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�سكان "خ�سرة " مب�ستغامن 
يطالبون مب�ساريع نوعية 

تقع  التي  خ�رضة  بلدية  مازالت 
م�ستغامن  والية  �رضق  اأق�سى 
املن�ساآت  حيث  من  فقرية 
والتجهيزات وامل�ساريع التنموية 
بذلت  التي  املجهودات  فرغم 
يف  االأخرية  ال�سنوات  خالل 
املحلية  التنمية  بعجلة  الدفع 
اإداريا  التابعة  البلدية  بهذه 
البلدية  تعاين  ع�سعا�سة  لدائرة 

من نق�ص يف امل�ساريع ال�سكنية 
ذات  للم�ساريع  وا�سحا  وغيابا 
وان  خا�سة  اال�ستثماري  الطابع 
فالحي  بطابع  متتاز  البلدية 
م�ستغلة  غابية غري  ثروة  ومتلك 
لتن�سيط ال�سياحة الغابية ويعاين 
بطالة  من  خ�رضة  بلدية  �سباب 
املقاهي  على  باكرا  اأحالتهم 
التي يق�سون فيها اأوقات الفراغ 

ببلدية  اجلامعي  ال�سباب  ويدفع 
خ�رضة فاتورة غياب اأي م�رضوع 
ا�ستثماري جتني من ورائه البلدية 
مداخيل مالية اأو يتم على اأ�سا�سه 
ومتتاز  هذا  ال�سباب  توظيف 
بلدية خ�رضة مبوقعها اجلغرايف 
تكون  الأن  يوؤهلها  الذي  الهام 
واأن  خا�سة  هاما  جتاريا  ممرا 
اإىل والية �سلف البلدية تقع عرب الطريق الوطني  رقم 11 املوؤدي 

وو�سط  وم�ستغامن  والعا�سمة 
�سكان  يحّمل  املوؤهالت  هذه 
واملنتخبني  امل�سوؤولني  خ�رضة 

ركب  تاأخر  م�سوؤولية  املحليني 
التنمية بالبلدية.

خبر في 
صورة

جمرم خطري يف قب�سة اأمن 
القالة بالطارف

توقيف  من  القالة  دائرة  باأمن  االأول  احل�رضي  االأمن  عنا�رض  متكن 
القالة  مدينة  من  ينحدر  العمر  من  الثالث  العقد  يف  خطري  جمرم 
اأمر بالقب�ص والقا�سي يف حقه عقوبة ال�سجن  املعني �سادر  �سده 
العمدي  احلرق  جناية  عن  االأوىل  ق�سايا   عدة  يف  لتورطه  املوؤبد  
الأمالك الدولة  والثانية عن جناية ال�رضقة املقرتنة بظرف التعدد 
ق�سائي  ملف  اجناز  ليتم  الغري  ملك  حتطيم  جنحة  وكذا  والك�رض  
اأمر  حقه  �سدر يف  اأين  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام  وتقدميه 

باحلب�ص املوؤقت. 
رزق اهلل �شريف

الأمن يحجز 187 دراجة نارية 
ب�سيدي بلعبا�س خالل اأوت 

اأمن  عنا�رض  متكنت 
بلعبا�ص  من  والية  �سيدي 
نارية  دراجة   187 حجز 
حملة  التم�سيط  خالل 
لح  م�سا تها   د قا لتي   ا
اأوت  �سهر  خالل  االأمن 
ا�ستهدفت  املن�رضم والتي 

اأ�سحاب الدراجات النارية،
جاءت  احلجز   عملية 

الأ�سباب خمتلفة �سواء لعدم توفر اخلوذة اأو كامت ال�سوت، باالإ�سافة 
اإىل  ال�رضعة املفرطة ،  وكذا لعدم حيازة اأ�سحابها للوثائق القانونية 
التاأمني، وعدم حيازة رخ�سة  بوثائق  تعلق منها  ما  الالزمة، خا�سة 
اخلوذة  و�سع  عدم  وكذا  النارية،  الدراجات  بقيادة  موؤهلة  �سياقة 
�سائقي  �سد  حتريرها  مت  التي  االأخرى،  املخالفات  من  وغريها 
�سيدي  اأحياء  الرعب  يف  تثري  كانت  والتي  املحجوز  الدراجات 

بلعبا�ص وكثريا ما كانت ت�ستعمل يف ال�رضقة عن طريق الن�سل.
حممد بن ترار.

�سباك متنقل للكا�سنو�س يجوب 
البلديات واملناطق النائية 

االإجتماعية  للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  املحلية  الوكالة  عمدت 
لتقدمي  متنقل  �سباك  توفري  اإىل  اجللفة  بوالية  اأجراء  غري  للعمال 
عرب  احلقوق  ذوي  كذا  و  وموؤمنيه  للم�سرتكني  ال�سندوق  خدمات 
علم من مدير  ما  النائية، ح�سب  ومناطقها  الوالية  بلديات  خمتلف 

الوكالة املحلية، وليد خرياين.
نظمها  التي  املفتوحة  االأبواب  هام�ص  على  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح 
ال�سندوق )من 08 اإىل 14 من ال�سهر اجلاري( يف اإطار تفعيل ال�سبل 
ن�ساطه  �سي�ستهل  الذي  املتنقل  املكتب  ت�سخري   « اأن  االإعالمية، 
�سيا�سة  تنفيذ  اإطار  يف  ياأتي  البريين  ببلدية  اجلاري  االأ�سبوع  بحر 
مقراته  خارج  ال�سندوق  خدمات  لتقريب  الو�ساية  واإ�سرتاتيجية 

الرئي�سية«.
و يهدف االإجراء وفق ال�سيد خرياين اإىل جانب ترقية نوعية اخلدمات 
)االأداءات( اإىل �سمان تقريب االإدارة من املواطن ال�سيما باإ�ستهداف 
ومناطق  بعيدة  ببلديات  القاطنني  احلقوق  وذوي  امل�سرتكني 
االإجتماعية  وتاأميناتهم  ملفاتهم  لتتبع  التنقل  عليهم  ي�سعب  معزولة 

بال�سندوق.

توقف التزويد مبياه ال�رضب كليا 
املدية  بو�سط  بلديات  عدة  يف 
انطالقا من حمطة ال�سخ وادي 
�سد  و  �سفة  ببلدية  املرجة 
غريب بوالية عني الدفلى ب�سبب 
�سهدتها  التي  اجلوية  التقلبات 
املنطقة، ح�سبما  علم اأم�ص من 

اجلزائرية للمياه.
واأ�ساف امل�سدر اأن الرياح القوية 
يف  كهربائية  اأعطاب  يف  ت�سببت 
الكوابل التي تزود حمطة ال�سخ 
عنه  جنم  مما  املرجة  بوادي 

ال�رضب  مياه  لتوزيع  كلي  توقف 
نحو بلدية املدية م�سريا اإىل اأن 
للجزائرية  التابعة  ال�سيانة  فرق 
للمياه و موؤ�س�سة توزيع الكهرباء 
للمدية تعمالن على قدم  والغاز 
و�ساق لت�سليح ال�سبكة الكهربائية 

التي تزود املحطة.
كما ت�سبب اتالف م�سخة للمياه 
مبحطة ال�سخ ب�سد غريب الذي 
بلديات  ع�رضة  حوايل  يزود 
بوالية املدية يف انقطاع تام يف 
الذي  امل�سدر  ح�سب  يعملون التزويد،  االأعوان  اأن  اىل  اأ�سار 

التجهيزات  ا�ستبدال  على  حاليا 
مياه  �سخ  ال�ستئناف  املت�رضرة 

ال�سد.

الرياح ت�سطر طائرة اجلولة 
اجلزائرية للنزول بق�سنطينة  

ا�سطّرت �سهرة اأم�ص طائرة تابعة للخطوط اجلوية اجلزائرية اإىل النزول 
احتياطيا مبطار حممد بو�سياف يف ق�سنطينة، بعد الرياح القوية التي 
هّددت �سالمتها، وهي التي كانت قادمة من مطار بر�سلونة متوجهة نحو 
اأين دفع �سوء االأحوال اجلوية نحو  مطار هواري بومدين يف العا�سمة، 
اإقدام طاقم الطائرة اإىل الهبوط يف مطار ق�سنطينة حفاظا على �سالمة 

امل�سافرين يف انتظار التكفل بهم لنقلهم اإىل العا�سمة.

انقطاع الكهرباء يف ملعب اأول نوفمرب  

بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب  �سهد 
الكهربائي  التيار  انقطاع  وزو 
التي  املقابلة  اأطوار  خالل 
القبائل  �سبيبة  فريق  جمعت 
�سمن  الغيني  كوناكري  وحافيا 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  مناف�سة 
ن�سابها  اإىل  املور  تعود  اأن  قبل 

اأنفا�ص  توقفت  اأين  الكهربائي،  التيار  امللعب  غدارة  وت�ستعيد  جمددا 
االأن�سار يف املدرجات يف ظل التخوف من اخل�سارة على الب�ساط، ومنح 

نقاط الفوز اإىل الفريق املناف�ص.

توقيف توزيع املياه يف عدة بلديات باملدية ب�سبب 
اأعطاب تقنية 

الذي  اجلوي  اال�سطراب  ت�سبب 
ال�سبت،  ليلة  البليدة  والية  �سهدته 
واليات  من  العديد  غرار  على 
تقنية  اأعطاب  ت�سجيل  يف  الوطن 
ت�سببت يف انقطاع التيار الكهربائي 
باملاء  التموين  يف  تذبذب  كذا  و 
من  العديد  م�ستوى  على  ال�رضوب 

بلديات الوالية. واأو�سحت املكلفة 
مديرية  م�ستوى  على  باالإعالم 
الغاز،  و  الكهرباء  توزيع  امتياز 
الرياح  اأن  لواأج،  بودة،  خديجة 
االأمطار  �ساحبت  التي  القوية 
ت�سببت يف  ت�ساقطت  التي  الغزيرة 
على  واأغ�سانها  االأ�سجار  ت�ساقط 

عن  اأ�سفر  ما  الكهربائية  ال�سبكة 
يف  ت�سببت  تقنية  اأعطاب  ت�سجيل 
بالعديد  الكهربائي  التيار  انقطاع 
ال�سكنية  والتجمعات  االأحياء  من 
خا�سة تلك الواقعة باجلهة ال�رضقية 
امل�سدر،  نف�ص  وح�سب  بالوالية. 
ال�سكنية  االأحياء  من  عدد  ت�سجل 

الواقعة ببلدية االأربعاء وكذا و�سط 
واحل�ساينية  وقروار  بوينان  مدينة 
التموين  يف  انقطاعا  جر،  ووادي 
بالطاقة الكهربائية منذ ليلة اأم�ص 
ال�سبت ب�سبب اأعطاب تقنية نتيجة 
التي  لالأمطار  الغزير  الت�ساقط 

�ساحبها هبوب رياح قوية.

انقطاعات يف التموين باملاء ال�سروب والكهرباء بالبليدة 

حممد اأمني
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عزل من وزارة العدل بعد اإ�شداره مذكرة التوقيف �شد �شكيب خليل

�سريف اأحد �سحايا النظام البوتفليقي على 
راأ�س ال�سلطة الوطنية لتنظيم النتخابات

�شكلت عودة حممد �شريف وزير العدل ال�شابق على راأ�س ال�شلطة الوطنية لتنظيم االنتخابات جدال وا�شعا على مواقع 
التوا�شل االجتماعي بني مرحب ملا يتمتع به الرجل من نوع من امل�شداقية خا�شة اأنه اأحد �شحايا النظام ال�شابق، 

وبني م�شكك كون �شريف عمل يف الوزارات ال�شابقة .

ع�شام بوربيع

وكان جميء حممد �رشيف وزير العدل 
الوطنية  ال�سلطة  راأ�س  على  ال�سابق 
املفاجاأة  مبثابة  االنتخابات  لتنظيم 
للكثري من املتتبعني لل�ساأن ال�سيا�سي، 
بقدوم  رحبت  االآراء  اأغلب  اأن  اإال 
ال�سابق الذي  العدل  �رشيف كونه وزير 
والذي   ، ال�سابق  النظام  �سحية  كان 

وزير  توقيف  اإ�سدار مذكرة  وراء  كان 
وهو  خليل،  �سكيب  ال�سابق  الطاقة 
والعديد  �رشيف  كلف  الذي  القرار 
بوتفليقة  نظام  غ�سب  االإطارات  من 
وزارة  من  عزله  اإىل  واأدى  ال�سابق، 

العدل.
االنتخابات  لتنظيم  الوطنية  ال�سلطة 
�رشيف  حممد  راأ�سها  على  جاء  والتي 
ال�سخ�سيات  من  العديد  ت�سمنت 

املجاالت  خمتلف  من  واالإطارات 
�سواء من احلقل االإعالمي على غرار 
قطاع  من  اأو  ذراع،  علي  االإعالمي 
ال�سيا�سية،  العلوم  يف  ودكاترة  العدالة 
اإال اأن احلدث البارز هو تروؤ�س حممد 
لهذه  االأ�سبق  العدل  وزير  �رشيف 
وح�سب  االأخري  هذا  كون  ال�سلطة، 
العديد من العارفني قريب من النزاهة، 
والتي  املعتدلة  ب�سخ�سيته  ومعروف 

ما من �سك اأنها �ستحظى بقبول ن�سبي 
�سخ�سية  كونها  العام،  الراأي  و�سط 
وال�رشامة  النزاهة  اإىل  اأقرب  متيل 

ونظافة اليد .
وقد ا�ستهر حممد �رشيف خالل توليه 
�سكيب  ق�سية  يف  العدل  وزارة  حقيبة 
خليل وزير الطاقة ال�سابق ، عندما كان 
�رشيف هو امل�سوؤول االأول عن اإ�سدار 
مذكرة توقيف دولية �سد �سكيب خالل 

فيما يعرف بق�سايا �سونطراك . لكن 
تنحية حممد �رشيف  �رشعان ما متت 
من من�سبه كوزير للعدل واإحالته على 
النظام  �سحايا  اأحد  لي�سبح  الهام�س 

البوتفليقي .
كل هذه املوؤ�رشات تدل على اأن �رشيف 
اأهلته  التي  املوا�سفات  بع�س  ميلك 
كان  اأنه  ، خا�سة  املن�سب  لتويل هذا 
�ساحب قرارات �سجاعته ، جعلته يف 

مرمى رموز النظام ال�سابق . تن�سيب 
االنتخابات  لتنظيم  الوطنية  ال�سلطة 
�سيكون   ، �رشيف  حممد  راأ�سها  وعلى 
اإىل  التوجه  نحو  االأوىل  اللبنة  مبثابة 
منت�سف  يف  �ستكون  التي  الرئا�سيات 
يوؤكد  ما  وهو  القادم،  دي�سمرب  �سهر 
اإىل  الذهاب  يف  اجلادة  واالإرادة  النية 
جديد  رئي�س  عن  تف�سي  انتخابات 

منتخب  للجزائر .

قال باأن اللجنة �شتمكن ال�شعب من اختيار روؤ�شائه بكل حرية و�شفافية

تزكية حممد �سريف على راأ�س ال�سلطة الوطنية
 امل�ستقلة لالنتخابات

تزكيته  بعد  �شريف  حممد  يهنئ  •    االأرندي   
ال�سلطة  اأع�ساء  االأم�س  زكى 
االنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية 
حممد  االأ�سبق  العدل  وزير 
�رشيف على راأ�س للجنة الوطنية 

امل�ستقلة لالنتخابات.
الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  ورافع 
حممد  لالإنتخابات  امل�ستقلة 
له  كلمة  اأول  يف  االأم�س  �رشيف 
اللجنة،  راأ�س  على  تزكيته  بعد 
نوفمرب  اأول  بيان  مرجعية  على 
طياته  يف  يحمل  اأنه  قال  الذي 
كان  التي  اجلزائر  برنامج 

ين�سدها ال�سهداء.
مهام  بان  �رشيف  حممد  و�سدد 
ال�سهل  لي�س باالأمر  ودور هيئته 
كونها  جدا،  ثقيلة  و�ستكون 
من  كانت  ملهام  تتكفل  �سوف 
قبل من �سالحيات اأربع وزارات 
كاملة من بينها الداخلية والعدل 

واخلارجية«.
باأن  املتحدث  اعترب  حني  يف 
لالإنتخابات  امل�ستقلة  ال�سلطة 
ال�سعبية  لل�سيادة  ترجمة  تُعترب 
امل�ساعي جاءت  “كل هذه  واأن 

ممار�سها  اأمام  الفر�سة  لتُتيح 
اأ�سار  اإذ  -ال�سعب-،  احلقيقي 
للمادتني  مرة  والأول  القانون 
تعبري  وهو  الد�ستور  من  و8   7
وا�سح لتج�سيد االإدارة ال�سعبية، 
�ستمكن  اأنها  »كما  م�سيفا 
اختيار  من  اجلزائري  ال�سعب 

روؤ�سائه بكل حرية و�سفافية.«
من  باأن  �رشيف  حممد  واأكد 
جت�سيد  هو  الهيئة  مهام 
معتربا  الدولة،  بناء  وا�ستكمال 
ينعم  باأن  للعمل  �ست�سعى  الهيئة 
الكاملة  بحقوقه  املواطن 
يفر�سه  ما  اإال  قيد،  اأي  دون 
القانون، الذي يطلق عليه عبارة 
م�سيفا  والقانون،  احلق  “دولة 
ربط  همزة  �ستكون  ال�سلطة   «
ال�ساعد  واجليل  الثورة  جيل 
جيل  “نحن  قائال   ،2 لالألفية 

اأ�سبال اال�ستقالل«.
عدة  االإنتخابات  �سلطة  وت�سم 

�سخ�سيات و�سباب من بينهم:
خدميي  نورالدين،  قمري   «
احلفيظ،  عبد  ميالط  احلاج، 

م�رشاوي  حممد،  �سعداوي 
�سويف  �سعيدة،  حمزاوي  حنان، 
ب�سري،  �سي  �سورية  ليلى، 
دا�سي،  اأمال  جمالل،  بوخالفة 
م�سطفى،  اأمني  عبداهلل  بن 
بورقازن  الرحمان،  عبد  �سبلي 
بن  �رشيف  حممد  عادل، 
بو�سالل،  �سلوى  ميهوب، 
مو�سى،  عمارة  حممد،  دخو�س 
علي بن زادي، بودي�سة را�سية، 
بردان  حممد،  بركاين  بقاط 
ر�سيد، مزراج منري، مناد ب�سري، 
خافان  حل�سن،  حممد  زغيدي 
�سويف  قدور،  اهلل  عبد  كرمي، 
رحموين  جمال،  بوخالفة  ليلى، 
ربيع،  بوغرارة  الرحمان،  عبد 
عدالة  ذراع،  علي  كوثر،  كركو 

م�سعود، فري�ساوي ح�سان.

االأرندي يهنئ حممد 
�شريف بعد تزكيته 

هناأ االأمني العام بالنيابة حلزب 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 

عز الدين ميهوبي حممد �رشيف 
لل�سلطة  رئي�سا  تزكيته  اإثر  على 
الوطنية امل�ستقلة لالإنتخابات.

تزكية  ميهوبي  الدين  عز  ثّمن 
لل�سلطة  رئي�سا  �رشيف  حممد 
لالإنتخابات،  امل�ستقلة  الوطنية 
معربا عن ارتياحه وتقديره لهذا 
و�سفهم،  حد  على  االإن�ساف 
تهانيه  اأخل�س  اإليه  »ويرفع 

متمنيا له ولل�سلطة التوفيق.«
عرب  ميهوبي  عزالدين   وكتب 
تزكية  »بعد  الفاي�سبوك  موقه 
�رشيف  رئي�سا  االأ�ستاذ حممد 
امل�ستقلة  الوطنية  لل�سلطة 
التجمع  يعرّب  لالنتخابات، 
عن  الدميقراطي  الوطني 
ارتياحه وتقديره لهذا االختيار 
والكفاءة  اخلربة  على  املوؤ�س�س 
ويرفع  واالإن�ساف،  والنزاهة 
له  متمنيا  تهانيه  اأخل�س  اإليه 
تعزيز  يف  التوفيق  ولل�سلطة 
وحماية  الدميقراطي  امل�سار 

االإرادة ال�سعبية .«
اإميان لوا�س

بعد دعوتها للم�شاركة يف �شلطة االنتخابات

ان�سمام جمعية العلماء امل�سلمني لهيئة الو�ساطة

اأنهى مهام االأمني العام للهيئة العليا امل�شتقلة ملراقبة االنتخابات 

بن �سالح يوقع على قانوين ال�سلطة 
امل�ستقلة وقانون النتخابات  

علي بن فلي�س:

ل ميكنه تاأطري  النظام النتخابي املعَدّ
انتخابات رئا�سية

العلماء  جمعية  اأعلنت 
عن  اجلزائريني  امل�سلمني 
االن�سمام  على  موافقتها 
الوطنية  ال�سلطة  لع�سوية 
قائلة  لالنتخابات،  امل�ستقلة 
اأجل  من  تاأتي  خطوتها  اأن 
اختيار  جت�سيد  يف  امل�ساهمة 
على  واملحافظة  ال�سعب 
يف  مطالبه  حتقيق  اأ�سواته  
ال�سيا�سية  االأزمة  من  اخلروج 

التي متر بها البالد منذ ال22 
يف  وجاء   . الفارط  فيفري 
درا�سة  بعد  اأنه  اجلمعية  بيان 
الع�سوي  القانون  م�رشوع 
طرف  من  امل�ستقلة  لل�سلطة 
املكتب الوطني للجمعية تبني 
انه ي�ستجيب لفعاليات احلراك 
كل  وحتويل  ا�ستقاللية  من 
بيد  كانت  التي  ال�سالحيات 
االنتخابات  تنظيم  يف  االإدارة 

ال�سلطة  اإىل  عليها  واالإ�رشاف 
البيان  واأ�ساف ذات  امل�ستقلة 
على  توافق  اجلمعية  اأن 
ال�سلطة  هذه  اإىل  االن�سمام 
يف  لت�سورها  اال�ستجابة  بعد 
كما  و�سالحياتها  ت�سكيلها 
بحق  االحتفاظ  على  اأكدت 
اأي  لديها  ثبت  اإن  االن�سحاب 
اإخالل مبا هو وارد يف القانون 

الع�سوي .

وقع رئي�س الدولة عبد القادر 
القانونني  �سالح على  بن 
بال�سلطة  املتعلقني  الع�سويني 
لالنتخابات  امل�ستقلة 
يف  وبنظام باالنتخابات، 
العام  االأمني  مهام  اأنهى  حني 
للهيئة العليا امل�ستقلة ملراقبة 

االنتخابات فوؤاد خملوف.
قام االأم�س رئي�س الدولة عبد 

ما  ح�سب  �سالح  بن  القادر 
اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  اأفاد 
على  القانونني  بالتوقيع 
بال�سلطة  املتعلقني  الع�سويني 
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات 

وبنظام االنتخابات اجلزائر.
رئي�س  اأنهى  اأخرى  جهة    من 
�سالح  بن  القادر  عبد  الدولة 
مهام االأمني العام للهيئة العليا 

امل�ستقلة ملراقبة االنتخابات 
اأو�سح  حيث  خملوف،  فوؤاد 
الدولة  البيان  »رئي�س  ذات 
اأنهى  �سالح  بن  القادر  عبد 
االأحد 15 �سبتمرب 2019 مهام 
االأمني  خملوف  فوؤاد  ال�سيد 
امل�ستقلة  العليا  للهيئة  العام 

ملراقبة االنتخابات«.
اإميان لوا�س

احلريات  طالئع  حزب  اأكد 
الرئا�سية  »االنتخابات  باأن 
واقعية  االأكرث  املخرج  ت�سكل 
واالأقل  طريقا  االأق�رش  و 
على  للبلد  وكلفة  خطرا 
امل�ستويات ال�سيا�سية واالأمنية 
واالجتماعية  واالقت�سادية 

وهذا ح�سب بيان للحزب.
طالئع  حزب  ا�سرتط  و 
له  بيان  احلريات  يف 
برئي�س  اجتماعه  عقب 
فلي�س  بن  علي  احلزب 
ال�رشوط  ال�سيا�سية  توفر 
والقانونية  واملوؤ�س�ساتية 
على  امل�ساعد  واملحيط 
ال�سعب  ميّكن  اقرتاع  تنظيم 
من  مرة،  والأول  اجلزائري، 
ممار�سة، حقه، بكل حرية، يف 

اختيار رئي�س للجمهورية .
ال�سلطة  اإن�ساء  وبخ�سو�س 
النظام  وتعديل  االنتخابية 
ي�سكالن  اأنهما  قال  االنتخابي 
يف  ملحوظا  اإيجابيا  تقدما 
املمار�سة االنتخابية الوطنية؛ 
وحتى واإن كانت ال تزال هناك 
، بع�س النقائ�س يف املنظومة 
تعلق  فيما  خا�سة  االنتخابية 
بالطابع الدائم لل�سلطة عو�س 
فقط  وخا�سة  موؤقتة،  هيئة 
املقبل  الرئا�سي  باال�ستحقاق 
قرار  كل  اأن  باعتبار  وهذا 
نهائي متعلق باالآلية االنتخابية 
باالإ�سالحات  اأ�سا�سا  يرتبط 
التي  واملوؤ�س�ساتية  الد�ستورية 
لرئي�س  بال�رشورة،  �ستعود، 
اأ�سار  كما  املقبل  اجلمهورية 

احلريات  طالئع  حزب  رئي�س 
اإن عدد اأع�سائها الذي بلغ 50 
ع�سوا، قد يعّقد ويثقل عملية 
وفيما  �سمنها  القرار  اتخاذ 
يتعلق بالنظام االنتخابي، اأ�سار 
النظام  اأن  احلريات  طالئع 

االنتخابي املعتمد عموما.
اأن  اإىل  احلزب  ذات  واأ�سار 
ل  املعَدّ االنتخابي  »النظام 
تاأطري  ميكنه  وا�سع  ب�سكل 
ب�سمانات  رئا�سية  انتخابات 
احلريات  حيث  من  مقبولة 
واأن  وامل�سداقية،  وال�سفافية 
ظاهرة  على  النهائي  الق�ساء 
عملية  هي  االنتخابي  التزوير 
اأخلقة  ب�رشورة  اأي�سا  مرتبطة 
املمار�سات ال�سيا�سية واحلياة 

العامة«.

حممد �شريف يوؤكد:

ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات مطلب �سعبي حتقق
الوطنية  ال�سلطة  رئي�س   ك�سف 
ووزير  لالنتخابات  امل�ستقلة 
�رشيف  حممد  االأ�سبق  العدل 
 50 طرف  من  تزكيته  عقب 
 ، العا�سمة  باجلزائر  ع�سوا 
هدفنا  االأكرب  من  اجلانب  اأن 
متكني  يف  االأ�سا�سي يتمثل 
واجبه  تاأدية  من  املواطن 
وبكل  حرية  بكل  الوطني 
يحتاج  فهذا  وعليه  جدية، 
كافة   طرف  من  تعبئة  اإىل 
اإعطاء  مع  االإعالم  و�سائل 
للهيئة  الكاملة   التو�سيحات 
هذا  اأن  موؤكدا  ال�ستقالليتها، 
اجلزائري   �سي�سمح   لل�سعب 
م�ستقبال  روؤ�سائه  اختيار  من 

بكل حرية و�سفافية.و
الأن  املواطنني  �رشيف  دعا   
يف  فعاال  عن�رشا  يكونوا 
يف  جتندهم  عرب  االقرتاع 
ملمار�سة  الناخبة  الكتلة  تعبئة 
املواطنني  بح�سور  حقوقهم 

مكاتب  من  كل  يف  اجلزائريني 
هذا  و�سيكون  والفرز  االقرتاع 
مربزا  اجلميع،  مراأى  على 
�ستكون  ال�سعبية  اللجان  اأن 
امل�ستوى  على  موجودة 
املراقبة  اأن  موؤكدا  الوطني  
م�سوؤولية  هي   املوؤ�س�ساتية 
الوالئية  وامتداداتها  اللجنة 
واملحلية حيث طالب �سخ�سيا 
ال�سعب ملرافقتهم  بتكليف من 
االقرتاع   مكاتب  تاأطري  يف 
الت�سويت  عملية  على  وال�سهر 
االقرتاع  عملية  يف  والت�سجيل 
فهذا مطلب �سعبي  لذا فالبد 
الأن  فعليا  املواطن  اإقناع  من 
الكالم ال يكفي لوحده لذا البد 
االإرادة  ل�سمان  من جت�سيد 
�سارم  بتاأطري  االقرتاع  حرية 

وحكيم .
املتحدث  ذات   واأو�سح 
ال�سلطة  بربنامج  يتعلق  فيما 
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات  

يف  مرة  الأول  التي  اأن�ساأت 
حتمل  يف  والتي  اجلزائر 
من  اأبعادا  فريدة  م�سمونها 
موؤكدا »ولهذا  بح�سبه،  نوعها، 
عمل  برنامج  على  �سنعتمد 
اأ�س�س  على  حقيقي مبني 
جتنيد  تتطلب  التي   جديدة  
امللتزمة  والكفاءة  التفكري 
ال�سادقة ،  القناعات  الأ�سحاب 
القانون  عن  االإعالن  مع 
اأعمالها  لتنظيم  الداخلي 
وت�سليط برناجمها على املدى 
على  باالعتماد   وذلك  الق�سري 

املوارد الب�رشية«.
واأكد  حممد �رشيف  اأن ال�سعب 
اأخذ  مرة   الأول  اجلزائري  
مطالبه  االأمور  لتحقيق  بزمام 
�ساغية،  اآذانا  اأخذت  والتي 
يجعلهم  ما  ذلك  اأن  مو�سحا 
الذي  الد�ستور  حول  متفائلني 
يف  منح�رشا  يبقى  لن  اأنه  قال 
كان  كما  التقليدية  املوؤ�س�سات 

ذات  ثمن  كما  قبل،  ذي  من 
واعتربه  امل�سعى  املتحدث 
ال�سعبية  املطالب  ثمرة 
واال�ستجابة احلكيمة والب�سرية  
التي يتمتع بها م�سوؤويل اجلي�س 
اتخذ  الذي  ال�سعبي  الوطني 
ال�سعب  ورافق  عاتقه  على 
ملمار�سة حقوق املواطنة بكل 

�سيادة وحرية .
االعتماد  يخ�س  وفيما 
التلفزيونية   على  املناظرات 
لالنتخابات  املرت�سحني  بني 
مت  القادمة  والتي  الرئا�سية 
االنتخابات  يف  جت�سيدها 
اأ�سار  الرئا�سية  التون�سية، 
ال�سلطة  اأن  �رشيف  حممد 
لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية 
املبادرة  بهذه  التفكري  ب�سدد 
االإجماع  طريق  عن  يتم  وهذا 
عليها بامل�ساورات مع ال�سلطة 
وو�سائل  ال�سيا�سية  واالأحزاب 

ف.ن�شرينحكيم مالك  االإعالم.

ف.ن�شرين
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�سارة بومعزة 

واأكد بن �صالح على التزامه بالبحث 
عن حلول جتاوز املرحلة احلا�صمة، 
رئا�صية  انتخابات  لتنظيم  والتو�صل 
ت�صتويف �رشوط النزاهة وال�صفافية، 
يف  الد�صتورية  لل�رشعية  م�صتندا 
بداية  الدولة  رئي�س  من�صب  بلوغه 
الأمة  ملجل�س  كرئي�س  �صفته  من 
املجل�س  فتوى  بح�صب  اأو  �صابقا 
يف  با�صتمراره  لحقا  الد�صتوري 

من�صبه.
ال�رشوط  توفري  بخ�صو�س  ورافع 
قائال  الرئا�صيات،  بتنظيم  اخلا�صة 
تدريجيا  مت  الهدف  حتقيق  اأن 
الفاعلني  خمتلف  دعوة  من  بداية 
بغر�س  �صامل  حوار  يف  لالنخراط 
واأنه  توافقية،  حلول  ل�صيغ  الو�صول 
مت قبول اخلطوة من طرف �رشائح 
احلوار  جلنة  يف  جت�صد  وا�صعة 
وطنية  �صلطة  لإن�صاء  والتو�صل 
مثنيا  النتخابات،  لتنظيم  م�صتقلة 

على اأع�صاء اللجنة باعتبار حتملهم 
م�صجال  املهمة،  تاأدية  مل�صاق 
باأجوار احلرية  ارتياحه ملا و�صفها 
التي طبعت عملية احلوار، بالإ�صافة 

للمقرتحات التي تو�صلت لها.
لها  توكل  �صلطة  ان�صاء  اأن  واأكد 
من  بداية  النتخابات  تنظيم  مهمة 
غاية  اإىل  الناخبة  الهيئة  ا�صتدعاء 
ا�صتجابة  ميثل  النتخابات  نتائج 
تغيري  يف  ال�صعب  لتطلعات  ملمو�صة 
دعا  اأنه  مو�صحا  احلكم،  نظام 

وتو�صيعها  امل�صاورات  ل�صتكمال 
ملمو�صة،  حقيقة  ال�صلطة  لت�صبح 
احلكومة  على  الأمر  نف�س  �صاحبا 
املادية  الو�صائل  كل  و�صع  اأجل  من 
واللوجي�صتيكية وكافة اأ�صكال الدعم 
بيد هذه ال�صلطة لتتمكن من تنظيم 

النتخابات يف اأح�صن الظروف.
الع�صوي  القانون  وبخ�صو�س 
لالنتخابات  امل�صتقلة  لل�صلطة 
وقانون النتخابات امل�صادق عليهما 
اأن العملية متت وفقا  موؤخرا، فاأكد 

للنهج الت�رشيعي و�صول لتوقيعه على 
اخلطوات،  ا�صتيفاء  بعد  القانونني 
تغيريات  اأدخال  الن�صني  اأن  قائال 
كبرية م�صت النهج الذي كان معمول 
به يف النتخابات، موؤكدا اأنها جواب 
بالإ�صافة  لـ«امل�صككني«،  وا�صح 
لكونها ترجمة للتغيريات املتما�صية 
تطهري  عرب  ال�صعبية  املطالب  مع 
�صيا�صة  وابعاد  الدولة  تاأطري 
انتخابات  وتكري�س  الالعقاب 

حماطة بكل �رشوط النزاهة.

بال�صكر  توجه  ثانية  جهة  من 
بخ�صو�س  الع�صكرية  للموؤ�ص�صة 

مرافقة املرحلة.
ل�رشورة  الدولة  رئي�س  وتطرق 
النتخابات  تنظيم  ا�صتعجال 
الرئا�صية يف ظل الفراغ وال�صعوبات 
البالد،  تعرفها  التي  القت�صادية 
يطبع  ما  هو  الرتياح  اأن  قائال 
غالبية  التحاق  بعد  املرحلة 
املواطنني بنهج الإ�رشاع يف التوجه 

لالنتخابات الرئا�صية بح�صبه.

قال اأنه مت توفري كل �سروط ال�سفافية، رئي�س الدولة:

النتخابات الرئا�سية �ستنظم يف 12 دي�سمرب
حدد رئي�س الدولة عبد القادر بن �سالح، خالل الكلمة التي األقاها م�ساء اأم�س، تاريخ اخلمي�س 

ال�سالحيات  اإطار  يف  تاأتي  اأنها  الرئا�سية، مو�سحا  لتنظيم االنتخابات  كموعد   2019 12 دي�سمرب 
الد�ستورية املخولة له، بعد التوقيع على مر�سوم رئا�سي خا�س با�ستدعاء الهيئة الناخبة، متوجها 

للمواطنني بدعوة التجند بجعله موعد انطالق م�سار جديد.

ل�صكان  الحتجاجية  الوقفة   دفعت 
اجلاري،  الأ�صبوع  بحر  مترنا�صت 
للميدان  للنزول  الولئية   بال�صلطات 
للطريق  الكارثية  الو�صعية  ملعاينة 
الولية  بني  الرابط   01 رقم  الوطني 
�صالح،  عني  الإدارية  واملقاطعة 
اإيفاد  مبطلب  ال�صارع  مت�صك  رغم 
التاأخر  لتدارك  وزارية  حتقيق  جلنة 
بجهة  ودعمه  الطريق  تعبيد  يف 

ازدواجية.
ال�صلطات  الأحد  اأم�س  قامت يوم 
الولية  وايل  راأ�صها  وعلى  الولئية 
املجل�س  ورئي�س  اجلياليل  دومي 
امل�صالح  مبعية  الولئي  ال�صعبي 

الوطني  الطريق  مبعاينة  امل�صرتكة 
تامنغ�صت  بني  الرابط   01 رقم 
واملقاطعة الدارية عني �صالح املمتد 
يف  املوجود  كلم،   700 م�صافة  على 
والتي  الهرتاء  من  متقدمة  حالة 
�صاهمت خالل الع�رشين �صنة الأخرية 
حوادث  ملعدلت  مقلق  ارتفاع  يف 
�صناع  وياأتي حترك  املميتة،  املرور 
القرار بالولية مبا�رشة بعد 24 �صاعة 
املنظمة  الحتجاجية  الوقفة  من 
للمطالبة  اجلامعي  املركز  مقابل 
بالبالد  العليا  لل�صلطات   بتدخل جاد 
وزارية  لإعادة  حتقيق  جلنة  واإيفاد 
تهيئة الطريق ودعمه بجهة ازدواجية 

بني  الوحيدة  الو�صل  همزة  باعتباره 
ووليات  مترنا�صت  الولية  عا�صمة 
ثم  ومن  الوطن  وغرب  و�رشق  �صمال 
ملعدلت  املقلق  للتزايد  حد  و�صع 

اإرهاب الطرقات .
فاعلة  حملية   اأن  جمعيات   ومعلوم 
وعرائ�س  �صكاوى  رفعت  قد 
بالبالد  العليا  احتجاجية  لل�صلطات 
الوزارة  الدولة،  رئا�صة  راأ�صها  وعلى 
الأوىل، وزارة النقل والأ�صغال العمومية 
ووزارة الداخلية واجلماعات املحلية 
للمطالبة  ب�رشورة  القليم  وتهيئة 
اأمني  حتقيق  لفتح  العاجل  التدخل 
حقيقية  على  للوقوف  وق�صائي 

التجاوزات واخلروقات التي �صاحبت 
املر�صودة  الأموال  �رشف  عملية 
يظهر  مل  والتي  الطريق  ذات  لرتميم 
لها اأثر على اأر�س الواقع وذلك ب�صبب 

تفاوت الأدوات الرقابية .
ممثلو  اأكد  فقد  بالذكر  جدير 
بولية  الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
دولتي  مع  احلدودية  مترنا�صت 
جملة  يرف�صون  اأنهم  والنيجر  مايل 
جوا  اليهم  الوزراء  زيارة  وتف�صيال 
على  للوقوف  برا  القدوم  مف�صلني 
الو�صعية  مع  ال�صكان  معاناة  حقيقة 
الكارثية للطريق الوطني رقم واحد .

اأحمد باحلاج 

موظفون  وهميون ون�ساء يحر�سن ليال 

التحقيقات يف ت�سيري  احلظائر قد تع�سف 
بالعديد من امل�سوؤولني 

اأفاد رئي�س النقابة الوطنية لل�صيادلة 
الندوة  اأن  بلعمري  م�صعود  اخلوا�س 
الوطنية حول املوؤثرات العقلية التي 
تكري�س  يف  �صت�صاهم  اليوم،  �صتنظم 
لتح�صني  ميدانيا  املجهودات  كل 
لل�صيادلة  والأمنية  املهنية  الظروف 
منها التعجيل بتحيني القانون 04/18 
الذي ننتظر امل�صادقة عليه من قبل 
التنفيذي  املر�صوم  ون�رش  الربملان 
الأدوية  من  النوع  هذا  لت�صيري 

احل�صا�صة خالل الأيام القادمة.
اأم�س  املتحدث  ذات  اأو�صح  و 
»�صيف  برنامج  يف  ا�صت�صافته  لدى 
الأوىل  الإذاعية  للقناة  ال�صباح« 
الن�س  ي�صدر  اأن  املنتظر  من  باأنه 
منذ  نوعه  من  الأول  التنظيمي 
الر�صمية  اجلريدة  يف  ال�صتقالل 
ليبا�رش  القادمة  القليلة  الأيام  خالل 

التقني  ليحدد الإطار  به  العمل 
من  العقلية  املوؤثرات  بيع  لت�صيري 
باجلملة  والبيع  ال�صترياد  الت�صنيع 
رئي�س  ح�صب  الن�س  يوؤّطر  كما 
يف  و�رشفها  حيازتها  عملية  النقابة 
ال�صيدليات وكذلك كيفية و�صفها من 

قبل الأطباء
الهدف  اأن  بلعمري،  م�صعود  واأو�صح 
»الق�صاء  هو  الندوة  هذه  تنظيم  من 
منها  يعاين  التي  ال�صعوبات  على 
ال�صيادلة يف ت�صيري املوؤثرات العقلية 
موجهة  اأ�صا�صية  اأدوية  تعد  التي 
اجلوانب  جميع  يف  معينني  ملر�صى 
والأمني  والقانوين  التقني  �صواء 
�صنوات  ثالث  منذ  عملنا  حيث 
بهذه  اخلا�صة  القوانني  تغيري  على 
الأدوية بالتن�صيق بني وزارتي ال�صحة 

والعدل«.

قانون  تعديل  اأن  بلعمربي  واأ�صاف 
04/18 الذي مت اإ�صداره يف دي�صمرب 
رفع  يف  امل�صاهمة  �صاأنه  2004  من 
ال�صيادلة  على  امل�صاكل  من  العديد 
واأن توؤمن لهم ظروف العمل وتو�صح 
العقلية  املوؤثرات  بهذه  العمل  كيفية 
من  الكثري  ورفع  دقيقة  ب�صفة 
املالب�صات وكذا ملء الفراغ القانوين 
حتيني  تاأخر  �صبب  املوجود وعن 
القانون ون�رش قائمة م�صبوطة لأدوية 
ممار�صة  ل�صمان  العقلية  املوؤثرات 
املهنة يف و�صع اآمن، اأبرز املتحدث 
»حيث  جداول  و�صع  مت  اأنه  ذاته 
وزارة  ر�صميا  ال�صحة  وزارة  را�صلت 
للتبليغ  والداخلية  والدفاع  العدل 
بهذه اجلداول على م�صتوى الوليات 
اجلهات  قبل  من  لعتمادها   48 الـ 
يف  بلعمربي  تطرق  الو�صية ، كما 

التي  امل�صاكل  عن  حديثه  معر�س 
الفراغ  ب�صبب  ال�صيادلة  منها  يعاين 
القانوين يف �رشف املوؤثرات العقلية، 
منها العتداءات التي و�صلت اإىل حد 
القتل اإىل جانب �صجن بع�صهم، واأكد 
القانون اجلديد  »من خالل هذا  اأنه 
�صيتم معاقبة كل من يحاول العتداء 
على �صيديل اأو تهديده للح�صول على 
الدواء بطريقة غري قانونية باحلب�س 

والغرامة املالية«.
القانون،  حتيني  عرب  �صيتم،  اأنه  كما 
»بو�صفة  ي�صمى  ما  على  الق�صاء 
من  لي�صت  هي  -التي  املحاباة« 
ميكنه  ل  الذي  ال�صيديل  م�صوؤولية 
التفريق بينها وبني الو�صفة العادية- 
للن�س  مطابقة  قانونية  بو�صع 

القانوين.
ف.ن�سرين 

رئي�ص النقابة الوطنية لل�سيادلة اخلوا�ص م�سعود بلعمري:

مر�سوم جديد لتحديد كيفية بيع املوؤثرات العقلية

ال�سكان يتم�سكون مبطلب ايفاد جلنة وزارية للتحقيق

ال�سلطات الولئية تعاين الو�سعية الكارثية للطريق 
الوطني 01 بتمرنا�ست

التي  التحقيقات  فجرت 
يف  جلان  التحقيق  با�رشتها 
ت  يا ل لو ا ت   ا مقر و ت    يا لبلد ا
ت�صيري  يف  كربى  جتاوزات  عن 
الب�رشية  واحلظائر  املوارد 
بية  لغر ا ت   يا ل لو با ية   لبلد ا
تكلف  كانت  والتي  وبلدياتها  الغربية 
تندرج يف  مالية كربى  البلديات  مبالغ 

اإطار نهب املال العام .
املوارد  ت�صيري  جمال   ففي 
اللجان  الب�رشية  وقفت 
من  عن  وجود  الع�رشات 
يتلقون  الذين  املوظفني  الوهمني 
احل�صور  دون  عادية،  اأموالهم  ب�صفة 
من  اأغلبهم  العمل  مقرات  اإىل 
املنظفات  زيادة  وكذا  الأمن  اأعوان 
وبينت  هذا  املكتب،  اأعوان  على 
املوظفني  من  بع�س  اأن  التحقيقات 
يف  ال�صامية  الإطارات  من  املقربني 
البلديات  والوليات  وكذا  من زوجات 
واطارات  اأعمال  رجال  واأخوات 
اإىل  يوما  يح�رشوا  مل  �صامية  والذين 
مقرات عملهم ويتلقون  اأموالهم ب�صفة 
عادية، ما كلف اخلزينة العمومية ماليري 
ال�صلف  وليتي  و�صجلت  الدينارات 
عدد  اأكرب  ووهران  وغليزان  وتلم�صان 
حني  يف  امل�صبوهني،  من  املوظفني 

مدانني  باحلب�س  موظفني  ت�صجيل  مت 
وا�صتغالل  الر�صوة  ق�صايا  يف  النافذ 
املن�صب ومت اعادة اإدماجهم  بطريقة 
م�صبوهة  تتقدمهم �صكرترية وايل ولية 
تلم�صان  ال�صابق التي �صبطت يف حالة 
فقد  ذلك  اإىل  �صف  بالر�صوة،  تلب�س 
بع�س  يف  موظفات  وظفن  اإح�صاء  مت 
اأمن  وحرا�س  اأعوان  برتبة  الوليات 
اأكرث الت�صاوؤلت  حول  ليليني ما يطرح 
.  من  امل�صبوهة  التوظيفات  هذه 
وجود  التحقيقات  ك�صفت  اآخر  جانب 
جتاوزات كربى تخ�س ت�صيري احلظائر 
املركبات  من  املئات  اإح�صاء  مت  اأين 
اإىل  تعود  التي  والقدمية  املحطمة 
يف  مركون  بع�صها  والتي  ال�صبعينات 
من  ملدة  عقود  البلديات  حظائر 
وقطع  الوقود  ت�صتهلك  اأنها  اإل  الزمن 
مبالغ  دفع  اإىل  الغيار  بالإ�صافة 
ما  وت�صحيمها  زيوتها  وتغيري  تنظيفها 
�صبق  حيث  العام،  للمال  تبديدا  يعترب 
بتلم�صان  الأوىل  الق�صية  فجرت  واأن 
يف  �صامي  مب�صوؤول  اطاحت  والتي 
البلديات  بع�س  �صجلت  كما  الولية، 
ا�صتهالك ما ميكنه �رشاء عتاد جديد 
للحظرية  ما خلق اأكرث من ت�صاوؤل قد 

يطيح  بالعديد من  امل�صوؤولني .
حممد بن ترار

القت�صادية  ال�رشطة  م�صالح  با�رشت 
واملالية حتقيقات معمقة يف  الت�صيري 
الوطنية  املايل  للجمعيات 
م�صتوى  على  واملحلية  والولئية 
حتديد  طريقة  اأجل  البلديات  من 
املالية  وطرق  مواردها  ت�صيري 
على  ت�رشف  التي  �رشفها  واجلهات 
بها  ح�صلت  التي  دعمها  والطرق 
اأجل  من  مواردها  املالية  وذلك  على 
ابعادها عن  ال�صاحة ال�صيا�صية  وجعلها 
اأ�صحاب املال الفا�صد . هذا  لعبة يف 
التحقيق  من  مقربة  م�صادر  واأ�صارت 
من  بتعليمة  جاء  الإجراء  هذا  اأن 
من  لالأمن  وباأمر  العامة  املديرية 
بلقا�صم  الأختام  حافظ  وزير  العدل 
الجتاه  حتديد  من  زغماتي  وذلك 
ال�صيا�صي للجمعيات واإبعاد ا�صتغاللها 
من قبل رجال املال  يف توظيف عملها 
الربنامج  الريا�صي  خلدمة  اأو  الثقايف 
�صاأن  ومن  هذا   ، للمرت�صح  ال�صيا�صي 

اجلمعيات  تك�صف  العملية  اأن  هذه 
اأيدي  يف  لعبة  كانت  التي  والنوادي 
اأحزاب  خا�صة  ال�صيا�صية  الأحزاب 
عن  �صنوات  ناهيك  ال�صلطة  لعدة 
ا�صتغاللها  مت  التي  املنظمات  بع�س 
يف توظيف دعمها ال�صعبوي يف خدمة 
منظمات  غرار  �صيا�صية  على  اأجندة 

اجلامعات واملجاهدين والعمال .
من جهة اأخرى قد تك�صف التحقيقات 
دعما  تلقى  جمعيات  وجود  عن 
قبل  اخلارج   خا�صة  من  كبريا 
الأجندة  بع�س  تخدم  التي  تلك 
وتاأتي  ما،  جلهة  الثقافية  وال�صيا�صية 
عملية التحقيق بغية و�صع النقاط على 
احلروف وابعاد  الهياكل اجلمعوية عن 
دون  وذلك  ال�صيا�صية  خللق  التوازن، 
امل�صا�س بحق الأ�صخا�س يف التحزب 
الطار  خارج  لكن  ال�صيا�صي  والعمل 

اجلمعوي املنظم .
حممد بن ترار

من اأجل اإبعادها عن ال�سيا�سة وباأمر من زغماتي

التحقيق يف الت�سيري املايل للجمعيات 
الوطنية والولئية  والبلدية 

من  الع�رشات  اأم�س  يوم  جتمهر 
لالأ�صغال  الوطنية  ال�رشكة  عمال 
من  املف�صولني  الكربى  البرتولية 
اأمام مقر املديرية اجلهوية  العمل، 
باقليم دائرة  ا�صي م�صعود للمطالبة 
برد العتبار لهم واإعادة دجمهم يف 
للت�رشد  تعر�صهم  لتفادي  من�صبهم 

واجلوع يف ال�صارع .
املف�صولني  العمال  جمموعة  قال 
ال�رشكة  مقر  اأمام  واملحتجني 

الكربى  البرتولية  لالأ�صغال  الوطنية 
لهم  ت�رشيح  يف   ، gtp بـ املعروفة 
جلوءهم  اأن  »الو�صط«،  يومية  مع 
املديرية  مقر  اأمام  لالحتجاج 
حا�صي  دائرة  باإقليم  اجلهوية 
خلفية  على  جاء  بورقلة،  م�صعود 
اإعادة  امل�صوؤولة يف  متاطل اجلهات 
العتبار لهم ودجمهم من جديد يف 
علمنا  اإذا  خا�صة  عملهم،  منا�صب 
اأ�رش  اأرباب  العمال  اأن غالبية هوؤلء 

واجلوع  بالت�رشد  مهددين  واأ�صبحوا 
تدين  خلفية  على  وذلك  ال�صارع  يف 
امل�صتوى  ارتفاع  و  ال�رشائية  القدرة 

املعي�صي .
نف�س  هدد  فقد  ثانية  جهة  من 
لهجة  من  بالت�صعيد  املتحدثني 
اعت�صام  يف  والدخول  خطابهم 
اجلهوية  املديرية  مقر  اأمام  مفتوح 
وذلك يف حالة ما مل حترك الو�صايا 
والوزير  الدولة  رئي�س  راأ�صها  وعلى 

العمل  ووزير  الطاقة  ووزير  الأول 
العام  والأمني  ورقلة  ولية  ووايل 
اأجل  من  �صاكنا  �صوناطراك،  لنقابة 
امل�رشوعة  مطالبهم  مع  التجاوب 

التي جتاوزها الزمن .
ويف انتظار تدخل جاد من اجلهات 
العمال  على  لزاما  يبقى  املعنية 
املزري  الو�صع  معاي�صة  املحتجني 

لأجل غري م�صمى .
اأحمد باحلاج 

للمطالبة برد االعتبار لهم واإعادة دجمهم

عمال مطرودون من �سركة gtp يحتجون اأمام املديرية اجلهوية
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اإعداد: م.ثيزيري
 

العازبات  الفتيات  ن�سبة  زادت 
ملحوظة  ب�سفة  باجلزائر 
يخفن  الفتيات  اأ�سبحت  حتى 
يثري  ب�سكل  العزوبية  �سبح  من 
ب�سكل  يتحدثن  ف�رصن  الريبة، 
الزواج،  عن  متوقف  غري 
تزوجت  واأخرى  خطبت  وفتاة 
فور  ه�ستريية  نوبات  وتنتابهن 
اأقل  فتيات  زواج  اأو  خطوبة 
الفتيات  فت�سابقت  �سنا،  منهن 
كان  واإن  حتى  الزواج  نحو 
ملحوظ م�سبقا باأن هذا الزواج 
من  وخوفا  بالف�سل،  �سيبوء 
يحلو  كما  اأو  العزوبية  ظاهرة 
ت�سميتها  اجلزائريات  للفتيات 
للأر�ض  ن�سبة  وذلك  »بالبور« 
منها  جنني  ال  التي  البور 
الفتيات  اأ�سبحت  الثمار، حيث 
يتوجهن لكل حل قد يخرجهن 
فيتا�سبقن  امل�سيبة،  هذه  من 
امل�سعوذين،  املنجمني،  نحو 
طويلة  طوابري  يف  وجتدهن 
االإ�ستقبال  بقاعات  عري�سة 
طويلة  ل�ساعات  وينتظرن 
اأجل  من  اأدوارهن  ح�سور 
يُعد  الذي  االأمل  من  ب�سي�ض 
باإخراجهن  كفيل  لهن  بالن�سبة 
من هذه االأزمة فتجدهن يزرن 

كل ما له علقة بالزواج..
 

ثقب �صخرة ب�إيعكورن 
يجر الفتي�ت نحوه من 

خمتلف الوالي�ت

وزو  تيزي  بوالية  اإيعكورن  تقع 
يف  تقع  �سياحية  منطقة  وهي 
حتتوي  وزو  تيزي  جبال  اأعايل 
العديد من احلمامات الطبيعية، 
اللواتي  الفتيات  يوؤمن  بحيث 
باأنه  املنطقة  بهذه  بهن  التقني 
فور  العزباء  الفتاة  تنا�ست  اإن 
هذا  من  اخلروج  يف  �رصوعها 
ثيابها  من  قطعة  اأي  احلمام 
على هذه  �سيعرث  فاإن اخلطيب 
الفتاة فور عودتها اإىل منزلها..
وعندما توجهنا اإىل اأعايل هذا 
زغاريد  انتباهنا  اأثارت  اجلبل 
اللواتي  الفتيات  من  جمموعة 
�سخرة  اأمام  م�سطفات  كن 
�سقطت منذ زمن بعيد من فوق 
اجلبل حتتوي ثقبا كبريا نوعا ما 
يبلغ طوله حوايل 5 اأمتار وتبدو 
الفتحة كبرية وفور الدخول اإليه 
بحيث  الفتحة  نهاية  اإىل  ي�سيق 
كانت الفتيات يدخلن ويخرجن 
خرجت  وكلما  مرات  لعدة  منه 
واحدة من داخله ت�رصع الفتيات 
يعربنه  بحيث  الزغاريد،  يف 
باأنه  معتربات  مرات  ل�سبع 
لديهن..  الزواج  عقدة  �سيفك 
الفتيات  اإحدى  من  اقرتبنا 
ب�سار  والية  من  ح�رصت  التي 
تدعى مرمي ذات 26ربيعا والتي 
خ�سي�سا  جاءت  باأنها  اأخربتنا 
واأنفقت  احلفرة  هذه  لدخول 
يفوق  ما  هذا  �سفرها  على 
و�رصب  اأكل  من  دينار  30األف 
بغر�ض فك عقدة  وذلك  و�سفر 
بل  الوحيدة  تكن  ومل  العزوبية، 

ح�رصت مع العديد من الفتيات 
اأماكن  من  جئن  واللواتي 
اإميانا  الوطن  بقاع  من  متعددة 
بهذه ال�سخرة ال�سماء التي واإن 
اأنها  اإال  جوع  من  تغني  تكن  مل 
هوؤالء  نقود  حاويات  ا�ستهلكت 
الفتيات بل رحمة وال �سفقة.
ال�صيخ منور هو احلل 

اأو كم� ت�صمينه الفتي�ت 
»مفت�ح الزواج«

منزل  نحو  املتوجه  يلحظ 
يبلغ من  ال�سيخ منور وهو �سيخ 
كمنجم  يعمل  63�سنة  العمر 
عليهم  يقوم  باأنه  زواره  موهما 
التي  ال�رصعية  الرقية  بفعل 
يقب�ض نقودها منهم والتي يبلغ 
ثمنها 2400دينار، وفور دخولنا 
عمله  مقر  يُعد  والذي  لبيته 
الفتيات  من  طابورا  وجدنا 
بني  اأعمارهن  ترتاوح  اللواتي 
ال20 و45�سنة، وتتعدد م�ساكلهن 
يف  معظمها  تن�سب  اللواتي 
تربطها  التي  هذه  بني  الزواج، 
خطبتها  رف�ض  ب�ساب  علقة 
وتلك التي خطبها �ساب وتخلى 
اأي  يتقدم  مل  التي  وتلك  عنها 
زمن  منذ  خلطبتها  �سخ�ض 
اأن  اإال  اأ�سبابهن  تعددت  بعيد 
وبتقربنا  واحدا  كان  هدفهن 
هذه  اأمينة  ت�سمى  فتاة  من 
اأثارت ده�ستنا التي  الفتاة التي 
وبالرغم من �سغر �سنها اإال اأنها 
اأعدت نف�سها يف الئحة الفتيات 
الزواج،  قطار  فاتهن  اللواتي 

هذه الفتاة التي تدفع يف الزيارة 
يفوق  ما  املنجم  لهذا  الواحدة 
اأخربتنا  بحيث  1000دينار، 
يف  بي�سات  ثلث  حت�رص  باأنها 
كل مرة حتى يقراأ عليها بختها 
منها هذا املنجم، وثمن البي�سة 
بفق�سها  يقوم  التي  الواحدة 
يتعدى 300دينار، ففي كل زيارة 
بي�سات  ثلث  معها  حت�رص 
لها  يقراأ  مرة  كل  ويف  اأخريات 
اأحلمها  فار�ض  مع  م�ستقبلها 
ت�ساهده  ومل  عنه  ت�سمع  الذي 
يوما، باالإ�سافة اإىل مبالغ مالية 
ثمنه  يبلغ  الذي  للملح  اأخرى 
200دينار والزيت 300دينارالتي 
عليها  يقراأ  والتي  بدهنها  تقوم 
يوما  تفهمها  مل  كلمات  عدة 
بالفاحتة  دائما  ي�ستفتح  اأنه  اإال 
على حد قولها، هذه الفتاة التي 

حيث  ب�سريتها  العزوبية  اأعمت 
يوميا  تقرت�ض  باأنها  اأو�سحت 
ال  كونها  �سديقاتها  من  النقود 
عملها  من  طردها  بعد  ت�ستغل 
املتكررة  غياباتها  بعد  خا�سة 
التي كان �سببها ح�سور جمال�ض 
عمي منور، اإال اأن اأملها واإميانها 
كانت  املنجم  هذا  بقدرات 
وا�سحة يف وجهها، موؤكدة باأنها 
تبلغ  اأن  اإىل  االأماكن  تفارق  لن 

مرادها..

م�صعوذات ينهنب نقود 
مثقف�ت، فقريات، غني�ت، 

جميالت وقبيح�ت

جتوب  ال�سعوذة  بوادر  الزالت 
من  بالرغم  الوطن  بقاع 
التي قام  التح�سي�سية  احلملت 
احلقيقة  الإظهار  العديدون  بها 

الوازع  �سعف  اأن  اإال  للعيان 
الديني، خلد جمد امل�سعوذات 
وحتى امل�سعوذين الذين يجنون 
على  التحايل  من  طائلة  اأمواال 
النا�ض، هذا الوباء الذي تف�سى 
العازبات  الفتيات  عقول  يف 
اإىل  باإ�رصاف  يرتددن  اللواتي 
تعويذات  ل�رصاء  امل�سعودات 
»باحلرز«  معروف  هو  ما  اأو 
ت�سيب  رائحتها  و�سفات 
بالغثيان، وقيمتها املالية ت�سيب 
باالإغماء املبالغ خيالية والنتائج 
للأ�سف  اإطلقا،  م�سمونة  غري 
امل�سعوذون  الزال  ال�سديد 
بغية  �رصية،  بطريقة  ين�سطون 
فيبرتون  الغافيلن،  جيوب  نهب 
يف  لهم  ويقدمون  اأر�سدتهم 
ال  م�سمومة  ح�سائ�ض  املقابل 

حول لها وال قوة..

يقفن يف طوابري لدى امل�صعوذات وخراف�ت مع�ملية  

�سبح العنو�سة يطارد جيوب العوان�س
الكثري من الفتي�ت يرددن جمال �ص�رت هي ال�ص�ئدة يف و�صطهن، بخ��صة يف �صن متقدمة جدا ب�لن�صبة مل� ن�صميه ب�صن العنو�صة، ب�ملق�بل تلج�أ بع�ض 

�صعيف�ت النف�ض منهن اإىل الت�صلح بح�فظة نقود مملوءة عن اآخره� ب�أوراق من جميع الفئ�ت النقدية ويتوجهن بذلك الإيج�د حلول للعنو�صة، 
فت�ص�هدهن يف طوابري عري�صة عند اأبواب املنجمني، امل�صعودات، وحتى يف اأ�صرحة االأولي�ء ال�ص�حلني وخراف�ت ال ترقى الأن ي�صدقه� العقل الب�صري..

اأوالد  دوار  �سكان  اأم�ض  خرج 
غليزان  يف  مديونة  ببلدية  العربي 
الطريق  بقطع  وقاموا  ال�سارع  اإىل 
بوا�سطة احلجارة   90 رقم  الوطني 
النار  واأ�رصموا  واملتاري�ض 
اأزمة  ب�سبب  املطاطية  بالعجلت 
منذ  املنطقة  ت�سهدها  التي  املاء 
تعبري  حد  على  يوما   15 من  اأكرث 
لن  اأنهم  موؤكدين  منهم  العديد 

يفتحوا الطريق الوطني الأي مركبة 
اأمام  مهما كانت واأن اعادة فتحها 
اإىل  املاء  بعودة  مرهون  ال�سائقني 
تعطل  اإىل  اأدى  ما  وهو  املنطقة 
لعدة  املواطنني  وم�سالح  احلركة 

�ساعات متتالية.
انقطاع  م�سكل  اأن  ذكره  اجلدير 
الظهرة  مبنطقة  ال�رصوب  املاء 
ب�سبب  لي�ض  مديونة  بلدية  منها 

بينما  املاء  يف  ندرة  اأو  اأعطاب 
يعود امل�سكل اإىل اإقدام �سكان دوار 
قطع  على  مبديونة  هلل  اأوالد 
الطريق املوؤدي اإىل اخلزان املائي 
كذلك  هم  بدوارهم  املتواجد 
للمياه  اجلزائرية  موظفي  ومنعوا 
املاء  �سخ  وعدم  اإليه  الولوج  من 
لبلديتي مديونة و�سيدي اأحممد بن 
غليزان  وايل  ح�سور  طالبني  علي 
على  للوقوف  املكان  عني  اإىل 
االأزمة التي افتعلها اأحد املواطنني 
الذي قام بحفر بئر باملنطقة االأمر 
الذي اأدى اإىل  �سح املاء وانقطاعه 
من العني التي كانوا ي�ستقون منها، 
حيث طالبوا من ال�سلطات اأن تغلق 
احلياة  تعود  كي  نهائيا،  البئر  هذا 

اإىل العني. 

غليزان 

�سكان دوار اأولد العربي مبديونة يقطعون 
الطريق الوطني رقم 90

متكنت عنا�رص االأمن امل�سرتكة 
اجلمارك  م�سالح  مع  بالتعاون 
من  الكيف  كلغ   109 حجز  من 
مهلو�سا يف  قر�سا  و58  املعالج 
ثلث 04 عمليات  متفرقة بكل 
بلعبا�ض  و�سيدي  تلم�سان  من 
بحجز  العملية  تكللت  كما 
اأ�سخا�ض   03 مركبتني  وتوقيف 
م�سالح  متكنت  تلم�سان  ففي   .
ال�سعبي  من  الوطني  اجلي�ض 
عملني  يف  كلغ   100 حجز 
منف�سلتني ن االأوىل على م�ستوى 
ال�رصيط احلدودي  كانت مرمية 
عنها  اخلندق  تخلى  بقرب 
اجتاه جمهول،  يف  وفرو  مربني 
الثانية  العملية  اأن  حني  يف 

م�ستوى  ال�رصيط  على  متت 
العثور  على  مت  احلدودي  اأين 
بني  الكيف  خمباأة  كلغ  من   04
بلعبا�ض  االأحرا�ض،  وب�سيدي 
الوطني  الدرك  م�سالح  متنت 
املكيف  من  كلغ   09 حجز  من 
مع  مركبتني  وحجز  املعالج 

حني  توقيف  مهربني  يف 
 58 اجلمارك  م�سالح  حجزت 
مهرب  مهلو�سا  وتوقيف  قر�سا 
على منت  �سيارة اأجرة  بالطريق 
تلم�سان  و�سيدي  بني  ال�سيار 

بلعبا�ض .
حممد بن ترار

وتوقيف 03 مهربني بتلم�ص�ن وبلعب��ض

حجز مركبتني حمملة بـ 109 كلغ كيف 
و58 قر�سا مهلو�سا 

ق  م



للمنظمة  الوالئي  املكتب  ندد 
بورقلة،  وال�شغل  لل�شباب  الوطنية 
بقطاع  امل�شجلة  باملهازل 
االحتقان  اأجج  ما  وهو  ال�شغل 
املتم�شكني  البطالني  �شفوف  يف 
بخيار الت�شعيد من لهجة خطابهم 

للمطالبة باحلق يف العمل.
للمنظمة  الوالئي  املكتب  طالب 
بورقلة،  وال�شغل  لل�شباب  الوطنية 
نور  االأول  للوزير  موجه  بيان  يف 
حت�شلت  قد  كانت  بدوي،  الدين 

منه  ن�شخة  »الو�شط«على  يومية 
لو�شع  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
ب�شوق  امل�شجلة  للمهازل  حد 
ال�شغل لعل من اأبرزها تفاقم درجة 
التعفن بهذا امللف، حيث اأن هذه 
التعينات  عن  جنمت  الو�شعية 
مدرو�شة  غري  وبطرق  الع�شوائية 
ح�شبما  ال�شغل   قطاع  مل�شوؤويل 

اأفاد به نف�س البيان.
منظمة  اأرجعت  فقد  جهتها  من 
التزايد  بورقلة  وال�شغل  ال�شباب 

احلركات  ملعدالت  املقلق 
البطالني  �شفوف  يف  االحتجاجية 
واالهمال  الت�شيري  �شوء  حلالة 
العاملة  اليد  ملف  يف  والالمباالة 
املحلية . اإىل جانب ذلك فقد اأكد 
للت�شغيل  الوالئية  الوكالة  رئي�س 
بورقلة فار�س الداوي، يف ت�رضيح 
�شحفي خ�س به يومية »الو�شط »، 
اأنه واعي بحجم امل�شوؤولية امللقاة 
على عاتقه، من خالل اإلزام روؤ�شاء 
بلعب  للت�شغيل  املحلية  الوكاالت 

الدور املنوط بهم، مع تاأكيده عن 
عن  االفراج  يف  الكبرية  م�شاعيه 
وال�شغط  العمل  عرو�س  جميع 
على ال�رضكات النفطية على غرار 
خدمات االآبار، االأ�شغال يف االآبار 
من  للتنقيب  الوطنية  واملوؤ�ش�شة 
اأجل الدفع بها لالإفراج عن نتائج 
نهاية  قبل  املهنية  الفحو�شات 

�شهر �شبتمرب .   
�أحمد باحلاج

الإثنني  16  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 16 حمرم   1442هـ اأخبار اجلنوب6

الرتبية  قطاع  اهتز  ورقلة  فبوالية 
احتجاجية  حركات   10 وقع  على 
م�شت بالدرجة االأوىل املوؤ�ش�شات 
الدرا�شية  باالأطوار  الرتبوية 
واملتو�شط  كاالبتدائي  الثالثة، 
وا�شتنكارا  تنديدا  والثانوي، 
التهيئة  كغياب  الكارثية  باالأو�شاع 
ناهيك  الرتبوية،  املرافق  داخل 
االكتظاظ  مظاهر  تف�شي  عن 
توفري  يف   احلا�شل  والتذبذب 
عدم  ن�شيان  دون  املدر�شي  النقل 
الرتبوي  الطاقم  يف  اال�شتقرار 
ب�شكل  �شاهمت  عوامل  وهي 
العلمي  التح�شيل  تراجع  يف  كبري 
الوطني  للرتتيب  الوالية  وتذيل 
النهائية  االمتحانات  نتائج  يف 
للجنوب  املركزية  وبالعا�شمة 
تزايدا مقلقا  ال�رضقي فقد �شجل 
االحتجاجية  احلركات  ملعدالت 
يف  احتجاجات   08 عتبة  جتاوزت 
مبطالبهم  البطالني  مت�شك  ظل 
االإفراج  يف  املتمثلة  امل�رضوعة 
على  املهنية  الفحو�شات  عن 
وفتح  النفطية  ال�رضكات  م�شتوى 

مظاهر  تف�شي  يف  معمق  حتقيق 
من  لعمال  املبا�رض  التوظيف 
على  املرور  دون  الوالية  خارج 

فروع الوكالة الوطنية للت�شغيل .
اإىل جانب ذلك فقد �شجلت والية 
حركات   05 احلدودية  مترنا�شت 
قطاعات  م�شت  احتجاجية 
ال�شحة، االأ�شغال العمومية، الوكالة 
البطالة،  عن  للتاأمني  الوالئية 
التنمية اإ�شافة ملوؤ�ش�شة اإنتاج مواد  
البناء للمطالبة بحلحلة الرتاكمات 
وتنحية امل�شوؤولني الفا�شلني الذين 
االإ�رضاع  مع  االأحداث،  جتاوزتهم 

يف الق�شاء على النقائ�س امل�شجلة 
يتما�شى  ب�شكل  ال�شحي  بالقطاع 
الرامية  احلكومة  تو�شيات  مع 
لتقريب ال�شحة من املواطن وكذا 
على  وقت ممكن  اأقرب  يف  العمل 
العادة  خا�س  برنامج  ت�شطري 
تاأهيل الطريق الوطني رقم واحد 
والوالية  �شالح  عني  بني  الرابط 
مزدوجة  بجهة  لدعمه  التقليدية 
املميتة    املرور  حوادث  من  للحد 

.
الغربي  باجلنوب  اأدرار  بوالية  اأما 
البطالني  الع�رضات من  اأبدى  فقد 

مت�شكهم بخيار موا�شلة االحتجاج 
اإىل غاية جت�شيد ال�شلطات الوالئية 
لوعودها  �شوناطراك  و�رضكة 
البطالني  بتوظيف  القا�شية 
للتخفيف من تف�شي هاته الظاهرة 
املقلقة، كما نظم �شكان املقاطعة 
االدارية برج باجي خمتار وقفات 
باالإ�رضاع  للمطالبة  احتجاجية 
�رضير   60 م�شت�شفى  جتهيز  يف 
ال�شعبي  باملطلب  التم�شك  مع  
الطريق  تاأهيل  اإعادة  يف  املتمثل 
الرابط بني دائرة رقان و  الوطني 

برج باجي خمتار بوالية اأدرار .

�سجلت واليات جنوب �لبالد على غر�ر ورقلة، �أدر�ر ومترن��ست خالل 
�الأ�سبوعني �الأولني من �لدخول �الجتماعي �جلديد  35 حركة �حتجاجية 

م�ست قطاعات �ل�سحة، �ل�سغل، �لرتبية و�الأ�سغال �لعمومية .

بعد مرور �أ�سبوعني عن  �لدخول �الجتماعي 

�أحمد باحلاج 

35 حركة احتجاجية بوليات ورقلة 
مترنا�ست واأدرار 

الإنهاء مهازل �سوق �ل�سغل وو�سع حد للتعينات �لع�سو�ئية 

املنظمة الوطنية لل�سباب وال�سغل بورقلة تطالب بدوي بالتدخل
.        فار�س �لد�وي : حري�سون على �ال�ستجابة الإن�سغاالت �لبطالني 

اجلاري،  ال�شهر  خالل  متكنت 
يف  املتخ�ش�شة  االأمن  م�شالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
والتهريب بالكتيبة االإقليمية للدرك 
باأدرار،  خمتار  باجي  بربج  الوطني 
من اإجها�س حماولة تهريب 22 األف 
لرت من الوقود و 05 طن من املواد 
الغذائية، باجتاه دولة مايل  ح�شب 
املعلومات املتاحة . ك�شفت م�شادر 
اأجهزة  اأن   ،  « »الو�شط  لـ  مطلعة 
املقاطعة  باإقليم  املخت�شة  االأمن 
باأدرار،  خمتار  باجي  برج  االدارية 
الن�شف  خالل  متكنت  قد  كانت 
تنفيذ  من  �شبتمرب  �شهر  من  االأول 
اأمنية نوعية مكنت من  04 عمليات 
األف   22 تهريب  حماولة  اإجها�س 
لرت من الوقود و 05 طن من املواد 
للتهريب  موجهة  كانت  الغذائية، 
م�شادرة  ليتم  مايل  دولة  باجتاه 
ملفت�شيات  وت�شليمها  املحجوزات 

اأق�شام اجلمارك اجلزائرية، فيما مت 
توقيف املهربني ال�شتة من بينهم 04 
مالية  جن�شية  من  واثنني  جزائريني 
املعنية  للم�شلحة  اقتيادهم  ليتم   ،
القانونية  االإجراءات  ال�شتكمال 
معهم، ومن ثم اجناز ملفات ق�شائية 
على  اإحالتهم  مبوجبها  مت  �شدهم 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة دائرة 
رقان بوالية اأدرار، اأين �شدر يف حق 
04 منهم اأمر باالإيداع رهن احلب�س 
املوؤقت يف انتظار حماكمتهم بتهمة 
باالقت�شاد  واالأ�رضار  التهريب 
االثنني  اإدانة  مت  فيما  الوطني، 
موقوفة  �شجنا  ب�شنة  االآخرين 
منهما  واحد  كل  تغرمي  مع  النفاذ، 
مع  النفاذ،  موقوفة  �شجنا  ب�شنة 
تغرميهما بـ 48 األف دينار جزائري 
ترحيلهما  اإجراءات  ا�شتكمال  قبل 
االإقامة  بتهمة  الوطني،  الرتاب  من 

غري ال�رضعية  .

م�شتعملي  من  العديد  طالب 
الطريق الوطني الرابط بني حمور 
 270 بعد  املنيعة  على  غرداية 
ومديرية  املحلية  ال�شلطات  كلم 
االأ�شغال العمومية و�شع حد خلطر 
زحف الرمال التي غزت الطريق، 
مما ت�شبب يف حوادث مرور مميتة 

خالل ال�شنوات االأخرية.
وا�شتكى ناقلون من زحف الرمال 
ال�شنوات  يف  الطريق  و�شط  بقوة 
ال�شلطات  اأخذ  دون  االأخرية 
م�شالح  راأ�شها  وعلى  املحلية 
العمومية  االأ�شغال  مديرية 
االأمر  املعنية  البلديات  وم�شوؤويل 
حد  و�شع  خالل  من  بجدية ، 
دعا  الرمال،  كما  هذه  لزحف 
الطريق  ال�شلطات  هذا  م�شتغلو 
واإيجاد  امل�شكل  درا�شة  �رضورة 
ب�شطر  تعلق  ما  خا�شة  له  حل 
بلديتي  بني  يف�شل  الذي  الطريق 
اأين  واملنيعة  الفحل  حا�شي 
الطريق،  الرملية  الكثبان  تتو�شط 
من  العديد  بحياة  يودي  قد  ما 
اإىل موت حمقق  م�شتغلي الطريق 

وكرثة  الطريق  ل�شيق  نظرا 
املنعرجات ناهيك عن زحف هذه 
الرمال و�شط هذا الطريق املوؤدي 
اإىل ال�شحراء الكربى والذي خلف 
عدة حوادث مرور خالل ال�شنوات 

االأخرية  .
اآخر  دعا  جانب  من   
املجتمع  وممثلو  مواطنون 
املنيعة م�شالح  من  املدين 
فظة  حما يل  و م�شوؤ و ية   لبلد ا
فعلي  برنامج  بو�شع  الغابات 
هذا  حمور  على  ت�شجري  لعملية 
الطريق والتي ت�شهد بع�س جوانبه 
منها  للحد  كبرية  رملية  كثبان 
وت�شهيل حركة املرور مل�شتغليه ، 
املحلية  ال�شلطات  تقوم  ذلك  اإىل 
م�رضوع  بتحيني  غرداية  بوالية 
بني  الرابط  الطريق  ازدواجية 
غرداية واملنيعة والذي مت جتميده 
موؤخرا ق�شد جتديد م�شاعي اقناع 
ال�شلطات املركزية لرفع التجميد 
الذي  احليوي  امل�رضوع  هذا  عن 

بات حلما يراود �شكان املنيعة.
�سالح ، ب

اإجها�ض حماولة تهريب
 22 األف لرت من الوقود 

الكثبان الرملية تغطي جزء من  
حمور طريق املنيعة –غرداية 

�سلطات ورقلة عاجزة عن ردم حفرة حتولت ملكب نفايات بحي الن�سر 34 

برج باجي خمتار باأدر�ر 

ت�سببت يف عدة حو�دث مرور  مميتة

حتذير �ل�ساكنة من كارثة بيئية تلوح يف �الأفق 

بورقلة  املحلية  ال�شلطات  عجزت 
 34 الن�رض  بحي  حفرة  ردم  عن 
النفايات  لرمي  مما حولها  مرتعا 
الذي  االأمر  واالأو�شاخ  والقاذورات 
بات يهدد �شاكنة احلي بكارثة بيئية 

باتت معاملها تلوح يف االأفق .
حمل �شكان حي الن�رض 34 ببلدية 
يومية  مع  لهم  ت�رضيح  يف  ورقلة 
املحلية  ال�شلطات  »الو�شط«، 
وعلى راأ�شها م�شالح البلدية، الردم 

تبعات  م�شوؤولية  والبيئة  التقني 
العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن 
التماطل يف ردم احلفرة املجاورة 
لرمي  مرتعا  بعدما حتولت  للحي، 
النفايات  القاذورات،  القمامات، 
واالأكيا�س  االأو�شاخ  املنزلية، 
البال�شتيكية، وهو االأمر الذي بات 
بكارثة  الناحية  هاته  �شاكنة  يهدد 

بيئية اأ�شبحت تلوح يف االأفق.
من جهة ثانية فقد ت�شاءل اأكرث من 

اأ�شباب  عن  املو�شوع  يف  متحدث 
ل�شيا�شة  املعنية  اجلهات  انتهاج 
امل�شكل  حيال  املطبق  ال�شمت 
اأ�رضار  عنه  نتج  الذي  القائم 
ا�شتن�شاق  خالل  من  �شحية 
ناهيك  كريهة،  لروائح  املواطنني 
عن ت�شبب الو�شع البيئي يف انت�شار 

احليوانات ال�شالة كالكالب . 
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف   
للتكفل  املعنية  ال�شلطات 

على  لزاما  يبقى  القائم  بامل�شكل 
�شاكنة احلي �شالف الذكر معاي�شة 
الو�شع املزري الأجل غري م�شمى، 
رغم تو�شيات وايل الوالية القا�شية 
اال�شتماع  و  احلوار  قنوات  بفتح 
ال�شعي  مع  اجلبهة   الن�شغاالت 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 

االأولويات واالمكانات املتاحة .
�أحمد باحلاج  

�سالح ،ب 



املر�شحني" "ت�شتت 
 

"�ساعة  عنوان  حتت 
قرامي  اآمال  تقول  احل�سم"، 
"ال  التون�سية:  "املغرب"  يف 
حائرين:  التون�سيون  يزال 
ويت�ساءلون  ينتخبون؟  من 
:من يكون املر�ّسح املالئم؟ 
اإىل  ال�سبيل  كيف  ويفّكرون: 

ح�سن اختيار املر�ّسح؟"
"ال�سّك  الكاتبة:  وت�سيف 
عندنا اأّن عجز االأحزاب عن 
�سيا�سية  ديناميكّية  اإحداث 
مقارباتها  وتغيري  حقيقية 
والفعل  ال�سيا�سّي  للن�ساط 
عنه  ترّتبت  قد  الواقع  يف 
عّدة نتائج لعّل اأهّمها عزوف 
ال�سباب عن ال�سيا�سة واتخاذ 
قرار  التون�سيني  من  عدد 
االنتخابات  هذه  مقاطعة 
بالذات، وتر�ّسخ حالة انعدام 
الثقة يف قدرة االأحزاب على 
البدائل". وي�سري عبد  تقدمي 
"ال�رشوق"  يف  االأحمدي  اهلل 
بع�ض  اأهلية  عدم  اإىل  اأي�ساً 

املر�سحني للمن�سب.
الناخبون  تابع  "لقد  ويقول: 
باخل�سو�ض املناظرات التي 
الوطنية وقنوات  القناة  بّثتها 
اأجوبة  اىل  وا�ستمعوا  اأخرى 
االأ�سئلة  على  املرت�سحني 

وتبنّي  عليهم  طرحت  التي 
يختلف  امل�ستوى  اأن  منها 
من مرت�سح اىل اآخر، فاأجوبة 
خارجة  كانت  منهم  البع�ض 
او  خاطئة  اأو  املو�سوع  عن 

�سطحية".
 

الرجل  "�شعود 
الثاين"

 
يف  الرمادي  يو�سف  يرى 
اأن  التون�سية  "ال�رشوق" 
قد  النه�سة  حزب  حظوظ 
ب  و�سفه  ما  ب�سبب  ترتفع 
الذين  املر�سحني  "ت�ستت 
يعّولون على اخلّزان االنتخابي 

للناخبني الو�سطّيني".
وي�رشب الكاتب مثاالً حموره 
مو�سي  عبري  املر�سحان 
الزبيدي،  الكرمي  عبد  و 
اأّن  اأعترب  "فاإّن  ويقول: 
مل  اإذا  االنتخابي  خّزانهما 
متقارب  فهو  واحدا  يكن 
منهما  واحد  كّل  اأخذ  واإذا 
جزء من هذا اخلّزان. فهذا 
اأيا  ميّكن  لن  �سوف  اجلزء 
للدور  الرت�ّسح  من  منهما 
الثان". وير�سد حبيب احلاج 
اللبنانية  "االأخبار"  يف  �سامل 
الرجل  "�سعود  ب  و�سفه  ما 
الثان" يف حركة النه�سة وهو 

عبد الفتاح مورو.
منذ  مرة  "الأول  ويقول: 

العابدين  زين  نظام  �سقوط 
حركة  ت�ستعد  علي،  بن 
يف  للم�ساركة  النه�سة 
التي  الرئا�سية  االنتخابات 
عرب  املقبل،  االأحد  جترى 
مورو.  الفتاح  عبد  مر�سحها 
قلقة،  �سخ�سية  مورو  ميّثل 
وقد �سهدت عالقته باحلركة 
وجزراً،  مّداً  االإ�سالمية 
ال�سخ�سية  دائماً  بقي  لكنه 
الثانية داخلها، اإىل اأن جاءته 
الفر�سة لي�سري الرجل االأول 
"حتى  الدولة". وي�سيف:  يف 
الرجل  حظوظ  تبدو  االآن، 
قوية لتحقيق نتائج انتخابية 
جيدة، وهو يحافظ على موقع 
املت�سدرين  املرت�سحني  بني 
الت�سويت". من  لنوايا 
جمعة  اأحمد  ي�سف  جانبه، 
امل�رشية  ال�سابع"  "اليوم  يف 
باأنها  التون�سية  االنتخابات 

"معركة �رش�سة".
"االنتخابات  ويقول: 
هذه  التون�سية  الرئا�سية 
املرة هي االأ�رش�ض يف البالد 
تيار  من  حماوالت  و�سط 
ال�سيا�سي ممثال يف  االإ�سالم 
حركة النه�سة التون�سية للفوز 
بكر�سي الرئا�سة، وحماوالت 
م�سنية يبذلها التيار الليربايل 
برت�سيح  البالد  يف  املدن 
ترتبط  ال  ليربالية  �سخ�سية 
بفكر االإخوان اأو النه�سة".

النه�سة  "حركة  وي�سيف: 

املعركة  تعترب  التون�سية 
هي  الرئا�سية  االنتخابية 
االأهم جلماعة االإخوان لي�ض 
يف  ولكن  تون�ض  يف  فقط 
بعد  وذلك  اإفريقيا،  �سمال 
اخل�سائر الفادحة التي اأملت 
ال�سيا�سي  االإ�سالم  بتيار 
وليبيا  وال�سودان  م�رش  يف 
يك�سف  ما  وهو  واجلزائر، 
بني  التناف�ض  احتدام  �سبب 
املر�سحني للفوز بالرئا�سة".

 
"انت�شار االنتقال 

الدميقراطي"
 

اهلل  عبد  عادل  ويت�ساءل 
 "21 "عربي  موقع  يف 
�سيكون  "من  امل�رشي: 
االنتخابات  يف  املنت�رش 
اأن  اإىل  م�سرياً  التون�سية؟"، 
الناخب التون�سي هو الطرف 

املنت�رش.
تعدد  اأثبت   " ويقول: 
تعدد  ثم  )ومن  املر�سحني 
اأّن  االنتخابية(  القواعد 
و"دولة  االأوحد  الزعيم  زمن 
جزءاً  اأ�سبح  قد  احلزب" 
ال�سيا�سي  املا�سي  من 
على  قادراً  يعد  ومل  لتون�ض، 
وهو  م�ستقبلها.  ت�سكيل 
االنتقال  انت�سار  يعني  ما 
ي�سيف  و   . " طي ا ميقر لد ا
يف  �سك  "ال  الكاتب: 

القادمة  االنتخابات  اأن 
ورثة  بريح  تذهب  لن 
ال�سلطويتني  املنظومتني 
ولكنها  واجلديدة،  القدمية 
تناق�ساتها  حدة  من  �ستزيد 
قدرتها  عدم  ومن  الداخلية، 
على مركزة ال�سلطة يف زعيم 
كما  اأيديولوجيا  اأو  جهة  اأو 
املخلوع  زمن  ال�ساأن  كان 
كانت  فمهما  �سبقه.  ومن 
الرئا�سية  االنتخابات  نتائج 
كانت  ومهما  والت�رشيعية، 
االإماراتي  املال  قوة 
لورثة  الداعم  وال�سعودي 
املنظومة القدمية، يبدو من 
اإىل  تون�ض  تعود  اأن  املحال 
 - احلزب   - "الزعيم  ثالوث 

الوطن".
يف  مو�سى  اآمال  معه  تتفق 
اللندنية،  االأو�سط"  "ال�رشق 
وتقول: "اإن املك�سب احلقيقي 
)بني  املناظرات  هذه  من 
اإظهارها  هي  املر�سحني( 
ميتلك  بات  قد  التون�سي  اأن 
وا�سحة  �سيا�سية  حا�سة 
�سنفني  متييز  على  وقادراً 
الديكتاتور  ال�سا�سة:  من 
املتزمت". يبدي  وال�سلفي 
"العرب"  يف  االأ�سود  احلبيب 
م�ستوى  من  ا�ستياًء  اللندنية 
حتت  االنتخابي  التناف�ض 
وعود  ت�سدقوا  "ال  عنوان 

رئي�ض تون�ض املنتظر".
من  هناك   " ويقول: 

ي�سعب  من  املر�سحني 
وخا�سة  اإليه،  االطمئنان 
اأولئك الذين جّربوا احلكم اأو 
يف  وف�سلوا  منه،  جزءا  كانوا 
تقدمي ما ي�ستفيدون به اليوم 
يف الدعاية الأنف�سهم، وهناك 
من يحاولون اإخفاء ت�سددهم 
ودكتاتوريتهم  وعدوانيتهم 
اأغلبها  بّراقة  �سعارات  حتت 
مرتبط باأوهام لن تتحقق اإال 

يف خميلة اأ�سحابها".
 

ان�شحاب عدد من 
املرت�شحني ع�شية 

االنتخابات
 

ان�سحب يف اللحظات االأخرية 
الرئا�سية  االنتخابية  للحملة 
ثانويان  مر�ّسحان  تون�ض  يف 
اجلمعة،  م�ساء  ال�سباق  من 
امل�ستقل  املر�سح  ل�سالح 
عبد  ال�سابق  الدفاع  ووزير 
الكرمي الزبيدي الذي يحظى 
االحزاب  من  عدد  بدعم 
تون�ض  م�رشوع  حزب  منها 
الفائز  تون�ض  نداء  وحزب 

بانتخابات 2014.
حم�سن  املر�سحان  واأعلن 
مرزوق ورجل االأعمال �سليم 
يف  ان�سحابهما  الرياحي 
 نُ�رشا عرب �سفحتيهما  بياننينْ
على موقع في�سبوك، قبل بدء 
االنتخابي  ال�سمت  مرحلة 

يف  اجلمعة،  ليل  منت�سف 
من  للحّد  متاأخرة  حماولة 
ويعّد  االأ�سوات.  ت�رشذم 
ثمانية  بني  من  املر�سحان 
مر�سحني اآخرين ينتمون اإىل 
قريبني  اأو  تون�ض  نداء  حزب 

منه.
على  �سورة  مرزوق  ون�رش 
في�سبوك اإىل جانب الزبيدي، 
ل�سالح  ان�سحابه  واأعلن 
اتخذ  اإّنه  وقال  االأخري، 
البالد  وقوع  "لتجّنب  قراره 
ال�سعبوية  قوى  �سلطة  حتت 
والتطرف". من جانبه، اأعلن 
�سبق  الذي  الرياحي  �سليم 
ابرز  من  واحداً  تراأ�ض  اأن 
وهو  الكروية  البالد  فرق 
اأموال  تبيي�ض  بتهم  مالَحق 
نهاية  يف  فرن�سا  اإىل  وجلاأ 
ت�سجيل  يف  ان�سحابه   ،2018
م�سّور ن�رشه عرب �سفحته يف 

في�سبوك.
مرزوق  ان�سحاب  وبرغم 
عدد  فاإّن  والرياحي، 
 26 يبقى  املر�سحني 
دعا  لو  وحتى  مر�سحاً. 
منا�رشيهما  املر�سحان 
الزبيدي،  ل�سالح  للت�سويت 
على  �سيبقيان  ا�سميهما  فاإّن 

بطاقات االقرتاع.

ناق�شت �شحف عربية االنتخابات الرئا�شية يف تون�س الختيار الرئي�س 
ال�شاد�س لها بعد بدء االنتخابات يف اخلارج وترقب بدء انتخابات الداخل. 

وت�شدرت اأخبار االنتخابات عناوين ال�شحف وعك�شت اهتمامًا مب�شار 
الدولة التي انطلقت منها �شرارة ثورات الربيع العربي. وانتقد كتاب "ت�شتت 

املر�شحني" فيما ناق�س اآخرون فر�س فوز مر�شح حركة النه�شة التون�شية، 
التي تو�شف باأنها فرع جماعة االإخوان امل�شلمني يف تون�س.

ق.د/وكاالت

تون�س تنتخب ..  و�شط "ت�شتت 
املر�شحني" وارتفاع فر�س حركة النه�شة
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تون�س..53 األف ع�شكري متاأهبون لتاأمني النتخابات
جترى االنتخابات الرئا�سية 
يف تون�ض غداً االأحد حتت 
م�سددة،  اأمنية  حرا�سة 
حت�سباً الأي عملية ت�سوي�ض 
قد تت�سّبب يف تعطيل هذا 
املوعد االنتخابي، وتفاديا 
هذا  الخرتاق  الأي حماولة 

احلدث املنتظر.
الدفاع  وزارة  واأعلنت 
التون�سية اأنها �سّخرت اأكرث 
على  ع�سكري  األف   53 من 
التون�سية  االأرا�سي  كامل 
ينتمون اإىل اجليو�ض الثالثة 
وخمتلف امل�سالح االإدارية 
يف  للم�ساركة  والع�سكرية، 
تاأمني اال�ستحقاق الرئا�سي 
اإىل  نهايته،  اإىل  بدايته  من 
طائرات  ا�ستعمال  جانب 
�سناديق  لنقل  ع�سكرية 

اإىل والية تطاوين  االقرتاع 
ووحدة  البالد،  جنوب 
املواد  الإي�سال  بحرية 
اإىل  احل�سا�سة  االنتخابية 

جزيرة قرقنة.
قال  ال�سياق،  هذا  ويف 
با�سم  الر�سمي  الناطق 
الوطني  الدفاع  وزارة 
زكري  حممد  الرائد 
كل  �سخرت  الوزارة  اإن 
ومواردها  جمهوداتها 
ال�رشورية الإجناح  الب�رشية 
حيث  االنتخابات،  هذه 
�ست�رشف على تاأمني حميط 
اأكرث من 4000 مركز اقرتاع 
قوات  مع  بالتعاون  وذلك 
االأمن بوزارة الداخلية، اإىل 
االقرتاع  عملّية  نهاية  حني 

ونقل ال�سناديق.

اأ�سبح   ،2011 عام  ومنذ 
اجلي�ض يلعب دوراً فاعاًل يف 
العملية االنتخابية بتون�ض، 
تاأمني  على  ي�رشف  اإذ 
م�ستلزمات  ونقل  تخزين 
من  االنتخابية  العملية 
الت�سويت  واأوراق  �سناديق 
اإىل  االنتخابي  واحلرب 
وكذلك  االقرتاع،  مراكز 
االقرتاع  مراكز  تاأمني 
االنتخاب  �سناديق  ونقل 
اإىل مراكز التجميع والفرز 
كل  يف  بالنتائج  والت�رشيح 
مبرافقة  انتخابية،  دائرة 
العليا  الهيئة  من  اأع�ساء 
لالنتخابات.  امل�ستقلة 
كما يتوىل حفظ ال�سناديق 
بعد  مغلقة  حاويات  يف 
االإعالن عن النتائج االأولية 

اآجال  انق�ساء  حني  اإىل 
الطعون القانونية.

ت�سهد  مت�سل،  �سياق  يف 
يف  التون�سية  ال�سوارع 
اليوم  البالد  واليات  كل 
مكثفة  اأمنية  تعزيزات 
املدن  مداخل  يف  �سواء 
اأمام مراكز الهيئة  اأو حول 
امل�ستقلة لالنتخابات. كما 
تعزيزات  هناك  �ستكون 
بدًء  االقرتاع،  مراكز  اأمام 
ال�سبت- ليل  منت�سف  من 

االأحد.
ويتوجه الناخبون التون�سيون 
نحو  االأحد،  الداخل،  يف 
االقرتاع النتخاب  �سناديق 
يف  للبالد،  جديد  رئي�ض 
كل  على  �سباق مفتوح 

االحتماالت.

ليبيا.. قوات "الوفاق" تنفي م�شاركة 
طائرات تركية يف حربها �شد حفرت

نفت قوات حكومة الوفاق 
املعرتف  الليبية،  الوطني 
اأية  م�ساركة  دولًيا،  بها 
يف  تركية  حربية  طائرات 
ال�رشق  قوات  �سد  حربها 
اللواء  بقيادة  الليبي، 

متقاعد خليفة حفرت.
وت�سن قوات حفرت، منذ 4 
املا�سي،  ني�سان  اأبريل/ 
لل�سيطرة  متعرًثا  هجوًما 
طرابل�ض  العا�سمة  على 
حكومة  مقر  )غرب(، 
م�سطفى  الوفاق. وقال 
با�سم  املتحدث  املجعي، 
لعملية  االإعالمي  املركز 
التي  الغ�سب"،  "بركان 
"الوفاق"،  قوات  تنفذها 

مل  الوفاق  "قوات  اإن 
طائرات  باأية  ت�ستعن 
اأهداف  ل�رشب  اأجنبية 
واأ�ساف  حفرت".  قوات 
اأن  لالأنا�سول  املجعي 
"العمليات القتالية اجلوية 
�سالح  طريق  عن  تتم 
والطائرات  الوطني  اجلو 
للدولة  اململوكة  امل�سرية 
ت�سيريها  ويتم  الليبية، 
عرب �سباط ليبيني". ونفي 
حفرت  قوات  زعم  �سحة 
طائرات   3 اإ�سقاطها 
خالل  تركية  م�سرية 
اجلفرة  قاعدة  على  غارة 
اجلوية قبل يومني. وتنفي 
عن  مزاعم  �سحة  اأنقرة 

تدخلها ع�سكرًيا يف ال�ساأن 
الليبي، وتدعو اإىل �رشورة 
البلد  يف  ال�سالم  اإحالل 
هجوم  واأجه�ض  العربي. 
قوى  من  املدعوم  حفرت، 
طرابل�ض  على  اإقليمية، 
جهوًدا كانت تبذلها االأمم 
موؤمتر  لعقد  املتحدة 
�سمن  الليبيني،  بني  حوار 
اأممية  طريق  خريطة 
البلد  يف  النزاع  ملعاجلة 

الغني بالنفط.
عام  منذ  ليبيا،  وتعان 
على  �رشاع  من   ،2011
ال�رشعية وال�سلطة، يرتكز 
الوفاق  حكومة  بني  حالًيا 

وحفرت.
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ت�شابه  يف  يكمن  ال�شبب  لعل   
وهي  ال�شيا�شية  الظاهرة 
اإىل  اأطيافه  بكل  ال�شعب  خروج 
للتعبري  العمومية  ال�شاحات 
واملطالبة  م�شاعره  عن 
ال�شيا�شية  احتياجاته  بتحقيق 
واالجتماعية واالقت�شادية وهو 
ما كانت تقوم به جماهري دولة 
ال�شاد�س  القرن  خالل  اأثينا 

وال�شابع قبل امليالد؟ 
وكما ذكرت يف بع�س املقاالت 
كانت  اأثينا  فاإن  ال�شابقة، 
اأ�ش�س  �شيا�شيا  تنظيما  تعرف 
االأنظمة  ملختلف  بعد  فيما 
ولكن  احلالية،  الدميقراطية 
ما ميز النظام ال�شيا�شي لدولة 
املمار�شة  تلك  هي  املدينة 
فكان  املبا�رشة،  الدميقراطية 
االأفراد يح�رشون االجتماعات 
من  باأنف�شهم  ويختارون  العامة 
باالأدوار  ليقوموا  فيهم  يثقون 
هذه  تطورت  وقد  ال�شيا�شية، 
يف  املبا�رشة  الدميقراطية 
وقتنا احلايل اإىل نظام التمثيل 
اأ�شبح من  النيابي وهذا بعدما 
احلديثة  الدول  على  ال�شعب 
ليجتمعوا  مواطنيها  ا�شتدعاء 
يف  والتباحث  واحد  مكان  يف 
وقد  مدينتهم،  تهم  ق�شايا 
عو�س هذا مبمثلني عن �شكان 
يف  االآراء  الإبداء  مقاطعة  كل 
املهمة،  املوا�شيع  جميع 
يف  حاليا  االأمر  يختلف  وال 
التي  اجلماهري  فاإن  اجلزائر 
ال�شاحات  اإىل  اأ�شبوعيا  تخرج 
عن  تبحث  اإمنا  العمومية 
منا�شب  لتقلد  فيه  تثق  من 
امل�شوؤولية وت�شيري البالد،  من 
وتعيني  رئي�س  انتخاب  خالل 
حكومة  ووزراء . وال ميكن اأن 
احلكومة   يف  النا�س  كل  يكون 
طبعا نتيجة عدم اأهلية البع�س 

كما يقول �شقراط ؟؟
اأردت من وراء هذه        وقد 
بع�س  تب�شيط  امل�شاهمة 
تبدو  التي  ال�شيا�شية  املفاهيم 

العامة  لدى  معروفة  ظاهريا 
فهم  اإىل  حتتاج  باطنيا  لكن 
واإدراك، ومن بني هذه املفاهيم 
احلكومة اأو احلكومات واأنواعها 
واأف�شلها واحلكومات ال�شاحلة 
والفا�شدة وكيف تكون احلكومة 
فا�شدة  اإىل  وتتحول  �شاحلة 
تتعاقب هذه احلكومات  وكيف 

بتوفر الظروف واالأ�شباب؟
م�شاهمة  اإىل  العودة  �شنحاول   
ب�شاأن  واأر�شطو  اأفالطون 
ونرتك  احلكومات  اأنواع 
القيام  الكرمي  للقارئ  احلرية 
واملقارنة  باالإ�شقاطات 
بخ�شو�س  وغريها  والت�شبيه 
تعرفه  وما  اجلزائر  عرفته  ما 
من  متاأكد  واأنا  حكومات  من 
يف  �شعوبة  يجد  ال  القارئ  اأن 

ذلك؟؟
يف  يف�شل  اأفالطون  فهذا      
باإمكانها  التي  احلكم  اأنظمة 
وزمان  مكان  اأي  يف  التحقق 
خما�شيا  تق�شيما  وق�شمها 
رقم  احلكومة  اأن  اأي  تفا�شليا، 
اأف�شل من احلكومة  واحد هي 
االأخرية  وهذه  اثنني،  رقم 
اأف�شل من احلكومة رقم ثالثة 

وهكذا... وهي كالتايل:
احلكومة  هي  االأوىل  احلكومة 
حكومة  وهي  االأر�شتقراطية:  
فيها  واحلاكم  املمتازين 
الفرد  حكومة  فيل�شوف، 
درجة  على  هو  الذي  الفا�شل 
واملعرفة  الذكاء  من  عالية 
قدرة  وعلى  واحلكمة  والفطنة 
فائقة يف االإدراك، وفكرة اخلري 
ال تفارقه وهذا اأمر طبيعي الأنه 
باالإله؟   يت�شبه  اأن  دائما  يحاول 
وبالتايل فهذا النوع من احلكام 
لي�س بحاجة اإىل قوانني تقيده، 
جتعالنه  وحكمته  فف�شيلته 
ال�شائب  القرار  يتخذ  دائما 
الفيل�شوف  واحلاكم  واالأ�شح، 
اإىل  �شعبه  توجيه  اإىل  ي�شعى 
اإىل  ومنه  امل�شتنري  الطريق 
يعمل  و  احلقيقية،  ال�شعادة 
لذا  الف�شاد،  قمع  على  دائما 
احلكم  زمام  اأفالطون  و�شع 
الفال�شفة.  اأيدي  يف  وال�شلطة 
يف  اجلزائر  عرفت  فهل 

تاريخها هذا النوع من احلكام، 
اأو على االأقل نعت احلاكم مبثل 
جزء  طرف  من  ال�شفات  هذه 

من ال�شعب؟
احلكومة الثانية وهي احلكومة 
حكومة  اأي  التيموقراطية:  
اإىل  ت�شل  الع�شكرية  االأقلية 
ونتيجة  قوتها  بوا�شطة  احلكم 
االأر�شتقراطية  احلكومة  ف�شاد 
الدولة  انحالل  مظهر  وهي 
طرح  اإعادة  وميكن  املثالية، 
بخ�شو�س  ال�شابق  ال�شوؤال 
وجود هذا النوع من احلكم يف 

اجلزائر؟
احلكومة الثالثة وهي احلكومة 
االأقلية  وهي   : االأليجار�شية 
املال  متلك  التي  الغنية 
من  ال�شلطة  على  وت�شتحوذ 
  ، والتزوير  الذمم  �رشاء  خالل 
الفقرية  االأغلبية  تظهر  وهنا 
االأقلية  هذه  الأن  ال�شعب  من 
يف  جتعله  احلكم  بيدها  التي 
ثروتها  بذلك  وتنمي  �شاحلها 
بينها  الهوة  يو�شع  الذي  ال�شئ 
وقد  الفقرية،  االأغلبية  وبني 
نتيجة  احلكومة  هذه  جاءت 
التيموقراطية  احلكومة  ف�شاد 
فهل  الع�شكرية.   االأقلية  اأو 
النموذج  هذا  اجلزائر  عرفت 

من احلكم؟
احلكومة الرابعة وهي احلكومة 
حكومة  اأو  الدميقراطية: 
احلرية  انت�شار  وهي  ال�شعب 
وقمع  املجتمع  يف  وامل�شاواة 
احلكم  بذلك  ويعود  الف�شاد، 
ي�شارك  االأخري  هذا  لل�شعب، 
ب�شورة  ال�شيا�شية  احلياة  يف 
فعالة وحتقيق لرغبة اجلماهري 
من  عانت  طاملا  التي  الفقرية 
كذلك  وتاأتي  واحلرمان  الفقر 
االأقلية  حكومة  ف�شاد  بعد 
نتوقف  الذكر.  ال�شالفة  الغنية 
هنا قليال، ونقول ما اأ�شبه اليوم 
باالإ�شارة  واللبيب  بالبارحة 

يفهم؟
وهي  اخلام�شة  احلكومة 
احلكومة  اأو  الطغيان  حكومة 
ف�شاد  وهي  اال�شتبدادية:  
الدميقراطية وانت�شار الفو�شى 
بفرد  يدفع  مما  املجتمع  يف 

احلكم  بزمام  االأخذ  واحد 
�شميت  لذلك  به،  واالإنفراد 
ولكن  الطاغية،  الفرد  بحكومة 
هذا الفرد يعي�س يف حالة قلق 
حالة  يف  اأي  دائمني  وخوف 
نقول  لذلك  ا�شتقرار.  الال 
فو�شى  من  حذاري  دائما 
اإىل  تتحول  التي  الدميقراطية 
وتف�شح  ودمياغوجية  غوغائية 
الفردي  احلكم  اإىل  الطريق 

امل�شتبد؟؟
االأنظمة  االأ�شكال من      هذه 
ت�شكل  اأفالطون  راأي  ح�شب 
ومتعاقبة  مغلقة  دائرة 
وهذا  االأخرى،  تلوى  الواحدة 
الظروف  توفرت  اإذا  طبعا 
م�شتوى  فعلى  واالأ�شباب. 
يبداأ  االر�شتقراطي  النظام 
بف�شاد اأخالق الفال�شفة نتيجة 
و  فيتهافتون  للرتبية،  اإهمالهم 
اخلا�شة  امل�شالح  اإىل  يلجاأون 
العامة  امل�شلحة  ح�شاب  على 
واجلاه،  املجد  لطلب  وي�شعون 
عم  قد  اخلري  يكون  اأن  وبعد 
كانقالب  ال�رش  يظهر  املدينة 
عليه ويبداأ يف االنت�شار ، ومنه 
بالقوة  مواجهته  من  فالبد 
الع�شكرية  القوة  تتدخل  وهنا 
ولكن  االأمور  بزمام  وتاأخذ 
الطبقة  هذه  تفقد  ما  �رشعان 
خ�شالها املتمثلة يف ال�شجاعة 
واالإقدام وهذا لظهور اإغراءات 
نظام  يظهر  وهنا  جديدة 
جديد وهي االأقلية الغنية التي 
دون  ثرواتها  تنمية  على  تعمل 
باالأغلبية  االعتناء  اأو  االلتفاف 
تواق  ال�شعب  اأن  ومبا  الفقرية، 
ف�رشعان  وامل�شاواة  للحرية 
ويطيح  االأمور  بزمام  ياأخذ  ما 
باحلكم ال�شابق ويتوىل ال�شلطة 
الدميقراطية   واملمار�شة 
وامل�شاواة،  احلرية  فتنت�رش 
الدميقراطية  عيوب  ولكن 
املناق�شات  يف  املتمثلة 
وغري  املتوا�شلة  االآراء  واإبداء 
املنقطعة تعطل العمل وجتعل 
فو�شى  يف  يعي�س  املجتمع 
فرد  ي�شتغل  وهنا  عارمة، 
احلكم  وياأخذ  الو�شعية  هذه 
يظهر  وهنا  وميار�شه،  بالقوة 

وي�شبح  والطغيان  اال�شتبداد 
الدولة  يف  متحكما  الفرد  هذا 

دون رقيب وال ح�شيب...
بني  ميز  فقد  اأر�شطو  اأما   
احلكومات،  من  نوعني 
حتقق  التي  وهي  ال�شاحلة 
القانون وب�شيادته ي�شود  �شيادة 
العدل، واحلكومات الفا�شدة اأو 

غري ال�شاحلة.
ال�شاحلة  احلكومات  فاأما 

وعددها ثالث، فهي كالتايل:
احلكومة االأوىل وهي احلكومة 
الفرد  حكومة  وهي  امللكية: 
قد  العادل،  العاقل  الفا�شل 
حتقيق  من  الدولة  ميكن 
نظرا  االأعمال  واجناز  االآمال 
القرارات،  اتخاذ  يف  ل�رشعته 
حكم  اإىل  ينقلب  اأنه  عيبه  لكن 
ا�شتبدادي عندما يواجه امللك 
كما  بال�شعف  وي�شعر  اأزمات 
الوراثة  فكرة  عليه  يعاب  اأنه 
اأع�شاء  بني  ال�شلطة  وتداول 
االأ�رشة املالكة دون النظر اإىل 

املوؤهالت ال�شيا�شية.
احلكومة الثانية وهي احلكومة 
حكومة  اأي  االأر�شتقراطية: 
النخبة  اأي  العادلة  االأقلية 
والعلم،  ال�شلطة  حتتكر  التي 
وميزتها اأنها الفئة املوؤهلة من 
اأثرياء  اأهلها  الأن  العلم  ناحية 
التي  االإمكانيات  يتوفرون على 
متكنهم من التعليم، وعيبها هو 
مطالب  يتجاهلون  احلكام  اأن 
ال�شعب وال يح�شون مبا يعي�شه 

ويعانيه.
احلكومة الثالثة وهي احلكومة 
حكم  اأي  الدميقراطية:  

ويعتربها   ال�شعبية  االأغلبية 
البناءة  االأنظمة  من  اأر�شطو 
فر�س  االأفراد  متنح  الأنها 
مت�شاوية وت�شريرّ االأمور ح�شب 
االأمة،  موافقة  تنال  قوانني 
الفو�شى  لكن عيبها يكمن يف 
اإىل  وتوؤدي  عنها  تن�شاأ  التي 

تدهور الو�شع ال�شيا�شي.
الفا�شدة،  احلكومات  اأما 
احلكومات  بدورها  فت�شمل 

الثالث التالية:
احلكومة االأوىل وهي احلكومة 
ف�شاد  عن  الناجتة  الطاغية 
وهي  امللكي  الفردي  احلكم 

حكومة الفرد  امل�شتبد.
احلكومة الثانية وهي احلكومة 
حكومة  وهي  االأليجار�شية: 
نتيجة  وهي  الغنية  االأقلية 
االأر�شتقراطي  احلكم  ف�شاد 
باأنهم  النا�س  �شعر  فكلما 
�شهيتهم  كربت  كلما  اأقوياء 

لل�شيطرة كما يقول اأر�شطو.
احلكومة الثالثة وهي  احلكومة 
حكومة  وهي  الدمياغوجية:  
اأو  اأهواءهم  املتبعني  العامة 
ناجتة  وهي  الغوغاء  حكومة 

عن فو�شى الدميقراطية.
لل�شعب  ميكن  فهل   
خ�شم  يف  خا�شة  اجلزائري، 
اأن  املبارك،  احلراك  هذا 
الفا�شدة  احلكومات  يتجاوز 
�شاحلة  حلكومة  يوؤ�ش�س  واأن 
طرف  من  اإ�شادة  حمل  كانت 
تطبيق  حمل  وهي  الفال�شفة 
العامل  دول  اأغلب  قبل  من 
احلكومة  ...اإنها  املتقدم 

الدميقراطية؟؟
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احلكومات ال�ساحلة واحلكومات 
الفا�سدة... اأين نحن؟؟

      ل�ست اأدري ملاذا كلما اأردت الكتابة عن احلراك ال�سعبي الذي تعرفه اجلزائر حاليا تعود ذاكرتي ب�سرعة اإىل 
دولة املدينة  ـ اأثينا ـ  واملمار�سة الدميقراطية املبا�سرة التي كانت �سائدة  فيها؟
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الو�سط:2019/09/16

اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مكتب الأ�ستاذ مالكي توفيق 
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني و�سارة 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة 
حي غري�سي عبد الغني  عني و�سارة 

الهاتف:0776814234/0555294143 

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

مع انقا�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

ابناءها الق�سر حقا�س ر�سوان  عبد اجلليل. العنوان :عني  الهادي بن العلواين وهم ارملته طيبي فاطمة بنت احمد ا�سالة عن نف�سها و نيابة عن  بطلب من :ورثة حقا�س 
و�سارة ولية اجللفة 

�سد:ورثة املرحوم حقا�س الهادي بن العلواين وورثة والده حقا�س العلواين بن الباهي 
وبناء على قائمة �سروط البيع املودعة لدى كتابة �سبط حمكمة عني و�سارة بتاريخ :14 /01 /2019  رقم الرتتيب :00036 /19 

يعلن الأ�ستاذ:مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني و�سارة اخت�سا�س  جمل�س ق�ساء اجللفة 
عن بيع العقارين التاليني 1--بالن�سبة للعقار الواقع بحي هواري بومدين مدينة عني و�سارة و لية اجللفة مكون من طابق ار�سي يحتوي على �سبعة غرف و مرحا�س و م�ستودع 
م�ساحته الجمالية 560م2 واقع باملجموعة 88 مكرر من خمطط التجزئة ملدينة عني و�سارة ح�سب عقد البيع املوؤرخ يف 09 /11 /2003 حتت رقم 1271 /2003 املحرر مبعرفة 
19.600.000 دج ت�سعة ع�سر  ال�سعر الفتتاحي للمزايدة مببلغ  25 يحدد  22 رقم  22 /12 /2003 حجم  العقارية بعني و�سارة بتاريخ  امل�سهر باملحافظة  الأ�ستاذ حماد حممد 

مليون و �ستمائة الف دينار جزائري 
م2   16.31 و  م2   19.79 التوايل  على  م�ساحتهما  جتاريني  حملني  من  يتكون  و�سارة  عني   02 رقم   14 رقم  مقاطعة  مراد  ديدو�س  بحي  الواقع  لل�سكن  املعد  للعقار   -2بالن�سبة 
عقد  مبوجب   88 رقم  عر�س  ملجموعة  ينتمي  258.61م2  الجمالية  م�ساحته  فناء  و  غرفتني  و  ا�ستقبال  قاعة  و  مرحا�س  و  حمام  و  مطبخ  زائد  36م2  م�ساحته  وم�ستودع 
�سهرة موؤرخ يف 14 /08 /1997 فهر�س 884/97 مبعرفة الأ�ستاذ حممد �سراير و امل�سهر باملحافظة العقارية حا�سي بحبح بتاريخ 21 /09 /1997 حجم 32 رقم 28 يحدد ال�سعر 

الفتتاحي للمزايدة مببلغ 25.704.900 دج خم�سة و ع�سرون مليون و �سبعمائة الف و اأربعة الف و ت�سعمائة دينار جزائري 
�سروط البيع:اإ�سافة اىل ال�سروط الواردة يف قائمة البيع فان الرا�سي عليه املزاد يتحمل الأعباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن و امل�ساريف و الر�سوم 
و احلقوق امل�ستحقة و يدفع املبلغ الباقي يف اجل 08ايام املوالية لر�سو املزاد بامانة �سبط املحكمة  و على الراغب يف املزايدة الطالع على قائمة �سروط البيع مبكتب املح�سر 

الق�سائي املبني اأعاله او بكتابة �سبط املحكمة 
-و لالعالم فان جل�سة  البيع باملزاد العلني قد حددت بيوم 26 /09 /2019 بقاعة اجلل�سات رقم 02 على ال�ساعة الثانية م�ساء و ميكن الطالع على قائمة �سروط البيع بامانة 

�سبط املحكمة او مبكتب املح�سر الق�سائي 
اثباتا لذلك وحتت �سائر التحفظات حررنا هذا املح�سر للمخاطب الكل طبقا للقانون

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة

حي غري�سي عبد الغني عني و�سارة
الهاتف : 0555.29.41.43/0776.81.42.34

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع 
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بطلب من ال�سيد 01.خمخام عبد الكرمي بن حممد ال�ساكن : حي ديدو�س مراد م 21 باب 12 عني و�سارة 
و�سارة  10عني  باب   640 م  رم�سان  عبان  حي   : ال�ساكن  الربيع  بن  حممد  02.حميدي 

و�سارة  عني   09 باب   149 م  رابح  مدري  حي   : ال�ساكن  خالد  بن  �سعيد  03.العيداين 
غرداية   : ال�ساكن  عومر  بن  الرحمان  عبد  04.ا�سماوي 

و�سارة  عني   12 باب   13 م  عمار  علي  حي   : ال�ساكن  خمتار  بنت  النخلة  05.خالدي 
�سد : ال�سيد حني�س عطاء اهلل بن �سليمان 

العنوان : حي طالب عبد الرحمان باب 09 م 33 بعني و�سارة 
و بناء على قائمة �سروط البيع املودعة لدى كتابة �سبط حمكمة عني و�سارة بتاريخ : 05/09/2019 لرقم الرتتيب 566/19 

يعلن الأ�ستاذ : مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة
عن بيع عقار عبارة عن القطعة الأر�سية ال�ساحلة للبناء البالغ م�ساحتها اثنى ع�سر الف مرت مربع 12000 م2 و الواقعة بحي عمريو�س عني و�سارة ق�سم 

155 رقم  امللكية  جمموعة   80
مت حتديد ال�سعر الأ�سا�سي الذي يبداأ به بيع العقار باملزاد العلني ب : 39.000.000.00 دج ) ت�سعة و ثالثون مليون دينار جزائري ( 

العا�سرة  ال�ساعة  على   2019 اأكتوبر   07 يوم  املحددة  العرتا�سات  جل�سة  قبل  الأقل  على  اأيام  بثالثة  املحكمة  رئي�س  اىل  بعري�سة  العرتا�سات  تقدم 
�سباحا )10:00( مبكتب رئي�س املحكمة .

و حددت جل�سة البيع باملزاد العلني يف حالة عدم وجود اعرتا�سات او عدم قبولها بتاريخ 14 نوفمرب 2019 بقاعة اجلل�سات رقم 02 على ال�ساعة الثانية 
م�ساءا.

و ميكن الإطالع على قائمة �سروط البيع باأمانة �سبط حمكمة اأو مبكتب املح�سر الق�سائي .
اثباتا لذلك و حتت �سائر التحفظات حررنا هذا املح�سر للمخاطب الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مكتب الأ�ستاذ / مالكي توفيق 
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني و�سارة 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة 
حي غري�سي عبد الغني  عني و�سارة 

الهاتف:0776814234/0555294143 

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر املادة 412 ق.ا.م.ا

نحن الأ�ستاذ : مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني و�سارة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة 
لفائدة ال�سيد : بهيج حمي الدين 

العنوان : 06 �سارع تروين ح�سني داي اجلزائر 
بناء على اأحكام املواد 319-416-406-405-336-313-322 من ق ا م ا

بناء على احلكم ال�سادر بتاريخ 28/ 05 /2018 رقم اجلدول 02420/18 رقم الفهر�س : 03747/18 عن الق�سم الجتماعي حمكمة �سيدي حممد مبجل�س ق�ساء 
اجلزائر و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ : 31/07/2019 حتت رقم 1719/19 عن رئي�س اأمانة  ال�سبط 

- مبوجب حما�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء بتاريخ : 05/08/2019 و لعدم وجود املنفذ عليها حررنا حم�سر تعليق بلوحة اإعالنات البلدية بتاريخ : 
 13/08/2019  : بتاريخ  املحكمة  اإعالنات  لوحة  و   15/08/2019

-بناء على اذن بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة عني و�سارة بتاريخ 05/09/2019 رقم 00561/19 
بلغنا �سركة ا�سغال البناء او تي بي مزهود etb mazhoud املمثلة قانونا من طرف مزهود قدور 

العنوان : حي املقراين 03 عني و�سارة ولية اجللفة 
دينار  الف  ثمانون  و  اأربعة  و  �ستمائة   ( دج   684.000 مبلغ  من  املدعي  بتمكني  عليها  املدعى  باإلزام  الق�ساء  ل�سيما  و  اأعاله  املذكور  التنفيذي  ال�سند  ت�سمنه  مبا 
جزائري (  مقابل اأجور املدعي و الت�سريح به لدى م�سالح ال�سمان الجتماعي الذات الفرتة و مبلغ 300.000 دج تعوي�سا عن ال�سرر و رف�س ما بقى من طلبات لعدم 

التا�سي�س مع حتميل املدعي عليه امل�ساريف الق�سائية ، مع ت�سديده احلق التنا�سبي و امل�ساريف .
و كلفناه بالوفاء مبا يت�سمنه ال�سند التنفيذي خالل خم�سة ع�سر يوم )15 يوم( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا املح�سر باجلريدة اليومية و اإذا فات هذا الأجل دون 

المتثال �سينفذ عليه جربا وفقا لالإجراءات املحددة يف قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .
اثباتا لذلك و حتت �سائر التحفظات حررنا هذا املح�سر للمخاطب الكل طبقا للقانون .

املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة

حي غري�سي عبد الغني عني و�سارة
الهاتف : 0555.29.41.43/0776.81.42.34

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 
مع انقا�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا

طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بطلب من : �سركة توزيع الكهرباء و الغاز للو�سط �س ذ اأ مديرية اجللفة ممثلة مبديرها 

الكائن مقرها : اجللفة   )دائن حاجز( 
�سد : خلوي م�سطفى بن ارزقي / ال�ساكن : منطقة ال�سر�سو بلدية بنهار )حمجوز عليه(

باحلجز  القا�سي  و  و�سارة  عني  حمكمة  رئي�س  ال�سيد  عن   25/12/2013  : بتاريخ  ال�سادر   295/13 رقم  الأمر  مبقت�سى 
التنفيذي على العقار املتمثل يف �سكن فردي يقع بحي املقراين بناية 71 رقم 61 مبدينة عني و�سارة اجللفة يتكون من 03 
غرف و مطبخ و حمام و مرحا�س و 02 بهو م�ساحة العقار الجمالية تبلغ 116 م2 ، حدوده كالتايل : �سرقا : طريق ، غربا: 

ملك الدولة ، �سمال : طريق ، جنوبا : بن زرقة كمال .
يعلن الأ�ستاذ : مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة باأنه مت تاأجيل جل�سة البيع باملزاد العلني 

لتاريخ 03/10/2019 بقاعة اجلل�سات رقم 02 على ال�ساعة )14:00( الثانية م�ساءا 
وحدد ال�سعر الفتتاحي لبيع العقار ب 4.559.600.00 دج ) اأربعة ماليني و خم�سمائة و ت�سعة و خم�سون الف و �ستمائة 

دينار جزائري.
و ميكن الطالع على قائمة �سروط البيع باأمانة �سبط حمكمة اأو مبكتب املح�سر الق�سائي 

مالحظة : مع انقا�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا

اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية   

مكتب الأ�ستاذ مالكي توفيق 
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني و�سارة 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة 
حي غري�سي عبد الغني  عني و�سارة 

الهاتف:0776814234/0555294143 

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بطلب من ال�سيد :حقا�س م�سعود بن هادي 
العنوان: بحي حممد بو�سياف بعني و�سارة و لية اجللفة 

�سد ال�سيد :كحيلي�س احميدة بن حممد 
العنوان: بعني و�سارة 

وبناء على قائمة �سروط البيع املودعة لدى كتابة �سبط حمكمة عني و�سارة بتاريخ :13 /05 /2019 رقم الرتتيب :326 /19 
يعلن الأ�ستاذ: مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني و�سارة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة  عن بيع عقار عبارة عن �سقة يف 
65 بلدية عني و�سارة ولية  13 جمموعة ملكية رقم  22 ق�سم  09 رقم  اطار ال�سكن الرتقوي  املدعم الكائن بحي قرادة بلقا�سم عمارة 

اجللفة  الطابق الرابع تتكون من غرفتني 02 قاعة ا�ستقبال  مطبخ مرحا�س  حمام  رواق  خزانة جمفف و �سرفة م�ساحته 69.05 م2
مت حتديد ال�سعر الأ�سا�سي الذي يبدا به بيع العقار باملزاد العلني ب:3.420.000.00دج )ثالثة ماليني و اربعمائة و ع�سرون الف دينار 

جزائري (
و حددت جل�سة البيع  باملزاد العلني بتاريخ 03 /10 /2019 بقاعة اجلل�سات رقم 02 على ال�ساعة الثانية م�ساء 

و ميكن الطالع على قائمة �سروط البيع باأمانة �سبط حمكمة او مبكتب املح�سر الق�سائي .

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة 
جمل�س ق�ساء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  لبيع عقار باملزاد العلني 

بطلب من/ �سركة بن دحمان لال�سترياد والت�سدير �س.ذ.م.م املمثلة من طرف 
م�سريها  .

توتة  بئر  املقربة  طريق  مركز   05 رقم  قطعة   111 جتزئة  ب/  مقرها  الكائن 
والتي تختارت موطنها عند عرواطي علي 04 �سارع احمد غرو�س القليعة 

�سد : عليوة �سماعني .
ال�ساكن ب : طريق اولد فايت ال�سراقة .

بناء على  قائمة �سروط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 20 /01 /2019  حتت 
على   2019/  09/  30 ليوم  املوؤجلة  البيوع  جلل�سة  باحل�سور   2019/  003 رقم 

ال�ساعة : احلادية ع�سر �سباحا امام حمكمة القليعة .
 1 الأر�سية   : البيع  عقد  ح�سب   . الجمالية  امل�ساحة  و  وو�سفه  العقار  تعيني 
م�ساحتها  اأر�س  قطعة  من  ال�سيوع(  يف  مت�ساوية  ح�س�س  �سمن  من  )ح�سة   9/
الجمالية 45 هكتار 25ار00�سار ح�سب املخطط املعد يف 27 /04 /1992 و التي 
الإخوة  مزرعة   ،  46 رقم  اجلماعية  الفالحية  امل�ستثمرة  امل�سمى  باملكان  تقع 

فلي�سي �سابقا القليعة دائرة القليعة ولية تيبازة . 
طريق  عن  عقار  لبيع  جل�سة  عن  نعلن   ، دج   3.812.173،61 ب�سعرافتتاحي 
املزاد العلني  جلل�سة بوم 30 /09 /2019 على ال�ساعة : احلادية ع�سر �سباحا 
امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او الطالع على دفرت 
او  اعاله  املذكور  بالعنوان  الق�سائي  املح�سر  نحن  مبكتبنا  يت�سل  ان  ال�سروط 

لدى امانة �سبط  حمكمة القليعة املح�سر الق�سائي .

ر�سالة مفتوحة

من ابن ال�سهيد لو�سيف عبد القادر

العنوان بلدية انقو�سة بورقلة

رقم الهاتف 0668280951

 اىل معايل وزير الفالحة والتنمية الريفية

ال�سامية  ل�سيادتكم  ارفع  اأن  ال�سرف  عظيم  يل 
بورقلة  انقو�سة  ببلدية  مقيم  �سهيد  اأبن  ب�سفتي 
من اجل التدخل العاجل لدى املديرية اجلهوية 
بورقلة  بدر  الريفية   والتنمية  الفالحة  لبنك 
ل�ست�سالح  قر�س  على  احل�سول  من  لتمكيني 
املتح�سل عليها يف اطار  يل قطعة ار�س الفالحة 

ال�ستثمار الفالحي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
رقم : 19/28

و�سل اإيداع ملف جتديد جمعية ولئية
�سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 لرقم  القانون  مبقت�سى 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات : مت 
هذا اليوم : 23/07/2019 اإيداع ملف جتديد جمعية  

ذات �سبغة ولئية 
اأبي  مل�سجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  -ت�سمية 

بكر ال�سديق بلدية حا�سي الدلعة
املقر الجتماعي : مل�سجد اأبي بكر ال�سديق بلدية 

حا�سي الدلعة
املودع : حلول بن حرز اهلل 

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة  

و لهذه الأ�سباب 

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا ابتدائيا 
ح�سوريا : يف ال�سكل قبول دعوى  اإعادة ال�سري يف الق�سية.

بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر   للحكم  اإفراغا   : املو�سوع  يف 
املحكمة  03697/18ق�ست  الفهر�س  رقم  حتت    2018/  11/  29
املودعة  اخلبري   طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�سادقة 
لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 27 /01 /2019 حتت رقم اإيداع 

 : ب  الأمر  بالنتيجة  /19و   25
بتاريخ  املولودة  احمد  احميدي  �سده  املرجع  على  احلجر   : اأول 
27 /03 /1998 ببلدية عني و�سارة ولية اجللفة  لأبيه  حممد 

و لأمه �سعدي فاطنة  
و  لرعايتها  عليه  كمقدم  حممد   احميدي  املرجع  تعيني   : ثانيا 
قيامه  حالة  يف  املحكمة  با�ستئذان  تلتزم  اأن  على  �سوؤونه  ت�سيري 

باأحد الت�سرفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�سرة 
ثالثا : الأمر بن�سر هذا احلكم لالإعالم على اأن يكون ذلك ب�سعي 

من املرجع
على  بذلك  بالتاأ�سري  املخت�س  املدنية  احلالة  �سابط  اأمر   : رابعا 

هام�س عقد ميالد املحجوز عليه 
خام�سا : حتميل املرجعة امل�ساريف الق�سائية . 

اأعاله و  - بذا ا�سدر و اف�سح به جهارا و علنيا بالتاريخ  املذكور 
بح�سبه  ام�سيناه مع اأمني ال�سبط .

رقم اجلدول : 00466 /19
رقم الفهر�س : 01384 /19
تاريخ احلكم : 27 /03 /19
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الو�سط:2019/09/16الو�سط:2019/09/16

الو�سط:2019/09/16الو�سط:2019/09/16

الو�سط:2019/09/16الو�سط:2019/09/16



تقرير: علي �سمودي

متيز وجناح ..

ق�ضى  الذي   ، الرب  اأبو   الوالد 
�ضنوات عمره الأخري يتنقل بني 
جنله  لزيارة  الحتالل  �ضجون 
بفحر  ن�ضعر   " يقول   ، مراد 
يحققه  جناح  بكل  واعتزاز 
القيد  على  انت�رص  الذي  مراد 
على  ح�ضل  فقد   ، وال�ضجان 
العلوم  درجة املاج�ضتري يف يف 
ال�ضيا�ضية والدارة ، ومل يكتفي 
رغم  تعليمه  فاكمل   ، بذلك 
وادارة  الحتالل  منغ�ضات 
�ضجونه "، وي�ضيف " مع دخوله 
ابني  ي�ضجل   ، اجلديد  العام 
وامل  جناح  حكاية  يوم  كل 
على  فقد  ح�ضل   ، جديدة 
�ضهادة  الدبلوم  "هيومن راي�س 
وت�س" حلقوق الن�ضان ، ودبلوم 
يف القت�ضاد "، ويكمل " يكر�س 
خلدمة   ، �ضنوات  منذ  حياته 
افتتاح  وبعد   ، الأ�رصى  وتعليم 
القد�س املفتوحة  فرع جلامعة 
 ، ال�ضجون  يف  ال�رصى  لتعليم 
الطلبة  بتدري�س  حالياً  يقوم 
امتحانات  على  وال�رصاف 
الثانوية العامة ا�ضافة لع�ضويته 
يف اللجنة علمية داخل ال�ضجون 

ال�رصائيلية .

ال�سرية الذاتية ..

عائلة  من  مراد  الأ�ضري  ينحدر 
منا�ضلة ، اب�رص النور عام 1980 
جنني  �رصق  جلبون  بلدة  يف 
اأ�رصته  يف  اخلام�س  ويعترب   ،
ويقول   ، نفر   11 من  املكونة 
والده " عا�س وتربى يف قريتنا 
وحب  الوالدين  برب  متيز   ،

 ، احلميدة  والخالق  العائلة 
حنون ومعطاء ويحب م�ضاعدة 
النا�س خالل درا�ضته كان يعمل 
ا�رصتنا  باعالة  مل�ضاعدتي 
"خالل  وي�ضيف   ،" الكبرية 
تعليمه مبدار�س جلبون ، برزت 
لدبه روح وطنية ون�ضالية عالية 
امل�ضريات  يف  ي�ضارك  فكان   ،
والفعاليات الوطنية حلبه لوطنه 
و�ضعبه  ار�ضه  عن  والدفاع 
على  جداً  غيوراً  كان  فقد   ،
بجرائم  ويتاثر  �ضعبنا  ابناء 
وممار�ضات الحتالل "، ويكمل 
" بعد جناحه يف الثانوية العامة 
، انت�ضب جلامعة النجاح الوطنبة 
ر�ضم  جميلة  فنون  تخ�ض�س 
للتعليم  حمباً  وكان   ، وت�ضوير 
يف  �ضيا�ضياً  ونا�ضطاً  وطموحاَ 
رغم  منها  تخرج  التي  اجلامعة 

مطاردته من الحتالل ".
مقاومة ومطاردة  ..

خالل درا�ضته ، اندلعت انتفا�ضة 
الق�ضى الثانية ، فانخرط مراد 
بني  حياته  وق�ضم  �ضفوفها  يف 
الدرا�ضة واملقاومة ب�ضكل �رصي 
اأبا  ال�ضبعيني  والده  ويقول   ،
العبد " مل نعلم بدوره ون�ضاطه 
فقد   ، الحتالل  طارده  حتى 
الق�ضى  �ضهداء  بكتائب  التحق 
منذ تاأ�ضي�ضها ولن�ضاطه الفاعل 
ا�ضبح  الحتالل  مبقاومة 
النظار  عن  وتخفي  مطلوباً 
الحتالل  ت�ضليل  من  ومتكن 
ودوره  جامعته  وموا�ضلة 
ا�ضتدت   " وي�ضيف   ،" الن�ضايل 
مالحقة مراد مع ت�ضاعد وترية 
كتائب  وعمليات  النتفا�ضة 
وا�ضطر   ، الق�ضى  �ضهداء 
نابل�س  بني  والتنقل  للتخفي 
الكمائن  ظل  يف  مناطق  وعدة 
من  تنال  مل  التي  والتهديدات 

عزميته وروحه الثائرة ".
 

اعتقال وحتقيق ..

 انقطعت اخبار مراد عن عائلته 
التي مل يتمكن من الو�ضول اليها 
 ، جلبون  قريته  يف  وزيارتها 
وعا�ضت كوابي�س القلق والرعب 
مترد  فقد   ، على  حياته 
وال�ضت�ضالم  الرتاجع  ورف�س 
من  الحتالل  متكن  حتى 
-8-31 فجر  واعتقاله  ح�ضاره 
ا�ضتمر   " والده  ويقول   ،  2006
ور�ضده  مبالحقته  الحتالل 
بلدة  يف  خمباأه  اكت�ضف  حتى 
واعتقال  فحو�رص   ، العيزرية 
يف ال�ضاعة الثانية فجراً ، وعلى 
الفور اقتاده الحتالل اىل اقبية 
من   " وي�ضيف   ،" التحقيق 
مراد  نقل  امل�ضكوبية  زنازين 
الع�ضكري  تكفا  بيتح  مل�ضلخ 
و�ضط عزلة وحرمان من زيارته 
مدار  وعلى   ، للمحامني  حتى 
قا�ضي  لتحقيق  �ضهورتعر�س   3
جداَ حتى  نقل اىل �ضجن جلبوع 
"، ويكمل " رغم مرور ال�ضنوات 
، لن نن�ضى تلك املحطة املريرة 
�ضنوف  كل  فيها  جترعنا  التي 
على  يتكتم  والحتالل  املرارة 
م�ضريه حتى �ضاهدناه اأول مرة 

يف املحكمة الع�ضكرية ".
احلكم واملعاناة ..

 يروي الوالد اأبو العبد ، اأن فرتة 
ا�ضتمرت  التي  مراد  حماكمة 
وقا�ضية  موؤملة  كانت   ، عامني 
لنا  ي�ضمح  يكن  مل   " ويقول   ،
و�ضط  املحكمة  يف  ال  بروؤيته 
ح�ضار اجلنود وال�ضجانني الذين 
وحتى  م�ضافحته  من  منعونا 
احلديث معه ، وا�ضتمرت رحلة 
باع�ضابنا  والتالعب  املعاناة 

والنقل  والتمديد  التاجيل  بني 
 " وي�ضيف   ،" منه  واحلرمان 
مراد  وقف   ، �ضامل  حمكمة  يف 
ب�ضموخ  الخرية  باجلل�ضة 
ال�ضجانني  يتحدى  و�ضالبة 
الندم  ابداء  راف�ضاً  والق�ضاة 
من  وال�ضففة  الرحمة  وطلب 
الحتالل الذي مار�س كل انواع 
فحوكم   ، �ضعبه  بحق  اجلرائم 
 ،" مرات   4 املوؤبد  بال�ضجن 
القهر  رغم  �ضربنا   " ويكمل 
ب�ضموده  معنوياته  مراد  ورفع 
ورباطة جاأ�ضه وهو يردد احلكم 
مع  موعدنا  العاملني  لرب 

احلرية قريب ".

اعتقل عبري ..

العائلة  معاناة  رحلة   وبدات 
نف�س  لتعي�س  ال�ضجون  بني 
خالل  بها  مرت  التي  الدوامة 
خالل  عبري  كرميتها  اعتقال 
انتفا�ضة احلجر ، ويقول الوالد 
" كانت ابنتي نا�ضطة ومنا�ضلة 
 ، الحتالل  مبقاومة  و�ضاركت 
فاعتقلت عام 1991 ، وتعر�ضت 
�ضنوات   3 وحوكمت  للتحقيق 
وحتررت "، وي�ضيف " ابنتي ما 
زيارة  من  امنياً  ممنوعة  زالت 
�ضنوات  مرور  رغم  �ضقيقها 
طويلة على جتربتها العتقالية 
مالحم  فيها  �ضطرت  التي 

�ضمود وبطولة ".

خلف الق�سبان ..

امرا�س  من  معاناتها   رغم 
واظبت   ، وال�ضغط  القلب 
اأم   " ر�ضمية  ال�ضبعينة  الوالدة 
"، على زيارة مراد الذي  العبد 
وكل  وروحها  حياتها   " تعتربه 

فراقه   " وت�ضيف   ،" العامل 
رب  لكن   ، و�ضعب  موؤملة 
العاملني كرمني بال�ضرب خا�ضة 
اوجاع  ورغم   ، زيارته  خالل 
رحلة ال�ضفر لل�ضجون ا�ضتمريت 
بزيارة ابني "، وت�ضيف " ا�ضعر 
فب�ضبب   ، كبري  بحزن  اليوم 
امتكن  مل  املر�س  م�ضاعفات 
 ، �ضهور   6 منذ  زيارته  من 
ليكرمني  العاملني  لرب  وا�ضلي 
من  واخلال�س  وعناقه  بحريته 
وتع�ضف  الزيارات  عذابات 
افراحنا   " وتكمل   ،" ال�ضجان 
 ، مراد  مع  ا�ضرية  ا�ضبحت 
يف  �ضقيقاته  تزوجت  وعندما 
وحتول  جميعاً  بكينا  غيابه 
م�ضتمراً  زال  حلزن  ما  الفرح 

حتى يعود لح�ضاين ".

يف الذكرى ..

يوم   " العبد  اأبو  احلاج   يقول 
وتاريخ اعتقاله ، منا�ضبة �ضعبة 
الذي  بابني  تذكرنا  وموؤملة 

وحلظات  �ضوره  عنا  تغيب  ل 
عاماً   13 مر  لقد   ، وذكرياته 
وحتى   ، الق�ضبان  خلف  وابني 
اأو حتى  ليوم  عنا  بعيداً  كان  لو 
�ضاعة  فهذا موؤمل و�ضعب علينا 
وان  خا�ضة  ق�رصي  فراقه  لن 
يعي�ضون  الذكور  اخوانه  باقي 
عام  منذ  فرن�ضا  يف  عنا  بعيداً 
حياتنا  مياًل  فكان   ،  1998
 " وي�ضيف  عنهم  "،  ويعو�ضنا 
امل�ضوؤولية  حتمل   ، �ضغره  منذ 
ونوارته  املنزل  رجل  وكان 
 ، زيارة  كل  يف  و   ، و�ضمعته 
والرادة  باملعنويات  ي�ضحنا 
ور�ضالتنا   ، والثبات  وال�ضرب 
كما  �ضامدا  يبقى  :  ان  له 
فالمل   ، ودينه  عرفناه  بثباته 
واملوؤبدات  لينقطع  باهلل 
حكم  واحلكم  �ضيئا  لنا  لنعني 
ان  للقيد  ولبد  العاملني  رب 

ينك�رص ان �ضاء اهلل" .

تتزين جدران منزل عائلة الأ�سري مراد حممد ر�سا اأبو الرب ، بال�سهادات العلمية التي ح�سل عليها خالل اعتقاله ، ومع دخوله عامه الرابع ع�سر خلف 
الق�سبان ، يعرب والد الأ�سري عن الفخر والعتزاز بفلذة كبده واميانه الكبري بحريته القادمة رغم املوؤبدات الربعة التي �سدرت بحقه ، ويقول " هذا احلكم 
مل ينال من عزمية ومعنويات ابني البطل واملقاوم ، وهذه املوؤبدات ل تعني لنا �سيئَا لقناعتنا بان حمكمة الحتالل باطلة ، فاحلكم لرب العاملني ول بد للقيد 
اأن ينك�سر " ، وي�سيف "  رغم وجع التحقيق وعذاب الأ�سر ومعاناة ال�سجن ، �سمد ومتتع مراد مبعنويات عالية ، فلم يهتز اأو يتاأثر ومار�س حياته العتقاليه 

ب�سكل طبيعي و�سارك ال�سرى كل معارك احلرية والكرامة لنتزاع حقوقهم وك�سر القيد "، ويكمل " منذ اليوم الول ، ا�ستثمر مراد كل حلظة من اعتقاله ، 
وحتدى الحتالل و�سجونه من خالل اكمال درا�سته اجلامعية رغم ح�سوله على �سهادة البكالوريو�س من جامعة النجاح الوطنية ".

حمكوم بال�سجن املوؤبد 4 مرات

مراد اأبو الرب حتدى االحتالل و�شجونه بالتعليم وال�شهادات
.    واأ�سبح معلمًا لالأ�سرى الطلبة وم�سرفًا على امتحانات الثانوية خلف الق�سبان ..
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حذيفة  الأ�سري  اأوقف 
دي�س  اأبو  بلدة  من  حلبية 
عن  املفتوح  اإ�رضابه 
الطعام بعد )67( يوماً، من 
الإ�رضاب عن الّطعام، ويف 
الأول من اأيلول اأ�رضب عن 
الأ�سري  ودخل  اأي�ساً،  املاء 
احلقيقي  اخلطر  مرحلة 
نقله  ومت  �سحته،  على 
"كابالن"  م�ست�سفى  اإىل 
الذي  احلرج  و�سعه  ب�سبب 
اإ�رضابه  تعليق  على  اأجربه 

للمحافظة على حياته.
حذيفة  الأ�سري  اأن  يذكر 
خرجت  لطفلة  اأب  حلبية 
الأ�رض،  يف  وهو  للحياة 
اأن عانى من مر�س  و�سبق 
ال�رضطان يف الدم، وتعّر�س 
حروق  اإىل  طفل  وهو 
�سديدة يف ج�سده ما زالت 

اآثارها وا�سحة عليه.
بعد اأن علّق حلبية اإ�رضابه 
الأ�سري  اأ�سبح  الطعام،  عن 

اأحمد غنام الأ�سري الأقدم 
يوماً  بـ)58(  الإ�رضاب  يف 
ويذكر  التقرير  تاريخ  من 
ال�سحي،  غنام  و�سع  اأن 
تدهور م�ستمر، خا�سة  يف 
مر�س  من  يعاين  كان  اأنه 
بعملية  وقام  الدم  �رضطان 
عام  �سوكي  نخاع  زرع 
لكنه ما زال يعاين  2000م، 
ال�سفائح  يف  م�ساكل  من 
يف  وم�ساكل  الدموية 

الكبد.
من  عدداً  اأن  اإىل  وي�سار 
اإ�رضابهم  اأنهوا  الأ�رضى 
عن الطعام خالل �سهر اْب 
يحّدد  لتفاق  التو�سل  بعد 
الإداري،  اعتقالهم  �سقف 
اأبو  حممد  الأ�سري  منهم 
ملدة  اأ�رضب  الذي  عكر 
جتديد  مقابل  يوماً   )36(
لأربعة  الإداري،  اعتقاله 
والأ�سري  اأخرى،  �سهور 
الذي  احل�سنات  م�سطفى 

مقابل  يوماً  لـ)36(  اأ�رضب 
الإداري  اعتقاله  جتديد 
يتحول  ل  واأن  اأ�سهر  ل�ستة 
اإىل ق�سية، والأ�سري وجدي 
اأ�رضب  الذي  عواودة 
مقابل  يوماً   )27( ملدة 
�سهر  يطلق �رضاحه يف  اأن 
 ،2020 عام  من  �سباط 
رحمة  اأبو  همام  والأ�سري 
 )11( ملدة  اأ�رضب  الذي 
يف  اإ�رضابه  واأوقف  يوم 
بدون  �رضاحه  اإطالق  يوم 
بالإ�سافة  �رضط،  اأو  قيد 
عكر  اأبو  ب�سام  الأ�سري  اىل 
الذي اأ�رضب يف نهاية �سهر 
بعد  اإ�رضابه  واأوقف  متوز 
الأول  يف  اأي  اأيام،  خم�سة 
اأبوعكر  اأن  اْب، ويذكر  من 
 )24( جمموعه  ما  اأم�سى 
�سجون  يف  ون�سف  عاماً 
اأحكام  بني  الحتالل 

واعتقال اإداري.
�سجون  اإدارة  زالت  وما 

اإجراءات  تتبع  الإحتالل 
الأ�رضى  بحق  ممنهجة 
الطعام  عن  امل�رضبني 
تعليق  على  لإجبارهم 
يف  ثمثلت  اإ�رضابهم، 
زنازين  يف  الأ�رضى  عزل 
الآدمي  للعي�س  ت�سلح  ل 
من  عائالتهم  وحرمان 
زيارات  وعرقلة  زيارتهم، 
ونقلهم  لهم  املحامني 
اإىل  معتقل  من  املتكرر 
امل�ست�سفيات  واإىل  اآخر، 
ما  بوا�سطة  املدنية 
تعرف مبركبة "البو�سطة"، 
الأ�سري  الفرا�س  و�سحب 
اليوم  �ساعة يف   )12( ملدة 
امل�رضب  الأ�سري  يدفع  ما 
طويلة  لفرتات  للوقوف 
الأر�س  على  اجللو�س  اأو 
"الرب�س"  حديد  على  اأو 

)ال�رضير احلديدي(.
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ال�سرى واملنع من ال�سفر

بقلم: ثامر �سباعنه

اال�سرى واملنع من 
ال�سفر

حرية  اأن  ان  ويذكر   
تُعترب  والتنقل  احلركة 
الطبيعة  احلقوق  اأهم  احد 
لالإن�سان ومن واجب الدولة 
املحتلة احرتام التفاقيات 
هذا  تقر  التي  الدولية 
ل  الحتالل  اأن  احلق، غري 
اأي  التفاقيات  هذه  يعري 
املنع  ي�ستغل  بل   ، اهتمام 
لال�رضى  كعقوبه  وي�سخره 
متتد  وقد  الفل�سطينيني، 
اهايل  لتطال  العقوبه  هذه 
ال�رضى وعائالتهم. ونظرا 
فقد  احلق،  هذا  لأهمية 
وا�سحاً  عليه  الن�س  جاء 
الأ�سا�سية  ال�سكوك  يف 
ويف  الإن�سان  حلقوق 

العاملي  الإعالن  مقدمتها 
لعام  الإن�سان  حلقوق 
والعهد   ،)13 )املادة   1948
باحلقوق  اخلا�س  الدويل 
لعام  وال�سيا�سية  املدنية 
 )2 فقرة   12 )املادة   1966
الفرد  حق  على  اأكدا  حيث 
فيه  بلد مبا  اأي  مغادرة  يف 
وعالوة  اإليه.  والعودة  بلده 
على ذلك، فهو حق ي�سمنه 
الإن�ساين  الدويل  القانون 
انطالقاً من كون اإ�رضائيل، 
بالحتالل،  القائمة  الدولة 
تاأمني  عاتقها  على  يقع 
ل�سكان  طبيعية  حياة  �سري 
املحتل  الإقليم  القليم 
“اأ�سخا�س  باعتبارهم 
لأحكام  طبقا  حمميون” 
الرابعة  جنيف  اتفاقية 
حماية  ب�ساأن   1949 لعام 
احلرب.  وقت  املدنيني 

ومن املعروف اأن اإ�رضائيل، 
بالحتالل،  القائمة  الدولة 
العهد  يف  طرٌف  هي 
املدنية  للحقوق  الدويل 
وال�سيا�سية،واتفاقية جنيف 
فهي  ذلك  ومع  الرابعة، 
تنكر انطباق هذه التفاقية 
الفل�سطينية  الأر�س  على 
قوة  نف�سها  تعترب  ل  لأنها 
يخالف  ما  وهو  حمتلة، 
بهذا  الدويل  الجماع 
ال�ساأن والقرارات املتعاقبة 
واجلمعية  الأمن  ملجل�س 
املتحدة،  لالأمم  العمومية 
وهي تعرتف فقط مبراعاة 
يف  الإن�سانية  العتبارات 
وا�ستناداً  التفاقية.  روح 
اإىل دائرة املعابر واحلدود 
الفل�سطينية،  ال�رضطة  يف 
�سخ�س   1133 منع  فقد مت 
 ،2012 العام  يف  ال�سفر  من 

 ،2013 العام  يف   824 و 
ب�سكل  العدد  هذا  لريتفع 
 2014 العام  يف  ملحوظ 
العدد  بلغ  فيما   ،4269 اإىل 
يف  ممنوع  مواطن   2007
يف   2131 و   ،2015 العام 
عام 2016، و 1798 يف العام 
يف  الرقام  وهذه   ،  2017
لأن  متدنية  هي  احلقيقة 
يعرفون  الذين  ال�سخا�س 
ال�سفر،  من  انهم ممنوعون 
ل يحاولون ال�سفر، وبالتايل 

ل ت�سملهم هذه الرقام
من  املمنوعون  وينتمي 
خمتلف  اإىل  ال�سفر 
العمرية  وال�رضائح  الفئات 
رجاًل  والجتماعية، 
و�سباًنا،  �سيبًا  ون�ساًء، 
وبح�سب القانون الع�سكري 
يحكم  الذي  الإ�رضائيلي 
فاإن  الغربية،  ال�سفة 

قرار  اإ�سدار  �سالحيات 
هي  ال�سفر  من  باملنع 
احلاكم  عمل  نطاق  من 
الغربية.  لل�سفة  الع�سكري 
فعلًيا،  يحدث  ما  اأن  اإل 
فاإنه  عودة،  بح�سب 
»كابنت«  ين�سح  اأن  يكفي 
اأو  املدينة  اأو  املنطقة 
القرية مبنع فالن اأو فالنة 
دون  فيُمنع،  ال�سفر  من 
احلاكم  »لإزعاج«  احلاجة 
براحته.  والعبث  الع�سكري 

هذا  فاإن  احلال  وبطبيعة 
ازدياد  يف  ي�ساهم  الو�سع 
ل�سهولة  املمنوعني  اأعداد 
املنع،  اأوامر  ا�ست�سدار 
وذلك بعك�س القانون ال�سائد 
والأرا�سي  القد�س  يف 
املحتلة عام 1948، اإذ يلزم 
وزير  وتوقيع  موافقة  فيها 
اأي  على  الحتالل  داخلية 
اأمر ملنع ال�سفر. املنع من 
ي�ستخدمه  �سالح  ال�سفر 
الحتالل �سد الفل�سطينيني 

ال�رضى  و�سد  عام  ب�سكل 
توجد  ول  خا�س،  ب�سكل 
ال�سفر  �سواء  ا�ستثناءات 
غريه  او  التعليم  او  للعالج 
من دواعي ال�سفر، بل يلجاأ 
ل�ستغالل  اي�سا  الحتالل 
م�ساومة  اجل  من  املنع 
وحماوله  املحرر  ال�سري 
�سباك  يف  ا�سقاطه  �سواء 
على  موافقته  او  العماله 
الوطن  ار�س  عن  البعاد 

ل�سنوات طويله.

تتعدد ا�سكال احلرب التي ي�سنها االحتالل على اال�سرى الفل�سطينيني، فالتقف 
عند االعتقال والتحقيق القا�سي، والزج يف ال�سجون ل�سنوات بعد حماكمات ظامله، 

بل يلجاأ االحتالل اي�سا ملنع اال�سري املحرر من ال�سفر او اخلروج من ال�سفة الغربية. 
يعاين االأ�سرى املحررون من منع االحتالل لهم من ال�سفر �سواء للدرا�سة اأو العالج، 

فاملنع بات �سجنًا كبرياً يعي�سون فيه.

حذيفة حلبية يوقف اإ�سرابه ب�سبب و�سعه 
ال�سحي وغنام يف خطر حقيقي

موؤ�س�سات االأ�سرى:

الحتالل اعتقل )470( فل�سطينيا
خالل �سهر اآب/ اغ�سط�س 2019

الحتالل  قوات  اعتقلت 
فل�سطينياً/  )470( الإ�رضائيلي 
الفل�سطينية  الأر�س  من  ات 
اآب/  �سهر  خالل  املحتلة 
اأغ�سط�س 2019، من بينهم )50( 

طفاًل، و)11( من الن�ساء.
الأ�رضى  موؤ�س�سات  وت�سري 
)نادي  الإن�سان  وحقوق 
موؤ�س�سة  الفل�سطيني،  الأ�سري 
وحقوق  الأ�سري  لرعاية  ال�سمري 
الأ�رضى  �سئون  هيئة  الإن�سان، 
ورقة  �سمن  واملحّررين(؛ 
الثنني،  اليوم  اأ�سدرتها  حقائق 
الحتالل  �سلطات  اأن  اإىل 
اعتقلت )162( مواطناً من مدينة 
من  مواطناً  و)82(  القد�س، 
حمافظة رام اهلل والبرية، و)50( 
اخلليل،  حمافظة  من  مواطناً 
حمافظة  من  مواطناً  و)44( 
حلم  بيت  حمافظة  ومن  جنني، 
)30( مواطناً، فيما اعتقلت )38( 
نابل�س،  حمافظة  من  مواطناً 

اعتقلت  ومن حمافظة طولكرم 
 )24( واعتقلت  مواطناً،   )13(
قلقيلية،  حمافظة  من  مواطناً 
فقد  طوبا�س  حمافظة  من  اأما 
 )6( الحتالل  �سلطات  اعتقلت 
مواطنني، كما واعتقلت )6( من 
حمافظة �سلفيت، واعتقلت )8( 
بالإ�سافة  اأريحا،  حمافظة  من 
قطاع  من  مواطنني   )7( اإىل 

غزة.
الأ�رضى  عدد  بلغ  وبذلك 
يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
نهاية  حّتى  الحتالل  �سجون 
منهم   ،)5700( نحو  اآب  �سهر 
عدد  بلغ  فيما  �سيدة،   )38(
�سجون  يف  الأطفال  املعتقلني 
طفاًل،   )220( نحو  الحتالل 
قرابة  الإداريني  واملعتقلني 
ال�سهر  خالل  واأ�سدرت   ،)500(
بني  اإداري  اأمر   )76( املن�رضم 
�سدرت  لأوامر  وجتديد  جديد 

�سابقاً.
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عي�شة ق.

يكن  مل  "الكناري"  ت�شكيلة  اأداء 
ب�شفة  الأول  ال�شوط  يف  مقنعا 
باأداء  ظهروا  الذين  وهم  خا�شة 
الو�شول  يف  ينجحوا  ومل  باهت 
كثريا اإىل مرمى املناف�س وتهديد 
�شيطر  حيث  املناف�س،  حار�س 
اأطوار  على  الغيني  املناف�س 
ي�شتفيق  اأن  قبل  الأوىل،  املرحلة 

ال�شوط  يف  القبائلي  النادي  لعبو 
ويدخلوا بعزمية قوية بعد ن�شائح 
املدرب الفرن�شي هيربت فيلود ما 
بني ال�شوطني والتي جنح الالعبون 
يف تطبيقها بعدما متكن املهاجم 
وتوقيع  الت�شجيل  من  بانوح  حمزة 
الذي  وهو  النت�شار،  ثنائية 
ال�شوط  يف  املخيب  الأداء  عو�س 
الثانية  املرحلة  يف  بالربوز  الأول 
ذهب،  من  كانت  ثنائية  وتوقيع 

املقابلة  �شهدت  ذلك  جانب  اإىل 
اجلديد  للم�شتقدم  لفتا  تاألقا 
ن�شيطا  كان  الذي  عدادي  توفيق 
بن  ال�شاب  واحلار�س  الهجوم،  يف 
موفقة  تدخالته  كانت  الذي  بوط 
اإنقاذ ت�شكيلة "الكناري"  وجنح يف 
من ت�شجيل هدف التعادل وتعقيد 

املهمة على رفقائه.
مباركي  الالعب  رفقاء  و�شيكون 
للقاء  التح�شري  مع  موعد  على 

كوناكري  ملعب  املقرر يف  العودة 
يف غينيا بتاريخ 29 �شبتمرب املقبل، 
والذي يدرك تعداد الفريق �شعوبة 
عن  بحثا  تنتظره  التي  املهمة 
ار�س  اإىل  التاأهل  بتاأ�شرية  العودة 
املهمة  �شعوبة  ظل  يف  الوطن، 
من  ال�شبيبة  لعبو  يتوقعها  التي 
يقوم  ان  املر�شح  املناف�س  طرف 
الطاولة  قلب  اأجل  من  �شيئ  بكل 

والتاأهل يف بالده.

اأداء الالعبني اأدخل ال�شكوك اأنفا�س االأن�شار قبل االنتفا�شة

الكناري ي�سعون قدما يف دور 
جمموعات رابطة الأبطال

جمعية عني مليلة / �شبيبة ال�شاورة

ل�سام اأمام فر�سة اللحاق بكوكبة 
املقدمة وال�ساورة للتدارك

اإقامة  خليفي  زبري  ملعب  ي�شهد 
فريقي  جتمع  التي  املباراة 
جمعية عني مليلة و�شبيبة ال�شاورة 
والتي تندرج �شمن ت�شوية اللقاء 
الثانية  اجلولة  حل�شاب  املتاأخر 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
يف  ال�شاورة  م�شاركة  ب�شبب 
البطولة  اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات 
العربية، وي�شعى لعبو عني مليلة 
الثالث  بالنقاط  الحتفاظ  اإىل 
بفوز  الر�شيد  تدعيم  و�شمان 
ي�شمح  والذي  التوايل  على  ثاين 
من  القرتاب  "ل�شام"  لت�شكيلة 
على  والت�شييق  املقدمة  اأندية 
ال�شدارة عن طريق التقلي�س اإىل 
نقطة واحدة، حيث ميلك لعبو 
اجلمعية فر�شة ثمينة بني اأيديهم 
ول يرغبون يف تفويتها من اأجل 
بعد  قوية  انطالقة  ت�شجيل 
بهزمية  متعرثة  بداية  ت�شجيل 
وتعادل، قبل ان ت�شجل اجلمعية 
مولودية  بوابة  من  ال�شتفاقة 
وهران، والفر�شة اأ�شحت مواتية 
التاأكيد  عن  بحثا  الالعبني  اأمام 
الإيجابية،  ال�شل�شلة  وموا�شلة 
يريدون  ل  الالعبني  واأن  خا�شة 
اأن  باعتبار  الفر�شة،  تفويت 

�شوف  اليوم  مقابلة  يف  تعرث  اأي 
يعيدهم اإىل نقطة ال�شفر.

يف املقابل، جتد �شبيبة ال�شاورة 
نف�شها اأمام تنقل �شعب بحثا عن 
وتدارك  اإيجابية  نتيجة  ت�شجيل 
هزمية اجلولة املن�رصمة داخل 
اجلزائر،  مولودية  اأمام  القواعد 
اجلديد  املدرب  يجد  حيث 
لت�شكيلة "ن�شور اجلنوب" اليامني 
بوغرارة نف�شه اأمام مهمة خا�شة 
حتقيق  عن  البحث  خالل  من 
خرجة  اأول  يف  ايجابية  نتيجة 
معه  تعاقد  الذي  الفريق  مع  له 
من  املن�رصم  الأ�شبوع  خالل 
ال�شكة  اإىل  النادي  اإعادة  اأجل 
ال�شحيحة، حيث لن يجد لعبو 
ال�شبيبة املاأمورية �شهلة اأمامهم 
يف  املناف�س  تواجد  ظل  يف 
اأف�شل الظروف، عك�س ال�شاورة 
الطرق  بكل  ي�شعون  الذين 
املعنوية،  الروح  ا�شتعادة  اإىل 
العودة  لهم  �شبق  الذين  وهم 
القواعد  خارج  من  بالنت�شار 
وميلكون  الفتتاحية  اجلولة  يف 
فر�شة مواتية بحثا عن انت�شار 

جديد بعيدا عن الديار.
عي�شة ق.

خطا فريق �شبيبة القبائل خطوة كبرية نحو اقتطاع تاأ�شرية التاأهل اإىل دور املجموعات حت�شبا ملناف�شة 
رابطة اأبطال اإفريقيا، وذلك بعد االنت�شار الثمني الذي �شجلوه على ملعبهم اأول نوفمرب بتيزي وزو خالل 

املواجهة التي جمعتهم بنادي حافيا كوناكري الغيني حل�شاب ذهاب الدور ال�شاد�س ع�شر، اأين ح�شمت 
ت�شكيلة "الكناري" اللقاء ل�شاحلها بثنائية نظيفة، جتعل الفريق قريبا من ا�شتكمال املغامرة القارية 

وحتقيق هدف الذهاب بعيدا يف املناف�شة االإفريقية

التحق فريق دفاع تاجنانت الفائز 
 1-2 بنتيجة  تلم�شان  وداد  على 
اأمل الأربعاء  يف الريادة بالثنائي 
املتعرثين  املدية  واوملبي 
بجاية  �شبيبة  التوايل  على  اأمام 
وجمعية اخلروب يف اإطار اجلولة 
الرابطة  بطولة  من  الرابعة 
يفوت  ومل  الثانية،  املحرتفة 
ا�شتقباله  فر�شة  تاجنانت  دفاع 
انت�شاره  لي�شجل  تلم�شان  لوداد 
واحدة  خ�شارة  مقابل  الثالث 
لريتقي  املو�شم  هذا  بداية  يف 
 9 بر�شيد  الرتتيب  �شدارة  اإيل 
اأمل  الثنائي  مع  منا�شفة  نقاط 
مني  اللذان  واوملبي  الأربعاء 
تنقلهما  خالل  الأوىل  بالهزمية 
واخلروب،  بجاية  من  كل  اإيل 
رجل  حجي  الالعب  كان  وقد 
منحت  لثنائية،  بتوقيعه  املباراة 
للوداد  �شجل  فيما  للدفاع  الفوز 
نزواين يف الوقت بدل ال�شائع من 
الرابعة  اجلولة  الأوىل،  املرحلة 
الأويل  باخل�شارة  اأي�شا  متيزت 
واوملبي  الأربعاء  اأمل  للثنائي 
موا�شلة  يف  ف�شال  حيث  املدية 
وجترع   املوفقة  �شل�شلتهما 

مرارة الهزمية.
من  الوفا�س  خايل  عاد  الأمل 
بنتيجة  وانهزم  بجاية  اإيل  تنقله 
نف�س  وهو  املولودية  اأمام   1-2
اوملبي  عرفه  الذي  امل�شري 

املدية يف اخلروب اأمام اجلمعية 
بعد  ثمينا  فوزا  �شجلت  التي 
جهتها  من  متذبذبة،  بداية 
ارتقت جمعية وهران ايل املركز 
على  ال�شعب  فوزها  بعد  الرابع 
امل بو�شعادة 1-0 بف�شل هدافها 
حيطالة يف بداية املرحلة الأوىل، 
واأ�شحت اجلمعية على بعد نقطة 

واحدة عن ثالثي املقدمة.  
ويف موؤخرة الرتتيب جنح كل من 
مولودية �شعيدة و احتاد عنابة يف 
حتقيق الفوز الأول هذا املو�شم 
على ح�شاب كل من �شبيبة بجاية 
النتيجة  بنف�س  غليزان  و�رصيع 
ارتقت  الفوز  هذا  وبف�شل   ،0-1
التا�شع  ال�شف  ايل  املولودية 
غادر  فيما  نقاط   5 بر�شيد 
احتاد عنابة ال�شف الأخري الذي 
اأ�شبح من ن�شيب احتاد احلرا�س 
مبفرده  بنقطة واحدة بعد تعرثه 
حمادي  عمر  مبيدان  اجلديد 
للتاأكد  العلمة 2-2  امام مولودية 
العا�شمي  النادي  متاعب  اأكرث 
من  مكانه  باأعجوبة  اأنقذ  الذي 
ال�شقوط املو�شم الفارط، �شبيبة 
يعانيان  بو�شعادة  واأمل  بجاية 
اخل�شارة  بعد  املو�شم  بداية  يف 
الفريقان  واأ�شبح  اجلديدة 
الأخري  قبل  ما  املركز  يحتالن 

بنقطتني فقط.
ق.ر.

احتاد عنابة و�شعيدة يحققون اأول انت�شار 
وال�شفراء تعقد و�شعيتها

دفاع تاجنانت يلتحق باملدية 
والأربعاء يف الريادة

فوزا  بلوزداد  �شبب  فريق  �شّيع 
التي  املقابلة  خالل  املتناول  يف 
امل�شيف  اأمام  ام�س  اأول  خا�شها 
ملعب  على  امل�رصي  برياميدز 
العا�شمة  يف  اجلوي  الدفاع 
النادي  �شيطر  حيث  القاهرة، 
املقابلة  اأطوار  على  البلوزدادي 
كل  يف  هدف  بالتعادل  وعاد 
الدور  ذهاب  لقاء  �شمن  �شبكة 
كاأ�س  مناف�شة  من  ع�رص  ال�شاد�س 
تعترب  التي  النتيجة  وهي  الكاف، 
اجلزائرية  الكرة  ممثل  �شالح  يف 
مقابلة  قبل  القارية  املناف�شة  يف 
الإياب بعد اأقل من اأ�شبوعني على 
ملعب 5 جويلية، اأين ي�شعى الفريق 

اإىل  التاأهل  تاأ�شرية  اقتطاع  اإىل 
الدور ال�شاد�س ع�رص مكرر.

طيلة  �شعيود  اأمري  الالعب  برز 
املتعود على  وهو  املقابلة  اأطوار 
املالعب امل�رصية بحكم احرتافه 
الأهلي  رفقة  �شابق  وقت  يف 
على  وجال  �شال  حيث  امل�رصي، 
امل�شتطيل الأخ�رص و�شّجل هدف 
فريقه اأين افتتح به باب الت�شجيل، 
احلار�س  �شباك  تتلقى  اأن  قبل 
التعادل، وفّوت  غايا مرباح هدف 
املقابلة  قتل  فر�شة  �شعيود 
وت�شجيل هدف على الأقل يف ظل 
اأمام  �شيعها  التي  الكثرية  الفر�س 
املرمى، لكن ت�شكيلة املدرب عبد 

القادر عمراين جنحت يف الربهنة 
على عودتها بقوة وا�شتعادة الهيبة 
القارية جمددا يف ظل الأداء الكبري 
وجنحوا  الالعبون  قدمه  الذي 
العرتاف  تلقي  يف  خالله  من 
الإنذار  وتوجيه  املناف�شني  من 
يف  القوية  العودة  على  الندية  اإىل 
خمتلف املناف�شات يف ظل الهيكلة 
منذ  متتد  والتي  للنادي  اجلديدة 

املو�شم الفارط.
النادي  عرب  منف�شل،  �شياق  ويف 
بالربجمة  ر�شاه  عدم  البلوزدادي 
املحرتفة  الرابطة  اأعلنتها  التي 
برجمة  ف�شلت  والتي  القدم  لكرة 
من  اخلام�شة  اجلولة  مباريات 

لقاءات  وتاأجيل  الوطنية  البطولة 
لحق،  تاريخ  اإىل  الرابعة  اجلولة 
البلوزدادية  الإدارة  اعتربت  حيث 
الفريق  ريتم  تك�رص  الربجمة  اأن 
وت�رصب نتائجه الإيجابية، باعتبار 
تنتظرها  اخلام�شة  اجلولة  اأن 
خرجة �شعبة اإىل ملعب تيزي وزو 
عك�س  القبائل،  �شبيبة  ملواجهة 
احتاد  ت�شت�شيف  عندما  الأمر 
ب�شكرة يف اجلولة الرابعة، وهو ما 
يهدد الفريق يف التح�شري باأف�شل 
الظروف حت�شبا للقاء العودة اأمام 
كاأ�س  لإياب  حت�شبا  برياميدز 

الكاف.
عي�شة ق.

اجلزائرية  الرابطة  اأعلنت 
اأ�شطورة  وفاة  اأم�س  القدم  لكرة 
واملنتخب  ق�شنطينة  مولودية 
ال�شبعينات  �شنوات  الوطني 
عمر  عن  كروكرو،  املجيد  عبد 
اإ�شابته  اإثر  عاًما   68 يناهز 
الرابطة  وقالت  دماغية،  بجلطة 

اجلزائرية يف بيان ن�رص لها على 
اأحد  "تويف  الر�شمي:  املوقع 
اجلزائريني  الالعبني  اأعظم 
ال�شبت  ال�شبعينات  �شنوات 
اإثر  عاًما   68 يناهز  عمر  عن 
ولكنه  ق�شري  مبر�س  اإ�شابته 
عدة  كركرو  وحقق  مميت"، 

نادي  رفقة  �شخ�شية  اإجنازات 
هائل  وبعدد  ق�شنطينة،  مولودية 
اأ�شاطري  رفقة  امل�شاركات  من 
الكرة  تاريخ  يف  احلدث  �شنعوا 
اأحد  كان  حيث  اجلزائرية، 
اأطراف الثالوث املرعب يف تلك 
الفرتة رفقة رابح قموح وفندي، 

واأعرب رئي�س رابطة املحرتفني 
مدوار،  الكرمي  عبد  القدم  لكرة 
مولودية  واأ�رصة  الالعب  لعائلة 
القلبية  تعازيه  عن  ق�شنطينة 
اأع�شاء  كافة  عن  نيابة  اخلال�شة 

مكتبه التنفيذي.
ق.ر.

اإدارة الفريق ت�شتغرب برجمة اجلولة اخلام�شة وتاأجيل الرابعة

�سباب بلوزداد ي�سيع فوزا باملتناول اأمام برياميدز

اأ�شطورة مولودية ق�شنطينة والعب املنتخب الوطني يف ال�شبعينيات

الأ�سرة الكروية اجلزائرية تفقد كروكرو
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عي�شة ق.

وف�ضل تركه على مقعد االحتياط 
منحه  وعدم  اللقاء  اأطوار  طيلة 
فر�ضة اللعب رغم اأنه يتواجد يف 
اأف�ضل امكانياته وقادر على �ضنع 
به  التحق  الذي  لفريقه  الفارق 
�ضفقة  يف  املا�ضية  االأيام  خالل 
انتقال تدوم ثالثة موا�ضم قادما 

من الرتجي التون�ضي.
اأحد  جماهري  اأ�ضوات  وتعالت 
عاليا  ال�ضعودية  االأندية  عمالقة 

بها  قام  التي  اخلطوة  راف�ضة 
ترك  بعدما  املقال  املدرب 
اال�ضتعانة  ورف�ض  بديال  بالايلي 
دقيقة  الت�ضعني  طيلة  بخدماته 
كان  الفريق  اأن  رغم  اللقاء  من 
دون  بهدفني  النتيجة  يف  متاأخرا 
اإال  الثاين،  ال�ضوط  بداية  يف  رد 
االعتماد  عدم  كان  خياره  اأن 
على ابن مدينة وهران وا�ضتعمال 
وف�ضل  اإ�ضافية  هجومية  ورقة 
عري  اأخرى  اأوراق  ا�ضتخدام 
ويف  للفريق،  اجلديد  امل�ضتقدم 

جماهري  طالبت  ال�ضدد،  هذا 
فر�ضة  باليلي  منح  جدة  اأهلي 
اللعب وخو�ض املقابالت خا�ضة 
وقادرا  جنما  يعتربونه  واأنهم 
وقت  اأي  يف  الطاولة  قلب  على 
اللقاء، وميلك باليلي فر�ضة  من 
االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  يف  اللعب 
خالل املواعيد الكروية املقبلة، 
اأكرب  اأحد  يبقى  واأنه  خا�ضة 
الرهانات التي ت�ضع اإدارة الفريق 
ثقة كبرية يف امكانياتها من اأجل 
منح النادي العطاء املنتظر منه.

الإدارة حّملته م�شوؤولية اأول هزمية يف الدوري ال�شعودي

باليلي يقيل مدرب الأهلي ال�سعودي
اأقدمت اإدارة نادي اأهلي جدة ال�شعودي على اإقالة مدربها الكرواتي برانكو 

اإيوانكوفيت�ش من على العار�شة الفنية بعد التعرث الذي �شجله النادي يف اللقاء 
الذي جمعه على ملعبه بال�شيف الوحدة وانهزم بهدفني لواحد �شمن اجلولة 
الثانية من الدوري ال�شعودي لكرة القدم، وحّملت اإدارة اأهلي جدة وجماهري 
النادي املدرب م�شوؤولية الهزمية التي تعر�ش لها النادي داخل القواعد بعدما 

ا�شتبعد الالعب الدويل اجلزائري يو�شف باليلي من خو�ش املقابلة 

بينما بقي بوداوي يف املدرجات بعدما ا�شتبعد عن قائمة اللقاء

ديلور هدافا وممررا ويطيح بعطال واأونا�س
 جماهري املان �سيتي ت�سغط 
على غوارديول ب�سبب حمرز

الدويل  الالعب  معاناة  تتوا�ضل 
مع  حمرز  ريا�ض  اجلزائري 
ناديه  مدرب  رفقة  التهمي�ض 
عدم  جدد  والذي  غوارديوال  بيب 
االقتناع مبا يقدمه متو�ضط ميدان 
يالحقه  الذي  الثناء  رغم  اخل�رض 
اأين  يخو�ضها،  التي  املباريات  يف 
االحتياط  دكة  على  جلو�ضه  جّدد 
ناديه  التي خا�ضها  املقابلة  خالل 
اأم�ض  اأول  م�ضاء  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
امل�ضيف  اأمام  القواعد  خارج 
اجلولة  �ضمن  �ضيتي  نوريت�ض 
االإجنليزي  الدوري  من  اخلام�ضة 
لقب  حامل  �ضجل  حيث  املمتاز، 

الدوري االإجنليزي يف اآخر مو�ضمني 
خ�ضارته االأوىل هذا املو�ضم بثالثة 
يفقد  جعلته  لهدفني  اأهداف 
ويرتاجع  الرتتيب  جدول  �ضدارة 
نادي  الرائد  خلف  الو�ضافة  اإىل 
نقاط  خم�ض  بعد  على  ليفربول 
تعالت  ال�ضدد  هذا  ويف  كاملة، 
يف  �ضيتي  املان  جماهري  اأ�ضوات 
يف  برهن  الذي  حمرز  عن  الدفاع 
اأهميته  عن  لعبها  التي  اللقاءات 
حتققها  التي  االنت�ضارات  يف 
ذلك  ورغم  »ال�ضماوي«،  ت�ضكيلة 
االقتناع  اال�ضباين  املدرب  يرف�ض 
ويف�ضل  اجلزائري  العبه  باأداء 

املقابل،  البدالء. يف  دكة  تركه يف 
ميل«  »الديل  جريدة  اأم�ض  ك�ضفت 
رحيل  ي�ضتبعد  ال  اأنه  الربيطانية 
�ضيتي  املان  �ضفوف  عن  حمرز 
مع  يعانيه  الذي  التهمي�ض  ظل  يف 
يف�ضل  والذي  الكتالوين،  املدرب 
عليه الدويل الربازيلي دافيد �ضيلفا 
اأن  ورغم  اأ�ضا�ضيا،  اللعب  اأجل  من 
عن  بعيد  �ضانيه  االأملاين  النجم 
املناف�ضة ب�ضبب االإ�ضابة اخلطرية 
التي يعاين منها اإال اأن حمرز ف�ضل 
االعتماد  يف  غورديوال  اإقناع  يف 

عليه ومنحه الثقة من اأجل اللعب.
عي�شة ق.

امل�شابقة الوطنية للقفز على احلواجز 1* و 2* بق�شنطينة

تاأجيل برمدة املناف�سة ة اإىل الفاحت نوفمرب
على  للقفز  الوطنية  امل�ضابقة  اأجلت 
احلواجز 1* و 2* التي كان من املزمع 
الفرو�ضية  مبركز  ام�ض  اأول  اإجراوؤها 
غاية  اإىل  )ق�ضنطينة  عبيد  عني  ببلدية 
علم  ح�ضبما  املقبل<  نوفمرب   1 الفاحت 
املنظمة  اللجنة  عن  امل�ضوؤول  من 
فوزي  واأو�ضح   الريا�ضي،  احلدث  لهذا 
هذه  تاأجيل  مت  قد  اأنه  �ضحراوي 
نوفمرب املقبل  اأول  اإىل غاية  امل�ضابقة 
املقرر  من  كان  التي  امل�ضابقة  وهي 
مت�ضابقا   50 حوايل  م�ضاركة  ت�ضهد  اأن 
الوطن  واليات  خمتلف  من  ينحدرون 
ت�ضببت  التي  االأخرية  االأمطار  ب�ضبب 
للمناف�ضة  الرملي  امل�ضمار  اإتالف  يف 
الرتميم  اإعادة  اأ�ضغال  اأن  مو�ضحا 
نهاية  يف  �ضتنتهي  مبا�رضتها  متت  التي 
امل�ضوؤول  ذات  واأكد  املقبل،  اأكتوبر 
اخليول  قفز  مليدان  احلايل  الو�ضع  اأن 
على احلواجز غري �ضالح للتناف�ض كونه 
وخيولهم  الفر�ضان  على  خطرا  ي�ضكل 
م�ضيفا اأن اأ�ضغال اإعادة تاأهيله �ضت�ضمل 
واإعادة  اخليول  م�ضمار  حميط  �ضيانة 
احلكام  من�ضة  وترميم  احلواجز  ن�ضب 

ت�ضليح  وكذا  املتفرجني  ومدرجات 
املرت�ضحني  معظم  واأكد  اال�ضطبالت، 
م�ضاركتهم  البطولة  لهذه  تقدموا  الذين 
اإطار  تندرج يف  التي  املناف�ضة  يف هذه 
احلواجز  على  للقفز  الوطنية  البطولة 
م�ضريا  امل�ضدر  نف�ض  به  اأفاد  ح�ضبما 
تت�ضمن  التي  امل�ضابقة  هذه  اأن  اإىل 
للفئات  مفتوحة  املراحل  من  العديد 
اخليول  وكذا  واأكابر  اأ�ضبال  اأوا�ضط 
الذين ترتاوح اأعمارها من 4 �ضنوات فما 
فوق. و�ضيتم خالل هذه البطولة الوطنية 

احلاجز  مرحلة  يف   *1 اختبار  اإجراء 
يختلف  الذي  الكبري  واحلاجز  ال�ضغري 
مرت   1.10 من  الفئات  ح�ضب  ارتفاعه 
مرحلة  يف   *2 اختبار  كذا  و   1.15 اإىل 
واحلاجز  املتو�ضط  ال�ضغري  احلاجز 
ح�ضب  ترتاوح  ارتفاعات  على  الكبري 
ح�ضب  م   1.30 اإىل   1.15 من  الفئات 
�ضحراوي ع�ضو املكتب الفدرايل لهذه 
جنم  الفرو�ضية  نادي  ورئي�ض  الريا�ضة 

ال�رضق ق�ضنطينة.
ق.ر.

اأنديه  اجلزائري  الدويل  الالعب  ح�ضم 
مبواطنيه  جمعته  التي  القمة  ديلور 
يو�ضف عطال، اآدم اأونا�ض وه�ضام بوداوي 
االنت�ضار  يف  امل�ضاهمة  بعد  ل�ضاحله 
على  مونبلييه  فريقه  الذي حققه  الثمني 
ح�ضاب ال�ضيف ني�ض �ضمن املقابلة التي 
جمعت الفريقني �ضهرة اأول اأم�ض حل�ضاب 
اجلولة اخلام�ضة من دوري الدرجة االأوىل 
الفرن�ضية وانتهت بنتيجة هدفني لواحد، 
الوطني  املنتخب  مهاجم  �ضاهم  حيث 
يف الفوز ال�ضعب الذي �ضجله ناديه على 
متاأخرا  كان  بعدما  واأمام حمهوره  ملعبه 
مواطنه  �ضنع  من  بهدف  النتيجة  يف 

عطال نحو زميله تاميزيف ال�ضوط االأول، 
طويال  تدم  مل  ال�ضيوف  فرحة  اأن  اإال 
النتيجة لفريقه عقب  بعدما عادل ديلور 
افتتاح  على  فقط  دقائق  ثالث  مرور 
الزوار النتيجة، قبل اأن يعود ديلور جمددا 
منحه  عقب  الفوز  هدف  يف  وي�ضاهم 
بعد  فلوريان  زميله  اإىل  الهدف  متريرة 
ع�رض دقائق على انطالق ال�ضوط الثاين. 
الفتا  جزائريا  تاألقا  املواجهة  وعرفت 
اونا�ض وعطال  الثالثي  اإقحام  بعدما مت 
اأ�ضا�ضيا  مونبلييه  من  وديلور  ني�ض  من 
ولعب الت�ضعني دقيقة كاملة، بينما تواجد 
مواطنهم بوداوي يف املدرجات بعدما مل 

اللقاء،  قائمة  اإىل  ني�ض  مدرب  ي�ضتدعه 
وقدم عطال مباراة كبرية حيث برهن على 
تواجده يف اأف�ضل فورمة مع بداية املو�ضم 
الكروي احلايل، اإىل جانب تهديده مرمى 
املتكرر  ال�ضعود  خالل  من  املناف�ض 
الهجومي  اخلط  وم�ضاعدة  االأمام  نحو 
ناديه  هدف  عنه  اأ�ضفر  ما  وهو  لفريقه 
العمليا،  منطقة  يف  توغل  بعدما  ني�ض 
ومل يخيب اأونا�ض القادم لني�ض على �ضكل 
مباراة  وقدم  االإيطايل  نابويل  من  اإعارة 
الذي  ديلور  اإىل  االأمر  ونف�ض  ممّيزة، 
يعود له الف�ضل يف حتقيق النقاط الثالث 

الأ�ضحاب االأر�ض.

باأربعة  ممثلة  اجلزائر  �ضتكون 
م�ضارعني ذكور خالل مناف�ضات كا�ض 
اإفريقيا لالأوا�ضط، املقررة انطالقها 
اأم�ض مبدينة الدار البي�ضاء املغربية، 
وفق القائمة الر�ضمية للم�ضاركني التي 
اأف�ضحت عنها �ضهرة اأول ام�ض  اللجنة 
التناف�ضي،  املوعد  لهذا  املنظمة 
امني  حممد  من  بكل  االمر  ويتعلق 

طاهر يف وزن اقل من 60 كغ ور�ضوان 
كغ وكرمي  اقل من 66  دري�ض  م�ضعود 
عبد  وه�ضام  كغ   73 من  اقل  اودجان 

القادر حا�ضد اكرث من 100 كغ.
  64 قبل  من  املناف�ضة،  هذه  وتن�ضط 
ميثلون  اناث  و30  ذكور   34 م�ضارع 
 39 مبجموع  ومب�ضاركته  بلدان،  �ضبع 
يت�ضدر  اناث   18 و  ذكور   21 م�ضارع 

حيث  من  امل�ضاركة  الدول  املغرب 
الثاين  املركز  يف  متبوعا  العدد، 
 6 و  3م�ضارعني  مبجموع  بتون�ض 
م�ضارعات ثم ال�ضنغال م�ضارع واحد 
و4 اناث، الربتغال 4 ذكور و اجلزائر 4 
ذكور و الت�ضاد 1ذكور و 1 اناث وجزر 

الرا�ض االخ�رض مب�ضارعة واحدة.
ق.ر.

حت�شبا لكاأ�ش افريقيا لالأوا�شط للجيدو

اجلزائر ت�سارك باأربعة م�سارعني

ت�شبب يف اإتالف وثائق اإدارية لفريق ن�شر ح�شني داي

حريق يلتهم مكاتب ملعب بن �سيام يف انتظار نتائج التحقيق
م�ضتوى  على  مهول  حريق  ن�ضب 
يعترب  الذي  �ضيام  بن  ملعب  مكاتب 
اإدارة فريق ن�رض ح�ضني داي يف  مقر 
النريان  ا�ضتعلت  حيث  العتيق،  احلي 
والذي  للفريق  العام  االأمني  يف مكتب 
الفريق  كان  الذي  وقت  كثيفا يف  كان 
هو  مثلما  التدريبية  احل�ضة  يخو�ض 
النريان  فتيل  ي�ضتعل  اأن  قبل  معتاد، 
على م�ضتوى مكتب االأمني العام والتي 
املتواجدة  املكاتب  بقية  اإىل  امتّدت 
ن�ضب  حيث  امللعب،  م�ضتوى  على 

فظيعة  ب�ضورة  اأم�ض  �ضباح  احلريق 
كثيف،  ب�ضكل  النريان  فيها  ا�ضتعلت 
قبل ان يتدخل اأعوان احلماية املدنية 
الذين قدموا على عني املكان من اأجل 
ال�ضيطرة  من  ومتكنوا  النريان  اإخماد 
حدوث  تدخلهم  وتفادى  االأمر  على 
على  توؤدي  �ضوف  كانت  اأكرب  كارثة 
ما ال يحمد عقباه. وت�ضاعد الدخان 
يف  املكاتب  اأعلى  من  كثيف  ب�ضكل 
الذي  االأمر،  فداحة  توؤكد  �ضورة 
للفريق  وثائق ر�ضمية  اإتالف  اإىل  اأدى 

وك�ضوفات الالعبني يف انتظار التعرف 
بها  اأودى  التي  املادية  على اخل�ضائر 
احلريق الذي اأدخل الهلع واخلوف يف 
قلوب امل�ضريين واأعوان امللعب، ومل 
عن  االأمن  م�ضالح  حتقيقات  تك�ضف 
اأدت  التي  واالأ�ضباب  الفعل  مالب�ضات 
على اندالع احلريق يف انتظار النتائج 
اأطراف  اأن  للتقرير، يف وقت  النهائية 
مقربة من الن�رضية تتحدث عن القيام 

باحلريق بفعل فاعل.
عي�شة ق.



ب�صدارة  اإنرت ميالن  انفرد 
بفوزه  الإيطايل  الدوري 
اأودينيزي  �صيفه  على 
�صمن   0-1 بنتيجة 
مناف�صات املرحلة الثالثة، 
بطل  جوفنتو�س  وكان 
املا�صية  الثمانية  الأعوام 
هذا  له  نقطتني  اأول  فقد 
فخ  يف  ب�صقوطه  املو�صم 
التعادل ال�صلبي مع م�صيفه 
فيورنتينا يف مباراة �صهدت 

ماوريت�صيو  مدربه  عودة 
ثالثة  وتبديل  �صاري، 
الإ�صابة،  ب�صبب  لعبني 
ر�صيده  ميالن  اإنرت  ورفع 
 7 مقابل  نقاط   9 اإىل 
قد  الذي  جلوفنتو�س 
الثاين  املركز  عن  يتنازل 
الذي  تورينو  جاره  ل�صالح 
ويخو�س  نقاط   6 ميلك 
ليت�صي،  اليوم �صد  مباراته 
وحقق اإنرت العالمة الكاملة 

خط  لعب  هدف  بف�صل 
�صين�صي  �صتيفانو  الو�صط 
اأقيمت  التي  املباراة  يف 
�صريو  �صان  ملعب  على 
الت�صيلي  م�صاركة  و�صهدت 
للمرة  �صان�صيز  اليك�صي�س 
بعد  اإنرت  مع  الأوىل 
انتقاله على �صبيل الإعارة 
يونايتد  مان�ص�صرت  من 
نهاية  حتى  الإجنليزي 
املو�صم، حيث دخل بديال 

ملواجهة فريقه ال�صابق.
اأودينيزي  لعب  وُطرد 
دي  رودريغو  الأرجنتيني 
بول بعد تلقيه بطاقة حمراء 
اأنطونيو  ل�صفعه  مبا�رشة 
من  راأ�صه  على  كاندريفا 
اخللف بعد م�صادة كالمية 
وا�صتفاد  الالعبني،  بني 
من  �رشيًعا  الدار  اأ�صحاب 
لل�صيوف  العددي  النق�س 
الأوروغوياين  رفع  عندما 

حمكمة  كرة  غودين  دييغو 
املدافعني  خلف  من 
داخل  �صين�صي  اإىل  و�صلت 
املنطقة اأ�صكنها راأ�صية يف 
مرمى احلار�س الأرجنتيني 
يف  وبات  مو�صو،  خوان 
من  نقاط   9 اإنرت  ر�صيد 
ثالث مباريات فيما جتمد 
ر�صيد اأودينيزي عند ثالث 

نقاط يف املركز 14.

قدم بر�صلونة عر�صاً مميزاً 
وفاز  فالن�صيا  �صيفه  اأمام 
املرحلة  يف   ،2-5 عليه 
الدوري  من  الرابعة 
الإ�صباين، وتاألق يف الدقائق 
الع�رش الأوىل ال�صاب اآن�صي 
الأوىل  امل�صاركة  يف  فاتي 
�صجل  اإذ  كاأ�صا�صي؛  له 
و�صنع  بالدقيقة   هدفاً 
فرينكي  للهولندي  اآخر 
دي يونغ، ويف الثاين �صجل 
املدافع جريارد  لرب�صلونة 
بيكيه والبديل الأوروغوياين 
ثنائية،  �صواريز  لوي�س 

للخفافي�س  و�صجل 
غامريو  كيفن  الفرن�صي 
غوميز،  ماك�صي  والبديل 
 7 بر�صلونة  ر�صيد  و�صار 
الرابع  املركز  يف  نقاط 
فتوقف  فالن�صيا  نقاط  اأما 
املركز  يف   4 عند  ر�صيده 

.14
ريال  اأوقف  بينما 
النطالقة  �صو�صييداد 
مدريد  لأتلتيكو  القوية 
اخل�صارة  به  اأحلق  عندما 
الأوىل هذا املو�صم بالفوز 
ريال  ويدين   ،0-2 عليه 

الثاين  بفوزه  �صو�صييداد 
لعب  اإىل  املو�صم  هذا 
الرنوجي  الدويل  و�صطه 
املعار  اأوديغارد  مارتن 
واملدافع  ريال مدريد  من 
املن�صم  مونريال  نات�صو 
بعد  حديثا  �صفوفه  اإىل 
اأر�صنال  مع  اأعوام  �صتة 
�صجال  كونهما  الإجنليزي، 
 58 الدقيقتني  يف  الهدفني 
وكان  التوايل،  على  و61 
الفريق  مدريد  اأتلتيكو 
الذي  الليغا  يف  الوحيد 
الكاملة  العالمة  حقق 

وبات  املو�صم،  بداية  منذ 
عن  بالتنازل  مهددا  الآن 
اإ�صبيلية  ل�صالح  ال�صدارة 
على  الأخري  فوز  حال  يف 
يف  اأم�س  األفي�س  م�صيفه 

ختام املرحلة.
مدريد  اأتلتيكو  وعانى 
الأمرين يف املباراة وف�صل 
على  كرة  اأي  ت�صديد  يف 
�صو�صييداد  ريال  مرمى 
وذلك  الأول  ال�صوط  يف 
مار�س  منذ  الأوىل  للمرة 
املا�صي �صد اأتلتيك بلباو، 
فريق  خ�صارة  وجاءت 

دييغو  الأرجنتيني  املدرب 
اأيام  اأربعة  قبل  �صيميوين 
على ا�صت�صافته جوفنتو�س 
الإيطايل يف اجلولة الأوىل 
املجموعة  مناف�صات  من 
م�صابقة  �صمن  الرابعة 
اأوروبا،  اأبطال  دوري 
وخ�رش ليغاني�س اأمام �صيفه 
نظيفة  بثالثية  فياريال 
تناوب على ت�صجيلها جريار 
مورينو ثنائية والأرجنتيني 
يف  خطاأ  �صيلفا  جوناثان 

مرمى فريقه.

ليفربول يحافظ على العالمة الكاملة
هذا  املمتاز  الإجنليزي  بالدوري  التوايل  على  اخلام�س  فوزه  ليفربول  حقق 
اخلام�صة،  اجلولة  بافتتاح   1-3 يونايتد  نيوكا�صل  �صيفه  على  بتفوقه  املو�صم، 
و�صجل �صاديو ماين هدفني وحممد �صالح اأهداف ليفربول، بعدما كان نيوكا�صل 
ال�صابعة عرب ويرتو فيليمز، وبهذا الفوز يوا�صل ليفربول  قد تقدم يف الدقيقة 
ت�صدره للدوري الإجنليزي املمتاز بر�صيد 15 نقطة من 5 مباريات، متفوقا على 
مان�ص�صرت �صيتي بفارق 5 نقاط قبل مباراة الأخري يف وقت لحق اأمام نوريت�س 
�صيتي، وف�صل مدرب ليفربول يورغن كلوب الإبقاء على مهاجمه الربازيلي روبرتو 
فريمينو على مقاعد البدلء، واأ�رشك بدل منه البلجيكي ديفوك اأوريجي الذي 
كون ثالثي الهجوم مع ماين وحممد �صالح. حقق نوريت�س �صيتي فوزاً م�صتحقاً 
على �صيفه مان�ص�صرت �صيتي حامل اللقب 3-2، وجاء فوز نوريت�س بف�صل اأهداف 
ال�صكتلندي كيني ماكلني وتود كانتويل والفنلندي تيمو بوكي، بينما �صجل ل�صيتي 
�صيتي  ر�صيد  وجتّمد  رودري،  والإ�صباين  اأغويرو  �صريخيو  الأرجنتيني  هدافه 
ال�صدارة  الذي عزز موقعه يف  ليفربول  الثاين خلف  نقاط يف املركز   10 عند 
بفوزه يف وقت �صابق على نيوكا�صل 3-1، وتكّبد مان�ص�صرت �صيتي حامل اللقب يف 
املو�صمني املا�صيني خ�صارته الأوىل يف حني حقق نوريت�س ال�صاعد اإىل دوري 
الأ�صواء هذا املو�صم والذي لعب بغياب عدة لعبني اأ�صا�صيني فوزه الثاين مقابل 

3 خ�صارات، فاأ�صبح يف املركز 12 على جدول الرتتيب بر�صيد �صت نقاط.

قمة اليبزيغ والبايرن تنتهي بالتعادل
اإطار  منهما يف  لكل  بهدف  بتعادلهما  ميونيخ  وبايرن  ليبزيغ  بني  القمة  مباراة  انتهت 
نقاط   10 بر�صيد  ال�صدارة  يف  ليبزيغ  وبقي  الأملاين،  الدوري  من  الرابعة  املرحلة 
متقدما بفارق نقطة واحدة عن دورمتوند ونقطتني عن بايرن ميونيخ، واأ�صيب الظهري 
انطالق  قبل  الت�صخينات  فرتة  خالل  اآلبا  دافيد  النم�صاوي  البافاري  للنادي  الأي�رش 
ونقل  بواتنغ  جريوم  اإ�رشاك  اإىل  كوفات�س  نيكو  الكرواتي  املدرب  فا�صطر  املباراة 
الفرن�صي لوكا�س هرنانديز اإىل مركز الظهري الأي�رش، وفاجاأ ال�صيوف اأ�صحاب الأر�س 
بهدف مبكر عندما مرر توما�س مولر كرة بينية لينفرد البولندي روبرت ليفاندوف�صكي 
ال�صابع هذا  والهدف هو  الثالثة،  الدقيقة  باحلار�س املجري بيرت غول�صي وي�صدد يف 
املو�صم لليفاندوف�صكي فعزز �صدارته لرتتيب الهدافني. واحت�صب ركلة جزاء لاليبزيغ 
بعد خما�صنة هرنانديز للدمناركي يو�صف بول�صن، فانربى لها ال�صويدي اأميل فور�صربغ 
اإىل �صكة  ال�صوط الأول. عاد بورو�صيا دورمتوند  ال�صائع من  الوقت  التعادل يف  مدركاً 
تغلب  عندما  وذلك  الإ�صباين  بر�صلونة  �صيفه  �صد  املرتقبة  قمته  قبل  النت�صارات 
ثنائية  روي�س  وماركو  األكا�صري  باكو  الإ�صباين  و�صجل   ،0-4 ليفركوزن  باير  �صيفه  على 
والربتغايل رافايل غرييرو الأهداف، وعو�س دورمتوند و�صيف بطل املو�صم املا�صي، 
يف  الأ�صواء  دوري  اإىل  اجلديد  الوافد  برلني  اأونيون  اأمام  املفاجئة  خ�صارته  ب�رشعة 
اإنذاراً  عربه  وجه  اإليه  احلاجة  اأم�س  يف  كان  م�صتحقاً  فوزاً  وحقق  الثالثة،  املرحلة 
لرب�صلونة �صيفه غدا يف اجلولة الأوىل من مناف�صات املجموعة ال�صاد�صة من م�صابقة 
دوري اأبطال اأوروبا، وهو الفوز الثالث لدورمتوند هذا املو�صم فرفع ر�صيده اإىل ت�صع 
نقاط يف املركز الثاين بفارق نقطة واحدة خلف ليبزيغ، فيما مني ليفركوزن بخ�صارته 
اإىل  الرابع  املركز  من  وتراجع  نقاط  �صبع  عند  ر�صيده  فتجمد  املو�صم  هذا  الأوىل 
املركز  اإىل  و�صعد  ليفركوزن  باير  خ�صارة  مون�صنغالدباخ  بورو�صيا  وا�صتغل  ال�صاد�س. 
اخلام�س بفوزه الثمني على م�صيفه كولن بهدف وحيد �صجله الفرن�صي احل�صن بليا يف 
الدقيقة 14، وحقق فريدر برمين فوزاً ثميناً على ح�صاب م�صيفه يونيون برلني 2-1 يف 
مباراة �صهدت احت�صاب ثالث ركالت جزاء، وحقق اأوغ�صبورغ فوزه الأول هذا املو�صم 
نايدرليخرن  وفلوريان  بهدفني ملاركو ريخرت  فرانكفورت  اإينرتاخت  بتغلبه على �صيفه 
مقابل هدف للربتغايل غون�صالو با�صيين�صيا، وتخل�س ماينت�س من املركز الأخري بفوزه 
هزائم  ثالث  م�صل�صل  ماينت�س  واأوقف  هدف،  مقابل  بهدفني  برلني  هرتا  �صيفه  على 
متتالية ليك�صب ثالث نقاط مكنته من الرتقاء اىل املركز 16، تاركا املركز الأخري لهرتا 

برلني بر�صيد نقطة واحدة.

األكا�شري: عاملوين بطريقة �شيئة يف بر�شلونة
ال�صيئة  املعاملة  من  الأملاين،  دورمتوند  بورو�صيا  مهاجم  األكا�صري  باكو  ا�صتكى 
التي تلقاها من بع�س جماهري بر�صلونة الإ�صباين خالل الفرتة التي اأم�صاها داخل 
األكا�صري لإذاعة »كادينا �صري«  ملعب »كامب نو« بني عامي 2016 و2018، وحتدث 
الإ�صبانية، قائال: »هناك اأنا�س كثريون عاملوين ب�صكل رائع يف بر�صلونة، لكن هناك 
من عاملني بطريقة �صيئة للغاية«، واأ�صاف: »لعبو البار�صا تعاملوا معي بطريقة 
جيدة، واأغلب امل�صجعني كذلك، على الرغم من معاملة بع�صهم يل ب�صورة �صيئة، 

لكن الذين تعاملوا معي جيًدا ي�صتحقون احرتامي«.
رغم خو�صه  البار�صا،  اأم�صاها �صمن �صفوف  التي  بالفرتة  ر�صاه  األكا�صري  واأبدى 
37 مباراة فقط على مدار عامني، م�صيًفا: »لقد فعلت ما يف و�صعي، ويف النهاية 
القرار للمدرب«، واأكمل: »من ال�صعب للغاية اأن تتمكن من امل�صاركة ب�صفة منتظمة 
مع وجود مهاجم بحجم لوي�س �صواريز«، وي�صتعد األكا�صري ملواجهة فريقه ال�صابق 
عندما يحل بر�صلونة �صيًفا على دورمتوند غدا على ملعب �صيجنال اإيدونا بارك، يف 
افتتاح م�صوارهما بدور املجموعات يف دوري اأبطال اأوروبا، وتوقع الدويل الإ�صباين 
اأن حتظى املباراة باأجواء جماهريية مثرية، نظًرا لكونها اأوىل مواجهات فريقه يف 
البطولة واأمام مناف�س كبري، وا�صتطاع األكا�صري هز �صباك كافة مناف�صي دورمتوند 

يف البوند�صليغا هذا املو�صم، اإذ �صجل 5 اأهداف خالل 4 جولت حتى الآن.

اإىل  نيمار  عودة  تكن  مل 
�صان  باري�س  ت�صكيل 
وكما  بل  مثالية  جريمان 
النجم  �صمع  متوقع  هو 
�صافرات  الربازيلي 
مع  ولكن  ال�صتهجان 
اأظهر  الأخرية  الثواين 
الالعب معدنه وقاد فريقه 
وقاتل  جميل  بهدف  للفوز 
�صرتا�صبورغ،  مرمى  يف 
»حديقة  ملعب  على 
املرحلة  يف  الأمراء« 
الدوري  من  اخلام�صة 
ت�صليم  ومع  الفرن�صي 
الباري�صي  الفريق  جماهري 
الذي  ال�صلبي  للتعادل 
نيمار  ارتقى  اأقرب  بدا 
ليتابع  ال�صائع  الوقت  يف 
دبل  طريق  عن  ديالو  كرة 
على  فيه  لريد  رائع،  كيك 
تتوقف  مل  التي  اجلماهري 
ال�صتهجان  �صافرات  عن 
لنيمار،  ت�صل  كرة  كل  يف 
بعد  ثانياً  هدفاً  و�صجل 
متريرة رائعة من دي ماريا 
بداعي  األغاه  احلكم  لكن 

عن  نيمار  وغاب  الت�صلل، 
مطلع  منذ  فريقه  ت�صكيلة 
ظل  يف  احلايل،  املو�صم 
احلديث عن رغبته بالعودة 
انتقل  الذي  بر�صلونة  اإىل 
جريمان  �صان  اإىل  منه 
يف   2017 العام  �صيف  يف 
 222 قيمتها  بلغت  �صفقة 
منه  وجعلت  يورو،  مليون 

اأغلى لعب يف العامل.

الأوىل  مباراته  يف  لكن 
يف  اأي�صاً  غياب  بعدما 
املا�صي  املو�صم  اأواخر 
اأطلق  الإ�صابة  ب�صبب 
العنان  النادي  م�صجعو 
�صماعهم  لدى  ل�صافراتهم 
تقدمي  خالل  نيمار  ا�صم 
لدى  واأي�صاً  الفريقني، 
الأوىل،  للمرة  الكرة  مل�صه 
م�صلطة  الأنظار  وكانت 

على املدرجات ملعرفة رد 
الذين  الفريق  اأن�صار  فعل 
�صابقة  مراحل  يف  اأعربوا 
رغبة  من  ا�صتيائهم  عن 
اىل  العودة  يف  الربازيلي 
ورفعوا  بر�صلونة،  �صفوف 
له  مناه�صة  �صعارات 
واأدرج  الرحيل،  اىل  تدعوه 
توما�س  الأملاين  املدرب 
املهاجم  ا�صم  توخل 

لئحة  �صمن  الربازيلي 
الأ�صا�صيني،   11 الالعبني 
يف اأول مباراة يخو�صها مع 
بعد  املو�صم  هذا  الفريق 
مفاو�صات  ظل  يف  غيابه 
ال�صابق  ناديه  اإىل  لعودته 
بر�صلونة الإ�صباين مل تكلل 
باب  اإقفال  قبل  بالنجاح 
مطلع  ال�صيفية  النتقالت 
وخا�س  احلايل،  ال�صهر 
مع  مباراة  اآخر  نيمار 
ماي   11 يف  جريمان  �صان 
يف  اأجنيه  �صد  املا�صي 

الدوري الفرن�صي.
وحقق بوردو الفوز بثنائية 
على ميتز بهدفني دون رد 
اأحرز الهدف الأول جيمي 
برياند يف الدقيقة ال�صابعة 
اأ�صاف  دقيقتني  وبعد 
بريفيل  دي  نيكول�س 
الهدف الثاين، ورفع بوردو 
يف  نقاط   8 اإىل  ر�صيده 
فيما  ال�صابع،  املركز 
 4 عند  ميتز  ر�صيد  جتمد 
بعد   17 املركز  يف  نقاط 
اأن تعر�س للخ�صارة الثالثة 
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نيمار يرد على �شافرات اال�شتهجان بهدف اأكروباتي

اإنرت ميالن ينفرد بال�شدارة على ح�شاب اليويف

بر�شلونة يبدع اأمام فالن�شيا وانطالقة اأتلتيكو 
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عن من�سورات املتو�سط باإيطاليا

بالعربية.. »ر�سائل من امراأة 
خمتفية« لربادة 

�سدرت اأخرياً يف الطبعة العربية رواية »ر�سائل من امراأة خمتفية«، للناقد والروائي املغربي 
حممد برادة، عن من�سورات املتو�سط باإيطاليا.

وكاالت

والرواية بح�سب النقاد جزء من 
انطالقاً  الروائية،  برادة  �سرية 
مبا�رشة  يبداأ  الذي  زمنها  من 
الكاتب  وعودة  اال�ستقالل  بعد 
من م�رش، كما اأن �رشدها ميتّد 
اإىل ق�سايا االعتقال ال�سيا�سي، 
اليائ�س  االإح�سا�س  اإىل  و�سوالً 
يف  االإ�سالحات  جدوى  بال 
الذات  حكاية  وهي  املغرب، 
الذات  مواجهة  يف  امُلفردة 
املوروث  نافذة  من  اجلماعية 

والتابو واملوؤ�س�سة.
الرواية  تبداأ  الدار،  وبح�سب 
غام�سة،  ظروف  يف  باختفاء 

»جاذبية عبد العزيز«، �سحافية 
حتمُل  جريئة،  مغربية  وكاتبة 
اال�ستقالل  بعد  ما  هموَم 
لطة  ر من ال�ُسّ وت�سعى اإىل التَّحُرّ
مناٍخ  يف  امُلجحفة،  الذكورية 
اجتماعّي و�سيا�سّي م�سطرب، 
اإبراهيم،  عبداهلل  حكومة  منذ 
املعار�سة  بني  ال�رشاع  اإىل 
باأحداث  مرورا  والق�رش، 
ثم   ،1965 مار�س   23 انتفا�سة 
مرحلة ال�سبعينات التي �سهدت 
يف  وا�سعة  اعتقاالت  موجة 
الي�سار،  منا�سلي  �سفوف 
ال�رشيف،  علي  موالي  ودرب 
اإىل غريها من  الغيوان،  ونا�س 
االأحداث وال�سواهد التي تنقل 

تاريخ  عن  بانورامية  �سورًة 
املغرب يف تلك احلقبة.

اخليال  فيها  ميتزُج  والرواية 
حممومٍة  عالقٍة  عرب  بالواقع، 
و�سـاب  »جاذبية«،  بني  جتمع 
ي�ساري متخ�س�س يف االقت�ساد 
والفكر،  لالأدب  متابع  وقارئ 
الذي  ال�سبتي«،  »هيمان  هو 
وي�سطدم  االأ�سئلة،  تداهمه 
رحلة  يف  �سماء  بجدران 
اقتفائه الأثر امراأته املختفية، 
امُلتعددة  الرحلُة  هذه  لتكون 
مالم�سة  والر�سائل  االأ�سوات 
يف  الّظل  ملناطق  حقيقية 
واملجتمع،  والذات  الذاكرة 
اأدبياً ملا كتبتُْه امراأةٌ  ومتجيدا 

�سابقٌة لزمانها، من اأ�سياَء تبدو 
ا نعي�سه اليوم. مًة عَمّ ُمتقِدّ

روائي  برادة  حممد  اأن  يذكر 
مواليد  من  مغربي،  وناقد 
الق�سة  برادة  ويكتب   ،1939
املقالة  يكتب  كما  والرواية، 
االأدبية والبحث النقدي، وله يف 
هذه املجاالت جميعها العديد 
الكتب  وبع�س  الدرا�سات  من 
امل�سهد  الالفت يف  االأثر  ذات 
والنقدي  واالأدبي  الثقايف 
العربي، �سدرت له اأي�ساً بع�س 
ونقدية  اأدبية  لكتب  الرتجمات 
من  لكل  اأ�سا�سية،  ونظرية 
باختني  وميخائيل  بارت  روالن 
وجان جنيه ولوكليزيو وغريهم، 

من  العديد  لغريهم  ترجم  كما 
الن�سو�س االأ�سا�سية يف جماالت 
موؤ�س�سي  من  وبرادة  خمتلفة. 
وانتخب  املغرب،  كتاب  احتاد 
واليات  ثالث  يف  له  رئي�ساً 

املنظمة  يف  و�ساهم  متتالية، 
لكنه  االإن�سان،  حلقوق  العربية 
االأدبي  للعمل  بعد  فيما  تفرغ 
والنقدي، وتُرجمت العديد من 

موؤلفاته اإىل لغات اأجنبية.

هدى  العمانية  الكاتبة  تقدم 
االأخرية  روايتها  يف  حمد، 
دار  عن  ال�سادرة  »اأ�سامينا« 
االآداب، �سخ�سيات عملها بال 
�سوى  ت�ستخدم  وال  ا�سمها، 
�سفاتها اأو ما مييزها، فتقول 
»اأمي«،  راويتها:  ل�سان  على 
القطط«،  �ساحبة  »خالتي 
الف�س«،  �ساحبة  »العمة 
االأحمر«،  ال�سعر  ذو  »الرجل 
اإىل  املمتنة«..  »ال�سديقة 
اآخره مما مييز ا�سخ�سية عن 

اأخرى.
ويبقى القارئ حائراً اأمام هذا 
عنوانها  روايٍة حتتفي يف  يف 
الرّد  ياأتينا  اأن  اإىل  باالأ�سماء، 
معتقٍد  اأو  خرافٍة  �سكل  على 
يوؤمن به النا�س الذين حتكي 
الرواية ق�ستهم، اإذ يُعترب منح 
اأن  ميكن  �سوؤٌم  ا�سم  املولود 

يجلب له املوت.
ومن الرواية:

يف  ا�سم  الأمي  يكن  »مل 
االأمر  ال�سدر،  خ�رشاء  حلّة 
م�سري  من  حماها  الذي 
جميعاً  ذهبوا  الذين  اإخوتها 
بع�سهم  غام�سة.  مل�سائر 
وبع�سهم مات  ال�سحرة،  اأكله 
ال�سيوخ  قال  باالأمرا�س. 
واإال  ت�سّميها  ال  جلدتي: 
خطفها املوت. املوت يعرف 
النا�س باأ�سمائهم. ح�سل ذلك 
حقاً، مات الذين �سبقوا اأمي 
وبقيت  بعدها،  اأتوا  والذين 
املوت  بالء  تدفع  وحدها 

باأن تكون نكرة«.
بانتحار  تبداأ  التي  واحلكاية 
قدمية،  بئٍر  يف  بطلتها، 
هرباً من �سيالن اجلمل التي 
يف  نهائياً  ال  طنيناً  حتدث 
راأ�سها، �ستعود اإىل املا�سي، 
القريب منه والبعيد، لتك�سف 
هل  االنتحار،  هذا  اأ�سباب 

كابدته  وما  حقاً؟،  انتحرت 
البطلة يف حياتها حتى قادها 

اإىل هذا امل�سري.
املا�سي  يف  نقراأ  هكذا، 
قرية  يف  والدتها  عن  البعيد 
»�سيح احليول«، هي وتواأمها 
�سعيفاً  اأتى  الذي  الذكر، 
حتتمل  طوال  وظلت  علياًل، 
التي  الالئمة  اأمها  نظرات 
امت�ست،  البنت  اأن  اآمنت 
وهي يف بطنها عافيَة اأخيها، 
التواأم:  ت�سمية  االأم  ورف�ست 
اإن  ما  ال�سحرة  »�سياأكلهما 

ن�سميهما«.
عالم:  فايز  الناقد  وبح�سب 
»�سيح  قرية  يف  »هناك 
الطفلة  �ستعي�س  احليول« 
بينما  يذكر،  اهتمام  دون 
كان اهتمام االأم من�سباً على 
الطفل العليل، ولكنها �ستجد 
�ساحبة  العمة  عند  تعوي�ساً 
بها  �ستعتني  التي  الف�س، 
االأ�سياء،  من  الكثري  وتعلّمها 
كل  وتهبها  متوت  اأن  قبل 

ثروتها«.
و«كاأنها حياةٌ كل ما فيها َفْقد، 
اأن تفقد حنان اأمها وعطفها 

تواأمها،  ميوت  اأن  ثم  اأوالً، 
واأختاها  االأب  ثم  فالعّمة، 
االأم  �ستنجبهما  اللتان 
املفقود،  الذكر  عن  تعوي�ساً 
حادث  يف  الثالثة  ميوت  اإذ 
مب�سادفٍة  منه  جنت  �سيارة 
على  اأ�رّشت  حني  غريبة، 
فاأ�سبح  الذهاب معهم،  عدم 
اجلميع  وموت  بقاوؤها 
يحا�رش  ينفك  وال  يوؤملها، 
هي  م�سوؤوليتها  يف  تفكريها 
املوت  بهذا  عالقتها  اأو 
مع  خا�سًة  حولها،  احلائم 
ال�سوؤال الذي تقوله االأم ذات 
مرة وتفّجر كل ما يعتمل يف 
ت�ساألها  حني  االثنتني،  داخل 
عن اأخيها التواأم بعد �سنوات 
طويلة: »ملاذا قتلت الولد؟«.

العالقة  »هذه  عالم:  ويقول 
واالأم،  البطلة  بني  امل�سّوهة 
حمد  هدى  عنها  �ستحكي 
�ستدور  روايتها،  يف  كثرياً 
�ستغو�س  �ستلتف،  حولها، 
منها،  وتقرتب  تبتعد  فيها، 
يف  ثم  اإليها،  وتعود  تهرب 
اإىل  بها  ت�سل  واحدة  فقرة 
تريد  م�ساعٍر  ذروة  الذروة، 

ذلك  فتفعل  للقارئ،  نقلها 
كهرباء  وكاأن  واحدة،  بجملة 

م�ستنا«.
الرغم  الراوية: »على  فتكتب 
زلت  ما  اجلفاء،  كل  من 
جيدة  باأ�سياء  لها  اأحتفظ 
ال  اأجلي.  من  بها  قامت 
االأمر،  اأختلق  كنت  اإن  اأدري 
ولكن اأرغب يف ت�سديق ذلك. 
ت�سرتي يل مالب�سي اجلديدة 
تقريباً،  �سيء  كل  واالأحذية، 
وترتك االأ�سياء قرب �رشيري 
مثرية  اأ�سياء  ترتك  كما 
للتعجب على قرب تواأمي. نعم 

متاماً هذا ما كان يحدث«.
يذكر اأن الكاتبة هدى حمد، 
�سدرت لها ثالث جمموعات 
روايات:  واأربع  ق�س�سية، 
اأماكنها«  يف  لي�ست  »االأ�سياء 
املركز  عنها  حازت  التي 
ال�سارقة  م�سابقة  يف  االأول 
تعّد  »التي  العربي،  لالإبداع 
»�سندريالت  ال�سالمل«، 
»اأ�سامينا«،  م�سقط«، واأخرياً 

عن دار االآداب، بريوت.
وكاالت 

ال�سادرة عن دار االآداب

»اأ�سامينا« رواية بال اأ�سماء للعمانية هدى حمد 
بني �رشاديب الغفوة وال�سحوة 
ال�ساعرة  كلمات  تتبعرث 
فاطمة احل�سن يف جمموعتها 
ال�سعرية الثالثة التي �سدرت 
بعنوان )ظالل احللم(  حديثاً 
علها  االأمل  بحبال  مم�سكة 

تو�سلها اإىل بر االأمان.
املجموعة التي وقعت عليها 
الثقايف  املركز  يف  احل�سن 
وخم�سني  �ستاً  ت�سم  بحم�س 
حملت  نرثية  ق�سيدة 
االأمل  بني  تتاأرجح  عناوين 
بجزالة  ات�سمت  وخيباته 
احل�سية  وال�سور  اللفظ 
من  ال�ساعرة  ا�ستقتها  التي 

جتربتها يف احلياة.
ال�سعرية  جتربتها  وعن 
اأن  احل�سن  اأو�سحت  الثالثة 
تتويج  هي  احللم(  )ظالل 
ال�سابقتني  ملجموعتيها 

و)ن�سيم  وطن(  )تقا�سيم 
الروح( وحتمل خطني وجداين 
مو�سوعاتها  يف  ووطني 
ب�سكل واأ�سلوب خمتلف فهي 
حلم لوطن حر ومعافى وبلغة 
نرثية جديدة مبينة اأن ال�سعر 
يك�رش القيود ويرقى بها نحو 
ب�سمتها  لها  ويجعل  االأف�سل 
كل  لي�ساهي  املجتمع  يف 
التي  االأخرى  العطاءات 

تقدمها املراأة.
عي�سى  والناقد  الروائي 
اإ�سماعيل راأى اأن الالفت يف 
املجموعة هو توجه ال�ساعرة 
اإىل اإن�سان اآخر تبثه اأفكارها 
�سدرها  مبكنونات  وتبوح 
امل�ستقبل  مع  فيتماهى 
اإليه  اأكرث من احلا�رش وترنو 
باآمال كبرية فيما تاأخذنا يف 
ق�سائدها  من  اأخرى  اأركان 

اأرواحنا  تنع�س  فرادي�س  اإىل 
بلغة  القلوب  تهز  بكلمات 

�ساعرية اأنثوية رقيقة.
بدور  نزيه  الدكتور  الناقد 
حاولت  احل�سن  اأن  اإىل  اأ�سار 
من خالل ق�سائد املجموعة 
ال�سعر  عباب  متخر  اأن 
النرثي رافعة اأ�رشعة احلرية 
جيا�سة  بعاطفة  البي�ساء 
القافية  �سلطان  من  متحررة 
واحلرف الواحد اجلاثم على 
مبو�سيقا  االأبيات  نهايات 

هادئة تنبعث من الق�سيدة.
املجموعة  اأن  اإىل  ي�سار 
دار  عن  ال�سادرة  ال�سعرية 
يف  تقع  للثقافة  الغامن 
القطع  من  �سفحة   127

املتو�سط.
وكاالت

لل�ساعرة فاطمة احل�سن

ظالل احللم…جمموعة �سعرية 
تتاأرجح بني الأمل وخيباته 

كتاب  حديثاً  �سدر 
»�رشاعات احلرب الباردة 
تاأليف  من  اأفريقيا«،  يف 
متويل  علي  الدكتور 
الدكتور  وتقدمي  اأحمد، 
الهيئة  عن  فليفل،  ال�سيد 

امل�رشية العامة للكتاب.
الثقافة  وزارة  وبح�سب 
املوؤلف  اختار  امل�رشية، 
كوناكري  غينيا  فيه 
 1984-1958 منوذجا 
اإقليم  اأول  تعترب  حيث 
على  ح�سل  اأفريقيا  يف 
اال�ستعمار  من  ا�ستقالله 

الغربي بدون اإراقة دماء.

وينق�سم الكتاب اإىل خم�سة 
متهيد  ي�سبقها  ف�سول 
يت�سمن عر�ساً ملحددات 
جتاه  االأمريكية  ال�سيا�سة 
بوجه  االإفريقية  القارة 
احلرب  اأعقاب  يف  عام 
حيث  الثانية،  العاملية 
موقف  الف�سول  تتناول 
من  املتحدة  الواليات 
�سيا�سة  غينيا،  ا�ستقالل 
املتحدة  الواليات 
غينيا  جتاه  االقت�سادية 
من خالل اأبرز االتفاقيات 
جمهورية  بني  متت  التي 
غينيا امل�ستقلة والواليات 

املتحدة.
الكتاب  اأفرد  وكذلك 
املتحدة  الواليات  موقف 
غينيا  �سيا�سة  من 
اجلوار  ق�سايا  جتاه 
من  وموقفها  االإفريقي، 
ال�سيا�سية  غينيا  عالقات 
باملع�سكر  واالقت�سادية 
غينيا  وعالقات  ال�رشقي، 
والثقافية  الع�سكرية 
باملع�سكر ال�رشقي وينهى 
بخامتة  كتابه  املوؤلف 
التي  النتائج  تت�سمن 

تو�سلت اإليها الدرا�سة.
وكاالت

عن الهيئة امل�سرية العامة للكتاب

�سراعات احلرب الباردة يف اأفريقيا«..  
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بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف  

 حدثينا عن رو�ية 
»�أدهم » ؟

�إن�ساين  طابع  ذ�ت  رو�ية   « �أدهم   «
�لو�قع  قلب  من  ،ق�سة  �جتماعي 
�ساب  معاناة  عن  حتكي  �ل�سوري 
�سوري يف �لغربة ) لبنان( ،خريه بلده 
�لوطنية يف ظل �حلرب  بني �خلدمة 
مل  و  �لأخرية  فاختار  �لغربة  بني  و 
يكن يعلم باأن �لغربة لي�ست �إل �سورة 
تقتل  نف�سية  ،حرب  للحرب  حم�سنة 

�لقلب و ت�رشد �لأحا�سي�س.
�لكتابة  يف  م�سريتِك  عن  حدثينا   
كانت  وكيف  �لكتابة  بد�أِت  متى   ،

�لبد�يات؟«
�ملتو�سط  �لطور  يف  �لكتابة  بد�أت 
،يف �لثانية ع�رش من عمري ، مل تكن 
�لبد�ية �سهلة �أبد� ،لأنني لقيت �لدعم 
�أ�سلوبي  �أرى  ،كنت  �لتوجيه  من  �أكرث 
يتطور و قلمي يزد�د غز�رة �إل �أنني 
مل  و  �لبد�ية  نقطة  من  �أحترك  مل 
�أجد من يظهر موهبتي �إىل �لعلن �إل 

بعد �سنو�ت عديدة 

ما هي �ملو�سوعات �لتي 
تتناولينها يف كتابة 

ن�سو�سك ؟

�ملو��سيع  ن�سو�سي  يف  �أعالج 
بالدرجة  �لن�سانية  و  �لجتماعية 

�لأوىل

ما �ل�سروط �لتي ينبغي 
�أن تتوفر للكاتبة 

�لناجحة ؟

�أن  يجب  �لتي  �ل�رشط  ر�أيي  ح�سب 
تتوفر يف �لكاتب �لناجح هي 

�لتي  �ملو��سيع  معاجلة   ، �ل�سدق 
قوة   ، �لقارئ  على  بالإيجاب  توؤثر 

�لأ�سلوب
رو�ية �أدهم ، �ل�سادرة عن د�ر يوتوبيا 
عن  حتدثينا  لو  ـ  و�لتوزيع  للن�رش 
 ، �لفكرة  كانت  كيف   ، �ملنجز  هذ� 
مو�سوعه ، �سخو�س �لرو�ية  هل هي 

و�قعية �م من �خليال ؟
�لكثري من  »�أدهم« ق�سة حقيقية مع 

جرت  �لأحد�ث  بع�س   ، �لإ�سافات 
قبل �أن �أعرف بطل �لق�سة ف�سمعتها 
تتبعتها  و  �سهدتها  �أخرى  و  منه 
�لق�سة  يف  ،غريت  بخطوة  خطوة 
بع�س �لأحد�ث و كل �أ�سماء �لأبطال 
من  بطلب  بقلمي  �لنهاية  ر�سمت  و 

�أدهم

كيف تف�سرين توجهك 
نحو �لرو�ية دون غريها 

من �لأجنا�س �لأدبية 
�لأخرى وملاذ� ؟

�أميل �إىل �لنرث �أكرث من �ل�سعر و �إىل 
�ل�رشد �لق�س�سي �أكرث من كل ما حو�ه 
�لرو�ية  �إىل  ،�أميل  ت�سعبات  من  �لنرث 
�لتي  �ملو��سيع  لأن  �لق�سة  من  �أكرث 

�أختارها حتتاج �إىل �رشد مطول

ماهي �لق�سية �لرئي�سية 
�لتي متحورت حولتها 

رو�ية �أدهم ؟ 

متحورت  �لتي  �لرئي�سية  �لق�سية 
حولها رو�ية » �أدهم » هي ما معاناة 
بني  �حلرب  ظل  يف  �ل�سوري  �ل�ساب 
بني   ، �لغربة  بني  و  �لوطنية  �خلدمة 
�لبقاء و �لرحيل ، و يف �لرو�ية مقارنة 
�لذي �ختار  ظاهرة بني ق�سة جعفر 
�لن�سمام �إىل �جلي�س و �سقيقه �دهم 

�لذي  �لتهمته �لغربة
يُقال �إَنّ �سبب �لهتمام بالرو�ية  يف 
�ل�سنو�ت �لأخرية هو ب�سبب تطرقها 
�إىل �لق�سايا �مل�سكوت عنها، خا�سة 
يف  ر�أيِك  فما  باملر�أة..  تتعلق  �لتي 

ذلك؟ 
�إ�سافة   ، ذلك  يف  �لر�أي  �أ�ساطرك 
�لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �لكاتب  �أن  �إىل 
لأن   ، �لقر�ء   �هتمام  يجاري  �أ�سبح 
�أ�سبح مييل  وقتنا �حلايل  �لقارئ يف 
�إىل �لرو�يات �أكرث من �لكتب �لأخرى

يف  �جلز�ئرية  �ل�ساحة  �سهدْت 
يف  برزْت  �أ�سماء  �لأخرية  �ل�سنو�ت 
؛  عاملًيّا  �هتماًما  ونالت  �لرو�ية، 
لغات  �إىل  �أعمالها  ترجمة  من خالل 
عاملية كثرية ؛  ولكنها �ختفْت فجاأة 
�أية رو�ية ثانية لهم ، فما  ومل تظهر 

�سبب ذلك بر�أيِك ؟
�أومن  لكنني  ذلك  فكرة عن  �أملك  ل 

�ملبدع  �أن  هي  و  و�حدة  بفكرة 
�حلقيقي ل يختفي �إبد�عه

ما هو �لهدف �لرئي�س 
من ممار�ستك �لد�ئمة 
لفعل �لكتابة �لأدبية ؟

فعل  ممار�سة  من  �لرئي�سي  هديف 
ر�حتي  �إيجاد  هو  �لأدبية  �لكتابة 

�لنف�سية �لتي ل تتحقق �إل بذلك 

ما مدى �لعالقة 
بينك وبني ما نقر�أه 

يف ن�سو�سك  و�إىل �أي 
مدى ما تكتبيه ميثل 

جتربتك �حلياتية ؟

ع�سارة  هو  للقارئ  �أقدمه  ما  كل 
�لكثري  و  و�قعي  من  �سيء   ، �لو�قع 
من و�قع �لغري ، ظاهر �لكلمات ملن 
نف�سي  �جد  �ل�سطور  بني  و  له  كتبت 

من دون ق�سد

  ما هي �أوجه �ل�سبه 
و�لختالف يف �لروؤى 
و�لأفكار بينك وبني 
�لكاتبات �لأخريات ؟

�لكاتبات  بني  و  بيني   : �ل�سبه  �أوجه 
�لأخريات 

�إىل  ن�سعى  و  للقلم  عا�سقات  كلنا 
حتقيق هدفنا �مل�سرتك 

: �أوجه �لختالف 
�ىل  �أميل  �أنني  ،�ذ  �ملو��سيع  طبيعة 
�لق�سايا  ،عن  �حلروب  عن  �لكتابة 
�لإن�سانية و �أقد�س مبد�أ لكل �سعب و 

لكل فرد �حلق يف تقرير م�سريه 

حفالت �إ�سهار �لكتب 
�أ�سبحت مو�سة �لع�سر، 
ما ر�أيك بهذه �لظاهرة؟

حفالت ��سهار �لكتب ت�ساعد �لكاتب 
يف �لربوز و ت�ساعد �لقارئ يف �ختيار 
ما ينا�سبه �إل �أن لهذه �لظاهرة عدة 
على  تافهة  كتب  �بر�ز  منها  �سلبيات 
هذ�  و  �لقر�ءة  ت�ستحق  كتب  ح�ساب 

ما لحظته كثري� 

ما ر�أيك مبكانة �ملر�أة 
�جلز�ئرية ، هل نالت 

حقوقها، �أم �أنها ما ز�لت 
تعاين وينق�سها �لكثري؟ 

حقوقها  نالت  �جلز�ئرية  �ملر�أة 

تريد  كانت  �لتي  �ملكانة  بلغت  و 
�لو�سول �إليها 

ما �لذي  ُي�ساعدِك على 
�إيجاد �أفكار و�سخ�سيات 

لق�س�سِك ؟ 

يف  �أ�سادفها  �لق�س�س  �سخ�سيات 
دون  من  تاأتيني  �لأفكار  و  حياتي 

جهد

قات   ما هي �أبرز �ملعِوّ
�لتي تو�جه �لكتابة 

�لإبد�عية �ليوم ، 
خا�سة يف ظل �لن�سغال 

بهموم �حلياة �ليومية؟

: �ملعوقات �لتي تو�جه �لكتابة �ليوم  
�سيق �لوقت ، �سعوبة �لن�رش ) �سعوبة 
�يجاد د�ر ن�رش منا�سبة ، �خلوف من 

�لن�رش بالن�سبة لأول موؤلف  .... (  

نة  هل هناك كتٌب معَيّ
�أَ�َسَرتِك �أكرث من غريها 

، خا�سة يف �ملجال 
�لأدبي ؟

�لتي  �لكتب  من  �لكثري  هناك  نعم 
باأي   «   : كتاب  منها  �أذكر  �أ�رشتني 
قلب نلقاه » ،  �أغنى رجل يف بابل » » 

وحي �لقلم » » نب�س »

ما م�ساريعك �لأدبية 
�مل�ستقبلية؟

من م�ساريعي �لأدبية �مل�ستقبلية : 
ترجمة رو�يتي » �لنزيف » و » �أدهم » 

�إىل لغات خمتلفة 
حتويل رو�يتي » �أدهم » �إىل فيلم 

 « �لق�س�سية  جمموعتي  طباعة 
يوميات ح�سام » ) جمموعة ق�س�سية 

يف �أدب �لطفل    ( 
�نهاء رو�يتي » دقائق �جلوز �لأخرية 

  «
بطرق  �لنا�سئني  �لكتاب  دعم  و 

خمتلفة 

�لكلمة �لأخرية ؟ 

و  جلريدتكم  �ل�سكر  بخال�س  �أتقدم 
لل�سحفي بن يو�سف خل�رش على هذ� 
�حلو�ر �ل�سيق ، خال�س حتياتي لعائلة 
�أكون عند ح�سن  �أن  �أمتنى   ، يوتوبيا 
�أثر  �لقارئ و تكون كلماتي ذ�ت  ظن 

�إيجابي على قلبه .

�لكاتبة مروى �لعيد »للو�سط«

» اأدهم » رواية ذات طابع اإن�ساين اجتماعي
مروى �لعيد من �ل�سلف، من مو�ليد �سنة 1996 ،خريجة �ملعهد �لعايل للتكوين �ل�سبه �لطبي بوهر�ن تخ�س�س خمربية ،كاتبة يف بد�ية �مل�سو�ر ،متح�سلة على جائزة ثالث �أح�سن رو�ئي 

على م�ستوى  ولية  �ل�سلف  �سنة 2014  �سدرت لها  �سنة 2018 رو�ية حتت عنو�ن » �لنزيف ...حكاية �سمري نائم »  عن د�ر �لن�سر �لأردنية » �جمد للن�سر و�لتوزيع » و ق�سة ق�سرية حتت 
عنو�ن » يف �مل�سحة » طبعت �سمن كتاب جامع �سدر عن د�ر ع�سري �لكتب �مل�سرية، و �ست�سدر لها ح�سب ما �أكدته لنا  هذه �لرو�ئية   قريبا عن د�ر يوتوبيا  رو�ية حتت عنو�ن » �أدهم »

تقدم موؤ�س�سة �ل�سارقة للفنون، 
بال�رش�كة مع �لعربية للطري�ن 
�إعادة   :32« وم�رشوع  معر�س 
�لت�سجيل« �لبحثي �لذي تنظمه 
بانت�سيا،  بهافي�سا  �لقيمة 
�إىل  �سبتمرب�جلاري   26 من 
�ساحة  يف   2020 جانفي    10

�ملريجة، رو�ق 6 بال�سارقة.

�لثانية  �مل�ساركة  هذه  وتعد 
�لعربية  برنامج  يف  للفنانة 

للطري�ن لإقامة �لقيمني.
�ملوؤمتر  �تخاذ  خالل  ومن 
�لعربية  للمو�سيقى  �لأول 
يف  �لقاهرة  ��ست�سافته  �لذي 
1932، دعامة �أ�سا�سية ونقطة 
�ملعر�س  ي�سلط  �نطالق، 

�ل�سوء على �نقطاع »دميومة« 
و�لثقافة  و�لتاريخ  �لهوية 
�لظو�هر  يف  �ملتج�سدة 

�ملو�سيقية.
�ملو�سيقية  �لآلت  وتُ�ستخدم 
�ملو�سيقي  و�ل�سلم  و�لتدوين 
لدر��سة  من�سات لال�ستق�ساء، 
�لأيديولوجية  �لنق�سامات 

و�ملعرفية �لكامنة بني خمتلف 
�لعامل،  حول  �لنظر  وجهات 
م�ستعينة بالتقاليد و�ل�سجالت 

و�ملمار�سات �ملو�سيقية.
�أهمية  على  �ملعر�س  ويركز 
خاللها  من  تلعب  �لتي  �ل�سبل 
و�لت�سنجات  �لظو�هر  هذه 
�لثقافية  �ملفاو�سات  يف  دور�ً 

�أ�سئلة  ويطرح  �ملعا�رشة، 
�لتكنولوجيا  تبني  حول 

و�لتكيف �لثقايف.
من  طيفاً  �حلدث  ويقدم 
�أ�سطو�نات  ومنها  �لو�سائط، 
�ل�سوتية  و�لأعمال  �لفينيل 
و�لأعمال  �لأد�ء  وعرو�س 
�أهمية  يظهر  مبا  �لرتكيبية، 

ممثاًل  بو�سفها  �ملو�سيقى 
للقوى �لثقافية و�ل�سيا�سية.

بهافي�سا  �أبحاث  وتتمحور 
�لتقيمية  و�أعمالها  بانت�سيا 
�لفنية  �ملمار�سات  حول 
بتغري  �ملتعلقة  و�لثقافية 
وتركز  �لكونية،  �لظروف 
�ملناه�سة  �خلطابات  على 

وتلك  جهة  من  لال�ستعمار 
�حلقبة  عقب  ظهرت  �لتي 
ثانية،  جهة  من  �ل�ستعمارية 
و�ل�سبكات  �لتاريخ  �إىل  �إ�سافة 
باإنتاج  �خلا�سة  �لإمربيالية 
�لإعالم  و�سائل  و�نت�سار 

�لرقمية.
 وكالة �أنباء �ل�سعر 

ال�سارقة: م�سروع »32: اإعادة الت�سجيل«.. الهوية والثقافة والتاريخ عرب املو�سيقى  
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 وكاالت 

ف�إن  العربي،  الع�مل  يخ�ّص  ومب� 
وقد  نف�سه�،  تفر�ص  القومية  امل�س�ألة 
ب�سم�ته�،  الع�رشين  القرن  و�سمت 
الع�م  )يف  اللبن�ين  اأي�ر  بن�رش  وختمته 
بغداد  ب�نت�س�رات  وكّر�سته   ،)2000
وغزة وبحرب متوز 2006، وم� اأنتجته 
هيكلية  تغيريات  من  ال�سورية  احلرب 
ت�سكيل  واإع�دة  الع�ملي  النظ�م  على 

الإقليم وجغرافيته ونظمه.

ال�س�ؤال  على  الكتاب  ويجيب 
امل�سريي: هل ي�سري العرب اأ�سياد 
في�سريون  يفّرط�ن  اأم  القرن؟ 

عبيداً اإىل اآخر الزمن؟

ب�تت  العرب  �سي�دة  اأن  املوؤلّف  يوؤكد 
مل�رشوعهم  بتجديدهم  مرهونة 
القومي لي�سري ح�س�ري�ً حواري�ً تف�علي�ً، 
مع  ومن�سجم�ً  وعلم�ني�ً،  دميقراطي�ً 

قيم الع�رش وقوانينه ومنتج�ته.

زمن الق�مية مل ينفد
يف الف�سل الأّول )زمن القومية مل ينفد(، 
ت�سّكل  واآلي�ت  لبذور  املوؤلّف  يعر�ص 
يف  القومي،  والفكر  القومية  ون�سوء 
ة احلي�ة الإن�س�نية وتطّوره�،  اإط�ر ق�سّ
والتي  الكبرية،  اجلم�ع�ت  ت�سّكل  مع 
الفوقية  العالق�ت  منظومة  ربطته� 
والتق�ليد  والع�دات  والأخالق  )ك�لقيم 
)اجلغرافي�(،  واملك�ن  والثق�فة(، 
والأدي�ن ومنظوم�ت العق�ئد، والت�ريخ 
والعرق  الدم  ورابطة  امل�سرتك، 
والعالق�ت  والعوامل  واللون،  والقربى 

القت�س�دية، والإرادة امل�ستقبلية.
املنهجية  الأخط�ء  من  يحّذر  وبعدم� 
امل�س�ألة  مق�ربة  يف  واملح�ذير 
الغرب  من�ذج  تكري�ص  ومن  القومية، 
الظ�هرات  فهم  يف  اأ�س��س�ً  واعتم�ده� 
من  وتقليده�  والإن�س�نية  الت�ريخية 
عند  املوؤلّف  يتوقف  درا�سته�،  دون 
الفكر  يف  والأّمة  القومية  مفهوم 
العربي والإ�سالمي )يف القراآن الكرمي 
عند  كم�  املنّظرين(،  مقولت  ويف 
القرنني  يف  القومية  العربية  التج�رب 
والع�رشين )جتربة م�رش  الت��سع ع�رش 
مع حممد علي وجتربة الثورة العربية 
و�سولً  ح�سني(،  ال�رشيف  مع  الكربى 
بني  )الوحدة  الن��رشية  التجربة  اإىل 
�سوري� وم�رش يف الع�م 1958(، وجتربة 
حزب  وجتربة  العرب  القوميني  حركة 

البعث العربي ال�سرتاكي.
قوم  العرب  اأن  اإىل  املوؤلّف  ويخل�ص 
والعن��رش  ال�سم�ت  كّل  على  يحوزون 
والأ�سب�ب وال�رشوط التي ح�زت عليه� 
وبخال�سته�  منفردة  الأخرى  الأمم 
الإرادة  هو  يفتقدونه  وم�  اجلم�عية؛ 
القومية  احلقبة  اإجن�ز  واإمت�م  لتحقيق 
اأّمة ك�ملة ليكون لهم دوٌر يف  والت�سّكل 

بن�ء احل�س�رة الإن�س�نية.

يف واقع وتاريخ ت�سّكل االأمم 
و�سع�دها

وت�ريخ  واقع  )يف  الث�ين  الف�سل  يف 
ت�سّكل الأمم و�سعوده�(، يقّدم املوؤلّف 
والقومّية  الأمة  ملف�هيم  تعريف�ت 
والدولة، ليوؤكد اأن هن�ك فرق�ً وا�سح�ً 
بني الدولة كجه�ز لتنظيم �سوؤون احلكم 
الكتل  تن�ق�س�ت  وت�سوية  واإدارته 

ب�سفته�  الدولة  وبني  الجتم�عية، 
لتحقيق  الالزم  ال�رشط  الأّمة  دولة 
لقي�مته�  ك�رشط  عملي�ً  واقع�ً  الأّمة 

وا�ستقراره� وتنميته�.
ويخل�ص املوؤلّف اإىل اأن الأّمة ل تكتمل 
ط�ل  مهم�  الدولة  واأن  دولته�،  بال 
زمنه� ومتكنت ل ت�ستطيع اإنت�ج الأمة. 
م�سّنعة  لأمم  من�ذج  ثالثة  يع�لج  وهو 

ن�س�أت يف الت�ريخ احلديث، وهي:
املتحدة  الولي�ت  الأّول:  النموذج 
نظ�م  يف  م�سّنعة  اأّمة   – الأمريكية 
دولة ق�مت على امل�س�لح القت�س�دية 
والإرادوية  الأوروبية  للراأ�سم�لية 

القهرية؛ وهي لن تبقى �سّيدة الزمن.
النموذج الث�ين: ت�سنيع الكي�ن ال�سهيوين 
وف�سله يف ت�سكيل اأّمة يهودية. واأي�س�ً، 
الرتاجع  رحلة  بداأ  الكي�ن  هذا 

والنهي�ر.
العربية  الدول  الث�لث:  النموذج 

الوظيفية »الوطني�ت الق��رشة«
ويف نه�ية هذا الف�سل يعر�ص املوؤلّف 

لعّدة ا�ستنت�ج�ت حمورية:

ب�خل�سو�ص  املتحدة  الولي�ت  وّفرت 
ل�سقوط  الت�ريخية  الأ�سب�ب وال�رشوط 
بيكو   – �س�يك�ص  وجغرافية  نظم 
ال�سهيوين  الكي�ن  حتّول  بعد  ودوله�، 
احللف  وعلى  عليه�  ثقيل  عبء  اإىل 

الأطل�سي.
القطري�ت  ودول  جغرافية  ا�ستنفدت 
الت�ريخية،  م�رشوعيته�  ونخبه� 
ال�ستمرار،  على  قدرته�  وفقدت 
النظم  وت�أّزمت  اجلغرافي�  ف�نفجرت 
عبء  اإىل  فتحّولت  بع�سه�،  وانه�ر 
ثقيل على �سّن�عه� )مثل عراق �سدام 
ح�سني الذي غزا الكويت وح�ول تغيري 

جغرافية اخلليج(.
الط�ئفي،  اللبن�ين  النظ�م  يحّقق  مل 
م�  للغرب  الغربية،  للم�س�لح  ال�سنيع 
اأراده؛ بل هو اأنتج ثورات وحروب�ً اأهلية 
اتف�ق  برغم  نه�ئي�ً  اأوزاره�  ت�سع  مل 
احل�س�ص  توزيع  اأع�د  الذي  الط�ئف 
واأقّر  النظ�م،  يف  واملذهبية  الط�ئفية 
العربية  الهوية  الد�ستور  مقّدمة  يف 

للبن�ن.
لفرعنة  بُذلت  التي  اجلهود  تُثمر  مل    
م�رش مع اأنور ال�س�دات وح�سني مب�رك 
مع  والتح�لف  ديفيد،  ك�مب  واتف�ق�ت 
يف  و»اإ�رشائيل«،  املتحدة  الولي�ت 
والت�ريخ  اجلغرافية  حق�ئق  تغيري 
واللغة واملك�نة والدور مل�رش يف اأّمته� 

العربية وع�مله� الإ�سالمي.
اجلي�ص  اإ�سق�ط  بعد  م�رش،  وب�تت 
الإخوان  ل�سلطة  امل�رشيني  وال�سعب 
اإىل  امل�سلمني، متتلك عن��رش عودته� 
على  ب�لنفت�ح  والت�ريخ  اجلغرافية 
على  احلرب  يف  واإ�سن�ده�  �سوري� 

الإره�ب وداعميه.
ن�س�أت  التي  الثورية  الظروف  اأقلقت 
منذ  ب�لتق�سيط  عربي�ً  واتخذت ط�بع�ً 
اإم�رات  تون�ص،  من  بدءاً   ،2010 ع�م 
ال�سعودية،  الوّه�بية  والأ�رشة  اخلليج 
تدخله�  ت�رشيع  اإىل  اندفعت  والتي 
وبذل  والعراق،  و�سوري�  م�رش  يف 
بوفرة  الإره�بية  للجم�ع�ت  ال�سالح 
ـ  »�س�يك�ص  واقع  اإنه�ء  بهدف  ه�ئلة، 
واإن�س�ء بدائل تكون فيه الأ�رشة  بيكو« 

ال�سعودية هي ال�سّيدة وامل�سيطرة.
ح�سل انهي�ر للدولة القطرية يف كل من 
اختالف خ��سي�ت  مع  و�سوري�  العراق 

التجربتني؛ وكذا �سقط منوذج  كٍل من 
الدولة القطرية يف لبن�ن وم�رش وتون�ص 
جالء  الأكرث  النموذج  وك�ن  واليمن؛ 
حلف  ِقبل  من  غزوه�  بعد  ليبي�،  هو 
الدول  ج�معة  من  بطلٍب  الأطل�سي 

العربية وجمل�ص التع�ون اخلليجي.
اأدلّة  قّدمت  التطورات  هذه  وكّل 
و�رشوط  اأ�سب�ب  انتف�ء  على  ق�طعة 
الدول  اأو  النظم  بق�ء  وم�رشوعي�ت 
املح�ولت  و�سقوط  القطرية، 
على  م�سّنعة  اأمم  لبن�ء  املحمومة 

قي��ص دول وظيفية.
عربية  بنكبة  بداأ  الع�رشون  القرن 

وانتهى ب�نت�س�رات ت�ريخية
الع�رشون  )القرن  الث�لث  الف�سل  يف 
ب�نت�س�رات  وانتهى  عربية  بنكبة  بداأ 
العرب  اأن  املوؤلّف  يوؤكد  ت�ريخية(، 
الب�رزة  الع�رشين  القرن  عالمة  �سّكلوا 
وحمور تطّور التوازن�ت الدولية، وذلك 

من خالل عّدة موؤ�رشات هي ك�لآتي:
للعرب  ت�سهد  الت�ريخ  حق�ئق   – اأّولً 
اأنهم قّوة حّية، منتجة، ق�درة، مق�ومة، 
م�دي�ً  الب�رشية  تطّور  يف  اأ�سهمت 

وروحي�ً.
تقرير  يف  دوٌر  للعرب  ك�ن   – ث�ني�ً 
القرن  يف  الكربى  التحّول  م�س�رات 
التي  بيئتهم  خالل  من  املن�رشم، 
جذبت ال�رشاع�ت الدولية والإقليمية؛ 
عقول  على  الغربي  النموذج  وا�ستيالء 
ونخبه�  العربية  ال�سعوب  طالئع 
الأمر  التحّرر،  اإىل  ال�س�عية  وفئ�ته� 
العرب  اأخط�ء  اأخطر  اأحد  الذي �سّكل 
ونخب  طالئع  تلقفت  كم�  الت�ريخية؛ 
اإىل  الأ�س��سية  وكتلته�  تنتمي  عربية 
فت�سكلت  البل�سفي،  النموذج  الأقلّي�ت، 
العراق  يف  قوية  واأحزاب  جم�ع�ت 
يف  وك�دت  واليمن  و�سوري�  وال�سودان 
اإىل احلزب  اإ�س�فة  اجلزائر واملغرب، 

ال�سيوعي يف �سوري� ولبن�ن وفل�سطني.
ث�لث�ً – اأّثرت احلرب الع�ملية الأوىل يف 
اإىل  الط�حمة  قواهم  وحّفزتهم  العرب 
فيه�.  ال�ستثم�ر  ح�ولوا  وهم  التحّرر 
لكن طبيعة وتكوين تلك القوى وق�سور 
معرفته� وتنظيمه�، وتخلّف ت�سكيالته� 
الجتم�عية والقت�س�دية، مل تُنتج نخب�ً 
ب�مل�ستوى الذي يحّقق له� الفر�سة يف 
وانهي�ر  الدولية  ال�رشاع�ت  ا�ستثم�ر 
على  تقب�ص  ك�نت  التي  املنظوم�ت 

حراك الع�مل و�سعوبه.
رابع�ً – يف احلربني الع�مليتني، �سقطت 
�سوابط التوازن�ت الإقليمية والدولية، 
و�سمحت لدول واأمم و�سعوب ب�لت�سّكل 
�سعود  اإىل  واأّدت  بن�رشه�.  والظفر 
يتمكن  ومل  الثن�ئية.  القطبية  نظ�م 
ف�س�روا  به�  ال�ستثم�ر  من  العرب 
عنه�  يبحث  التي  اجل�ئزة  ث�نية  مّرة 

املتح�ربون.
ومع ذلك، ويف ظل تخلّف النخب العربية 
وولئه� للغرب ومن�ذجه، ف�إن متغرّيات 
احلرب الع�ملية الث�نية فعلت فعله� يف 
قوى  ل�سعود  املن��سبة  البيئ�ت  توفري 
اأكرث  غدت  وفئ�ت  ونخب  اجتم�عية 
واإرادة واأقّل  ت�سيي�س�ً ومعرفة وتنظيم�ً 

وهم�ً وره�ن�ت على الغري.
يف  ف�علة  قّوة  العرب  ب�ت   – خ�م�س�ً 
الع�رشين،  القرن  من  الث�ين  الن�سف 
القوى  مع  وت�س�دمهم  تالقحهم  مع 
واكت�س�ف  واملنتدبة،  امل�ستعمرة 
ه�س��سة ول وطنية كي�ني�ته� امل�سّنعة، 
ت�س�عد  اإىل  الإعالم،  و�س�ئل  وتطّور 

ب�ل�سي��سة  وال�سعبي  الع�م  الهتم�م 
ومت�بعة  ال�سي��سي  ب�لعمل  والنخراط 
وحتّولته�،  احلروب  واأخب�ر  ق�س�ص 
لن�سوء  العملية  املقّدم�ت  فن�سجت 
حي�ة �سي��سية ن�سطة، حيث ن�س�أت د�ستة 
واحلرك�ت  واجلمعي�ت  الأحزاب  من 

ال�سي��سية والفكر ودور الن�رش.

بداية   1973 ت�رشين  حرب  وك�نت 
العربي  امل�س�ر  يف  النوعي  التغيري 
�سوري�(،  ال�سعودية،  )م�رش،  الوحدوي 
مك�فئة  حمورية  قّوة  العرب  واإظه�ر 
بل  الإ�رشائيلية،  الع�سكرية  للقدرة 

متفّوقة عليه�.
مع  املواجهة  من  م�رش  خروج  ومع 
العدو، برز التح�لف ال�سوري – الإيراين 
و�سعود املق�ومة الإ�سالمية يف لبن�ن، 
وهزمية »اإ�رشائيل« ال�سرتاتيجية ع�م 
2000، ك�سه�دة لعرب املق�ومة يف ختم 
غرّي  ت�ريخي  ب�نت�س�ر  الع�رشين  القرن 
ال�رشاع  يف  ال�سرتاتيجية  التوازن�ت 
على  وال�رشاع  ال�سهيوين   – العربي 

ال�رشق العربي.
يف  الإ�سالمية  الثورة  لنت�س�ر  وك�ن 
الأوىل  العرب  لق�سية  وتبّنيه�  اإيران 
مواقفه�  على  �سوري�  وثب�ت  فل�سطني، 
املنت�رشة  للمق�ومة  ودعمه�  القومية، 
مّيزت  ت�أثريات  وفل�سطني،  لبن�ن  يف 
بعد  الأمم  من  �سواهم  عن  العرب 
على  املتحدة  الولي�ت  �سيطرت  اأن 

النظ�م الع�ملي.
الواحد  )القرن  الرابع  الف�سل  يف 
والع�رشون: العرب وجغرافيتهم م�رشح 
�سن�عة  ي�سري  فهل  الكربى:  اأحداثه 
عربية ب�متي�ز؟ من �سي�سوده؟(، يعر�ص 
ممنهج،  حتليلي  �سي�ق  ويف  املوؤلّف، 
املنطقة  �سهدته�  مهمة  ملحط�ت 
العربية، كرتجمة للحرب الأمريكية التي 
اأُعلنت بعد تفجريات 11 �سبتمرب 2001 
حمط�ت  وهي  املتحدة؛  الولي�ت  يف 
امل�رشوع  اأف�سلت  و�سمود  مق�ومة 
دول  ل�ستب�حة  ال�سهيوين   – الأمريكي 
»الإره�ب  مك�فحة  بذريعة  املنطقة 
يهّدد  خطراً  ب�ت  الذي  الإ�سالمي« 

الع�مل اأجمع.

املحافظ�ن اجلدد
يف  جرى  م�  عند  املوؤلّف  ويتوقف 
واليمن  وتون�ص وم�رش  والعراق  �سوري� 
وليبي�، والذي اأكد على ف�سل الأهداف 
يف  اجلدد«  »املح�فظون  و�سعه�  التي 
اأثم�ن  بدفع  ولو  الأمريكية،  الإدارة 
التي  العربية  ال�سعوب  ِقبل  من  ب�هظة 
ابتُليت بداء الإره�ب، والذي توازى اأو 
الق�دة  �سّنه�  التي  احلروب  مع  تك�مل 
الأمريكيون املتطرفون �سّد اأفغ�ن�ست�ن 
ال�رشاع�ت  اإىل  اإ�س�فة  والعراق؛ 
الداخلية التي اأ�سهموا )مع حلف�ئهم يف 
اخلليج(  دول  وبع�ص  ال�سهيوين  الكي�ن 
يف  ت�أجيجه�، وحتديداً  اأو  اإ�سع�له�  يف 

م�رش وليبي� و�سوري� واليمن.
املق�وم  املحور  ف�إن  لة،  املح�سّ ويف 
والراف�ص للهيمنة الأمريكية املتجّددة 
قد اأثبت ح�سوره بقّوة، اإىل درجة متّكن 
املج�زفة ب�لتقدير اأن العقد الث�ين من 
ُطبع  قد  والع�رشين  احل�دي  القرن 

ب�إرادة ال�سعوب العربية احلّرة.
من  التقليل  ال�سي�ق  هذا  يف  ميكن  ول 
ودولي�ً،  اإقليمي�ً  اإيران،  �سعود  ت�أثري 
وكذلك الأمر ب�لن�سبة لرو�سي� وال�سني، 

وفّعل  املنطقة  �سعوب  اأف�د  والذي 
مق�ومته� للخطط الأمريكية ال�رّشيرة.

ال�سعوب يف  تزال هذه  ل  املق�بل،  يف 
�سوري� وم�رش وليبي� واليمن، وغريه� من 
اأزم�ت  الدول العربية، ترزح حتت ظّل 
�سي��سية واأمنية واجتم�عية واقت�س�دية 
بعد  م�  مرحلة  يف  وحتديداً  خطرية، 
م� �سّمي بثورات »الربيع العربي« التي 
الع�م  اأواخر  يف  تون�ص  من  انطلقت 
2010، ب�سبب دور »الإخوان امل�سلمني« 
ب�خل�سو�ص(  وتون�ص  م�رش  )يف 
العربية  التحّرر  لنج�ح حرك�ت  املعيق 
و�سي��سية  حزبية  حل�س�ب�ت  ال�سب�بية، 

خ�طئة و�سّيقة الأفق.
فقد  املوؤلّف،  ي�سيف  �سوري�،  يف  اأم� 
الرو�سي  الع�سكري  التدخل  �سّكل 
عالمة ف�رقة يف اأزمته� اخلطرية التي 
بداأت يف الع�م 2011، حيث غرّي قواعد 
ال�ستب�ك واأع�د التوازن ل�س�لح الدولة 
ال�سورية؛ كم� ثّبت دور رو�سي� الإقليمي 
الغطر�سة  مواجهة  يف  والدويل 
الأمريكية – ال�سهيونية. وهذا ال�سمود 
الأوىل  ب�لدرجة  �سوري�  يهّيئ  ال�سوري 
لتكون ق�عدة مل�رشوع النهو�ص القومي 
العربي اجلديد، ب�لتك�مل مع املق�ومة 
العربية  وال�سعوب  املنت�رشة،  اللبن�نية 
مع  املعركة  قلب  يف  تزال  ل  التي 
 - الإ�رشائيلي   – الأمريكي  املحور 
وتون�ص..  وليبي�  اليمن  يف  اخلليجي، 

وفل�سطني.

)العرب  والأخري  اخل�م�ص  الف�سل  يف 
عالمة ف�رقة موؤ�ّس�سة يف القرن الواحد 
نحو   – عبيده  ل  اأ�سي�ده  والع�رشين: 
م�رشوع عروبي ع�رشي حواري علم�ين 
حتولت  يف  املوؤلّف  يقراأ  حتّرري(، 
الف�علة،  العربية  ال�س�ح�ت  وتطورات 
امل�س�ريع  اإف�س�ل  يف  املق�ومة  ودور 
الغربية – ال�سهيونية للهيمنة على دول 
نق�ط  اأو  والثغرات  املنطقة،  و�سعوب 
ال�سعوب من  منعت هذه  التي  ال�سعف 
التحّررية،  م�س�راته�  وتتويج  ا�ستكم�ل 
ومنه� غي�ب القي�دة الواعية واحل�زمة، 
العربي  النه�سوي  امل�رشوع  وفقدان 
ي�ستثمر  اأن  يجب  الذي  احل�س�ري، 
ت�سحي�ت وانت�س�رات ال�سعوب العربية 
وقواه� التحّررية طيلة العقود الأخرية؛ 

وهذا م� مل يح�سل حتى اليوم.
ويك�سف املوؤلّف الكثري من العيوب التي 
الع�رش  يف  العربي  اجل�سم  منه�  يع�ين 
احل�يل، مثل انخراط العرب يف حروب 
وا�ست�رشاء  مدّمرة،  داخلية  ونزاع�ت 
ح�لت الف�س�د بني حّك�مهم، وا�ستغراق 

ال�ستهالك  يف  العربية  ال�سعوب 
اجلدوى،  العدمية  الإنف�ق  ومظ�هر 
القمعية  الأجهزة  قب�سة  ا�ستداد  اإىل 
العربية،  الوظيفية  والدول  النظم  يف 
املتعلّمني  بني  البط�لة  ن�سب  وت�س�عد 
وال�سب�ب، وتزايد ح�لت العتداء على 

البيئة والرثوات، وغريه�.
تزال  ل  والثغرات  املث�لب  هذه  وكّل 
امل�رشوع  لبلورة  م�نعة  عوائق  ت�سّكل 
ال�س�مل،  احل�س�ري  التحّرري  العربي 
القطرية  امل�س�ريع  مواجهة  يف 
الت�بعة  القمعية  والأنظمة  والفئوية 
الغ��سب  والكي�ن  ال�ستعم�ري  للغرب 

لفل�سطني.

�سّم�ه�  مل�  املوؤلّف  يعر�ص  ثّم،  ومن 
اأهمه�:  ومن  حمورية«،  »خال�س�ت 
الت�ريخية  املرحلة  هذه  يف   -
وال�رشورات  ال�رشوط  جميع  تتوفر 
العربية  الأّمة  لنه�سة  املو�سوعية 

وحتقيق م�رشوعه� التحّرري.
قد ت�سبح الفو�سى الدائمة يف املنطقة 
هي البديل الوحيد يف ح�ل ف�سل مهمة 
البن�ء، بعد اإجن�ز ا�سرتاتيجية املق�ومة 
العدوان  دحر  يف  الت�ريخية  لوظيفته� 

الغربي – ال�سهيوين.
ت�أكد حقيقة اأن حتّرر العرب ووحدتهم 
ب�تت مقرونة ومتحدة كف�حي�ً مع حتّرر 
الأخرى،  امل�سطهدة  وال�سعوب  الأمم 
خ��سة اأمم الإقليم ذات الثق�فة والقيم 

امل�سرتكة.

مرحلة التحّرر ال�طني 
الدميقراطي

مرحلة  مه�م  املوؤلّف  يعّدد  واأخرياً، 
يف  الدميقراطي،  الوطني  التحّرر 
الثورية  والقوى  احلرك�ت  توحيد 
فل�سطني  حترير  ق�سية  حول  العربية 
وجود  وت�سفية  الأوىل،  ب�لدرجة 
واجلم�ع�ت  واجليو�ص  القواعد 
املنطقة،  يف  الأجنبية  امل�سلّحة 
واإجن�ز ال�سيطرة على الرثوات، واإجراء 
امل�س�حل�ت الوطنية، وا�ستع�دة العقول 
العربية من اخل�رج، اإ�س�فة اإىل تخليق 
لتف�عل  احل��سنة  وال�رشوط  البيئ�ت 
خاّلق بني الأمم والأدي�ن واحل�س�رات، 
وامل�سرتك�ت  امل�س�لح  وحتكيم 
من  امل�سطهدة  الع�مل  �سعوب  بني 
واإنت�ج  والليربالية،  الإمربي�لية  القوى 
تف�عل  واأطر  وثق�فة  قيم  منظوم�ت 
الإن�س�نية  وم�س�لح  اأهداف  حتقق 

واحلي�ة الب�رشية.

العرب وامل�ساألة القومية يف القرن احلادي والع�سرين
يات واأ�سباب ت�سّكل االأمم،  يعالج هذا الكتاب تاريخ ن�س�ء امل�ساألة الق�مية، و�سروط حتققها، وخا�سّ

واحتاداتها ما ف�ق الق�مية. كما ير�سد ن�ساالت االأمم التي مل حتقق �سخ�سيتها، ومنها الكردية 
والعربية، وع�دة امل�ساألة الق�مية عن�سراً حافزاً على تفكك االحتاد االأوروبي، وتاأزمي اأمريكا 

نف�سها، و�سعيها لالنغالق والتمل�ص من الع�ملة وال�سراكات )ترامب واأمريكا اأواًل(.
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من  اقرتبوا  اإنهم  باحثون  قال 
مر�ض  يعالج  دواء  اإىل  التو�صل 
)باركن�صون(  الرعا�ض  ال�صلل 
دواء  توليفة  من  اإنتاجه  �صيتم 

ي�صّمى  املرتفع  ال�صغط  لعالج 
الدواء  هذا  وينتمي  ا�رساديبني. 
اإىل نوعية من العالجات تو�صف 
باأنها مثبطات قنوات الكال�صيوم، 

والتي تعمل على تو�صعة ال�رسايني 
وبالتايل خف�ض �صغط الدم.

وبح�صب الأبحاث التي اأجريت يف 
ب�صيكاغو،  و�صرتن  نورث  جامعة 
تبني اأن من تناولوا دواء ا�رساديبني 
الإ�صابة  تنخف�ض لديهم خماطر 
�صعت  وقد  الرعا�ض،  بال�صلل 
هذا  تاأثري  �رس  لفهم  الأبحاث 
الدواء، ونُ�رست نتائج الدرا�صة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�صتيجي�صن«، 
الع�صبية  اخلاليا  اأن  واأظهرت 
حركة  عن  امل�صوؤولة  بالدماغ 
العادم  من  نوعاً  تنتج  الع�صالت 
م�صتوى  ارتفاع  ومع  ال�صموم،  اأو 
اخلاليا  هذه  يف  الكال�صيوم 
ال�صموم  ب�صبب  ومتوت  ت�صمر 

يوؤثر  ما  بنف�صها  تنتجها  التي 
على احلركة ب�صكل ن�صميه ال�صلل 
دواء  تاأثري  ياأتي  وهنا  الرعا�ض. 
ا�رساديبني يف خف�ض الكال�صيوم، 
ال�صموم  برتاكم  ال�صماح  وعدم 

التي تقتل اخلاليا.
اأدلة  النتائج  هذه  وفرت  وقد 
من  التجارب  بنقل  �صمحت 
ونظراً  الب�رس،  اإىل  احليوانات 
لدواء  جانبية  اآثار  وجود  لعدم 
التجارب  اإجراء  يتم  ا�رساديبني 
بالوليات  موقع   50 من  اأكرث  يف 
التجارب  وبلغت  املتحدة، 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 
الإعالن عن التو�صل لعالج لل�صلل 

الرعا�ض.

خماطر  عن  طبية  درا�صات  ك�صفت 
ب�رسعة،  الطعام  لتناول  كبرية 
على  والأطباء  الباحثون  يوؤكد  حيث 
الطعام  وم�صغ  الرتوي  يف  ال�رسورة 

ببطء.
 ال�سكري

لالإ�صابة  امل�صاعدة  العوامل  من 
مبر�ض ال�صكري من النوع الثاين هو 
نظرا  وذلك  ب�رسعة  الطعام  تناول 
النف�ض  يف  يبعث  ال�رسيع  الأكل  لأن 
يوؤدي  وبالتايل  ال�صبع  بعدم  �صعورا 

الطعام  من  اأكرب  كميات  التهام  اإىل 
بالدم  الغلوكوز  يف  تقلبات  واإحداث 
ذكر  ما  وفق  الأن�صولني  ومقاومة 

موقع ميديكال ديلي.
م�ساكل القلب

جامعة  يف  طبية  درا�صات  اأكدت 
فيها  اخترب  اليابانية  هريو�صيما 
العلماء تاأثري الأكل ال�رسيع على �صحة 
امل�صاركني يف التجربة وتو�صلوا اإىل 
اأكرث  جتعلهم  الأكل  يف  ال�رسعة  اأن 

عر�صة لالإ�صابة باأمرا�ض القلب.

 البدانة وزيادة الوزن 

ع�رسين  قرابة  اإىل  الدماغ  يحتاج   
ال�صبع  اإ�صارات  لإر�صال  دقيقة 
ب�رسعة  الطعام  تناول  فاإن  لذلك 
يجعلك تاأكل كميات اأكرب قبل توقف 

الإح�صا�ض باجلوع.
حمو�سة املعدة

غري  الطعام  تدفق  يوؤدي  اأن  ميكن 
لرجتاع  املعدة  اإىل  كليا  املم�صوغ 
ويرتبط  بحرقة.  وال�صعور  احلم�ض 

مثل  باأوجاع عديدة  بالأكل  الإ�رساع 
والنتفاخ  والإم�صاك  اله�صم  ع�رس 

والغازات.

علماء يثبتون فائدة اجلوع
كاليفورنيا  جامعة  علماء  اكت�صف 
يف اإرفاين اأن اجلوع املعتدل يغري 
يف  ويوؤثر  الغذائي  التمثيل  عملية 
الإيقاع اليومي، ما يوؤدي اإىل حت�صن 
ال�صحة وتخفي�ض خطر الأمرا�ض 
اجل�صم  ب�صيخوخة  املرتبطة 
ن�رسته  مقال  يف  الباحثون  وي�صري 
اأن  اإىل   »Cell Reports« جملة 
اليومي  الإيقاع  على  يوؤثر  اجلوع 
التي  للج�صم«،  الداخلية  »ال�صاعة 
تنظم معظم العمليات من التمثيل 
اإىل  الهرمونات  واإنتاج  الغذائي 

تنظيم ن�صاط كل خلية على حدة.
الفئران  على  درا�صة  واأجريت 
اأي  تتناول  مل  التي  املخربية 
ولحظ  �صاعة.   24 خالل  طعام 
الباحثون اأن الفئران اجلائعة كانت 
ت�صتهلك كمية قليلة من الأك�صجني 
الن�صبة  انخف�صت  كما  والطاقة. 
بني ثاين اأك�صيد الكربون يف الزفري 
وعندما  امل�صتن�صق،  والأك�صجني 
هذه  جميع  اختفت  اأطعموها، 

الباحثون  لحظ  كما  املالحظات 
اجلينات  عمل  يف  يوؤثر  اجلوع  اأن 
لالإيقاع  الأ�صا�صية  والربوتينات 
اليومي. فقد ات�صح لهم انخفا�ض 
 »BMAL« بروتينات  ن�صاط 

حتدد  التي   »REV-ERBa»و
والع�صالت  للكبد  اليومي  العمل 

الهيكلية.
وعلق الربوفي�صور باولو �صا�صوين-
الطبية  املدر�صة  من  كور�صي، 

اجلوع  »يعمل  قائال:   ،»UCI«
من  �صل�صلة  برجمة  اإعادة  على 
ينعك�ض  ما  اخللوية،  التفاعالت 
اإيجابا على ال�صحة، ويثبط تطور 

الأمرا�ض وال�صيخوخة«.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�سلل الرعا�ش

اأنت تقتل نف�سك.. تعرف على خماطر الأكل ال�سريع

درا�سة جديدة.... زيت 
ال�سمك ل يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي العتقادات ال�صابقة حول 
التاأثريات الإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 

ال�صمك والتي ت�صتخدم من قبل املاليني، ويجب اأن توؤخذ 
نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.

وجدت الدرا�صة اأن مكمالت زيت ال�صمك الغذائية الغنية 
بالأوميغا 3 التي يتناولها املاليني من النا�ض يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �صحة القلب والدماغ:
لن ت�صاعد على العي�ض لفرتة اأطول.

قد تخف�ض م�صتويات الكولي�صرتول الوقائي.
حتدث »فرق �صئيل« اأو »ل فرق« يف حالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت الأ�صماك 
الزيتية نف�صها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �صمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن الأوميغا 3 التي تكون من م�صدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رسات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم انتظام �رسبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �صاعدت يف تقليل بع�ض الدهون يف 
الدم اإل اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�ض الدهون الثالثية ال�صارة 

من خالل خف�صها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�صبب وجود ق�صايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكمالت الغذائية 

ب�صكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �صحي اآثار �صارة يف 
ال�صحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ش ا�سطراب نق�ش

 النتباه وفرط الن�ساط ؟
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
با�صطراب نق�ض النتباه/ فرط الن�صاط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�صائل الإعالم الرقمية هي امل�صوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض 

النتباه/ فرط الن�صاط، مثل:
دخل الأ�رسة ما اإذا كان الأطفال يعانون من اأعرا�ض الكتئاب

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رسب الكحول

مل يكن من ال�صهل قيا�ض مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�ض املراهقني الذين مل ي�صتخدموا هواتفهم با�صتمرار 
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�صجعون اأطفالهم 

على القيام بن�صاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�صائل 
الرقمية الأخرى ب�صبب اإمكانية التوا�صل امل�صتمر وامل�صاركة 

امل�صتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�صاكل يف ال�صرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�صبب اعتيادهم على التحفيز امل�صتمر. بالإ�صافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�ض عندما يحني الوقت للرتكيز على �صيء واحد فقط.
ا�صتملت الدرا�صة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�ض 
الثانوية مل يكونوا م�صخ�صني با�صطراب نق�ض النتباه/ فرط 
الن�صاط يف البداية، واأكمل الطالب ا�صتبيانات كل �صتة اأ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن اأي اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض النتباه/ 

فرط الن�صاط.
وجدت الدرا�صة اأنه لكل ن�صاط رقمي اإ�صايف ميار�صه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�صابة باأعرا�ض ا�صطراب نق�ض 

النتباه/ فرط الن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�صخي�ض ا�صطراب فرط احلركة ونق�ض 
النتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألوا فقط عن الأعرا�ض. من 
املحتمل اأن بع�ض م�صكالت الأطفال تعك�ض م�صكالت اأخرى 

غري ا�صطراب نق�ض النتباه/ فرط الن�صاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�صبب الن�صغال باجلهاز.

يقلل عبور  ابتكر باحثون عالجاً جديداً     
الدم،  اإىل  الدقيقة  الأمعاء  من  اجللوكوز 
واأظهرت النتائج الأولية لتجارب ا�صتخدامه 
ا�صتجابة  تقليل  يف  جناحه  احليوانات  على 
اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 باملائة. وتعترب 
هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب 
نف�صه  الوقت  ويف  ال�صكري،  مري�ض  حقن 
اجلديدة  الدواء  حبة  كبرية  فعالية  حتقق 
تقلل ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم العالج 
امت�صا�ض  لإعاقة  الأمعاء  جدار  بطالء 

ال�صكر من اجلهاز اله�صمي اإىل الدم، وي�صار 
.LuCI :اإىل العالج بحروف خمت�رسة هي

وتقوم  حبوب،  �صكل  على  الدواء  ويتوفر 
لتغطي  الطالء  مادة  بامت�صا�ض  الأمعاء 
وجيزة،  بفرتة  الدواء  ابتالع  بعد  جدارها 
من  �صاعات  ب�صع  بعد  الطالء  يذوب  ثم 

ابتالعه.
دورية  ن�رسته  الذي  التقرير  وبح�صب 
اجلديد  الدواء  عن  ماتريال«  »نات�صيورال 
الدواء  حبة  تناول  ال�صكري  ملري�ض  ميكن 

عبور  ومنع  معدته  جدار  لطالء  الأكل  قبل 
الدم  اإىل  تناولها  التي  ال�صكريات  ن�صف 
ابتكرها  التي  الطريقة  هذه  وت�صاعد 
اإ�رساف  هارفارد حتت  من جامعة  باحثون 
الربوفي�صور علي ترافكويل مر�صى ال�صكري 
الذين يعانون من �صعف ا�صتجابة الإن�صولني، 
بالدم  ال�صكر  م�صتوى  ارتفاع  من  وحتميهم 
ب�صكل كبري ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد 
يتم  التي  املعدة  ت�صغري  جلراحات  بدياًل 

اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

ابتكار حبة دواء متنع  و�سول ال�سكر اإىل الدم
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ا َذَهبُواْ ِبِه َواأَْجَمُعواْ  قوله تعاىل : }َفلََمّ
ِبّ َواأَْوَحيْنَا اإِلَيِْه  اأَن يَْجَعلُوهُ ِف َغيَابَِة اْلُ
لَتُنَِبّئَنَُّهم ِباأَْمِرِهْم َهـَذا َوُهْم الَ يَ�ْشُعُروَن 

{ يو�شف:15
�شبحانه  اهلل  من  الوحي  هذا  فكان 
–عليه  يو�شف  قلب  لتثبيت  وتعاىل 
ظلم  الأنه  خاطره؛  ولرب  ال�شالم- 
يحتاج  واملظلوم  اأخوته  من  واأوذي 
جرب  لنا  �رشع  لذلك  خاطر،  جرب  اإىل 

اخلواطر املنك�رشة.
َفَر�َض  الَِّذي  }اإَِنّ   : تعاىل  قوله  ومثله 
ُقل  َمَعاٍد  اإِىَل  َك  لََراُدّ الُْقْراآَن  َعلَيَْك 
ِبّي اأَْعلَُم َمن َجاء ِبالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِف  َرّ

ِبنٍي {الق�ش�ض:85 اَلٍل ُمّ �شَ
الذي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
اأُخرج  ون�شاأ  فيها  ولد  التي  مكة  اأحب 
املوقف  هذا  ف  فاحتاج  ظلما،  منها 
�شيء  اإىل  االأليم  الفراق  وهذا  ال�شعب 
من املوا�شاة وال�شرب، فاأنزل اهلل تعاىل 
اأن الذي فر�ض  له قراآن موؤكد بق�شم؛ 

واأمرك  ر�شوال  واأر�شلك  القراآن  عليك 
بتبليغ �رشعه �شريدك اإىل موطنك مكة 
عزيزا منت�رشا وهذا ما ح�شل، ومثله 
يُْعِطيَك  }َولَ�َشْوَف   : تعاىل  قوله  اأي�شاً 

ى{ ال�شحى: َربَُّك َفَتْ�شَ
وانظر لروعة العطاء امل�شتمر ف هذه 
االآية حتى ي�شل بامل�شلم حلالة الر�شا، 
مهموم  كل  اإىل  ر�شالة  االآية  فهذه 
احلاجة،  ل�شاحب  وت�شلية  ومغموم، 
وفرج لكل من وقع ببالء وفتنة؛ اأن اهلل 

يجرب كل قلب  لاأ اإليه ب�شدق.
النبَيّ  اأَنّ  م�شلم  �شحيح  ف  ورد  وقد 
عَزّ  اهللِ  و�شلََّم تال قوَل  عليِه  اهللُ  �شلَّى 
لَلَْن  وجَلّ ف اإبراهيَم : } َرِبّ اإِنَُّهَنّ اأَ�شْ
َكِثرًيا ِمَن النَّا�ِض َفَمْن تَِبَعِني َفاإِنَُّه ِمِنّي 
  } َرِحيٌم  َغُفوٌر  َفاإِنََّك  اِن  َع�شَ َوَمْن 

اإبراهيم :36
}اإِْن   : ال�شالم  عليه  عي�شى  وقال 
لَُهْم  تَْغِفْر  َواإِْن  ِعبَاُدَك  َفاإِنَُّهْم  بُْهْم  تَُعِذّ
املائدة:  ِكيم{  احْلَ الَْعِزيُز  اأَنَْت  َفاإِنََّك 

تي  اأَُمّ  ! اللهَمّ  وقال  يديِه  )فرفَع   118
يا   : وجَلّ  عَزّ  اهللُ  فقال   . وبكى  تي  اأَُمّ
وربَُّك   – حممٍد،  اإىل  اذهب   ! جربيُل 

اأعلُم -، ف�َشلُه ما يُبكيَك ؟ فاأتاهُ جربيُل 
وال�شالُم ف�َشاألُه. فاأخربهُ  عليِه ال�شالةُ 
ر�شوُل اهللِ �شلَّى اهللُ عليِه و�شلََّم مبا قاَل 

 ! يا جربيُل   : اهللُ  فقال   . اأعلُم  وهو   .
اذهْب اإىل حممٍد فقْل : اإنَّا �شُن�شيَك 

تَك وال نَ�ُشوءَُك . ف اأَُمّ

ما يوؤ�س�س جلرب اخلواطر يف القراآن الكرمي:

 النوم وفاة موؤقتة
 و املوت نوم اأبدي :
 اأيها االأخوة ، تعلَّمنا من درو�ض الدين اأن 

ل اأن يقراأ اآية  االإن�شان اإذا اأوى اإىل فرا�شه يُف�شَّ
الكر�شي ، وقد ذكر النبي عليه ال�شالة و ال�شالم 

ف بع�ض اأحاديثه ال�رشيفة اأنها اأعظم اآية ف 
القراآن الكرمي ، و نظراً اإىل اأن االإن�شان كان 

ى  اإذا نام توّفى اهلل نف�شه ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ
ااْلأَنُْف�َض ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت ِف َمنَاِمَها 

]�شورة الزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و 
ى ااْلأَنُْف�َض  املوت نوم اأبدي ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ

ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت ِف َمنَاِمَها ]�شورة 
الزمر: 42[  فاالإن�شان حينما ينام يفقد 

الوعي ، و يفقد ات�شاله بالعال اخلارجي ، يا 
ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك اأفعى 

، هناك م�شكلة ، هناك حريق ، هناك �شارق ، 
فاالإن�شان حينما ياأوي اإىل فرا�شه يتلو قوله تعاىل 

ُيّ الَْقيُّوُم ]�شورة البقرة  ُ اَل اإِلََه اإِاَلّ ُهَو احْلَ : اهلَلّ
: 255[  اأردت اأن تكون هذه ال�شورة حمور 

هذا الدر�ض ال على اأنه در�ض تف�شري ، بل على 
اأنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه الرجل اأنه اإذا 
اأوى اإىل فرا�شه يقراأ هذه ال�شورة اأو يقراأ هذه 

االآية التي �شميت باآية الكر�شي ، وهي من اأعظم 
القراآن الكرمي .

 العبادات معللة
 مب�سالح اخللق :

اأيها االأخوة االأكارم، ال زلنا ف مو�شوٍع يت�شل اأ�شد 
االت�شال بـ: »�شبل الو�شول وعالمات القبول« اأال وهو 

اخل�شوع.
 العبادات كالزكاة معللة مب�شالح اخللق وقد بينت ف 
اللقاء ال�شابق اأن هناك عبادات كما قال عنها االإمام 
ال�شافعي: معللٌة مب�شالح اخللق، واأن هناك طقو�شاً 

من �شمات الديانات الو�شعية االأر�شية، الطقو�ض 
حركاٌت، و�شكناٌت، واإمياءاٌت، وتتماٌت ال معنى 

لها، بينما العبادات معللة مب�شالح اخللق ﴿ ُخْذ ِمْن 
يِهْم ﴿ ] �شورة التوبة  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ اأَْمَواِلِهْم �شَ
االآية : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ ال�شِ
] �شورة البقرة [

التوبة وال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�شتغفار ف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - ف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�شالم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�شيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �شاأن كل الب�رش، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم االإن�شان.
وف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموَع التائبني ب�شدق واإخال�ض، 
ولوالها لفَقَد االإن�شان االأمل ف رحمة 

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
ف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
وف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ال ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
الامعة، وهي قوله - تعاىل -: ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 
واال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 

رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 
االأمل ف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 

بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ال�شادقني ف توبتهم؛ اإِاَلّ َمْن تَاَب َواآََمَن 

 ُ ُل اهلَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َوَعِمَل َعَماًل �شَ
ُ َغُفوًرا َرِحيًما  �َشِيّئَاِتِهْم َح�َشنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ

]الفرقان: 70.

العبادات معللة مب�سالح اخللق :

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

اأيها االأخوة االأكارم، ال زلنا يف 
مو�صوٍع يت�صل اأ�صد االت�صال بـ: 

القبول"  وعالمات  الو�صول  "�صبل 
اأال وهو اخل�صوع.

 العبادات كالزكاة معللة مب�صالح 
اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق 

اأن هناك عبادات كما قال عنها 
االإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح 

اخللق، واأن هناك طقو�صًا من 
�صمات الديانات الو�صعية 

االأر�صية، الطقو�س حركاٌت، 
و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ال 
معنى لها، بينما العبادات معللة 
مب�صالح اخللق ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم 

يِهْم ] �صورة  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ �صَ
َها اَلِّذيَن  التوبة االآية : 103  يا اأَُيّ

َياُم َكَما ُكِتَب  ّ اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِ
ُقوَن   َعَلى اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ

] البقرة  ] �صورة 

على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن 
العمل فيحدد امل�صلم هدفه الأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�صاعي للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت 

االأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�صر موا�صع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�صاحبها. يقيني باهلل يقيني من االآثار 

املدمرة للف�صل واالآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل
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اأكرم ح�سني يف بطولة م�سرتكة 
بدراما رم�سان 2020

اأكرم ح�شني على امل�شاركة يف  الفنان  تامة، تعاقد  يف �رشية 
بطولة م�شل�شل كوميدي جديد، مل يتحدد ا�شمه بعد، متهيداً 

لعر�شه يف رم�شان املقبل.
مل�شاركة  اآخر  فنان  مع  جارية  مفاو�شات  هناك  اأن  وعلم 
تكتم �شديد من اجلهة املنتجة  ولكن هناك  البطولة،  ح�شني 
على ا�شم هذا الفنان، حيث من املقرر االإعالن عن تفا�شيل 
الت�شوير يف  امل�شل�شل خالل االأيام املقبلة، متهيداً النطالق 

�شهر دي�شمرب املقبل.
اأكرم ح�شني كان م�شل�شل »الو�شية«  اأن اأخر م�شل�شالت  يذكر 
عام 2018، و�شاركه البطولة كل من اأحمد اأمني ورمي م�شطفى 
وتار  اأمين  تاأليف  من  عبدالر�شول،  وعارفة  كمال  وخالد 

وم�شطفي حلمي واإخراج خالد احللفاوي.

»اأهازيج �سرقية« للفل�سطيني 
عبد الهادي �سال يف الكويت     

للفنان   26 املعر�ش  الكويت،  مدينة  يف  الفنون  غالريي  ي�شتقبل 
الفل�شطيني عبد الهادي �شال، الذي ي�شمل 44 لوحة، بع�شها يعر�ش 

الأول مرة.
وتعرب لوحات املعر�ش الذي ي�شتمر حتى 12 �شبتمرب اجلاري بعنوان 
»اأهازيج �رشقية«، عن م�شامني تراثية باأ�شلوب جتريدي، بداأ الفنان 

يف التعامل معه يف 1987، بح�شب الغالريي.
و�شال فنان ت�شكيلي فل�شطيني ولد يف 1948، وتخرج يف كلية الفنون 
يف  الفنية  املعار�ش  ع�رشات  واأقام   ،1971 يف  بالقاهرة  اجلميلة 
متعددة  ثقافية  ن�شاطات  وله  واالأجنبية،  العربية  البالد  من  العديد 
يف كتابة الق�شة الق�شرية، وال�شعر، والكاريكاتري، اإىل رئا�شة »مركز 
�شال للفنون«، يف اأونتاريو بكندا، ورئا�شة حترير �شحيفته ال�شهرية 

»ال�رشاحة«.

اأرنولد �سوارزنيجر يتهم ترامب 
بال�سعى لتقليد جناحاته

متحف �سيني ي�ست�سيف للمرة الأوىل معر�سًا لفنان ت�سكيلي �سوري

للمرة الأوىل، ك�سف النجم الأمريكي اأرنولد �سوارزنيجر، عن تف�سريه املحتمل ب�سبب تعر�سه لل�سخرية والهجوم 
علناً من الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب وذلك بعد قيامه بتقدمي برنامج تلفزيون الواقع »املُتدرب« عام 2017، 

الربنامج الذي ا�ستهر بتقدميه يف موا�سمه الأوىل دونالد ترامب قبل توليه الرئا�سة.

�شوارزنيجر،  اأرنولد  حتدث 
�شابقاً، يف  كاليفورنيا  والية  حاكم 
 Men>s  « جملة  مع  له  مقابلة 
اخلالف  اأ�شباب  عن   »Health
اأثاره  الذي  اللفظي  والرتا�شق 
�شده الرئي�ش دونالد ترامب، الفتاً 
يعود  ذلك  الرئي�شي يف  ال�شبب  اأن 
جناحاته  تقليد  يف  االأخري  لرغبة 
وحماكاة تفا�شيل م�شريته، موؤكداً 
ب�شبب  با�شتمرار  ذلك  يحاول  اأنه 

اإعجابه به.
ذلك،  عن  �شوارزنيجر  وحتدث 
املواقف  من  لعدد  م�شرياً  
�شابقاً  جمعته  التي  واالأحاديث 
كان  الذي  ترامب،  دونالد  مع 
يف  باأدائه  اإعجابه  يبدي  دائماً 
اجل�شدية  ومبهاراته  االأفالم 
ي�شاألني  »كان  م�شيفاً:  والقتالية، 
الأمتكن  اأتبعها  التي  الطريقة  عن 
هذا  ب�رشاء  املنتجني  اإقناع  من 
امل�شهد اأوالعمل وكيف اأبدو مقنعاً 
اأقوم  للم�شاهدين يف االأفالم التي 

ببطولتها؟«.

ترامب  �شوارزنيجر  انتقد  كما 
ب�شبب ان�شحابه من االتفاق الدويل 
ب�شاأن املناخ، قائاًل: »لي�ش لدي اأي 

�شيء اإيجابي الأقوله عنه«.
ي�شتطع  مل  ترامب  اأن  اأو�شح  كما 
كما ميليه  الت�رشف  اللحظة  حتى 
اأنه  م�شرياً  كرئي�ش،  من�شبه  عليه 

توىل  عند  ذاتها  امل�شكلة  واجه 
كاليفورنيا  لوالية  كحاكم  من�شبه 
وحتى   2003 عامي  بني  الفرتة  يف 
اأن  �رشيعاً  اأدرك  ولكنه   ،2011
جمع  من  تتمكن  اأن  هم  ال�شيا�شة 
النا�ش معاً، وهو ما يتطلب جهوداً 

ووقتاً كبريين«.

ن�رش  ترامب  الرئي�ش  اأن  يذكر 
فيها  هاجم  �شابقة  تغريدة 
اأرنولد  »اأجل،  قائاًل  �شوارزنيجر 
�شوارزنيجر كان �شيئاً حقاً كحاكم 
اأ�شواأ يف  وحتى  كاليفورنيا،  لوالية 
على  ولكنه  »املتدرب«،  برنامج 

االأقل حاول جاهداً«.

تعُثرّ نادين جنيم على امل�سرح اأثناء تكرميها مبهرجان الف�سائيات

النطاق  وا�شع  اإقبال  و�شط 
للفنون  لينغ  جني  متحف  اأقام 
العا�شمة  ناجنينغ  مدينة  يف 
معر�شاً  ال�شينية  الثقافية 
ال�شوري  الت�شكيلي  للفنان 
وليد علي حتت عنوان “خطوة 
على طريق احلرير”. وت�شمن 
االأول من  يعد  الذي  املعر�ش 
نوعه لفنان �شوري يف املدينة 
الثقافية ال�شينية اأكرث من مئة 
لوحة تنوعت بني ت�شوير الفنان 
للحياة ال�شورية وجتربته الفنية 
والريف  دم�شق  عن  القدمية 
وكذلك لوحات �شورت الطبيعة 

فكانت  اليومية  ال�شينية 
باالألوان.  �شعرية  ق�شائد 
كبرياً  اإقباالً  املعر�ش  والقى 
من الزوار االأجانب وال�شينيني 
من  احل�شور  خالله  تفاعل 
يف  ال�شينيني  الفنانني  نخبة 
وناجنينغ  جيانغ�شو  مقاطعة 
وعدد من ال�شخ�شيات املهمة 
علي  الفنان  عر�شه  ما  مع 
للح�شارة  حقيقية  �شورة  من 
اأهمية  الفنان  واأكد  ال�شورية. 
العالقات  توطيد  يف  الفن 
ال�شعوب  بني  والفنية  الثقافية 
ال�شني  مبواقف  منوها 

ل�شورية.  الداعمة  ال�شعبية 
معه  حمل  علي  الفنان  وكان 
من  ال�شورية  الغار  اأوراق 
كرمز  بانيا�ش  يف  تالني  قريته 
حققه  الذي  والن�رش  للمحبة 
ال�شوري  العربي  اجلي�ش 
وعربون �شكر لزوار املعر�ش. 
كرم  املعر�ش  هام�ش  وعلى 
علي  الفنان  املتحف  م�شوؤولو 
و�شكر  تقدير  �شهادة  مبنحه 
من الدرجة االأوىل اإ�شافة اإىل 
اأعماله  �شم  لوحة خا�شة من 
اإىل جمموعة متحف جني لينغ 

للفنون.

جنيم  نادين  الفّنانة  تعّر�شت 
تكرميها  اأثناء  حمرج  ملوقف 
الف�شائيات،  مبهرجان 
نادين  ون�رشت  باالأم�ش. 
مقطع فيديو لها اأثناء ت�شلمها 
جائزئها كاأف�شل ممثلة عربية 
ن�رشتها  �شورة  دورها  عن 
الفنانة نادين ن�شيب جنيم على 

ت�شوير:  ان�شتغرام،  �شفحتها 
بدون كريدت

وظهرت  ون�ش«،  »خم�شة  يف 
اإىل  تتوّجه  وهي  الفيديو  يف 
توازنها  يختل  ثم  امل�رشح 

وتتعرّث لكنها مل ت�شقط.
الفيديو:  على  »جنيم«  وعلّقت 

»كنت وقعت.. اهلل �شرت«.
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ال�سيارات من  جديدا  جيال  تطلق  "�سوبارو" 

عن  �سوبارو  �رشكة  �أعلنت 
جديدة  مناذج  �إطالق  نيتها 
 "Forester" �سيار�ت  من 
�ل�سهرية   "Impreza"و
�سيارة  �أول  و�ست�سنع 
بهيكل   "Forester STI"
كرو�س �أوفر، وعجالت مبقا�س 

هجينة  وحمركات  بو�سة،   19
و�حدة  طاقة،  وحدتي  ت�سم 
تعمل بالبنزين وتولد عزم 145 
ح�سانا، و�أخرى كهربائية تولد 

عزم 14 ح�سانا.
ف�ستاأتي  �لد�خل،  من  �أما 
 7 لـ  تت�سع  بقمرة  �ملركبة  هذه 

�أنظمة  باأحدث  مزودة  ركاب، 
�ملولتيميديا و�سا�ستني تعمالن 
متطورة  و�أنظمة  باللم�س، 
�ل�سائق  لأو�مر  ت�ستجيب 
�أمامي  وزجاج  �ل�سوتية، 
يظهر بيانات �أنظمة �ملالحة، 

وبيانات �ل�رشعة.

�لثانية،  �ملركبة  وتاأتي 
بهيكل   "Impreza STI"
�سقف  مييزه  �أنيق،  هات�سباك 
�لزجاج،  من  بالكامل  م�سنوع 
 156 فبعزم  حمركها  �أما 
فيها  �ل�رشعة  وعلبة  ح�سانا، 

�أوتوماتيكية بـ 7 مر�حل.

مر�سيد�س GLE 2019 تظهر 
بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

�ل�سبوع  دبليو  �إم  بي  ك�سفت 
�لر�بع،  �جليل   X5 عن  �ملا�سي 
�أف�سل  على  ح�سلنا  و�ليوم 
�لرئي�سية  مناف�ستها  على  نظرة 
مر�سيد�س GLE و�لتي �سيد�سن 
منها   كليا  جديد  جيل  �أي�سا 
لل�سيارة  �لإنتاجي  �لنموذج  ر�سد 
�ل�سانعة  �أن  ومبا  �أملانيا،  يف 
عناء  نف�سها  تكبد  مل  �لفاخرة 
متويهها فذلك يعني �أن �لتد�سني 

�سيتم خالل �لأ�سابيع �ملقبلة.
ل  �لفيديو  مقطع  �أن  �سحيح 
�أن  �إل  �لأمامية  و�جهتها  يك�سف 
 GLE ظهرت  حيث  كاٍف  ذلك 

خفيفة  بتمويهات  �سابقا   2019
�لتج�س�سية  �ل�سور  على  وبناًء 
�فرت��سي،  ت�سميم  �إن�ساء  مت 
�خللفية تبدو ر�سيقة عن �ل�سابق 
نحيلة  �خللفية  و�مل�سابيح 
�أما  معدين،  �رشيط  بينها  ي�سل 
�لو�جهة �لأمامية فهي م�ستوحاة 
�أمامية  مب�سابيح   CLS من 
�سفلية  تهوية  وفتحات   LED
على  قوية  خطوط  مع  عدو�نية 
�ملحرك، يف حني متتلك  غطاء 
�إليها  ت�سيف  جتعد�ت  �جلو�نب 
مل�سة مهيبة مع �أقو��س عجالت 

�أعر�س من �ل�سابق.

قاعدة ب�سيطة حل�ساب م�سافة الأمان اأثناء القيادة
لل�سالمة  �لأملاين  �ملجل�س  �أفاد 
م�سافة  باأن   )DVR( �لطرق  على 
�سيارتني  بني  �لفا�سلة  �لأمان 
ت�سري�ن بال�رشعة نف�سها، حتت�سب 
�لثانيتني".  "قاعدة  طريق  عن 
هذه  �أن  �لأملان  �خلرب�ء  و�أو�سح 
�مل�سافة  عن  عبارة  هي  �لقاعدة 
�ملقطوعة يف غ�سون ثانيتني، حيث 
كعالمة  ثابتة  نقطة  مالحظة  يتم 
�ملركبة  بها  متر  �سجرة  �أو  طريق 
"و�حد  �لعد  يبد�أ  ثم  �لأمامية، 

وع�رشون، �ثنان وع�رشون"و�إذ� مت 
�لثابتة  �لنقطة  هذه  �إىل  �لو�سول 
يف �أقل من ثانيتني، كانت �مل�سافة 
�لفا�سلة ق�سرية جد�ً. وملزيد من 
�لأمان على �لطرق �ل�رشيعة �أو يف 
�خلرب�ء  ين�سح  �ل�سيئ،  �لطق�س 
م�سافة  على  باحلفاظ  �لأملان 
�لثالث  قاعدة  باتباع  �أكرب  �أمان 
مع  �لتكيف  ميكن  فبذلك  ثو�ين، 
�ملتقدمة  �ملركبة  �رشعة  تغري�ت 

ب�سهولة.

"Active Cylinder" كيف توفر تكنولوجيا 
 يف ا�ستهالك ال�سيارات للوقود؟

ت�سعى كربى �ل�رشكات و�لعالمات �لتجارية �لعاملية لإمد�د 
�سيار�تها بكل جديد يف جمال تكنولوجيا حمركات �لحرت�ق 

�لد�خلي، ذلك بهدف تقدمي �أف�سل �أد�ء ممكن �أثناء �ل�سري باأقل 
معدل من ��ستهالك �لوقود.

وبات �أمر خف�س معدلت ��ستهالك �لوقود �لأحفوري يف �ل�سنو�ت 
�لأخرية ق�سية ر�أي عام عاملي، خا�سة يف ظل ظاهرة �لحتبا�س 

�حلر�ري و�رتفاع معدلت تلوث بيئة كوكب �لأر�س مل�ستويات 
 "Active Cylinder Control" خطرة  وتعد تكنولوجيا

و�ملعروفة �خت�ساًر� بـ"ACC" من �لبتكار�ت �لتي باتت كثري من 
�ل�رشكات تعتمد عليها للو�سول �إىل �حلد �لأق�سى من �لتوفري يف 
��ستهالك �لوقود وتتلخ�س فكرة �لـ"ACC" يف �إمكانية �لتحكم 
بعدد �ل�سطو�نات �لعاملة د�خل �ملحرك، حيث ميكن بو��سطة 

هذه �لتقنية غلق عدد من �ل�سطو�ناتفي ظروف �لقيادة �لتي 
ل ت�ستدعي �إىل �لكثري من �لعزم ب�سكل تلقائي ويف حال كان ��ستهالك �ملحرك �ملكون من 4 �سلندر�ت "��سطو�نات" 7 لرت�ت من 

�لوقود لكل 100 كم، فاإن غلق ��سطو�نتني عند عدم �حلاجة للطاقة �لكاملة يحد من �ل�ستهالك بن�سبة قد ت�سل �إىل %32.
وخرجت تكنولوجيا "ACC" �إىل �لنور للمرة �لأوىل عرب �رشكة د�ميلر �إيه جي يف عام 2001 ، و�أتاحت �ل�رشكة �لأملانية حينها 

ل�سائقي �سيار�ت مر�سيد�س بنز CL600 وS600 �إمكانية �لتحكم يف قوة �ملحركات ويف وقت لحق من عام 2002 �أعلنت كل من 
جرن�ل موتورز �لأمريكية وهوند� �ليابانية عن تقنيات م�سابهة قادرة على تعطيل جزء من �ملحرك يف حالت �ل�سري �لعتيادية، ذلك 
قبل �أن تنت�رش بني غالبية �رشكات �ل�سيار�ت �لعاملية. ومن �أبرز �ل�سيار�ت �ملزودة بنظام "Active Cylinder Control" �ملتاحة 

كودياك 2019 و�سيات ليون 2018 وفولك�س �مل�رشي، �سكود� يف �سوق �ل�سيار�ت 
فاجن با�سات 2018.

�لأحيان  من  كثري  يف  نالحظ 
مميزة  �سغرية  تفا�سيل  وجود 
�لأجز�ء  �أحد  على  مر�سومة 
من  �لبال�ستيكية  �أو  �لزجاجية 
حتمل  حيث  �جلديدة،  �سيار�تها 
تكون  و�لتي  �خلفية  �لر�سائل  ��سم 
يف  �مل�سممني  رغبة  على  دلياًل 
زيادة �أ�سالة �سيار�تهم يف كثري من 

�لأحيان.
�أحد �أبرز �لأمثلة على ذلك يظهر 
حتمل  �لتي   E-Pace جاكو�ر  يف 
جاكو�ر  لنمر  ب�سيط  ظلي  ر�سم 
من  �ل�سفلية  بالز�وية  و�سغريه 

�لزجاج �لأمامي.
�سعار  كورفيت  حتمل  بينما 
�خللفي  زجاجها  على  لها  �سغري 
ب�سعار  جيب  طر�ز�ت  ومتتلئ 
�ملميزة  �لأمريكية  �لعالمة  �سبك 
�حلرب  خالل  ل�سيار�تها  �لأمامي 
ذ�ته،  �لوقت  يف  �لثانية،  �لعاملية 
جيب  �ب  بيك  ن�سخ  كافة  حتمل 
مع   419 رقم  �جلديدة  جالديتور 
�سندوقها  يف  حمفور  قلب  رمز 
كود  �إىل  �إ�سارة  يُعد  ما  �خللفي، 
ولية  يف  توليدو  مدينة  منطقة 
مكان  وهو  �لأمريكية،  �أوهايو 
ر�جنلر.  طر�ز�ت  كافة  ت�سنيع 
ولكن بعيد�ً عن كون هذه �لر�سائل 

تُ�سعد حمبي �لعالمات كثري� وتُعد 
�أنها  �إل  �أ�سلية،  كونها  على  �إثبات 

تزيد من �أرباح �ل�رشكات �أي�ساً.
�ل�سيار�ت  �أجز�ء  كافة  لكون  نظر�ً 
�لأ�سلية حتمل هذ� �لنوع من هذه 
و�لأ�سلية،  �ملميزة  �ل�سعار�ت 
�لأمامي  �لزجاج  ت�رشر  حالة  يف 
�خلا�س  �مل�سجل  لل�سعار  �حلامل 
�سيفكر  جيب،  حتى  �أو  بجاكو�ر 
قبل  ملّياً  �ل�سيار�ت  هذه  مالك 
�أن يقومو� ب�رش�ء قطع غري �أ�سلية 
كون  من  �لرغم  فعلى  ل�سيار�تهم، 
�أنها  �إل  عادة  �أرخ�س  �لقطع  هذه 
�خلفية  �لر�سائل  هذه  حتمل  لن 
�أ�سالة  على  �إثبات  تُعد  �لتي 
يف  �ملالك  يقوم  ولهذ�  �ل�سيارة، 
�لأم  �ل�رشكة  �إىل  بالتوجه  �لأغلب 
مما  �لأ�سلية  �لقطع  ل�رش�ء  ذ�تها 
يعني  ول  هذ�  �لأرباح.  من  يزيد 
�لر�سائل  كافة  �أن  بالطبع  ذلك 
�أرباح،  لتحقيق  موجهة  �خلفية 
حيث �أن ت�سميم وت�سنيع �ل�سيار�ت 
�أي  توؤدي  ما  وعادة  مكلف،  �أمر 
ب�سيطة  ولو  ت�سميمية  �إ�سافات 
متتلك  ل  لذ�  �لتكلفة،  هذه  لرفع 
منها يف  �أي  �لعالمات  �لعديد من 
تظل  ولكنها  �ملختلفة،  �سيار�تها 

�أمر مميز بالفعل. 

ملاذا ت�سع ال�سركات ر�سائل 
خفية يف �سياراتها؟
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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الطبعة الخامسة 2019

» فضائل الحوار«

اإ�سهار



امل�سيلة 

�سكان حي جنان الكبري 
يطالبون بتهئية الطرقات 

ببلدية   « الكبري  »جنان  حي  �سكان  ي�ستكي 
حيث  املهرتئة،  الطرقات  حالة  من  امل�سيلة، 
اإىل جمموعة من احلفر  الأخرية  حتولت هذه 
واملطبات، مما ي�سعب التنقل عربها بوا�سطة 
التي  احلفر  كرثة  ب�سبب  وهذا  املركبات، 
الراجلني  على  حتى  خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت 
الأمطار  ت�ساقط  اأثناء  ال�سيول  تدفق  ب�سبب 
ت�سبب  مما  املا�سية،  القليلة  الأيام  خالل 
حول  واحل�سى  واحلجارة  الوحل  تراكم  يف 
البنايات وعلى مداخلها، واأكد �سكان املنطقة 
اأن احلي رغم وجوده بقلب مدينة امل�سيلة اإّل 
الذين  امل�سوؤولني،  غياب  يف  مهّم�سا  بقي  اأنه 
الرئي�سة  ال�سوارع  على  اهتماماتهم  يرّكزون 
دفع  ما  وهو  ال�سعبية،  الأحياء  طرقات  بدون 
�سكان احلي لالحتجاج وغلق الطريق مطالبني 
حلل  العاجل  املعنية،التدخل  ال�سلطات 
اأن احلي املذكور عرف تطورا  امل�سكل،علما 
وقد  الخرية،  ال�سنوات  خالل  كبريا  عمرانيا 
بالكارثي،  الو�سع  املواطنون  من  عدد  و�سف 
فاإن  وعليه  الأمطار،  �سقوط  بعد  ل�سيما 
ال�سكان يطالبون ب�رضورة اإعادة العتبار لهاته 
نف�سه،  ال�سياق  ويف  الحياء  خلدمة  الطرقات 
 ، حكيم  خرياين  امل�سيلة،  بلدية  رئي�س  ك�سف 
�رضعت  م�ساحله  اأن   « »الو�سط  لـ  ت�رضيح  يف 
امل�ساريع  من  العديد  جت�سيد  يف  موؤخرا 
خمتلف  عرب  احل�سارية  بالتهيئة  املتعلقة 
الأحياء التابعة للبلدية واأ�ساف ذات امل�سوؤول 
يف ذات ال�سياق باأن حي »جنان الكبري » ا�ستفاد 
من م�رضوع التهيئة احل�رضية يف اإطار حت�سني 
املنتظر  من  اإذ  لل�سكان،  املعي�سي  الإطار 
من  النتهاء  بعد  امل�رضوع  هذا  ينطلق  اأن 

الإجراءات الإدارية املعمول بها .
عبدالبا�سط بديار 

الإدارة تلقت اأزيد من 3
 اآلف طلب

  جتميد م�سروع توزيع 
الأك�ساك مبدينة البويرة

لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ك�سف 
م�رضوع  جتميد  عن   « حممد  العربي   « البويرة 
واملقدرة  املدينة  م�ستوى  على  الأك�ساك  توزيع 
ب 20 ك�سكا وذلك ب�سبب الإقبال الكبري جدا من 
من  الإ�ستفادة  طلب  على  البلدية  �سباب  طرف 
هذا امل�رضوع حيث و�سل عدد الطلبات املودعة 
لدى اجلهات املعنية باأزيد من 3 اآلف طلب ما 
جعلها تاأخذ قرار التجميد النهائي لهذا امل�رضوع 
يف  العارمة  والإحتجاجات  الفتنة  وقوع  وتفادي 
حال منح ال�ستفادة ل 20 �سابا فقط ح�سب ذات 
امل�سوؤول الذي ن�سح هوؤلء ال�سباب بالتقرب من 
يف  املوؤ�س�سات  م�ساريع  لإن�ساء  اأون�ساج  م�سالح 
العمومية  الأ�سغال  باخل�سو�س  قطاعات  عدة 
التي  الإجناز  �سفقات  على  للح�سول  والبيئة 
العمل  منا�سب  خلق  وكذا  ال�سلطات  متنحها 
من خالل ت�سغيل اكرب �رضيحة من ال�سباب التي 

تنخرها البطالة .
 اأح�سن مرزوق

البويرة 

ك�سف خمباأ للأ�سلحة باجلباحية 
اأم�س،  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�سفت 
�سعبة  منطقة  قرب  ومت�سيط  بحث  عملية  اإثر 
خمباأ  البويرة،  بولية  باجلباحية،  اأكروب، 
الـدفاع  لوزارة  بيان  ح�سب  والذخرية،  لالأ�سلحة 
الـوطـني.  و اأو�سح البيان انه »يف اإطار مكافحة 
الإرهاب، ك�سفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، 
يوم 15 �سبتمرب 2019، اإثر عملية بحث ومت�سيط 
بولية  باجلباحية  اأكروب  �سعبة  منطقة  قرب 
البويرة/ن.ع.1 خمباأ لالأ�سلحة والذخرية يحتوي 
على بندقية ر�سا�سة  من نوع FM واأربع بنادق 
بالإ�سافة  يدوية  وقنبلة  تكرارية  وبندقية   �سيد 

اإىل )233( طلقة من خمتلف العيارات«. 

�س.ب

بحي  عائلة   600 قرابة  جلاأت 
حي  م�ستوى  على  الوئام 
الوادي ببلدية ج�رض ق�سنطينة 
الغزيرة  الأمطار  عقب 
اخلمي�س الفارط اإىل الحتماء 
نايت  مولود  بابتدائية »حممد 
احلي،  من  القريبة  قا�سم« 
بعدما غطت الأمطار الغزيرة 
لهم  وت�سببت  احلي  الأخرية 
ما  وهو  كبرية،  بخ�سائر 
دفعهم لالنتقال اإىل البتدائية 
اأجل  من  احلي  من  القريبة 
م�ستمر  وذلك  بها،  الحتماء 
لغاية ال�ساعة، خوفا من انهيار 

اإقامتهم  باملقابل  البيوت، 
حرم  البتدائية  م�ستوى  على 
رغم  التمدر�س،  من  التالميذ 
وهو  اجلديد،  الأ�سبوع  بداية 
عبد  العا�سمة  وايل  ي�سع  ما 

ال�سكن  ووزارة  �سيودة  اخلالق 
اأمام م�سوؤوليات كبرية.

لغلق  اأم�س،  الغا�سبون،  وعمد 
لالبتدائية  املقابل  الطريق 
بني  الرابط  الطريق  وهو 

اأن  النعجة، قبل  ال�سمار وعني 
اأم�س  لهجتهم  من  ي�سعدوا 
غلق  تدعيم  درجة  وبلغت 
الإطارات  بحرق  الطريق 
اإن�ساء  ومت  هذا  املطاطية. 
احلي الع�سوائي منذ قرابة 20 
�سنة، يف حني مل ي�ستفيدوا من 
وعود  رغم  الرتحيل،  عمليات 
وايل العا�سمة عبد القادر زوخ 
اإفريقيا دون  بالعا�سمة الأوىل 
ق�سديري، ي�ساف اإىل ذلك اأن 
واملكنى  لهم  املحاذي  احلي 
ترحيلهم  مت  ال�سوك«  »حي 
يتم  حني  يف  الفارطة،  ال�سنة 
لغاية  الوئام  جتاهل ملف حي 

الآن.

يقيمون على م�ستوى ابتدائية عقب اأمطار اخلمي�س 

�سكان حي الوئام الفو�سوي بج�سر 
ق�سنطينة يحتجون 

م�ساريع تنموية هامة يف قطاعي الري 
والطاقة مب�ستغامن

برعاية اأوريدو:

اإجناز »اجلزائر« تتوج 3 
موؤ�س�سات �سبانية  

اأعلن “اإجناز اجلزائر” عن اأ�سماء الفائزين 
يف املناف�سة ال�سنوية ال�سابعة للمقاولني 
ال�سباب يف حفل برعاية ح�رضية ل�رضكة 
للفندقة  العليا  باملدر�سة  “اأوريدو”، 

والإطعام ESHRA بالعا�سمة.
و عرفت هذه الطبعة الثامنة للمناف�سة، 
اجلزائر«،  »اإجناز  قبل  من  امُلنّظمة 
بدعم من Ooredoo كراعي ح�رضي، 
ومن  ر�سمية  �سخ�سيات  عدة  ح�سور 
وكذا  العايل  والتعليم  املوؤ�س�سة  عامل 
جائزة  من Ooredoo وكانت  اإطارات 
اأح�سن موؤ�س�سة من ن�سيب CITEC من 
جامعة بجاية.  ، اأما جائزة اأح�سن تاأثري 
جامعة  TEDWAREKمن  جُمتمع: 
اأح�سن  جائزة  عادت  حني  يف  تلم�سان 
لل�سنة GENEWIN املدر�سة  منتوج 
وال�سناعات  التغذية  علوم  يف  العليا 
الغذائية )ESSAIA( باجلزائر و�سارك 
يف هذه الطبعة الثامنة للمناف�سة ال�سنوية 
للمقاولني ال�سباب اأكرث من 1500 طالب 
من 25 موؤ�س�سة تعليمية وطنية )معاهد، 
م�ستلة   16 وجامعات(،  كربى  مدار�س 
ميثلون  ت�سهيل،  مركز  و26  موؤ�س�سات 
من  الطلبة  هوؤلء  ولية وا�ستفاد   35
مرافقة من اأكرث من 80 اإطارا متطوعا 
من عامل املوؤ�س�سات الذين و�سعوا حتت 
جت�سيد  اأجل  من  جتربتهم  ت�رضفهم 
املقاولتية  الروح  وتنمية  م�ساريعهم 
لديهم وم�ساعدتهم على اكت�ساف العامل 

املهني.
ف.ن�سرين
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تون�س:
 وفاة اأرملة الرئي�س الراحل 

الباجي قايد ال�سب�سي
فرحات  �ساذلية  اأم�س،  �سباح  توفيت 
الراحل  الرئي�س  اأرملة  ال�سب�سي  قايد 
ناهز  �سن  عن  ال�سب�سي  قايد  الباجي 
83 �سنة، ح�سبما اأوردت وكالة الأنباء 
التون�سية. ونعى حافظ قايد ال�سب�سي 
الر�سمية  �سفحته  على  له  تدوينة  يف 
مبوقع التوا�سل الجتماعي فاي�سبوك، 
معلنا اأن والدته انتقلت اإىل جوار ربها 
وفاة  وتزامنت  اأم�س.  هذا  �سبيحة 
انطالق  مع  الراحل  الرئي�س  اأرملة 
النتخابات الرئا�سية ال�سابقة لأوانها 
بعد وفاة زوجها الباجي قايد ال�سب�سي 
يوافق  الذي  املنق�سي  يوليو   25 يف 

عيد اجلمهورية.

24

عبد  حممد  رابحي  م�ستغامن  وايل  ك�سف 
اإطار  يف  هام  تنموي  برنامج  عن  النور 
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان  �سندوق 
م�ستغامن  ولية  منه  ا�ستفادت  املحلية 
الري  قطاع  ففي  القطاعات  خمتلف  يف 
واملوارد املائية مت ت�سجيل برنامج تنموي 
املناطق  م�س  �سنتيم  مليار  ب60  يقدر 
عمليات  من  ا�ستفادت  التي  الريفية 
وقنوات  ال�رضوب  املاء  ب�سبكة  للربط 
للحد  العددات  وتركيب  ال�سحي  ال�رضف 
الفواتري  تقلي�س  مع  الع�سوائي  الربط  من 
بالدواوير  الت�سيري  وحتويل  البلديات  على 
للجزائرية للمياه نذكر منها  اأربعة م�ساريع 
ل�سبكة ال�رضف ال�سحي م�ست �ستة دواوير 
�سيدي  ببلدية  بوزيان  اأولد  دوار  وهي: 
احل�سيان،  ببلدية  ياحي  بن  دوار  علي، 
دواوير الزرارقة2 الزباحلية، مهادة، اأولد 

احلاج بلقا�سم ببلدية ع�سعا�سة.
حمطة  لجناز  م�رضوع  ت�سجيل  مت  كما   
الرفع للمياه القذرة بدوار مرزوقة ببلدية 
خري الدين، من جهة اأخرى، ثالث اأنظمة 
لل�رضف ال�سحي مت ت�سجيلها بكل من جممع 
قرعو�سة ببلدية ال�سور، بلدية ال�سف�ساف 

مركز، دواوير اأولد �سنو�سي، اللوزة ببلدية 
ملجمع  للرفع  حمطة  اجناز  مع  فرناكة 
اأما  خل�رض  �سيدي  ببلدية  ال�سغري  امليناء 
لل�رضب  املاء  ال�ساحلة  �سبكة  بخ�سو�س 
م�ست  م�ساريع  ت�سعة  ت�سجيل  مت  فقد 
تاأهيل  اعادة  مع  دوار  دوار  ع�رض  خم�سة 
بدواوير  لل�رضب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة 
ال�سنانة ، ال�رضايفية وقالوزية 1و2 وببلدية 
�سبكة  تاأهيل  اإعادة  �رضيف  �سيدي  عني 
اأولد  بدواوير  لل�رضب  ال�ساحلة  املياه 
واإعادة  احل�سيان  ببلدية  ومقاردية  عبا�س 
لل�رضب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة  تاأهيل 
بدواوير اأولد اأحمد بن علو ودحمان بونوة 
�سبكة  تاأهيل  اإعادة  مت  ما�رضى  وبلبدية 
اأولد  بدواوير  لل�رضب  ال�ساحلة  املياه 

عبا�س ومقاردية ببلدية احل�سيان.
عملية  من  الثاين  ال�سطر  يخ�س  وفيما   
وتركيب  اقتناء  ف�سيتم  العدادات  تركيب 
19600 عداد �ستم�س العملية 152 دوار، اأي 
اقتناء  �سيتم  كما  ن�سمة   100.000 حوايل 
وتركيب 19600 عداد اذ مت�س العملية 152 

دوارا اأي حوايل 100.000 ن�سمة.
 م.امني

تلميذ دوار طرباجة والزهاير 
بدون اإطعام باأولد ب�سام 

والزهاير ببلدية  طرباجة  دوار  تالميذ  يبقى 
عا�سمة  عن  كلم    14 بعد  على  ب�سام،  اأولد 
مبتو�سطة  درا�ستهم  يتابعون  الذين   ، الولية 
ظبيب عبد الرحمان بذات البلدية  بدون اإطعام 
يعرفها   التي  الرتميم  اأ�سغال  ب�سب  مدر�سي، 
املطعم. مل ي�سفع ملف ال�ستفادة من املنحة 
من  التلميذ  يتمكن  مبوجبها  التي  املدر�سية 
املدر�سي،  املطعم  خدمات  من  ال�ستفادة 
الوجبات  من  ال�ستفادة  من  التالميذ  لهوؤلء 
املتو�سطة،   مطعم  يوفرها  التي  ال�ساخنة 
الإ�ستفادة   يدفعون ملف  التالميذ  اأن  بحيث 
زاد  ما  لعل  الرتميم،  ا�ستكمال  وينتظرون 
الفا�سلة  الزمنية  املدة  اأبنائهم،  معاناة  من 
ل  التي  وامل�سائية،  ال�سباحية  الفرتتني  بني 
تناول  بغر�س  الأبناء  واإياب  متكن من ذهاب 
الوجبة باإقامتهم رغم بعد امل�سافة واملتاعب 
التي تنجر عن حالتي الذهاب والإياب، حيث 
ب15كلم  املتو�سطة  عن  طرباجة  دوار  يبعد 
ودوار زهاير ب 8كلم   مما قد يوؤثر �سلبا عن 
حت�سيل التالميذ املعنيني، ناهيك عن وقوع 
التالميذ يف  الوقت ال�سيق، مما قد يوؤدي اإىل 

و�سولهم املتاأخر لقاعات الدرا�سة.
هذه الو�سعية خلفت ا�ستياء التالميذ والأولياء، 
اأولياء  بان�سغالت  اجلدي  التكفل  انتظار  يف 
املزاولني  والزهاير   طرباجة  دوار  تالميذ 
عبد  ظبيب  ال�سهيد  مبتو�سطة  للدرا�سة 

الرحمان باأولد ب�سام ، واملتعلقة بالإطعام.
حممد �سبلي 

تب�سة

ندرة خانقة يف مادة املازوت
الفرتة  تب�سة  يف  مدينة  يعاين �سكان 
املازوت  يف  مادة  خانقة  اأزمة  من  الأخرية 
هذا  باكرا  ال�ستاء  ف�سل  دخول  ب�سبب 
وتزامن  احلرارة  درجات  العام  وانخفا�س 
يف  ال�سيا�سية  الأزمة  ت�ساعد  مع  ذلك 
الطويلة  الطوابري  م�سهد  اأ�سبح  البالد. وقد 
يف  تب�سة  اأمرا  الوقود  تزويد  حمطات  اأمام 
اأعداد  كانت  املا�سية  ال�سهور  اعتياديا  ففي 
تنتظر  وال�ساحنات  ال�سيارات  من  كبرية 
اأجل  باملازوت  من  التزود  اأجل  من  طويال 
البحث  معاناة  بالوقود عودة  خزاناتهم  ملء 
التزويد  اجل  من  املحطاطة  التب�سية  يف 
مبادة املازوت  وعاد احلطب والفحم للرواج 
املناطق  يف  وخا�سة  للتدفئة  كوقود  جمددا 
الريفية، حيث جلاأ البع�س اإىل قطع الأ�سجار 

للتدفئة. 

بعد اإ�سراب الناقلني اخلوا�س

وايل تب�سة يعقد اجتماع ويعد
 بحل اأزمة النقل 

مبقر  تب�سة  وايل  اأم�س  اأول  يوم   عقد 
النقل  قطاع  ممثلي  مع  اجتماعا  الولية 
النقائ�س  تدارك  لأجل  واخلا�س  العام 
اخلطوط  جل  م�ستوى  على  امل�سجلة 

احل�رضية على م�ستوى عا�سمة الولية.
الذي  الإ�رضاب  خلفية  على  ذلك  وجاء    
منذ  اخلا�س  القطاع  اأ�سحاب  �سنه 
نقل  اأزمة  الأ�سبوع  واأدى اإىل  منت�سف 
الناقلني  ع�رضات  دخول  بعد  خانقة 
املوؤدية  اخلطوط  خمتلف  على  العاملني 
مفتوح  اإ�رضاب  يف  الأخرية  هذه  اإىل 
غري  اأزمة  يف  ت�سبب  ما  وهو  العمل  عن 
العاملني  الناقلني  اإ�رضاب  بعد  م�سبوقة 

لتب�سة  ال�سمالية  باملنطقة  على اخلطوط 
من  مفتوح  اإ�رضاب  يف  الأ�سبوع  منت�سف 
العمل وذلك يف حركة  التوقف عن  خالل 
من  الأكرب  هي  م�سبوقة  غري  احتجاجية 
ككل  بالولية  ورمبا  اجلهة  بهذه  نوعها 
ما  خلفية  على  وذلك  �سنوات،  عدة  منذ 
�سماه الناقلون امل�رضبون باملتاعب التي 
يعي�سونها وجتاهل مديرية النقل ملطالبهم 
بفتح خطوط جديدة خا�سة على م�ستوى 
املنطقة احل�رضية اجلديدة الدكان  التي 
من  كغريها  النقل  يف  خانقة  اأزمة  ت�سهد 

الأحياء ال�سكنية .
عزيزي ر�سيدعزيزي ر�سيد

امل�سيلة 

ان�سداد البالوعات يغرق 
اإحياء �سيدي عي�سي

�سيدي  ببلدية  اأحياء  عدة  �سكان  ي�ستكى 
من  امل�سيلة،  ولية  �سمال  الواقعة  عي�سي 
الأحياء  عرب  املنت�رضة  البالوعات  اإن�سداد 
�سعوبة  اإىل  اإ�سافة  ال�سكنية،  والتجزئات 
املنجز  الوادي  مبجرى  املياه  ان�سياب 
خ�سي�سا لتحويل مياه الأمطار، ب�سبب تراكم 
الأخري  الت�ساقط  خالل  والأوحال  الأتربة 
من  تنظيفها  عدم  ب�سبب  ذلك  و  لالأمطار، 
حركة  عرقلة  اإىل  اأدى  ما  العالقة،  الأو�ساخ 
خوفا  املركبات  حركة  وتوقف  املرور، 
نا�سد  حيث  ميكانيكية،  اأعطال  حدوث  من 
ب�رضورة  املحلية  ال�سلطات  املواطنون 
الطرق  مبختلف  جديدة  بالوعات  اإجناز 
حواف  على  وتكون  والأحياء  الرئي�سية 
 ، املياه  من�سوب  ارتفاع  لتجنب  الأر�سفة 
وحدوث في�سانات، كما اأكدوا اأنهم يقدرون 
العمال  طرف  من  املبذول  الكبري  اجلهد 
رغم قلة عددهم لإعادة الأمور اإىل ن�سابها 
الت�رضيح دورية ولو  اأن تكون عملية  متمنني 
مرة يف ال�سهر لتجنب امل�ساكل التي حتدث 

عند ت�ساقط الأمطار بطريقة مفاجئة .
 عبدالبا�سط بديار 
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