد جائزة الأو�سكار
لفئة �أف�ضل ت�صميم فني ،لينجح
بريتون يف نقل �أجواء جوثام من
الق�ص�ص امل�صورة �إىل ال�سينما،
كما مل يتخيل �أحد من قبل.
�أناركية نوالن
يف عام  2008قدم هيث ليدجر
�أحد �أكرث الأداءات تعقيدا يف
عامل �أفالم الكوميك�س ،وذلك
من خالل فيلم «فار�س الظالم»
للمخرج كري�ستوفر نوالن.
ويعرف اجلميع �أن هذا الأداء
بالتحديد قد كلف ليدجر
�شهورا من التح�ضري ،لدرجة
�أدت لإ�صابته بالقلق والأرق،
مما �أدى يف النهاية بالإ�ضافة
لبع�ض م�شاكله ال�شخ�صية
عقب انف�صاله عن زوجته� ،إىل
وفاته نتيجة جرعة زائدة من
امل�سكنات والأدوية املنومة.
�أداء ليدجر �أثر يف امل�شاهدين
وق ّربهم �أكرث ل�شخ�صية اجلوكر

الال�سلطوي ،الرجل الذي
ي�ؤمن ب�أن معار�ضة ال�سلطة
هي الطريقة الوحيدة لتحقيق
العدالة ،بالإ�ضافة لذلك حافظ
ليدجر على تقم�صه لل�شخ�صية
داخل وخارج �أوقات الت�صوير،
مما �أحاط �أداءه بهالة مقد�سة،
زاد منها وفاته قبل عر�ض
الفيلم ،ليجتمع كل هذا يف
النهاية وي�ضع هذا الأداء يف
م�صاف �أف�ضل التج�سيدات
ال�سينمائية يف القرن الع�رشين.

يف عام  2016وجزءا من بداية
عامل «دي �سي» ال�سينمائي،
�أ�سوة مبا فعلته مارفل ،قدم
املمثل الأمريكي جاردي ليتو
دور اجلوكر يف فيلم «فرقة
االنتحار» (،)Suicide squad
وهو الدور الذي انتظره كثريون،
نتيجة انت�شار الأخبار عن تقم�ص
ليتو للجوكر داخل وخارج �أوقات
الت�صوير �أي�ضا.
لكن املنتج النهائي كان خميبا
للآمال ،فعلى الرغم من ظهور
ليتو ب�شكل جديد يف �صورة
اجلوكر ال�سيكوباتي الذي يع�شق
تعذيب خ�صومه ،ف�إن امل�ساحة
التي ظهر فيها اجلوكر خالل
الفيلم كانت ق�صرية للغاية ،مما
�أدى يف النهاية لف�شل الفيلم،
ورمبا توقف حلم ليتو قبل �أن
يبد�أ.
النكتة القاتلة

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

تعر�ض الفنان حممود قابيل ل�رسقة نظارته الطبية �أثناء
م�شاركته يف فعاليات مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي
بدورته اخلام�سة والثالثني.
وعلم �أن قابيل كان يجل�س مع بع�ض الأ�شخا�ص داخل
بهو الفندق ،ولكنه �رسعان ما غادر املكان ليكت�شف
الحقاً اختفاء نظارته ب�شكل غام�ض ،حيث توجه �إيل
�إدارة ا�ستقبال الفندق وطالب بتفريغ الكامريات للتعرف
علي ال�سارق وما زالت الأزمة قائمة.

نان�سي عجرم تغني داخل جامعة م�صرية

�أحيت املطربة اللبنانية نان�سي عجرم حف ً
ال غنائياً داخل
جامعة الدلتا� ،أول �أم�س  ،بح�ضور عدد كبري من طلبة
اجلامعة ،الذين توافدوا �إىل مكان احلفل قبل انطالقه
ب�ساعات عدة .و�صعدت نان�سي �إىل امل�رسح على نغمات
�أغنية «الدنيا حلوة» ،وبعدها �شكرت اجلمهور على
ح�سن اال�ستقبال واحلفاوة ،لتقدم بعدها عدداً من �أبرز
�أغنياتها ،منها «�آه ون�ص ،ما تيجي هنا ،اطبطب وادلع،
لون عيونك� ،إح�سا�س جديد» وغريها من الأغنيات التي
القت تفاع ً
ال من احل�ضور.
و�أ�شعلت عجرم احلفل ب�أغنية «لو �س�ألتك �أنت م�رصي» ،التي حملت خاللها العلم امل�رصي بحما�س �شديد،
ويف ختام احلفل كرمتها �إدارة اجلامعة ك�أف�ضل مطربة عربية .يذكر �أن احلفل كان من تنظيم وليد من�صور،
و�إ�ضاءة طارق �صربي.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

اجلوكر ال�ضحية

�سرقة حممود قابيل يف «الإ�سكندرية ال�سينمائي»

�سيكوباتية فرقة االنتحار

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

يف عام  2016قدمت «دي
�سي» واحدا من �أف�ضل �أفالم
التحريك يف تاريخها ،حتى �أنه
قد مت عر�ضه �سينمائيا ،هذا
الفيلم حمل ا�سم «النكتة القاتلة»
( ،)The Killing Jokeوقد
قام بالأداء ال�صوتي ل�شخ�صية
اجلوكر من خالله املمثل
الأمريكي الكبري مارك هاميل،
الذي يعتربه كثريون �أف�ضل من
تقم�ص �شخ�صية اجلوكر من
خالل �أدائه ال�صوتي لل�شخ�صية

تدور �أحداث الفيلم عن �أ�صل
حتول اجلوكر ملجرم ،بعد
�أن كان جمرد م�ؤد كوميدي،
وعامل خمترب ،لكن الظروف
واالجتماعية
االقت�صادية
بالإ�ضافة حلظه ال�سيئ يف يوم
واحد ،قد �أدى يف النهاية لدفعه
�إىل حافة اجلنون.
هذه الق�صة ب�شكل خا�ص هي
ما �ألهمت «دي �سي» ل�صنع فيلم
�سينمائي خم�ص�ص ل�شخ�صية
اجلوكر ،وهو ما حدث بالفعل
عقب ذلك بثالث �سنوات.

�أما اليوم ،فيظهر خواكني
فينك�س ،فر�س الرهان اجلديد،
من خالل فيلم «جوكر»،
الذي حقق كما بد�أنا جناحا
جماهرييا ونقديا ،وذلك يرجع
بالأ�سا�س �إىل اعتماد املخرج
«تود فيليب�س» على ق�صة تظهر
اجلوكر يف مظهر ال�ضحية،
�ضحية املجتمع والظروف،
بالإ�ضافة بالطبع لأداء خطف
تعاطف اجلماهري من قبل
خواكني فينك�س.
الفارق الرئي�س �إذن بني جوكر
فينك�س وجوكر ليدجر -وهما
بالت�أكيد �أبرز املر�شحني للقب
الأف�ضل -هو �أن فينك�س قد
اعتمد بالأ�سا�س ك�سب تعاطف
امل�شاهدين ،فيما جنح ليدجر يف
ك�سب �إعجابهم عن طريق وفائه
لهدفه ،وهو معار�ضة ال�سلطة
من �أجل حتقيق العدالة.
يبقى ال�س�ؤال �إذن ،هل �سيحقق
خواكني فينك�س �أي�ضا جائزة
الأو�سكار� ،أو �أن اجلائزة �ستظل
ع�صية على � ّأي من ممثلي �أفالم
الق�ص�ص امل�صورة؟ ليبقى هيث
ليدجر اال�ستثناء الوحيد.

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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تويوتا تنوي �إطالق ن�سخ ريا�ضية ""هايرب كار" من�ساوية
لكل �سياراتها
بـ  2مليون يورو

ك�شفت تويوتا م�ؤخراً عن كامري
وافالون بتعديالت TRD
الريا�ضية وبريو�س بدفع رباعي
خالل معر�ض لو�س �أجنلو�س
لل�سيارات  ،2018وكما يبدو
ف�إنها ال تنوي التوقف عند هذا
احلد .حيث ك�شف جاك هوليز
نائب رئي�س تويوتا يف الواليات

املتحدة عن ع�شقه لعالمة
 TRDوما يفعله ق�سم تويوتا
للتطويرات الريا�ضية وي�ضيفه
�إىل ال�سيارات “�إنني �أعتقد ب�أنه
علينا فعل ذلك مع كل �سيارة و
 SUVوحتى بيك �أب ،”.وقد
ملح ب�أن كوروال �ستح�صل قريباً
ّ
على تعديالت ريا�ضية “هنالك

نوايا لتطويرها بالفعل”.
حقيقة ،تبدو فكرة الن�سخة
الريا�ضية من كوروال منطقية
للغاية ،كون جيلها اجلديد
يتميز ب�شا�صيه ريا�ضي وت�صميم
عدواين ،ما يعني �أنها م�ستعدة
لذلك بالفعل .تويوتا �أكدت
�أي�ضاً �أنها تنوي �إ�ضافة ن�سخ

دفع رباعي ملزيد من موديالتها
بعد �إطالقه يف بريو�س ،وذلك
يت�ضمنه كامري ،افالون ،كوروال
و�“ C-HRإننا نريد منح مزيد
من اخليارات لعمالءنا� ،إ�ضافة
تعديالت  TRDالريا�ضية
والدفع الرباعي يبدو خطوة
ذكية يف �سبيل حتقيق ذلك”.

ميالن
�رشكة
ك�شفت
�أوتوموتيف النقاب عن
�أيقونتها Milan Red
اجلديدة ،التي تنتمي
لفئة "هايرب كار" اخلارقة
و�أو�ضحت ال�رشكة النم�ساوية
�أن �سيارتها اجلديدة تظهر
بطول  4.74مرت وعر�ض
 2.16مرت ،وارتفاع 1.20
مرت ،وقاعدة عجالت بطول
 2.75مرت ،كما تعتمد على
هيكل �أحادي من �ألياف
الكربون .ويز�أر بداخل
ال�سيارة حمرك ثماين
الأ�سطوانات على �شكل حرف
� Vسعة  6.2لرت .وبف�ضل
التعزيز ب�أربعة �شواحن تربو
يز�أر هذا املحرك بقوة
 1325ح�صان 1400/نيوتن
مرت لعزم الدوران الأق�صى،
والتي يتم توجيهها لعجالت
الدفع عرب ناقل حركة

�أوتوماتيكي مزدوج القاب�ض
من � 7رسعات.
وبف�ضل هذه القوة الهائلة
تت�سارع ال�سيارة ،التي تزن
 1300كجم ،من الثبات �إىل
 100كلم�/س يف غ�ضون 2.47
ثانية ،يف حني ت�صل �رسعتها
الق�صوى �إىل  400كلم�/س.
ويتوىل كبح جماح هذه القوة
الهائلة مكابح برميبو من
الكربون/ال�سرياميك.
وتتمتع ال�سيارة مبالمح
ريا�ضية �رش�سة تر�سمها
العنا�رص الأيروديناميكية
مثل اال�سبويلر الأمامي
واخللفي الكبريين ونا�رش
الهواء ال�ضخم ،كما تقف
ال�سيارة على جنوط قيا�س
 20بو�صة بالأمام و 21بو�صة
باخللف ومن املقرر طرح
 99ن�سخة من ال�سيارة فقط
ب�سعر حوايل  2مليون يورو.

ترامب �إىل جرنال موتورز� :أنتم تلعبون مع ال�شخ�ص اخلط�أ!
متر �صناعة ال�سيارات بتغيريات
جذرية يف ع�رصنا ،حيث التحول
�إىل ال�سيارات الكهربائية والقيادة
الذاتية واالعتماد على الآالت
يكلف ا�ستثمارات مهولة ،وهي
عقبات �أدت �إىل ت�رسيح جرنال
موتورز  %15من موظفيها يف
�أمريكا ال�شمالية� ،أي �أن 14,000
�شخ�ص �أ�صبح عاط ً
ال عن العمل
بني ليلة و�ضحاها ،مع �إغالقها 5
من م�صانعها ،ما نتج عنه غ�ضب
يف القيادة ال�سيا�سية الأمريكية
والكندية.
حيث �رصح دونالد ترامب

لل�صحافة قائ ً
ال“ :من الأف�ضل
لهم �أن يفتتحوا م�صنعاً جديداً
ب�أ�رسع وقت ممكن ،لقد �أخربتهم
�أنتم تلعبون مع ال�شخ�ص اخلط�أ
وقد حتدثت مع ماري بارا
رئي�سة جرنال موتورز -وكنت�صارماً معها للغاية”.
“حتدثت معها عندما �سمعت
خرب �إغالق امل�صانع ،وقلت لها
�أنتي تعلمني لأي مدى �ساعدت
احلكومة جرنال موتورز -عندما
�أفل�ست يف  ،-2009من الأف�ضل
لكم �أن تعودوا �إىل العمل
وتفتحوا م�صنعاً جديداً يف والية

�أوهايو”.
�أوهايو هي والية رئي�سية يف حملة
�إعادة انتخاب ترامب يف ،2020
حيث �أنها كانت �أحد الأ�سباب
الرئي�سية لفوزه يف ،2016
وخ�سارة الوظائف تعني خ�سارته
ت�أييد الناخبني ،خالل اال�سبوع
املا�ضي� ،أعلنت جرنال موتورز
وقف �إنتاج ال�سيارات يف م�صنع
لورد�ستاون يف �أوهايو الذي يتم
فيه �إنتاج �شيفروليه كروز ،وهذا
�شيء �أغ�ضب الرئي�س الأمريكي
لأبعد احلدود “�إنهم يقولون ب�أن
�شيفروليه كروز ال تُباع جيداً ،لذا

قلت لهم :ح�سناً؛ ا�صنعوا �سيارة
ميكنها �أن تباع جيداً!”
�أما بالن�سبة �إىل كندا ،فقد قال
جا�سنت ترودو ب�أنه حتدث مع
ماري بارا وعرب عن “خيبة
�أمله ال�شديدة” لإغالق م�صنع
�أو�شاوا يف تورنتو ،كما �أعلن
رئي�س الوزراء دعمه املوظفني
امل�رسحني من العمل “�سوف
نفعل كل ما يف و�سعنا مل�ساعدة
عائالت ه�ؤالء الذين ت�أثروا مبا
جرى للوقوف على �أقدامهم
جمدداً”.
يذكر ب�أن جرنال موتورز �ستوقف

ك�شفت �رشكة �شيفروليه عن املوديل
اجلديد من �أيقونتها  ،Blazerالتي
تنتمي للفئة املتو�سطة من املوديالت
الريا�ضية متعددة الأغرا�ض .SUV
و�أو�ضحت ال�رشكة الأمريكية �أن
�سيارتها اجلديدة يتوفر لها حمرك
رباعي الأ�سطوانات �سعة 5ر 2لرت
وبقوة  193ح�صان و 255نيوتن مرت
لعزم الدوران الأق�صى ،بالإ�ضافة

�إىل حمرك �سدا�سي الأ�سطوانات
 V6بقوة  305ح�صان 365/نيوتن
مرت .وتنتقل هذه القوة �إىل عجالت
الدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي
من � 9رسعات ،وتت�ضافر جهود
املحركات مع نظام الدفع الأمامي
�أو الرباعي.
وتزخر ال�سيارة اجلديدة ،التي ت�سع
ملا ي�صل �إىل  1818لرتا من احلمولة،

بالعديد من �سبل الراحة ،مثل ال�سقف
البانورامي املتحرك واملقود
القابل للتدفئة ووظيفتي التدفئة
والتهوية للمقاعد الأمامية ،ف�ضال
عن ال�شا�شة اللم�سية قيا�س  8بو�صة
اخلا�صة بنظام امللتيميديا املتوافق
مع نظامي �أبل كاربالي و�أندرويد
�أوتو .كما تقدم ال�سيارة نظام �شحن
الهواتف الال�سلكي و 6منافذ .USB
و يتو فر

لل�سيارة عجالت قيا�س  18بو�صة
�ضمن باقات التجهيز القيا�سي
وعجالت قيا�س  21بو�صة �ضمن
باقة التجهيزات االختيارية .و�أعلنت
�شيفروليه عن �إطالق ال�سيارة
 Blazerاجلديدة مطلع 2019
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني
 Equinoxو  ،Traverseغري
�أنها مل تك�شف بعد عن الأ�سعار.

�شيفروليه تقدم املوديل اجلديد من Blazer

ب�أمريكا ال�شمالية �إنتاج كاديالك
 CT6و� ،XTSشيفروليه ماليبو
وامباال وكروز وفولت وكذلك
بويك الكرو�س ،مع العلم �أن

بع�ض هذه ال�سيارات �سوف
ي�ستمر �إنتاجها ب�شكل طبيعي يف
دول �أخرى.

مازدا تعدل بيك �آب " "50-BTال�شهرية

قررت �رشكة مازدا اجتذاب جيل
جديد من ع�شاق �سيارات "بيك
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات
" ."50-BTو�شملت التعديالت
على البيك �آب اجلديد املظهر
اخلارجي للهيكل الذي �أ�صبح �أكرث
ان�سيابية مبقدمة ت�شبه مقدمة
�سيارات " "5-CXو""9- CX
التي طرحتها مازدا يف ال�سنوات
الأخرية .كما طالت التعديالت
مق�صورة ال�سيارة التي �أ�صبحت
�أو�سع و�أكرث ع�رصية بف�ضل �أنظمة

املولتيميديا احلديثة وال�شا�شات
التي تعمل باللم�س ،والقادرة على
التوا�صل مع نظامي Apple
 CarPlayو،Android Auto
و�أنظمة التحكم املوجودة على
املقود ،و�ستزود ن�سخة ال�سيارة
املخ�ص�صة لل�سوق الأ�سرتالية
والأمريكية والآ�سيوية مبحركات
ديزل بـ � 4أ�سطوانات و�سعة 2.2
لرت وعزم  375ح�صانا ،وحمركات
ديزل �أقوى ب�سعة  3.2لرت وعزم
 470ح�صانا.
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الإثنني � 14أكتوبر  2019املوافـق ل � 15صفر 1441هـ
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي  100م�سكن عمارة  05Eرقم  02ال�شراقة

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي  100م�سكن عمارة  05Eرقم  02ال�شراقة

ن�شر م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي
املادة  412من ق�.إ.م و�إ

ن�شر م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي
املادة  412من ق�.إ.م و�إ

نحن اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور
اعاله و املوقعة ادناه
لفائدة /نوار �سماح
العنوان  :نهج حميد قبالج رقم  82راي�س حميدو اجلزائر
�ضد /ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة " ادج  ADGاجلزائر املمثلة من طرف م�سريتها احدادن فازية
العنوان  :رقم  67بو�شاوي  1ال�رشاقة
تنفيذا لل�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن املحكمة ال�رشاقة الق�سم  :االجتماعي بتاريخ  18/08/07فهر�س رقم : 18/06019:
جدول رقم  18/04144 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  ، 2019/08/14 :حتت رقم 2019/3805:

نحن اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ
املذكور اعاله و املوقعة ادناه
لفائدة /بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�سهم و املتمثلة من طرف مديره العام
الكائن مقرها الرئي�سي ب � 05 :شارع عمار ا�سطاوايل
بوا�سطة الأ�ستاذة  :باري جميلة  -حمامية
�ضد /ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ارزز للأثاث و املتمثلة من م�سريها ال�سيد عوي�ش نزمي و ال�سيد حمودة مرزاق
الكائن مقرها بحي �سيدي بوخري�س خراي�سية
بناء على الإنذار بالدفع املحرر و املم�ضي بتاريخ  2018/08/19 :من طرف الأ�ستاذة املحامية  :باري جميلة
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 2019/09/15
 ،رقم الرتتيب .2019/01088 :
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي املذكور اعاله لفائدة بنك
التنمية املحلية �رشكة ذات ا�سهم و املتمثلة من طرف مديره العام
�ضد ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ارزز للأثاث و املتمثلة من م�سريها ال�سيد عوي�ش نزمي و ال�سيد حمودة مرزاق
و �إلزامها بدفع مبلغ  9.902.824,61 :دج
و الذي ميثل مبلغ الدين
و نبهناه ب�أن له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم  ،حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية .

بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/09/26رقم
الرتتيب .2019 /4039 :فهر�س 19/4094 :
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي املذكور اعاله لفائدة نوار �سماح
�ضد ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة " ادج  ADGاجلزائر املمثلة من طرف م�سريتها احدادن فازية
و �إلزامها بدفع مبلغ  2.195.221,44 :دج
و الذي ميثل م�ستحقات  +تعوي�ض و م�صاريف ق�ضائية و م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�ضائي
و نبهناه ب�أن له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم  ،حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الو�سط2019/10/14:

الو�سط2019/10/14:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم 01
ال�شراقة – الهاتف 07.95.86.97.52 :

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�ش الكائن مكتبها ب� 38شارع بوعمامة احلرا�ش
الهاتف 83 021 36 87

ن�شر م�ضمون �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد  412/612/613ق.ا.م.ا

حم�ضر تبليغ �إنذار ل�سداد الدين عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
(طبقا لن�ص املادة  412من ق�.إ.م�.إ)

نحن الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�ش جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة ادناه الكائن مكتبها ب � 04شارع خل�رض بيدة احلرا�ش
لفائدة � //رشكة املياه و التطهري للجزائر امل�سماة �سيال �رشكة ذات ا�سهم املمثلة يف �شخ�ص مديرها
الكائن مقرها ب االجتماعي ب  97 //ح�ضرية بن عمر القبة اجلزائر
املختارة موطنها لدى مكتب الأ�ستاذة � //سويف ح�سيبة
الكائن مكتبها ب  //حي بو�سحاقي ف رقم  148باب الزوار
بعد االطالع على املواد  613/612/412/407/406من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على ال�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة :الدار البي�ضاء ق�سم التجاري /البحري  ،بتاريخ 19/03/20:رقم اجلدول 18/06015 :رقم الفهر�س 19/01526:املمهور بال�صيغة
التنفيذية ال�صادرة عن حمكمة  :الدار البي�ضاء بتاريخ 2019/07/14 :حتت رقم. 2019/873:
بعد االطالع على املواد 412/416/407/406:من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة بتاريخ 2019/07/22:و املر�سلة عن طريق ر�سالة م�ضمنة مع ا�شعار باال�ستالم و�صل
رقم00192300176:
اىل//عبد احلق مهدي ،
العنوان ب  //جتزئة  05جويلية قطعة رقم  1621-30باب الزوار اجلزائر
بناء على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ19/09/17 :
بناء على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ19/09/17 :
بناء على امر على عري�ضة ال�صادر عن رئي�س حمكمة الدار البي�ضاء بتاريخ 2019/10/02 :رقم الرتتيب  . 19/2922:املت�ضمن  " :ن�أذن لأي حم�رض ق�ضائي التابع ملجل�س ق�ضاء اجلزائر
بن�رش تكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية على نفقة الطالب "
كلفنا بالوفاء //عبد احلق مهدي  ،العنوان ب  //جتزئة  05جويلية قطعة رقم  1621-30باب الزوار اجلزائر
 .بتنفيذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور �أعاله و القا�ضي ب..:الزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ ت�سعمائة و ثمانية و �سبعني الف و مائة و �سبعة و خم�سني دينار جزائري و �ستة
�سنتيم (  978.157٫06دج ) مقابل ا�ستهالك املاء ال�رشوب للفرتة من الثالثي الثالث ل�سنة  2013لغاية الثالثي الثالث ل�سنة  2017و مبلغ مائة الف جزائري ( 100.000دج ) تعوي�ضا عن
ال�رضر و حتميله امل�صاريف الق�ضائية مببلغ  3500دج
احلقوق التنا�سبية مبلغ 65.266.24:دج -م�صاريف التنفيذ6798:دج .
�أي دفع مبلغ اجمايل قدره :مليون و مائة و ثالثة و خم�سون الف و �سبعمائة و واحد و ع�رشون دينار جزائري و ثالثون �سنتيم  1.153.721.30دج
و نبهناهم :بان لهم مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ الن�رش و اال نفذ عليهم جربا بكافة الطرق القانونية.
و لكي ال يجهل ما تقدم
-و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر �أعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازةالكائن مكتبنا بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم  01ال�رشاقة---------------------------------------------------
بناء على طلب ال�سيد(ة)  :بنك القر�ض ال�شعبي اجلزائري وكالة علي بومنجل
الكائنة ب � :شارع علي بومنجلي رقم  05والية اجلزائر و املتمثل يف �شخ�ص مديره
القائم يف حقه (ها ) الأ�ستاذ (ة)  :بلبنة فاطمة
�ضد  :فرياك ابن عليال�ساكن(ة) ب  :حي  30م�سكن عمارة ب رقم  10عني البنيان
بناء على �إنذار ل�سداد الدين موقع من طرف الأ�ستاذة بلبنة فاطمةبناءا على حم�رض التبليغ الر�سمي املتمثل يف :
حم�رض ت�سليم �إنذار ل�سداد الدين امل�ؤرخ يف  2019/05/12عن طريق ر�سالة بريدية م�ضمنة
بناءا على و�صل ار�سال ر�سالة بريدية م�ضمنة رقم 002 77 930 399بناءا على حم�رض ت�سليم انذار ل�سداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2019/07/04بناءا على حم�رض ت�سليم انذار ل�سداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2019/07/07
بناء على املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها  ،و بناء على �أمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية �صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة
ال�رشاقة بتاريخ  2019/09/29حتت رقم  19/ 4029فهر�س رقم  19/4114ي�أذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف  :حم�رض ت�سليم �إنذار ل�سداد الدين امل�ؤرخ يف
 2019/05/12عن طريق ر�سالة بريدية  ،املت�ضمن  ....(( :حيث انه و على هذا الأ�سا�س و مبوجب هذا الإنذار  ،نخربكم بوجوب االمتثال له و ذلك بت�سديد مبلغ 618.471.14
دج �أي �ستمائة و ثمانية ع�رش الف و اربعمائة و واحد و �سبعون دينار و �أربعة ع�رش �سنتيم  ،يف مدة �أق�صاها خم�سة ع�رش ( )15يوما من تاريخ ا�ستالمه .
و يعترب هذا �أخر �إنذار لكم  ،حيث �أنه و بعد انق�ضاء مهلة خم�سة ع�رش يوما  15يوما من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار �سوف ن�ضطر �إىل ا�ست�صدار �أمر بحجز و بيع املنقول وفقالأحكام املادة  124من الأمر  11/03امل�ؤرخ يف � 26أوت  2003املتعلق بالنقد و القر�ض ))....
املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/10/14:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة :اجللفة
ق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة

الو�سط2019/10/14:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة :اجللفة
ق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

حكم باحلجر

رقم اجلدول 19/01675 :رقم الفهر�س 19/02958 :تاريخ احلكم:
2019/09/26
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا
ح�ضوريا .يف ال�شكل :قبول اعادة ال�سري يف الدعوى .يف املو�ضوع:
افراغ احلكم ال�صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع عن حمكمة اجللفة
ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة وامل�ؤرخ يف 2019/02/21 :حتت رقم الفهر�س:
 19/00888واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي خليفي
حممود املودعة لدى �أمانة �ضبط املحكمة بتاريخ2019/05/05 :
حتت رقم 19/182 :وبالنتيجة احلكم مبا يلي :احلجر على املدعى
عليها متري �آ�سيا املولودة يف  1996/05/28ببلدية اجللفة والية اجللفة
لأبيها عبد القادر ولأمها م�سعودي خرية .و�أمر �ضابط احلالة املدنية
لبلدية اجللفة والية اجللفة بالت�أ�شري مبنطوق هذا احلكم على هام�ش
عقد ميالد املدعي عليها يف ال�سجالت الأ�صلية للحالة املدنية.
رف�ض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم الت�أ�سي�س .بذا �صدر هذا احلكم
و�أف�صح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة يف التاريخ املذكور �أعاله،
ول�صحته وقع على �أ�صله كل من الرئي�س و�أمني ال�ضبط.

رقم اجلدول 19/01960 :رقم الفهر�س 19/02996 :تاريخ احلكم:
2019/09/30
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا
ابتدائيا ح�ضوريا .يف ال�شكل :قبول اعادة ال�سري يف الدعوى �شكال.
يف املو�ضوع :افراغا للحكم ال�صادر عن حمكمة احلال بتاريخ:
 2017/10/18حتت رقم الفهر�س 17/3048 :اعتماد تقرير
خربة اخلبري خليفي حممود املودع لدى �أمانة �ضبط املحكمة
بتاريخ 2017/12/12 :حتت رقم الفهر�س 17/344 :وبالنتيجة
احلكم باحلجر على املرجع �ضدها �شبرية نوال املولودة بتاريخ
 1982/01/28باجللفة ابنة عطية وبيدي مباركة .وتعيني املرجع
زوجها طلحة بلعبا�س مقدما عليها لرعايتها وتويل �ش�ؤونها
ومتثيلها �أمام جميع الهيئات والأ�شخا�ص وذلك �إىل غاية �سقوط
التقدمي �أو �صدور حكم �أو �أمر خمالف والت�أ�شري به على هام�ش
عقد ميالدها وذلك ب�سعي من النيابة العامة .بذا �صدر هذا
احلكم و�أف�صح به جهارا يف اليوم ال�شهر وال�سنة املذكورين �أعاله،
و�أم�ضي �أ�صل هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�س و�أمني ال�ضبط.

الو�سط2019/10/14:

Par décision N° 515 du 03
octobre 2019 du Ministère de
l’Energie, un agrément définitif
portant autorisation d’exercice
de l’activité de stockage et de
distribution de gros de lubrifiants, a été accordé à la SARL
MATADOR ENERGY, sise à la
commune de Bouira, wilaya
de Bouira conformément aux
dispositions du décret exécutif
n°13-176 du 30 avril 2013
الو�سط2019/10/14:

Le Chiffre d’Affaires

الو�سط2019/10/14:
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FORMATION INTENSIVE

Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et venteT
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prÐts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les Ïcritures comptableT

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation
10 000DA
de 10h ,30 au 15h,30

Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900
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طريقة جديدة ل�سرقة �أموال
�أ�صحاب هواتف �أندرويد!
�أعلن خرباء �شركة « »McAfeeعرب
موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف �أكرث
من  10تطبيقات �ضارة بالهواتف الذكية
العاملة بنظام �أندرويد يف متجر« « oGo
.»gle Play
وقال الأخ�صائيون �إن قرا�صنة من
جمموعة « »AsiaHitGroupهم الذين
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �ضارة
يف املتجر ،و�أدخلوا فريو�سا حتت ا�سم
« ،»Sonvpayيت�سلل عرب �إ�شعارات
�صامتة .فبعد �أن يثبت التطبيق ،ير�سل
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي
حتت زره ا�شرتاكا «مقنعا» بخدمات
مدفوعة.
ولكي ال ي�شعر م�ستخدمو الهواتف
الذكية بهذه امل�صيدة ،ي�ستخدم الهاكرز
تقنيات ال تتطلب ت�أكيد التحديث
�أو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل
«.»SMS
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز
ب�سحب النقود مبا�شرة من ح�ساب الهاتف،
ويف الوقت نف�سه ،لن يجد امل�ستخدمون
�أي �أثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ
الر�سائل املر�سلة.

كيفية تفعيل و�ضع الت�أمني يف
نظام الت�شغيل �أندرويد باي

خا�صية جديدة يف «غوغل ماب�س»
ملتابعة عرو�ض املتاجر وال�شركات

تعتزم خدمة غوغل للخرائط الرقمية
«غوغل ماب�س» �إ�ضافة خا�صية جديدة تتيح
متابعة عرو�ض متاجر التجزئة ومعار�ض
وفاعليات ال�رشكات وغريها من الأحداث
ذات ال�صلة .و�أ�شار موقع «�سي نت دوت
كوم» املتخ�ص�ص يف التكنولوجيا �إىل �أنه
مُيكن البحث عن ال�رشكة� ،أو املتجر� ،أو
حتى املقهى الذي يريد امل�ستخدم متابعة
�أن�شطته ،ثم ينقر زر «فولو» لتظهر الأحداث
والعرو�ض وغريها من التحديثات على تبويب
«فور يو» على �صفحة «غوغل ماب�س» .وعلى
�سبيل املثال �سيعر�ض التبويب خرب �إ�ضافة

مقهى امل�ستخدم املف�ضل مث ً
ال نكهة جديدة
�إىل قائمة امل�رشوبات التي يقدمها� ،أو خرب
وجود تخفي�ضات يف متجره املف�ضل.
وقال بول كول مدير منتجات «غوغل ماب�س»
يف ر�سالة عرب الإنرتنت �إن اخلدمة �ستتيح
للم�ستخدمني �أي�ضاً معرفة الأن�شطة اجلديدة
قبل افتتاحها ،وتتيح اخلا�صية اجلديدة على
«غوغل ماب�س» لأ�صحاب ال�رشكات التي
مازالت قيد الإن�شاء� ،إن�شاء ح�ساب با�ستخدام
«غوغل ماي بيزن�س» ويظهر على خدمة
«غوغل ماب�س» حتت �شعار «قريباً» قبل افتتاح
ال�رشكة ر�سمياً بثالثة �أ�شهر.

كروم �سيتيح للم�ستخدم منع
تتبعه عرب الكوكيز

ك�شفت غوغل يف م�ؤمترها للمطورين عن طريقة جديدة تتيح مل�ستخدمي
مت�صفح كروم تقييد تتبعهم من قبل املعلنني عرب الكوكيز.
ومبوجب التحديثات اجلديدة ف�إن غوغل �ستتيح للم�ستخدم مبعرفة كل
ملفات الكوكيز املخزنة على جهازه وتوفر له خيار حلجب �أي منها.
ومل تك�شف غوغل بعد عن تفا�صيل �آلية العمل والواجهة التي �ستوفرها
يف املت�صفح ،لكنها �أكدت �أنها خطوة جديدة يف حماية كروم خل�صو�صية
م�ستخدميه وللأ�سف ال يعتمد املعلنني على الكوكيز فقط يف تتبع
امل�ستخدمني ،لذا ف�إن غوغل �ستخفف من مقدار املعلومات التي ير�سلها
املت�صفح للمعلنني وذلك من �أجل حماربة طرق التتبع الأخرى.
بح�سب غوغل ف�إن امل�ستخدمني يف�ضلون الإعالنات التي تراعي احتياجاتهم
واهتماماتهم ،لكن فقط �إن كان لديهم اخليار بالتحكم بتلك الإعالنات
وعلى م�ستوى عايل من ال�شفافية .وعلى ذكر ال�شفافية ،ف�إن ال�رشكة قدمت
�إ�ضافة مفتوحة امل�صدر ملختلف املت�صفحات تقوم ب�إخبار امل�ستخدم �إن
كان هناك جهات و�سيطة تتعامل مع الإعالنات التي تقدمها غوغل عرب
�شبكتها االعالنية .و�ستوفر غوغل الإ�ضافة قريباً على خمتلف املت�صفحات
مع �إتاحة نظام واجهة برجمية وت�شجع باقي ال�شبكات الإعالنية الإن�ضمام
�إليها للو�صول �إىل م�ستوى جديد من ال�شفافية مع امل�ستخدم� .أمازون تطلق
موقع خدمتها ال�سحابية  AWSباللغة العربية من �أجل املزيد من التو�سع
واالنت�شار ودعم التقنيني العرب� ،أعلنت �أمازون عن �إطالق اللغة العربية
ملوقع خدماتها ال�سحابية  ،AWSلتتيح للم�ستخدمني العرب الإطالع على
مئات املنتجات ال�سحابية لل�رشكة بلغتهم الأم .ي�أتي هذا مع خطة �أمازون
لإتاحة خمدمات  AWSيف البحرين �ضمن ال�رشق الأو�سط لت�ضاف �إىل 61
منطقة �أخرى ت�ضع فيها �أمازون خمدماتها يف  20منطقة جغرافية حول
العامل .املوقع لي�س مع ّرباً بالكامل ،لكنه على مايبدو قيد العمل لتعريب
�صفحاته الداخلية� ،إال �أن الواجهة الرئي�سية التي تعر�ض منتجات ال�رشكة
مبختلف ت�صنيفاتها معربة.
ن�أمل �أن ت�رسع �أمازون وتعريب كامل موقعها و�صفحاته الداخلية التي ت�رشح
املنتجات �أو طريقة الت�سعري لتب�سط عملية الإطالع على ما تقدمه من
خدمات �أو �رشائها.

يحمل الإ�صدار التا�سع من نظام
الت�شغيل �أندرويد باي Android
 Pie 9.0جمموعة رائعة من امليزات
اجلديدة لهواتف �أندرويد ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض التحديثات املميزة يف الت�صميم،
ومع ذلك ف�إن �إحدى �أهم ميزات الت�أمني
اجلديدة يف نظام الت�شغيل �أندرويد باي
هي دعمه لو�ضع ت�أمني جديد يحمل
ا�سم .Lockdown Mode
يتيح و�ضع الت�أمني Lockdown
للم�ستخدمني حماية بياناتهم اخلا�صة
من الأ�شخا�ص الغري امل�رصح لهم
بالو�صول �أو الل�صو�ص �أو حتى امل�س�ؤولني
عن تنفيذ القانون ،حيث �أنه يعمل على
�إيقاف ظهور الإ�شعارات على �شا�شة
الهاتف و�إيقاف ت�شغيل �أدوات ا�ست�شعار
ب�صمات الأ�صابع ،وميزة التعرف على
الوجوه ،وميزات التعرف على ال�صوت
عند ت�شغيله ليجعل من امل�ستحيل �إلغاء
قفل الهاتف ،لزيادة م�ستوى حماية
بياناتك.
على الرغم من �أن و�ضع الت�أمني
 Lockdownقد ال يكون م�ستخدماً
ب�شكل يومي ،ولكن من املهم جداً
معرفة كيفية تفعيله حت�سباً حلدوث
�أي �شيء طاريء يهدد خ�صو�صيتك
وبياناتك الهامة على الهاتف.
كيفية تفعيل و�ضع الت�أمني Lockdown
 Modeعلى هواتف �أندرويد:
يجب �أن تت�أكد من �أن هاتفك يعمل
ب�أحدث �إ�صدار من نظام الت�شغيل
�أندرويد وهو الإ�صدار التا�سع الذي
يحمل ا�سم �أندرويد باي Android
 9.0 Pieلال�ستفادة من هذا الو�ضع-

لذلك حتقق من حتديث نظام الت�شغيل
�أولاً على جهازك ،ثم اتبع اخلطوات
التالية:
•انتقل �إىل الإعدادات Settings
•ا�ضغط على تبويب الأمان واملوقع
Security & Location
•مرر للأ�سفل حتى ت�صل �إىل خيار
تف�ضيالت �شا�شة الت�أمني Lock
screen preferences
•ثم ا�ضغط على زر التبديل املوجود
بجوار عر�ض خيار الت�أمني Show
lockdown option
كيفية ا�ستخدام و�ضع الت�أمني
 Lockdownيف نظام الت�شغيل
�أندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�ضع� ،سيتم �إ�ضافة
زر � Lockdownإىل خيارات �إيقاف
الت�شغيل  Power Offو �إعادة الت�شغيل
 Restartو لقطة �شا�شة Screenshot
املوجودة يف القائمة التي تظهر عند
ال�ضغط على زر الت�شغيل كما هو وا�ضح
يف ال�صورة التالية:
عند تن�شيط و�ضع  Lockdownما
عليك �سوى التايل:
•ال�ضغط مع اال�ستمرار على زر ت�شغيل
هاتف �أندرويد
•ا�ضغط على �أيقونة  Lockdownمن
القائمة التي �ستظهر وبعدها �سيذهب
هاتفك على الفور �إىل �شا�شة القفل
و�سيتم �إخفاء جميع الإ�شعارات حتى
يتم �إلغاء قفل الهاتف با�ستخدام رمز
املرور

�إزالة مت�صفّح Kiwi
من متجر غوغل بالي

جذب مت�ص ّفح  Kiwiامل�ستند �إىل
 Chromiumاهتما ًما وا�سع النطاق
بني م�ستخدمي �أندرويد ،وات�سع هذا
االهتمام ال�شهر املا�ضي ،وذلك بعد
�أن �أ�ضاف الدعم لإ�ضافات كروم �سطح
املكتب ،بعد ذلك اختفى التطبيق من

متجر غوغل بالي ،حيث افرت�ض
البع�ض �أن الإزالة كانت ب�سبب دعم
الإ�ضافات� ،إال �أن ال�سبب احلقيقي
وراء ذلك ،هو قدرة املت�ص ّفح على
ت�شغيل فيديوهات يوتيوب يف اخللفية،
وهي وظيفة يفرت�ض �أن تكون حمفوظة
ملوقع يوتيوب الر�سمي مع اال�شرتاك
املدفوع.
بالتايل يتبلور �سبب �إزالة مت�ص ّفح Kiwi
يف انتهاكه فعل ًيا ل�سيا�سة غوغل ،ومع
ذلك ف�إن مت�ص ّفح كروم نف�سه يدعم
ت�شغيل مقاطع الفيديو مبا يف ذلك
يوتيوب يف اخللفية وذلك بعد تفعيل

خيار “�سطح املكتب”ً � ،
أي�ضا مت�ص ّفح
 Braveهو الآخر يت�ضمن �إعداد حمدد
لت�شغيل يوتيوب يف اخللفية ،بالتايل من
الناحية النظرية يجب حظر  Braveمن
املتجر!
و�إذا �أخذنا الأمر على نطاق وا�سع،
مبعنى “التطبيقات التي ميكنها ت�شغيل
يوتيوب يف اخللفية”� ،سيتم حظر ك ٍل
من كروم وفايرفوك�س و�أوبرا وغريها،
ريا �أ�شار فريق عمل املت�ص ّفح ب�أنه
�أخ ً
غوغل حال ًيا ت ُراجع �سبب الإزالة ،وفور
وجود �أي جديد فيما يتعلق باملو�ضوع
�سنُ�شاركه معكم.

في�س بوك تطلع على من�شوراتك اخلا�صة لتدريب الذكاء
ك�شف تقرير جديد ن�رشته
رويرتز عن تعاقد في�س بوك
مع عدد من املوظفني على
�شكل عقود م�ؤقتة لتدريب
�أنظمة الذكاء اال�صطناعي
لديها من خالل �إطالعهم
على من�شوراتك اخلا�صة �سواء
على في�س بوك �أو ان�ستغرام.
�أن
رويرتز
و�أو�ضحت
املتعاقدين مع في�س بوك
ي�ؤ�رشون على املن�شورات
التي يطلعون عليها بواحدة
من خم�سة ت�صنيفات رئي�سية
ح�سب م�ضمونها مثل (
�سيلفي ،طعام ،معامل طبيعية
و�شهرية) �أو منا�سبة املن�شور (
فعالية تخ�ص حياة امل�ستخدم،
ن�شاط معني) وعنا�رص التعبري

عن النف�س ( �آراء ،م�شاعر)
ونوايا امل�ستخدم ( التخطيط
لفعالية ما� ،إلهام الآخرين)
ومكان ن�رش املن�شور ( املنزل،
املدر�سة ،العمل ،اخلارج.
ويح�صل املتعاقدون على
عينات من من�شورات
تت�ضمن
امل�ستخدمني
من�شورات لقطات �شا�شة،
من�شورات مع تعليقات،
و�أحياناً
ا�سم
تت�ضمن
امل�ستخدم اخلا�ص ب�صاحب
املن�شور ومعلومات ح�سا�سة
�أخرى.
كما تالحظون هنا نقول
متعاقدين ولي�سوا موظفني
ر�سميني يف في�س بوك ،حيث
ا�ضطرت ال�رشكة �إىل التعاقد

مع �رشكة  Wiproالهندية
التي قامت بدورها بتوظيف
� 260شخ�ص مل�ساعدة
في�س بوك يف تدريب الذكاء
ال�صنعي من خالل عر�ض

املحتوى عليه ومراقبة كيفية
تعرفه عليه و�أ�شارت رويرتز
�إىل �أن تعاون في�س بوك مع
ال�رشكة املذكورة قدمي حتى
عام .2014
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”في�سبوك“

توقيف �إعالن لرتامب
ب�سبب لفظ بذيء

ك�شف تقرير جديد ن�رشه موقع ”بيزن�س
�إن�سايدر“ الأمريكي� ،أن حملة دونالد ترامب
لالنتخابات الرئا�سية الأمريكية  ،2020دفعت
مليون دوالر مقابل حملة �إعالنية بد�أت من
� 24سبتمرب املا�ضي حتى الأول من �أكتوبر
اجلاري ،واعتمدت يف معظم حمتواها على
الت�ضليل واملعلومات اخلاطئة ،ولكن كل هذا
مر مرور الكرام بف�ضل �سيا�سة ”في�سبوك“
اجلديدة للتعامل مع املحتوى الذي ين�رشه
ال�سيا�سيون على املن�صة ولكن التقرير �أ�شار
�إىل �أن �أحد تلك الإعالنات مت وقفها الحتوائها
على لفظ بذيء ،وهو ”عاهرة“ الذي و�صف
به املحتوى املر�شح الرئا�سي الدميوقراطي
جو بايدن.
و�أو�ضح التقرير �أن حملة ترامب راجعت
الإعالن مرة �أخرى ،وقامت با�ستبداله بادعاء
غري مبني على دليل حول ا�ستعداد بايدن لدفع
مليار دوالر لأوكرانيا مقابل قيام احلكومة
ب�إقالة املحقق الذي يقوم بالتحقيق يف ن�شاط
وممار�سات �رشكة ابنه.

املهرجان الدويل للمو�سيقى
ال�سيمفونية باجلزائر

انطلقت �أم�س ال�سبت باجلزائر فعاليات
املهرجان الثقايف الدويل ال 11للمو�سيقى
ال�سيمفونية مب�شاركة م�رص ك�ضيف
�رشف بتقدمي عر�ض من تن�شيط اجلوق
ال�سيمفوين لأوبريا اجلزائر بقيادة لطفي
�سعيدي و �أداء ال�سوي�رسية-الكوبية �أنا
ها�سلري و ال�شاب اجلزائري عماد الدين
ادوح و فرقة « رنيم» بقيادة وئام بن عمر
حمودة �أمام جمهور غفري.
يف هذا ال�صدد مت اعداد برنامج ي�ضم
ع�رشين عر�ضا خمتلفا لل�سهرة االفتتاحية
لهذا املهرجان الذي �سيدوم اىل غاية 17
�أكتوبر ب�أوبريا اجلزائر بوعالم-ب�سايح
بقيادة لطفي �سعيدي الذي ا�ستهل ال�سهرة
بتقدمي « افتتاح� ,سالم الفر�سان اخلفيفة»
لفران�س فان �سوبي ( )1895-1819و «
�أرلييزيان يتبع رقم  « 2و « تورييادور»
جلورج بيزت ( )1875-1838و « الرق�صة
رقم  »8لأنطونني ليوبولد دفوراك (-1841
. )1904

العا�صمة

 4ماليري دج لتهيئة
الطرقات

مت تخ�صي�ص غالف مايل بقيمة  4مليار
دج لإجناز �أ�شغال تهيئة لطرقات بلدية
ح�رضية عرب عديد بلديات والية اجلزائر,
ح�سبما افاد به اليوم الأحد املدير
الوالئي للأ�شغال العمومية ,م�شريا �إىل
الأ�شغال و�ستنطلق يف نوفمرب الداخل
و�أو�ضح عبد الرحمان رحماين يف ت�رصيح
�أن م�صالح والية اجلزائر ر�صدت غالف
مايل بقيمة  4مليار دج (يف اطار �صندوق
ال�ضمان والت�ضامن للجماعات املحلية)
لإجناز �أ�شغال ت�شمل  77عملية تهيئة
و�إعادة االعتبار لطرقات ح�رضية و�شبه
ح�رضية عرب  57بلدية بالعا�صمة التي مت
ت�سجيلها و�ستنطلق �أ�شغالها �شهر نوفمرب
الداخلو�ست�شمل هذه العملية ,ي�ضيف ذات
امل�صدر ,ع�رصنة و�إعادة ت�أهيل الطرقات
البلدية و �شق امل�سالك و فك العزلة عن
بع�ض املناطق وكذا �صيانة عديد حماور
الطرق الوالئية.

www.elwassat.com

�ستكون حا�ضرة يف �سيال القادم

الكاتبة "جيجيقة براهيمي " تك ّرم فرانز فانون
�أح�سن مزروق

عادت الأ�ستاذة اجلامعية و
الكاتبة «جيجيقة براهيمي «
بعد � 9سنوات من الغياب عن
الت�أليف برواية « فرانز فانون
« ال�صادرة حديثا عن دار
خيال للن�رش والرتجمة بربج
بوعريريج والتي غا�صت فيها
باجلانب التاريخي معتمدة على
منابع خمتلفة نهلت منها لأجل
تقدمي �شخ�صية فانون من عدة
زوايا ،كطبيب وك�صحفي
وكديبلوما�سي وكواحد من
�أبرز املفكرين الذين متيزوا
بعمق �أطروحاتهم و�شجاعة يف
التّحليل للعديد من املظاهر
ال�صحية والثقافية وال�سيا�سية
...
ّ
تت�ألف ال ّرواية من جانب تاريخي

ّ
يغذيه اجلانب اخليايل الذي
اتخذ من كتابات فرانز فانون
الع�صب احليوي ،وهذا لأجل
التط ّرق �إىل ظاهرة اجلنون
يف احلقبة اال�ستعمارية ،حيث
�ضحايا اجلنون ال يختلفون
عن �ضحايا مراكز التّعذيب.
يف رواية فرانز فانون ،يلتقي

ّ
الطبيب احلاذق مع مريامة
التي يعاجلها على اثر ا�صابتها
باجلنون ...يلتقي كذلك مع
�أ�سماء مه ّمة يف تاريخ النّ�ضال
التحرري :باتري�س امريلومومبا
قائد حركة التح ّرر يف الكونغو،
كوامينكروما �صاحب فكرة
الوحدة االفريقية و�أحد رموز

غانا الثورية...
تروم ال ّرواية تكرمي الطبيب
فرانز فانون ،وهذا جزاء ما
قدمه للثورة اجلزائرية من
دعم ومتثيل دبلوما�سي مهيب.
حماولة ال�ستعادته من منفاه
الذي لزمه وهو مغرو�س يف
�أر�ض اجلزائر يف الطارف
حتديدًا .واجلدير بالإ�شارة
يعترب هذا العمل الثاين
للأ�ستاذة اجلامعية «جيجيقة
براهيمي « بعد رواية « نزيف
الرمانة « احلائزة على جائزة
وكالة نا�سا
علي معا�شي للمبدعني ال�شباب
 2010وهي رواية انفتحت
على ظاهرة الإرهاب الديني
 ,وباملنا�سبة �رضبت الكاتبة
موعدا للقراء يف ال�صالون
�أعلنت وكالة الف�ضاء الأمريكية «نا�سا»،
الدويل للكتاب لبيه ا�صدارها �أنها اكت�شفت �رسبا من الكويكبات مكونا
بالتوقيع .
من  16كويكبا يتجه نحو الأر�ض خالل

 16كويكب ًا مدمر ًا تتجه
نحو الأر�ض

على �إثر عملية نوعية لأمن والية �أدرار

البليدة

حجز 10كلغ و  595.7غ من الكيف
و 12.85غ من م�سحوق القنب الهندي

توزيع �أكرث من 6000
وحدة �سكنية

يف �إطار حماربة الإجتار غري امل�رشوع
باملخدرات  ،متكنت فرقة مكافحة
املخدرات التابعة للم�صلحة الوالئية
لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية �أدرار يف
اليومني الأخريين من حجز كمية من
املخدرات م�شكلة من (�)110صفيحة معدة
ومهيئة للمتاجرة بها بوزن �إجمايل مقدر
بـ 10كلغ و  595.7غ من مادة الكيف املعالج
و 12.85غ من م�سحوق القنب الهندي مع
توقيف ثالثة �أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم
مابني  35و � 40سنة  .جاءت العملية بناءا
على معلومات م�ؤكدة مفادها حماولة
�إدخال كمية معتربة من املخدرات انطالقا

من املدن ال�شمالية الغربية للوطن ب�إجتاه
املدن اجلنوبية  ،ليتم على �إثرها �إنتهاج
خطة عمل حمكمة �أف�ضت �إىل حتديد
مكان افراد ال�شبكة الإجرامية و توقيف
�شخ�صني م�شتبه فيهما يف حالة تلب�س على
منت �أحد املركبات ال�سياحية  ،ليتم بعد
تفتي�ش املركبة حجز الكمية ال�سالفة الذكر
و حتويلهم مبا�رشة �إىل مقر امل�صلحة على
ذمة التحقيق مع توقيف �رشيك لهما يف وقت
الحق ،بعد ا�ستيفاء جميع �إجراءات التحقيق
الأويل مت تقدمي امل�شتبه فيهم �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة.
�أحمد باحلاج

الأربعاء القادم بوهران

«الأدب والأدباء بني الوظيفة واملنهج»
مو�ضوع ندوة علمية
�سي�شكل مو�ضوع «الأدب والأدباء
بني الوظيفة واملنهج» حمور �أ�شغال
ندوة علمية ينظمها مركز البحث يف
الأنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية
الأربعاء القادم بال�سانية بوهران ,
ح�سبما علم �أم�س الأحد لدى املنظمني
وت�أتي هذه الندوة التي تنظمها وحدة

البحث حول الثقافة واالت�صال والآداب
واللغات والفنون بذات املركز لإثراء
م�رشوع البحث الوطني حول «معجم
�أدباء اجلزائر يف القرن الع�رشين» الذي
ت�رشف عليه وزارة التعليم والبحث
العلمي  ,وفق ذات امل�صدر.

تيارت:

حجز �أزيد من  11كلغ من الكيف املعالج
متكنت م�صالح �أمن والية تيارت م�ؤخرا من
تفكيك �شبكة وطنية خمت�صة يف املتاجرة
باملخدرات وحجز �أزيد من  11كلغ من
الكيف املعالج ح�سبما �أفادت به ذات
امل�صالح و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن العملية
متت بناء على معلومات تلقتها فرقة البحث
والتدخل التابعة مل�صلحة ال�رشطة الق�ضائية
لأمن والية تيارت الأ�سبوع املا�ضي حول
�شبكة خمت�صة يف ترويج املخدرات يف

عدد من الواليات �إنطالقا من والية غليزان
وتتخذ من والية تيارت منطقة عبور.
ومت توقيف �شخ�صني وحجز  11كلغ و180
غرام من الكيف املعالج على منت �سيارة
ببلدية الرحوية ,كما �أ�شري �إليه وبعد حتويل
ملف الق�ضية على قا�ضي التحقيق لدى
حمكمة تيارت ,مت ايداع املوقوفني احلب�س
امل�ؤقت بتهمة تكوين �شبكة �إجرامية لرتويج
املخدرات.

�رصح الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين ،ب�أن
طهران تو�صلت �إىل �أدلة تك�شف منفذي
الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية يف
البحر الأحمر يوم اجلمعة وقال روحاين
يف �أعقاب حمادثات عقدها �أم�س الأحد
يف طهران مع رئي�س الوزراء الباك�ستاين
عمران خان� ،إنه عر�ض تلك الأدلة على
�ضيفه الباك�ستاين ،م�ضيفا �أن التحقيقات
�ست�ستمر حتى التو�صل �إىل النتائج
النهائية وف�ضح املنفذين الأ�سا�سيني
للهجوم.
و�أعلنت
طهران
يف
وقت
�سابق
�
أن ناقلة
النفط
ا
ل
إيرانية
Sabiti
تعر�ضت
لهجوم
ب
�صاروخني
يف
البحر
ا
ل
أحمر
قبالة
�سواحل جدة.
وقالت اخلارجية الإيرانية �إن الهجوم
نفذ «من منطقة قريبة» من خط عبور
الناقلة دون اتهام �أي جهة بالوقوف
وراءه ،يف حني نفت �رشكة ناقالت النفط
الإيرانية تقارير �إعالمية نقلت عنها �أن
ال�صاروخني �أطلقا من ال�سعودية.

من
عرب
قبل
عنه

�سيت�سلم �أكرث من  6000م�ستفيد
خمتلف الربامج ال�سكنية املنجزة
تراب والية البليدة مفاتيح �سكناتهم
نهاية ال�سنة اجلارية ,ح�سبما �أعلن
�أم�س الأحد املدير الوالئي لل�سكن
و�أو�ضح طارق �سوي�سي �أنه «�سيتم توزيع
قبل نهاية ال�سنة اجلارية نحو  6277وحدة
�سكنية على امل�ستفيدين منها بحيث تندرج
احل�صة الأكرب من هذه ال�سكنات �ضمن
�صيغة العمومي الإيجاري وكذا املوجهة
للق�ضاء على ال�سكن اله�ش والبالغ عددها
 4813وحدة �سكنية».

«هواوي»

نتعر�ض ملليون هجوم
�إلكرتوين يوميا
�أكد امل�س�ؤول الأمني يف �رشكة هواوي «جون
�سوفولك»� ،أن �رشكته تتعر�ض لنحو مليون
هجوم �إلكرتوين يوميا ،ت�ستهدف من خالله
�أجهزة الكمبيوتر وال�شبكات اخلا�صة بها ،ويف
تقرير ن�رش يف ال�صحف اليابانية ،نقل عن
�سوفولك قوله �إن مثل الهجمات الإلكرتونية
التي تعر�ضت لها «هواوي» ترتكز يف الأغلب
على �رسقة بروتوكوالت الإنرتنت ،وهو �أمر
لي�س مفاجئا ،كونها واحدة من ال�رشكات
الرائدة عامليا يف جمال �شبكات اجليل
اخلام�س �إال �أن ال�رشكة ال�صينية كانت قد
اتهمت احلكومة الأمريكية بت�صعيد الهجمات
الإلكرتونية �ضدها ،كجزء من احلملة
املنظمة واملكثفة التي ت�شنها وا�شنطن،
ح�سبما ذكر موقع «فورب�س» الإلكرتوين
ويف �سبتمرب املا�ضي ،زعمت «هواوي» �أن
جهاز �إنفاذ القانون الأمريكي هدد و�أجرب
و�أغرى املوظفني احلاليني وال�سابقني يف
ال�رشكة ،كما نفذ هجمات �إلكرتونية للت�سلل
�إىل �شبكات «الإنرتانت» و�أنظمة املعلومات
الداخلية يف ال�رشكة.

الأ�سبوع اجلاري و�أو�ضح مركز درا�سات
الأج�سام القريبة من الأر�ض « «CNEOS
�أن كوكب الأر�ض ي�شهد و�صول ما جمموعه
 7كويكبات� ،إىل م�سافة قريبة ،بداية من
الثالثاء � 8أكتوبر و�أفاد ب�أن «حجم �أكرب
كويكب من بني هذه املجموعة ،يزيد عن
الهرم الأكرب من �أهرامات اجليزة» ،الفتا يف
الوقت ذاته �إىل �أن «هذه الكويكبات �ستقرتب
من الأر�ض مب�سافات �آمنة للغاية� ،إال �أن
�أحدها �سيكون قريبا للغاية من الأر�ض».
وتابع املركز�« :سيتخطى هذا الكويكب
الأر�ض من م�سافة ت�صل �إىل ما يقارب 351
�ألف ميل ،ما يزيد قليال عن امل�سافة بني
الأر�ض والقمر» ،م�شريا �إىل �أن «املجموعة
التالية من الكويكبات اقرتبت من الأر�ض يف
وقت مبكر من �صباح الأربعاء � 9أكتوبر.

�شركة كبرية متول و�صول
نيمار لريال مدريد
جنح فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد
يف التو�صل �إىل اتفاق مع �رشكة «�أديدا�س»
الأملانية ال�شهرية ،للح�صول على م�ساعدة
مالية يف �صفقة �ضم الربازيلي نيمار �إىل
النادي امللكي ومبوجب االتفاق �سيتوجب
على ال�رشكة �صاحبة العالمة التجارية
العاملية يف التجهيزات الريا�ضية ،دفع
مبلغ يرتاوح بني  70و  80مليون يورو للنادي
امللكي ،ما يجعل النادي ميلك املزيد من
الفر�ص للدخول يف مفاو�ضات �ضم مهاجم
باري�س �سان جريمان� ،إذ قد ت�صل �صفقة
رحيل نيمار عن باري�س �إىل  200مليون
يورو ،وهو ما ي�رص عليه مالكو النادي
علما ب�أنه ان�ضم للفريق يف �صيف 2017
من البار�سا مقابل  222مليون يورو وارتبط
ا�سم الربازيلي نيمار ب�إمكانية الرحيل عن
الفريق الباري�سي خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املا�ضية ،و�سط ترقب من ريال
مدريد وبر�شلونة الإ�سباين وترغب ال�رشكة
الأملانية يف ر�ؤية نيمار بالقمي�ص الأبي�ض
لتوجه �رضبة قوية ملناف�ستها �رشكة نايكي
باملقابل ف�إن ليوناردو ،املدير الريا�ضي
ل�سان جريمان ،يخطط لتمديد عقد
نيمار ملدة مو�سمني ،وبالتايل ف�إن ارتباط
الالعب الربازيلي بباري�س �سينتهي يف
�صيف  2024بدال من  ،2022وفقا ملوقع
« »Le10Sportالفرن�سي وي�أتي ذلك يف
ظل �أن العديد من التقارير �سبق و�أكدت �أن
نيمار يخطط لف�سخ عقده مع �سان جريمان
يف ال�صيف املقبل.

