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وزير العدل بقا�سم زغماتي يك�شف

تو�سيع مهام ال�شرطة الق�ضائية الع�سكرية

 ر�ؤ�ساء املحاكم يلج�أون �إىل القوة العمومية.
 مراجعة جذرية جلميع الأحكام املقيدة عمل ال�شرطة الق�ضائية.
24 وقعه يف فعاليات �سيال
بدار خيال للن�شر والرتجمة
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نقابة الق�ضاة ت�ؤكد �ضمانها املنظمات الطالبية تطالب
احلد الأدنى من اخلدمة
بفتح حتقيق
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حتفاال بالذكرى الـ  65لإندالع الثورة التحريرية

�إطالق �أول بطاقة حديثة
بتكنولوجيا ( )RFIDمبكتبة �أدرار
مبنا�سبة الذكرى الـ  65للإندالع
الثورة التحريرية املباركة ،
وك�أول م�رشوع من نوعه على
م�ستوى املكتبات الرئي�سية
للمطالعة العمومية عرب الوطن
مت �إطالق �أول بطاقة حديثة
بتكنو لو جيا (  )R F I Dبا ملكتبة
الرئي�سية للمطالعة العمومية
لوالية �أدرار.
وح�سبما �أفاد به م�س�ؤويل املكتبة
الرئي�سية للمطالعة العمومية
لوالية �أدرار �أنه بهذه البطاقة
احلديثة بتكنولوجيا تكون والية
�أدرار قد �سطرت ع�رصا جديدا

يف جمال التكنولوجيات احلديثة
على م�ستوى املكتبات الرئي�سية
للمطالعة العمومية عرب الوطن
يف �إطالق �أول بطاقة حديثة
بتكنولوجيا التعريف بالرتدد
ا لال �سلكي (  )R F I Dمو جهة
لروادها.
ويعمل القائمون على املكتبة
الرئي�سية للمطالعة العمومية
لوالية �أدرار لكي تكون �سباقة
يف �إتاحة �أحدث التكنولوجيات
لروادها الباحثني لتكون منوذجا
يحتذى به .ويف �سياق مت�صل فقد
حر�صت املكتبة على ت�سخري �أخر

خالد يحمل العلم الوطني
مبو�سم الريا�ض

ما تو�صلت �إليه التقنيات احلديثة
يف جمال حلول املكتبات و�إدارة
املعرفة وتقدمي خدمات متطورة
تتنا�سب وع�رص املعلومات
والإت�صاالت.
ويف مو�ضوع مت�صل ي�أتي
تطبيق نظام التعريف بالرتدد
الال�سلكي ( )RFIDيف مكتبة
�أدرار مبا �سيمكن املكتبة من
حتقيق �أهدافها على نحو �أف�ضل،
وكذلك تلبية توقعات الرواد
الباحثني وتقدمي اخلدمة الذاتية
لهم .
وتعد هذه �أول حزمة بطاقات

خبر في
صورة

بتكنو لو جيا (  )R F I Dلر و ا د
املكتبة ،والبالغ عددها حاليا
 2000بطاقة وهي عبارة عن
بطاقة تعريفية للقارئ داخل
املكتبة يتم �إ�ستخدامها لغايات
الدخول �إىل مرافق املكتبة

امل�سابقة الدولية للمرافعات يف جمال
حقوق االن�سان

حماميان جزائريان ي�صنعان احلدث

�أحيا ال�شاب خالد �أول �أم�س حفلة غنائية �ضمن حفالت مو�سم الريا�ض
بال�سعودية ،حيث قام بتقدمي باقة من الأغاين التي ا�شتهر بها و�أحدثت
�صدى كبري �ساهمت يف بلوغه العاملية ،وا�ستغل ال�شاب خالد الفر�صة
من �أجل رفع العلم اجلزائري �إىل جانب ال�سعودي خالل تقدمي و�صلته
الغنائية التي كان خاللها مرفوقا باملغني �شون بول ،وعرف احلفل
الغنائي ح�ضورا جماهرييا كثيفا تنقل �إىل القاعة �ساعات قبل انطالق
احلفل.

كتب �أم�س املحامي الأ�ستاذ حفيظ تامرت عرب �صفحته على الفاي�سبوك
».تلقيت بفخر و اعتزاز كبريين ت�أهل كل من الزميلني « فخر الدين
براهنة « و « م�صطفى تركي « لنهائيات امل�سابقة الدولية للمرافعات يف
جمال حقوق االن�سان يف طبعتها ال�سابعة...
�رشف كبري ملنظمة املحامني لناحية اجلزائر و للمحاماة اجلزائرية
ككل هذا الت�أهل يف ثاين م�شاركة للمحامني اجلزائريني يف هذه
امل�سابقة الدولية �أين �سبق تتويج الزميل باكوري عمريو�ش من منظمة
بجاية باملركز الثاين يف طبعتها ال�سابقة .
متنياتي القلبية للزميلني و للمحاماة اجلزائرية ب�أن تنال املركز الأول
خالل نهائي �شهر دي�سمرب و �ألف �ألف حتية لهما على هذا االعتزاز
الذي ميلأ القلب ب�شبابنا و م�ستواهم .و كما وعدناكم �سوف ننتطركم
بالورورد ان �شاء اهلل.

والدة حمرز ترد على طالق ابنها
ر ّدت والدة الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض بطريقتها حول الأخبار
التي مت ترويجها خالل الأ�شهر املا�ضية حول طالق ابنها من زوجته
الهندية ريتا� ،أين ظهرت رفقة ريتا يف مقطع فيديو ن�رشته الأخرية
عرب خا�صية «�ستوري» على ح�سابها اخلا�ص عرب «�أن�ستغرام» وهي
تعانقها رفقة ابنة العب اخل�رض ،يف ر�سالة على املتابعني عن عدم
�صحة الإ�شاعات حول طالقها من جنم مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي.

امل�سيلة

غمو�ض يف م�شروع التجزئات
الرتابية ال�صاحلة للبناء

ما بني � 02إىل  03نوفمرب 2019

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح � 10أ�شخا�ص
خالل الفرتة املمتدة ما بني
� 02إىل  03نوفمرب  2019و �إىل
غاية �صبيحة �أم�س على ال�ساعة
الثامنة �صباحا (�أي خالل
� 24ساعة الأخرية) �سجلت
وحدات احلماية املدنية 2507
تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة
من الوطن وهذا على �إثر تلقي

مكاملات اال�ستغـاثة من طرف
واملواطنني هذه التدخالت
�شملت خمتلف جماالت
�أن�شطة احلمايـة املدنية �سواء
املتعلقة بحوادث املرور،
احلوادث املنزلية الإجالء
ال�صحي �إخمــاد احلرائق و
الأجهزة الأمنية ...الخ.

كما تدخلت وحدات احلماية
املدنية خالل نف�س الفرتة
على �إثر عدة حوادث مرور
منها  09الأكرث دموية ت�سببت
يف وفاة � 10أ�شخا�ص و �إ�صابة
� 24آخرين بجروح مت التكفل
بهم يف عني املكان و حتويلهم
�إىل امل�ست�شفيات من طرف

م�صالح احلماية املدنية،
�أثقل ح�صيلة �سجلت على
م�ستوى والية البويرة بوفاة
� 03أ�شخا�ص و جرح � 04آخرين
على �إثر ا�صطدام بني �سيارة
نفعية و �شاحنة على م�ستوى
الطريق الوطني رقم  08ببلدية
ديرة .

يف حادث انحراف حافلة كانت تقلهم بغليزان

ا�صابة  14العبا من فريق م�ستقبل ارزيو
�سجلت م�صالح احلماية املدنية
م�ساء �أول �أم�س ال�سبت حادث
مرور �أ�سفر عن �إ�صابة 14
العبا ينتمون ل�شبيبة م�ستقبل
�أرزيو املنتمي حلظرية اجلهوي
بجروح خمتلفة على م�ستوى
الطريق الوطني رقم  04يف

�شطره الرابط بني بلديتي
وادي اجلمعة واحلمادنة �رشق
عا�صمة الوالية غليزان الفريق
كان يف طريق عودته من عمي
مو�سى �أين �أجرى لقاء اجلولة
الأوىل مبلعب عمي مو�سى
�ضد م�ست�ضيفه �أمل عمي

املختلفة (الإعارة الذاتية-
ف�ضاء الأنرتنت الذاتي -الرفوف
املفتوحة -الإرجاع الذاتي....
�آلخ) ،وحتمل �إ�سم وبيانات
القارئ ال�شخ�صية ،كما �أن
هذه البطاقة التي �أجنزتها

كفاءات حملية حتتوي على
كل تقنيات املعلومات احلديثة
على غرار تقنية بار كود BAR
 ، CODEتقنية كيو �آر  ، QRو
تقنية �آر يف دي. RFID  
�أحمد باحلاج

مو�سى وبح�سب ذات امل�صالح
�أن احلادث متثل يف ا�صطدام
عنيف للحافلة التي كانت
تقل الفريق وعلى متنها �أكرث
من  16راكبا بعمود كهربائي
ال�ضحايا مت �إجال�ؤهم من قبل
م�صالح احلماية املدنية نحو

العيادة املتعددة اخلدمات
بوادي اجلمعة فيما مت حتويل
احدهم على م�ست�شفى غليزان
خلطورة الإ�صابة من جهتها
با�رشت م�صالح الدرك الوطني
حتقيقا يف احلادث الأليم .

قم

بعد عام من انتهاء عمليات الت�سجيل يف بلدية امل�سيلة ،لال�ستفادة
من قطع الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء ،ال تزال العملية متوقفة حلد ال�ساعة،
حيث جدد عدد كبري من املواطنني ،مطلبهم اىل خمتلف ال�سلطات
بالإ�رساع يف حتريك م�رشوع توزيع الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء ببلدية
امل�سيلة ،ق�صد اخلروج من �أزمة ال�سكن التي يعاين منها،الأمر الذي
دفع بهم للتنديد بتماطل ال�سلطات املعنية بالأمر ،يف الإفراج عن
قوائم الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء املدعمة واملوجهة من طرف احلكومة
يف �إطار التخفيف من �أزمة ال�سكن،حيث يرى الكثريون �أن توزيع
احل�ص�ص الأر�ضية �سيحل الكثري من امل�شاكل ال�سكنية التي يعاين منها
املواطنون.
عبدالبا�سط بديار

الأغواط

دورة تدريبية حول املناظرات الفكرية

�شارك حوايل  140مرتب�صا بالأغواط يف دورة تدريبية حول املناظرات
الفكرية مببادرة من مركز مناظرات اجلزائر ( �إيكوات).
ومثل ه�ؤالء امل�شاركون يف هذه التظاهرة التي اختتمت م�ساء �أم�س
ال�سبت بدار الثقافة التخي عبداهلل بن كريو  26والية �إىل جانب مدربني
من اخلارج  ،حيث �شملت مرتب�صني ترتاوح �أعمارهم ما بني  15و � 40سنة
من اجلن�سني وت�ضمنت طيلة �أربعة �أيام عدة حماور من بينها �أ�سا�سيات
املناظرة ومباد�ؤها ومناق�شة ق�ضايا راهنة تخ�ص املنطقة والعامل
ف�ضال عن تدريبات تطبيقية ومناظرة ا�ستعرا�ضية بني املدربني  ،ح�سب
املنظمني.
وتهدف هذه الدورة �إىل تكوين ال�شباب على امتالك فكر نقدي وتقبل
ثقافة احلوار وقناعات الآخر مع امل�ساهمة يف زيادة الوعي املجتمعي
والتطرق ل�شتى املوا�ضيع بالتحليل واملعاجلة  ،كما �أو�ضح املدير
الفرعي للمناظرات باملركز �ضياء الدين م�رشاوي.
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وزير العدل بلقا�سم زغماتي يك�شف

تو�سيع مهام ال�شرطة الق�ضائية الع�سكرية
مراجعة جذرية جلميع الأحكام املقيدة لعمل ال�شرطة الق�ضائية
قال وزير العدل ،بلقا�سم زغماتي� ،أن تقلي�ص مهام �ضباط الأمن الع�سكري من خالل ا�ستثنائهم من ال�ضبطية
الق�ضائية ،قل�ص دور هذا اجلهاز يف البحث والتحري يف ق�ضايا الف�ساد وامل�سا�س باالقت�صاد الوطني.
ف.ن�سرين
و�شدد زغماتي ،خالل عر�ضه م�رشوع
القانون املعدل لقانون الإجراءات
اجلزائية� ،أمام اللجنة القانونية
باملجل�س ال�شعبي الوطني ،على
�رضورة   تو�سيع جمال االخت�صا�ص
النوعي ل�ضباط ال�رشطة الق�ضائية
لت�شمل �ضباط الأمن الع�سكري ،حتى
يت�سنى لهم التحري يف الف�ساد املايل،
وكذا كل اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
الت�رشيع اجلزائي.

كما مت تعديل املادة  ،207التي
ت�ضبط �آليات مراقبة عمل �ضباط
الأمن الع�سكري والدرك الوطني،
ونظرا ل�صفة الع�سكري التي يتمتع
بها هذان ال�صنفان من ال�ضبطية
الق�ضائية ،يتعني �إبالغ النائب العام
الع�سكري بالن�سبة ل�ضباط الدرك
الوطني وغرفة االتهام لدى جمل�س
ق�ضاء اجلزائر.
وتطرق وزير العدل اىل التعديالت التي
جاءت يف م�رشوع قانون الإجراءات
اجلزائية ،و التي م�ست كل من

املواد  6مكرر و 15مكرر و 15مكرر
 1و  15مكرر  2و مت �إلغا�ؤها .
وت�شرتط هذه املواد ال�شكوى
امل�سبقة من الهيئات االجتماعية
للم�ؤ�س�سة ،لتحريك الدعوى العمومية
�ضد م�سريي امل�ؤ�س�سات العمومية
االقت�صادية التي متلك الدولة كل
ر�أ�سمالها �أو ذات ر�أ�سمال خمتلط،
عن �أعمال الت�سيري التي ت�ؤدي �إىل
�رسقة �أو اختال�س �أو تلف �أو �ضياع
�أموال عمومية �أو خا�صة ،وذلك
بهدف حماية املال العام.

وقال ذات املتحدث �أن املادة  6مكرر
من قانون الإجراءات اجلزائية ،والتي
كانت تكبل عمل النيابة العامة يف
التحقيق ب�ش�أن ق�ضايا ف�ساد واختال�س
املال العام ،يتورط فيها م�س�ؤولون
مب�ؤ�س�سات اقت�صادية عمومية ،حيث
كانت ت�شرتط �شكوى م�سبقة من
ممثلي الهيئات االجتماعية ،فوجد
م�سريو امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
العمومية �أنف�سهم حتت احلماية
بقوة القانون مبن�أى عن املتابعات
اجلزائية

كما مت تعديل املادة  ،207التي
ت�ضبط �آليات مراقبة عمل �ضباط
الأمن الع�سكري والدرك الوطني،
ونظرا ل�صفة الع�سكري التي يتمتع
بها هذان ال�صنفان من ال�ضبطية
الق�ضائية ،يتعني �إبالغ النائب العام
الع�سكري بالن�سبة ل�ضباط الدرك
الوطني وغرفة االتهام لدى جمل�س
ق�ضاء اجلزائر.
و�أفاد ذات الوزير �أن تو�سيع مهامها
�سيمكن من التحري يف اجلرائم التي
مت�س ب�أمن الدولة كما �أكد زغماتي �أن

هذه ال�صالحيات ،كانت قد قيدت يف
القانون ال�ساري املفعول منذ مار�س
.2017
وقال الوزير �أنه مت القيام مبراجعة
جذرية جلميع الأحكام التي و�ضعت
قيودا يف عمل ال�رشطة الق�ضائية،
وجاءت التعديالت لتدارك النقائ�ص
امل�سجلة يف امليدان ،بعد �أن �أثبتت
�أن ح�رص مهام ال�رشطة الق�ضائية �أثر
�سلبا على ال�سري احل�سن للتحريات
والتحقيقات يف ق�ضايا القانون العام،
مبا فيها ق�ضايا الف�ساد.

رف�ض الطعن يف قرار رف�ض ملف تر�شحه للرئا�سيات

طالب بفتح حوار وطني �شامل

�سليمان بخليلي يعلن عن ت�أ�سي�س
حزب �سيا�سي

جاب اهلل يطالب بت�أجيل الرئا�سيات

 .ل�ست خموال للحديث عن طريقة تبون يف جمع اال�ستمارات

�أكد الراغب يف الرت�شح �سليمان
بخليلي ب�أنه يحرتم قرار ال�سلطة
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات
تر�شحه
ملفه
ب�إق�صاء
لالنتخابات الرئا�سية املقررة
يوم  12دي�سمرب املقبل ،يف
حني رافع لالنتخابات الرئا�سية
املقررة يف 12دي�سمرب املقبل.
رافع �سليماين بخليلي الأم�س
لالنتخابات الرئا�سية املزمع
�إجرا�ؤها بتاريخ  12دي�سمرب
املقبل رف�ض ملف تر�شحه
من قبل ال�سلطة امل�ستقلة
ملراقبة االنتخابات ،م�شددا
ب�أن االنتخابات الرئا�سية هي
احلل الوحيد للخروج من الأزمة
ال�سيا�سية التي تعي�شها البالد
منذ  22فيفري املا�ضي.
ورف�ض �سليمان بخليلي الطعن
يف قرارات ال�سلطة امل�ستقلة
لالنتخابات بخ�صو�ص �إق�صائه
من ،لكنني �أدعوها لإعادة
النظر يف كيفية جمع التوقيعات
م�ستقبال ،وذلك باالعتماد
الطريقة االلكرتونية بدال
من اليدوية وهو ما �سي�سهل
العمل ويوفر طباعة �أطنان من
اال�ستمارات التي تكلف ماليني

الدينارات
وعلق �سليمان بخليلي على
حادثة بن فلي�س  ،معتربا ب�أن
ما حدث لن فلي�س لي�س مقيا�س
النتخابات  12دي�سمرب 2019
رغم التذمر ال�شعبي.
�أما بخ�صو�ص املرت�شحني
اخلم�سة الذي �سيدخلون غمار
الرئا�سيات ،قال بخليلي « �إن
املر�شحني اخلم�سة الذين مت
الإعالن عنهم ،كلهم �أحزاب
كربى ،و�شاركوا يف االنتخابات
لأكرث من مرة ،فهم ميلكون
هياكل
�أما فيما يتعلق باملرت�شح تبون
الذي جمع �أكرث من  ،124قال
بخليلي « ال حتدثني عن تبون
الذي باحلقيقة حزب قائم
بذاته ،يكفي �أنه جمع � 124ألف
ا�ستمارة كمر�شح حر� ،أنا ل�ست
خموال للحديث عن طريقة
تبون يف جمع هذا العدد من
اال�ستمارات».
وحتدى بخليلي مطالب احلراك
ال�شعبي� ،أين ت�ساءل ملاذا ال�شعب
يرف�ض االنتخابات ،لي�س هناك
حل ما عدا االنتخابات ،داعيا
�إىل املواطنني �إىل امل�شاركة

بقوة يف اال�ستحقاقات.
من جهة �أخرى� ،أعلن بخليلي
عن �إن�شاء حزب �سيا�سي جديد،
داعيا ي�شاطرونه الأفكار
املعتدلة ويرف�ضون التطرف
لاللتحاق مببادرة لإن�شاء حزب
�سيا�سي جديد ،م�ضيفا «حزب
ي�شكل البديل احلقيقي الذي
يتطلع اليه اجلزائريون ،يفكر
ب�شكل جديد ،حديث وع�رصي،
ذو فكر و�سطي معتدل ،متفتح
على كل االجتهادات ،نابذ
للتطرف اللغوي ،العرقي،
ال�سيا�سي ،اجلهوي والديني».
وبخ�صو�ص عملية جمع
التوقيعات ،قال بخليلي « معركة
جمع التوقيعات التي مل تزد عن
 11يوما واجه فيها �صعوبات
وعراقيل بحكم عدم امتالكه
و�سائل ومقرات ،دخلت معرتك
الرت�شح �صفحة بي�ضاء من غري
�سوء ،ف�أنا مل �أدن�س من قبل ب�أي
كر�سي ومل �أت�شوه ب�أي امتياز».
وترب�أ بخليلي من �صفحات
حتمل ا�سمه بالفاي�سبوك ،قائال
�أنه «ميلك ح�سابا واحدا ،والذي
يبث خطاباته على املبا�رش».

�إميان لوا�س

خالل تن�صيب بع�ض الق�ضاة اجلدد يف وهران

ر�ؤ�ساء املحاكم يلج�أون �إىل القوة العمومية
ا�ضطرت وزارة العدل �إىل
ا�ستعمال القوة العمومية يف
بع�ض احلاالت مبجل�س ق�ضائية
خالل تن�صيب بع�ض الق�ضاة ،
مثلما وقع يف �أحد املجال�س
الق�ضائية بوهران �أين تدخلت
القوة العمومية لتنفيذ القرار
يف ظل وجود بع�ض الق�ضاة
املحتجني  ،و ي�أتي هذا يف ظل
قيام وزارة العدل بطلب �إح�صاء
الق�ضاة املتوقفني عن العمل ،
قابله مهادنة من طرف نقابة
الق�ضاة التي �أ�صدرت بيانا
�أم�س بتوفري احلد الأدنى من
اخلدمات الق�ضائية .
ويبدو �أن وزارة العدل متجهة

بقب�ضة من حديد �ضد الق�ضاة
الراف�ضني حلركة التحويالت
الأخرية  ،حيث �أظطرت الوزارة
اىل تنفيذ بع�ض القرارات
م�ستعملة القوة العمومية  ،حيث
ي�أتي هذا بعد �أن كانت الوزارة
قد �أ�صدرت بيانا تطلب فيه من
الق�ضاة الذي م�سهم تظلم ب�أن
يقدموا طعونا �أمالم اجلهات
الق�ضائية التي مت حتويلهم �إليها
 ،على �أ�سا�س درا�ستها يف دورة
جمل�س الق�ضاء التي �ستنعقد
قريبا .
و �أمام تعنت بع�ض الق�ضاة و
هي الظاهرة الغريبة  ،ورف�ضهم
االن�صياع �إىل تعليمات الو�صاية

،فقد ا�ضطرت الو�صاية اىل
ا�ستعمال القوة العمومية يف
بع�ض الأحيان  ،خ�صو�صا �أنه
يبدو �أن قرارات التحويالت من
طرف زغماتي ال رجعة فيه  ،يف
انتظار طعون مقبولة  ،و خا�صة
�أن وزير العدل قد �رشح �أ�سبابا
منطقية للكثري من احلاالت من
التحويالت  ،خ�صو�صا �إىل بع�ض
الق�ضاة الذي بقوا يف منا�صبهم
حلوايل ربع قرن �أي �25سنة،
وهو ما ينايف �أعراف هذا العمل
 ،ناهيك عن ا�ستغوال و �سيطرة
بعد الق�ضاة على بع�ض اجلهات
الق�ضائية .

ع�صام بوربيع

دعا رئي�س جبهة العدالة
والتنمية ،ال�شيخ عبد اهلل جاب
اهلل� ،إىل ت�أجيل االنتخابات،
وممار�سة العزل ال�سيا�سي
لرموز النظام ،م�ؤكدا بان تنظيم
انتخابات رئا�سية يف الظرف
احلايل �ستعيد ر�سكلة النظام
ال�سابق .
�أكد عبد اهلل جاب اهلل الأم�س
يف من�شور له عرب الفاي�سبوك
رف�ضه لال�ستحقاق الرئا�سي
املزمع �إجراءه يف  12دي�سمرب
املقبل ،مقرتحا الدخول يف
حوار �سيد و�شامل مع من
يثق فيهم ال�شعب لالتفاق
حول مرحلة م�ؤقتة ق�صرية،
يديرها �أفراد من �أ�صحاب
الأهلية العلمية والعملية وذوي
امل�صداقية ال�شعبية.
و�شدد جاب اهلل على �رضورة
�إعادة الثقة يف �صدق التوجه
نحو االنتخابات التي تبني
جمهورية جديدة قائمة على
االلتزام ال�صحيح مبا جاء يف
بيان �أول نوفمرب حول طبيعة
الدولة الوا�ضح ،لبناء دولة
جزائرية دميقراطية واجتماعية
ذات �سيادة �ضمن �إطار املبادئ
الإ�سالمية.
وكتب جاب اهلل يف من�شور
مطول عرب �صفحته الر�سمية
على في�سبوك «يجمع كثري من
امل�شاركني يف م�سرية العا�صمة
�أم�س اجلمعة  01نوفمرب 2019
على �أنها �أ�ضخم امل�سريات
التي عرفتها �شوارع و�سط
العا�صمة منذ اندالع هذه
الثورة �أو االنتفا�ضة ال�سلمية يوم

 22فيفري  ،2019فهل هناك
�إ�رصار من ال�شعب على حتقيق
مطالبه كاملة غري منقو�صة
�أكرب من هذا الإ�رصار ؟ ف�أين
يقف �أ�صحاب القرار من هذا
الإ�رصار؟».
ويف �سياق مت�صل� ،أ�صاف
املتحدث» ”�أما �آن لهم �أن
يوقنوا �أن ال�شعب يف الفقه
الإ�سالمي والفقه الدميقراطي
هو �صاحب الدولة و�صاحب
ال�سلطة ،وهو �صاحب احلق يف
تقرير م�صريه وم�صري ال�سلطة،
وهو �صاحب امل�صلحة يف كل
ما طالب به ودعا �إليه ؟’� ،آما
�آن لهم �أن يوقنوا �أن ا�ستجابتهم
ملطالب ال�شعب وعملهم على
م�ساعدته على حتقيقها واجب
وظيفي متليه عليهم الوظائف
التي ي�ضطلعون بها وامل�س�ؤوليات
التي يبا�رشونها ؟».
وتابع القول «�أما �آن لهم �أن
يوقنوا �أن حتقيق م�صالح
ال�شعب هي غاية م�س�ؤوليات
احلكم التي يبا�رشون ،و�أ�سا�س
م�رشوعية وجودهم يف ال�سلطة
وا�ستمرارهم فيها ؟� ،أما �آن
لهم �أن يوقنوا �أن الأ�سا�س
يف ممار�ساتهم لأي اجتهاد
واتخاذ �أي موقف و�إ�صدار �أي
قرار هو النظر �إىل م�آالت ذلك
على �ضوء ما يخدم مطالب
ال�شعب ،ويحقق م�صاحله يف
التغيري ال�شامل والإ�صالح
الوا�سع الذي خرج �إىل ال�شوارع
وال�ساحات لتحقيقه ،ف�إذا
كان الأمر كذلك �رشعت تلك
القرارات واملواقف ،و�إذا كانت

ال تخدمها مل ت�رشع ،فت�سقط
عندئذ ،وي�سقط كل ما ترتب
على تطبيقها من نتائج”.
وقال رئي�س جبهة العدالة
والتنمية “�أما �آن لهم �أن يوقنوا
�أن اال�ستقرار ال�سيا�سي والتنمية
االقت�صادية الوا�سعة والتطور
االجتماعي النافع والعدالة
الق�ضائية والإدارية واملالية
ال�صحيحة والعدل ال�ضامن
الحرتام الدين والأنف�س
والأعرا�ض والعقول والأموال
وبناء امل�ؤ�س�سات ال�رشعية
القوية وغريها من املقا�صد
الكربى ال تتحقق �إال �إذا ت�أ�س�ست
على قاعدة� :أن ال�شعب هو
�صاحب ال�سلطة العليا ،وم�صدر
�رشعية ال�سلطات ،و�رشعية
ما ي�صدر عنها من �سيا�سات
وبرامج وقرارات ،و�أن ذلك
هو ما يطالب به ال�شعب يف
م�سرياته منذ  22فرباير ،لذا
كان لزاما عليهم �أن يوفروا ما
يقيم �أركانها ويقوي العمل بها،
ويدر�أ عنها كل ما قد ي�ضعفها
�أو ي�ضعف العناية بها”.
وقال جاب اهلل ”�أما �آن لهم �أن
يوقنوا �أن احرتام ر�أي ال�شعب
املعرب عنه يف امل�سريات
والنزول عنده ،ومن ذلك مطلبه
مبمار�سة العزل ال�سيا�سي
لرموز النظام هو الذي يلتقي
مع الإميان مبا �سبق ،وهو الذي
ي�شهد لهم بال�صدق يف �أقوالهم
و�أفعالهم ،ويجعل ال�شعب يثق
فيهم ،ويثق يف كل ما ي�صدر
عنهم من قرارات ويتبنوه من
�سيا�سات” ،م�ضيفا ”�أما �آن لهم

�أن يوقنوا �أن التجارب التاريخية
ومنها جتارب اجلزائر منذ
اال�ستقالل ،وبخا�صة ما �صدر
بعد �أحداث �أكتوبر  1988من
د�ساتري �آخرها د�ستور ،2016
وجميع االنتخابات التي
نظمت ابتداء من �إلغاء نتائج
انتخابات 1991م ،مرورا بكل
اال�ستحقاقات االنتخابية و�إىل
اليوم ت�شهد على عدم �صدق
النظام يف وعوده ،فكيف
تنتظرون من ال�شعب الثائر
على نظام احلكم كله �أن ي�صدق
وعودكم؟”
و�أ�ضاف يف ال�سياق «�أما �آن
لهم �أن يوقنوا ب�أن ال�رش الذي
يلحق ال�شعب بالعدوان على
حقوقه ال�سيا�سية هو �أ�صل
جلميع �أنواع ال�رشور ،و�سبب
كل تخلف وفنت وا�ضطرابات
وتبعية للخارج ،و�أن الواجب
اليوم هو عدم ت�ضييع فر�صة
هذه الثورة ال�سلمية ،والعمل
على توفري كافة ال�رشوط
الالزمة واملنا�سبة لتحقيق
مطالبها� ،أما �آن لهم �أن يوقنوا
�أن ال�شعب قد �أ�صبح واعيا
بحقوقه وواجباته ،وبالطريق
الذي ي�سلكه يف حت�صيل
احلقوق و�أداء الواجبات ،و�أنه
انطلق يف انتفا�ضة �سلمية
ومتح�رضة ال�سرتجاع حقه
يف ال�سلطة والرثوة ،ور�سم
م�ستقبله بنف�سه ،و�أنه ما�ض
يف م�سرياته حتى تتحقق له
مطالبه ،فلماذا الإ�رصار على
فر�ض الو�صاية عليه؟»

�إميان لوا�س

عدالة

نقابة الق�ضاة ت�ؤكد �ضمانها احلد الأدنى من اخلدمة
�أكدت النقابة الوطنية للق�ضاة
�ضمانها احلد الأدنى من
امل�ضمون,تطبيقا
اخلدمة
لقرارات جمل�سها الوطني
و»حر�صا على حتمل
الق�ضاة امل�رضبني مل�س�ؤولياتهم
اجتاه املواطن واملجتمع
و تفاديا للوقوع يف حاالت
احلب�س التع�سفي» ,ح�سب ما
جاء �أم�س الأحد يف مذكرة
تو�ضيحية للنقابة.

وح�سب امل�صدر ذاته �سيتوىل
الق�ضاة «النطق بجميع الأحكام
املتعلقة بق�ضايا املوقوفني
املوجودة يف النظر ,الف�صل يف
احلريات عند �أول تقدمي �سواء
تعلق الأمر باملثول الفوري �أو
الطلبات االفتتاحية ,الف�صل
يف جميع الطلبات املتعلقة
باحلب�س املربوطة ب�آجال
قانونية ,الف�صل يف الق�ضايا
اال�ستعجالية من �ساعة �إىل

�ساعة �إىل جانب الف�صل يف
طلبات متديد التوقيف للنظر
وطلبات املنع من مغادرة
الرتاب الوطني».
كما �سيتوىل الق�ضاة امل�رضبون
«الف�صل يف طلبات متديد
االخت�صا�ص ,الف�صل يف
طلبات الإذن بالتفتي�ش ,ت�سليم
رخ�ص الدفن ,ت�سليم رخ�ص
االت�صال مع املحبو�سني,
و�ضمان املداومة على م�ستوى

اجلهات الق�ضائية والقيام
بجميع املهام املت�صلة بها»
و كانت وزارة العدل �أكدت يف
بيان لها بخ�صو�ص �إ�رضاب
الق�ضاة ,تفتحها لكل مبادرة
يف �إطار «احلوار اجلاد» تراعى
فيه «ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات
و حقوق القا�ضي و م�صالح
املتقا�ضي و امل�صلحة العليا
للمجتمع».

م�.س
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الإثنني    04نوفمرب     2019املوافـق  ل   07ربيع الأول  1441هـ

بعد ا�ستماع الوزير �إىل معاناة املر�ضى

ت�ضامنا مع احلراك و تنديدا بالأو�ضاع

نقابة �سونلغاز يف �إ�ضراب
ابتداء من  5نوفمرب
�أعلنت النقابة الوطنية امل�ستقلة لعمال الكهرباء والغاز ،يف بيان لها� ،أنها تدعو كل عمالها احلاليني
للدخول يف �إ�ضراب عام يومي اخلام�س ،ال�ساد�س وال�سابع من ال�شهر اجلاري ،رافعني جمموعة من املطالب و
منددين بالأو�ضاع القائمة وم�ساندين للحراك ال�شعبي ال�سلمي .
ف.ن�سرين
ويف بيان لها طالبت النقابة
برحيل “رئي�س فدرالية الكهرباء
املن�ضوية حتت لواء الإحتاد العام
للعمال اجلزائريني ،تلي عا�شور،
مع �إن�شاء �صناديق اخلدمات
االجتماعية م�ستقلة على كل
م�ستوى كل �رشكة
وجاء يف املطالب املرفوعة
“الدعوة للنظر الفوري يف م�شكل
التعا�ضدية واحلل النهائي لهذه
الأزمة ،مع رفع الأجور واملنح
املختلفة
كما دعت النقابة الوطنية امل�ستقلة
لعمال الكهرباء والغاز عمال
�سونلغاز �إىل م�ساندة ال�شعب يف
مطالبه املرفوعة والتي “تهدف
ال�سرتجاع احلريات التي حرم
منها عمال جممع �سونلغاز الذين
كانوا ال�سباقني يف الثورة العمالية

�سنة .
و�أكد حممد م�سريدي الناطق
الر�سمي با�سم الكونفديرالية
املن�ضوية حتتها النقابة الوطنية
امل�ستقلة لعمال الكهرباء و الغاز
�أنهم قرروا الدخول يف �إ�رضاب عام
ملدة ثالث �أيام من اخلام�س � إىل
ال�سابع من ال�شهر اجلاري و هذا

طبقا للمادة  71من الد�ستور.
و قال ذات املتحدث يف ات�صال
له مع جريدة الو�سط �أنهم قاموا
ب�إخطار املجل�س الد�ستوري لكن
مل يتلقو �أي رد من طرفه و �أ�ضاف
انه مت االجتماع مع النقابات و
تقرر الدخول يف �إ�رضاب ابتداء
من اخلام�س �إىل ال�سابع من ال�شهر

اجلاري .
و �أو�ضح م�سريدي �أنه طبقا
لأر�ضية املطالب املر�سلة
للمجل�س الد�ستوري التي تت�ضمن
مطالب �شعبية تتمثل �أ�سا�سا
يف تكري�س احلقوق الأ�سا�سية
املكر�سة يف الد�ستور على ر�أ�سها
احلق يف التنقل و احلق يف التعبري
و التظاهر ال�سلمي و احلق النقابي
و احلقوق العمالية .
و �أ�ضاف انه من بني املطالب
الإفراج الغري م�رشوط على كل
معتقلي احلراك و �إعادة االعتبار
للق�ضاة الذين مل ي�ست�سلموا
للتعليمات و ق�ضوا مبا ميلي عليهم
م�صريهم املهني و القانون و
حما�سبة كل قا�ضي زج باملواطنني
تع�سفا لأ�سباب �سيا�سية كما طالبوا
بالتوقيف الفوري لكل القوانني
الغري وطنية التي حتاول حكومة
ت�رصيف الأعمال متريرها .

جلنة حتقيق يف مركز مكافحة
ال�سرطان بوهران
� أوفدت وزارة ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات  جلنة  حتقيق
وزارية �صبيحة �أول �أم�س �إىل  مركز
مكافحة ال�رسطان «الأمري عبد القادر
« على خلفية التجاوزات الكربى التي
�سجلها وزير ال�صحة حممد مرياوي
�إىل  امل�ؤ�س�سة �أول �أم�س �أين مت
حما�رصته من قبل �أولياء الأطفال
املر�ضى والطاقم الطبي  والذي
ا�شتكوا من �سوء الت�سيري وقلة
املعدات الب�رشية واملادية.
جلنة التحقيق التي نزلت بوهران
تزامنا مع طرد طفل م�صاب
بال�رسطان  كمن املركز لأن ذنبه

�سفارة الواليات املتحدة الأمريكية تك�شف

متديد ت�سليم الطلبات اخلا�صة
بالقادة الطالب ب�أمريكا

�أعلنت ال�سفارة الأمريكية باجلزائر،
عن متديد املوعد النهائي لت�سليم
الطلبات اخلا�صة بربنامج القادة
الطالب �إىل غاية  17دي�سمرب املقبل
حيث كن مقرر �أن تنتهي �أجاله هذا
الأحد وكتبت ال�سفارة الأمريكية
يف �صفحتها الر�سمية عري موقع
الفاي�سبوك الربنامج مفتوح للطالب
اجلامعيني الذين ولدوا بني  29جويلية
 1996و 30جوان  2000وتغطي وزارة

فتح � 33ألف من�صب يف الوظيفة العمومية خالل �سنة 2020
ك�شف املدير العام للإدماج
والت�شغيل بوزارة العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي حممد �رشف
الدين بو�ضياف ،عن فتح � 33ألف
من�صب يف الوظيفة العمومية خالل
�سنة  2020حيث �ستكون الأولوية
للم�ستفيدين من جهاز امل�ساعدة
على الإدماج املهني وذوي الأقدمية
على م�ستوى الإدارات
و�شدد حممد �رشف الدين بو�ضياف
لدى ا�ست�ضافته يف برنامج «�ضيف
ال�صباح» للقناة الإذاعية الأوىل
ب�أن الأولوية �ستكون للم�ستفيدين

من جهاز امل�ساعدة على الإدماج
املهني ذوي الأقدمية على م�ستوى
الإدارات
و �أو�ضح ذات املتحدث �« ،أن
الوظيفة العمومية و�ضعت �ضمن
من�شورها �سنة � 2014ست نقاط ،كل
نقطة متنح لكل �سنة �أقدمية لفائدة
امل�ستفيدين من جهاز الإدماج
املهني ،لل�سماح لهم بالظفر مبن�صب
عمل» .وقال املدير العام للإدماج و
الت�شغيل �أن «هناك � 440ألف م�ستفيد
حاليا من هذا اجلهاز ،منهم � 319ألفا
يف الوظيفة العمومية» م�شريا �إىل �أن

العدد الإجمايل للم�ستفيدين كان
�أكرث من  2مليون و� 100ألف ،حيث
مت �إعادة توظيف الكثري منهم بعد
اكت�سابهم للخربة ،يف حني قام �آخرون
بخلق م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة
يف �إطار برامج «�أون�ساج»« ،كناك»
و»�أوجنام» .و يف ذات ال�سياق قال
بو�ضياف « ،نحن ب�صدد تقييم جهاز
امل�ساعدة على الإدماج املهني الذي
�رشع يف العمل به منذ  ،2008لإعطاء
الفر�صة لل�شباب الكت�ساب اخلربة التي
متكنهم من الولوج �إىل عامل ال�شغل،
و�أ�ضاف �أنه رغم ايجابياته فقد

وزارة التعليم العايل

 75مليار دج لتح�سني التكفل باخلدمات االجتماعية
ا�ستالم � 38ألف مقعد بيداغوجي و� 51ألف �سرير

ك�شفت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي عن ال�رشوع  يف
نظام جديد  لتح�سني نظام اخلدم
اخلدمات اجلامعية والتكفل
االجتماعي الأمثل بالطالب ،
وذلك   تخ�صي�ص غالف مايل يقدر
ب 75مليار دينار كميزانية للخدمات
اجلامعية من اجل التكفل ب�إطعام
ونقل الطلبة اجلامعيني .
من جهة �أخرى �أ�شارت الوزارة
عن تدعم القطاع  ب51الف
�رسير جديد من اجل الق�ضاء على
اجلامعية
االكتظاظ  بالقامات
مع الإ�رساع يف عملية ترميم
و�إ�صالح� أجنحة بع�ض االقامات التي
تعرف نوعا من الرتدي بغية �إعادتها
�إىل الن�شاط كما �ستعمل الوزارة على

تدعيم املطاعم اجلامعية باملعدات
لت�سهيل عملية  تزويد الطلبة
بوجبات تقيهم اجلوع وت�سمح لهم
يف التفكري يف الدرا�سة فقط  ،ت�أتي
هذه اخلطوة يف ظل ال�رصاعات

واالحتجاجات التي تقودها
املنظمات الطالبية  ب�سبب تردي
اخلدمات اجلامعية واالكتظاظ يف
الإقامات اجلامعية خا�صة لدى  فئة
الإناث .

ويف اجلانب البيداغوجي �أ�شارت
الوزارة�  ست�ستلم � 38ألف مقعد
بيداغوجي جديد قبل نهاية
ال�سنة لتخفيف ال�ضغط على بع�ض
املدرجات  خا�صة يف ظل ارتفاع
عدد الطلبة باجلامعات  حيث مت
�إح�صاء التحاق� 260ألف طالب جديد
هذه ال�سنة باجلامعات الأمر الذي
ا�ستوجب على الوزارة  تخ�صي�ص
غالف خمايل يقدر ب 422مليار
دج  للتكفل بالطلبة  ،وممن اجل
حت�سني الأداء داخل اجلامعات
فقد مت ر�صد مكاف�آت مالية
للطلبة  اجلامعني املتفوقني بغية
خلق نوع من التناف�س  بني الطلبة
وبالتايل رفع امل�ستوى العلمي .
حممد بن ترار

اخلارجية الأمريكية تكاليف الربنامج
التدريبي الذي يدوم ملدة خم�سة
�أ�سابيع يف الواليات املتحدة الأمريكية
خالل �صيف  2020يف �أربع جامعات
�أمريكية و�أو�ضحت ال�سفارة �أن هذا
الربنامج مفتوح حلوايل  60طالبا يف
م�ستوى اللي�سان�س �أو الدرا�سات العليا
من ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
من بينها الطلبة اجلزائريون.

ع.ب

امتحانات الطب ب�سيدي بلعبا�س

املدير العام للإدماج والت�شغيل بوزارة العمل

�سجلنا بع�ض االختالالت املتعلقة
بتوزيع املنا�صب والتخ�ص�صات و
�أكد ذات املتحدث �أنه �سيتم �إعادة
النظر يف ذلك من خالل العمل على
ا�ستحداث نظام معلوماتي على
م�ستوى هذا اجلهاز ،حيث �سي�ساهم
يف و�ضع مقاربة بني العر�ض والطلب
بالرتكيز على �إثبات الأقدمية ومدى
توافق التخ�ص�صات مع �سوق العمل،
لت�سهيل عملية التوظيف مبا�رشة يف
حال فتح منا�صب عمل «.
ف.ن�سرين

الوحيد انه ا�شتكى للوزير برباءة
�سوء الو�ضعية وهو الأمر الذي مل
تتقبله �إدارة املركز وقامت بطرده
يف اليوم املوايل الأمر الذي خلق
فو�ضى عارمة  على �شبكات التوا�صل
االجتماعي  ،هذا ومن �ش�أن اللجنة �أن
تقف عن كثب حول الأو�ضاع املزرية
التي يعي�شها مر�ضى ال�رسطان  مبركز
الأمري عبد القادر  والتي نقلوها �إىل
الوزير  بالإ�ضافة �إىل و�ضعية العمل
التي طرحها  الأعوان ال�شبه طبيني
والذين حا�رصو الوزير  و�أبلغوه
الو�ضعية املزرية التي يزاولون فيها
عملهم .
حممد بن ترار

.

املنظمات الطالبية تطالب
بفتح حتقيق وتهدد باالحتجاج

�أ�سئلة من مقايي�س هام�شية وت�أخري االمتحانات وغلق
الأبواب يف وجه الطلبة الأطباء

طالبت املنظمات الطالبية ب�سيدي
بلعبا�س وزير التعليم العايل والبحث
العلمي ب�إيفاد جلنة حتقيق �إىل كلية
الطب ب�سيدي بلعبا�س من اجل
الوقوف على التجاوزات الكربى التي
�شهدها االمتحان الأخري  ،والذي مل
تراعى فيه املعايري العلمية ح�سب بيان
االحتاد الطالبي احلر يف بيان تلقينا
ن�سخة منه والذي ي�ؤكد املح�سوبية يف
طرح الأ�سئلة وطريقة الت�صحيح .
هذا و�أ�شار البيان �أن القائمني على
الأ�سئلة اعتمدوا على مواد غري
�أ�سا�سية والتي طرحو فيها �أ�سئلة كثرية
رغم �أن درا�ستها ال تتجاوز ال� 03أ�سابيع
وهي املواد التي يدر�سها �أع�ضاء جلنة
املداوالت يف حني مت تهمي�ش املواد
الأ�سا�سية التي تدر�س ملدة تزيد عن

ال� 09أ�سابيع  ،بالإ�ضافة �إىل االختالف
الوا�ضح يف مناهج الت�صحيح بني
جامعة بلعبا�س وباقي اجلامعات ،
وي�ضيف البيان �أن القائمني على كلية
الطب عمدوا �إىل غلق �أبواب الكلية يف
وجه الطلبة وت�أخري االمتحانات ملدة
فاقت � 03ساعات دون عذر وا�ضح
الأمر الذي اثر على نف�سية الطلبة
خا�صة القادمني من واليات بعيدة
كب�شار مثال  ،حيث بقي مايزيد عن
 500طالب طبيب جال�سا على الر�صيف
ينتظر فتح الأبواب وهي ما تعد �إهانة
يف حق الطلبة الأطباء  ،هذا و�شددت
املنظمات الطالبية على �رضورة
فتح حتقيق حتت طائلة التهديد ب�شل
اجلامعة .

حممد بن ترار

ي�ست�أنف �أ�شغاله غدا

الربملان يناق�ش م�شروع
قانون املحروقات

ي�ست�أنف املجل�س ال�شعبي الوطني
�أ�شغاله يف جل�سات عامة ابتداء من
يوم غد الثالثاء مبناق�شة م�رشوع
قانون املحروقات بينما تخ�ص�ص
جل�سة الأربعاء واخلمي�س القادمني
ملناق�شة م�رشوع قانون املالية 2020
 ,ح�سب ما �أفاد �أم�س الأحد بيان من
املجل�س .
و�أو�ضح ذات البيان �أن جل�سة يوم
الأحد  10نوفمرب � 2019ستخ�ص�ص
ملناق�شة م�رشوع قانون يعدل الأمر
رقم  155 -66امل�ؤرخ يف  8جوان
 1966واملت�ضمن قانون الإجراءات

اجلزائية وم�رشوع قانون يتمم الأمر
رقم  02 -06امل�ؤرخ يف  28فرباير
 2006واملت�ضمن القانون الأ�سا�سي
للم�ستخدمني الع�سكريني .
فيما �ستخ�ص�ص جل�سة يوم اخلمي�س
 14نوفمرب للت�صويت على م�رشوع
قانون ينظم ن�شاطات املحروقات
وم�رشوع قانون املالية ل  2020وكذا
م�رشوعي قانون املعدل واملت�ضمن
الإجراءات اجلزائية و قانون املتمم
واملت�ضمن القانون الأ�سا�سي العام
للم�ستخدمني الع�سكريني --ي�ضيف
ذات البيان .

5

� 24ساعة

الإثنني  04نوفمرب  2019املوافـق ل  07ربيع الأول 1441هـ

يف بيان لرئي�سها حممد زروقي

املادة  141من القانون الع�ضوي املتعلق بنظام االنتخابات

املرت�شحون ينتظرون فتوى املجل�س الد�ستوري
حتدد املادة  141من القانون الع�ضوي املتعلق بنظام
االنتخابات ,بع�ضا من �صالحيات ال�سلطة الوطنية
لالنتخابات تتوىل «�إر�سال قراراتها املتعلقة بالرت�شيحات
مرفقة مبلفات الرت�شح يف �أجل �أق�صاه � 24ساعة من تاريخ
�صدورها �إىل املجل�س الد�ستوري ,الذي يوافق بقرار على
القائمة النهائية للمرت�شحني النتخاب رئي�س اجلمهورية
مبا يف ذلك الف�صل يف الطعون يف �أجل �أق�صاه � 7أيام من
تاريخ �إر�سال �آخر قرار لل�سلطة ,كما يقوم بن�شر هذه
القائمة يف اجلريدة الر�سمية».
م�.س
وتن�ص ذات املادة على �أن ال�سلطة
«تف�صل يف �صحة الرت�شيحات
لرئا�سة اجلمهورية بقرار معلل
تعليال قانونيا يف �أجل �أق�صاه � 7أيام
من تاريخ �إيداع الت�رصيح بالرت�شح,

ويبلغ قرار ال�سلطة �إىل املرت�شح فور
�صدوره ويحق له ,يف حالة الرف�ض,
الطعن يف هذا القرار لدى املجل�س
الد�ستوري يف �أجل �أق�صاه � 48ساعة
من �ساعة تبليغه».
وبعد ن�رش القائمة النهائية يف
اجلريدة الر�سمية ,ف�إنه مينع

على املرت�شحني االن�سحاب من
ال�سباق الرئا�سي ,ح�سب املادة
 144التي تن�ص على �أنه «ال يقبل
وال يعتد بان�سحاب املرت�شح
بعد موافقة املجل�س الد�ستوري
على الرت�شيحات� ,إال يف حالة

ح�صول مانع خطري يثبته املجل�س
الد�ستوري قانونا� ,أو يف حالة وفاة
املرت�شح املعني ,مينح �أجل �آخر
لتقدمي تر�شيح جديد ,وال ميكن �أن
يتجاوز هذا الأجل ال�شهر ال�سابق
لتاريخ االقرتاع».

املنظمات الطالبية تطالب بفتح حتقيق وتهدد باالحتجاج
� .أ�سئلة من مقايي�س هام�شية وت�أخري االمتحانات وغلق الأبواب يف وجه الطلبة الأطباء

طالبت املنظمات الطالبية ب�سيدي
بلعبا�س وزير التعليم العايل والبحث
العلمي ب�إيفاد جلنة حتقيق �إىل كلية
الطب ب�سيدي بلعبا�س من اجل
الوقوف على التجاوزات الكربى التي
�شهدها االمتحان الأخري  ،والذي
مل تراعى فيه املعايري العلمية
ح�سب بيان االحتاد الطالبي احلر
يف بيان تلقينا ن�سخة منه والذي

التي تدر�س ملدة تزيد عن ال09
�أ�سابيع  ،بالإ�ضافة �إىل االختالف
الوا�ضح يف مناهج الت�صحيح بني
جامعة بلعبا�س وباقي اجلامعات ،
وي�ضيف البيان �أن القائمني على كلية
الطب عمدوا �إىل غلق �أبواب الكلية
يف وجه الطلبة وت�أخري االمتحانات
ملدة فاقت � 03ساعات دون عذر
وا�ضح الأمر الذي اثر على نف�سية

الطلبة خا�صة القادمني من واليات
بعيدة كب�شار مثال  ،حيث بقي
مايزيد عن  500طالب طبيب جال�سا
على الر�صيف ينتظر فتح الأبواب
وهي ما تعد �إهانة يف حق الطلبة
الأطباء ،هذا و�شددت املنظمات
الطالبية على �رضورة فتح حتقيق
حتت طائلة التهديد ب�شل اجلامعة .
حممد بن ترار

املدير العام لوكالة عدل �سعيد روبة

توزيع �أزيد من � 67ألف م�سكن يف �صيغة البيع بالإيجار
�أكد املدير العام للوكالة الوطنية
لتح�سني ال�سكن وتطويره (عدل)
�سعيد روبة �أم�س الأحد بوهران �أنه
مت توزيع منذ بداية العام اجلاري
�أزيد من � 67ألف وحدة �سكنية يف
�صيغة البيع بالإيجار على امل�ستوى
الوطني.
و�أبرز روبة يف ت�رصيح على هام�ش
مرا�سم توزيع �أزيد من � 4آالف وحدة
�سكنية يف خمتلف ال�صيغ مبنا�سبة

االحتفال بالذكرى ال  65الندالع
الثورة التحريرية املجيدة �أنه «مت
توزيع منذ بداية العام اجلاري �أزيد
من � 67ألف وحدة �سكنية يف �صيغة
البيع بالإيجار على امل�ستوى الوطني
والعملية م�ستمرة»،و�أ�ضاف �أن هناك
«توزيع م�ستمر لل�سكنات حيث يتم
توزيع كل �شهر ح�صة ترتاوح ما بني
� 10أالف و� 12ألف وحدة �سكنية عرب
الوطن»  ,م�شريا �إىل �أن «هناك برنامج

للتوزيع العام القادم وكل املكتتبني
الذين لديهم قرارات التخ�صي�ص
امل�سبقة �سيح�صلون على �سكناتهم «.
وبخ�صو�ص والية وهران� ,أبرز نف�س
امل�س�ؤول �أنه مت توزيع  2.800وحدة
�سكنية ب�صيغة البيع بالإيجار بالقطب
العمراين اجلديد «�أحمد زبانة»
مب�رسغني و�أ�شغال التهيئة اخلارجية
جارية لت�سليم ما تبقى من � 13ألف
وحدة جاهزة على م�ستوى نف�س

القطب.
و�أ�ضاف �أنه يرتقب توزيع حوايل
 2.200وحدة مع نهاية �شهر دي�سمرب
القادم وزهاء � 8أالف وحدة �أخرى
خالل ال�سدا�سي الأول من العام
املقبل,م�شريا �إىل �أن «برنامج
التوزيع �سيكون ح�سب تقدم �أ�شغال
التهيئة اخلارجية التي �ستنطلق من
نهاية دي�سمرب املقبل �إىل غاية �شهر
جوان القادم»

بلدية الرويبة

حتديد الأوعية العقارية لإجناز م�شاريع �سكنية

انتهت م�صالح املقاطعة الإدارية
الرويبة م�ؤخرا ,من حتديد
الأوعية العقارية التي �ست�ستقبل
م�رشوع �إجناز �سكنات اجتماعية
على م�ستوى بلدية الرويبة ,ح�سبما
�أفاد به بيان ذات امل�صالح.
و�أو�ضح البيان �أنه بعد جل�سة العمل
التي عقدها الوايل املنتدب مع
ممثلي املجل�س ال�شعبي البلدي
للرويبة والأمني العام �إىل جانب
امل�صالح التقنية للدولة وممثلي
الوكالة العقارية للوالية وديوان
الرتقية والت�سيري العقاري لبئر
مراد راي�س ,مت االتفاق على

«حتديد» الأوعية العقارية التي
�ست�ستقبل م�رشوع �إجناز �سكنات
اجتماعية ل�صالح �سكان بلدية
الرويبة ,حيث مت «ت�أكيد ملكيتها
لدى م�صالح املحافظة العقارية».
وجاء يف البيان �أن برنامج امل�رشوع
الذي �ستموله البلدية �سيتم
«تو�سيعه» مع اختيار قطع �أرا�ضي
�أخرى ,وقد كلفت م�صالح ديوان
الرتقية والت�سيري العقاري لبئر
مراد راي�س والوكالة العقارية لوالية
اجلزائر «بتقدمي م�رشوع اتفاقية
لت�سيري امل�رشوع» وذلك طبقا
لرتتيبات املر�سوم التنفيذي رقم

�أعلنت اجلبهة الوطنية للحريات
( )FNLيف بيان لها موقفها من
الرئا�سيات املقبلة بدعم املر�شح
علي بن فلي�س رئي�س حزب طالئع
احلريات خلو�ض غمار الرئا�سيات
املزمع عقدها يوم  12دي�سمرب 2019
،وقال رئي�س اجلبهة حممد زروقي �أن
دعم علي بن فلي�س جاء �ضمن املبادئ
الثابتة للأفنال التي �سبق وان دعمت
علي بن فلي�س �سنة . 2014
كما �أ�شار البيان �أن رئي�س اجلبهة
حممد زروقي كان من �أول الداعمني
لعلي بن فلي�س �سنة  2004وكان من
املعار�ضني ال�رش�سني لنظام بوتفليقة
ل�سنة
منذ االنتخابات الرئا�سية

 ،1999واليوم ي�شري البيان �أن اجلبهة
�ستبقى على نف�س النهج وت�ساند علي
بن فلي�س الذي ترى فيه �أح�سن خيار
لإخراج البالد من الأزمة �إىل بر الأمان
نظرا ملا ميتاز به من حنكة ومتر�س
بالإ�ضافة �إىل املبادئ واملواقف التابثة
النابغة من انتماءه لأ�رسة ال�شهداء  ،هذا
و�أعلنت الأفنال عن جتنيد �إطاراتها
ومعداتها لتن�شيط احلملة وا�ستقطاب
الأ�صوات ل�صالح املر�شح علي بن فلي�س
مثلما فعلت �سنة  2014و�ستكون حا�رضة
يف املوعد  ،حيث وجه حممد زروقي
مرا�سالت �إىل املكاتب الوالئية للتن�سيق
مع جلان دعم علي بن فلي�س بغية العمل
معهم خالل احلملة  .حممد بن ترار

وزارة التعليم العايل

امتحانات الطب ب�سيدي بلعبا�س

ي�ؤكد املح�سوبية يف طرح الأ�سئلة
وطريقة الت�صحيح .
هذا و�أ�شار البيان �أن القائمني على
الأ�سئلة اعتمدوا على مواد غري
�أ�سا�سية والتي طرحو فيها �أ�سئلة
كثرية رغم �أن درا�ستها ال تتجاوز
ال� 03أ�سابيع وهي املواد التي
يدر�سها �أع�ضاء جلنة املداوالت يف
حني مت تهمي�ش املواد الأ�سا�سية

اجلبهة الوطنية للحريات ت�ساند بن فلي�س

 320-14امل�ؤرخ يف 2014-11-20
املتعلق بالإ�رشاف والإ�رشاف
املنتدب على امل�رشوع.
و لهذا الغر�ض ,يردف امل�صدر,
مت تكليف �أع�ضاء اللجنة البلدية
لل�سكنات ال�ستكمال اقرتاحات
الأوعية العقارية ,وذلك بالتن�سيق
مع مفت�شية �أمالك الدولة
للمقاطعة ,وكذا بتح�ضري امللف
التقني اخلا�ص برخ�ص البناء بعد
ا�ستكمال الوثائق الالزمة.
وبعد ا�ستعرا�ض �أهم حماور هذا
امل�رشوع� ,أكد الوايل املنتدب
-ي�ضيف امل�صدر� -أنه �سيتم

«تنفيذ هذا امل�رشوع الهام»
لفائدة طالبي ال�سكن االجتماعي
برويبة ,وجدد ا�ستعداده ل�ضمان
التمويل الكايف «مهما كانت
الأغلفة املالية» ,و �أنه يتعني على
م�صالح البلدية البحث عن �أوعية
عقارية جديدة لتو�سيع امل�رشوع
الذي يعترب «ا�ستثمارا بلديا
منتجا للمداخيل» وخدمة لفائدة
املواطنني يذكر �أن املقاطعة
الإدارية الرويبة ت�ضم ثالث
بلديات يف ال�ضاحية ال�رشقية
للجزائر العا�صمة ,هي الرويبة و
هراوة و الرغاية.

 75مليار دج لتح�سني التكفل
باخلدمات االجتماعية

ا�ستالم � 38ألف مقعد بيداغوجي و� 51ألف �سرير
ك�شفت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي عن ال�رشوع  يف نظام
جديد  لتح�سني نظام اخلدم اخلدمات
اجلامعية والتكفل االجتماعي الأمثل
بالطالب  ،وذلك   تخ�صي�ص غالف
مايل يقدر ب 75مليار دينار كميزانية
للخدمات اجلامعية من اجل التكفل
ب�إطعام ونقل الطلبة اجلامعيني .
من جهة �أخرى �أ�شارت الوزارة عن تدعم
القطاع  ب51الف �رسير جديد من اجل
الق�ضاء على االكتظاظ  بالقامات
اجلامعية مع الإ�رساع يف عملية ترميم
و�إ�صالح� أجنحة بع�ض االقامات التي
تعرف نوعا من الرتدي بغية �إعادتها
�إىل الن�شاط كما �ستعمل الوزارة على
تدعيم املطاعم اجلامعية باملعدات
لت�سهيل عملية  تزويد الطلبة بوجبات
تقيهم اجلوع وت�سمح لهم يف التفكري
يف الدرا�سة فقط  ،ت�أتي هذه اخلطوة
يف ظل ال�رصاعات واالحتجاجات التي

تقودها املنظمات الطالبية  ب�سبب
تردي اخلدمات اجلامعية واالكتظاظ
يف الإقامات اجلامعية خا�صة لدى  فئة
الإناث .
ويف اجلانب البيداغوجي �أ�شارت
الوزارة�  ست�ستلم � 38ألف مقعد
بيداغوجي جديد قبل نهاية ال�سنة
لتخفيف ال�ضغط على بع�ض
املدرجات  خا�صة يف ظل ارتفاع عدد
الطلبة باجلامعات  حيث مت �إح�صاء
التحاق� 260ألف طالب جديد هذه
ال�سنة باجلامعات الأمر الذي ا�ستوجب
على الوزارة  تخ�صي�ص غالف خمايل
يقدر ب 422مليار دج  للتكفل بالطلبة
 ،وممن اجل حت�سني الأداء داخل
اجلامعات فقد مت ر�صد مكاف�آت مالية
للطلبة  اجلامعني املتفوقني بغية خلق
نوع من التناف�س  بني الطلبة وبالتايل
رفع امل�ستوى العلمي .
حممد بن ترار

القر�ض ال�شعبي اجلزائري

تعيني حممد دحماين رئي�سا ملجل�س الإدارة
مت تعيني املدير العام للقر�ض ال�شعبي
اجلزائري حممد دحماين رئي�سا
ملجل�س �إدارة هذا البنك العمومي،
ح�سبما �أفاد به �أم�س الأحد بيان
للقر�ض ال�شعبي اجلزائري .و �أو�ضح
ذات امل�صدر �أن دحماين قد عني من
قبل اجلمعية العامة العادية للقر�ض
ال�شعبي اجلزائري املجتمعة يف جل�سة
ا�ستثنائية بتاريخ � 27أكتوبر الأخري
مبقر وزارة املالية و �أ�ضاف البيان
ذاته �أن دحماين قد �شغل مهام عديدة
يف القر�ض ال�شعبي اجلزائري من بينها
املدير العام بالنيابة و املدير العام
قبل �أن ينتخبه جمل�س الإدارة رئي�سا
له ،و كان قد التحق بالقر�ض ال�شعبي
اجلزائري بعد «م�شوار جامعي و علمي

بجامعة اك�س مار�سيليا حيث حت�صل
على دكتوراه يف +علوم الت�سيري.»+
للتذكري يف هذا ال�سياق �أن القر�ض
ال�شعبي اجلزائري يتوفر على �شبكة
من  150وكالة بنكية موزعة عرب كامل
الرتاب الوطني و كان �إجمايل ح�صيلة
القر�ض ال�شعبي اجلزائري يف �سنة
 2018قد فاقت  2258مليار دج مقابل
 1922مليار دج يف �سنة .2017
كما انتقل الناجت البنكي ال�صايف لهذه
امل�ؤ�س�سة املالية العمومية من  69مليار
دج �سنة � 2017إىل  77مليار دج �سنة
� 2018أما الناجت ال�صايف لأرباح القر�ض
ال�شعبي اجلزائري فقد انتقل من 33
مليار دج �سنة � 2017إىل  41مليار دج
�سنة .2018

دوار بوغنجة ببلدية �أوالد �صابر ب�سطيف

العثور على �أربع جثث لأفراد
من عائلة واحدة

عرث �أم�س الأحد على �أربع جثث لأفراد
عائلة واحدة بدوار بوغنجة ببلدية
�أوالد �صابر ( 12كلم �رشق �سطيف)
القوا حتفهم يف ظروف غام�ضة ,ح�سب
ما علم من احلماية املدنية.
و يتعلق الأمر ب�أم (� 42سنة) و ابنتها
(� 17سنة) و �صبيني ( 12و � 14سنة) مت
العثور على جثثهم من طرف م�صالح
الدرك الوطني لبلدية �أوالد �صابر
الذين طلبوا تدخل م�صالح احلماية
املدنية كما �أو�ضحه املكلف بالإعالم
و االت�صال باملديرية الوالئية للحماية
املدنية النقيب �أحمد لعمامرة و قد مت

العثور جثث ال�ضحايا مبنزل تقليدي
قدمي داخل غرف م�ستقلة ليتم نقلها
�إىل م�صلحة حفظ اجلثث بامل�ست�شفى
اجلامعي حممد عبد النور �سعادنة,
وفق ما ذكره ذات امل�صدر و �أكد ذات
امل�صدر عدم وجود �أية �آثار عنف على
جثث ال�ضحايا كما ا�ستبعد فر�ضية
االختناق و من جهتها ,فتحت م�صالح
الدرك الوطني حتقيقا ملعرفة ظروف
و مالب�سات احلادث و قد ات�صلت «و�أج»
باملكلفة بالإعالم باملجموعة الإقليمية
للدرك الوطني لطلب تو�ضيحات حول
احلادث لكن دون جدوى.
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فل�سطني املحتلة

عائلة الأ�سري الق�سامي القنبع ..ال انك�سار مهما
كان اال�ستهداف

ال ي�أبه الأ�ستاذ جمال القنبع من خميم جنني �شمال ال�ضفة الغربية وهو يتلقى التهديد اجلديد من �ضابط خمابرات املنطقة ب�إعادة هدم منزله بعد مدّ ة
وجيزة من �إعادة بنائه �إثر هدمه قبل �أكرث من عام ب�سبب اتهام جنله �أحمد مب�شاركة ال�شهيد �أحمد جرار يف عملية قتل حاخام قبل عامني.
�إمعان يف العقاب اجلماعي

ق.د
يقول والد الأ�سري القنبع ،الأ�ستاذ
جمال� :إن جنود االحتالل داهموا
املنزل و�صوروه ،و�س�ألوه "من
الذي �سمح لهم ب�إعادة بناء
املنزل؟" ،ثم غادروا املكان يف
خطوة قد ي�ست�شف منها تكرار
ما حدث مع عائلة �أبو حميد يف
خميم الأمعري م�ؤخرا حني �أعادة
قوات االحتالل هدم املنزل الذي
�أعيد ت�شييده.
و�أ�ضاف �أن "االحتالل مل يعطنا
يو ًما م�ساحة للراحة والأمان ،ويف
العالقة معه دائ ًما نتوقع الأ�سو
H؛ فهو ال يريد لنا اال�ستقرار،
ويبحث دائ ًما عن �إجراءات
العقاب اجلماعي"و�أ�شار �إىل �أن
�ضابط خمابرات �صهيونيا قد
ينهي حلم عائلة وي�رشدها بورقة
�إنذار هدم يلقيها بهدف االنتقام
دون النظر �إىل حجم املعاناة
التي �سوف يرتكها ،ومدى قانونية
وم�رشوعية ذلك.

وكان موقع " والاله" العربي قال
قبل �أيام� :إن جي�ش االحتالل قرر
�إعادة هدم منزل عائلة الأ�سري
�أحمد القنبع يف خميم جنني بعد
�إعادة بنائه بذريعة �أن العائلة
وبعد هدم املنزل مل ت�أخذ موافقة
جي�ش االحتالل على �إعادة بنائه،
وهو ما ي�شري �إىل نهج جديد
لالحتالل يف التعامل مع ذوي
عائالت املقاومني.
وي�شري املحامي احلقوقي
حممد احلاج �إىل �أن �إعادة هدم
املنازل بعد بنائها �أ�سلوب جديد
لالحتالل ،وهو رد على م�ستوى
التالحم املجتمعي يف �إعادة بناء
منازل ذوي املقاومني والتي متت
يف ال�سنوات الأخرية لعديد من
املنازل يف خمتلف املحافظات.
و�أ�ضاف" :من الناحية القانونية ،ال
الهدم الأول وال الثاين قانوين ،فهي
�إجراءات عقاب جماعي ،ولكن �إذا
�سلمنا ب�أن االحتالل �رشع لنف�سه
مبعاقبة عائالت املقاومني بالهدم

بعد حتقيق �صحفي

الكويت ت�ستدعي �أ�شخا�صا يبيعون
الب�شر عرب الأنرتنت
"بي بي �سي" ن�شرت حتقيقا عن �أن عامالت منازل
يُبعن ويُ�شرتين يف �سوق �سوداء عرب الإنرتنت
قالت هيئة الإذاعة الربيطانية "بي
بي �سي" ،اجلمعة� ،إن ال�سلطات
الكويتية ا�ستدعت عددا من
مالكي ح�سابات مواقع التوا�صل
االجتماعي ،بعد �أن ن�رشت الهيئة
حتقيقا �أفاد �أن تلك احل�سابات
تن�رش �إعالنات لبيع الب�رش
و�أ�ضافت الهيئة �أن "ال�سلطات
(الكويتية) �أمرت الأ�شخا�ص
املعنيني ب�إزالة �إعالناتهم من تلك
احل�سابات ،و�أجربتهم على توقيع
التزام قانوين بعدم امل�شاركة يف
ن�شاطات مماثلة"وكان حتقيق
ا�ستق�صائي �رسي �أجرته "بي
بي �سي" م�ؤخرا ،ك�شف عن �أن
عامالت املنازل يُبعن ويُ�شرتين
ب�شكل غري �رشعي يف �سوق �سوداء
متنامية على الإنرتنت يف البالد.
و�أ�ضافت �أن ذلك يتم عن طريق
تطبيقات �إلكرتونية متاحة
يف متجري "غوغل" و"�آبل"،
و"ها�شتاغات" يروج لها عرب
تطبيق "�إن�ستغرام" الذي متلكه
�رشكة "في�سبوك"و ُعر�ضت الن�ساء
للبيع كعامالت عرب ها�شتاغات
مثل "خادمات للنقل" �أو "خادمات

للبيع" ،ح�سب الهيئة ويف ال�سياق،
�أعلنت �إدارة "�إن�ستغرام" �أنها
اتخذت من جانبها �إجراء بعد
�أن توا�صلت معها هيئة الإذاعة
الربيطانية.
و�أ�ضافت �أن الإدارة حذفت عدة
حمتويات ذات �صلة من من�صتي
"في�سبوك" و"�إن�ستغرام" و�ستمنع
�إن�شاء ح�سابات جديدة "بهدف
ا�ستخدامها يف �سوق العبيد
الإلكرتونية" ،ح�سب امل�صدر
نف�سه كما نقلت "بي بي �سي"
عن مبارك العازمي ،رئي�س الهيئة
العامة للقوى العاملة يف الكويت،
�إن ال�سلطات حتقق مع امر�أة
ظهرت يف تقرير الهيئة وقيل
�إنها باعت فتاة من غينيا عرب
�أحد التطبيقات و�أ�ضاف العازمي
�أن ال�رشطي الذي ظهر �أي�ضا يف
التقرير يخ�ضع هو الآخر للتحقيق
وذكر �أن الأمور قد تف�ضي �إىل
اعتقاالت بحق املتورطني،
وتعوي�ضات لل�ضحايا ومل ي�صدر
عن ال�سلطات الكويتية� ،أي تعليق
فوري حول ما �أوردته هيئة الإذاعة
الربيطانية بهذا اخل�صو�ص.

الأول ،ف�إن ما بد�أ القيام به م�ؤخ ًرا
من �إعادة الهدم �إمعان يف العربدة
ال �أكرث" ،حمذ ًرا من ترك عائالت
الأ�رسى وال�شهداء يجابهون ذلك
لوحدهم؛ حيث يجب �أن ت�شكل
جلان قانونية ملتابعة ذلك.
ومل تكن عملية االقتحام الأخرية
للمنزل وت�صويره يف ليلة (-28
� ،)2019-10سوى حلقة مت�صلة
من معاناة مل تنقطع منذ اعتقال
�أحمد؛ حيث تناوب االحتالل

على اعتقال �أبنائه �أمين و�إ�سالم
لي�صبح ثالثة منهم داخل ال�سجن
تباعا؛ حيث �أفرج عن �أمين وبقي
ً
�إ�سالم و�أحمد وك�أن الهدف هو
ك�رس �شوكة هذه العائلة.
و�سجلت مواقف الأ�ستاذ جمال
مدر�سا يف
القنبع -والذي يعمل
ً
وكالة الغوث عقب كل الأحداث
التي �أملت به �إثر اعتقال جنله
وهدم منزله يف املرة الأوىل
تباعا-
واعتقال �أبنائه الثالثة
ً

احرتاما كبريا من قبل املواطنني؛
فهو مل ينك�رس ،وكانت كلماته
ريا عن ال�صمود والتحدي
كلها تعب ً
لالحتالل ،وهو ما ال يعجب
خمابرات االحتالل التي تريد من
ذوي الأ�رسى وال�شهداء �أن يكونوا
مك�سورين.
عنفوان ال يك�سر
وا�شتهر الأ�سري الق�سامي �أحمد

بظهوره يف فيديو �شهري عقب
دخوله املحكمة لأول مرة عقب
اعتقاله بقوله لل�ضابط ال�صهيوين
"رح �أروح غ�صب عنك ..رح �أروح
خاوه" ،وهو موقف لي�س غريبًا يف
�سياق حياة الأ�سري �أحمد املعروف
ب�صالبته وقوته بالرغم من �أن
االحتالل ا�ستخدم معه حتقي ًقا
ا�ستثنائيا عقب اعتقاله؛ حيث
�صدم كل من �شاهده عقب خروجه
من التحقيق من حجم الإجرام الذي
تعر�ض له حينها .و�أحدث الأ�سري
القنبع وال�شهيد �أحمد جرار حالة
ا�ستثنائية يف ال�ضفة الغربية مطلع
عام  2018حني ح ّركا املياه الراكدة
ونفذا م ًعا عملية نوعية �أ�سفرت
عن مقتل م�ستوطن تبني �أنه حاخام
�صهيوين كبري ،فيما �أعقب ذلك
حملة مطاردة ا�ستثنائية للخلية
�أ�سفرت عن اعتقال الأ�سري القنبع،
فيما ا�ست�شهد الح ًقا ال�شهيد �أحمد
جرار؛ حيث تبني �أن كليهما عمال
وب�صمت لفرتة طويلة على تنفيذ
عدة عمليات �إطالق نار على
م�ستوطنني.

تقدير موقف

�سالح �أمريكي �سعودي 'خطري' لإغراق العراق بالفو�ضى
متتلك �أمريكا �سجال حافال يف
التدخل يف �ش�ؤون الدول التي
ت�سعى �أن يكون لها قرارا م�ستقال
بعيدا عن الهيمنة الأمريكية
و�أطماعها  ،من �أجل �إعادتها
للحظرية الأمريكية ،وت�ضخم هذا
ال�سجل الأ�سود ال�سيما بعد احلرب
العاملية الثانية �أ�ضعافا م�ضاعفة.
يف ال�سابق كان التدخل الأمريكي
عنيف وخ�شن ودموي عرب
االنقالبات الع�سكرية الدموية
�أو عرب الغزو ال�سافر ،ولكن يف
العقدين املا�ضيني اخذ التدخل
طابعا ناعما عرب الثورات امللونة
التي �شهدتها �أوروبا ال�رشقية
وبع�ض دول �أمريكا الالتينية
ومناطق �أخرى من العامل.
اليوم تعيد �أمريكا ا�ستخدام القوة
الناعمة يف �رضب �أمن وا�ستقرار
بع�ض الدول لتدفيعها ثمن عدم
خ�ضوعها للقرار الأمريكي ،
�أو عدم مما�شاتها مع ال�سيا�سة
وامل�صالح الأمريكية  ،كما هو
احلال اليوم عندما ركبت ال�سفارتان
الأمريكية يف بغداد وبريوت موجة
التظاهرات امل�رشوعة واملحقة
لل�شعبني اللبناين والعراقي ،يف
حماولة حلرفها عن م�سارها

املطلبي� ،إىل متاهات �سيا�سية ال
تنتهي �إال بالفو�ضى.
رغم امتالك �أمريكا �أ�ساليب
خمتلفة للتدخل يف �ش�ؤون الدول
الأخرى� ،إال �أنها يف �أحيان كثرية
تكرر بع�ض الأ�ساليب التي �أ�ضحت
ماركة م�سجلة للتدخل الأمريكي،
مثل ن�رش فرق من امل�صورين
بني التظاهرات التي عادة ما
ت�شهدها بع�ض الدول لأ�سباب
مت�شابهة ،ويف مقدمتها التدخل
الأمريكي ال�سافر ،وتقوم هذه
الفرق بالتقاط �صور مل�شاهد من
التظاهرات ل�شباب �أو �شابات  ،قد
ي�سقط بع�ضهم جريحا �أو قتيال،
يف حوادث مريبة ،حيث يتم ن�رشها
ب�شكل �رسيع يف �أنحاء العامل اجمع
لتتحول �إىل "ايقونات" لدفع املزيد
من ال�شباب للنزول �إىل ال�شارع ،
وجميعنا يتذكر اال�ضطرابات التي
�شهدتها �إيران عقب االنتخابات
الرئا�سية عام  2009حيث كانت
جتوب العامل� ،أفالم و�صور منتقات
ل�شباب و�شابات ولبع�ض امل�شاهد
الأخرى.
الالفت انه عندما ال جتد الكامريات
التي تتنقل بني املتظاهرين ما
ي�ستحق التقاطه  ،تقوم اجلهات

التي تدير احلرب النف�سية على
ال�شعب العراقي باختالق هذه
"الأيقونات املزيفة" ،بالأم�س
ادعت و�سائل �إعالم عربية ،ويف
مقدمتها "العربية " و "احلدث"
ال�سعودية  ،خرب مقتل متظاهرة
عراقية تدعى نور رحيم علي،
بعد �إ�صابتها بقنبلة م�سيلة
للدموع بر�أ�سها ،وزعمت قناة
"العربية" ال�سعودية ان القتيلة
كانت تعمل م�سعفة ملن ي�صابون
يف التظاهرات" ،ومت تداول �صورا
لفتاة وهي ترفع العلم العراقي على
�أنها القتيلة ،وعلى الفور حدثت
بلبلة بني املتظاهرين ،ولكن
من ح�سن احلظ انك�شفت اللعبة
الأمريكية ال�سعودية على الفور
عندما نفى اللواء عبد الكرمي
خلف املتحدث با�سم القائد العام
للقوات �سقوط �أي قتيل �أو قتيلة
بالقرب من ج�رس اجلمهورية،
م�شددا على �أن القوات الأمنية
مل تطلق الر�صا�ص احلي وال
حتى الغاز امل�سيل للدموع �أم�س
على �ساحة التحرير ،حمذرا من
�أن مند�سني يحاولون بث �شائعات
ومعلومات عن الأو�ضاع يف �ساحة
التحرير ،وهناك فرق �إعالمية

تعمل على خلق الرعب واخلوف
يف قلوب النا�س.
امللفت �أن املواطنة العراقية
ال�شابة والتي تدعى نور رحيم علي
والتي "قتلها" الإعالم ال�سعودي
عادة �إىل احلياة! ونفت اليوم
خرب مقتلها خالل تواجدها يف
تظاهرات �ساحة التحرير ،ودعت
و�سائل الإعالم ال�سيما القنوات
الف�ضائية �إىل تق�صي احلقيقة
وتوخي احلذر يف نقل الأخبار
م�ؤكدة �أنها على قيد احلياة!!.
�إن �صناعة "الأيقونات املزيفة"
مل يعد لها ذلك ال�سحر الذي كان
لها باملا�ضي  ،بعد �أن تك�شفت
لل�شعوب زيف الثورات امللونة
التي جاءت بالعمالء و�شذاذ
الآفاق �إىل �سدة احلكم وحولوا
بلدانهم �إىل �ضيع �أمريكية
وحتولوا هم �إىل خدم وتابعني،
يخاطبهم الرئي�س الأمريكي
ب�صيغة الأمر كما لو كان ي�أمر
موظفا له يف البيت الأبي�ض،
وح�سنا فعل املتظاهرون يف
العراق ولبنان عندما مل يقعوا
يف فخ الطابور اخلام�س لل�سفارة
الأمريكية وفخ الإعالم ال�سعودي
امل�ضلل.
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خربة املو�صل:

عوائق اندثار تنظيم «داع�ش» يف املنطقة العربية
يُناق�ش «جيم�س فرييني» (ال�صحفي مبجلة «نيويورك تاميز») يف كتاب بعنوان «يجب �أن ميوتوا الآن :املو�صل و�سقوط اخلالفة» ن�ش�أة تنظيم «داع�ش»
الإرهابي يف العراق ،و�أ�سباب ت�أييد بع�ض العراقيني له يف وقت ،ثم �إعرا�ضهم عن م�ساندته يف مرحلة الحقة ،وتفا�صيل معركة املو�صل التي �أنهت �سيطرة
التنظيم يف العراق ،وم�ستقبل التنظيم يف الوقت الراهن ،وال�سيا�سات التي من �ش�أنها احلد من �صعوده جمد ًدا.
جيم�س فرييني

ت�أتي �أهمية هذا الكتاب
يف ظل اهتمام الكثريين
التنظيم
مب�ستقبل
الإرهابي بعد مقتل زعيمه
«�أبو بكر البغدادي» على
�أيدي قوات �أمريكية،
وما �إذا كان اختفاء
زعيمه الذي قاد �سيطرة
«داع�ش» على م�ساحات
�شا�سعة يف العراق و�سوريا
مع بداية ظهوره ،يعني
اختفاء التنظيم ،و�أننا �أمام
مرحلة جديدة من اندثار
التنظيم.
حمفزات ال�صعود:
ي�شري «فرييني» �إىل �أن
ال�صورة الإعالمية عن
تنظيم «داع�ش» الإرهابي،
ال ت�ضع الأمور يف ن�صابها
ال�صحيح ،با�ستثناء قلة
قليلة من الإعالميني الذين
اختربوا الو�ضع على �أر�ض
الواقع .فيو�ضح �أن �رصاع
التنظيم هو �رصاع عنيف
على ال�سلطة �أكرث منه
�رصاعا دين ًّيا ،حيث يرى
ً
�أن الأيديولوجيا الدينية

متثل النقطة الأخرية
يف حتديد هوية التنظيم
الإرهابي.
وي�ضيف �أن ن�ش�أته
تعود ب�شكل كبري للغزو
الأمريكي للعراق يف
عام  2003وال�سيا�سات
اخلاطئة التي ا�ستُخدمت
يف ال�سابق ،ف�ضلاً عن دور
رئي�س الوزراء العراقي
ال�سابق «نوري املالكي»
يف تغذية النظام الطائفي
بالعراق ،وا�ستغالل تنظيم
«داع�ش» �إخفاقات النظام
ال�سابق لدعم موقفه،
وتقدمي نف�سه على �أنه
بديل جديد ميكنه احلكم
ب�صورة عادلة.
يذكر امل�ؤلف �أن ظروف
ومالب�سات ن�ش�أة التنظيم
الإرهابي يف العراق تختلف
عن �سوريا .ففي الأخرية
كانت �أعمال العنف
وال�رصاعات
الدموية
الناجمة عن ممار�سات
نظام الرئي�س ال�سوري
«ب�شار الأ�سد» وحماولته
�إخماد الثوار �سببًا
رئي�س ًّيا يف �صعود التنظيم
ب�سوريا .بجانب ا�شرتاك
الدولتني يف �سوء الأنظمة
ال�سيا�سية ،فحكوماتهما
ال تُعلي من �ش�أن مبادئ

املواطنة ،وبالتايل كانت
هناك حالة من حاالت
البغ�ض املتنامية يف
نفو�س ال�شعوب جراء
انتهاكها و�سوء معاملتها
من قبل حكامها.
ويرى «فرييني» �أن
�سوء �إدارة الرئي�س
الأمريكي ال�سابق «جورج
دبليو بو�ش» للحرب
العراقية ،وت�شويه �صورة
الدميقراطية الأمريكية،
ت�سببت يف تخبط �إدارة
الرئي�س الأمريكي «باراك
�أوباما» ،وجعله غري قادر
على اتخاذ �أي موقف
�إزاء املمار�سات الدموية
من قبل النظام ال�سوري،
خ�صو�صا بعدما �ساءت
ً
�سمعة الواليات املتحدة
يف املحافل الدولية،
جراء انتهاكها للمنظمات
الدولية ،والتعددية ،وحقوق
الإن�سان ،وعدم اتباعها
َ
الدميقراطية،
مبادئ
ف�ضلاً عن ن�ضوب املوارد
الأمريكية احلربية.
ويو�ضح امل�ؤلف دور
الرئي�س ال�سوري «ب�شار
الأ�سد» يف و�ضع البذور
الأوىل لن�ش�أة تنظيم
«داع�ش» الإرهابي ،ف�أثناء
احلرب الأمريكية على
العراق ،كان «الأ�سد» يعمل
على تزويد املتطرفني
بال�سالح واملال لتنفيذ
عمليات �ضد القوات
الأمريكية يف العراق،
ثم قام الح ًقا بزجهم
يف ال�سجون لإعادة
ا�ستخدامهم عند احلاجة،
وهو ما حتقق مع بدايات
الثورة ال�سورية ،حينما مت

�إخراج ه�ؤالء املتطرفني
امل�سلحني من ال�سجون
مل�ساعدة النظام ال�سوري
يف ردع املتظاهرين،
وتخيريهم بني نظامه وبني
انت�شار الإرهاب.
ويذكر «فرييني» �أنه لو
مل يتحقق �سيناريو غزو
الواليات املتحدة للعراق،
ملا �أ�صبح � ً
أر�ضا خ�صبة
لنمو التنظيم الإرهابي،
ولرمبا تغري م�سار الأحداث
يف �سوريا والعراق وف ًقا
للم�ؤلف ،فرمبا كان من
املمكن توحد الثوار
ً
ب�سوريا والعراق اعرتا�ضا .)2017
على نظامي «�صدام ويرى امل�ؤلف �أن اال�ستيالء
ح�سني» و»ب�شار الأ�سد» ،ال�سابق للتنظيم على
�إال �أن الغزو الأمريكي مدينة املو�صل كان �أم ًرا
للعراق قد �ساهم يف زيادة طبيع ًّيا يف �ضوء ال�سلوك
الو�ضع �سو ًءا.
الفا�سد الذي اتبعته
حكومة «املالكي» ،ما
وي�ستطرد امل�ؤلف
ً
مو�ضحا جعل «داع�ش» باملو�صل
خلفه
الذي
�أن الفراغ
ال�سبيل لتخل�ص العراقيني
الغزو ملأته القوى «ال�سنية من �سوء �إدارة النظام،
املتطرفة» التي �أر�سلت والذي نتج عنه �إزهاق
جنودها ل�سوريا ال�ستكمال روح نحو � 20ألف جندي
مهمتها يف ترويع ال�شعب ،عراقي بني عامي 2014
ف�ضلاً عن �أنه �ساعد على و.2016
زيادة التغلغل الإيراين ولتو�ضيح هذه النقطة �رسد
وجتنيد ال�شيعة بالعراق ،امل�ؤلف �إحدى الق�ص�ص
وا�ستخدامهم الح ًقا لدعم الإن�سانية باملخيمات،
نظام «ب�شار الأ�سد».
حيث يحكي عن ق�صة
الداعمني
الأخوين
معركة املو�صل:
واملقيمني
للتنظيم
مبخيمات الالجئني وهما
ينتقل «فرييني» يف جزء «�أبو عمر» و»�أبو فهد»،
من م�ؤلفه لريوي رحلته فهما �شقيقان من الطبقة
ومبنت�صف
للمو�صل ،والتي كانت الو�سطى
تتم �إىل جانب قوات العمر ،الأول ُقتلت زوجته
مكافحة الإرهاب بالعراق ،على يد تنظيم «القاعدة»
وهي جمموعة تنتمي يف عام  ،2005بينما
للحكومة العراقية ،ومت الثاين الذي عمل �ساب ًقا
تدريبها بوا�سطة القوات كطبيب باجلي�ش ُقتلت
الأمريكية .وي�شري �إىل زوجته بعام  2006على يد
تاريخ ا�ستيالء تنظيم القوات الكردية بالتعاون
«داع�ش» على املدينة مع القوات الأمريكية
التي تعد من �أكرب املدن التي ا�ستهدفت �سيارته.
العراقية يف �صيف  .2014ويحكي «�أبو فهد» �أنه مل
وي�ضيف �أن ذلك مثل يكن بال�شخ�ص املتع�صب
�صفعة للقوات العراقية ذي الر�ؤية الثورية� ،إال
من جانب وللمجتمع �أن ر�ؤيته للغزو الأمريكي
الدويل من جانب �آخر ،وانهيار العراق ،حولت
و�أدى لن�شوب حرب تُعرف املو�صل من يوتوبيا �إىل
بحرب املو�صل والتي جحيم؛ مما دفعه لدعم
ا�ستغرقت قرابة العام «داع�ش» باملو�صل �أملاً
(�أكتوبر  - 2016يوليو يف �أي تغيري.

وقد قدم «فرييني» يف
�رشحا لطبيعة
م�ؤلفه
ً
حرب املو�صل التي
�ضمت كمية هائلة من
ال�سالح املتقدم الذي مت
ا�ستخدامه ،ف�ضلاً عن
�أ�ساليب التوا�صل املتنوعة
التي كانت تتم بني القوات
امل�شرتكة يف احلرب ،وعن
تعاون القوات العراقية
مع القوات اخلا�صة
الغربية ل�ضبط عمليات
اجلوية،
اال�ستهداف
مو�ضحا �أن تلك احلرب
ً
خلفت وراءها عد ًدا ال
ي�ستهان به من املدنيني،
حيث ي�شري �إىل �أن غارة
واحدة على «داع�ش»
ت�سببت يف �سقوط 150
مدن ًّيا باملو�صل.
ماذا بعد «داع�ش»؟

مما قد يت�سبب يف ن�شوب
�رصاعات م�ستقبلية .ومع
هزمية «داع�ش» ع�سكر ًّيا
وككيان �سيا�سي ،ف�إن
�أتباعه ال يزالون موجودين
يف مناطق متعددة ب�سوريا
والعراق ،وعلى �أمت
اال�ستعداد لتنفيذ عميات
�إرهابية.
لذا ،فاملخرج العراقي
الآن من تبعات تلك احلرب
وف ًقا للم�ؤلف -بعيدًا عنالنظرية الأمريكية يتمثل
يف خلق لغة تعاي�ش بني
العراقيني ،و�إحياء مبادئ
املواطنة� ،إ�ضافة �إىل خلق
نظام حكم �سيا�سي ين�أى
عن الطائفية ،وهنا �ستتولد
الرغبة الوطنية امل�شرتكة
لنبذ «داع�ش» وكل مظاهر
الإرهاب والطائفية .وقد
حتقق هذا النموذج يف
مدينة �سامراء بعد احلرب
على امليلي�شيات ال�شيعية،
حيث باتوا الآن يعي�شون
يف �سالم مع ال�سنة.

يختتم «فرييني» م�ؤلَّفه
بانتقاد النظرية الأمريكية
التي ت�ؤ�س�س على �أن
وجود مقاتلني من ال�سكان
ُ
املحليني �ضد «داع�ش» ،وختا ًما ،يخل�ص امل�ؤلف
حر�صا يف كتابه �إىل �أن ال�سيا�سات
�سيجعلهم �أكرث
ً
على عدم عودتها مرة الأمريكية يف منطقة
مو�ضحا �أن هذا ال�رشق الأو�سط لعبت
�أخرى،
ً
ريا يف �صعود
كب
ا
ر
دو
بال�رضورة.
ا
�صحيح
لي�س
ً
ً
ً
فعلى الرغم من جهود تنظيم «داع�ش» ،لكن ال
القوات ملنع تدمري ميكن �إغفال دور بع�ض
املو�صل� ،إال �أن احلرب الأنظمة يف امل�ساعدة
خلفت دما ًرا على على بلورة تلك اجلماعات
املدينة وال�سكان ،وهو بحجة ا�ستخدامها لتنفيذ
الأمر الذي قد يدفعهم خمططاتها يف املنطقة،
لكراهية اجلنود .كما �أن ناهيك عن �أن غياب
اجلنود ُقتل منهم الكثري مبادئ املواطنة �سيعمل
وهو الأمر الذي يدفعهم على خلق املزيد من
لكراهية �سكان املو�صل ،اجلماعات الإرهابية.
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الأ�ستاذة زغال�ش المية
حم�ضرة ق�ضائية
لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
� 03شارع با�سطا علي باب الوادي
الهاتف 17 023 80 61 :

اعالن عن بيع ق�ضائي لعقار باملزاد العلني (الت�أجيل الأول )
�شقة �سكنية مملوكة يف ال�شيوع
املادة  749و 750من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

مكتب الأ�ستاذة  /زغال�ش المية املح�رضة الق�ضائية لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم � 03شارع با�سطا علي باب الوادي املوقعة
�أدناه
لفائدة ورثة املرحومة دراجي �صفية و هم  :ناجي فايزة – ناجي رفيق
العنوان � 03 :شارع با�سطا علي باب الوادي اجلزائر
ب�صفتهما مالكني يف ال�شيوع
بينهم وبني -01:ورثة املرحومة دراجي �صفية من ابنها املتويف بعدها دراجي فاحت و هم  :والده ناجي عمر � 186شارع القن�صلية بولوغني اجلزائر عمر
العنوان � 110 :شارع ح�سيبة بن بوعلي اجلزائر
�/02أرملته ا�صالة عن نف�سها و نيابة عن �أبنائها الق�رص  :مزوي را�ضية �أبنائه  :ناجي �صفية  ،ب�رشى  ،هديل ،حممد  ،مونية )
العنوان � 03 :شارع با�سطا على باب الوادي اجلزائر
و تنفيذا للحكم ال�صادر عن حمكمة باب الوادي – الق�سم العقاري  *-بتاريخ  2018/07/10 :رقم اجلدول  18 / 01497 :رقم الفهر�س  18 /02394املمهور بال�صيغة التنفيذية و القا�ضي يف منطوقه :
« ...بيع العقار الكائن ببلدية باب الوادي �شارع با�سطا على رقم  03الطابق الأر�ضي املتكون من �أربعة غرف ،مطبخ  ،مرحا�ض  ،وملحقات مب�ساحة تقدر ب  56مرت مربع و ن�سبة  5/1000من الأجزاء
امل�شرتكة الذي ي�شكل القطعة رقم  04ب�سعر افتتاحي قدره ثمانية ماليني و اربعمائة و اثنان و ثالثون الف و مائة دينار جزائري  8.432.100.00دج »...
بناء على حم�رض �إيداع قائمة �رشوط بيع املودع امام رئي�س �أمناء �ضبط حمكمة باب الوادي بتاريخ  ، 2019/05/19حتت رقم  19/05و امل�ؤ�رش عليها من طرف ال�سيد رئي�س حمكمة باب الوادي
بنف�س التاريخ
نعلن للجمهور انه �سي�رشع يف بيع العقار املبني ادناه باملزاد العلني لأعلى عر�ض و اخر مزايد مبحكمة باب الوادي ق�سم البيوع العقارية بتاريخ  2019/11/27على ال�ساعة � 10:30صباحا قاعة اجلل�سات
رقم 02
التعيني :
حمل خم�ص�ص لل�سكن ببلدية باب الوادي �شارع با�سطة علي رقم  03الطابق الأر�ضي والية اجلزائر  ،امل�شتمل على �شقة تتكون من �أربعة  04غرف مطبخ  ،مرحا�ض  ،و ملحقات تقدر م�ساحتها ب�ست و
خم�سني مرت مربع ( 56م ) 2و ن�سبة خم�سة �أجزاء من االلف ( ) 1000/05من الأجزاء امل�شرتكة و التي ت�شكل القطعة رقم  04ح�سب البيان الو�صفي للتق�سيم امل�شهر باملحافظة العقارية باجلزائر بتاريخ
 1984/09/17جزء  147رقم  21ق�سم  05جمموعة ملكية رقم  44و املعدل مبوجب عقد م�شهر بتاريخ  29جوان  2008حجم  331رقم  97و كما يوجد هذا العقار و ميتد و ي�سرت�سل مع جميع منافعه و
مرافقه من غري ا�ستثناء او حتفظ.
الثمن الأ�سا�سي  :ت�ستقبل املزايدات على �أ�سا�س �سعر افتتاحي الذي حدده اخلبري الأ�ستاذ  /فرحات مهدي و الذي قدره  8.432.100.00دج ثمانية ماليني و اربعمائة و اثنان و ثالثون الف و مائة دينار
جزائري و ذلك ح�سب احلكم امل�شار اليه �أعاله
�رشوط البيع
�إ�ضافة اىل �رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع امل�شار اليها �أعاله فانه يتعني على الرا�سي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�سة  5/1الثمن زائد حقوق الت�سجيل و اال�شهار و احلقوق التنا�سبية
و يدفع باقي املبلغ يف اجل �أق�صاه � 08أيام  ،املوالية لر�سو املزاد .
ال ميكن ان تكون املزايدة ب�أقل من  10.000دج ع�رشة االف دينار جزائري و ت�صبح لأكرب عر�ض و لأخر مزايد و ال ي�رصح بها اال بعد النداء ثالث مرات متتالية
فعلى الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �رشوط البيع ب�أمانة �ضبط حمكمة باب الوادي �أو مبكتب املح�رض الق�ضائي الكائن بالعنوان املذكور �أعاله .
املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/11/04:
مكتب الأ�ستاذ بوحالة جمال حم�ضر ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر
� 01ساحة م�صطفى عنرتي باب الوادي اجلزائر هاتف023.17.06.21 :
�إعالن ثاين (ت�أجيل )عن بيع عقار باملزاد العلني عقارية للمحجوز عليه
(حقوق عقارية يف ال�شياع لعقار ذو طابع �سكني )
املادة  749و 750من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
لفائدة ال�سيد  :مندا�سي نور الدين
ال�ساكن ب � 01 /شارع بوحميدي الراي�س حميدو اجلزائر
املقدم عن �أخيه املحجوز عليه ال�سيد  /مندا�سي الونا�س
ال�ساكن ب � 01 /شارع بوحميدي الراي�س حميدو اجلزائر
ورثة املرحومة بوزيد و هم �أوالدها
مندا�سي بوعالم  ،مندا�سي جمال  ،مندا�سي مليكة  ،مندا�سي رتيبة  ،مندا�سي ن�صرية  ،مندا�سي زهية
ال�ساكنني ب � 01 /شارع بوحميدي الراي�س حميدو اجلزائر
ال�سيد �/شيبوط عبد الوهاب ( مالك حقوق عقارية ) 12/10
ال�ساكن ب  06 :نهج العقيد لطفي باب الوادي
بناء على :
امر بالت�رصف يف بيع مناب املحجوز عليه ال�صادر عن رئي�س ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة مبحكمة باب الوادي بتاريخ  2017/05/22حتت رقم الرتتيب  17/00042املت�ضمن الرتخي�ص لل�سيد مندا�سي نور الدين
املولود بتاريخ  1958/09/23باجلزائر الو�سطى ابن اعمر و بوزيد حمامة ب�صفته املقدم عن �أخيه املحجوز عليه مندا�سي الونا�س املولود يف  1949/10/21باخلراي�سية  :ب�أن يت�رصف يف بيع مناب املحجوز
عليه ال�شقة الأيل له و للورثة �إخوانه عن طريق مورثتهم والدتهم بوزيد حمامة و الكائن ببلدية باب الوادي �شارع قادري ح�سني �سابقا نل�سون �رشيكو عمارة رقم  02مكرر
بناء على �إيداع قائمة �رشوط البيع حقوق عقارية ملحجوز عليه باملزاد العلني املودعة ب�أمانة رئي�س �أمناء ال�ضبط ملحكمة باب الوادي بتاريخ  2019/05/14و امل�ؤ�رش عليها من طرف رئي�س حمكمة
باب الوادي بتاريخ  2019/05/15حتت رقم  2019/04و املحددة جلل�سة االعرتا�ضات يوم ال�ساد�س و الع�رشون من �شهر جوان الفني و ت�سعة ع�رشة ( ) 2019/06/26على ال�ساعة التا�سعة و الن�صف �صباحا
(� 09سا و 30د)
و نظرا لعدم وجود اعرتا�ضات او مالحظات عن قائمة �رشوط البيع من نيابة حمكمة باب الوادي ورثة املرحومة بوزيد حمامة و ال�سيد �شيبوط عبد الوهاببناء على �أمر على عري�ضة من �أجل حتديد جل�سة البيع باملزاد العلني ال�صادر عن رئي�س حمكمة باب الوادي بتاريخ  2019/08/21حتت رقم 19/3039يعلن الأ�ستاذ  /بوحالة جمال املح�رض الق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبه ب � 01 /ساحة م�صطفى عنرتي باب الوادي اجلزائر انه �سوف يتم عملية بيع باملزاد العلني حقوق
عقارية م�شاعة ملحجوز عليه لأعلى عار�ض و �أخر مزايد و املبينة �أدناه بقاعة اجلل�سات رقم  02ملحكمة باب الوادي (البيوع العقارية ) بتاريخ  2019/11/27على ال�ساعة العا�رشة و الن�صف �صباحا (10
�سا و 30د)
التعيني
حقوق عقارية م�شاعة مقدرة ب  02جزء من  )12/02( 12جزءان من �أ�صل �إثني ع�رش جزءا  ،يف ال�شياع يف العقار املتمثل يف �شقة بعمارة ذات ملكية م�شرتكة معدة لال�ستعمال ال�سكني املوجودة ببلدية
باب الوادي والية اجلزائر برقم  02مكرر �شارع قادري ح�سني ( �سابقا نل�سون �شرييكو ) الطابق الأول تتكون من ثالث غرف ( ، )03مطبخ  ،مرحا�ض و ملحقات �أخرى م�ساحتها االجمالية مقدرة بت�سعة و
�أربعني مرتا مربعا ( 49م ) 2و ن�سبة  1000/117من الأجزاء امل�شرتكة القطعة رقم  04من اجلدول الو�صفي للتق�سيم امل�شهر باملحافظة العقارية للجزائر بتاريخ  1986/02/27حجم  47رقم  90و هي ت�شكل
جمموعة ملكية رقم  18ق�سم رقم  10قطعة رقم � 04أول �إجراء �إ�شهار يف ال�سجل العقاري و ذلك ح�سب عقد ال�شهادة التوثيقية املحرر �أمام الأ�ستاذ حممد يحياوي عمر موثق بدائرة اخت�صا�ص حمكمة
باب الوادي الكائن مكتبه بحي الطاحونات القدمية عمارة (ف) رقم  62باب الوادي اجلزائر بتاريخ  2017/08/23رقم الفهر�س  2017/172امل�شهر باملحافظة العقارية لباب الوادي بتاريخ 2017/12/13
جملد  475رقم 21
ال�سعر االفتتاحي للحقوق امل�شاعة ( ملحجوز عليه )  :حدد الثمن الأ�سا�سي النطالق املزاد لبيع احلقوق العقارية املبينة �أعاله مببلغ  855.000.00دج (ثمامنائة و خم�سة و خم�سون الف دينار جزائري )
�رشوط البيع � :إ�ضافة اىل ال�رشوط املذكورة يف دفرت ال�رشوط ف�إنه يجب على الرا�سي عليه املزاد �أن يدفع حال انعقاد اجلل�سة  5/1الثمن زائد حقوق الت�سجيل و اال�شهار و احلقوق التنا�سبية و يدفع باقي
املبلغ يف اجل �أق�صاه � 08أيام و لالطالع على دفرت ال�رشوط و للمزيد من املعلومات االت�صال ب�أمانة �ضبط حمكمة باب الوادي او مبكتب املح�رض الق�ضائي بالعنوان املذكور �أعاله
املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/11/04:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية :الأغواط
دائرة :الأغواط
بلدية  :الأغواط
رقم 2019/ 60 :

و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س
جمعية حملية بلدية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر عام

 1433املوافق ل  12يناير  2012و املتعلق باجلمعيات مت
هذا اليوم  2019/10/07ت�سليم و�صل ت�سجيل الت�رصيح
بت�سي�س جمعية البلدية امل�سماة:

جمعية الهدى االجتماعية الثقافية و الرتبوية « االغواط «

مقرها  :حي � 40سكن ت�ساهمي بلدية الأغواط
رئي�س اجلمعية  :ريان نورة

تاريخ و مكان امليالد  1983/07/05 :الأغواط

مالحظة  :هذا الو�صل �صالح اىل غاية 2022/10/07
الو�سط2019/11/04:

Le Chiffre d’Affaires
الو�سط2019/11/04:

ANEP N°: 1916023753
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املعتقلون و"وعد بلفور" وفرتة ما قبل 1948
نخطئ القول ،تاريخ ًيا و�سيا�س ًيا� ،إن و�صفنا "انتفا�ضة احلجارة عام  "1987باالنتفا�ضة الأوىل ،لأنها لي�ست كذلك ،ومل تكن هي االنتفا�ضة الأوىل يف التاريخ
الفل�سطيني املقاوم ،فلقد �سبقها العديد من االنتفا�ضات وبع�ض مما �أطلق عليها بالثورات الفل�سطينية ،مثل انتفا�ضة مو�سم النبي مو�سى عام  ،1920انتفا�ضة
يافا ،1921وانتفا�ضة �أكتوبر  ،1933بالإ�ضافة اىل ثورة الرباق  ،1929ثورة الق�سام  ،1935والثورة الفل�سطينية الكربى عام .1936
بقلم /عبد النا�صر عوين
فروانة
ع�ضو املجل�س الوطني
الفل�سطيني
ولأن االنتفا�ضات �أو الثورات
هي انعكا�س لظروف قهرية
وواقع مرير وم�ؤمل تقوده قوى
ظاملة وترف�ضه �شعوب حرة
تندفع للتعبري عن عدم ر�ضاها،
بل ورف�ضها لتلك الظروف
وتطلعها اىل اخلال�ص  من واقع
م�ؤمل والتغيري نحو الأف�ضل مبا
يكفل للإن�سان كرامته ولل�شعوب
حقوقها عرب انتهاج �أ�شكال
كفاحية ون�ضالية متعددة ،كان
البد و�أن يرتتب على ذلك الكثري
من القمع والظلم من ال�سلطة
احلاكمة او القوة املحتلة التي
حتاول جاهدة لتثبيت �سيطرتها
على الأر�ض  والإن�سان وكبح
ارادة ال�شعوب الثائرة ،ومن
هنا يت�أتى االعتقال ك�أداة للقمع
والردع وتكبيل احلريات ،وتفتتح
ال�سجون ك�أماكن للتعذيب والت�أثري
على �أفكار ومعتقدات املعتقلني
وابعادهم عن �ساحة اال�شتباك
اليومي وحماولة قتلهم معنو ًيا
ونف�س ًيا وان �أمكن ج�سد ًيا،
ومن هنا تولد ق�ضية الأ�رسى
واملعتقلني .تلك الق�ضية التي
ن�ش�أت منذ بدايات قمع ال�شعب
الفل�سطيني وم�صادرة حقوقه،
ومنذ الإرها�صات الأوىل
ملقاومة ال�شعب الفل�سطيني� .إذ
�أن لكل �شعب احلق يف �أن ي�سعى
لطرد �أي قوة حتتل وطنه وت�سلب
حريته وتعتدي على حقوقه .و�إن
هذا احلق يف الن�ضال ،يُ�سمى
�أ�صحابه (حماربو احلرية) ،على
اعتبار �أنهم ال يحاربون من �أجل
العنف ،بل لأن قوى �أكرب منهم
قد �أجربتهم على خو�ض احلرب

النتزاع احلرية وال�سالم.
لقد قلت مرارا ب�أن اال�رسى
ق�ضية يعود جذورها �إىل
ما قبل ذاك الوعد امل�ش�ؤم
ب�سنوات ،و�أن تاريخها �سبق
"هزمية "1967وما قبل "نكبة
 ،"1948وارتبطت مبقاومة
ال�شعب الفل�سطيني للغزاة
ومب�سريته الكفاحية من �أجل
احلرية واال�ستقالل .لذا ف�إن
الرواية الفل�سطينية يجب �أن تبد�أ
ف�صولها من بعيد ومنذ �أن عرف
الفل�سطيني ال�سجون ووقع فيها
ريا ،و�أن االعتقاالت وعرب
�أ�س ً
مراحلها الزمنية املت�سل�سلة
يجب �أن ت�ؤرخ يف املو�سوعة
الفل�سطينية ب�شكل متكامل
لتبقى احلقيقة را�سخة يف الوعي
اجلمعي للأجيال املتعاقبة ،على
اعتبار �أن ق�ضية الأ�رسى معل ًما
من معامل الق�ضية الفل�سطينية
وجزءا �أ�صيال من التاريخ
الفل�سطيني املقاوم .هذا يف
حال تناولنا لتاريخ ال�شعب
الفل�سطيني ومقاومته البا�سلة
عرب الع�صور املا�ضية ،ومازال
ذلك اليوم الذي توثق فيه كل
االعتقاالت واجلرائم
تلك
التي �أقرتفت بحق املعتقلني
الفل�سطينيني ينتظر القدوم.
�أما ان كان احلديث مقت�رصاً على
ال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي
فالرواية يجب �أن تبد�أ من العام
 ،1948ومن اخلط�أ ا�ست�سهال
الأمر واحلديث عن االعتقاالت
االحتالل
ا�ستكمال
منذ
الإ�رسائيلي لباقي الأرا�ضي
الفل�سطينية يف العام .1967
ولطاملا �أن حديثنا اليوم يف
ح�رضة "وعد بلفور" والذكرى
الثانية بعد املئة للر�سالة التي
�أر�سلها اللورد "�أرثر جيم�س

بلفور يف الثاين من ت�رشين ثاين/
نوفمرب عام  ،1917والتي وعد
فيها اليهود ب�إن�شاء وطن قومي
لهم يف فل�سطني .ذاك الوعد
امل�ش�ؤوم ،وعد من ال ميلك ملن
ال ي�ستحق ،فمن الأهمية مبكان
تناول ق�ضية الأ�رسى منذ ذاك
التاريخ ،ويجب �أال ن�سقط الفرتة
املمتدة من العام 1948-1917
من التاريخ ،من حيث الأحداث
وامل�س�ؤولية التاريخية لربيطانيا
عن تلك الفرتة وما تخللها من
جرائم اقرتفت بحق الفل�سطينيني
وخا�صة الأ�رسى واملعتقلني.
ان الرواية الفل�سطينية يف �رسدها
للتاريخ تنتقل مبا�رشة من العام
 1917اىل العام  1948دون التوقف
�أمام املحطات املف�صلية خالل
فرتة االنتداب الربيطاين ،حيث
يتم احلديث عن "وعد بلفور"
وما ترتب عليه من احتالل
فل�سطني وقيام دولة االحتالل
على جزء كبري من الأرا�ضي
الفل�سطينية ،وما حلق بال�شعب
الفل�سطيني من م�صائب وجمازر
وت�رشيد وتهجري وقتل وابادة
جماعية واعتقاالت جماعية
..الخ من اجلرائم التي اقرتفتها
ال�صهيونية بحق الفل�سطينيني
ومن ثم �سلطات االحتالل ،وهذه
م�س�ؤولية بريطانيا التي يجب �أن
تعتذر على ما قام به "بلفور" وما
ترتب على ذلك طوال العقود
املا�ضية.
نعم لي�س مطلوب منها االعتذار
فقط� ،أو تعوي�ض  ال�ضحايا من
الفل�سطينيني فح�سب ،وامنا عليها
ومن واجبها �أن ت�سعى اىل معاجلة
ذاك اخلط�أ التاريخي وم�سح �آثار
اجلرمية وم�آ�سي ما ترتب عليها
من خالل دعمها حلق ال�شعب
الفل�سطيني يف العودة وتقرير
م�صريه واقامة دولته الفل�سطينية

امل�ستقلة .لي�س هذا وذاك فقط،
وامنا وبالإ�ضافة اىل كل ذلك فان
عليها �أن تتحمل امل�س�ؤولية
الكاملة عما اقرتفته من جرائم
بحق الفل�سطينيني خالل الفرتة
املمتدة من العام .1948-1917
لقد ورثت دولة االحتالل عن
االنتداب الربيطاين الكثري من
ال�سجون واملعتقالت ،وعلى
�سبيل املثال ال احل�رص ع�سقالن
والرملة وامل�سكوبية و�رصفند
وعتليت ،كما ورثت �أي�ضا
العديد من القوانني املجحفة
والقرارات الظاملة واالجراءات
التع�سفية التي ما زالت قائمة
ومعمول بها حتى يومنا هذا
كاالعتقال الإداري مثال ،الذي
جعلت منه �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي و�سيلة للعقاب
اجلماعي وقاعدة �أ�سا�سية يف
تعاملها مع الفل�سطينيني .فيما
املتتبع للأحداث واملتمعن
باحلقبة التاريخية ()1948-1917
على وجه اخل�صو�ص  يلحظ
وبو�ضوح كم هي امل�أ�ساة كبرية
واجلرائم فظيعة التي اقرتفت
يف عهد االنتداب الربيطاين بحق
الفل�سطينيني عامة والأ�رسى
واملعتقلني خا�صة الذين تُقدر
�أعدادهم من قبل امل�ؤرخني
والباحثني بع�رشات الآالف،
حيث كانت االعتقاالت وعمليات
االحتجاز اجلماعي ت�شكل ظاهرة
خطرية.
لقد ا�ستعملت �سلطات االنتداب
الربيطاين �سيا�سة القب�ضة
احلديدية والقمع الهمجي و�أ�شد
الأ�ساليب عنفا وق�سوة وقمعا
يف معاملة الفل�سطينيني ،و�أن
هذه ال�سيا�سة كانت تت�صاعد
كلما انتف�ض  الفل�سطينيون،
بهدف قمعهم وردعهم وحماولة
تركيعهم وثنيهم عن املطالبة

بحقوقهم امل�رشوعة .فات�سعت و�سط ميدان البلدة ،و�أن اعدام
حمالت االعتقاالت التي ال�شهداء الثالثة ،ف�ؤاد حجازي،
طالت الرجال وال�شبان والن�ساء عطا الزير وحممد جمجوم
والأطفال ،و�أن�شئت املزيد من عام ،1930كان مثاال ،لكنه لي�س
ال�سجون واملعتقالت وزج بها الأول ومل يكن الأخري.
�آالف املعتقلني الذين تعر�ضوا �إن ه�ؤالء وغريهم ،ممن م ّروا
لتعذيب وح�شي كال�رضب بتجربة االعتقال وتعر�ضوا
واجللد وفرك اخل�صيتني وحرق للتعذيب واالعدام ،بل �أن
القدمني وال�شبح وكي الأج�سام احلقبة الزمنية ()1948-1917
وخلع الأظافر وحرق ال�شوارب بكل ما �شهدته من جرائم بحق
واللحى ،وت�سليط الكالب اجلائعة الفل�سطينيني عامة واملعتقلني
َ
حتظ – بتقديري-
لنه�ش حلوم املحتجزين ،وفر�ض  خا�صة ،مل
التعري الكامل على الرجال �أثناء باهتمام كاف من الباحثني
االقتحامات و�أمام الآخرين ويف وامل�ؤرخني وحتى ال�سيا�سيني
ال�ساحات العامة �أحيا ًنا ،ومن واحلقوقيني ،الأمر الذي يتطلب
ثم ت�شكلت املحاكم الع�سكرية حتر ًكا جادا لتوثيقها من جانب،
وفر�ضت خاللها الغرامات ومالحقة بريطانيا وحما�سبتها
املالية الباهظة ،و�صدر عنها على ما اقرتفته من جرائم
قرارات و�أحكام تع�سفية ،ومئات بحق الفل�سطينيني يف عهد
الأحكام بالإعدام ،باجلملة ودون االنتداب الربيطاين ،من جانب
رحمة ،بحق معتقلني بينهم كثري �آخر ،بجانب مطالبتها بتحمل
من ال�شيوخ والن�ساء والفتيان ،م�س�ؤولياتها عما نتج عن "وعد
و�أن ق�سما خف�ض  حكمه �إىل بلفور" و�آثاره املدمرة وما حلق
امل�ؤبد و�أم�ضى �سنوات قاب ًعا بال�شعب الفل�سطيني من م�آ�سي
بني جدران ال�سجن ،وق�سما بعد "النكبة".
كبريا من ه�ؤالء (يُقدر عددهم ويبقى احلق الفل�سطيني هد ًفا
باملئات) نفذ فيه حكم الإعدام لكل الأحرار يف العامل ،واحلق ال
�شنقًا ،يف �ساحة ال�سجن �أو ي�سقط بالتقادم

نت�ضامن مع الأ�سرى امل�ضربني عن الطعام ونرف�ض اعتقالهم الإداري

قال �سيادة املطران عطا اهلل حنا
رئي�س ا�ساقفة �سب�سطية للروم
االرثوذك�س اليوم ب�أنه هنالك اربعة
ا�رسى يوا�صلون ا�رضابهم املفتوح
عن الطعام يف �سجون االحتالل
بينهم اال�سرية هبة اللبدي وذلك
رف�ضا العتقالهم االداري  .ان

اال�رسى امل�رضبني عن الطعام
هم ا�سماعيل علي واحمد
زهران وم�صعب الهندي وهبة
اللبدي حيث ان احوالهم ال�صحية
تتفاقم يوما بعد يوم وال�سلطات
االحتاللية ترف�ض انهاء اعتقالهم
االداري  .اما اال�سرية هبة اللبدي

فقد مت نقلها اىل احد م�ست�شفيات
مدينة حيفا وهي تعاين من و�ضع
�صحي يزداد تعقيدا وتدهورا يوما
بعد يوم  .اننا نوجه نداء حارا
اىل كافة امل�ؤ�س�سات احلقوقية
واالن�سانية يف عاملنا ب�رضورة
متابعة ملف اال�رسى امل�رضبني

عن الطعام و�رضورة العمل على
االفراج عنهم ب�أ�رسع وقت ممكن ،
كما اننا نرف�ض االعتقال االداري
التع�سفي الظامل ونعرب عن
ت�ضامننا وتعاطفنا مع اال�رسى
امل�رضبني عن الطعام كما اننا
نلتفت اي�ضا اىل ا�رسهم ونقف اىل

جانبهم يف املحنة التي ميرون بها
ويف هذه الظروف الع�صيبة التي
يعي�شون فيها .اننا مت�ضامنون
مع اال�رسى امل�رضبني عن
الطعام كما ومع كافة اال�رسى
واملعتقلني يف �سجون االحتالل
 .و�سن�ستمر يف اي�صال ر�سالتنا

اىل كافة ارجاء العامل ب�رضورة
التحرك ال�رسيع النقاذ اال�رسى
امل�رضبني عن الطعام وغريهم
فه�ؤالء هم ابطالنا ورموز حرية
�شعبنا ومن واجبنا جميعا ان نقف
اىل جانبهم وان ن�ؤازرهم ق�ضيتهم
العادلة .
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مدير موقع "فل�سطني خلف الق�ضبان" املخت�ص ب�ش�ؤون الأ�سرى

�سيادة املطران عطا اهلل حنا :

الأ�سري ال�شاعر والروائي با�سم خندقجي
يدخل عامه الـ  16يف الأ�سر

نت�ضامن مع الأ�سري حممد احللبي الذي
منحته االمم املتحدة لقب رجل االن�سانية

قال مدير موقع "فل�سطني خلف الق�ضبان" املخت�ص ب�ش�ؤون الأ�سرى ،عبد النا�صر فروانة� ،أن الأ�سري "با�سم
خندقجي" ،ال�شاعر والروائي الفل�سطيني ،وع�ضو اللجنة املركزية حلزب ال�شعب الفل�سطيني ،يدخل اليوم عامه
ال�ساد�س ع�شر يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي ب�شكل متوا�صل .و�أ�ضاف� :أن الأ�سري /با�سم "حممد �صالح" �أديب
خندقجي 36( ،عام ًا) ،من �سكان مدينة نابل�س ،وينحدر من عائلة منا�ضلة ،وكان قد اعتقل من منزله يف مثل هذا
اليوم الثاين من ت�شرين ثاين/نوفمرب عام  ،2004بتهمة مقاومة االحتالل وامل�شاركة يف عملية �سوق الكرمل الفدائية
التي قتل فيها ثالثة من الإ�سرائيليني.
تقرير �إعالم الأ�سرى

وحكم عليه يف ال�سابع من
�سبتمرب عام  2005بال�سجن
امل�ؤبد (مدى احلياة) ثالث
مرات ،ويقبع حاليا يف
�سجن هدارمي املركزي.
وخالل فرتة �سجنه تويف
والده عام  .2016و�أو�ضح
فروانة ب�أن الأ�سري با�سم،
در�س ال�صحافة والإعالم
يف جامعة النجاح الوطنية،
ومتيز خالل فرتة درا�سته
اجلامعية بالن�شاط الوطني
واحليوية داخل وخارج
اجلامعة ،و�أجاد كتابة
الأدب املقاوم وال�شعر
امللتزم والق�صائد الوطنية
املعربة،
والروايات
وا�صدر العديد من
الكتب الأدبية واملقاالت

والأ�شعار.
والق�صائد
 .و�أ�شار اىل �أن الأ�سري
"با�سم" ومنذ اعتقاله
عام  ،2004مل ي�ست�سلم
لل�سجن وق�سوة ال�سجان
ومعاملته ال�سيئة ،و�صعوبة
والإجراءات
الظروف
القمعية ،فوا�صل كتاباته
امللتزمة ،و�أبدع يف كلماته
احلما�سية ،وخط قلمه
�أروع الق�صائد والأ�شعار
والروايات ،ف�ش ّكل �صوتا
للأ�رسى وجرحهم النازف،
ومن �أبرز كتاباته داخل
ال�سجون:
(م�سودات عا�شق وطن)
وهي عبارة عن جمموعة
مقاالت حتاكي الواقع
والهم الفل�سطيني.
(هكذا حتت�رض الإن�سانية)

وهي عبارة عن جتربة
الأ�سري الفل�سطيني داخل
ال�سجون وهمه اليومي.
(�شبق الورد �أكليل العدم )
 ديوان �شعر بعنوان :طرقعلى جدران املكان
 ديوان �شعر بعنوان:طقو�س املرة الأوىل.
 -ديوان بعنوان� :أنفا�س

ق�صيدة ليلية.
 درا�سة عن املر�أةالفل�سطينية
 كتاب بعنوان� :أناالإن�سان نداء من الغربة
احلديدية.
 رواية (م�سك الكفاية)التي �صدرت عن الدار
العربية للعلوم يف بريوت.

 رواية (خ�سوف بدرالدين) و�صدرت عن دار
الآداب يف بريوت
 رواية (�أنفا�س �إمر�أةخمذولة) �صدرت عن
الدار الأهلية يف عمان.
ودعا فروانة جهات
االخت�صا�ص وامل�ؤ�س�سات
املعنية �إىل تبني واحت�ضان
جتارب الأ�رسى الثقافية
والأدبية ،ودعم �إنتاجاتهم
الأدبية
و�إبداعاتهم
والثقافية ،والتي �شكلت
مبجموعها ظاهرة عنوانها
"�أدب ال�سجون" .وخا�صة
جتربة الأ�سري "با�سم
خندقجي" الذي حطم
جدار ال�سجن بكتاباته،
وح ّول زنزانته اىل غرفة
عمليات ثقافية و�أدبية.

" علي ف�ضيل " �أنت حي يا �أخي  ،يا من حملت الوجع ..
بقلم  /م�صطفى النبيه
�أن تكون حمارباً يف زمن
ال�صمت ومتد يديك
للمتعبني وتن�رش ورودك
�أفكاراً حتلق يف ال�سماء
لي�ستنري بها احلاملني
� ،أن حتمل وجع الأمة
العربية وحتارب وتكون
القلب الكبري الذي يحمي
امل�ست�ضعفني و ينت�رص
لفل�سطني وللإن�سان فالبد
�أن تكون "على ف�ضيل
" الرجل الذي �سيبقى
فار�ساً للحق  .ثائراً ميوت
واقفاً كالنخيل  ،روحاً
ت�سقي النا�س معرفة وحباً
 .يغزونا احلزن  ،ير�سم يف
مالحمنا ق�صائد الوجع
 ،فنبقى غرباء عن �رسد
احلكاية  ،نحب�س دموعنا
وم�شاعرنا لنخفي �أحزاننا

وك�أن املوت مل ي�سقنا
الوجع يف غزة ومل يقطف
كل �صباح خري ما فينا  ،لكن
ما حدث �شيء غريب  ،ال
�أعلم ما الذي �أ�صابنا كيف
انقب�ض قلبي وان�سكبت
دموعي و�أنا �أقر�أ ما كتب
الأ�صدقاء وهم يرثون
رجل املحبة الذي �سيبقى
حملقاً يف ف�ضاء الأحرار
 ..وك�أننا يف هذا الزمان
�أ�صبحنا نفتقد لهذا النوع
من الرجال الأوفياء
لوطنهم و�أمتهم العربية
 ..احلقيقة �أنني �أدرك �أن
الذي ميوت يبقى نوراً يف
قلب من يحبه  ,لكن رجل
املواقف ال�صادق ال�صبور،
اخليل الثائر الذي �سيبقى
�صوته �صهي ً
ال يحرك
الأفئدة  ..املرحوم
"على ف�ضيل " كان �شم�س

ت�رشق على العامل ب�أفكاره
ومواقفه التي تنه�ض
بالرجال ونحن نودع �أباً
جليل كامل من الإعالميني
 ،كان مدر�ستهم و�صوتهم
النظيف والقلب الذي
ي�سقيهم حباً � ..أ�شعر
بالفرح لأين �أكتب عن
بطل الكلمة احلرة ،رغم
�أنني مل �ألتق بهذا الرجل
الذي لن ميوت ،لكن
مواقفه الإن�سانية ت�شدين

 ..فالإن�سان فكرة حتلق
واملواقف ال�صادقة �أفكاراً
�ستحمي من يزرعها
والفقيد غر�س ثورة يف
القلوب والعقول  ..قر�أت
ما كتب عنه و�سمعت
عن مواقفه النبيلة اجتاه
وطنه الذي نحبه ،جزائر
ال�شهداء والثورة  ..كما
�شاهدت مواقفه اجتاه
فل�سطني فكانت الق�ضية
الفل�سطينية حا�رضه يف

جممع " ال�رشوق " التي
كان مديرها العام ..
فل�سطني ق�ضيته التي
لن يتنازل عنها ،اجتهد
املغفور له على توفري
الدعم الإعالمي واملايل
لفك احل�صار عن غزة
املكلومة ،فكان �أ�سطول
احلرية �سبباً لدخول �أول
قافلة جزائرية نظمتها
حركة الإر�شاد والإ�صالح
برعاية جممع ال�رشوق
وحتت �أ�رشاف الراحل "
على ف�ضيل " ..فلروحه
الطاهرة من فل�سطني كل
احلب و ال�سالم و من �أهل
غزة الدعاء له باملغفرة
 ..فالرجال
والرحمة
ال�رشفاء �،أ�صحاب الكلمة
ال�صادقة التي تزلزل
عرو�ش الطواغيت لن
متوت يوماً.

اعرب �سيادة املطران عطا اهلل
حنا رئي�س ا�ساقفة �سب�سطية
للروم االرثوذك�س لدى ا�ستقباله
اليوم وفدا من م�ؤ�س�سة الر�ؤية
العاملية عن ت�ضامنه وتعاطفه
مع اال�سري حممد خليل حممد
احللبي مدير م�ؤ�س�سة الر�ؤيا
العاملية يف قطاع غزة والذي
مت اعتقاله قبل ثالثة اعوام ومت
التنكيل به بطريقة تتنافى والقيم
االخالقية واالن�سانية النبيلة .
اال�سري حممد احللبي اعتقل
بتاريخ  2016/6/15خالل عودته
لقطاع غزة حيث مت احتجازه يف
حاجز ايرز وكان اعتقاله �صدمة
كبرية ال�رسته وال�صدقاءه ولكل
من عرفه  ،وقد ك ّر�س حياته يف
خدمة عائلته واطفاله حيث كان
متفانيا يف خدمة امل�ؤ�س�سة التي
عمل على ر�أ�سها ول�سنوات عديدة
 .اننا ننا�شد ونطالب كافة الهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلقوقية بالعمل على
االفراج عن اال�سري حممد احللبي
الذي اعتقل يف �سجن ع�سقالن
والذي تعر�ض فيها للتعذيب على
مدار  52يوما وبعدئذ نُقل اىل
�سجن رميون  .اننا نعرب عن
ت�ضامننا وتعاطفنا مع اال�سري

حممد احللبي الذي منحته االمم
املتحدة لقب رجل االن�سانية
اما االحتالل فيوا�صل اعتقاله
التع�سفي  .كما اننا نعرب عن
ت�ضامننا وتعاطفنا مع عائلته يف
غزة والتي تعي�ش حالة قلق وخوف
على �صحة ابنها والذي تعر�ض
للتعذيب كما تعر�ض غريه اي�ضا
من اال�رسى املنا�ضلني للتعذيب
اي�ضا  .ان م�ؤ�س�سة الر�ؤيا العاملية(
 )world visionيجب ان تقوم
بدورها امل�أمول يف الدفاع عن
�شخ�صية خدمت هذه امل�ؤ�س�سة
بكل تفان واخال�ص وال يجوز
الر�ضوخ للت�ضليل االحتاليل الذي
يحر�ض على �شبابنا ومنا�ضلينا
 .ان اال�سري حممد احللبي كان
يتعاون وب�شكل وثيق مع الكنائ�س
وامل�ؤ�س�سات امل�سيحية يف غزة
وكانت تربطه �صداقة متينة مع
االباء االجالء هناك كما ومع
كافة �رشائح املجتمع الغزي  .اما
ال�رسته الكرمية فنقول ف�أنتم ل�ستم
وحدكم  ،ف�شعبنا يقف اىل جانبكم
كما يقف اىل جانب جميع ا�رسانا
ومعتقلينا يف �سجون االحتالل ولن
ن�ألو جهدا يف اي�صال ر�سالتكم اىل
حيثما يجب ان ت�صل .

حمكمة عوفر ترف�ض ا�ستئناف اال�سري
مرعي وتبقي اعتقاله الإداري
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين ،ان حمكمة عوفر
الع�سكرية ،رف�ضت �إ�ستئناف
الهيئة املقدم لإنهاء الإعتقال
الإداري للأ�سري االردين عبد
الرحمن مرعي .واو�ضحت الهيئة
ان قرار حمكمة عوفر برف�ض
الإ�ستئناف� ،أرفق بت�أكيد الإعتقال
الإداري للأ�سري مرعي ملدة �أربعة
�شهور  .وقالت الهيئة� " :إن الأ�سري
مرعي يواجه �أو�ضاعا �صحية
�صعبة للغاية ،فهو م�صاب ب�رسطان
يف اخلاليا الدهنية بالوجه منذ
عام  ،2010وهو بحاجة ما�سة

ملتابعة طبية حثيثة حلالته،
ولإجراء فحو�صات طبية دورية،
لكن منذ �أن مت اعتقاله تعر�ض
لإهمال طبي ،ومل يُجر له �أي
فحو�صات طبية ،ومل يُقدم له �أي
جرعات عالجية".يذكر ان الأ�سري
الأردين عبد الرحمن عدنان
مرعي ( 29عاما) والقابع حال ًّيا
يف معتقل "عوفر" الإ�رسائيلي،
�أعتقل بتاريخ بتاريخ 2019/9/2
�أثناء توجهه حل�ضور حفل زفاف
�أحد �أقاربه يف ال�ضفة الغربية عرب
معرب الكرامة ،و�صدر بحقه قرار
غعتقال �إداري ملدة � 4شهور.

االحتالل يعتقل وزير القد�س فادي الهدمي
بعد اقتحام منزله واالعتداء عليه

قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين،
�أن قوة من خمابرات و�رشطة االحتالل
الإ�رسائيلي داهمت �صباح اليوم ،منزل
وزير �ش�ؤون القد�س فادي الهدمي،
يف حي ال�صوانة يف القد�س املحتلة.
و�أفادت الهيئة� ،أ ّن قوات االحتالل

اعتقلت الهدمي بعد تفتي�ش منزله
واالعتداء عليه ودفعة امام عائلته.
يذكر� ،أ ّن هذه هي املرة الثالثة التي
يتم اعتقال "الهدمي" ومداهمة منزله
غري ع�رشات اال�ستدعاءات منذ توليه
من�صب وزير القد�س.
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ريا�ضة
احتاد بلعبا�س � /شبيبة القبائل

املكرة �أمام �إلزامية الفوز والكناري
ال�ستغالل و�ضع املحليني

احتاد العا�صمة � /شبيبة ال�ساورة

�أبناء �سو�سطارة يتطلعون للبوديوم وال�ساورة للتدارك
يحت�ضن ملعب عمر حمادي ببولوغني �أم�سية اليوم لقاء فريقي احتاد العا�صمة و�شبيبة ال�ساورة الذي يندرج
�ضمن ت�سوية اللقاء املت�أخر عن اجلولة اخلام�سة من الرابطة املحرتفة ب�سبب التزام النادي العا�صمي بامل�شاركة
القارية هذا املو�سم ،وي�سعى العبو االحتاد على ا�ستغالل عاملي الأر�ض واجلمهور من �أجل تدعيم الر�صيد
بثالث نقاط ثمينة يف �سباق العودة بقوة �إىل املراكز املتقدمة من جدول الرتتيب� ،أين ميلك االحتاد الفر�صة
من �أجل مزاحة املناف�سني يف كوكبة املقدمة واالرتقاء �إىل املركز الثالث
عي�شة ق.
يف حال حتقيق الفوز باعتبار �أنه
�سريفع حينها ر�صيده �إىل  13نقطة
منا�صفة رفقة اندية مولودية
وهران� ،شبيبة القبائل و�شبيبة
ال�ساورة ،اين يدرك التعداد �أهمية
االنت�صار اليوم ردا على العراقيل
التي تالحقهم من الناحية الإدارية
يف ظل غياب الأموال وعدم
ا�ستالم امل�ستحقات املالية التي
يدينون بها للإدارة العاجزة عن
ت�سوية الأمور يف �أقرب فر�صة،
ولهذا الغر�ض ف�إن رفقاء القائد
حممد ملني زمامو�ش ي�رصون

على موا�صلة الريتم العايل
والت�أكيد على معنوياتهم العالية
واال�ستفاقة بعد مرورهم مبرحلة
فراغ ق�صرية ،قبل �أن ينتف�ضوا
بتحقيق انت�صارين على التوايل
�أمام �أهلي برج بوعريريج وجنم
مقرة ،هذا الأخري تفوقوا عليه
بعقر الديار وفر�صتهم ثمينة
لت�سجيل الفوز الثالث على التوايل
من �أجل الت�أكيد على ال�صحوة
ولعب الأدوار الوىل هذا املو�سم،
خا�صة و�أن احتاد العا�صمة ي�سعى
�إىل ت�سجيل �أكرب عدد من النقاط
وا�ستغالل اللقاءات املت�أخرة التي
يف حوزته من �أجل التقدم يف �سلم

الرتتيب ومزاحمة الرائد �شباب
بلوزداد.
و�سوف تعرف ت�شكيلة املدرب
بالل دزيري عودة الالعب ه�شام
بلقروي الذي ا�ست�أنف التدريبات
اجلماعية بعد ال�شفاء من الإ�صابة
التي كان يعاين منها ،حيث �سيكون
جاهزا حت�سبا ملقابلة اليوم ،بينما
يتوا�صل غياب وليد عرجي الذي
�أجرى عملية جراحية م�ؤخرا.
يف املقابل ،ي�سعى الزوار �إىل
العودة بنتيجة �إيجابية من تنقلهم
�إىل العا�صمة باعتبار �أن التعادل
�سيكون كافيا لت�شكيلة «ن�سور
اجلنوب» من �أجل االنفراد

باملركز الثالث يف جدول الرتتيب،
حيث يعول �أ�شبال املدرب اليامني
بوغرارة �إىل جتاوز الهزمية التي
�سقطوا فيها اجلولة املن�رصمة
�أمام ن�رص ح�سني داي وتفادي
ال�سقوط يف فخ الهزمية الثانية
على التوايل ،من �أجل املوا�صلة
يف التم�سك بلعب الأدوار الأوىل
بالبطولة الوطنية ،و�سوف تعرف
املقابلة غياب واحد لل�ساورة
يتمثل يف املهاجم حامية الوحيد
الذي مل يعد �إىل التدريبات ب�سبب
عدم التعايف من الإ�صابة.

الالعبون تراجعوا عن مقاطعة التدريبات

احتاد بلعبا�س يتلقى �إعانة مالية من ال�سلطات املحلية

تلقى نادي احتاد بلعبا�س خربا
�سارا �أم�س ب�إفراج �سلطات
مدينة بلعبا�س عن �إعانة مادية
تناهز مبلغا بقيمة  4ماليري
�سنتيم �ست�ساهم يف م�ساعدة
الفريق على ت�سديد م�ستحقات
الالعبني املت�أخرة منذ فرتة،
ووعدت ال�سلطات املحلية ملدينة
بلعبا�س ،مبنح النادي �إعانة �أخرى
يف القريب العاجل ،لتهدئة الأمور

داخل االحتاد وحتفيز الالعبني
لتحقيق نتائج �إيجابية ،خا�صة
و�أن الفريق مقبل على خو�ض
مباريات م�صريية يف البطولة
الوطنية� ،أين تراجع الالعبون عن
موا�صلة اال�رضاب عن التدريبات
بعدما تلقوا �ضمانا باحل�صول
على امل�ستحقات املالية التي
يدينون بها ،والرتكيز على
التح�ضري للمقابلة الهامة التي

تنتظرهم اليوم يف مواجهة �شبيبة
القبائل �ضمن اللقاء املت�أخر عن
اجلولة ال�ساد�سة ،ويراهن النادي
البلعبا�سي �أي�ضا من خالل هذه
الإعانة التي �أ�ضيفت المتيازات
�أخرى يح�صل عليها من �سلطات
مدينة بلعبا�س ،على ت�سديد
مكاف�آت املباريات ومواجهة �أزمة
الديون املت�أخرة.
ق.ر.

اجلولة  11من الرابطة املحرتفة الثانية

الرائد يوا�صل العزف املنفرد الزيانيون والزرقاء
يوا�صالن املطاردة

يوا�صل نادي اوملبي املدية يف
ال�سيطرة على �صدارة جدول
ترتيب الرابطة املحرتفة الثانية
بعد الفوز الثالث على التوايل
الذي حققه �أول ام�س والذي
جلبه من خارج القواعد على
ح�ساب امل�ضيف �شبيبة بجاية
بهدفني لواحد� ،أين عاد بثالث
نقاط ذهبية �سمحت له مبوا�صلة
العزف املنفرد يف ال�صدارة
خا�صة بعد االنت�صار الذي حققه
الو�صيف وداد تلم�سان على

ح�ساب الغريق احتاد احلرا�ش،
وهي النتائج التي جاءت يف �صالح
الرائد والو�صيف واملالحق �أمل
الأربعاء بدوره والذي يوا�صل
االنتفا�ضة وحتقيق �سل�سلة
النتائج الإيجابية بعدما عاد
بتعادل ثمني من التنقل الذي
قاده �إىل غرب البالد على
ح�ساب امل�ضيف �أوملبي ارزيو،
�ساهم يف بقاءه �ضمن ثالثي
املقدمة ويحافظ على املركز
الثالث يف جدول الرتتيب� ،أين

تعقدت و�ضعية فريقي �شبيبة
بجاية واحتاد احلرا�ش على اثر
نتائج جولة �أول �أم�س ويبقيان يف
منطقة اخلطر جلدول الرتتيب،
بينما فوت ال�صاعد اجلديد
فر�صة ال�صعود على املركز
الثالث على انفراد .يف املقابل،
تنف�س فريق امل بو�سعادة
واحتاد عنابة ال�صعداء وابتعدا
عن منطقة اخلطر بف�ضل الفوز
ال�صعبة الذي حقق الأمل على
ح�ساب دفاع تاجنانت يف مقابلة

جمنونة انتهت بثالثة �أهداف
لهدفني ،يف املقابل عاد �أبناء
مدينة «بونة» بتعادل ثمني من
عا�صمة ميا قورايا على ح�ساب
مولودية بجاية ،بينما �سقط
جمعية اخلروب يف فخ الهزمية
بعد ثالث لقاءات على التوايل
دون خ�سارة وذلك عندما انهزم
خاردج الدجيار �أّمام جمعية
وهران ،بينما عاد �رسيع غليزان
بتعادل �أمام مولودية العلمة.
ع.ق.

يلتقي احتاد بلعبا�س و�شبيبة
القبائل يف مقابلة مت�أخرة عن
اجلولة ال�ساد�سة من الرابطة
املحرتفة الأوىل والتي يحت�ضنها
ملعب  24فيفري  ،1956حيث
تعترب املواجهة هامة لت�شكيلة
االحتاد الذي ال ميلك خيارا
�آخر �سوى حتقيق الفوز
واحل�صول على النقاط الثالث
لدعم الر�صيد واخلروج من
منطقة اخلطر� ،أين �ستكون هذه
املواجهة طوق النجاة لت�شكيلة
«املكرة» من �أجل ترك ثالثي
امل�ؤخرة وهم الذين يتواجدون
يف املركز ما قبل الأخري،
والفوز اليوم �سوف يجعلهم
يتنف�سون قليال وي�صعدون �إىل
املركز الثامن مبتعدين  3نقاط
عن ثالث املهددين بال�سقوط،
وتراجع العبو النادي عن
الإ�رضاب ومقاطعة التدريبات،
حيث عادوا �إىل العمل والرتكيز

على مواجهة اليوم ،بحثا عن
تدارك الهزمية يف �آخر جولة
�أمام احتاد بلعبا�س.
يف املقابل ،يتنقل العبو
«الكناري» �إىل غرب البالد
بحثا عن العودة بنتيجة �إيجابية
من ال�سفرية ال�صعبة التي
تنتظرهم� ،أين يعملون على
ت�أكيد اال�ستفاقة التي حققوها
يف اجلولة املن�رصمة على
ح�ساب جمعية عني مليلة ،بعد
هزميتني متتاليتني وذلك من
خالل ا�ستغالل الو�ضعية ال�صعبة
التي مير بها املناف�س والتغلب
عليه يف عقر الديار ،و�سوف
يتوا�صل غياب احلار�س عبد
القادر �صاحلي عن املناف�سة
رغم عودته �إىل جو التدريبات
بعد �إنهاء املقاطعة ،وطي
�صفحة خالفه مع �إدارة الرئي�س
�رشيف مالل.
عي�شة ق.

اال�إدارة ترف�ض �إعانة مالية من املجل�س
البلدي

مولودية وهران يعاقب
حامية ومكاوي

قرر جمل�س �إدارة مولودية وهران
برئا�سة �سي طاهر �رشيف الوزاين
معاقبة الالعبني حممد الأمني
حامية وزين الدين مكاوي ،وذلك
ب�سبب �إخاللهما بالنظام العام،
وخرقهما القانون الداخلي
للنادي ،وكان مكاوي قد تلقى
بطاقة حمراء فيمباراة فريقه
يف الدوري �ضد نادي بارادو،ما
ت�سبب يف معاقبته من قبل جلنة
االن�ضباط ب�إيقافه  4مباريات
كاملة،فيما عرب حاميةعن غ�ضبه
ب�سبب تغيريه من قبل املدرب ،ما
دفع باملدير العام �إىل �إحالتهما
للمجل�س الت�أديبي ،وا�ستقر
�أع�ضاء املجل�س الت�أديبي ،على
توجيه �إنذار �شديد اللهجة
للثنائي مع خ�صم �أجرة �شهرية،
وحتويلهما للتدرب رفقة الفريق
الرديف ملدة  15يوما ،وي�شار �إىل
�أن �رشيف الوزاين كان قد �أكد
خالل اجتماعه بالالعبني� ،أنه
لن يتالعب بالق�ضايا االن�ضباطية
ولن ي�سمح لأي العب بالإخالل
بالنظام العام.
يف �سياق منف�صل� ،أعرب جمل�س

�إدارة مولودية وهران عن
ا�ستيائه ال�شديد من ال�سلطات
املحلية ملدينة وهران ب�سبب
جتاهلها الفريق ورف�ضها تقدمي
الدعم من �أجل مواجهة الأزمة
املالية اخلانقة للنادي ،ومير
النادي الوهراين بواحد من
�أ�صعب موا�سمه يف الدوري
اجلزائري ب�سبب �شح املداخيل،
وقلة م�صادر التمويل �إ�ضافة
�إىل ح�صول بع�ض امل�ساهمني
ال�سابقني على �أحكام ق�ضائية
ل�سحب حوايل ملياري �سنتيم من
الر�صيد البنكي للفريق ،ورف�ض
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ا�ستالم
�إعانة من املجل�س البلدي
لوهران قدرها ملياري �سنتيم
باعتبارها �إهانة للمولودية
و�إنقا�صا من قيمته ،خا�صة وان
العديد من الفرق ح�صلت على
�إعانات �أكرب بكثري ،وهدد م�سريو
املولودية با�ستقالة جماعية ،يف
حال وا�صلت ال�سلطات املحلية
�صمتها �إزاء الو�ضعية املالية
ال�صعبة التي يتخبط بها الفريق
هذا املو�سم.
ق.ر.
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ريا�ضة

بلقبلة مر�شح للعودة �إىل اخل�ضر يف الرتب�ص املقبل

�إ�صابة بن �سبعيني لي�ست خطرية
وبلما�ضي يتنف�س ال�صعداء
تلقى الناخب الوطني جمال بلما�ضي �أخبارا �سارة بعدما نقلت تقارير �إعالمية �أملانية �أم�س
عدم خطورة الإ�صابة التي يعاين منها الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �سبعيني والتي كان
تلقاها على م�ستوى الفخذ خالل مقابلة ناديه بوري�سيا مون�شغالدباخ وبوري�سيا دورمتوند
التي لعبت الأ�سبوع املن�صرم حل�ساب الدوري الأملاين ،حيث �أو�ضح امل�صدر نف�سه �أن بن �سبعيني
لن يغيب طويال ومنتظرة عودته هذا الأ�سبوع �إىل التدريبات بعدما كان غاب �أول ام�س عن
مواجهة ناديه وبايرن ليفركوزن يف «البوند�سليغا»
عي�شة ق.
ب�سبب خ�ضوعه �إىل الراحة
وهو الذي يتعافى بطريقة
مريحة من الإ�صابة التي
يعاين منها وبالتايل �سيكون
على موعد مع االندماج
يف التدريبات اجلماعية مع
زمالئه يف الفريق ب�صفة

عادية ،باعتبار �أن عودته
�إىل امليادين مرتقبة نهاية
الأ�سبوع املقبل �ضمن مباراة
اجلولة املقبلة من الدوري
الأملاين.
ارتاح امل�س�ؤول الأول على
العار�ضة الفنية الوطنية
بعد الأخبار املفرحة التي
و�صلته من �أملانيا باعتبار

�أنه يعترب بن �سبعيني
ركيزة �أ�سا�سية يف ت�شكيلة
«اخل�رض» وهو الذي ين�شط
مع كتيبة املنتخب الوطني
مدافعا �أي�رس ،حيث �سيكون
خريج �أكاتدميية بارادو
حا�رضا يف قائمة الت�شكيلة
الوطنية التي �سوف يفرج
عنها بلما�ضي خالل الأيام

جريدة ليكيب اختارته رجل املقابلة

ديلور ي�ساهم يف رميونتادا مونبلييه
ويطيح ب�أوكيدجا
�سجل الالعب الدويل
اجلزائري �أنديه ديلور عودة
قوية �إىل املناف�سة وذلك
مب�ساهمته يف تفادي ناديه
مونبلييه ال�سقوط يف فخ
الهزمية خارج القواعد �أمام
ميتز حل�ساب مناف�سة الدوري
الفرن�سي التيب جرت �أول
�أم�س� ،أين �ساهم ديلور يف
التعادل الثمني الذي عاد به
رفقا�ؤه من ملعب مواطنه
احلار�س �ألك�سندر اوكيدجا
الذي �صعد مع ناديه هذا
املو�سم �إىل «الليغ ،»1وقدم
مهاجم املنتخب الوطني

مقابلة قوية جنح خاللها من
قلب الطاولة على �أ�صحاب
الأر�ض بعدما كانوا مت�أخرين
يف النتيجة بثنائية نظيفة،
قبل �أن يقل�ص ديلور النتيجة
بت�سجيل هدف جميل يف
مرمى مواطنه ،ومنح زميله
�سامبيا الكرة احلا�سمة التي
جاء منها هدف التعادل
و�أنقذ بالتايل مونبلييه من
�شبح ال�سقوط يف خ�سارة
جديدة تعقد و�ضعيته يف
الدوري الفرن�سي.
وتلقى ديلور الإ�شادة من
طرف الإعالم الفرن�سي بعد

الأداء القوي الذي قدمه يف
مباراة ميتز ،وهو الذي مت
و�صفه برجل «الرميونتادا»
يف املقابلة بعدما �أعاد
فريقه من بعيد وجنح يف قلب
الطاولة واخلروج من املباراة
بالتعادل بعد ت�أخره يف
النتيجة بهدفني دون رد ،حيث
اختارته جريدة «ليكيب» رجل
اللقاء بعدما منحته �أف�ضل
عالمة يف اللقاء 7نقاط ،وهو
الذي ي�ؤكد من مقابلة �إىل
�أخرى علو كعبة وامكانياته
الكبرية يف اخلط الهجومي.
عي�شة ق.

بينما ي�شارك احلكم بن براهم يف ك�أ�س �إفريقيا لأقل من � 23سنة

الفيفا تختار غربال وغوراري
لإدارة مونديال الأندية

ي�شارك ثنائي التحكيم
م�صطفى غربال ومقران
غوراري يف �إدارة مقابالت
مناف�سة ك�أ�س العامل للأندية
املقرر �إقامتها خالل الفرتة
ما بني  11و 22دي�سمرب
املقبل يف قطر ،حيث
تلقت االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم مرا�سلة من
طرف االحتاد الدويل للعبة
ب�ش�أن اختيار جلنة التحكيم
التابعة لها للثنائي ال�سالف
ذكره من �أجل امل�شاركة
يف مونديال الأندية ،وهما
اللذان كانا �شاركا م�ؤخرا
يف �إدارة مباريات ك�أ�س
�إفريقيا للأمم التي جرت
ال�صائفة املا�ضية يف
م�رص وعاد التاج القاري

بلقبلة والذي يتواجد �ضمن
القائمة املو�سعة للخ�رض
املعنية بالرتب�ص املقبل
املقرر الأ�سبوع املقبل يف
مركز حت�ضري املنتخبات
الوطنية ب�سيدي مو�سى،
حيث ك�شفت م�صادر من
الفاف �أنه ال ي�ستبعد �أن يرفع
مدرب اخل�رض العقوبة عن

املقبلة واملعنية بخو�ض
انطالقة الت�صفيات امل�ؤهلة
�إىل ك�أ�س �إفريقيا للأمم
 2021يف الكامريون بخو�ض
لقائي زامبيا وبوت�سوانا يف
�أول جولتني من الت�صفيات.
من جهة �أخرى ،ال ي�ستبعد �أن
ت�شهد قائمة بلما�ضي عودة
الالعب امل�ستبعد هاري�س

بلقبلة بعدما كان ا�ستبعده
عن �صفوف اخل�رض ال�صائفة
املا�ضية خالل ترب�ص قطر
لأ�سباب ان�ضباطية وحرمه
من امل�شاركة يف مناف�سة
«الكان» ،ووا�صل ا�ستبعاده
عن الرتب�صني الأخريين
واللذان �شهدا برجمة ثالث
مقابالت ودية �أمام منتخبات

البنني ،الكونغو الدميوقراطية
وكولومبيا� ،أين ي�سجل بلقبلة
بداية مو�سم موفقة يف
�صفوف ناديه بري�ست وال
ي�ستبعد �أن ي�ستنجد بلما�ضي
جمددا بخدماته يف ظل
اجتاهه نحو ا�ستبعاد العب
ني�س الفرن�سي ه�شام بوداوي
ب�سبب تراجع م�ستواه.

جابو �سيكون �ضمن الوفد ومعني بخو�ض املقابلة

مولودية اجلزائر ي�شد اليوم الرحال نحو
العراق مرورا بالدوحة
ي�شد فريق مولودية اجلزائر
اليوم الرحال نحو العراق
من �أجل التح�ضري للمقابلة
التي تنتظره �أمام نادي القوة
اجلوية حل�ساب ذهاب الدور
ثمن النهائي من البطولة
العربية للأندية� ،أين يتوجه
العبو املولودية �إىل العراق
عرب مطار الدوحة قبل �شد
رحلة ثانية منها نحو مدينة
�أربيل التي تقع �شمال العراق
وتعترب عا�صمة منطقة

كرد�ستان� ،أين مت حتويل
امللعب الذي يحت�ضن
مواجهة الفريقني من مدينة
كربالء نحو املو�صل قبل
ان تعرت�ض �إدارة النادي
العا�صمي ب�سبب الأو�ضاع
الأمنية غري امل�ستقرة التي
تعرفها العراق قبل ان ين�صاع
االحتاد العربي ملرا�سلة
املولودية ويح ّول املقابلة
نحو مدينة �أربيل� ،أين يعول
العبو املولودية �إىل العودة

بنتيجة �إيجابية من العراق
من �أجل ت�سهيل مهمتهم قبل
موعد مقابلة الإياب التي
يلعبونها يف ار�ض الوطن.
وتبقى م�شاركة الالعب عبد
امل�ؤمن جابو يف املقابلة
غري م�ؤكدة ب�سبب غيابه
عن �آخر ح�صتني تدريبيتني
لت�شكيلة «العميد» ب�سبب
معاناته من نزلة برد قوية
جعلت طبيب النادي يطالبه
بالركون �إىل الراحة ،غال

�أن املدرب الفرن�سي برنارد
كازوين قرر �أخذ �صانع �ألعابه
معه �ضمن الوفد املعني
بال�سفر �إىل العراق وهو الذي
تلقى تطمينات من الطاقم
الطبي بجاهزيته للعودة �إىل
التدريبات �أين ال ي�ستبعد �أن
يكون ا�ست�أنف �أم�س وخا�ض
احل�صة التدريبية ب�صورة
عادية و�سيكون جاهزا للعب
اجلمعة املقبل.
عي�شة ق.

ماندي يقود ريال بيتي�س للعودة بالتعادل من
�سانتياغو برنابيو

قاد الالعب الدويل اجلزائري
عي�سى ماندي ناديه ريال
بيتي�س �إىل العودة بتعادل
ثمني من معقل نادي ريال
مدريد «�سانتياغو برنابيو»
خالل املواجهة التي خا�ضها
الناديان اول ام�س حل�ساب
اجلولة  12من الدوري

الفرن�سي ،حيث افرتقا على
التعادل ال�سبي ،وقدم مدافع
اخل�رض دورا حا�سما يف اخلط
اخللفي للنادي الأندل�سي
ووقف باملر�صاد لهجمات
جنوم النادي امللكي و�ساهم
يف حماية عرين ناديه من
خالل التدخالت املوفقة التي

قام بها من �أجل قطع الكرات
عن العبي الريال ومنعهم من
الو�صول �إىل �شباك حار�س
ريال بيتي�س ،على جانب
قيامه بدور كبري يف بناء اللعب
من الدفاع نحو الو�سط مع
فريقه وحتويل اخلطر على
احلار�س البلجيكي كورتوا،

حيث لقي الثناء من املنتقدين
يف «الليغا» بعد م�ساهمته
يف �إحباط حماوالت الريال
ومنعه من حتقيق الفوز الذي
كان ميني به النف�س ق�صد
ا�سرتجاع ال�صدارة من الغرمي
نادي بر�شلونة �إال �أنه ف�شل يف
ذلك.
ع.ق.

بطولة اجلزائر للتن�س لدى الأكابر

تتويج ريحان وبوجادي يف مناف�سات الفردي
�إىل النخبة الوطنية حتت
�إ�رشاف الناخب الوطني
جمال بلما�ضي ،وقدما
م�ستويات لقيا عليها الثناء
من املتتبعني ،حيث �سيكون
غربال حكما رئي�سيا بينما
غوراري حكما م�ساعدا.
�إىل جانب ذلك ،مت اختيار
احلكم الدويل حللو بن براهم

من اجل �إدارة مباريات ك�أ�س
�إفريقيا للأمم لفئة اقل من
� 23سنة والتي حتت�ضنها
م�رص خالل الفرتة املمتدة
ما بني  11و 22نوفمرب
املقبل� ،أين �سيكون املمثل
الوحيد للتحكيم اجلزائر يف
املناف�سة القارية.
ع.ق.

فاز ال�شابان يو�سف ريحان
من نادي املجمع البرتويل
ويا�سمني بوجادي جمعية
الأمن الوطني بلقبي الفردي
لبطولة اجلزائر �أكابر وكربيات
التي اختتمت �أول ام�س بنادي
متيجة ببوفاريك ،ويف الفردي
رجال فاز ريحان على عبد
احلق حمر العني بنتيجة ،3-6
. 0-6و�رصح ريحان قائال :

« اوال� ،أحمد اهلل على هذا
التتويج ،اعترب ان النهائي مع
حمر العني كان معقدا وكان
يتعني عليا البقاء مركزا منذ
الوهلة الأوىل ،االن �س�أ�ست�أنف
التدريبات وابد�أ التح�ضري
لال�ستحقاقات املقبلة �سيما
الألعاب املتو�سطية 2021
بوهران» ،ولدى ال�سيدات عاد
اللقب �إىل يا�سمني بوجادي

عقب فوزها يف النهائي
امام اينا�س بكرار املجمع
البرتويل بنتيجة ،3-6 ، 3-6
و�رصحت بوجادي قائلة �« :أنا
جد �سعيدة بعد فوزي باللقب
الوطني الذي جاء بعد خم�س
خ�سارات متتالية يف النهائي،
�أرى �أن امل�ستوى الفني لهذه
البطولة كان رفيعا بتواجد
النخبة الوطنية يف ريا�ضة

التن�س وريا�ضيي خمتلف
املنتخبات الوطنية ،بذلت
كل ما يف و�سعي منذ انطالق
املناف�سة لتحقيق الفوز
وحاولت ت�سيري م�شواري يف
هذه البطولة لقاءا بلقاء ،الآن
يتعني عليا العمل اكرث والرتكيز
حتى يت�سنى يل الدخول اجليد
يف الدورات الدولية املقبلة».
ق.ر.

14

الإثنني  04نوفمرب  2019املوافـق ل  07ربيع الأول

ريا�ضة دولية

ماين ينقذ ليفربول من فخ �أ�ستون فيال
جنا املت�صدر ليفربول من
هزمية �أوىل له هذا املو�سم
وح ّول ت�أخره �أمام م�ضيفه
�أ�ستون فيال بهدف �إىل فوز
بنتيجة � 1-2ضمن اجلولة
 11من الدوري الإجنليزي
املمتاز ،و�سجل امل�رصي
حممود ح�سن تريزيغيه
هدف �أ�ستون فيال بالدقيقة
 ،21وعادل �أندي روبرت�سون
للفريق ال�ضيف بالدقيقة
 87من �صناعة ال�سنغايل
�ساديو ماين الذي تعملق
و�أحرز هدف الفوز يف الوقت
ال�ضائع ،ورفع ليفربول ر�صيده
يف ال�صدارة �إىل  31نقطة
بفارق  6نقاط �أمام حامل
اللقب مان�ش�سرت �سيتي الذي
بدوره فاز على �ساوثهامبتون
فيما جتمد ر�صيد �أ�ستون
فيال عند النقطة � ،11سنحت
فر�صة لأ�ستون فيال الفتتاح
الت�سجيل يف الدقيقة الأوىل،
عندما و�صلت الكرة �إىل
الغازي على حدود منطقة

اجلزاء ،ف�سدد كرة مل يجد
احلار�س الربازيلي �ألي�سون
بيكر �صعوبة يف ال�سيطرة
عليها ،ومل ي�ستطع ليفربول
اال�ستفادة من ا�ستحواذه
املتوا�صل على الكرة ،حتى
الدقيقة  16عندما رفع
هندر�سون الكرة لريتقي لها
ماين ب�صعوبة ومتر حماولته
بجانب املرمى ،وتقدم
�أ�ستون فيال يف النتيجة
بالدقيقة  21عندما نفذ
ماكجني ركلة حرة ،ك�رس
تريزيغيه من خاللها م�صيدة
الت�سلل و�سدد مبا�رشة بني

قدمي �ألي�سون الذي حاول
ردها دون فائدة ،و�ألغى
احلكم هدفا لفريمينو يف
الدقيقة  28بعد اال�ستعانة
بتقنية الفيديو التي �أو�ضحت
ت�سلل املهاجم الربازيلي
مب�سافة ال ت�ستحق الذكر.
وانطلق ليفربول يف ال�شوط
الثاين باح ًثا عن التعادل،
ف�أر�سل ماين كرة عر�ضية نحو
فريمينو الذي ذهبت حماولته
فوق املرمى بالدقيقة ،47
ريا
وكاد ت�شامربلني يرتك ت�أث ً
فور ًيا لكن مينجز وقف
�أمام ت�سديدته يف الدقيقة

 ،67واقرتب ليفربول من
معادلة النتيجة يف الدقيقة
 ،74عندما و�ضع فريمينو
الكرة �أمام الالنا الذي �سدد
بعيدًا عن املرمى ،وا�شتعل
امللعب ،حتى �أتى هدف
الفوز بالدقيقة الرابعة من
الوقت ال�ضائع ،عندما نفذ
�ألك�سندر�-أرنولد �رضبة ركنية
قابلها ماين من و�ضعية �صعبة
لتذهب الكرة يف الزاوية
البعيد ملرمى �أ�ستون فيال.
وا�صل ت�شيل�سي �سل�سلة
نتائجه الإيجابية و�ض ّم
واتفورد �إىل قائمة �ضحاياه
و�سجل لت�شيل�سي تامي
،1-2
ّ
�أبراهام والأمريكي كري�ستيان
بولي�سيت�ش يف حني و ّقع
الإ�سباين جريارد ديلوفو من
ركلة جزاء هدف واتفورد
الوحيد ،ورفع فريق «البلوز»
ر�صيده �إىل  23نقطة يف
املركز الثالث يف حني جت ّمد
ر�صيد واتفورد عند  5نقاط
يف املرتبة  20والأخرية.

�سقط ريال مدريد يف فخ
التعادل ال�سلبي �أمام �ضيفه
ريال بيتي�س يف معقل امللكي
«�سانتياغو برنابيو» يف �إطار
مناف�سات اجلولة  12من
الليغا ،وبهذا التعادل رفع
ريال مدريد ر�صيده �إىل
 22نقطة يف و�صافة جدول
الرتتيب بفارق الأهداف خلف
ا ُ
ملت�صدر بر�شلونة ،ورفع ريال
بيتي�س ر�صيده �إىل  13نقطة
يف املركز  ،14ومل ي�ستغل
املرينغي خ�سارة بر�شلونة
�أمام ليفانتي للعودة لل�صدارة،
ليُهدي الكبار غرناطة ال�صاعد
حديثا الفر�صة لل�صدارة حال
حقق االنت�صار �أم�س �أمام
ريال �سو�سييداد.
ك�شرّ ريال مدريد عن �أنيابه

ُمبك ًرا ،وجنح البلجيكي �إيدين
هازارد يف ت�سجيل هدف يف
الدقيقة  8لكن حكم املباراة
�ألغاه بداعي الت�سلل بعد اللجوء
�إىل تقنية الفيديو ،وجاء �أول
تهديد من ريال بيتي�س عرب
الفرن�سي نبيل فقري ،الذي
ا�ستقبل متريرة يف منطقة
اجلزاء و�سدد كرة قوية مرت
بجانب القائم الأي�رس للحار�س
كورتوا يف الدقيقة  ،20و�أهدر
كرمي بنزمية فر�صة ت�سجيل
الهدف الأول لريال مدريد،
حيث ا�ستقبل كرة عر�ضية يف
منطقة جزاء بيتي�س من زميله
كارفاخال لكن ت�سديدته
مرت بجانب القائم الأمين
للحار�س روبلي�س يف الدقيقة
 ،35و�أهدر الربازيلي رودريغو

فر�صة حقيقية للت�سجيل،
حيث ا�ستلم كرة يف منطقة
اجلزاء ،لكنه �سدد بقوة
لت�صطدم الكرة بدفاع بيتي�س
وتتحول �إىل ركنية يف الدقيقة
 ،60ووا�صل ريال مدريد
�إهدار فر�ص الت�سجيل،
حيث انطلق الظهري فريالند
ميندي بهجمة عك�سية وانفرد
باحلار�س روبلي�س لكن
ت�سديدته ا�صطدمت بال�شباك
اخلارجية ،وا�ستمرت �سيطرة
ريال مدريد على الكرة،
والتقدم للأمام �سع ًيا نحو هز
�شباك ال�ضيوف ،لكن دون �أي
فاعلية حقيقية على مرمى
احلار�س روبلي�س.
تلقى بر�شلونة �صفعة قا�سية
بخ�سارته خارج �أر�ضه �أمام

ليفانتي  ،3-1افتتح ليونيل
مي�سي الت�سجيل لرب�شلونة
من ركلة جزاء يف الدقيقة
 ،38ومن ثم �رضب ليفانتي
بغ�ضون  7دقائق ثالث مرات
عرب خو�سيه كامبانيا وبورخا
مايورال ونيمانيا رادويا،
و�ألغى احلكم هدفاً ثانياً
ملي�سي يف الدقيقة  74بعد
الرجوع �إىل تقنية امل�ساعدة
بالفيديو التي �أثبتت وجود
�أنطوان غريزمان مت�سل ً
ال
�أثناء تبادل الكرة مع
الأرجنتيني ،هذه اخل�سارة
الثالثة لرب�شلونة هذا املو�سم
فيما حقق ليفانتي فوزه الثاين
تواليا واخلام�س هذا املو�سم
فرفع ر�صيده �إىل  17نقطة
و�صعد �إىل املركز الثامن.

النادي امللكي يرف�ض هدية بر�شلونة

�إبراهيموفيت�ش يرتبط بوجهة مفاجئة بالكالت�شيو
ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل
�أم�س �أن ال�سويدي زالتان
�إبراهيموفيت�ش مهاجم لو�س
�أجنلو�س جاالك�سي ،ارتبط
باالنتقال �إىل نا ٍد جديد من
بني �أندية الكالت�شيو ،و�سبق
�أن ربطت بع�ض الأنباء
�إبراهيموفيت�ش باالنتقال
�إىل نابويل و�إنرت وميالن
وجوفنتو�س ،وقال والرت
�ساباتيني مدير بولونيا
يف ت�رصيحات �أبرزها

موقع «توتو مريكاتو ويب»
الإيطايل�« :إبراهيموفيت�ش
يريد االن�ضمام لنا ،ب�سبب
عالقته اجليدة مع �سيني�سا
ميهايلوفيت�ش» ،وينتهي العقد
احلايل لإبراهيموفيت�ش مع
لو�س �أجنلو�س غاالك�سي يف
دي�سمرب املقبل ،وبالتايل ف�إنه
ي�ستطيع االنتقال �إىل �أي نا ٍد
جما ًنا يف املريكاتو ال�شتوي
املقبل ،و�أ�ضاف �ساباتيني:
«الأمر لي�س م�ستحيلاً وميكن

�أن يحدث ب�سبب حالة املودة
التي تربطهما م ًعا» ،و�أمت:
«�إبراهيموفيت�ش يود م�ساعدة
ميهايلوفيت�ش يف بولونيا،
و�أ�ستطيع قول �إننا �سنبذل كل
جهدنا لتحقيق هذا اجلنون».
يذكر �أن ميهايلوفيت�ش
يعاين من الإ�صابة ب�رسطان
يف الدم ،ورغم ذلك ال
يزال يقود بولونيا ويح�رض
بع�ض مباريات الفريق هذا
املو�سم.

كورتوا :لن ن�ست�سلم واحلكم
حرمنا من ركلة جزاء
اعترب حار�س ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا �أن هناك
ركلة جزاء ب�سبب مل�سة يد مل حتت�سب ل�صالح فريقه يف
املباراة التي انتهت بالتعادل ال�سلبي �أمام ريال بيتي�س يف
اجلولة  12من الدوري الإ�سباين ،مقرا يف نف�س الوقت ب�أن
الالعبني مل يعد بو�سعهم معرفة ما �إذا كانت مل�سة يد �أم ال عقب التغيريات الأخرية يف
اللوائح ،وعقب انتهاء املباراة التي �أقيمت �أول �أم�س على ملعب �سانتياغو برنابيو ،قال
كورتوا�« :أعتقد �أنها ركلة جزاء لكن من املعقد الت�أكد من مل�سات اليد داخل منطقة اجلزاء»،
و�أ�ضاف «ر�أينا ما حدث يف غرفة تغيري املالب�س لكن املباراة انتهت وال ن�ستطيع االحتجاج
على �شيء مر وانتهى» ،وطالب العبو الريال باحت�ساب ركلة جزاء على ريال بيتي�س بداعي
وجود مل�سة على الالعب املغربي زهري ف�ضال.
و�أبدى احلار�س البلجيكي �أ�سفه على عدم جناح الريال يف هز ال�شباك لكنه �أبرز املباراة
اجليدة التي قدمها جويل حار�س ريال بيتي�س ،وقال« :ب�شكل عام قدمنا مباراة جيدة،
�أخط�أنا يف بع�ض التمريرات لكننا �صنعنا الكثري من الفر�ص وجويل قام بت�صديات جيدة جدا
ت�ستحق الإ�شادة» ،و�أردف الدويل البلجيكي« :من امل�ؤ�سف �أننا مل نحقق الفوز ،كنا نعلم ب�ش�أن
نتائج الفرق الأخرى وكنا نلعب بثبات ،افتقرنا للح�سم يف ت�سجيل الأهداف لكننا �سنتمكن يف
النهاية من حتقيق ذلك».
كما �أبرز كورتوا الندية التي تطغى على الليغا يف جولة خ�رس فيها البار�صا وتعادل الريال
واعترب �أن الفوز حاليا يف كرة القدم مل يعد �أمرا حم�سوما ولي�س بهذه ال�سهولة ،كانت لدينا
فر�ص لتحقيق الفوز لكننا مل ننجح يف ذلك» ،و�أ�ضاف�« :إنها فر�صة �ضائعة ،لن ن�ست�سلم الآن،
ونفكر حاليا يف الفوز مبباراة مهمة �أمام غاالتا�رساي».

حتديد املدة املبدئية
لغياب �سواريز
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س عن املدة املبدئية
لغياب الأوروغوائي لوي�س �سواريز مهاجم بر�شلونة عن
املباريات ب�سبب الإ�صابة ،وكان �سواريز غادر مباراة
فريقه �أمام ليفانتي اول �أم�س بعد  40دقيقة والتي
خ�رسها بر�شلونة بنتيجة � 3-1ضمن مناف�سات اجلولة  12من الليغا ،و�أعلن بر�شلونة �أن
�سواريز يعاين من �إ�صابة يف الع�ضلة النعلية لل�ساق اليمنى و�أن موعد عودته يعتمد على مدى
تعافيه من الإ�صابة ،ووف ًقا ل�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ،ف�إن مدة الغياب املبدئية ل�سواريز
�ستكون عن مباراتي �سالفيا براج يف دوري �أبطال �أوروبا و�سيلتا فيغو يف الليغا ،كما �أن
�سواريز لن يتواجد مع منتخب �أوروغواي خالل فرتة التوقف الدويل املقبلة خالل ال�شهر
اجلاري .يُذكر �أن بر�شلونة يحتل �صدارة ترتيب الدوري الإ�سباين بر�صيد  22نقطة بفارق
الأهداف عن ريال مدريد.

دي ليخت يعيد ال�صدارة جلوفنتو�س
ا�ستعاد نادي جوفنتو�س �صدارة الدوري الإيطايل �رسيعا من مناف�سه �إنرت ميالن بعد فوزه على
م�ضيفه وجاره تورينو � 0-1ضمن مناف�سات املرحلة  11من البطولة املحلية ،و�سجل الهولندي
ماتي�س دي ليخت هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  ،70وهو الأول يف  11مباراة خا�ضها يف جميع
امل�سابقات بقمي�ص جوفنتو�س املنتقل �إليه مطلع املو�سم من �أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي،
ورفع «البيانكونريي» حامل اللقب يف املوا�سم الثمانية املا�ضية ر�صيده يف ال�صدارة �إىل  29نقطة
بفارق نقطة واحدة �أمام �إنرت ،يف حني جتمد ر�صيد تورينو عند  11نقطة يف املركز .13
انق�ض �أ�صحاب الأر�ض منذ �صافرة البداية على �ضيوفهم و�أظهروا نية �أن لديهم غاية واحدة
وهي الفوز باملباراة ،فهددوا مرمى البولندي فويت�شيك ت�شي�سني �أكرث من مرة يف الدقائق
اخلم�س الأوىل ليدخل بعدها العبو جوفنتو�س يف �أجواء اللقاء ،وي�ستلموا زمام الأمور وت�صبح
بني مد وجزر بني الطرفني ،وتدخلت تقنية امل�ساعدة بالفيديو مرتني يف ربع ال�ساعة الأول
الأوىل جلوفنتو�س بعد ت�سديدة من الفرن�سي بليز ماتويدي حينما �سدد من خارج منطقة اجلزاء
لرتتطم بيد مواطنه �سواليهو مايته والثانية لتورينو بعدما �سقطت ت�سديدة �أندريا بيلوتي على يد
دي ليخت املتواجد على باب املرمى.
وارتفعت وترية املباراة يف ال�شوط الثاين ال�سيما جلهة جوفنتو�س الباحث عن ا�ستعادة �صدارته
ف�ضاعف من �ضغطه على مرمى �سرييغو الذي �أنقذ مرماه مرة جديدة من هدف حمقق بعدما
�أجه�ض ت�سديدة لرونالدو املنفرد ،و�أ�رشك املدرب ماوريت�سيو �ساري الأرجنتيني غوزالو
هيغواين بدالً من مواطنه ديباال يف اخر  30دقيقة على �أمل �أن ي�سفر ذلك عن فوز ي�ضمن له
البقاء على ر�أ�س الئحة الرتتيب قبل االنتقال �إىل العا�صمة الرو�سية ملواجهة لوكوموتيف مو�سكو
الأربعاء �ضمن اجلولة الرابعة من دوري �أبطال �أوروبا ،وكاد هيغواين �أن يحقق طموحات مدربه
لكن �سرييغو كان لت�سديدته ال�صاروخية باملر�صاد ( ،)69ف�أبعدها �إىل ركنية نفذها البو�سني
مرياليم بيانيت�ش لت�صل �إىل الأرجنتيني ف�أر�سلها �إىل دي ليخت املرتب�ص قرب املرمى وقابلها
بت�سديدة مق�صية يف املرمى (.)70
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بوح

فل�سطني واجلزائر نب�ض واحد يف قلب القد�س
قبل  36عاما ويف �أكتوبر حيث نزلت يف مطار بومدين الدويل ثالثة طائرات وعلى متنها الأ�سرى املحررين �أبطال معركة بريوت  ،1982والذين اعتقلت
«ا�سرائيل» ،كان ا�ستقبالهم الر�سمي وال�شعبي ي�شكل حكاية ال ميكن و�صفها بالكلمات ،وقد �ألقيت كلمات الرتحيب بهم وعلت الهتافات لهم ،ومل هذا
غريبا عن اجلزائر التي مثلت �ساحة تاريخية عمالقة ومفتوحة مل�ساندة ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته العادلة ،وانعك�س هذا على ال�شعب اجلزائري
حيث احتلت فل�سطني مكانة مميزة وخا�صة يف كل بيت جزائري،
د .مازن �صايف*  /كاتب
ومفكر فل�سطيني
وعمل الإعالم اجلزائري بكل
�أنواعه على االنت�صار للق�ضية
الفل�سطينية عامة ولق�ضية
الأ�رسى الفل�سطينيني يف
�سجون االحتالل خا�صة ،ومل
ت�ؤثر العوملة وتغيري موازيني
القوى وقطبية العامل والهيمنة
الأمريكية وال�ضعف العربي ،على
املوقف اجلزائري ،بل من العدل
واحلق وجوب �أن نذكر �أن الإعالم
اجلزائري يعترب ق�ضية فل�سطني
ق�ضية جزائرية بكل تفا�صيلها،
فهناك ت�شابه كبري بني معاناة
اجلزائريني لأكرث من قرن وربع
مع االحتالل الفرن�سي ،.ومعاناة
�شعبنا ونكبته مع الإحتالل
اال�رسائيلي ،مما �شكل ذلك
�أدبيات يف احلياة اجلزائرية،
لي�صبح الإعالم اجلزائري
احلا�ضنة الأكرب لق�ضية الأ�رسى،
ومتيز ذلك انطالقا من العام
 2009فلقد بد�أ �صدر املالحق
وال�صفحات الدورية واليومية
وب�أقالم فل�سطينية وعربية
ودولية تنا�رص حقوق ال�شعب
الفل�سطيني مما �شكل ر�أي عام
�إقليمي ودويل مقروء وم�سموع
ومرئي ،ولذا �أ�صبح �صوت الأ�سري
الفل�سطيني ،ينطلق من اجلزائر
لي�سمع العامل كله ماذا تعني
ق�ضية الأق�صى و�أنات الأ�رسى
ومطالبه العادلة وعنجهية وظلم
وعن�رصية ال�سجان اال�رسائيلي.
وجهان لعملة واحدة
اجلزائر ،دولة عربية �سجلت يف
التاريخ ح�ضورا ثائرا وبطوالت
�أجربت االحتالل على الرحيل
لذا فهي دائما قريبة من
احل�ضور والن�ضال واحللم والفعل
الفل�سطيني� ،إنها اجلزائر،
الدولة وال�شعب وق�صة املعاناة
من اال�ستعمار ،احت�ضنت القوات
والأ�رس الفل�سطينية حني �أجرب
الفل�سطيني �أن يغادر من لبنان
�إىل ال�شتات مرة �أخرى بعد
جمازر رهيبة وت�آمر وا�ضح �ضد
الوجود الفل�سطيني وال�صمود
العربي ،وبعد عدة �سنوات
كان احللم الفل�سطيني يقرتب،
و�صفقت اجلزائر كما �صفق كل
فل�سطيني بل كل عربي وبل كل
حر حني قالها الرئي�س ال�شهيد
ابوعمار « نعلن قيام دولة
فل�سطني وعا�صمتها القد�س
ال�رشيف « ،كان ذلك يف قلب
اجلزائر يف  15نوفمرب  1988مع
نهاية الإعالن عزفت مو�سيقيات
اجلي�ش اجلزائري الن�شيد
الوطني الفل�سطيني فدائي� ،إنها
اجلزائر احلرة حتت�ضن حرية

فل�سطني ودولتها وقيادتها ،ولهذا
لي�س غريبا �أن ينظر االحتالل
الإ�رسائيلي �إىل اجلزائر كعدو
رئي�سي  ،حتى �أن جولدا مائري
رئي�سة احلكومة الإ�رسائيلية
االحتاللية ال�سابقة كانت تقول
«من ح�سن حظ �إ�رسائيل �أنه
ال توجد حدود م�شرتكة مع
اجلزائر» ،وهي بالفعل م�صدر
خطر عليه لأن التاريخ القريب
يذكر �أن امل�شاركة اجلزائرية
دوما كانت والزالت املميزة
والقوية ،يف احلروب العربية
املتعلقة بن�رصة الق�ضية
الفل�سطينية� ،سواء على ال�صعيد
ال�سيا�سي والدبلوما�سي (ميالد
الدولة الفل�سطينية باجلزائر)
تطبيقا لل�شعار الر�سمي الذي
يرفعه كل جزائري حكومة
و�شعبا وقيادة « مع فل�سطني
ظاملة �أو مظلومة « ،ومن بداية
ا�ستقالل اجلزائر وحتررها من
قب�ضة اال�ستعمار رفع ال�شعار
الذي الزم �سيا�ساتها ودعمها
املطلق للحق الفل�سطيني « لن
ت�ستكمل اجلزائر ا�ستقاللها،
�إال با�ستقالل فل�سطني « ،يف
العام  2012ومن نيويورك
وحني ا�ستطاعت فل�سطني �أن
تنتزع اعرتافا دوليا ب�أنها ع�ضو
مراقب يف الأمم املتحدة ،وقفت
اجلزائر موقفا بطوليا ورائعا
وم�شكورا مع فل�سطني ،وبذلك
ربطت املا�ضي باحلا�رض،
فللجزائر قيادة وحكومة و�شعبا
مواقف بطولية وفارقة يف احلياة
وامل�سرية الن�ضالية الفل�سطينية،
فهي �أول دولة فتحت مكتبا
حلركة فتح يف العامل عام1964
وهي �أول من فتح مكاتب ملنظمة
التحرير الفل�سطينية مع ال�صفة
الدبلوما�سية الكاملة ،وهي �أول
دولة تعرتف بدولة فل�سطني
حينما اقر املجل�س الوطني
الفل�سطيني �إعالن اال�ستقالل
وكانت هذه الدورة منعقدة يف
اجلزائر ،واجلزائر �صاحبة �أول
طلقة ر�صا�ص انطلقت علي
االحتالل و�أول الدول التي قامت
بتدريب الع�سكريني الفل�سطينيني
واملتطوعني من منظمة
التحرير الفل�سطينية ،وال�شعب
الفل�سطيني لن ين�سى بل ي�ستذكر
بكل الفخر واالمتنان جلزائر
احلرية �أن الرئي�س الراحل
«هواري بومدين» قام برتتيب
زيارة الرئي�س الراحل ال�شهيد
يا�رس عرفات �أبوعمار التاريخية
�إىل الأمم املتحدة عام ،1974بل
ووفر له الطائرة التي �أقلته �إىل
هناك ،واليوم تقوم اجلزائر ببناء
االقت�صاد الفل�سطيني وتقدمي
امل�ساعدات الدورية لل�سلطة

الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني
ليتمكن من بناء دولته وبنيته
التحتية ،وهي من الدول العربية
امللتزمة بدفع ح�صتها املالية
املعتدة من جامعة الدول
العربية.
�أبو ف�ؤاد �أمني مقبول و خالد
�صالح
تتميز �سفارة دولة فل�سطني
يف اجلزائر مبجهودها القدرة
وامل�شهودة يف تعميق وتعزيز
العالقة اجلزائرية الفل�سطينية،
ولقد �أبدى الأخ املنا�ضل
«�أبوف�ؤاد» �أمني مقبول �سفري
دولة فل�سطني يف اجلزائر،
اهتماماَ خا�صا بر�سالتي
له ،ودعم �إهتمامي بالكتابة
مل�ؤمتر خم�ص�ص للعالقة
الفل�سطينية اجلزائرية ،وهنا
البد من ذكر الدور املميز
مل�س�ؤول ملف الأ�رسى يف
ال�سفارة الأخ املنا�ضل خالد
�صالح رئي�س اللجنة الإعالمية
للقد�س والأ�رسى يف اجلزائر
والذي ا�ستطاع �أن يوجه بو�صلة
الأقالم والعقول الفل�سطينية
�إىل اجتاه تفعيل ق�ضية الأ�رسى
�إعالميا وعربيا وعرب ال�صحف
اجلزائرية يف مالحق زاخرة
بالإبداع وامل�صداقية واالنتماء
احلقيقي لفل�سطني ولق�ضايا
املركزية ولق�ضية الأ�رسى
ك�أولوية �إن�سانية و�سيا�سية
وحقوقية و�إعالمية ،ونالحظ
تفاعل الإعالم اجلزائري ودعمه
لهذا التوجه ون�رشه املالحق
الدورية حول الأ�رسى على وجه
اخل�صو�ص  ،ويف العام 2013
حتدثت معي الأخت الإعالمية
القديرة �أ .حنان هانو وهي
تعمل �صحافية مبجلة ال�رشوق
العربي اجلزائرية ،و قد تبادلنا
النقا�ش حول هذه املالحق
و�أبدت اهتمامها و�إعجابها
وتفاعلها وقالت �أنها قر�أت كل
ما كتب يف امللحق من مقاالت
ومتابعات و�إح�صائيات  ،وتقدر
كافة اجلهود املبذولة يف هذا
االجتاه الإعالمي والدبلوما�سي،
وبل قالت �أن ال�شعب اجلزائري
يع�شق ال�صحافة املقروءة
و�أكدت على �أهمية ا�ستمرار
الر�سالة االعالمية الفل�سطينية
عرب كل املنابر اجلزائرية،
لف�ضح كل املمار�سات االحتاللية
�ضد ال�شعب الفل�سطيني عامة
والأ�رسى خا�صة ،ولقد �أعلنها
ال�شعب اجلزائري حكومة و�شعباً
ب�أن �أر�ض املليون ون�صف مليون
�شهيد ،ت�ؤكد للأبطال الأ�رسى،
�أنهم لي�سوا وحدهم ،بل اجلزائر

معهم يف معركتهم و�صربهم،
الدور اجلزائري
حقيقة مهما حتدثنا عن الدور
اجلزائري لفل�سطني الثورة
وال�سيا�سة والق�ضية ،لن نتمكن،
فهذا ال�شعب اجلزائري البطل
الذي يتميز ب�أنه قليل الكالم
كثري الفعل ،عا�شق لفل�سطني،
ولقد فتحت �أبواب اجلامعات
اجلزائرية لأبناء ال�شعب
الفل�سطيني من كل �أماكن
تواجدهم ،ومنحوا البعثات
العلمية ،بل فتحت الأرا�ضي
اجلزائرية ليتم تد�شني الثكنات
الع�سكرية لتخريج كفاءات
وقيادات ع�سكرية فل�سطينية،
حملت على �أعباءها م�سرية الثورة
والدخول �إىل �أر�ض الوطن وبناء
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية نواة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�رشيف،
حيث ا�ستمر الدور اجلزائري
الر�سمي والدبلوما�سي لدعم
القرار الفل�سطيني امل�ستقل
واحلق يف اعرتاف العامل بدولة
فل�سطني يف الأمم املتحدة ،وهنا
ن�سجل اعتزازنا وتقديرنا لدور
اجلزائر يف املحافل الإقليمية
والدولية ،وداخل م�ؤ�س�سات هيئة
الأمم املتحدة ،وتنبيهها الدائم
خلطورة امل�رشوع ال�صهيوين على
الوجود العربي والفل�سطيني ،و�أن
التهاون يف الذود عن فل�سطني
يعني التفريط يف �أوىل القبلتني
وثرى ال�شهداء ودرة ال�شام
ومهبط الأنبياء والر�سل.

من ق�ضية ا�رسنا ،يلتحم مع
املوقف الفل�سطيني ،ف�أ�رسانا
�أ�رسى الأمة  ،ولي�سوا �سجناء
عاديني ولي�س لهم �أية �صفة
�أخرى �سوى �أنهم �أ�رسى ن�ضاالت
هذه الأمة ال�شاخمة� ،إنهم مل
يقاوموا االحتالل �إال حفاظا
على الكرامة واملقد�سات  ،و بل
يف�ضحوا االحتالل الإ�رسائيلي
عدم
الذي ينتهج �سيا�سة
اعتبارهم �أ�رسى حرب  ،وبالتايل
فهي تتعامل معهم على �أنهم
�أرقام و قتله وخمربون و�إرهابيون
�أو خارجون عن القانون �أو
خطرون �أو �أع�ضاء يف تنظيمات
معادية ،وهذه الت�سميات ال
ت�ستخدمها �إ�رسائيل جزافا �أو
عبثا  ،فهي تتهرب من تطبيق
اتفاقية جنيف الرابعة ويف �شقها
املتعلق بحقوق الأ�رسى وحق
املدنيني حتت االحتالل ،ويف
نف�س الوقت �أي�ضا هي مل توقع
على هذه االتفاقيات حتى يومنا
هذا ،فهي خارج القانون الدويل
الإن�ساين.
�ستة �آالف �أ�سري
يوجد يف املعتقالت الإ�رسائيلية
ما يقارب ال�ستة �آالف �أ�سري
موزعني يف �سجون ومعتقالت
االحتالل ،ه�ؤالء الأ�رسى
الأبطال من كبار ال�سن وال�شباب
والن�ساء والأطفال مُتار�س عليهم
�إدارة ال�سجون االحتاللية هجمة
م�سعورة  ،وهناك الع�رشات يف
العزل االنفرادي ،وعلى ر�أ�سهم
قادة املعتقلني.

�إ�سرتاتيجية العالقات

�إن ق�ضية الأ�رسى يجب �أن
تكون �أوىل �أولوياتنا ،لأنهم
حماة امل�رشوع الوطني ،فهم
�سطروا التاريخ الوطني للق�ضية
بت�ضحياتهم
الفل�سطينية
و�صمودهم �أمام اجلالد ،ولي�س
من الغرابة �أننا نتحرك حني
يتحركون ،مع �أنه يجب �أن
نتحرك لهم ليتحرك العامل كله
معنا لأجل الرفع الظلم عنهم
و�إطالق �رساحهم  ،وهنا البد من
تو�سيع دائرة الت�ضامن مع احلركة

�أن الطبيعة املتميزة للعالقة
الفل�سطينية اجلزائرية ،مثال
على �إ�سرتاتيجية العالقات
مع الدول العربية والإ�سالمية
وقواها الوطنية والدميقراطية
والتقدمية ،وتفعيل �أ�شكال
الت�ضامن ال�شعبي العربي
ال�شعب
مع
والإ�سالمي
الفل�سطيني وق�ضيته ،ومن هذا
املنطلق ف�إن املوقف اجلزائري

الأ�سرية ،لت�ستمر ق�ضيتهم يف
كافة املحافل الدولية وف�ضح
اجلرائم التي متار�س بحقهم
من قبل �إدارة ال�سجون ،ومن
هنا تربز �أهمية الإعالم يف تلك
املعركة ،ولذلك ف�إن االعالم
اجلزائري هو �إعالم مقاوم �ضد
الظلم واالحتالل واالعتقال ،وهو
منرب الأحرار ،ويعزز الثقافة
الوطنية اخلا�صة بالأ�رسى
ومعاناتهم وحقوقهم  ،ويحت�ضن
�أفكار وكتابات النخب املثقفة
و�أ�صحاب الر�ؤى واملواقف من
الكتاب الفل�سطينيني حيث يوجد
�أكرث من  20كاتب وحملل �سيا�سي
وباحث و�صحفي لهم كتابات
دائمة يف الإعالم اجلزائري
وموزعني على ال�صحف واملواقع
االعالمية اجلزائرية.
تقدير موقف
ولأن للدور اجلزائري تقديرا
خا�صا ،ففي يوم الثالثاء
� ،2019/10/8سلم رئي�س الوزراء
حممد ا�شتية نيابة عن رئي�س
دولة فل�سطني حممود عبا�س،
و�سام جنمة القد�س ل�سفري
جمهورية اجلزائر الدميقراطية
ال�شعبية لدى م�رص ،ومندوبها
الدائم لدى اجلامعة العربية
حممد النذير العرباوي ،وي�أتي
ت�سلم ال�سفري اجلزائري الو�سام
تقديرا لدوره املتميز يف
تعزيز العالقات بني فل�سطني
واجلزائر ،وتثمينا جلهوده يف
دعم ال�شعب الفل�سطيني ون�رصة
ق�ضيته العادلة لنيل حريته
وا�ستقالله .
�إن حرية �أ�رسانا قادمة ودولتنا
الفل�سطينية قادمة ،هذه
قناعة فل�سطينية جزائرية
واميان را�سخ وعميق ،وكما �أن
زوال االحتالل وقيام الدولة
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س،
ا�سرتاتيجية �سيا�سية و�شعبية
ت�ؤمن بها اجلزائر حكومة و�شعبا،
وتدعمها يف كل امل�ؤ�س�سات
والهيئات الإقليمية والدولية.
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رواية «بيت القبطية»..

حجر ثقيل يف بركة الطائفية الراكدة
يف �أحدث رواياته «بيت القبطية» ينهال الروائي امل�صري �أ�شرف الع�شماوي مبعول الكلمات على
�أ�ضالع «مثلث الرعب» يف ال�سرد العربي ،الدين واجلن�س وال�سيا�سة ،ليحدث فجوة قد تفتح املجال
حلديث �أكرث �صدق ًا عن م�شكالت طال ال�سكوت عنها.
وكاالت
وتدور �أحداث الرواية ال�صادرة يف
� 239صفحة عن الدار امل�رصية
اللبنانية بالقاهرة يف �سنوات ما
قبل االنتفا�ضة ال�شعبية يف م�رص
عام  ،2011التي �أنهت حكم ح�سني
مبارك ،وت�ستعر�ض رحلة وكيل
نيابة حديث التخرج داخل �إحدى
القرى التي متثل منوذجاً م�صغراً
لأي مدينة �أو حمافظة مب�رص.
اختار امل�ؤلف للقرية م�رسح
الأحداث ا�سم «الطايعة» يف
داللة على �أنها دوماً مفعول بها
ال فاعل ،بل وي�سميها البع�ض
«التايهة» ،وي�شكل امل�سيحيون 80
 %من �سكانها لكن معظم الأرا�ضي
ملك للم�سلمني.
وي�صادف بطل الرواية نادر فايز
كمال منذ يومه الأول يف القرية
واب ً
ال من امل�شاكل واحلوادث
املثرية لل�شكوك منها القتل وحرق

املنازل واملحا�صيل وت�سميم
املا�شية ،لكنها تنتهي جميعاً
بعبارة واحدة «الفاعل جمهول»
رغم �أنه يبدو معلوماً لدى �أهل
القرية الذين ي�ؤثرون ال�صمت
ويعاجلون م�شكالتهم بطرق �أخرى
بعيدة عن القانون.
بتكرار احلوادث ومرور الأيام يبد�أ
وكيل النيابة يف فهم الأمور وربطها
ببع�ضها البع�ض ،اللعبة لها قواعد
�أخرى وحتركها �أطراف ذات
م�صالح من وراء ال�ستار ،من هذا
اجلانب املتع�صبون دينياً الذين
ي�ؤججون نار الفتنة بني امل�سلمني
وامل�سيحيني ،ومن اجلانب الآخر
الأمن الذي ي�ستغل الأحداث يف
�إثبات �أهمية وجوده و�إبقاء اجلميع
حتت ال�سيطرة.
ويجد نادر نف�سه حما�رصاً
ومدفوعاً نحو اتخاذ قرارات ال
يرتاح لها ،بعد �أن �صار احلديث
مك�شوفاً ،ال مواربة فيه ،حني

قال له �ضابط �رشطة «الزم ح�س
�سعادتك الأمني يكون �سابق
القانون بخطوة ،وطبعا معاليك
عارف طبيعة ال�شغل بتاعنا،
ت�سعني يف املية ُح�سن ت�رصف
وع�رشة يف املية قانون».
و�صدام القانون مع الطائفية
والنفوذ الأمني مل يعرب عنه
امل�ؤلف يف عجز وكيل النيابة عن
حتقيق العدالة فح�سب بل بلوره يف
�صورة �أعمق حني �أبرز يف �أكرث من
مقطع امل�سد�س الذي ي�ضعه نادر
حول خ�رصه ويفرت�ض �أن يت�سلح
به حلماية نف�سه لكنه يف الواقع
قدمي جداً وفارغ من الطلقات،
متاماً مثل القوانني التي عفا
عليها الزمن والأحكام الق�ضائية
التي ال تُنفذ.
هنا يطرح امل�ؤلف �س�ؤاالً حمورياً
يبدو �أنه يبلور معاناة وكيل النيابة
ال�شاب «هل الدين والقانون يف
خدمة املجتمع� ،أم �أن املجتمع

والقانون هما اللذان يف خدمة
الدين؟!!».
هدى القبطية
بالتوازي مع حكاية وكيل النيابة
نادر فايز كمال ي�رسد امل�ؤلف
حكاية هدى يو�سف حبيب ،وهي
املر�أة املق�صودة يف عنوان الراوية
«بيت القبطية».
وهدى فتاة م�سيحية مات والدها
وهي �صغرية فتزوجت �أمها من
�شاب ي�صغرها بع�رش �سنوات فما
كان منه �إال �أن اعتدى على االبنة،
وتتوا�صل م�أ�ساة الفتاة بزواجها
من رجل على غري دينها وال حتبه
لكنه الأن�سب للت�سرت على ما حدث
لها.
وتهرب هدى من قريتها دون
تخطيط م�سبق لتواجه املجهول
الذي يقودها �إىل قرية الطايعة،
وهناك ت�صبح مثل ورقة �شجر
تتقاذفها الرياح حتى يهديها القدر
حياة جديدة وزوجاً من دينها وبيتاً

جديداً ي�صبح مق�صداً للتربك من
امل�سيحيني وامل�سلمني على حد
�سواء ،ب�سبب �أفعالها الطيبة
ويطلق عليه «بيت القبطية».
لكن لأن احلياة لي�ست دائماً عادلة
يعود �شبح املا�ضي من جديد
ليطل بر�أ�سه وتتعكر حياة هدى
التي تتحول بني ليلة و�ضحاها من
امر�أة مربوكة و�صاحلة �إىل منبوذة
من الكني�سة ومتهمة يف ق�ضية
زنا.
وي�ستخدم م�ؤلف الرواية التحوالت
التي حدثت يف حياة هدى خالل
فرتة ق�صرية يف جت�سيد ما قد
يعانيه املرء يف حياته ب�سبب ديانته
التي مل يخرتها من الأ�سا�س،
وكذلك يعجز عن تغيريها ب�سبب
قيود املجتمع.
ويف حديث بينها وبني نف�سها تقول
هدى «مل �أعد �أ�ستطيع العي�ش يف
الظل ،حياتي كلها على هام�ش
ال�سعادة واال�ستقرار ،هاربة دائماً

من �أ�شباح كثرية ،فقر وظلم وقهر
وا�ضطهاد ،وهي ال تتوانى عن
مطاردتي وتلحق بي دوماً ،ملاذا
يتعامل معي القدر كنبتة رقيقة،
يُطلق رياحه نحوي كل حني
لتتالعب بي؟ هل لو انقلبت حجراً
�صلداً بال م�شاعر لكان حايل
�أف�ضل ولنعمت باال�ستقرار؟».
ورغم �أن نادر وهدى التقيا يف
بداية الرواية وجمعتهما بع�ض
املواقف ف�إن لقاءهما يف النهاية
كان هو االختبار احلقيقي لالثنني
داخل قاعة املحكمة وحتت �سقف
العدالة.
رواية (بيت القبطية) هي الثامنة
مل�ؤلفها �أ�رشف الع�شماوي الذي
يعمل بالأ�سا�س قا�ضياً ،وتُرجمت
بع�ض �أعماله �إىل لغات �أجنبية كما
بيعت حقوق ملكيتها لتتحول �إىل
�أعمال �سينمائية وتلفزيونية.

للكاتب اليمني وجدي الأهدل

«ال�شارقة للكتاب» يحت�ضن يف يومه الأول ندوات
«التعبئة» ..جمموعة ق�ص�صية جديدة عن دار
حوارية وجل�سات ثقافية وور�ش تعليمية
ها�شيت �أنطوان

�شهدت فعاليات اليوم الأول من
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب،
الذي انطلق الأربعاء ،بتنظيم من
هيئة ال�شارقة للكتاب يف مركز
�إك�سبو ال�شارقة وي�ستمر �إىل 9
نوفمرب(اجلاري ،حتت �شعار «افتح
كتاباً تفتح �أذهاناً ،جل�سة حوارية
بعنوان «�صيادو اجلوائز».
وجمعت اجلل�سة الكاتبة والناقدة
اللبنانية مينى العيد ،والكاتب
الأنرثبولوجيا
يف
والباحث
ال�سيا�سية املغربي حممد املعزوز،
والروائية والأكادميية ال�سورية
�شهال العجيلي ،والروائية العراقية
مي�سلون هادي.
وتطرق �ضيوف اجلل�سة �إىل مفهوم
�صيادي اجلوائز ،ودور اجلائزة
يف حتفيز الكاتب �أو تثبيطه� ،إىل
جانب �سلبيات اجلوائز و�إيجابياتها
وقدرة جلان التحكيم وخربتها يف
اختيار الأف�ضل من الأعمال الأدبية
املقدمة �ضمن معايري تعتمد
التخ�ص�ص وال�شفافية.
وناق�ش معر�ض ال�شارقة الدويل يف
ندوة واقع الرواية الأفريقية التي
تعترب جزءاً �أ�صي ً
ال من مكونات
الأدب يف القارة ال�سمراء ،والآثار
التي حتدثها اجلغرافيا مببدعيها
والق�ضايا التي تتعلق بتعدد اللغات
الناطقة يف بلدانها ،وغياب اللغة
الأ�صلية عن امل�رشوع الأدبي
والهموم التي تالزم العاملني فيها.
�ضمت الندوة احلوارية التي كانت
بعنوان «الرواية الأفريقية» الروائي
الإريرتي حجي جابر ،والنيجريي

نامدي �إهريمي ،اللذين تطرقا �إىل
العامل اجلغرايف ودوره يف اختزال
هوية الأدب الروائي ،و�أثر الكتابة
باللغات الأجنبية دون اللغات
الأ�صلية على �إي�صال الثقافات
املحلية للعامل ،وتعريف القارئ مبا
متتلكه البالد الأفريقية من تنوع
ح�ضاري ومعريف.
من ناحية �أخرى ،تعلم زوار معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب يف دورته
� 38أ�سا�سيات ر�سم فن الكوميك�س،
خالل ور�شة تفاعلية قدمها
الفنان الإماراتي علي الك�شواين
يف حمطة الق�ص�ص امل�صورة
وا�ستهدفت تعريف الزوار بهذا
النوع من الفن الذي يعد من �أ�شهر
الفنون الت�صويرية يف العامل ،والتي
تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على ال�رسد
الق�ص�صي بوا�سطة ال�صور.
وق ّدم الفنان للم�شاركني طريقة
ر�سم الكوميك�س باتباع ثالث
خطوات �أ�سا�سية تبد�أ من الر�سم
الأويل ل�صورة يراد حتويلها �إىل
كوميك�س ،ثم ر�سم تفا�صيل ال�صورة
�رشط �إبقاء القلم على اللوحة ،ومن
ثم حتويلها �إىل عمل فني متكامل
ب�أ�سلوب الكوميك�س ،ويت�ضمن
كامل التفا�صيل من الر�سم،
والتحبري ،والظل ،والنور ،والتلوين،
والإمياءات.
وقال علي الك�شواين� ،إن ما مييز
�صناعة الكوميك�س �أنها قادرة
على جذب جميع الفئات العمرية،
لأهمية ال�صورة يف ع�رصنا احلايل،
والتي �أ�صبحت قادرة على نقل

احلدث والتعبري عن الر�سائل فهي
ترجمة مر�سومة ل�سيناريو مكتوب
يُعرب عنه ،ويت�سم الكوميك�س
ب�أنه توليفة لعدد من الفنون مثل
الإخراج ،واختيار زوايا كامريا
قوية معربة عن احلدث وDigital
 Paintingوت�صميم ال�شخ�صيات،
وتت�ضافر هذه الفنون جميعها
لإنتاج �صفحة الكوميك�س.
كما �شهد معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب جل�سة حوارية بعنوان
«عودة ال�شعر» ،مب�شاركة ال�شاعرين
الإماراتيني علي ال�شعايل ،وح�سن
النجار ،تناولت غياب ال�شعر العربي
يف ظل طغيان و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،واملناف�سة ال�شديدة
التي يواجهها ال�شعر مع الق�صة
والرواية.
و�أكد ال�شعايل �أن ال�شعر حقق
مكانته و�أن هناك مبادرات �شجاعة
من امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
لتعزيز تواجده يف ال�ساحة الثقافية
و�سط الفنون الأخرى مثل الق�صة،
والرواية ،الفتاً �إىل �أن عودة ال�شعر
ليتبو�أ مكانته الالئقة به ال بد �أن
تكون بدعم من ال�شاعر �أو القارئ.
و�أو�ضح النجار �أنه ال يوجد فن �آخر
مناف�س لل�شعر يف هذا الع�رص ،وال
يجوز مقارنته مع الرواية والق�صة،
وانتقد النظرة اخلاطئة لبع�ض
الذين يظنون �أن ال�شعر يقت�رص
على العرب القدامى ،م�شرياً �إىل
�أن قوة وجود ال�شعر لي�ست يف قوة
وجود الق�صة والرواية يف ال�ساحة
الثقافية.
وكاالت

�صدرت حديثاً عن دار
�أنطوان – نوفل» يف
املجموعة الق�ص�صية
للكاتب اليمني وجدي
وهي بعنوان «التعبئة».
وتتكون املجموعة من  14ق�صة
ق�صرية ،كل ق�صة ت�رسد جانباً
من حياة �أحد الديكتاتوريني:
�أدولف هتلر ،وجوزيف �ستالني،
وفران�شي�سكو فرانكو ،ونيكوالي
بوت،
وبول
ت�شاو�شي�سكو،
و�سوهارتو ،وفرديناند ماركو�س،
وخورخه فيديال ،و�أوغ�ستو
بينو�شيه ،وروبرت موغابي ،وجان
«ها�شيت
بريوت»
ال�سابعة
الأهدل،

بيدل بوكا�سا ،وعمر بونغو ،وعيدي
�أمني ،وحممد بكار.
وكتبت رنا حايك ،مديرة التحرير
يف دار ها�شيت �أنطوان – نوفل،
عن املجموعة:
«وماذا لو ف ّككنا الأ�سطورة؟ ماذا لو
نظرنا �إىل اخللف� ،إىل �أولئك الذين
ج ّوعوا وقمعوا وا�ستباحوا �شعوبهم،
واقتحمنا غرفهم اخللفية ،حيث
ّ
خططوا و�أمروا؟ هناك حيث
يخلعون بزّاتهم ونيا�شينهم فيظهر
تطيرّ هم وحماقاتهم وخوفهم
امل�سترت؟ خميلة وجدي الأهدل
ت�سللت بخفة �إىل ق�صور الأباطرة،

دخلت جمال�س الطغاة ،ومل�ست
ذلك اخلوف املتخفي حتت
البط�ش ،ثم �أظهرته ب�أ�سلوب �ساخر
ق�ص�ص تذ ّوب
�ساركا�ستي ..هذه
ٌ
�أ�سطورة َمن ّ
ق�ضوا م�ضاجع �شعوب
ب�أكملها على مدى عقود و�أغرقوها
يف بح ٍر من اخلوف والظلمات..
ق�ص�ص تقزّم جربوتهم ومتتع
ٌ
القارئ .ال ..ال متتعه فح�سب ،بل
ت�ش ّكل انتقاماً �أدبياً من فقاعات
�صادرت حيوات وا�ستلبت م�صائر،
قبل �أن يخزها التاريخ ب�إبرة
�سحرية ،كاتباً لها النهايات التي
ت�ستحقها».
وكاالت

�ضمن �سل�سلة «الإبداع العربي» التي ت�صدرها الهيئة امل�صرية العامة للكتاب

«كتدبري احتياطي» ..جمموعة �شعرية جديدة
للتون�سي عبد الوهاب امللوح
�صدرت �أخرياً جمموعة �شعرية
بعنوان «كتدبري احتياطي» لل�شاعر
التون�سي عبد الوهاب امللوح .تقع
املجموعة يف � 100صفحة ،وت�ضم
 40ق�صيدة� ،ضمن �سل�سلة «الإبداع
العربي» التي ت�صدرها الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب.
ويربز يف الق�صائد هاج�س البحث
والتجريب يف ال�شعرية ،وحماولة
فتح �آفاق جديدة للن�ص ال�شعري.
ورغم �أن بع�ض ق�صائد املجموعة
كتبت وفق نظام التفعيلة ،ف�إنها
جاءت وفق خطة اعتمدها ال�شاعر

يف جممل �أعماله ال�شعرية ،وهي
البحث عن جمالية ال�شعر من خالل
التنويع على الإيقاع ،باعتبار �أنه
مرقى فني ي�سعى �إليه كل فنان.
وتنفلت ق�صائد املجموعة من
�أ�رس املو�ضوع الواحد وامل�ضامني
اجلاهزة ،توجه القارئ نحو الأ�سئلة
الكونية ،من قبيل احلرية والتحرر
واحلب والأمل والإن�سان يف جوهره،
تقدّم �أجوبة عن
متحا�شية �أن
ِ
الأ�سئلة لت�ستفز القارئ نحو املزيد
من التعمق والت�أمل ،ذلك �أن ال�شاعر
ي�ؤمن �أن الق�صيدة ال تكتمل �إال

بالقارئ ،فهو �رشيك معه يف بنائها.
يذكر �أن عبد الوهاب امللوح �شاعر
وروائي ومرتجم تون�سي ،تنوعت
�إ�صداراته بني ال�شعر والرواية
والدرا�سات الأدبية والرتجمة
وامل�رسح ،وهذه هي جمموعته
ال�شعرية احلادية ع�رشة ،فمن
�إ�صداراته ال�سابقة« :رقاع العزلة
الأخرية»« ،الواقف وحده»�« ،أنا
هكذا دائماً»� ،سعادة م�شبوهة»،
«الليل دائماً وحده»« ،راق�ص
الباليه» »،كتاب الع�صيان».
وكاالت
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وقعه يف فعاليات �سيال  24بدار خيال للن�شر والرتجمة

وا�سيني الأعرج ير�صد يومياته يف احلراك
ال�شعبي «بالدرجة ال�صفر للدولة»
عرفت جل�سة توقيع الروائي العاملي وا�سيني الأعرج كتابه اجلديد» الدرجة ال�صفر للدولة من الع�سكرة �إىل الكرنفال  ...هواج�س ميدانية من قلب احلراك اجلزائري
« بدار خيال للن�شر والرتجمة يف فعاليات ال�صالون الدويل للكتاب يف طبعته  24ح�ضورا كثيفا من لع�شاق هذا الأديب املخ�ضرم الذي �أو�صل الأدب اجلزائري �إىل العاملية
بف�ضل �إنتاجاته الأدبية ورواياته التي انت�شرت يف كامل الأقطار العربية .
حكيم مالك
يف عز احلراك ومن عمقه

الأخالق الثورية وعلى مدار
� 57سنة مل يرتكوا �شيئا من
ال�سلطة لغريهم .ما تركوا
جليل اليوم الذي كرب يف عامل
�آخر  ،و�ضمن معطيات ثقافية
وتوا�صلية جديدة  .تركوا له
قنبلة موقوتة  ،ووطنا بال دولة
ت�ضمن حمايته من الهزات
العنيفة � ،رسق زمنا طويال ،
لهذا كان �شعار �شباب احلراك «
ال�شعب يريد اال�ستقالل ي�صدح
يف كل ال�شوارع اجلزائرية .
اال�ستقالل احلقيقي الذي
يرقى بال�سلطة نحو الدولة
 ،واملدنية بدل الع�سكرية ،
والعدالة بدل املح�سوبية .
حيث ميكن �أن جند تف�سريا
لكل ما حدث منذ اال�ستقالل
�إىل اليوم  ،لكن تظل هناك
نقطتان �أ�سا�سيتان  :اال�ستقالل
الوطني الذي ا�ستعاد اجلزائري
وطنه امل�رسوق .1962

و�أو�ضح وا�سيني الأعرج �أن
هذا الكتاب يف الأ�صل هو
�سل�سلة مقاالت كتبها ون�رشها
يف جريدة القد�س العربي
اللندنية بالدرجة الأوىل ،
يف عز احلراك ومن عمقه ،
كلما �سمحت له ظروف التنقل
،م�شريا �أنه لأول مرة ينده�ش
فيما حدث لدرجة �أنه ت�ساءل
�إن كان هو نف�س ال�شعب الذي
يعرفه ؟ الذي ذاق �آالم الثورة
 ،وعنفها واخليبات التي تلت
اال�ستقالل وويالت الإرهاب
الأ�سود الذي ربى لديه قدرات
كانت كامنة يف �أعماقه ،وهي
احلذر من كل �شيء  ،واالبتعاد
عن اليقينيات التي طبعت جزء
من جيلنا  ،الذي مل ي�ستلم
�أي م�شعل من جيل �سابق  ،حراك  22فرباير 2019
ظل م�رصا على ال�سلطة حتى
ا�ستعاد للمواطن حقه
املوت  ،ب�أنانية غري م�سبوقة.
ومل يكن الرئي�س املن�سحب و�أكد الأعرج �أن حراك 22
حتت ال�ضغط اجلماهريي  ،فرباير  2019الذي ا�ستعاد
عبد العزيز بوتفليقة بعهداته املواطن فيه حقه يف قول
الأربع  ،وطمعه �أو طمع غ�ضبه و�سخطه  ،ا�ستعاد
الدولة العميقة يف اخلام�سة  ،وطنا وجد نف�سه بني خمالب
بد�ستور ف�صل على املقا�س �إال قوة غري د�ستورية  ،كان
خال�صة يف وعي ال�سلطة التي يفرت�ض �أن تخ�ضع الدولة ،
انتقلت من الفرد �إىل العائلة  ،واحلكومة املدنية  .اخلط�أ
�إىل اجلماعة املوالية ل�سلطان القاتل ،حدث يف ذلك ال�صيف
الأقوى  .انت�رصت الأنانية على البعيد  ،من �شهر �أوت 1962
الثقافة  ،وانت�رصت ال�سلطة  ،بعد اال�ستقالل مبا�رشة ،
على الدولة  ،وانت�رصت عندما زحف جي�ش احلدود
الدكتاتورية الدفينة يف احلاكم التون�سية واملغربية وا�ستوىل
العربي  ،على الدميقراطية على ال�سلطة بالقوة  ،وعزل
الوليدة  .كما انت�رص الظلم احلكومة امل�ؤقتة ال�رشعية
على العدالة  ،والف�ساد على التي قادت البالد من خالل

م�شاورتها  ،نحو اال�ستقالل
 .هناك الكثري مما ميكن �أن
يقال اليوم عن هذه احلكومة
،لكنه �ش�أن امل�ؤرخني  .ال�شيء
الوحيد الذي رفعه احلراك
بقوة  ،هو رغبته يف ا�ستعادة
بالده املدنية التي حجبت عنه
على مدار � 57سنة � ،أي �أكرث
من ن�صف قرن  .يدفع جيل
ال�شباب اليوم الثمن الذي قد
يكون غاليا جدا ،من خالل
حراكه الذي مل يخفت �أي
بعد ثالثني �أ�سبوعا  ،لكنه ثمن
احلرية .
الأعرج يقف مع ال�شعب
اجلزائري يف حراكه
ال�سلمي
وقال الأعرج �أنه كتب �شيئا
كان �أقوى منه وهو ال يعرف
امل�آالت  ،لكنه وقف مع
روح �شعبه  ،وقا�سمه �صدقه
و�أخطاءه  ،بل تخطى احلراك
نحو مقاالت �سابقة ن�صب
عميقا يف احلراك  ،فقط
ليعرف القراء �أن الكثري من
الكتاب مل ينتظروا احلراك
لي�صطفوا يف طريق احلق
م�ضيفا �أنه مهما كانت �أفكار
ومالحظات ه�ؤالء �إال �أن
جوهر احلراك �أ�صيل وحقيقي
وال يوجد طريق ثالث � ،إما
الوقوف مع ال�شعب �أو الوقوف
مع نظام متهالك  ،وخميف يف
نوعه الأخري من خالل ف�ساده
وتهريبه للمخدرات والأ�سلحة.
حراك اجلزائر « املخاطر
والرهانات الكربى»
ولقد طرح يف كتابه اجلديد
«الدرجة ال�صفر للدولة من
الع�سكرة �إىل الكرنفال « العديد
من الت�سا�ؤالت  ،بقايا دولة يف
مهب الريح ؟  ،طريق جهنم
 ،عقلية املحو و�إنتاج الن�ص
الأمل�س  ،جمهورية احلراك
وا�ستعاراتها واحلراك يف
مواجهة الأيقونات املك�سورة
 ،احلراك يف دوامة فكرة
الع�صيان املدين  ،فل�سطني «
�شهيدة تراجيديا الع�رص؟»،
ال�شاب �صمام �أمان ال�ستمرار
احلراك؟ ،الكازا دال املرادية
« حتوالت �أنا�شيد احلراك»،

�أخطار قاتلة تهدد احلراك
اجلزائري ال�سلمي  ،حرب
الرموز اخلطرية  ،فل�سطني
اليوم  ،امل�ؤ�رش الرمزي
للهزمية العربية  ،يف الرواية
التاريخية « ماذا فعلت بنا يا
جورجي زيدان ؟» ،مقروئية
املنايف العربية  ،يف فرن�سا
 ،املوت املربمج « املثقف
العربي واحلراك اجلزائري
؟»  ،يف دوامة الرتاجيدية
العربية ،خطوات باجتاه
اجلمهورية الثانية ؟  ،ر�سالة
مفتوحة �إىل ال�سيد الفريق
�أحمد قايد �صالح � ،أيقونات
الثورات العربية  ،واحلراك
ال�سلمي ؟  ،احلراك وقلق
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية  ،بعد
العهدة اخلام�سة  ،هل من �أفق
للحراك اجلزائري ؟ احلراك
اجلزائري « كيف �سيكون الآتي
؟  ،و�سلط الأعرج ال�ضوء �أي�ضا
على مقرتحات لتفادي انهيار
الدولة  ،انهيار ال�رشعيات
وبداية ال�رشعية
الكاذبة
ال�شعبية  ،و�أدرج يف هذا
الكتاب حوار  « :على املثقف
�أن يغادر منطقة االنتظار ولقد وقع الروائي وا�سيني ويعترب الكاتب الأكرث تنقال
واالنتهازية « ،جائزة نوبل الأعرج يف فعاليات �سيال من �أبناء جيله .يدر�س الأدب
لل�سالم لل�شعب اجلزائري يف  24روايته اجلديدة «الغجر يف جامعة ال�سوربون بباري�س
حراكه ال�سلمي  ،وتوقف �أي�ضا يحبون� ...أي�ضا» ال�صادرة منذ  ،1994ولقد �ألف �أكرث
عند حراك اجلزائر « املخاطر عن امل�ؤ�س�سة الوطنية للفنون من ع�رش روايات ترجمت �إىل
والرهانات الكربى «  ،وماذا املطبعية  2019بجناح ليناغ عدة لغات منها الفرن�سية،
بعد ؟ « جزائر �أخرى خارج بق�رص املعار�ض ال�صنوبر على �سبيل املثال »:حار�سة
(،)1996مرايا
�سلطان الع�صابة «  ،ما�ضون يف البحري باجلزائر العا�صمة الظالل
(،)1998زهور
اخلراب « حتت وقع مو�سيقى  ،وي�سلط ال�ضوء هذا العمل املكفوفني
بحر
اجلنائز «  ،قبل فوات الأوان ...الروائي �إىل ال�سند املو�سيقي اللوز(�،)2001رشفات
�إىل ال�سيد الرئي�س عبد العزيز و العالقة التي تربطه ب�أوبرا ال�شمال (،)2003كتاب الأمري
بوتفليقة  ،اجلزائر  ،خداع كارمن جلورج بيزي ويطرح (.)2006حت�صل يف �أكتوبر 2001
املرايا وتطرق للظلمة يف يف روايته اجلديد امل�شكالت على جائزة الرواية اجلزائرية
منت�صف النهار ورثاء الدم الكربى ك�إ�شكالية الهويات كتكرمي لأعماله الأدبية ويف
 ،ثقافة ال�ضغينة والهوية  ،تاريخ الغجر يف وهران �سبتمرب  2006على جائزة
ال�شقية  ،املواطنة �أوال و�أخريا  .وعالقة الرواية بالتاريخ املكتتبني اجلزائريني ،ويف
 2007توجت روايته الأخرية»
يف مواجهة ثقافة التفتت الوطني امل�ؤجل.
كتاب الأمري» ب�أعلى و�سام
امل�أ�ساوي � ،سنة ال�سنوات
العربية املظلمة  ،اجلهل الروائي وا�سيني الأعرج واملتمثل يف اجلائزة الكربى
للأدب العربي ولقد نال
يف �سطور...
املقد�س �أو اجلهالة  ،ماذا لو
الأعرج بجائزة كتارا للرواية
قر�أ احلكام ور�سائل املوتى ؟
 ،الأدب واجلرمية وال�سيا�سة ولد وا�سيني الأعرج عام العربية يف طبعتها الأوىل �سنة
 ،اجلزائر يف مواجهة مافيا  1954مبنطقة تلم�سان .وقد  2015يف فئة الرواية املن�شورة
الظل « الكوكايني  ،الكولريا عان خالل طفولته من ق�سوة عن روايته «مملكة الفرا�شة
احلياة الريفية وويالت حرب « بالعا�صمة القطرية الدوحة
والإرهاب «.
التحرير الوطني .عا�ش يتنقل ولقد مت اختياره ع�ضوا يف
رواية «الغجر يحبون ...بني قريته وتلم�سان وهران جمل�س الأمناء جلائزة را�شد
ودم�شق واجلزائر العا�صمة بن حمد ال�رشقي للإبداع ل�سنة
�أي�ضا» ت�صنع احلدث
ولو�س �أجنلي�س و�أخريا باري�س .2019
بجناح ليناغ
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عالج جيني على اجلرذان يحيي �آمال
�شفاء م�شلويل الأطراف الأمامية
يقول علماء �إنهم خطوا خطوات
كبرية يف م�سار حتقيق هدف
متكني امل�شلولني من ا�ستعادة
التحكم ب�أطرافهم وا�ستخدم
فريق بحث علمي يف جامعة
كينغز كوليج يف لندن العالج
اجليني لإ�صالح �إ�صابات احلبل
ال�شوكي لدى اجلرذان ومتكنت
هذه احليوانات امل�شلولة من
�أكل مكعبات من ال�سكر بعد
�أن التقطتها ب�أكف �أطرافها
الأمامية ومازال هذا البحث
يف مراحله الأولية ،بيد �أن
اخلرباء قالوا �إنه ي�شكل نوعا
من الدليل الأكرث اقناعا على
�إمكانية ا�ستعادة حركة اليد
وعملها لدى امل�شلولني يوما
ما ويقوم اجل�سم ب�إ�صالح �أي
�رضر يحدث يف احلبل ال�شوكي
تلقائيا بندبة ن�سيج ليفي ولي�س
من اخلاليا الع�صبية نف�سها.
وتعمل هذا الندبة مثل حاجز
يعوق �أي ات�صاالت جديدة بني
الأع�صاب.

كيف يعمل العالج
اجليني؟
كان الباحثون يحاولون �إزالة
مكونات ندبة الن�سيج الليفي
يف احلبل ال�شوكي للجرذان
واحتاجوا لتحقيق ذلك اىل
�إعطاء خاليا يف احلبل ال�شوكي
طقما جديدا من التعليمات
اجلينية -ادخال مورثات �سليمة
اىل اخلاليا لت�صحيح عمل
املورثات غري الفعالة -لتحطيم
الندبة.
والتعليمات التي اعطوها كانت

لأنزمي يدعى «ت�شوندروتينا�س»،
وا�ستخدموا فريو�سا الدخال
هذه املورثات ويف النهاية،
اُ�ستخدم عقار لتحفيز هذه عمل
املورثات وا�ستعادت احليوانات
امل�ستخدمة يف التجربة القدرة
على حتريك �أكف اطرافها
الأمامية بعد بدء العالج
اجليني ل�شهرين وقالت �إحدى
امل�شاركات يف فريق البحث،
الدكتورة �أميلي بورن�سايد «باتت
اجلرذان قادرة على الو�صول
ب�شكل �صحيح �إىل �أقرا�ص
ال�سكر والتقاطها».
و�أ�ضافت «وجدنا �أي�ضا زيادة
كبرية يف فعالية احلبل ال�شوكي
للجرذان ،ما ي�شري �إىل �أن
ات�صاالت جديدة قد جرت يف
�شبكات اخلاليا الع�صبية»وي�أمل
الباحثون �أن يعمل مدخلهم
العالجي هذا على الب�رش الذين
ي�صابون بال�شلل جراء ا�صابات

احلبل ال�شوكي يف حوادث
ا�صطدام �سيارات �أو �سقوط.
وقالت الربوف�سورة �إليزابيث
برادبري لبي بي �سي «وجدنا
�أنه �أمر مثري فعال :ا�ستعادة
هذا النوع من الوظيفة ،لأن
ا�ستعادة حركة الأيدي متثل
�أولوية ق�صوى بالن�سبة للمر�ضى
امل�صابني بجروح احلبل
ال�شوكي»و�أ�ضافت «�أن تكون
قادرا على حمل فنجان قهوة �أو
الإم�ساك بفر�شاة الأ�سنان ،مثل
هذه الأ�شياء حت�سن ب�شكل كبري
من نوعية حياة (امل�شلولني) ومن
ا�ستقالليتهم واعتمادهم على
�أنف�سهم»ويف عام  ،2014متكن
رجل م�شلول من ال�سري معتمدا
على م�شاية بعد ا�ستخدام خاليا
من داخل �أنفه لإعادة بناء جزء
من حبله ال�شوكي وكان امل�صاب
داريك فيدياكا ُجرح يف هجوم
ب�سكني ت�سبب يف نوع جرح

خمتلف عن تلك اجلروح التي
تت�سبب بها حوادث ا�صطدام
ال�سيارات وما زال العالج اجليني
غري جاهز للتطبيق على الب�رش
يف العيادات واملراكز الطبية.
وقال الدكتور مارك بيكون ،من
م�ؤ�س�سة بحوث احلبل ال�شوكي
اخلريية ،لبي بي �سي «كانت
البيانات �أكرث بيانات �شاهدتها
�إقناعا تظهر ا�ستعادة وظيفة
الأمامية»و�أ�ضاف
الأطراف
«�أنه �أمر مثري ،بيد �أن ترخي�ص
ا�ستخدام العالجات اجلينية
يف املراكز الطبية ميثل حتديا
خا�صا ،ولكن لي�س من النوع الذي
ال ميكن التغلب عليه»وكتب يف
تغريدة على تويرت «�إذا نقل هذا
البحث لال�ستخدام يف العيادات
واملراكز الطبية قد يغري حيوات
ماليني النا�س يف العامل ممن
يعانون من ال�شلل الناجم جراء
�إ�صابات يف احلبل ال�شوكي».

منتجات  Johnson & Johnsonت�سبب ال�سرطان!
�أ�صدرت هيئة املحلفني يف
حمكمة مبدينة �سان لوي�س بوالية
مي�سوري الأمريكية قرارا يعترب
منتجات �رشكة & Johnson
 Johnsonالأمريكية م�سببة
لل�رسطان ،وحكمت بدفع تعوي�ض
للمت�رضرين منها.
وقرر املحلفون بعد الت�أكد من
�أن �رشكة جون�سون �آند جون�سون
تنتج ب�ضائع حمتوية على مواد

م�رسطنة ،تغرميها مبلغ 4
مليارات و 690مليون دوالر
كتعوي�ض لع�رشين امر�أة ،رفعن
دعوى ق�ضائية �ضد ال�رشكة ،حيث
ت�رضرن من ا�ستخدام منتجات
ال�رشكة .ووفقا لهن ،حتتوي
منتجات �رشكة جون�سون �آند
جون�سون على غبار الأ�سب�ستو�س
امل�رسطن الذي يحفز تطور
�رسطان املبي�ض.

وعقب قرار هيئة املحلفني،
هبطت قيمة �أ�سهم ال�رشكة
بن�سبة  %1.4بح�سب بلومبريغ.
وقد اعتربت ال�رشكة قرار هيئة
املحلفني «غري عادل وجائر».
ومن جانبهم ،ي�ؤكد ممثلو ال�رشكة
�أن منتجاتها ال ت�سبب ال�رسطان،
و�أ�ضافوا �أنهم �سيطعنون يف القرار
ويعملون على �إلغائه.
يذكر �أن هذا لي�س �أول حكم ي�صدر

�أكد علماء من جامعة ما�سات�شو�ست�س الأمريكية �أن مادة
الرتيكلو�سان امل�ضادة للبكترييا ميكن �أن تت�سبب بالإ�صابة
ب�رسطان القولون والتهابه ون�رش موقع «»MedicalXpress
درا�سة علمية عن خطورة مادة الرتيكلو�سان التي تدخل يف
تركيب الكثري من منتجات التنظيف كمعجون الأ�سنان وال�صابون.
و�أجرى العلماء جتربة در�سوا خاللها ت�أثري الرتيكلو�سان على
فئران التجارب املري�ضة وال�سليمة فوجدوا �أنها ت�سببت يف
تطور مر�ض �رسطان القولون والتهابه لدى جميع الفئران دون
ا�ستثناء.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن «هذه التجربة �أكدت �أن تريكلو�سان غري
تركيب البكترييا احليوية يف �أمعاء الفئران و�أثر �سلبا على تنوعها
الهام يف هذه املنطقة احل�سا�سة من اجل�سم»وقال م�رشف
الدرا�سة ،غادون ت�شانغ� ،إن «هذه النتائج تربهن للمرة الأوىل
على �أن الرتيكلو�سان ي�ؤثر �سلبيا على حالة الأمعاء».
يذكر �أن الرتيكلو�سان هو مادة ا�صطناعية م�ضادة للجراثيم
والفطريات ت�ستخدم يف الوقت احلايل يف �صناعة معاجني
الأ�سنان وال�صابون ومزيل العرق و�أنواع املنظفات املختلفة.
كما ي�ستخدم الرتيكلو�سان يف عالج الأ�سنان قبل تركيب
احل�شوات لها.

�أف�ضل  5مواد غذائية
حلرق الدهون

حدد خرباء التغذية وال�صحة  5منتجات ميكنها حرق الدهون
بفعالية كبرية وحت�سني عمل التمثيل الغذائي يف ج�سم الإن�سان
ون�رش موقع قناة « »РЕН ТВالتلفزيونية الرو�سية نتائج درا�سة
حددت املواد التي ت�ساعد على حرق الدهون وتخفي�ض الوزن
لدى مر�ضى ال�سمنة -1 :الأر�ضي �شوكي (احلر�شوف) :لغنى هذه
الثمرة بالألياف الغذائية وم�ضادات الأك�سدةّ ،
تن�شط �إنتاج ال�صفراء
وتنظم ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم .كما �أنها مادة مدرة للبول ومزيلة
لالحتقان -2 .غريب فروت :فاكهة منخف�ضة ال�سعرات احلرارية
ومتنع الإفراط يف تناول الطعام وتنظم ن�سبة ال�سكر يف الدم.
 -3م�صل اللنب :ي�ساعد على تنظيم التمثيل الغذائي ويزيد من كتلة
الع�ضالت يف اجل�سم.
 -4ال�شاي الأخ�رض :مفيد جدا لعمل الكبد ووقايته من الأمرا�ض.
 -5الفلفل الأحمر احلار :ينقي ال�رشايني وين�شط الدورة الدموية.

مادة غذائية متنع الإ�صابة
بال�سرطان وتوقف منوه!

�ضد ال�رشكة ب�ش�أن منتجاتها
امل�رسطنة .فقبل �سنتني� ،أ�صدر
الق�ضاء حكما على ال�رشكة بدفع
مبلغ  72مليون دوالر كتعوي�ض
لعائلة املواطنة ،جاكلني �سولرت
فوك�س ،التي توفيت بال�رسطان
لأنها كانت ت�ستخدم منتجات
ال�رشكة .وكان هذا �أول حكم ي�صدر
�ضد جون�سون �آند جون�سون.

منا�شف املطبخ «قد ت�ؤدي �إىل حدوث ت�سمم غذائي»
رجحت درا�سة حديثة �أن ا�ستخدام
منا�شف املطبخ يف �أغرا�ض متعددة قد
ي�ؤدي �إىل حدوث ت�سمم غذائي وفح�ص
باحثون يف جامعة موري�شيو�س�أكرث من
مئة من�شفة ا�ستخدمت يف املطبخ
ملدة �شهر وك�شف الفح�ص �أن بكترييا
الإيكوالي غالبا ما توجد يف املنا�شف
التي ت�ستخدم يف �أغرا�ض خمتلفة ،مثل
تنظيف الأدوات والأ�سطح وجتفيف
الأيدي .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن
املنا�شف املبللة التي ت�ستخدمها الأ�رس
التي ت�أكل اللحوم حتتوي �أي�ضا على

احذروا مادة الرتيكلو�سان
يف معاجني الأ�سنان!

بكترييا الإيكوالي .وي�ؤدي ا�ستخدام
نف�س املن�شفة يف �أكرث من غر�ض �إىل
زيادة فر�ص انت�شار البكترييا ،وقد ت�ؤدي
يف النهاية �إىل حدوث ت�سمم غذائي
و ُعر�ضت نتائج هذه الدرا�سة يف امل�ؤمتر
ال�سنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء
الدقيقة بوالية جورجيا الأمريكية.
و�أثبت الفح�ص �أن  49يف املئة من
املنا�شف تنمو بداخلها البكترييا ،وهو
الأمر الذي تزيد فر�ص حدوثه مع ارتفاع
عدد �أفراد الأ�رسة ووجود �أطفال بينهم.

وجد علماء �أمريكيون �أن تناول �أحما�ض دهنية من نوع معني ميكن
�أن مينع الإ�صابة بال�رسطان و�أن يوقف انت�شاره �أي�ضا ون�رشت جملة
«� »MedicalXpressأن العلماء �أكدوا على فائدة تناول �أوميغا
 3لتفادي الإ�صابة بالأورام اخلبيثة وتطورها �إن وجدت لدى
الإن�سان.
وقال اخلرباء� ،إن تناول �أوميغا  3ي�ساعد اجل�سم على �إنتاج
الكانابينويد والإيبوك�سيدات خالل عملية التمثيل الغذائي (الأي�ض).
و�ساعدت هذه املركبات الكيميائية ،التي �أنتجها اجل�سم بتن�شيط
من �أوميغا  ،3على قتل اخلاليا ال�رسطانية لدى فئران التجارب،
و�أبط�أت تكوين �أوعية دموية جديدة مرتبطة ب�أن�سجة �رسطانية
كما �أن الكانابينويد والإيبوك�سيدات ،قمعت هجرة اخلاليا امل�صابة
بال�رسطان �إىل �أن�سجة �أخرى يف اجل�سم و�أوقفت امل�ضاعفات
اخلطرية التي ي�سببها مر�ض ال�رسطان عادة يذكر �أن امل�أكوالت
البحرية وبذور الكتان تعد من �أهم م�صادر �أوميغا .3
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املدار�س ال�شهرية يف تاريخ املذهب املالكي
احلجاز:
مدر�سة
-1
وهي املدر�سة الأم  ,ومثلت
الإجتاه الأثري يف املذهب
ومثلها تالمذة مالك املدنيني .
واملدنيون م�صطلح يق�صد به كبار تالمذة
مالك يف املدينة من �أمثال :عثمان بن
عي�سى بن كنانة(185هـ)  ,والأخوين
 :ابن املاج�شون(212هـ)ومطرف بن
عبد اهلل بن مطرف(220هـ)  ,عبد اهلل
بن نافع بن ال�صائغ (186هـ)  ,حممد
بن �سلمة(216هـ)  ,ونظرائهم (.)19
وقد متيز هذا التيار بتقدمي
الأحاديث النبوية على العمل
و�آثار ال�صحابة والتابعني ..وقد
�أيد هذا التيار من امل�رصيني ابن
وهب ومن الأندل�سيني ابن حبيب.
العراق:
-2مدر�سة
كانت الب�رصة م�رسحا لبداية ظهور
مذهب مالك يف �أر�ض ال�سواد على يد
بع�ض تالمذته كعبد الرحمن بن مهدي
بن ح�سان العنربي (198هـ) وعبد اهلل بن
م�سلمة بن قعنب (222/221هـ) و�أحمد
بن املعذل امللقب بالراهب ,لكن
املذهب مل يظهر بقوة �إال يف الطبقة
التالية �أيام ق�ضاء �آل حماد بن زيد :
وكان منهم القا�ضي �إ�سماعيل �أحد

الذين ُ�شهد لهم بالإجتهاد بعد مالك,
قال الباجي (:ومل حت�صل هذه الدرجة
بعد مالك �إال لإ�سماعيل القا�ضي) (.)20
وهذه املدر�سة متيل �إىل التحليل
املنطقي لل�صور الفقهية  ,والإ�ستدالل
الأ�صويل .ومن �أبرز رجاالت هذه
املدر�سة –والذين كان لهم ت�أثري
وا�ضح : -القا�ضي �إ�سماعيل  ,والقا�ضي
�أبو احل�سن بن الق�صار (398هـ) ,
والقا�ضي عبد الوهاب (422هـ) وعبد
اهلل بن احل�سني (ابن اجلالب) (378هـ)
وال�شيخ �أبو بكر الأبهري (375هـ)..
عمرو�س � ,آخر فقهاء املالكية ببغداد.
امل�رصية:
املدر�سة
-3
احتلت مركز القيادة بني املدار�س
املالكية بزعامة ابن القا�سم ,
واعتمدها مدر�سة �إفريقية والأندل�س
اعتمادا كليا  ,كما كانت �سماعات
ابن عبد احلكم ومروياته عن مالك
وا�شهب وابن القا�سم ذات حظوة
عند املدر�سة العراقية �شاركتها
فيها مدونة ابن القا�سم �/سحنون.
وتعتربهذه املدر�سة رائدة منهج
اعتماد العمل �إىل جانب احلديث ,
خالفا للمنهج احلجازي  ,وهذا املنهج
امل�رصي هو الذي �ساد املذهب

من �أجل العبادات
لذلك كان الدعاء من �أجل العبادات ومن �أقوى
�أ�سلحة امل�ؤمن ،كان ال�صحابة عندما ي�س�ألون
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن �شيء كان
الوحي ينزل بقوله -تعاىلُ ( :-ق ْل  ،)...كما قال
تعاىل{ :-يَ ْ�س�أَلُونَ َك َع ْن خْ َ�س ُق ْل
ال ْم ِر َوالمْ َيْ رِ
ري} ،ومثيالتها كثرية� ،أما يف �ش�أن
فِي ِه َما �إِثْ ٌم َك ِب ٌ
الدعاء؛ فقد قالَ { :و�إِ َذا َ�س�أَلَ َك عِ بَادِي َع ِنّي}؛
يب} ،فلم
فلم يقل :فقل ،و�إمنا قالَ { :ف�إِنِيّ َق ِر ٌ
يجعل اهلل بينه وبني عباده �أي وا�سطة ،حتى
�أ�رشف اخللق �صلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك
كان عمر بن اخلطاب يقول� :إين ال �أحمل هم
يب
الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله�{ :أُجِ ُ
َد ْع َو َة ال َّدا ِع ِ�إ َذا َد َعانِ } ،ولكني �أحمل هَ َّم الدعاء،
وهذا الذي يجب �أن نهتم به� ،أن يخرج الدعاء
ب�صدق و�إخال�ص ،بت�رضع وانك�سار ،بال �إثم
وال قطيعة رحم ،وعلى العبد �أن
يتخي �أوقات
رَّ
الإجابة ك�آخر �ساعة يف يوم اجلمعة ،وعند نزول
املطر ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان
والإقامة ،و�أن يبد�أ بحمد اهلل ومتجيده وال�صالة
على النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويكون
متو�ض�أ م�ستقبل القبلة راف ًعا يديه م�ضمومتني
بذل وانك�سار ،فحري به وهو على هذه احلال �أن
ي�ستجيب الكرمي املنان.

الدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء ناف ًعا -ب�إذن اهلل-؛ لذلك
قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن
الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل»،
ومثال على نفعه مما نزل ق�صة نبي اهلل
�أيوب؛ ملا �أ�صابه ما �أ�صابه من املر�ض،
قال ب�أدب َج ٍّم كما حكى اهلل عنه�{ :أَنِيّ
ال�ض َو َ�أن َ َ
الر ِ
ني}؛
اح ِم َ
َم َّ
ْت �أ ْر َح ُم َّ
�س ِن َي رّ ُ ّ ُ
فكانت الإجابة مبا�رشة ِمن اهلل { َفكَ�شَ ْفنَا
َما ِب ِه ِم ْن �ضرُ ٍّ} ،وكذلك ملا ا�شتاق زكريا
عليه ال�سالم للولد ،قال بخ�ضوع تام هلل
تعاىل:-{رب اَل تَذ َْرنيِ ف َْر ًدا َو�أَن َ
ِّ
ْت خَ يرْ ُ
ني}؛ فجاءت الإجابة مبا�رشة:
ال ْ َوا ِر ِث َ
{فَا�ستَ َجبنَا ل َ ُه َو َو َهبنَا ل َ ُه يَحيى َو َ
�صل َْحنَا
�
أ
ْ َ
ْ
ْ
ْ ْ
ل َ ُه َز ْو َجة}.

املالكي وتبنته �أكرثية مدار�س املذهب.
:
املغربية
-4املدر�سة
كان املذهب ال�سائد يف املغرب
وتون�س  ,مذهب الإمام النعمان � ,إىل
�أن دخل علي بن زياد وابن ا�رش�س..
وبعدهما �أ�سد بن الفرات وغريه فبدا
املذهب يف االنت�شار �إىل �أن جاء
�سحنون فغلب املذهب يف �أيامه..
وما املدونة �إال نتيجة تعاون املدر�سة
امل�رصية والقريوانية  ,فقد �أمالها ابن
القا�سم مببادرة �أ�سد وتدقيق �سحنون
وتولت املدر�سة التون�سية �ضمان
احلياة لها بن�رشها وتدري�سها ...و�أهم
مميزات هذه املدر�سة –التون�سية/
القريوانية -احلر�ص على ت�صحيح
الروايات وبيان وجوه الإحتماالت
و�ضبط احلروف على ح�سب ما
يقع يف ال�سماع وتتبع الآثار 21..
ورغم ت�أخر ظهور هذا الفرع �إال انه
�سي�صبح فيما بعد  :املمثل للمذهب
املالكي يف املغرب العربي عامة
والأندل�س خا�صة .وقد تعر�ض هذا
اجلناح لهزات كبرية وعديدة  ,لكنه �صمد
�أمامها  ,وهي يف غالبها هزات �سيا�سية..
والعلماء املغاربة يف ا�صطالح
املت�أخرين  :ابن �أبي زيد القريواين ,

وابو احل�سن علي بن حممد بن خلف
املعافري (ابن القاب�سي) (403هـ) ,
وابو بكر حممد بن حممد بن و�شاح
(ابن اللباد) (333هـ)  ,والباجي ,
واللخمي  ,و�أبو القا�سم عبد الرحمن بن
حمرز (450هـ) ,وابن عبد الرب (463هـ)
و�أبوالوليد بن ر�شد اجلد (520هـ)  ,و�أبو

بكر بن العربي (543هـ)  ,والقا�ضي �سند
بن عنان بن �إبراهيم (�أبو علي) (541هـ)
الأندل�س:
مدر�سة
-5
م�ؤ�س�سها زياد بن عبد الرحمن امللقب
ب�شبطون (193هـ وقيل غريها) و�أول
من �أدخل املط�أ �إىل الأندل�س  ,وكان
له تلميذ كان له الف�ضل يف تثبيت

ذكر اهلل تعاىل للنجاة من الغفلة

�أوالً :احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل-
واالجتهاد فيه وذكر اهلل -تعاىل-
كما يكون بالل�سان؛ ف�إنه كذلك يكون
بالقلب واجلوارح ،يكون بالقلب ب�أن
يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل
تعاىل -والإقرار له بحقه -جلوعال -قال -تعاىلَ { :-وا ْذ ُكر َّر ّبَ َك
يت}(الكهف ،)24:ويكون
�إِ َذا نَ�سِ َ

باجلوارح ب�أن ت�سخر هذه الأع�ضاء
يف طاعة اهلل -تعاىل -ومر�ضاته،
وب�أن حتجز عن كل ما ي�سخط اهلل
جل وعال.وذكر اهلل من �أعظم�أ�سباب ال�سالمة من الغفلة وال�سيما
عند غفلة النا�س ون�سيانهم ،قال
بع�ض ال�سلف «:ذاكر اهلل يف الغافلني
كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة،

ولوال ذكر اهلل يف غفلة النا�س لهلك
النا�س» ،ويف الأثر «لوال �شيوخ ركع،
وبهائم ركع ،و�أطفال ر�ضع ل�صب
عليكم العذاب �صبا» .وقال ابن القيم
رحمه اهلل« :-على قدر غفلة العبدعن الذكر يكون بعده عن اهلل» ،وقال:
«�إن الغافل بينه وبني اهلل وح�شة ال
تزول �إال بالذكر».

على امل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�ضبه

�أيها الأخوة ،النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�(( :إن اهلل كتب كتاباً قبل �أن يخلق اخللق� :إن رحمتي �سبقت غ�ضبي ،فهو
مكتوب عنده فوق العر�ش)) [ �أخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن �أبي هريرة ] امل�ؤمن ال�صادق يجب �أن تغلب
رحمته غ�ضبه و�أنا �أقول :وامل�ؤمن ال�صادق يتخلق بهذا الكمال ،يجب �أن تغلب رحمته غ�ضبه.
ال�س َم َو ِ
أر�ض مئ َة َرحمة ،ك ّ ُل
ات وال ِ
وعن �سلمان ر�ضي اهلل عنه قال :قال عليه ال�صالة وال�سالم� (( :إِ َّن اهلل َ َخلَقَ يو َم َخلَقَ َّ
رحم ٍة طِ بَا ُق ما بَ َ
أر�ض )) [ �أخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي ] �أي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض.
ال�س َما ِء وال ِ
ني َّ
َ
ف ال َوالِدةُ على َولدِ ها ،وال َو ْح ُ
أر�ض َرحمة ،فبها تَعطِ ُ
ري ُ
بع�ضها على بع�ضَ ،ف�إِذا كان يو ُم
(( َف َج َع َل مِ نْ َها يف ال ِ
�ش والط ُ
القِيا َم ِة �أَك َملَ َها بِهذ ِه الرحمة )) [ �أخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي ] �أو�ضح مثل قلب الأم� ،إن�سانة تريد البنها
كل �سعادة ،تعرى من �أجله ،جتوع من �أجله ،ت�ضحي بالغايل والرخي�ص من �أجله ،وال تنتظر منه �شيئاً ،هذه الأم.

من هم الأولياء  ،وما هي درجاتهم؟
�أولياء اهلل – بكل و�ضوح واخت�صار – هم �أهل الإميان والتقوى  ،الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �ش�ؤونهم  ،فيلتزمون
�أوامره  ،ويجتنبون نواهيه .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
لحْ
ْ
ٌ
ُ
ُ
شرْ
َ
قال اهلل تعاىل � ( :أَال �إِ َّن �أَ ْو ِليَا َء اللهِّ ال خ ْوف َعليْ ِه ْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنو َن  .الذِ ي َن �آ َمنُوا َوكانوا يَ ّتَقُو َن  .ل ُه ْم البُ� َى فيِ ا يَا ِة
ات َ
ال ّ ُدنْيَا َوفيِ ْالآخِ َر ِة اَل تَبْدِ ي َل ِل َك ِل َم ِ
اللهِّ َذل َِك ُه َو ال ْ َف ْو ُز ال ْ َعظِ ي ُم ) يون�س، 64-62/قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف
«تف�سري القر�آن العظيم» (: )278/4
« يخرب تعاىل �أن �أولياءه هم الذين �آمنوا وكانوا يتقون  ،كما ف�رسهم ربهم  ،فكل من كان تقيا كان هلل وليا � :أنه ( ال
َخ ْو ٌ
ف َعلَيْ ِه ْم ) فيما ي�ستقبلون من �أهوال القيامة َ ( ،وال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن ) على ما وراءهم يف الدنيا .
وقال عبد اهلل بن م�سعود  ،وابن عبا�س  ،وغري واحد من ال�سلف � :أولياء اهلل الذين �إذا ُر�ؤوا ُذكِر اهلل  .وقد ورد هذا يف
حديث مرفوع .
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  ،قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم � ( :إن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء
وال�شهداء  .قيل  :من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم  .قال  :هم قوم حتابوا يف اهلل من غري �أموال وال �أن�ساب ،
وجوههم نور على منابر من نور  ،ال يخافون �إذا خاف النا�س  ،وال يحزنون �إذا حزن النا�س  .ثم قر�أ � ( :أَال �إِ َّن
�أَ ْو ِليَا َء َ
اللهِّ ال َخ ْو ٌ
ف َعلَيْ ِه ْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن ) رواه �أبو داود ب�إ�سناد جيد – و�صححه الألباين يف «ال�سل�سلة ال�صحيحة»
( « - )1369/7انتهى باخت�صار وت�رصف ي�سري .

املذهب بالأنل�س وهو يحيى بن
يخيى الليثي م�ست�شار الأمري عبد
الرحمن بن احلكم .وال فرق بني هذه
املدر�سة واملدر�سة املغربية بل
هي امتداد لها  ,خا�صة �أن عددا من
علماء الأندل�س هاجروا �إىل املغرب.
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تكرمي �سعيد حامد وعبد الرحمن التازي
مبهرجان الدار البي�ضاء

اختارت �إدارة مهرجان الدار
البي�ضاء للفيلم العربي يف ختام
ن�سختها الثانية تكرمي كبار
النجوم يف الوطن العربي ،هما
املخرج املغربي الكبري حممد
عبد الرحمن التازي الذي
قدم له درع التكرمي املخرج
امل�رصي خريي ب�شارة .
وقال التازي يف كلمة له « �أنا
�سعيد ب�أن �أكرم يف حياتي فهو
اعرتاف بالأعمال و املهنة ،
واالعرتاف بالفنان يف حياته
هو اعرتاف بالعطاء» وتقدم
بال�شكر لفاطمة النوايل �أزار
رئي�سة املهرجان ودعا ملزيد
من الدعم لهذا امل�رشوع
الواعد بالعطاء .
�أما من م�رص فقد مت تكرمي
املخرج ال�سوداين امل�رصي
�سعيد حامد الذي قدم �أعماال
مميزة وخالدة يف ذاكرة
ال�سينما امل�رصية والعربية،

وقال»هذا التكرمي تاج كبري
على ر�أ�سي واعتربه تكرميا
لن�صف م�سريتي لأنني مازلت
قادرا على تقدمي الكثري ».
قدم له الدرع ال�سيد عامل
عمالة درب ال�سلطان الفداء.
اجلدير بالذكر �أن حفل ختام

املهرجان �شهد ح�ضور ح�شد
من الفنانني و�صناع ال�سينما
من املغرب والعامل العربي
وعرف تغطية �إعالمية وا�سعة
من الإعالم والقنوات املغربية
والعربية ،هذا وعربت فاطمة
لنوايل �أزار رئي�سة املهرجان

خالل احلفل عن �سعادتها
بنجاح الدورتني الذي مل يكن
ليتحقق لوال ت�ضافر اجلهود
التي بذلت من �أجل �إجناح
احلدث الذي اعتربته عر�سا
من اجل الثقافة واحللم
بالأمان يف الوطن العربي».

دمية قندلفت تك�شف حقيقة م�شاركتها يف «الرق�ص مع النجوم»
نفت املمثلة ال�سورية دمية
قندلفت ما تردد عن م�شاركتها
يف برنامج «الرق�ص مع النجوم»،
م�شرية �إىل ان القائمني على
الربنامج توا�صلوا معها ،لكنها
مل تتو�صل �إىل �إتفاق معهم
للم�شاركة  ،م�ؤكدة يف الوقت
نف�سه �أنها حتب الرق�ص.
وكانت قندلفت قد ح�صدت
م�ؤخراً جائزة �أف�ضل ممثلة عن

دورها يف فيلم «الإعرتاف» ،يف
مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي
لدول البحر املتو�سط ،يف دورته
اخلام�سة والثالثني.
يُذكر �أن قندلفت تتح�رض
للم�شاركة يف م�سل�سل «الهيبة
« بجزئه الرابع� ،إىل جانب
مواطنها املمثل تيم ح�سن
 ،ومع املخرج ال�سوري �سامر
برقاوي.

�شريين عبد الوهاب تتعاقد على فيلم رومان�سي غنائي
تعاقدت الفنّانة �شريين
عبد الوهاب ،مع املنتج
وليد من�صور  ،لتقدمي عمل
�سينمائي  ،ك�أ ّول بطولة
�سينمائية ُمطلقة لها  .ووفقاً
لعدد من التقارير ال�صحافية
امل�رصية ف� ّإن الفيلم  ،يُ�صنّف
ك�أ ّول عمل �سينمائي رومان�سي
غنائي ت�شويقي ،وجا ٍر التعاقد
مع خمرج كبري لتنفيذ م�شاهده
ب�أ�سلوب احرتايف عاملي.
وعقب اال�ستقرار علي خمرج
العمل �سيت ّم عمل جتارب
الفن
�أداء لعدد من جنوم
ّ

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

مب�رص والعامل العربي الختيار
الأبطال امل�شاركني مع �شريين
عبد الوهاب لبدء ت�صوير
امل�شاهد الأوىل مع بداية عام
.2020
وطرحت �شريين يف �أكتوبر
املا�ضي �ألبومها اجلديد «
ن�ساي «  ،الذي يت�ض ّمن 12
�أغنية ،وهي « ن�ساي ،وبحبك
من زمان ،ويا ريتها جت ،وكالم
عنيه ،وكدابني وحبه جنة،
و�ضعفي ،وتاج ر�أ�سك ،وطيبة
وجدعة ،والوتر احل�سا�س،
وبياعني ال�صرب ،وزمان « .

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�سمرية �سعيد تزور املو�سيقار
جمال �سالمة بعد �أزمته ال�صحية
زارت املطربة �سمرية
�سعيد ،املو�سيقار
جمال �سالمة ،يف
منزله بحي الزمالك،
على
لالطمئنان
�صحته بعد الوعكة
ال�صحية التي �أملت
به �أخرياً ،حيث
رافقها يف الزيارة
كل من رئي�س املركز
الكاثوليكي لل�سينما،
الأب بطر�س دانيال ،والفنانة نهال عنرب ،واملاي�سرتو حممد وهيدي،
و�أ�ستاذة الدرا�سات اللغوية ب�أكادميية الفنون امل�رصية� ،إلهام �سيف
الدولة.
وقالت �سمرية �سعيد ،يف بيان� ،إن عالقة �صداقة وطيدة جتمعها
باملو�سيقار جمال �سالمة ،بخا�صة مع جناحاتهما معاً يف عدد من
الأغنيات� ،أبرزها «احكي يا �شهرزاد ،وم�ش حتنازل عنك ،وقال جاين
بعد يومني ،وواح�شني ب�صحيح ،و�سيبني لوحدي ،وتعبك راحة ،و�آه لو
مكنت�ش حبيبي».
يذكر �أن املو�سيقار جمال �سالمة قد غادر العناية املركزة مب�ست�شفي
املعادي الع�سكري ،قبل �أيام ،وذلك بعد ا�ستقرار حالته ال�صحية.

�أحمد فلوك�س :والدي انزعج
علي
من �شائعة القب�ض ّ

ك�شف الفنان �أحمد
فلوك�س عن انزعاج
والده فاروق فلوك�س
من �شائعة القب�ض عليه
بتهمة حترير �شيكات
بدون ر�صيد.
وقال فلوك�س � ،إن
ال�شائعة القت تداوالً
وا�سعاً عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي،
وذلك بعد تزييف مروجيها ل�شعار �إحدى ال�صحف القومية يف م�رص
لإك�ساب اخلرب م�صداقية ،م�ضيفاً �أنه تلقى ات�صاالً من والده لالطمئنان
عليه وبدا على �صوته االنزعاج ،بح�سب قوله� ،إال �أنه �أكد له �أن ما �أثري
�شائعة ال �أ�سا�س لها من ال�صحة.
يذكر �أن �آخر �أعمال �أحمد فلوك�س كان فيلم «املمر» ،الذي قام
ببطولته �أحمد عز وهند �صربي و�إياد ن�صار وحممد فراج وحممد
جمعة و�أحمد رزق و�أمري �صالح الدين و�أ�سماء �أبواليزيد ،من ت�أليف
و�إخراج �رشيف عرفة.

مدحت �صالح ي�شدو يف
مهرجان املو�سيقي العربية

�أحيا املطرب مدحت �صالح حف ً
ال غنائياً �ضمن فعاليات الدورة الـ 28
ملهرجان املو�سيقى العربية ،م�ساء �أول �أم�س  ،على امل�رسح الكبري
يف دار الأوبرا امل�رصية.
وا�ستهل �صالح حفله ب�أغنية «بنتي» ،التي قدمها يف م�سل�سل «�أبو
العرو�سة» ،ثم فوجيء باحتفال اجلمهور بعيد ميالده ،لريد عليهم بت�أثر
�شديد« :بحبكم» ،وبعدها قدم املطرب �شاباً كفيفاً ميلك خامة �صوت
جيدة يُدعى �إبراهيم رم�ضان ،ليغني معه �أغنية «كوكب تاين» ،وتوقع
�أنه �سيكون من الأ�صوات الطربية املهمة يف م�رص.
وغنى �صالح عدداً من �أبرز �أغنياته ،منها «�أنا ابن �أبويا ،و�أنا م�ش
بعيد ،واملليونريات ،على احللوة واملرة» وغريها من الأغنيات التي
القت تفاع ً
ال من احل�ضور ،ثم قدم ميديل لأغنيات كوكب ال�رشق �أم
كلثوم ،منها «�أمل حياتي ،و�أنت عمري» قبل �أن يختتم احلفل ب�أغنية
«ابن م�رص» التي قدمها مب�شاركة حممود الع�سيلي وم�صطفى حجاج
ل�صالح �إعالن دعائي لأحد البنوك امل�رصية.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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� 5سيارات حتافظ على قدراتها ل�سنني طويلة!

ن�رش عدد من خرباء ال�سيارات
الرو�س تقريرا �صنفوا فيه
مركبات �أثبتت جدارة وقدرة
عالية يف الأداء على مر ال�سنني.
 "Land Cruiser" -1من
تويوتا:
�أظهرت هذه ال�سيارة رباعية
الدفع قدرات عالية على التحمل
والعمل يف خمتلف الظروف
املناخية ،وعلى خمتلف الطرق

املمتدة يف �أرجاء االحتاد
الرو�سي ال�شا�سع.
:"Porsche Boxster" -2
�أ�صبحت هذه املركبة واحدة من
ال�سيارات املف�ضلة عند �سكان
املدن الرو�سية وخمتلف مدن
العامل ،و�أظهرت قدرا عاليا
من القوة والأداء حتى مع مرور
�سنوات من �رشائها.
:"Ford Explorer" -3

تعترب هذه املركبة من �أكرث من
ال�سيارات �شعبية لدى �سكان
املناطق اجلبلية يف االحتاد
الرو�سي ،واكت�سبت �شهرتها من
قدرتها على العمل يف ظروف
املناخ القا�سية �شديدة الربودة،
واجتياز �أ�صعب الطرق الوعرة.
:"Chevrolet Corvette" -4
�صنفت هذه ال�سيارة كواحدة

من �أف�ضل ال�سيارات الريا�ضية
ال�شخ�صية يف العامل ،وبقيت
مناذجها التي �أطلقت يف �ستينيات
القرن املا�ضي تعمل بكفاءة حتى
اليوم.
:"Toyota Avalon" -5
تلقى هذه ال�سيارة رواجا وا�سعا
يف الأ�سواق الرو�سية والعاملية،
كونها تتميز بجودة ال�صنع والأداء
الذي يحافظ على جودته.

بي �إم دبليو الفئة الثامنة غران كوبيه تظهر لأول مرة
ك�شفت بي �إم دبليو م�ؤخرا عن
الفئة الثامنة كوبيه  ،2019و
من ر�صد لأول مرة ن�سختها
الطويلة ذات الأربعة �أبواب،
جران كوبيه لي�ست هذه �أول
مرة نلقي نظرة عليها ،حيث
ظهرت مبار�س  2018يف �شكل
 M8غران كوبيه االختبارية،
�أما منوذج االختبار ف�إنه
يبدو حمافظا على التفا�صيل
الديناميكية بالفئة الثامنة

كوبيه ،با�ستثناء �أنه �أكرب
حجما لإتاحة م�ساحة للأبواب
اخللفية.
�ستتيح غران كوبيه لبي �إم
دبليو مناف�سة ال�سيارات
الريا�ضية الكبرية مثل بور�ش
بانامريا ومر�سيد�س GT4
 AMGكوبيه ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك تنوي ال�صانعة البافارية
�إطالق ن�سخة ك�شف للفئة
الثامنة والتي ر�صدت م�ؤخرا

دون متويهات.
�ستح�صل ال�سيارة ذات الأربعة
�أبواب على �أحدث تقنيات بي
�إم دبليو ،يت�ضمنها عدادات
قيا�سات رقمية � 12.3إن�ش،
�شا�شة � 10.25إن�ش للمعلومات
والرتفيه ،مع جمموعة
�أنظمة �سالمة وم�ساعدة
متقدمة لل�سائق على ناحية
املحركات ،لن تكون هنالك
�أية مفاج�آت حيث �ست�شتمل

الفئة الثامنة غران كوبيه
على نف�س حمرك الكوبيه
�سعة  4.4لرت � 8سلندر قوة
 523ح�صان ،على �أن حت�صل
 M8جران كوبيه للأداء العايل
على حمرك تريبو مزدوج V8
قوة  600ح�صان مع نظام دفع
رباعي هذا ومتوقع �أن تك�شف
بي �إم دبليو عن الفئة الثامنة
جران كوبيه خالل 2019
كموديل .2020

بور�ش ماكان  Sو�صلت بقوة  354ح�صان

بعد الك�شف عن ماكان املحدثة،
قامت بور�ش الآن بالك�شف عن
كافة تفا�صيل ماكان  Sالأقوى
قامت بور�ش بتحديث �شا�صيه
�أف�ضل  SUVمبيعاً لديها
لتجعل جتربة قيادتها �أف�ضل،
حيث �أ�صبحت دعامات التعليق
الأمامية من الأملنيوم بدالً عن
احلديد لزيادة دقة التوجيه وراحة
الركوب ،كما مت تعديل �أعمدة
مقاومة االنحراف لزيادة التحكم
ال�سل�س مع زيادة �أداء نظام التعليق
الهوائي االختياري.
مت �أي�ضاً حت�سني �شعور ال�ضغط
على دوا�سات املكابح عرب زيادة
خفتها مع زيادة حجم �أقرا�ص
املكابح الأمامية بقدر  10ملم كي
ت�صل �إىل  360ملم ،كما متت زيادة
ا ل�سما كة
بقد ر

 2ملم كي ت�صبح  36ملم� ،إ�ضافة
لإمكانية اختيار مكابح بور�ش
امل�صنوعة من �ألياف الكربون.
�أما عن التغيري اخلارجي الأكرب
يف ماكان ،فيتواجد باخللف
على هيئة م�صابيح  LEDخلفية
مت�صلة بكامل العر�ض مع م�صابيح
� LEDأمامية.
بالداخل ،جند �شا�شة نظام

ترفيه معلوماتي بحجم 10.9
�إن�ش مع دعم لأنظمة املالحة
ومراقبة حالة املرور ،حتكم
�صوتي ذكي ،م�شاركة الواي فاي
واالت�صال بالإنرتنت مع عدة
خ�صائ�ص �أخرىن �أ�ضافت بور�ش
عدة خيارات ملاكان � 2019أي�ضاً
مثل مقود  GTريا�ضي مع منط
قيادة مدمج ،م�ساعد االختناقات
املرورية ،زجاج �أمامي ذو
نظام تدفئة ومنقي لهواء
املق�صورة.
�أما عن املحرك ،ف�سوف

يكون من نوع � V6سعة  3لرت
ذاته امل�ستخدم بطرازات كايني
وبانامريا مع تريبو ت�شارجر
مزدوج ،كي ت�صبح القوة الإجمالية
 354ح�صان و 480نيوتن.مرت من
عزم الدوران ،ما يعني زيادة بفارق
 14ح�صان و 20نيوتن.مرت عن
ماكان  Sال�سابقة ،كي تتمكن من
الت�سارع حتى  100كم�/س خالل
 5.1ثانية مع �رسعة ق�صوى ت�صل
�إىل  250كم�/س عند احل�صول على
حزمة �سبورت�س كرونو.
هذا و�سوف تبد�أ �أ�سعار بور�ش
ماكان  2019عند £46,334
( 218,589ريال) يف اململكة
املتحدة للن�سخة ذات حمرك
� 4سلندر �سعة  2لرت ذو قوة 245
ح�صان ،بينما تبد�أ ماكان  Sعند
 229,987( £48,750ريال) ،حيث
متت �إتاحتها للطلب بالفعل.

ال�سيارات التي تنهار قيمتها
بعد � 3سنوات من اال�ستعمال

�رشاء �سيارات م�ستعملة هو
خيار يف�ضله الكثريون على
ال�سيارات اجلديدة لأ�سباب
مادية ،وقد قامت �رشكة
 iSeeCarsبو�ضع قائمة مثرية
لالهتمام عن املوديالت التي
تواجه �أكرب االنخفا�ضات يف
القيمة عقب اال�ستعمال ،له�ؤالء
الراغبني يف �أف�ضل �صفقة
ممكنة من ناحية الأ�سعار.
متو�سط انخفا�ض �سعر ال�سيارة
عقب ا�ستعمالها لثالثة �أعوام
هو  ،%35ولكن بع�ض ال�سيارات
ي�صل االنخفا�ض يف �أ�سعارها
�إىل ن�صف ثمنها ..وبالأخ�ص
ال�سيارات الفاخرة ،مثل بي �إم
دبليو الفئة اخلام�سة بانخفا�ض
 %52.6يف قيمتها عقب ثالثة
�أعوام فح�سب.
مر�سيد�س  E-Classفقدت

 %49.9من قيمتها خالل 36
�شهر ب�سعر متو�سط بـ 34,010
دوالر –  126,000ريال ..بينما
انخف�ضت بي �إم دبليو الفئة
الثالثة  ،%49.8و�أودي A3
انخف�ضت  ،%47.9وكاديالك
 SRXتراجعت .%47.2
ننتقل خارج املجال الفاخر �إىل
فولك�س فاجن با�سات ،والتي
تفقد  %50.7من قيمتها خالل
ثالثة �أعوام من اال�ستعمال
لي�صل �سعرها �إىل 14,906
دوالر –  56,000ريال ،بينما
فقدت كراي�سلر  200قرابة
 %48من قيمتها ،وفورد تورو�س
 .%49.7مازدا  6انخف�ضت
 ،%45.0بينما فقدت فورد
فوكا�س  ،%45.7وكيا فورتي
 ،%45.5و�شيفروليه �إمباال
 ،%44.9وماليبو .%44.5

"دي �إ�س" تك�شف عن �سيارة
اختبارية ت�ست�شرف امل�ستقبل

ك�شفت �رشكة "دي �إ�س"
عن ال�سيارة االختبارية DS
 ،X-Tenseالتي ت�ست�رشف
امل�ستقبل؛ حيث من املقرر �أن
تنطلق ال�سيارة ،التي تعتمد على
فل�سفة القيادة الآلية وال�رسعة
والفخامة ،ب�شكل قيا�سي بحلول
عام .2035
و�أو�ضحت العالمة الفاخرة التابعة
ل�رشكة �سرتوين الفرن�سية �أن
�سيارتها االختبارية تظهر يف ثوب
املوديالت ال�سوبر ريا�ضية من
حيث الربوز الق�صري والعجالت
ال�ضخمة واملقدمة ال�رش�سة مع
اخلطوط االن�سيابية ،والك�شافات
النحيفة وقنوات الهواء ال�ضخمة
وامل�صابيح ال�ضخمة على
امل�ؤخرة ،التي ت�ستقر بعمق يف
جتويف اجل�سم .وتتمثل �أبرز
ال�سمات الت�صميمية يف ال�شكل غري
املتماثل على املقدمة وامل�ؤخرة.
ويدخل قائد ال�سيارة عرب �أبواب
جمنحة لي�أخذ مكانه يف �رشنقة

حتت مظلة زجاجية �شفافة ليبد�أ
مرحلة القيادة بنف�سه �أو يرتكها
لأنظمة ال�سيارة الآلية .ويتج�سد
مدى الفخامة ،الذي يتمتع به
قائد ال�سيارة ،يف وظيفة التدليك
باملقاعد املزودة بنظام التهوية
واملو�سيقى ال�صادرة من �ساوند
بار بتقنية .Hifi
وتوفر الأر�ضية الزجاجية
الكهرو�ضوئية ال�شفافة �إطاللة
على الطريق ،بينما يحيط اجلزء
الداخلي من اجللد واخل�شب
واملعدن بالركاب ،وتقوم الأ�سطح
الزجاجية العلوية بوظيفة �شا�شة
اجلهاز اللوحي.
ويقدم م�ساعد الهولوجرام (�صورة
ثالثية الأبعاد) دعما لقائد ال�سيارة
وما ي�صل �إىل راكبني للتحكم يف
�أنظمة الراحة وامللتيميديا.
وتعتمد ال�سيارة على حمركني
كهربائيني على املحور الأمامي
بقوة  1000كيلووات1360/
ح�صان.
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«ياندك�س» الرو�سية تطلق �شبكتها اخلا�صة للتوا�صل االجتماعي

�ألعاب تهدد ماليني هواتف
«�أندرويد» باالخرتاق!
ّ
حذر اخلرباء يف �رشكة «Check
ب�أمن
املتخ�ص�صة
»Point
املعلومات من فريو�س �إلكرتوين
خطري ينت�رش عرب تطبيقات الألعاب،
ويهدد �أمن الهواتف العاملة ب�أنظمة
�أندرويد .و�أكد اخلرباء يف ال�رشكة
�أن  200تطبيق خم�ص�ص لهواتف
«�أندرويد» ،معظمها تطبيقات
للألعاب� ،ساهمت يف انت�شار
فريو�س» »SimBadوحتميله يف
الهواتف �أكرث من  150مليون مرة.
و�أ�شاروا �إىل �أن الفريو�س عادة ما
يتخفى على هيئة �صور �أو مقاطع
دعائية تظهر عند ت�شغيل تطبيقات
الألعاب ،وعند ال�ضغط على تلك
ال�صور �أو املقاطع ،يت�سلل الفريو�س

بد�أت �رشكة «ياندك�س» الرو�سية
باختبار موقع « »Auraاجلديد
املخ�ص�ص للتوا�صل االجتماعي،
املتوقع �أن ي�صبح مناف�سا قويا
لـ « »VKو»في�سبوك»و�أو�ضح
القائمون على املوقع �أنهم طوروه
وفقا لأحدث املعايري احلديثة
التي تتميز بها مواقع التوا�صل
االجتماعي الكبرية ،وزودوه
بتقنيات الذكاء ال�صناعي التي

�ست�ساعد امل�ستخدم على �إيجاد
الأ�صدقاء باالعتماد على رقم
الهاتف� ،أو الربيد الإلكرتوين،
�أو �أولئك املوجودين يف قوائم
الأ�صدقاء يف باقي مواقع التوا�صل
كـ « »VKو»في�سبوك» و»OK.
 .»RUكما �سيتيح «»Aura
من
اال�ستفادة
مل�ستخدمه
العديد من امليزات التي توفرها
«ياندك�س» عرب موقعها الر�سمي،

كخدمات ال�رشاء عرب الإنرتنت،
وخدمات تو�صيل الطعام ،وخدمات
ا�ستئجار ال�سيارات ،وخدمات
�رشاء بطاقات ال�سفر والعثور على
الفنادق ،وحتى خدمات الرتجمة
الفورية عرب ال�شبكة العنكبوتية
ويف البيان الذي �صدر عنها م�ؤخرا
�أكدت «ياندك�س» �أن املربجمني
�سيحر�صون قدر الإمكان على
خلو « »Auraمن احل�سابات

الوهمية التي قد ي�ستغلها البع�ض
لأهداف معينة ،وطوروا منظومة
خا�صة �ستقوم �أوتوماتيكيا بحذف
العبارات امل�سيئة �أو املخلة
بالأخالق من املوقع .وكانت
«ياندك�س» قد �أعلنت منذ مدة
�أي�ضا �أنها �ست�ضيف خدمات
�إلكرتونية جديدة �إىل تلك التي
تقدمها حاليا ،ومن �أبرزها خدمة
لعر�ض امل�سل�سالت والأفالم.

« »Fitbitتطلق ن�سخا رخي�صة
من �ساعاتها الذكية

�أعربت �رشكة « »Fitbitعن نيتها
احلفاظ على مركزها املتقدم يف
�سوق ال�ساعات الذكية ،من خالل
�إطالق جيل جديد من ال�ساعات
ب�أ�سعار مناف�سة ،و�أو�ضحت ال�رشكة
�أن ال�ساعات اجلديدة التي �ستحمل
ا�سم «� »Versa Liteستزود
بالكثري من ميزات ال�ساعات الذكية
املتطورة ،لكن �سعرها �سيكون
�أرخ�ص من مناف�ساتها من نف�س

الفئة مبئة دوالر تقريبا.
ومن املفرت�ض �أن ت�أتي تلك
الأ�سود والأبي�ض والوردي والأزرق
ال�سماوي والأحمر ،وتزود ب�شا�شة
مبقا�س  1.34بو�صة ،وتقنيات
متكنها من االت�صال مع الهواتف
والأجهزة الذكية عرب البلوتوث
والـ  ،WI-FIوبطارية تكفيها
للعمل � 4أيام متوا�صلة دون احلاجة
ل�شحنها.

عن اجليل الثالث من iPad
 ، Airواجليل اخلام�س
"
من iPad Mini

« ..»AGM X3هاتف ع�سكري
من �أكرث الأجهزة متانة يف العامل
ا�ستعر�ض موقع « »mobile-reviewاملتخ�ص�ص ب�ش�ؤون
التقنية هاتف « »AGM X3اجلديد ،الذي يعد من
�أمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�صي�صا للجيو�ش
وقوات الأمن و�أبرز ما مييز هذا الهاتف ،قدرته على
حتمل ال�صدمات بف�ضل �إطارات هيكله امل�صنوعة من
الألومينيوم ،واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�ص،
و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج «.»gorilla class-5
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار،
وميكنه �أن يعمل حتت املاء ،ويف خمتلف الظروف
املناخية ،و�ضمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30
درجة مئوية حتت ال�صف ،و 60درجة.
ومن �أبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:
 �شا�شة مبقا�س  6بو�صات ،ودقة عر�ض 2160/1080بيك�سل - .معالج «»Qualcomm snapdragon 845
ثماين النوى.
 ذاكرة و�صول ع�شوائي  6/8غيغابايت. ذاكرة داخلية  128/256غيغابايت. بطارية ب�سعة  4100ميللي �أمبري. كامريا �أ�سا�سية بدقة  24+12ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  20ميغابيك�سل. منفذان لبطاقات االت�صال. منفذ «.»USB-C -نظام ت�شغيل «.»Android 8.1

�إىل جهاز امل�ستخدم ،ويبد�أ بن�رش
برجميات خبيثة ت�سمح لقرا�صنة
الإنرتنت بالو�صول �إىل بيانات
هواتف امل�ستخدمني ،والتحكم يف
التطبيقات املوجودة فيها وحتى
حذفها من الهواتف.
ومن �أكرث الألعاب التي �ساهمت
يف انت�شار هذا الفريو�س:
«Snow Heavy Excavator
 »Simulatorو»Hoverboard
 »Racingو»Real Tractor
 »Farming Simulatorو»Fire
»Truck Emergency Driver
و»»Car Parking Challenge
و»Water Surfing Car
.»Stunt

�أعلنت �رشكة �آبل بهدوء عن طرازين
جديدين من  .iPadيف الواقع ،لقد
قامت ال�رشكة الأمريكية بالك�شف عن
اجليل الثالث من  ،iPad Airواجليل
اخلام�س من .iPad Mini
جهاز  iPad Airاجلديد ي�أتي مع
�شا�شة  Retinaبحجم � 10.5إن�ش
وب�أبعاد تبلغ  4:3عل ًما �أن هذه ال�شا�شة
متتاز بدقة تبلغ  2224×1668بك�سل
وبكثافة بك�سالت تبلغ  264بك�سل
يف كل �إن�ش .هذه ال�شا�شة مغلفة
بالزجاج على غرار لوحيات iPad
 Proو  2 iPad Airولكن على
عك�س اجليل ال�ساد�س من iPad
العادي .وعالوة على ذلك ،فهذه
ال�شا�شة متتاز بتقنية True Tone
ودعم التدرج اللوين DCI-P3
الوا�سع .ويف الوقت نف�سه ،ي�ضم جهاز
 iPad Miniاجلديد �شا�شة بحجم
� 7.9إن�ش وبدقة  1536×2048بك�سل
مع كثافة بك�سالت تبلغ  326بك�سل
يف كل �إن�ش عل ًما �أن هذه هي �أعلى
كثافة بك�سالت يح�صل عليها جهاز
أي�ضا
 .iPadهذه ال�شا�شة مغلفة � ً
بالزجاج ومتتاز بتقنية True Tone
والتدرج اللوين الوا�سع .ب�رصف النظر
عن ذلك ،يت�شابه كال اجلهازين يف
اجلوانب الأخرى .كالهما ي�ستخدمان
املعالج  Bionic Apple A12مع
حمرك الإهتزاز Apple Neural
 Engineواملعالج امل�ساعد
أي�ضا
 .Apple M12وي�أتي كالهما � ً

مع  64GBو  256GBمن
الذاكرة الداخلية ،ومع دعم
�إختياري للإت�صاالت اخللوية .كالهما
أي�ضا اجليل الأول من القلم
يدعمان � ً
الإلكرتوين .Apple Pencil
أي�ضا يف كال
 2الكامريات مت�شابهة � ً
اجلاهزين ،فهما ي�أتيان مع كامريات
خلفية بدقة  8ميغابك�سل مع عد�سة
بفتحة  ،2.4وكامريات �أمامية بدقة
 7ميغابك�سل ت�ستطيع بدورها ت�صوير
الفيديوهات بدقة  1080pعلى غرار
لوحيات  iPad Proاجلديدة .ومع
ذلك ،لوحيات  iPad Airو iPad
 Miniاجلديدة ال حتتوي على تقنية
التعرف على الوجه  ،Face IDلذلك
ح�صل كالهما على م�ست�شعر ب�صمات
الأ�صابع  .Touch IDالتكنولوجيات
الال�سلكية املدعومة متطابقة يف
أي�ضا� .ستح�صل يف كال
كال اجلهازين � ً
اجلهازين على  802.11ac WiFiمع
الهوائي  ،MIMOوالبلوتوث 5.0
و  LTEو  .GPSوجتدر الإ�شارة
�إىل �أن كال اجلهازين يدعمان كذلك
تكنولوجيا  eSIMاجلديدة جنب
�إىل جنب مع 3iPad .NanoSIM
 Airاجلديد �سيكلف �إبتداء من ،يف
حني �سيكلف � iPad Miniإبتداء
من .كالهما �سيكونا متوفرين باللون
الف�ضي والرمادي والذهبي �إبتداء
من اليوم .الأ�سواق التي �سيكون
ب�إمكان امل�ستهلكني فيها �رشاء هذه
اللوحيات اجلديدة هي �أ�سرتاليا
والنم�سا وبلجيكا وكندا وجمهورية

الت�شيك والدامنارك وفنلندا وفرن�سا
و�أملانيا وهوجن كوجن واملجر و�إيرلندا
و�إيطاليا واليابان واليابان ولوك�سمبورغ
وهولندا ونيوزيلندا والرنويج وبولندا
والربتغال� ،سنغافورة� ،إ�سبانيا،
ال�سويد� ،سوي�رسا ،الإمارات العربية
املتحدة ،اململكة املتحدة والواليات
املتحدة .ابتدا ًء من الأ�سبوع املقبل،
�سيتم عر�ض هذه اللوحيات كذلك
للبيع يف ال�صني (طرز Wi-Fi
فقط) وماكاو (طرز  Wi-Fiفقط)
واملك�سيك .املناطق الأخرى مبا
يف ذلك كولومبيا واليونان والهند
وفل�سطني املحتلة ورو�سيا واململكة
العربية ال�سعودية وجنوب �أفريقيا
وتايالند ( طرازات  Wi-Fiفقط
) وتركيا �ستح�صل عليها الحقًا.
قامت �رشكة �آبل كذلك ب�إطالق
بع�ض الأك�س�سورات اجلديدة لهذه
اللوحيات اجلديدة ،مبا يف ذلك
الغطاء الذكي Polyurethane
 Smart Coverالذي يكلف من
�أجل  iPad Airو من �أجل iPad
 ،Miniوالغطاء Leather Smart
 Coverالذي يكلف جلهاز iPad
 .Airوكما ميكنك �أن تتوقع ،فقد
قامت �رشكة �آبل كذلك بالك�شف
عن لوحة املفاتيح الذكية Apple
 Smart Keyboardجلهاز iPad
 Airوالتي تكلف .وكما هو احلال من
قبل ،ف�سوف يكون اجليل الأول من
القلم الإلكرتوين Apple Pencil
متوف ًرا ب�سعر.
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العملية متت نهاية
الأ�سبوع املا�ضي

�شكيب خليل و بو�شوارب
مطلوبان ر�سميا للأنرتبول

الإثنني  04نوفمرب  2019املوافـق ل  07ربيع الأول 1441هـ

ال�صني تطلق �أكرب �شبكات
 5Gيف العامل!

العدد  /5086 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

www.elwassat.com

�أدل�س بتمرنا�ست

�أحفاد ال�شهيد «زوكاين عتمان اق �شركي»
يطالبون برد االعتبار له
 .مطالب بت�سمية �إحدى امل�ؤ�س�سات العمومية �أو �أحياء  الوالية ب�إ�سمه

�أعلنت � 3رشكات ات�صاالت حكومية
يف ال�صني عن �إطالق خدمات اجليل
اخلام�س من االت�صاالت اخللوية يف
العديد من �أنحاء البالد ،ما يعني ت�شغيل
�إحدى �أكرب �شبكات  5Gيف العامل،
وتبعا ملواقع مهتمة ب�ش�ؤون التقنية،
ف�إن اخلدمات التجارية ل�شبكات اجليل
اخلام�س � ،5Gأتيحت م�ؤخرا يف 50
مدينة �صينية ،مبا فيها بكني و�شانغهاي
وقوانغت�شو و�شنت�شن وعدد من املدن
الكربى يف البالد.
كما جرى تفعيل نحو � 12ألف حمطة
خم�ص�صة لدعم �شبكات  5Gيف
�شنغهاي ،لتغطي هذه ال�شبكات معظم
مناطق املدينة ،وينتظر �أن تفعل
ال�صني � 130ألف حمطة �أخرى مع نهاية
العام اجلاري ،وتقدم �رشكات China
 ،Mobileو،China Telecom
ال�صينية
China
وUnicom
للم�ستخدمني خدمات  5Gمقابل 128
يوانا (نحو  18دوالرا) ،ومتنحهم 30
غيغابايت من البيانات لكل خط خلوي.
وكانت دول �أخرى كالواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية قد �أطلقت �شبكات 5G
هذا العام ،لكن �شبكة ال�صني التجارية
لهذا النوع من االت�صاالت تعترب الأكرب
حاليا ويتوقع املحللون �أن ي�صل عدد
م�ستخدمي �شبكات  5Gيف ال�صني
�إىل  110ماليني م�ستخدم بحلول عام
.2020

موبيلي�س يك�شف عن عر�ض
600 PixX Pro

من �أجل مواكبة الإحتياجات الإ�ستهالكية
لزبائنه ،احلرفيني ،التجار وامل�ؤ�س�سات
امل�ص ّغرة ،موبيلي�س يط ّور عرو�ض
 PixX Proويزودها بعر�ضه اجلديد
« ،»600وهي �صيغة بدون التزام ت�سمح
مبرافقة املهنيني بكل �أريحية.
مع عر�ض � ، 600PixX Proسي�ستفيد
الزبائن احلاليني �أو املحتملني من
عر�ض للدفع امل�سبق ذو مزايا عديدة،
يتوافق واحتياجاتهم اليومية.
عر�ض  PixX Pro 600متوفر عرب
الالئحة *، #600يقدم للمجتمع املهني،
عدة امتيازات �سخ ّية من املكاملات،
الر�سائل الق�صرية والإنرتنت ،بـ  600دج
 /لل�شهر فقط.
عر�ض PixX Pro 600هو:
  3000دج ر�صيد من املكاملات �صالحنحو جميع ال�شبكات الوطنية.
 مكاملات غري حمدودة نحو موبيلي�سبعد الدقيقة الثالثة.
 - 10جيغا اوكتي انرتنت.
 -ر�صيد �صالح  30يوم.

« .عائلة زوكاين .....تاريخ ن�ضايل ثري �ضد امل�ستعمر مهدد بالطم�س»
طالب �أحفاد ال�شهيد زوكاين عتمان �أق �شركي ببلدية �أدل�س التابعة لدائرة تاظروك بوالية مترنا�ست
ال�سلطات العليا بالبالد ب�ضرورة التدخل ال�شخ�صي من �أجل رد االعتبار له من خالل ت�سمية �إحدى امل�ؤ�س�سات
العمومية �أو �أحياء الوالية ب�أ�سمه .
�أحمد باحلاج
اغتنم �أحفاد ال�شهيد زوكاين
عتمان �أق �رشكي القاطنني
ببلدية �أدل�س بدائرة تاظروك
التابعة لوالية مترنا�ست ،
فر�صة االحتفال بالذكرى الـ
 65لإندالع الثورة التحريرية
امل�صادفة للفاحت نوفمرب من
كل �سنة للمطالبة ب�رضورة
تدخل جاد من طرف �صناع
القرار بالبالد لدى وزارة
وال�سلطات
املجاهدين
الوالئية بتمرنا�ست  ،من �أجل
رد االعتبار لل�شهيد زوكاين
عتمان �أق �رشكي  ،وذلك من
خالل ت�سمية �أحد امل�ؤ�س�سات
الرتبوية �أو الإدارية �أو الأحياء
ب�إ�سمه  ،خا�صة �إذا علمنا �أن
ال�شهيد زوكاين يعترب �أحد رموز
الثورة التحريرية باجلنوب

عامة ووالية مترنا�ست على
وجه اخل�صو�ص ،كيف ال
وهو الذي يعترب �أحد رجال
قاوموا
الأهقار الذين
اال�ستعمار الفرن�سي الغا�شم يف
دخوله �إىل �أر�ض الأهقار حيث
هاجموا على قافلة فالترز
التي كانت ت�ضم جمموعة
كبرية من جنود امل�ستعمر ومن
بينهم قادة وا�ستولوا على عدة
القافلة و�أ�سلحة امل�ستعمر

�إال �أن هذا الأخري مل يه�ضم
الهزمية  وبعث مبجموعة من
جنود الفرن�سيني ومع بع�ض
احلركى الذين خانوا الوطن
و�أر�شدوهم �إىل طريق �أدل�س
�أين قاوم الأ�شاو�س �إال �أن
عدة امل�ستعمر و �سالحه
متطور ا�ستطاع �أن يجعل
جمزرة تاريخية يف حق
جمموعة من �أبناء الوطن
وكان من بينهم زوكاين عثمان

بلدية املعا�ضيد بامل�سيلة

�سكان قرية البويرة يجددون طلبهم
ب�إزالة املفرغة العمومية
جدد �سكان قرية البويرة التابعة
لبلدية املعا�ضيد �رشق والية امل�سيلة
،مطلبهم لل�سلطات املحلية لوالية
امل�سيلة ،ب�إزالة املفرغة العمومية
وحتويلها �إىل جهة �أخرى  ،مما �سبب
الروائح الكريهة التي ت�أتي من املفرغة
خا�صة بعد عملية احلرق ،وهو ما �أدى
�إىل �إ�صابة الأطفال والن�ساء ب�أمرا�ض
خمتلفة على غرار الربو  ،ناهيك عن
النامو�س والذباب ،و�أ�ضاف ال�سكان

�أنهم طالبوا يف العديد من املرات من
اجلهات الو�صية ب�رضورة نقل املفرغة
� ،إال �أنها مل حترك �ساكنا وهو ما ت�سبب
يف زيادة انت�شارها ،ونتيجة لهذا الو�ضع
يجدد مواطنو البويرة �رضورة تدخل
ال�سلطات يف �أقرب الآجال النت�شالهم
من اخلطر املحدق بهم وامل�شوه
لقريتهم  ،التي فقدت بريقها وتاريخها
ب�سبب هذا الإهمال.
عبدالبا�سط بديار

�سوق اهر�س

�إنهاء مهام رئي�سي بلديتي �سدراتة والراقوبة
�أنهى �أم�س الأحد وايل والية �سوق
�أهرا�س لونا�س بوزقزة مهام كل من
رئي�سي املجل�س ال�شعبي لبلديتي
�سدراتة لإدانته بحكم ق�ضائي ورئي�س
بلدية الراقوبة ملتابعته ق�ضائيا,ح�سبما
�أفادت به املكلفة بخلية الإعالم
واالت�صال الآن�سة �إينال لعايب.
و�أو�ضحت م�س�ؤولة ذات اخللية ب�أنه
مت �إنهاء مهام رئي�س املجل�س ال�شعبي
لبلدية �سدراتة عن حزب جبهة التحرير

الوطني والذي تر�أ�س البلدية لـ4
عهدات كاملة  -لإدانته بحكم ق�ضائي
بتهمة «منح امتيازات غري مربرة» يف
جمال ال�صفقات العمومية �أما رئي�س
املجل�س ال�شعبي لبلدية الراقوبة عن
حزب التجمع الوطني الدميقراطي
فقد مت �إنهاء مهامه ملتابعته ق�ضائيا يف
ق�ضية تتعلق ب»�إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة
وت�سليم وثائق �إدارية لغري م�ستحقيها»,
ح�سبما �أ�ضافته الآن�سة لعايب.

اق �رشكي .الذي هو مدفون
حالياً ببلدية �أدل�س منذ �سنة
 25افريل . 1902
ومل تنته املعركة مبوته وقيل
( من ولد مل ميت ) حيث كان
لعثمان ت�سعة �أبناء حملوا
راية اجلهاد �ضد امل�ستعمر
الفرن�سي و�شاركوا يف معركة
تين�سا مع �أمنوكال نهقار
مبنطقة تيت يف 07ماي1902
ومن �أبرز امل�شاركني من �أبنائه
�شدودي الذي فر �إىل �أدل�س
و�أخوه �صالح ( بوغردة) �إىل
جهة �أم�سل وا�ستقر بها ومت
القب�ض عليه وقتله امل�ستعمر
بعد الو�شاية به بعد ا�ست�سالم
الأمنوكال حيث كان مطاردا
من طرف امل�ستعمر وبعدما
ا�ستقرار ب�إدل�س لفرتة ق�صرية
عاد اىل مترنا�ست وا�ستقر
بقرية تيفريت ال�رشقية .

غليزان

ع�شرات املق�صيني
من ال�سكنات باحلمادنة
يحتجون
جتمع �أم�س الأحد ع�رشات املواطنني
واملق�صيني من ح�صة  80وحدة �سكنية
ايجارية عمومية والتي افرجت عنها
ال�سلطات املحلية لبلدية احلمادنة يوم
 28اكتوبر ع�شي�سة االحتفاالت بالذكرى
ال 65الندالع الثورة التحريرية وهي
القائمة التي اثارت احتجاج الع�رشات
املق�صيني مطالبني بتدخل ال�سلطات
الوالئية من اجل اعادة النظر يف القائمة
اال�سمية كونها حتمل ا�سماء غري م�ؤهلني
من اال�ستفادة واخرون غرباء عن البلدية
او باالحرى ال يقطنون بالبلدية اما رئي�س
دائرة احلمادنة عبدالقادر غربيني فقد
اكد ان القائمة عرفت مباركة جلنة
الدائرة لدرا�سة ملفات ال�سكن حيث
مت تخ�صي�ص  12وحدة �سكنية للفئات
اخلا�صة منها  08م�ستفيدين من معطوبي
ومتقاعدي اجلي�ش الوطني ال�شعبي02 ،
وحدة �سكنية موجهة لفئة احلر�س البلدي
وتخ�صي�ص م�س�شكن واحد لكل من ابناء
ال�شهداء وذوي االحتياجتات اخلا�صة
فيما خ�ص�صت ال 64وحدة �سكمنية
ايجارية عمومية للمواطنني العاديني
ح�سب االولويات والظروف االجتماعية
قم

�أدرجت م�صالح االنرتبول ملفي الوزيرين
ال�سابقني �شكيب خليل و عبد ال�سالم
بو�شوارب ر�سميا يف ن�رشتها للمطلوب
القب�ض عليهما و ذكرت تقارير �إعالمية
فرن�سية �أن الإجراءات متت نهاية
الأ�سبوع املا�ضي و ت�أتي هذه اخلطوة بعد
التحفظات التي �أبدتها هذه الهيئة الدولية
بعيد قيام بو�شوارب ي�إيداع �شهادة طبية
تفيد بكونه معتل �صحيا وال يتمكن من
املثول �أمام املحاكم اجلزائرية و يتابع
وزير ال�صناعة ال�سابق بتهم منح مزايا
ال داعي لها يف منح العقود  ،و�إ�ساءة
ا�ستخدام املن�صب  ،وت�ضارب امل�صالح ،
والف�ساد يف منح العقود العامة  ،وتبديد
الأموال العامة وغ�سل الأموال» .و يتابع
�شكيب خليل بتهم ثقيلة تتعلق بفرتة
ت�سيريه لوزارة الطاقة

م�.س

الوادي

 268حالة ملر�ض
التهاب الكبد الفريو�سي

�سجلت  268حالة ملر�ض �إلتهاب الكبد
الفريو�سي مبختلف �أ�صنافه خالل
الع�رشة �أ�شهر الأوىل من ال�سنة اجلارية
بوالية الوادي ,ح�سبما علم الأحد
لدى م�س�ؤويل مديرية ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات.
وتوزعت تلك الإ�صابات بهذا املر�ض
املعدي على الفريو�س «ب» املتنقل
عن طريق الدم ( 193حالة) وهو
الفريو�س الذي يعترب الأكرث فتكا ب�صحة
املري�ض ,والفريو�س «�أ» املنتقل عن
طريق املاء ( )70والفريو�س «�س» (5
حاالت)  ,كما �أو�ضح رئي�س م�صلحة
الوقاية مبديرية القطاع.

قالت �إن قا�ضيا ويقف وراء
اال�شاعة

وزارة العدل تنفي �إنهاء
مهام �أمينها العام
نفت وزارة العدل� ,أم�س الأحد يف بيان لها,
ما تداولته �صحيفة الكرتونية حول �إنهاء
رئي�س الدولة ملهام الأمني العام لوزارة
العدل واملدير العام للموارد الب�رشية ,م�ؤكدة
�أن هذا اخلرب «عار من ال�صحة»و �أو�ضحت
الوزارة �أن «القا�ضي الذي كان م�صدرا لهذه
ال�شائعة حتركه بواعث غري بريئة ,و هو
بهذا ال�سلوك املنايف لأب�سط الأخالقيات
يعمل على زرع ال�شك لدى زمالئه الق�ضاة
الذين افرتى عليهم افرتاء ال يليق ب�سلوك
القا�ضي».

ب�شار

الأيام الوطنية للفيلم
الق�صري
يتناف�س � 15إنتاجا �سينمائيا على اجلوائز
الأوىل للطبعة اخلام�سة من الأيام الوطنية
للفيلم الق�صري الذي افتتحت فعالياتها
�سهرة ال�سبت بدار الثقافة «حممد
قا�ضي» بب�شار.
وتقدم بهذه الأعمال ال�سينمائية �شباب
مبدع هاوي يف الفن ال�سابع من  14والية
 ,حيث تهدف هذه التظاهرة �إىل منح
لهم فر�صة لتعريف اجلمهور ب�إنتاجهم
ال�سينمائي وا�ستهلت هذه الفعاليات
ال�سينمائية بعر�ض الفيلم الق�صري « �ستاي»
لبوخاف حممد طاهر (ر�سوم متحركة)
الذي يندد باحلروب والتعدي على البيئة
 ,وكان متبوعا بعمل �سينمائي « كان وال
مكان�ش» لل�شاب قادة عبد اهلل  ,والذي
يتطرق �إىل ق�ضية املعاقني.

