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جمل�س �لوزر�ء �صادق عليه �أم�س

احتجاج يتحول اإىل م�صرية ب�صبب قانون املحروقات 

�أقاربهم �نتحلو� هوياتهم لأ�صباب غريبة

متابعات ق�صائية يف 
حق اأ�صخا�ص متوفني

بقر�ر من و�يل �لعا�صمة

 توقيف رئي�صي
 بلديتي بني م�صو�ص 

وج�صر ق�صنطينة

�لفتتاح �لر�صمي لل�صنة �جلامعية 2002/2019

امل�صاكل البيداغوجية توؤخر التحاق %30 من الطلبة
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حتججا بقطع �لأنرتنت 

توقيف منح
 التاأ�صريات للجزائريني 

�س4نحو فرن�صا

�س4

�س4

�س17�س2

�لإد�رة تكذب غيموز وتطالب 
�لتلفزيون �لعمومي بالعتذ�ر

يف حالة �إجباره على �صبط قو�ئم �لناجحني

االآبار  "خدمات  "ديارا�ص 
بحا�صي م�صعود يهدد باال�صتقالة 

غليز�ن

اإعادة فتح بلدية املرجة بعد 
مرور10 اأيام من غلقها

�صيدي حل�صن غرب بلعبا�س

�صرطي يبيد عائلة
 اأ�صهاره ب�صالحه 

.    �ملدير �لعام للمحروقات بوز�رة �لطاقة م�صطفى حنيفي : 
مامت تد�وله  غري �صحيح

.  ن�صر معلومات م�صللة لتاأجيج �لحتقان
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من  الع�رشات  طالب 
امل�ؤ�س�سة  عمال 
يف  ال�طنية املتخ�س�سة 
والأغطية  ال�س�ف  ت�سنيع 
 « منطال   « والأفر�سة 
احلرط�ن  من  بحي  ال�اقعة 
اجل  من  العليا  ال�سلطات 
اأج�رهم  �سب  بغية  التدخل 
جعلتهم  املتاأخرة   والتي 

ي�اجه�ن الفقر واحلرمان .

 املحتج�ن الذين نظم�ا وقفة 
احتجاجية اأمام مقر امل�ؤ�س�سة 
بحي احلرط�ن باأعايل تلم�سان 
بعدما تقرر  تاأخري �سب راتب 
كامال  وج�يلية  ج�ان  �سهري 
يف   30 قيمته  ما  وا�ستالم 
اإىل  اإ�سافة  منه فقط.  املائة 
عدم ت�سلمهم للمنح والعالوات 
ط�ال  يعمل�ن  اأنهم  رغم 
نهاية  اأيام  وحتى  الأ�سب�ع 

وال�سبت  اجلمعة  الأ�سب�ع 
ل�سمان حت�سني اأداء امل�ؤ�س�سة 
ورفع راأ�سمالها ، هذا وطالب 
الذين  املحتج�ن  العمال 
�رشكتهم  مقر  اأمام  جتمهروا 
وكذا  النقابية  املركزية  من 
لهذه  العامة  املديرية  من 
ال�اقع  املنتجة  ال�رشكة 
العا�سمة  باجلزائر  مقرها 
الإفراج  اجل  من  التدخل 

اأنهم  عن  اأج�رهم  بحكم 
ال�يالت  واحلقرة  يعان�ن 
ظل  الأو�ساع  يف  خا�سة 
يكابدها  التي  املزرية 
حق�قهم  وه�سم  العمال 
عن  املالية  ناهيك 
�سارو  التي  املنح  والعالوات 
بعدما  بها  خا�سة  ليحلم�ن 
الدي�ن  والفاقة  اأنهكتهم 

والع�ز .

بعدما تاأخرت �ملديرية �لعامة يف �شب �أجورهم منذ عدة �شهور خلت

عمال �سركة "منطال"  للن�سيج يحتجون �أمام مديرية
 �ملوؤ�س�سة بتلم�سان

خبر في 
صورة

بقر�ر من و�يل �لعا�شمة

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

�أن�سار �حتاد �لعا�سمة يو�سلون 
�لر�سالة

ما  على  بناء  ر�سالة  ت�جيه  على  العا�سمة  احتاد  فريق  اأن�سار  اأقدم 
امل��سم  انطالق  منذ  �سعبة  اأو�ساعا  يعي�ش  الذي  لفريقهم  يحدث 
الكروي اجلاري، وهم الذين ا�ستغل�ا ح�س�رهم الق�ي اإىل ملعب عمر 
حمادي بب�ل�غني من اأجل رفع راية عمالقة والتي جاء فيها ب�رشيح 
وهي  املحب�ب«،  فريقنا  اأبدا  يحطم  لن  القدم  كرة  »ت�سيي�ش  العبارة 
ر�سالة يرف�س�ن من خاللها ت�سيي�ش ق�سية احتاد العا�سمة من خالل 
ب�سبب مالكه املت�اجد خلف  النادي  ي�اجهها  التي  الإدارية  العراقيل 

اأ�س�ار ال�سجن.

�أن�سار �لعميد يت�سامنون مع كازوين
مدربهم  مع  ال�ا�سع  ت�سامنهم  اجلزائر  م�ل�دية  فريق  اأن�سار  اأعلن 
عند  مبا�رشة  معه  به  قام�ا  الذي  التفاعل  خالل  من  كازوين  برنارد 
دخ�له اأر�سية ملعب 5 ج�يلية رفقة اأ�سباله حت�سبا مل�اجهة الديربي 
و�ساح  الفرن�سي  املدرب  حمل  حيث  العا�سمة،  احتاد  مع  العا�سمي 
الفريق عاليا تعبريا عن �سعادته بالت�سامن الذي وجده عقب التهامات 
النادي  مقابلة  من  عند طرده  اجلزائر  ب�ستم  اتهامه  بعد  طالته  التي 

العا�سمي وجنم مقرة يف اجل�لة املن�رشمة.

�جلز�ئرية �آمال �سكاك يف �ملو�سم
 5 من »ذ�فوي�س« 

امل�سرتكة    متكنت 
�سكاك  اأمال   « اجلزائرية 
مدر�سة  لقب  �ساحبة   «
ك�سب  من  و�سباب  اأحلان 
التحكيم  جلنة  ر�سا 
 « بربنامج  اخلا�سة 
بن�سخته   « ذاف�ي�ش  
العربية  اخلا�ش باكت�ساف 
امل�اهب الفنية يف ال�طن 
على  يبث  الذي   العربي  

املبدعة  الفنانة   هذه  قدمت  فلقد  وعليه   « �سي  بي  »اأم  قناة 
 « الراحلة  الت�ن�سية  للفنانة  اأغنية   « وب�ش  »ال�س�ت  مرحلة  يف 
ذكرى«  ولهذا اأعجب اجلميع ب�س�تها الرنان اإل اأن  ابنة مدينة 
تلم�سان  قامت باختيار  فريق الفنان امل�رشي حممد حماقي  
لتدريبها يف هذه املناف�سة وهذا كله من اأجل ح�سد لقب اأحلى 

�س�ت يف ذاف�ي�ش 2019 .

�شوق �أهر��س

رفع �لتجميد عن 4 م�ساريع يف قطاع 
�ل�سحة 

مت رفع التجميد عن اأربعة )4( م�ساريع »هامة« يف قطاع ال�سحة 
الأحد  اأم�ش  عنه  ك�سف  ما  اأهرا�ش ح�سب  �س�ق  ولية  لفائدة 

مدير ال�سحة وال�سكان عبد الغني فريحة .
واأو�سح ذات امل�س�ؤول باأن الأمر يتعلق مب�رشوع اإجناز م�ست�سفى 
بـ60 �رشيرا ببلدية حلدادة و اآخر لإجناز م�ست�سفى يت�سع لـ120 
�رشيرا لفائدة بلدية مداورو�ش ف�سال عن م�رشوع اإجناز جناح 
اإجناز  وكذا م�رشوع  ب�سدراتة  اجلراحية  الطبية  لال�ستعجالت 
مركز لت�سفية الكلى ب�سدراتة كذلك التي تعترب ثاين اأكرب جتمع 

�سكاين بال�لية.

يعاين �أزمة �شكن

حماولة �نتحار �ساب مبقر 
د�ئرة �لبويرة

اإثر  الب�يرة حالة ط�ارئ حقيقية على  دائرة  ام�ش مقر  عا�ش زوال 
اقدام �ساب يف الثالثينات من العمر على حماولة و�سع حد حلياته 
بعني  املت�اجدين  امل�اطنني  بع�ش  تدخل  ل�ل  تراجيدية  بطريقة 
لي�مية  م�سادر  رواية  وح�سب   ، حمقق  م�ت  من  لإنقاذه  املكان 
»ال��سط« فغن املعني دخل اىل مقر الدائرة لإي�سال ان�سغاله املتعلق 
احلالقة  �سفرة  فاأخذ  ذلك  عن  عجز  لكنه  الدائرة  لرئي�ش  بال�سكن 
�سف�ف  يف  والهلع  الذعر  من  حالة  و�سط  ج�سده  تقطيع  يف  و�رشع 
للم�ست�سفى  املدنية  احلماية  وحدة  طرف  من  نقله  ومت  امل�ظفني 
املحلي »حممد ب��سياف » ومن جهتها فتحت م�سالح الأمن حتقيقا 

يف الق�سية .

عبد  اجلزائر  ولية  وايل  اأ�سدر 
اخلالق �سي�دة اأمرا بت�قيف كل من 
رئي�سي بلديتي بني م�س��ش  وج�رش 
حمليني  م�س�ؤولني  و  ق�سنطينة 
اآخرين من ذات املجال�ش املحلية 
وذلك اإىل غاية الف�سل يف الق�سية 
من طرف العدالة، ح�سبما اأفاد به 

الي�م الأحد بيان ل�لية اجلزائر.
لثب�ت  تبعا  اأن  البيان  واأو�سح 
للمادة  طبقا  الق�سائية  املتابعات 
امل�ؤرخ   11-10 رقم  قان�ن  من   43
يف 22 ج�ان 2011 املت�سمن قان�ن 
اجلزائر  ولية  وايل  قام  البلدية 
عبد اخلالق �سي�دة  بت�قيف واإىل 

غاية الف�سل يف الق�سية من طرف 
�سليمان  ال�سادة  من  كل  العدالة 
ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش  ه�ادف 
م��سى  و  م�س��ش  بني  البلدي 
ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش  عرو�ش 

البلدي جل�رش ق�سنطينة.
عملية  اأن  البيان  ذات  واأ�ساف 

من  كل  اأي�سا  �سملت  الت�قيف 
نائبي  رويبات  �سميدع   ي��سف 

البلدي  ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش 
اأعمر  جانب  اإىل  ق�سنطينة  جل�رش 

بذات  بلدي  مندوب  خن��ش 
املجل�ش.

�شيدي حل�شن غرب بلعبا�س

�سرطي يبيد عائلة �أ�سهاره ب�سالحه 
بلدية  اأم�ش  �سبيحة  اهتزت 
غرب  كلم   07 حل�سن  �سيدي 
على  بلعبا�ش  �سيدي  مدينة 
جرمية  قتل ب�سعة  اأبادت عائلة 
يف  اأمن   ع�ن  نفذها  باإكمالها 
زوجته  قتل  اأين  اأ�سهاره  عائلة 
واأ�ساب  و�سقيقتها  وواديها 
�سقيقها بجروح بليغة  ب�ا�سطة 

�سالحه املهني.
م�سادر  ح�سب  الق�سية  وقائع 
اإىل  تع�د  العائلة  من  مقربة 
حدود  ويف  اأم�ش  �سبيحة 
دخل  �سباحا  والربع  الثامنة 
ال�سهر الذي يعمل ع�ن �رشطة  
باأمن دائرة الطابية جن�ب غرب 
ولية �سيدي بلعبا�ش اإىل منزل 

ين  هيجانا  حالة  يف  اأ�سهاره 
فتح النار من م�سد�سه الر�سا�ش 
على العائلة التي كانت له معها 
مناو�سات  انتهت مبقتل زوجته 
واأبيها واأمها و�سقيقتها يف عني 
املكان يف حني اأ�سيب �سقيقها 
اأثرها  على  نقل  بالغة   بجروح 
ال�ستعجالت  م�سلحة  اإىل 

ح�ساين   القادر  عبد  مب�ست�سفى 
يف  بلعبا�ش   ب�سيدي  اجلامعي 
ال�سحايا  جثت  نقل  مت  حني 
اجلثث  يف  م�سلحة حفظ  اإىل 
حبني لتزال التحقيقات جارية 
يف اأ�سباب اجلرمية التي ربطت 

مب�ساكل عائلية
  م.ب
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جمل�س �لوزر�ء �صادق عليه �أم�س

�حتجاج يتحول �إىل م�سرية ب�سبب 
قانون �ملحروقات 

.     مطالب بحل �لربملان و رف�س لتمرير �لقانون 
.    �ملعار�صة : حل �لربملان حتمية �صرورية 

عرب �لأم�س مئات �ملو�طنني يف وقفة �حتجاجية   بالقرب من مقر �ملجل�س �لوطني �ل�صعبي حتولت �إىل م�صرية  �متدت �إىل  �صو�رع جماورة ملبني �لربملان، عن  
رف�صهم مل�صروع قانون �ملحروقات �لذي ينتظر �أن يناق�صه جمل�س �لوزر�ء، يف حني جددو� رف�صهم لالنتخابات �لرئا�صية �ملقررة يوم 12 دي�صمرب �ملقبل. 

�إميان لو��س

ال�سفلى  الغرفة  الأم�س  عرفت  
اأين  عارمة،  فو�سى  للربملان 
اأمام  املواطنني  مئات  جتمع 
عن  تعبريا  يو�سف  زيغود  مبنى 
املحروقات  لقانون  رف�سهم 
بتقدميه  عليه  اأعابو  و  اجلديد، 
تنازلت كبرية لل�رشكات الأجنبية 
خا�سة  الطاقة  يف  امل�ستثمرة 
مترير  حماولة  اأن  معتربين   ،
ا�ستفزاز  مبثابة  يعد  القانون 
�رشعيته  على  وانقالب  لل�سعب، 
البالد  ثروات  ربط  خالل  من 

بالتبعية للدول الأجنبية.
باإ�ستمرار  املتظاهرون  وندد 
مطالب  جتاهل  يف  ال�سلطة 
هذا  مترير  حماولة  و  ال�سعب 
ال�سعب  باأن  موؤكدين  القانون، 
الغري  احلكومة  لهذه  راف�س 
حل  اإىل  دعو  حني  يف   ، �رشعية 

املجل�س ال�سعبي الوطني.
باأن  املتظاهرون   واعترب 
و  ال�سعب  لميثل  الربملان 
ليحظى بال�رشعية ، بل  هو جزء 
اإنقاذ  حتاول  التي  الع�سابة  من 
النظام من خالل  مترير القوانني 
وال�سلطة،  النظام  تخدم  التي 
من  العديد  املتظاهرون  ورفع 
هذا  لتمرير  الراف�سة  الالفتات 
امل�رشوع من بينها » احلزائر لي�س 
للبيع قانون املحروقات جرمية ، 
» ل لقانون املحروقات، » اأر�س 
»، يف دعت  للبيع  لي�ست  اجلزائر 

 « الربملان  حلل  الالفتات  بع�س 
ال�سعب يريد حل الربملان ».

رف�سهم  املتظاهرون   جدد 
املقررة  الرئا�سية  لالنتخابات 
ظل  يف  املقبل  دي�سمرب   12 يوم 
ذلك  معتربين  احلالية،  احلكومة 
 ، ال�سابق  للنظام  ر�سكلة  اإعادة 
اإ�رشارهم  املتظاهرون   عرب 
ملوا�سلة حراكهم يف ظل ا�ستمرار 
ممار�سة ال�سلطة ل�سيا�سة ال�سمت 
املطروحة  للمطالب  التجاهل  و 
 ، املا�سي  فيفري   22 منذ 
ال�ستحقاق  رف�سهم  جمددين 
يف  اإجراءه  املزمع  الرئا�سي 

تاريخ 12 دي�سمرب املقبل.
رف�سهم  املتظاهرون   و�سدد  
لتم�سك ال�سلطة بتنظيم اإنتخابات 
رئا�سية، داعني اإىل رحيل الباءات 
الثالث وكل وجوه النظام، يف حني 
بتنظيم  ال�سلطة  باإ�رشار  نددو 
انتخابات مرفو�سة �سعبيا، حيث 
توافد  العا�سمة  �سوارع  �سهدت 
املتظاهرين  من  كبرية  اأعداد 
�سيا�سية  �سعارات  رفعوا  الذين 
النتخابات  لإجراء  معار�سة 
احلالية،  الظروف  يف  الرئا�سية 
و�سدد املتظاهرين على �رشورة 
احلراك  ملطالب  ال�ستجابة 
 22 جمعة  منذ  خرج  الذي 
مطالب  ورفع  املن�رشم  فيفري 
كل  رحيل  مقدمتها  يف  �رشعية 
تنظيم  راف�سني  النظام،  رموز 
اإ�رشاف  رئا�سية حتت  انتخابات 

رموز النظام.

»جز�ئر حرة دميقر�طية..« 
تدوي يف �صو�رع �لعا�صمة 

من  العديد  املتظاهرون  ورفع 
انتخابات  كن�س  ما  الالفتات،« 
برحيل  »مطالبني  الع�سابات«،  يا 
حتت   « وجوهه  جميع  و  النظام 
ثم  كما   ، قاع«  يتنحاو  لفتات 
 « الالفتات  من  العديد  رفع 
النتخابات  ل  ل  �سلمية  امل�سرية 
» لل   ،  « القدمية  املنظومة  مع 
رموز  كل  ذهاب  لإنتخابات  
جمهورية  لبناء  نعم  الع�سابة 
م�ستقلة  حرة  اجلزائر  ثانية 
يف  دميقراطية  مدنية  دولة   »،«
 « النوفمربية،  املبادئ  اإطار 
�سعب  احنا   « حريتي«،  اأعطيني 
 « واحد«،  حتى  ميفرقنا  واحد 
حرة  »جزائر   ، قاع  نربحهم  معا 

دميقراطية..« 
ما  واهلل  الفوط  »ماكن�س  اأهازيج 
لزم  �سالح  وبن  وبدوي  نديرو 
بقوة  حا�رشة  كانت  يطريو« 
التوجه  لإعالن رف�س امل�ساركني 
موؤ�رشات  بروز  بعد  لل�سناديق 
على برجمة الإنتخابات الرئا�سية 
عرفت  كما  ال�سنة،  نهاية  قبل 
امل�سرية  رفع اأعالم وطنية كبرية  
ورفع �سعار »خاوة خاوة« و »دولة 

مدنية ما�سي ع�سكرية«

�أحمد �صادوق 
مترير هذ� �لقانون �صيت�صبب 

يف �أزمة حقيقية 

الربملانية  الكتلة  رئي�س  اإعترب  
اأحمد  ال�سلم  جمتمع  حلركة 
القانون  هذا  مثل  مترير  �سادوق 
يت�سبب  قد  احلايل  الوقت  يف 
الربملان،  يف  حقيقية  اأزمة  يف 
هي  احلالية  احلكومة  اأن  موؤكدا 
 ، فقط  اأعمال  ت�رشيف  حكومة 
ولي�س باإمكانها مناق�سة مثل هذا 

امل�رشوع املهم.
ت�رشيح  يف  �سادوق  اأحمد  و�سدد 
احلكومة  باأن  »الو�سط«  به  خ�س 
بداية  منذ  �سعبيا  املرفو�سة 
الع�سابة  �سكلتها  التي  و  احلراك 
قرارات  تتخذ  اأن  لها  يحق  ل 
يتعلق  ملا  خ�سو�سا  م�سريية 
تكون  اأن  يفرت�س  بقوانني  الأمر 
احلكومة  هذه  اأن  كما   ، �سيادية 
مل تقدم خمطط عملها للربملان 
الناحية  من  و  عليه  ي�سادق  لن  و 
الد�ستورية والقانونية ل يحق لها 
ميزانية  من  �سنتيما  ت�رشف  اأن 
اعتماد  يتم  اأن  بعد  ال  الدولة 
ال�سعبي  املجل�س  يف  برناجمها 
الد�ستور  عليه  ين�س  كما  الوطني 

و هذا الأمر مل يتم.
على  النار  �سادوق  اأحمد  وفتح   
ما  باأن  م�سريا   بدوي،   حكومة 
غري  احلالية  احلكومة  به  تقوم 
�سعبيا،داعيا  ومرفو�س  �رشعي 
الت�رشع  ذاته اىل عدم  ال�سياق  يف 
القانون  هذا  عن  باحلديث 
البالد  تعيئه  ما  خ�سو�سا يف ظل 

من اأزمة حقيقية.
اأحمد  قال  مت�سل،  �سياق  يف 
وان  �سبق  حم�س  كتلة  �سادوق«  
الربملان،وعربت  بحل  طالبت 
يحدث  ملا  الراف�س  موقفها  عن 
املوؤ�س�سة  هذه  يف  جتاوزات  من 
املطالب  وال�سعب  الت�رشيعية، 
اأن يرفع �سعارات  بذلك من حقه 

منددة ومطالبة حلل الربملان«.

�لحتاد من �أجل �لنه�صة 
�لعد�لة و�لبناء يحذر 

لالحتاد  الربملانية  الكتلة  حذرت 
والبناء  العدالة  النه�سة  اأجل  من 
قانون  مترير  تدعيات  من 
باأن  املحروقات اجلديد، معتربة 
ل  البالد   تعي�سه  الذي  الو�سع 

ي�سمح بذلك. 
الربملانية  الكتلة  واإعتربت  
لالحتاد من اأجل النه�سة العدالة 
قانون  مترير  حماولة  ان  والبناء 
خطوة  مبثابة  يعد  املحروقات، 
يف  العنف،  دائرة  اىل  البالد  جلر 
والكتل  النواب  كل  دعت   حني 
�رشورة  اىل  الأخرى  الربملانية 
والوقوف  م�رشف  موقف  اتخاذ 
مع ال�سعب ملنع مترير اأي قانون 

يرف�سه ال�سعب.
الربملانية  الكتلة  رئي�س  ودعا 
و  النه�سة  اأجل  من  لالإحتاد 
النواب  كل  البناء    و  العدالة 
رجل  وقفة  الوقوف  اىل  الأحرار 
مترير  ومنع  ال�سعب  مع  واحد 

قانون املحروقات على املجل�س 
حال  يف  الوطني،لأنه  ال�سعبي 
وهو  الكارثة،  ف�ستحدث  متريره 

ما ل نتمناه«.
حل  اأن   « املتحدث  اأ�ساف  و   
حتمية،  �رشورة  اأ�سبح  الربملان 
اإىل  ندعو  اعتبارات،نحن  لعدة 
ال�رشعي  غري  الربملان  هذا  حل 
املالية  قانون  مناق�سة  عقب 
لأننا نرف�س اأن تبقى البالد بدون 

ميزانية«. 

بلغوتي 
نرف�س مناق�صة �مل�صروع قبل 

�إجر�ء �لإنتخابات �لرئا�صية

الربملانية  الكتلة  رئي�س  اأكد  
بلغوتي  احلاج  امل�ستقبل  جلبهة 
مناق�سة  يرف�س  حزبه  باأن 
الإنتخابات  اإجراء  قبل  امل�رشوع 
مناق�سة  باأن  الرئا�سية،معتربة 
الأعمال  ت�رشيف  حكومة 
اأمرا  قانون املحروقات  مل�رشوع 

غري مقبول.
ويف �سياق مت�سل، قال املتحدث 
»  اإ�سمها حكومة ت�رشيف اأعمال 
لهذا فمهامها وا�سحة، فما عليها 
عندها  ما  وفق  العمل  �سوى 
الأمور  غري،  ل  �سالحيات  من 
متر  اأن  يجب  حاليا  اجلزائر  يف 
ب�سال�سة حتى ما بعد الرئا�سيات، 
والرئي�س املنتخب �ستكون له كل 
ال�سالحيات ملناق�سة مثل قوانني 

مهمة، لكونه منتخب �سعبيا«.

�ملدير �لعام للمحروقات بوز�رة �لطاقة 
م�صطفى حنيفي : 

مامت تد�وله بخ�سو�ص قانون 
�ملحروقات غري �سحيح
.      �ل�صر�كة مع �لأجنبي معادلة حتمية

للمحروقات  العام  املدير  نفى 
حنيفي  م�سطفى  الطاقة  بوزارة 
اأن  بخ�سو�س  تداوله  ماثم  كل 
اجلديد  املحروقات  قانون 
بتقدميه تنازلت كبرية لل�رشكات 
الطاقة  يف  امل�سثمرة  الأجنبية 
خا�سة، موؤكدا باأن القانون  يحمل 
الإيجابية  النقاط  من  العديد 
جديدة  جبائية  منظومة  ويحمل 
وحمفزة من اأجل جلب اأكرب عدد 

من امل�ستثمرين.
الأم�س  حنيفي  م�سطفى  اأكد  
جريدة  مبقر  �سحفية  ندوة  يف 
تداوله  ماثم  كل  باأن   املجاهد  
قانون  يكون  اأن  بخ�سو�س 
اأملي  قد  اجلديد  املحروقات 
ل  اخلارج  من  اجلزائريني  على 
م�سددا   ، ال�سحة  من  له   اأ�سا�س 
التي  هي  جزائرية  كفاءات  باأن 

باأن   « املتحدث  واأو�سح  اأعدته 
للمحروقات  اجلديد  القانون 
لإ�سترياد  اجلزائر  ذهاب  �سيمنع 
الغاز من اخلارج نهاية 2030 ،يف 
حني �سدد املتحدث باأن ا�ستهالك 
اجلزائر للغاز بهذا النمط ال�رشيع 
يجب  لهذا  باإ�سترياده  يُعجل  قد 
تخدم  قرارات  هنالك  تكون  اأن 

البلد.
ال�رشكة  باأن  املتحدث   واعترب 
 ” للمحروقات  الوطنية 
تدير  اأن  ميكنها  ل  �سوناطراك” 
واحلقول  النفط  م�ساريع  كامل 
يف  تكون  اأن  يوجب  ما  لوحدها، 
قائال  اأجنبي،  �رشيك  �رشاكة 
معادلة  الأجنبي  مع  ال�رشاكة    «
يجب  لهذا  و�رشورية  حتمية 

تعديل قانون املحروقات«.
 �إميان لو��س 

قانون �ملحروقات ..�صماعة "�خلالطني" 

ن�سر معلومات م�سللة لتاأجيج �الحتقان
فجاأة حتول العديد من املتظاهرين 
خرباء  اإىل  ال�سعبي  احلراك  من 
زاد   ، الطاقة  و  املحروقات  يف 
و�سط  ال�رشيع  النت�سار  ذلك  على 
احلراك اجلمعة ال�سابقة لإ�ساعات 
املحروقات  قانون  باأن  توحي 
البالد  على  خطر  مبثابة  اجلديد 
تكون  اأن  تعدو  الق�سة ل  اأن  ، فيما 
هناك اأطراف خفية داخل احلراك 
على  م�ستندة  الو�سع  تاأجيج  تريد 

قانون املحروقات اجلديد.
املتجول يف احلراك ال�سعبي اجلمعة 
ال�سابق يح�س على وجود اإجماع اأو 
اأن  فكرة  حول  الإجماع  حماولة 
خطر  اجلديد  املحروقات   قانون 
العديد  ترى  حيث   ، البالد  على 
احلراك  هذا  داخل  املحركني  من 
و�سط  البالد  بيع  فكرة  ين�رشون 
باأن  بعدها  لي�سحوا   ، املتظاهرين 
 ، القانون  بهذا   « تباعت   « البالد 
عن  البعد  كل  بعيدة  احلقيقة  فيما 
هذه الأفكار ال�سعبوية التي يراد بها 
ل�ستمرار  و  احلراك  تاأجيج  فقط 

الحتقان .

اأحد و خا�سة  اأن ل  ال�سيء املوؤكد 
من املتظاهرين مل يفهم بعد هذا 
اأطلع  حتى  ول   ، اجلديد  القانون 
عليها  امل�سادقة  اأن  خا�سة   ، عليه 
مازالت بعيدة الو�سول اىل الربملان 
داخل  الحتقان  دعاة  اأن  يبدو  اذ   ،
يف  الإبهام  هذا  ا�ستغلوا   ، احلراك 
القانون ، ليبادروا باإطالق اإ�ساعات 
تخدم ا�ستمرار احلراك ، وحتافظ 
بقايا  اأن  و  خا�سة   ، قوته  على 
احلراك ، هدفها هو الت�سوي�س على 
�ستجرى  التي  الرئا�سية  النتخابات 
فاإن  لذلك  املقبل،  12دي�سمرب  يف 
داخل  اخلبيثة  الأطراف  بع�س 
احلراك ت�سعى جاهدة ب�ستى الطرق 
للت�سوي�س على هذا املوعد ، �سواء 
ال�سعي  و  الإ�ساعات  و  بالدعايات 
ل�سمان   ، العام  الراأي  تغليط  اإىل 
هي  احلقيقة  فيما   ، �سعبي  ح�سد 
عك�س ذلك ، يف ظل اإدخال الع�سابة 
من  العديد  وراء  فعال  كانت  التي 
اإدخالها  مت   ، امل�سبوهة  ال�سفقات 

ال�سجن وهي حتت املحا�سبة .
من  الكثري  اأن  املوؤكد  ال�سيء 

توجهوا  الذين  املتظاهرين 
اأغلبهم   ، الربملان  اأمام  اإىل  اأم�س 
قانون  عن  فكرة  اأدنى  لهم  لي�ست 
على  ول   ، اجلديد  املحروقات 
اأنف�سهم  تركوا  لكن   ، املالية  قانون 
راديو طرطوار   « لإ�ساعات  �سحايا 
املحرك  هي  اأ�سبحت  التي   «
الأ�سا�سي ملثل هكذا ظروف ،حيث 
من  الكثري  يف  اأي�سا  ذلك  يتجلى 

ال�سعارات املتداولة .
مند�سة  جمموعة  تقوم  اأن  فيكفي 
داخل املتظاهرين لإطالق عبارات 
اأو �سعارات معينة ، حيث جتد الكثري 
من املتظاهرين يرددونها دون وعي 
ودون اأي تخمني اأو اأي متحي�س يف 
عواقبها تلك ال�سعارات اأو حقيقتها 
، لت�سبح تلك ال�سعارات امل�رشبة و 
املتداولة بعد تكرارها اإىل مطالب 
ما�سي  »مدنية  �سعارات  غرار  على 
ع�سكرية » ، اأو ل لعدالة التلفون »، 
املحروقات  بقانون  البالد  باعو  اأو 
�سابه  وما  ال�سعارات  هذه  كل   ،  «
اأريد به باطل  هي يف احلقيقة حق 
، خا�سة اإن علمنا اأن هذه ال�سعارات 

داخل  مند�سة  اأيادي  تروجها 
احلراك تعي جيدا ما تق�سده بهذه 
ال�سعارات ، رغم تناق�سها متاما مع 
اإن علم من وراء  الواقع ، ل�سيما و 

هذه ال�سعارات .
عيني  باأم  راأيت  ف�سخ�سيا 
املحامني  اأحد   ، احلراك  داخل 
النظام  من  با�ستفادتهم  املعروفني 
الع�سابة  مع  وتن�سيقه  ال�سابق  
عدالة  مع  ان�سجام  يف   ، ال�سابقة 
التلفون احلقيقية ، هاهو الآن وبعد 
يف  يهم�س   ، الع�سابة  هذه  دخول 
اآذان املتظاهرين ، باأن ي�رشخوا اأن 
»ل لعدالة التلفون » ، ويف احلقيقية 
باقي  على  ينطبق  ال�سعار  نف�س 
 ، واقعية  وراءها  التي  ال�سعارات 
حيث من املعقول اأن نقبل مثال من 
الذي  العربي  اآيت  املحامي مقران 
ال�سابق  املرت�سح  حملة  مدير  كان 
مقران  يكون  ،اأن  لغديري  اجلرنال 
هو من عرابي �سعار »مدنية ما�سي 

ع�سكرية »، وهو التناق�س بعينه .

ع�صام بوربيع
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الأمني العام لالحتاد العام 
للطلبة اجلزائريني

يف  مل ينطلقوا  باملئة   30
الدرا�سة

الوطني  العام لالحتاد  الأمني  اأكد 
الرحيم  عبد  اجلزائريني  للطلبة 
به  خ�ص  ت�رصيح  يف  حمري�ص 
خالل  من  انه  الو�سط  جريدة 
الدخول  للتقييم  الوطنية  اللجنة 
الولئية  واللجان  اجلامعية 
عن  تقارير  اإعداد  مت  امل�سكلة 
اأكدت  التي  و  اجلامعي  الدخول 
انطالق بع�ص اجلامعات ب�سريورة 
عادية و باملقابل �سجلت التقارير 
كا�سفا  كليات  عدة  التحاق  تاأخر 
مل  الطلبة  من  باملائة   30 اأن 
م�ساكل  ب�سبب  الدرا�سة  يبدوؤوا 
تو�سيات  عك�ص  وهذا  مرتاكمة 

الوزارة الو�سية، ف�سال عن م�ساكل 
بيداغوجية واجتماعية مل ي�ستطع 
م�سوؤولو اجلامعة اإيجاد حل نهائي 

لها.
و ك�سف ذات املتحدث اأن جمموعة 
اأي  بها  تنطلق  مل  اجلامعات  من 
يف  قائال نحن  اأو�سح  و  حما�رصة 
مل  الطلبة  و  الثالثة  املحا�رصات 
هناك جمموعة  اإ�سكانهم  و  يتم 
اأي  بها  تنطلق  مل  اجلامعات  من 

حما�رصة
نق�ص  الأ�ساتذة  نق�ص  بحجة 
التاأطري و رف�ص الأ�ساتذة تدري�ص 
ال�ساعات الأ�ساتذة كما تطرق اىل 
اخلام�سة  و  الرابعة  ال�سنة  طلبة 
اجلانب  ميار�سون  ل  الذين 
توفر  عدم  بحجة  التطبيقي 
مت�سائال  اأ�ساف  و  امل�ست�سفيات 
كيف لطلبة الطب ال�سنة اخلام�سة 

دون جانب تطبيقي
فاإن   ، العام  الأمني  ح�سب  و 
اأدراج  تبقى  الوزارة  تعليمات 

اىل  امل�سوؤولية  حممال  الرياح، 
بع�ص  واىل  الكليات  عمداء 
اىل  دعا  و  اجلامعات  روؤ�ساء 

تغيريهم.

الأ�ستاذ اجلامعي ناجح 
خملوف

نطمح اإىل الرفع من اأداء 
اجلامعات

بجامعة  اجلامعي  الأ�ستاذ  يرى  و 
اجلامعي  الدخول  اأن  امل�سيلة  
ل  نحن  قال  و  عادي  و  هادئ 
ب�سبب  احتجاجات  ن�ستبعد 

و  الأ�ساتذة  الدكتوراه  و  املا�سرت 
كل  القطاع  ي�سهدها  م�ساكل  هي 
اأن  اجلامعي  الأ�ستاذ  اأفاد  و  �سنة 
اأداء  الوزارة تطمح  اإىل الرفع من 
اجلزائرية،  واملدار�ص  اجلامعات 
فقد �سطرت اجلامعة  ا�سرتاتيجية 
على  تركز  املتو�سط  املدى  على 
املقاولتية والنفتاح والتعاون مع 
لتح�سني  القت�ساديني،  ال�رصكاء 
جودة التكوين من خالل النطالق 
داخل  اجلودة  اإ�سرتاتيجية  يف 
و�سائل  وا�ستعمال   ، اجلامعة 
التوا�سل الجتماعي و�سمان بيئة 
داخل  للموظفني  مواتية  عمل 
املدر�سة واأ�ساد الأ�ستاذ اجلامعي 
بامل�سارات التكوينية التي تتطابق 
العجز  لتغطية  ال�سغل  �سوق  مع 
يف  امل�ساهمة  املوؤ�س�سات  و  يف 

الق�ساء على البطالة
ذات  ثمن  اأخرى  جهة  من  و 
التي اجتهت  اجلامعات  املتحدث 
و  املوؤ�س�سة  م�رصوع  درا�سة  اإىل 

و  اجلودة  على  الوقوف  بالتايل 
يجب  اجلامعة  اأن  قال  احلوكمة و 
و  القت�سادي  املحيط  تنفتح 
ت�ساهم  تكوين  مبعنى  الجتماعي 
ناقدة  اأخرى  و  القت�ساد  يف 
املجتمع  ت�سيري  ت�ساهم يف  فاعلة 

�سيا�سيا  .
خالل  الوزير  ي�رصف  ولالإ�سارة 
العلوم  كلية  بتد�سني  الزيارة  هذه 
الطبية اجلديدة التي حتتوي على 
كما  بيداغوجي.  مقعد  اآلف   10
من  وتد�سني عدد  �سيقوم مبعاينة 
مثل  الجناز  طور  يف  امل�ساريع 
اأ�سغال اجناز كلية الآداب والفنون 
بجامعة  الرتجمة  معهد  وكذا 
العلوم  كلية  تد�سني  و   )1( وهران 
التي  الإ�سالمية  والعلوم  الإن�سانية 
ت�سع لثالثة األف مقعد بيداغوجي 
اجلامعية  املكتبة  جانب  اإىل 
بهذه  الوزير  يقوم  و  املركزية. 
الوملبية  القرية  بزيارة  املنا�سبة 

بالقطب اجلامعي اجلديد.

الفتتاح الر�سمي لل�سنة اجلامعية 2002/2019

ف.ن�سرين

امل�شاكل البيداغ�جية ت�ؤخر التحاق %30 من الطلبة
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ي�سرف وزير التعليم العايل والبحث العلمي طيب بوزيد اليوم على مرا�سيم حفل الفتتاح الر�سمي لل�سنة اجلامعية 2019 / 2020 بجامعة وهران )1( اأحمد بن بلة ، و 
يرافق الوزير عدد من ال�سركاء الجتماعيني رفقة عمداء اجلامعات بالزي الر�سمي و يحيي الوزير هذا الربوتوكول بعد انقطاعه منذ �سنة 2011 و باملقابل تواجه 

اجلامعة اجلزائرية عدة حتديات منها حراك الطلبة و التاأخر يف انطالق الدرا�سة لبع�ض اجلامعات الذي بلغ ن�سبة 30 باملائة نتيجة م�ساكل بيداغوجية و ت�سيريية .

خالل ال�سدا�سي الأول 2019  

انخفا�ض ا�شعار ال�شلع عند الت�شدير و اال�شترياد 
و  ت�سدير  اأ�سعار  انخف�ست 
ا�سترياد الب�سائع يف اجلزائر 
خالل  باملائة  3ر1  بن�سبة 
 2019 من  الأول  ال�سدا�سي 
من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة 
العام املا�سي، ح�سبما علمته 
الديوان  لدى  الأحد  اأم�ص 

الوطني لالإح�سائيات. 
قيم  موؤ�رص  تراجع  ويف�رص 
الب�سائع  لت�سدير  الوحدة 
الت�سدير(  لدى  )ال�سعر 
�سادرات  اأ�سعار  بانخفا�ص 
7ر1  بن�سبة  املحروقات 
ارتفاع  من  بالرغم  باملائة 
املواد  لأ�سعار  5ر6   قدره 
املحروقات  امل�سدرة خارج 
خالل نف�ص الفرتة و  يو�سح 
حت�سن  اأن  امل�سدر  ذات 
امل�سدرة  املواد  اأ�سعار 
»غري  املحروقات  خارج 
كاف« لنعا�ص امل�ستوى العام 
يعترب  و  الت�سدير  لأ�سعار 
لأ�سعار  الإجمايل  التطور 
تطغى  الذي  ال�سلع  ت�سدير 
املحروقات  �سادرات  عليه 
القيمة  من  باملائة(  )10ر93 

لل�سادرات  الإجمالية 
اأ�سا�سا  ناجت  اجلزائرية 

لنخفا�ص 
الأ�سعار الدولية للمحروقات 
الديوان  بيانات  ح�سب 
حول  لالإح�سائيات  الوطني 
لت�سدير  الوحدة  قيم  ملوؤ�رص 
اخلارجية  للتجارة  الب�سائع 
لل�سلع و �سكلت اأ�سعار املواد 
املحروقات  امل�سدرة خارج 
من  باملائة  90ر6  قيمته   ما 
لل�سادرات  الإجمالية  القيمة 
من  الأول  ال�سدا�سي   خالل 

ال�سنة اجلارية.   
و بعد ت�سجيل زيادة ملمو�سة 
الت�سدير  عند  لالأ�سعار 
7ر33  بقيمة  للمحروقات 
من  باملائة  6ر6   و  باملائة 
امل�سدرة  املواد  اأ�سعار 
خارج املحروقات  يف 2018  
اإىل  جمددا   الأ�سعار  عادت 

النخفا�ص .
البيان انه من  و ي�سيف ذات 
يناير  اىل يونيو  2019  فان 
اجلزائرية  ال�سادرات  حجم 
يف  باملئة  8ر8   ب  انخف�ص 

ال�سترياد  حجم  ان  حني 
4ر0  اي  ن�سبي  ركود  عرف 
قدره  ارتفاع  بعد  و  باملئة 
6ر13 باملئة خالل ال�سدا�سي 
9ر11   و   2018 من  الول 

باملئة 
ال�سنة )2018(  على مدى كل 
ال�سترياد  عند  ال�سعار  فان 
تراجعت بن�سبة 3ر1 - باملئة  
الأوىل  الأ�سهر  ال�ست  خالل 

من 2019 . 
عمليات  �ساهمت  لقد  و 
جمموعات  لعدة  الت�سدير 
هذا  يف  املنتجات   من 
يتعلق  و  النزويل   الجتاه 
و  الدهنية  بالزيوت  الأمر 
نباتي  اأ�سل  من   ( ال�سمعية 
اأو حيواين )- 12 باملائة(  و 
املواد  الكيمائية وم�ستقاتها 
)6ر5  امل�سنعة   املواد  و 
هذا  خ�ص  لقد  و  باملائة( 
املاكنات  اأي�سا  النخفا�ص 
و اآلت النقل )-3ر3 باملائة( 
)6ر0  امل�سنعة  املواد  و 

باملائة(.
ارتفاع  م�ص  اأخرى  جهة  من 

اأ�سعار ال�سترياد  جمموعات 
التبغ   و  امل�رصوبات  مثل 
وكذلك  باملئة(   )6ر25 
واملواد  والزيوت  الوقود 
و  باملائة(  )3ر6  له  التابعة 
املواد الغذائية )6ر5 باملئة( 
قابلة  غري  اخلام  املواد  و 
لالحرتاق ماعدا الوقود 5ر0 

باملئة. 
ال�سلع  �سادرات  ارتفعت  و 
اىل 8 ، 122 .2  مليار دج يف 
ال�سدا�سي الول 2019 مقابل  
1، 358  .2 مليار دج يف نف�ص 
املا�سية  ال�سنة  من  الفرتة 
قدرها  قيمة  بانخفا�ص  اأي 
بالن�سبة  اأما  باملائة   10
 ،  7 بلغت   فلقد  لال�سترياد 
634 .2  مليار دج على مدى 

ال�ست اأ�سهر 
 ، الأوىل من 2019 مقابل  2 
659 .2  مليار دج خالل نف�ص 
م�سجلة   2018 يف  الفرتة 
حيث  من  انخفا�سا  بذلك 
القيمة بـ  9ر0 باملائة ح�سب 
الوطني  الديوان  بيانات 

لالإح�سائيات.

غليزان

اإعادة فتح بلدية املرجة بعد مرور10 ايام من غلقها
مكافحة  م�سالح  تدخلت 
ال�سغب للدرك الوطني  ببلدية 
مقر  فتح  لإعادة  ارهيو  وادي 
عابد  �سيدي  املرجة  بلدية 
بقي  والذي  ال�رصقي  املدخل 
كاملة  ايام   10 منذ  مغلقا 
جمموعة  احتجاج  ب�سبب 
بغلقها  قاموا  املواطنني  من 
والإقفال  ال�سال�سل   بوا�سطة 

اأمام  كبرية  خيمة  اإقامة  مع 
البوابة الرئي�سية وذلك للمطالبة 
من  وحما�سبته  املري  برحيل 
لتق�سي  جلنة  اإيفاد  خالل 
احلقائق اأين اتهم العديد منهم 
املري مبنح �سكنات ريفية على 
اأ�سا�ص املحاباة ومتكينهم من 
الأو�ساع  وهي  الإقامة  �سهادة 
التي ت�سببت يف تعطل م�سالح 

حد  على  واملواطنني  البلدية 
من  الع�رصات  واأرغمت  �سوا 
عابد  �سيدي  املرجة  �سكان 
البلدية  فتح  اإعادة  مبحاولة 
البلدية  اأن  موؤكدين  بالقوة 
والفو�سى  للتالعب  لي�ست 
الدرك  مب�سالح  دفع  ما  وهو 
اأم�ص  �سارعت  حيث  التدخل 
وتفادي  ملنع  وبكرثة  الأحد  

اأي احتكاك بني الطرفني حيث 
مت  كما  اخليمة  باإزالة  قامت 
ا�ستجواب 03 اأ�سخا�ص وجدوا 
بداخلها ثم اطلق �رصاحهم يف 
التي  التحقيقات  نتائج  انتظار 
يف  الأمنية  امل�سالح  با�رصتها 
ومن  والتي  الأخرية  الأحداث 

ح�سن احلظ مرت ب�سالم .
ق  م        

يف حالة اجباره على �سبط قوائم الناجحني

»ديارا�ض »خدمات االآبار بحا�شي م�شع�د 
يهدد باال�شتقالة 

مللف  املتابعون  ربط 
التاأخرالكبري  بورقلة  ال�سغل 
نتائج  عن  الإفراج  يف 
ب�رصكة  املهنية  الفحو�سات 
بوجود  الآبار،  خدمات 
قائمة  �سبط  يف  كبري  تردد 
مدير  طرف  من  الناجحني 
بذات  الب�رصية  املوارد 

املوؤ�س�سة .
من  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
الوطنية  املوؤ�س�سة  مديرية 
»الو�سط  لـ  الأبار  خلدمات 
الب�رصية   املوارد  مدير  »اأن 
دائرة  باإقليم  بال�رصكة 
حا�سي م�سعود بولية ورقلة 
بال�ستقالة  يهدد  اأ�سبح 
نتائج  م�ساءلة  فتحت  كلما 
يف  املهنية  الفحو�سات 
وهو  »اأوابريتور«  تخ�س�ص 
للوكالة  اأر�سل  الذي  العر�ص 
اأجرى  و  للت�سغيل  الولئية 
للعمل  مبوجبه 1500 مر�سح 

منذ  املهنية  الختبارات 
اأفريل  املن�رصم  �سهر 
على  التناف�ص  اأجل  من 
ح�سب  عمل  من�سب   40

املعلومات املتاحة .
حذر  فقد  ثانية  جهة  من 
املتتبعني مللف اليد العاملة 
مغبة  من  ورقلة  بولية 
قد  التي  الوخيمة  العواقب 
الهروب  �سيا�سة  عن  تنجر 
طرف  من  املنتهجة  لالأمام 
الوطنية  ال�رصكات  م�سوؤويل 
العاملة يف ال�سناعة النفطية 
يف معاجلة نتائج الفحو�سات 
املهنية و التحجج مبحدودية 
بالعدد  مقارنة  املنا�سب 
ال�سخم للمر�سحني لها ، يف 
اإ�سارة وا�سحة من امل�سوؤولني 
على اأنهم متخوفون من ردة 
فعل البطالني الذين بدورهم 
اأبدوا مت�سكا كبريا مبوا�سلة 
الت�سعيد من لهجة خطابهم 

وقفات  تنظيم  طريق  عن 
باحلق  للمطالبة  احتجاجية 
يف العمل بال�رصكات النفطية 
اطار  وذلك يف  �سواها   دون 
اللتزام بتو�سيات وتوجيهات 
مبنح  القا�سية  احلكومة 
اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء 

املنطقة .
الحتقان  ملف  اأن  ومعلوم 
ال�سغل  ب�سوق  امل�سجل 
التحديات  بني  من  يعترب 
التي  الكربى  والرهانات 
بورقلة  الولية  وايل  تواجه 
بو�ستة  ال�سديق  اأبوبكر 
الذي اأ�سحى مطالب بتفعيل 
ال�سغط  و  الرقابية  الآليات 
من  الوطنية  ال�رصكات  على 
�سوق  احتياجات  تلبية  اجل 
ال�سغل  بتطبيق مبداأ ح�سب 
الإمكانات  و  الأولويات 

املتاحة .
اأحمد باحلاج  

حتججا بقطع الأنرتنت 

ت�قيف منح التاأ�شريات للجزائريني
 نح� فرن�شا

العامة  القن�سلية  قررت 
اأم�ص  باجلزائر،  لفرن�سا 
عمليات  توقيف  الأحد، 
للجزائريني  التاأ�سرية  منح 
القن�سلية  اأو�سحت  حيث 
اأن  الفرن�سية، يف بيان لها، 
�سببه   VSF مركز  توقف 

قطع الأنرتنت عن املركز. 
وقالتنف�ص الهيئة  اإن �سلطة 
والت�سالت  الربيد  �سبط 
الأنرتنت  بقطع  قامت 
بقرار   ،VSF مركز  عن 
�سابق  دون  ومن  اأحادي، 
القن�سلية  ودعت  اإ�سعار 

اإىل  امل�سوؤولة  ال�سلطات 
عاجلة  تدابري  اتخاذ 
معاجلة  مركز  لتمكني 
احل�سول  طلبات  ملفات 
العودة  من  تاأ�سرية،  على 

للعمل.
م.�ض
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م.ثيزيري
 

�سنقدم  ومن خالل هذا املقال 
بع�ض  الكرام  قراءنا  لكم 
التي  ذكره  �سبق  مما  احلاالت 
اجلزائرية،  املحاكم  عاجلتها 
هو  ما  احلاالت  هذه  بني  ومن 

مثري للده�سة واالإ�ستغراب..

�صاب ينتحل هوية �صقيقه 
امليت ملدة 13 �صنة 

تابعت، حمكمة بئر مراد راي�ض 
اإحالة  اأمر  العا�سمة مبوجب  يف 
يف  �سابا  التحقيق،  قا�سي  من 
ينحدر  الثالث  العقد  اأواخر 
بوالية  و�سارة  عني  منطقة  من 
تنوعت  ثقيلة،  تهم  بعدة  اجللفة 
املزور  وا�ستعمال  التزوير  بني 
وجتارية،  �سمية  حمررات  يف 
وانتحال  الدولة  اأختام  تقليد 
هوية الغري، على خلفية اإقدامه 
�سقيقه  هوية  انتحال  على 
اأجل  املتوفى ملدة 13�سنة، من 
يف  خمت�سة  �رشكة  تاأ�سي�ض 
ت�سحيم  زيوت  وت�سدير  ا�سترياد 
العتماد  تزويره  بعد  ال�سيارات، 
�سادر عن الوكالة الوطنية لتثمني 
موارد املحروقات التابعة لوزارة 

الطاقة واملناجم.
تفجري ملف ق�سية احلال ح�سب 
جاء  املحاكمة،  بجل�سة  دار  ما 
اإطار  حركها  �سكوى  على  بناء 
مواد  لتثمني  الوطنية  بالوكالة 
اكت�سافه  بعد  املحروقات، 

وحتمل  با�سمه  موقعة  وثيقة 
ختمه تتمثل يف اعتماد ملمار�سة 
التي عرث عليها  ن�ساطاالإ�سترياد 
فتح  مت  اأين  امللفات،  اأحد  يف 
اأن  وتبني  الق�سية  يف  حتقيق 
م�ستوى  �ساحب  وهو  املتهم 
بانتحال  قام  اأ�سا�سي   9 ال�سنة 
وذلك  املتوفى،  �سقيقه  هوية 
 1998 بني  املمتدة  الفرتة  طيلة 
�رشكة  تاأ�سي�ض  اأجل  و2011،من 
متكن  حيث  وت�سدير،  ا�سترياد 
من �سحب ال�سجل التجاري وفتح 
بعد  بنكيةوبريدية  ح�سابات 
تزويره العتماد ن�ساطه من اأجل 
ا�سترياد زيوت ت�سحيم ال�سيارات 
من اخلارج، ليتم بذلكا�ستدعاوؤه 
اأين  الق�سية،  يف  معه  للتحقيق 
املن�سوبة  االأفعال  بكل  اعرتف 
اإليه، ليرتاجع عنها اأثناء اجلل�سة 
وحاول اإل�ساقها بوالده املتوفى، 
من خالل قوله اإنه هو من و�سعه 
اقت�رش  دوره  واأن  الواجهة  يف 
فقط على التوقيع علىال�سيكات 
وكل الوثائق، فيما اأكد اأن الوثيقة 
الوكالة  عن  ال�سادرة  املزورة 
املحروقات  لتثمني  الوطنية 
حت�سلعليها من اأحد االأ�سخا�ض 
الذين التقى بهم يف مقهى بوالية 
بالوزارة  نفوذه  بحكم  اجللفة 
الو�سية، منكرا بذلك علمه باأنها 
خالل  دفاعه  اأ�سار  كما  مزورة، 
مت  الق�سية  اأن  اإىل  مرافعته 
اأمام حمكمة  فيها  الف�سل  �سبق 
موكله  واأدين  اجلناياتباجللفة، 
منها  �سجنا  3�سنوات  بعقوبة 

عام نافذا. فيما �سقطت متابعة 
مو�سحااأن  وفاته،  ب�سبب  الوالد 
موكله وقع �سحية العرف ب�سبب 
تداوله ا�سم �سقيقه املتوفى ومل 
يكن هناك ق�سد جنائي، وحاول 
ل�سان املتهم  تعزيز ماجاء على 
تكفل  من  هو  والده  اإن  بقوله 
تو�سط  بعد  االإجراءات  بتلك 
اأحد اال�سخا�ض له مع م�سوؤولني 
بالوزارة الذين تواطاأوا بخ�سو�ض 
متابعة  حمل  الوثيقة  ا�ستخراج 
الت�سل�سلي �سحيحا.  كون رقمها 
الطرف  اأكددفاع  وباملقابل 
يزعم  التي  الق�سية  اأن  املدين 
الف�سل  �سبق  مت  اأنه  خ�سمه 
ق�سية  عن  متاما  م�ستقلة  فيها 
املزورة  الوثائق  كون  احلال، 
املتهم  باإلزام  ليطالب  جديدة، 
بدفع تعوي�ض يقدر مبليون دج. 
حقه  يف  النيابة  التم�ست  وعليه 
تنزيل عقوبة عامني حب�سا نافذا 

وغرامة بقيمة 100األف دج .

تهربا من حكم غيابي �صده 
ينتحل �صفة �صقيقه املتويف

على  كهل  حماكمة  اأمام  جرت 
بتهمة  ق�سائيا  متابعته  خلفية 
يف  املزور  وا�ستعمال  التزوير 
هوية  وانتحال  اإدارية  حمررات 
كان  الذي  االأخري  هذا  الغري، 
�سقيقه  �سياقة  رخ�سة  ي�ستعمل 
عليها  و�سع  حيث  املتويف، 
من  للتهرب  اخلا�سة،  �سورته 
حقه  ال�سادر يف  الغيابي  احلكم 

ب3�سنوات  باإدانته  والقا�سي 
بالقب�ض  االأمر  مع  نافذا  حب�سا 
بتزوير  متعلقة  ق�سية  يف  �سده 
قام  والتي  �ساحنة  هيكل  رقم 
ببيعها ل�سخ�ض اأخر، ومن جهته 
اأمام  مثوله  اأثناء  املتهم  اأنكر 
التهم  جميع  املحكمة  هيئة 
املتابع بها، موؤكدا باأن ال�ساحنة 
يجهل  �سخ�ض  من  ا�سرتاها  قد 
هويته، ليلتم�ض وكيل اجلمهورية 
حب�سا  �سنتني  عقوبة  ت�سليط 
غرامة  دينار  و200األف  نافذا 
رخ�سة  تزويره  عن  اأما  نافذة، 
اأخيه  ا�سم  باإ�ستعمال  ال�سياقة 
ن�سب  مبا  فاإعرتف  املتويف 
العام  احلق  ممثل  ليلتم�ض  اإليه، 
النافذ  احلب�ض  عقوبة  ت�سليط 

عليه ملدة �سنة كاملة.

كهل يدعي اجلنون 
للتمل�ص من ال�صجن

العقد  يف  كهل  حماكمة  جرت 
الرابع من العمر نتيجة اقدامه 
جاره  على  االإعتداء  على 
حيث  »ب.حممد«  املدعو 
عن  طبي  عجز  يف  له  ت�سبب 
ال�رشعي  الطبيب  قدره  العمل 
املحاكمة  وبجل�سة  ب30يوما، 
املوقوف  املتهم  ادعى 
احلرا�ض  العقابية  باملوؤ�س�سة 
عقليا  وخمتل  جمنون  اأنه 
ي�ستهلك  واأنها  الطبيب  ب�سهادة 
دون  عقليا،  املختلني  دواء 
ذلك،  تثبت  وثيقة  الأية  حيازته 
قررت  اجلل�سة  رئي�سة  اأن  اإال 

من  للتاأكد  طبي  خبري  تعيني 
�سحة ت�رشيحاته، وبعد الرجوع 
بعد اخلربة اأثبت التقرير عك�ض 
ما جاء على ل�سان املتهم، حيث 
جاء يف تقرير الطبيب ال�رشعي 
بن�سبة  عقليا  �سليم  املتهم  اأن 
النيابة  لتلتم�ض  100باملائة، 
تويقع عقوبة 3�سنوات  يف حقه 
دج  100األف  و  نافذا  حب�سا 
تهمة  عن  نافذة  مالية  غرامة 
التي  العمدي  واجلرح  ال�رشب 
الذي  فيها جاره  له  راح �سحية 
تعر�ض لل�رشب املربح على يد 
�سكوى  بتحرير  ليقوم  املتهم، 
توقيفه  مت  اأين  �سده،  ق�سائية 
يف   ، النيابة  على  وحتويله 
باحلكم  النطق  تاأجيل  مت  حني 

لالأ�سبوع القادم.

اأقاربهم انتحلوا هوياتهم لأ�صباب غريبة

متابعات ق�سائية يف حق اأ�سخا�ص متوفني منذ ع�سرات ال�سنني
مل تعد اجلرمية مرتبطة باأ�صخا�ص معينني بل باتت اجلرمية تقوم حتى بني اأفراد العائلة الواحدة، حيث بات اأفراد العائلة ينتحلون هوية اأقربائهم 

املتوفني تارة لال�صتفادة من ثروات طائلة واأحيانا لالإفالت من العقوبة، وجند البع�ص الآخر يدعون اجلنون لالإفالت من العقوبة اأي�صا، ومن جهة 
اأخرى جند بع�ص الأ�صخا�ص يدفع بهم اجل�صع لتقدمي ت�صريحات كاذبة لال�صتفادة من �صكنات عدل..

ميلة

80 حالة اعتداء على م�ساحات غابية 
حمافظة  م�سالح  �سجلت 
مطلع  منذ  مبيلة  الغابات 
غاية  اإىل  و  اجلاري  العام 
ما  املنق�سي  �سبتمرب  نهاية 
جمموعه 80 حالة اعتداء على 
الوالية،  عرب  غابية  م�ساحات 
من  االأحد  اأم�ض  علم  ح�سبما 
رئي�ض  واأو�سح  املحافظة  ذات 
مكتب التنظيم و�رشطة الغابات 
الغابات  واملنازعات مبحافظة 
باأن  بلغرز  مبيلة،اإبراهيم 
الثمانني اعتداء امل�سجلة خالل 
خمالفات  تعد  الفرتة  نف�ض 

غابية وفقا للقانون 12 /84.
البناء  مبخالفة  االمر  ويتعلق 
الغابي  الو�سط  يف  الفو�سوي 
و10  خمالفة   23 مبجموع 

بالقطع  متعلقة  خمالفات 
 7 و  لالأ�سجار  الفو�سوي 
التعدي  اأو  بالتعرية  خا�سة 
على االأحرا�ض والغطاء النباتي 
و  رعي  18 خمالفة  و  بالغابات 
ا�ستغالل  اأو  باحلرث  خا�سة   9
ملمار�سة  الغابية  الفراغات 
ذكره  ما  وفق  زراعية،  اأن�سطة 
ت�سجيل  مت  كما  امل�سدر  نف�ض 
11 خمالفة احتالل لقطع غابية 

بالت�سييج اأو اال�ستيالء عليها 
�سخ�سية  الأغرا�ض  ال�ستغاللها 
خمالفة  ت�سجيل  اإىل  باالإ�سافة 
متعلقة  واأخرى  فو�سوي  حفر 
وهو  حممي  حيوان  ب�سيد 
امل�سدر  لذات  ال�سبع،ا�ستنادا 
حما�رش  حترير  مت  وقد 

بخ�سو�ض االعتداءات امل�سجلة 
الق�سائية  اجلهات  اإىل  حولت 
ومتابعة  فيها  للنظر  املخت�سة 
حترير  وكذا  ق�سائيا  مرتكبيها 
حما�رش حجز خمتلف الو�سائل 
امل�ستعملة يف تلك االعتداءات 
وذلك طبقا للقانون 20 /91 .

ح�سيلة  مع  وباملقارنة 
بالتعدي  املتعلقة  املخالفات 
على امل�ساحات الغابية بالوالية 
مت  التي   2018 �سنة  خالل 
من  خمالفة   68 حترير  فيها 
اإىل   ي�سري  ذلك  فاإن  النوع  هذا 
ت�سجيل »ارتفاع حم�سو�ض« رغم 
املجهودات املبذولة من طرف 
جمال  يف  الغابات  حمافظة 
مكافحة التعدي على الغابات. 

امللحقة الإدارية مبدينة علي منجلي بق�صنطينة 

موظفون  يحتجون على »غياب الأمن« 
موظفو  االأحد  اأم�ض  احتج 
علي  مبدينة  االإدارية  امللحقة 
ما  ب�سبب  )ق�سنطينة(  منجلي 
انعدام  و  االأمن  »غياب  و�سفوه 
و  للعمل  املنا�سبة  الظروف 
املادية  الو�سائل  خمتلف  كذا 
لتاأدية مهامهم« مما  ال�رشورية 
ت�سبب يف �سل اخلدمة العمومية 
ما  ح�سب  البلدي،  الفرع  بهذا 
لوحظ و ح�سب املتحدثة با�سم 
املوظفني امل�رشبني )ل.د( فاإن 
لتقدمي  �سانحا  يعد  »مل  الو�سع 
اخلدمة العمومية نظرا لتعر�ض 
اأنواع  ل�ستى  يوميا  االإداريني 
التي  ال�سغوطات و االعتداءات 
بالقتل  التهديد  اإىل حد  و�سلت 

اأو  االأبي�ض  ال�سالح  بوا�سطة 
مكان  خارج  عليهم  التعدي 

العمل«.
من جهته اأو�سح رئي�ض امللحقة 
هذا  اأن  فراح  عزيز  االإدارية 
تعر�ض  نتيجة  جاء  االإ�رشاب 
اإىل  املوظفني  من  العديد 
كال�رشب  ج�سدية  اعتداءات 
كذا  و    العمدي  اجلرح  و 
غرار  على  لفظية  اعتداءات 
ب�سبب  ذلك  و  التهديد  و  ال�ستم 
و  االأمن  اأعوان  توفر  »عدم 
بني  الفا�سلة  احلواجز  كذا 
املواطن و املوظف التي حتول 
االإداريني  على  التعدي  دون 
نق�ض  ت�سجيل  اإىل  باالإ�سافة 

الو�سائل  و  املعدات  يف  كبري 
حد  على  ال�رشورية«  املادية 
هذه  اأن  فراح  اأكد  كما  قوله 
املندوبية االإدارية بعلي منجلي 
العمومية  اخلدمة  توفر  التي 
لع�رش )10( وحدات جوارية من 
حيث ا�ستخراج الوثائق االإدارية 
التي  الوحيدة  املن�ساأة  هي 
مدينة  �ساكني  جمموع  تغطي 
خدمة  حيث  من  منجلي  علي 
ت�سليم البطاقات الرمادية و قد 
اإىل  املحتجون  املوظفون  عاد 
منا�سب عملهم بعد ن�سف يوم 
من توقفهم عن العمل احتجاجا 
على االعتداءات التي يتعر�سون 

لها يوميا على حد قولهم. 



ليومية  �صحية  م�صادر  ك�صفت 
»الو�صط »، عن اح�صاء 388 حالة 
بامل�صت�صفى  املالريا  بداء  ا�صابة 
م�صباح  بتمرنا�صت  املركزي 
من   ، اجلارية  ال�صنة  خالل  بغداد 
 ، فقط  اأ�صبوع  يف  حالة   96 بينها 
اأي  امل�صالح  نف�س  ت�صجل  كما مل 
حالة وفاة ، ويف �صياق مت�صل ترى 
ذات امل�صادر اأن من بني الأ�صباب 
الكفيلة بالتخفيف من انت�صار هذا 
الداء الفتاك هو التزام امل�صافرين 
لكل من مايل والنيجر بالتوجيهات 
يف  املتمثلة  الطبية  الر�صادات  و 
توجه  هوؤلء املواطنني قبل ال�صفر 
للم�صافرين  الن�صائح  م�صلحة  اىل 
الرجوع  وعند   ، �صري�صوف  بعيادة 
ال�صعور  حالة  يف  و   ال�صفر  من 
وقت  اأقرب  يف  التوجه  باحلمى 
ال�صت�صفائية  للموؤ�ص�صة  ممكن 

باأم�صون بعا�صمة الأهقار .

اأجمع  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ال�صحي بولية  بال�صاأن  املهتمون  
دوائر  اأن  احلدودية   مترنا�صت 
كتابة  حلد  املعنية  الخت�صا�س 
للو�صع  ، مل تكرتث  الأ�صطر  هاته 
املقلق بحيث مل تكلف نف�صها عناء 
ت�صكيل خلية اأزمة ملراقبة الو�صع 

حالة  اإعالن  طريق  عن  وذلك 
طوارئ  و التكثيف من احلمالت 
التح�صي�صية و التوعوية ، خا�صة 
يف اأو�صاط البدو الرحل والرعاة 
وامل�صافرين  املقاي�صة  وجتار 
دولتي  باجتاه  مترنا�صت  من 
باأبرز  لتعريفهم   والنيجر   مايل 

عن  تنجر  قد  التي  املخاطر 
ارتفاعا   ي�صهد  الذي  الداء  هذا 
كبري  عبئ  ي�صكل  بات   ، خطريا 
يف  الو�صية  ال�صلطات  على  
الأمر  هذا  يتطلب  ملا  جمابهته 
من اأموال �صخمة من اأجل ذلك 

.
جمعيات  طالبت  جهتها  من 
ال�صحة  مبيدان  مهتمة  حملية 
الهلة  احلدودية  باملناطق 
التي  متنغ�صت   بولية  بال�صكان 
ت�صهد اأكرث انت�صارا لداء املالريا 
من القائمني على ال�صاأن ال�صحي 
مبا�رشة   وغري  مبا�رشة  بطريقة 
احل�صيلة  عن  الك�صف  ب�رشورة 
بذات  للم�صابني  احلقيقية 
الأجدر  كان  حيث   ، املر�س 
م�صوؤولو  يقول  امل�صالح  بذات 
احلالت  عزل  اجلمعيات   ذات 
خمطط  اإعالن  مع  به  امل�صابة 
خا�س  للوقاية منه وذلك تفاديا 

لتقدمي قافلة من ال�صحايا .

ولية  ببلديات  حيا   40 يفتقر 
غاز  ،ل�صبكة  احلدودية  اأدرار 
الو�صع ح�صب  اأزم  املدينة ومما 
قاطني ذات الأحياء   هو ا�صتمرار 
غاز  بقارورات  التزود  يف  الندرة 
الطلب  عليها  يكرث  التي  البوتان 
احلالية  ال�صتوية  املرحلة  خالل 
دينارا    250 �صعرها  بلوغ  رغم 

جزائريا .
ببلديات  حيا   40 قاطني  نا�صد   
 ، �صايل   ، كنتة  زاوية   ، اأدرار 
باجي  برج   ، تيميمون   ، رقان 
 ، احلدودية  وتيمياوين  خمتار 
يومية  مع  لهم  ت�رشيحات  يف 
حمو  الولية  ،وايل   « »الو�صط 
الأول  امل�صوؤول  ب�صفته  بكو�س  
بالتدخل  التنفيذية  الهيئة  على 
للكهرباء  التوزيع  مديرية  لدى 
والغاز غرب  ، من اأجل  الإ�رشاع 
يف ربطهم ب�صبكات غاز املدينة 
مع  امل�صتمرة  معاناتهم  لإنهاء 
البحث اليومي على قارورات غاز 
الوقود  مبحطات  �صواء  البوتان 
التي  ال�صوداء  البيع  بنقاط  اأو 
احلادة  الندرة  اأ�صحابها  ا�صتغل 
احليوية  املادة  بهذه  التزود  يف 

على  ذلك  كان  ولو  تكلفتها  لرفع 
ح�صاب املواطن الب�صيط الذي ل 
يزال يئن حتت وطاأة تدين القدرة 
امل�صتوى   وارتفاع  ال�رشائية 

املعي�صي.
 ويف مو�صوع مت�صل  فقد حمل  
املحلية   التنمية  مللف  متابعون 
دعم   الفادح يف  التاأخر  م�صوؤولية 
باملناطق  ال�صكنية  التجمعات 
احلدودية و النائية  بغاز املدينة  
مل�صالح �صونلغاز  ب�صبب تربيرات  
التكفل  على  قدرتها  بعدم 
بامل�صكل القائم بذريعة التزامها 
من  املنتهجة  التق�صف  ب�صيا�صة 
هذه  اأن  ،رغم  احلكومة  طرف 
الأخرية  ا�صتثنت يف نف�س الوقت 
جميع  امل�صاريع  التنموية الهادفة 
ذات  القطاعات  على  املح�صوبة 
الذي  الأمر   ، التجاري  الطابع 
ب�رشورة   للمطالبة  هوؤلء   دفع 
باملنطقة  �صونلغاز  قطاع  اإدراج 
اجلنوبية  �صمن امللفات املعنية 
الدورة  ا�صغال  خالل  بالنقا�س 
العادية املقبلة للمجل�س ال�صعبي 

الولئي .
�أحمد باحلاج 

مهتمة  حملية  جمعيات  طالبت   
الوادي،  بولية  التنموي  بال�صاأن 
ب�رشورة  الو�صية  ال�صلطات  من 
يف  للت�رشيع   ، العاجل  التدخل 
بـ  اخلا�صة  الهدم  قرارات  تنفيذ 
فوق  �صيدت  فو�صوية  بناية   700
اأوعية عقارية تابعة للدولة،الأمر 
الذي رهن العديد من امل�صاريع 
ت�صكو من  التي ل تزال  التنموية 

�صح الأوعية العقارية .
نا�صدت ذات اجلمعيات املحلية 
املحلية  ال�صلطات  بالوادي، 
من   ، العاجل  التدخل  ب�رشورة 
خا�س  قرار   700 تنفيذ  اأجل 
امل�صتودعات  و  البنايات  بهدم 
التي   ، الع�صوائية  واحلظائر 
اأجنزت فوق اأوعية عقارية تابعة 
واحتياطات  الدولة  مل�صالح 
قالقل  يثري  ومما   ، البلدية 
هو   ، اجلمعيات  ذات  م�صوؤويل 

غياب اإرادة حقيقية من ال�صلطات 
بامل�صكل  التكفل  يف  املحلية 
، الذي يهدف لو�صع حد  القائم 
مافيا  لن�صاط  املقلق  لتف�صي 
–ح�صبهم  التي ا�صتغلت   ، العقار 
الحتياطات  حتويل  فرتة   -
للوكالت  البلديات  من  العقارية 
للح�صول   ، العقارية  املحلية 
موجهة  عقارية  جيوب  على 
املنفعة  اإطار  يف  لال�صتغالل 
التنازل  طريق  عن  اأو  العامة 
وهو   ، الرمزي  بالدينار  عليها 
امل�صاريع  من  العديد  رهن  ما 
املح�صوبة على قطاعات الرتبية 
والتجهيزات  وال�صكن  وال�صحة 
حبي�صة  ظلت  والتي   ، العمومية 
الف�صاءات  �صح  ب�صبب  الأدراج 
م�صجلة يف  اأنها  رغم   ، العقارية 
اإطار الربامج التنموية ال�صابقة .

�أحمد باحلاج 

�سجلت م�سالح �ل�سحة بوالية متنغ�ست �حلدودية مع دولتي مايل و�لنيجر ، خالل �ل�سنة �جلارية 
388 حالة ��سابة بد�ء �ملالريا دون ت�سجيل �أي حالة وفاة لتبقى �حل�سيلة مر�سحة لالرتفاع لعدة 

�أ�سباب ح�سب �ملعلومات �ملتاحة . 

م�سادر �سحية بتمرن��ست توؤكد : 

�أحمد باحلاج 

ت�صجيل 388 حالة �إ�صابة باملالريا 
خالل �ل�صنة �جلارية 

 تعاين بلدية �صيدي خملوف بولية 
الأغواط ، عديد النقائ�س التنموية 
غرار  على  املجالت  مبختلف 
املحلية  والتنمية  والفالحة  ال�صغل 
، وهو ما حال دون التحاق  قاطني 

اجلهة بركب التنمية .
خملوف  �صيدي  بلدية  تعترب 
الأغواط  �صمال  ولية  الواقعة 
تتوفر  التي  الفالحية  املناطق  من 
ويعتمد  معتربة  �صكانية  كثافة  على 
و  الفالحة  على  الغالب  �صكانها يف 
مرور  ومع  انه  املوا�صي،غري  تربية 
قاطنيها  نظر  يف  ظلت  ال�صنني 
التي  املحرومة  املناطق  بني  من 
ال�صلطات  باإهتمام  حت�صى  مل 
املحلية ، على الرغم من تواجدها 
رقم  الوطني  الطريق  حمور  على 
افتقار  ناحية  من  واحد.ــ  ل�صيما 

للتهيئة  ال�صكنية  التجمعات  بع�س 
العمومية  النارة  وقلة  احل�رشية 
حقيقية  معاناة  غيابها  �صكل  التي 
ظاهرة  ل�صتفحال  ال�صهية  فتحت 
التي  املت�رشدة  الكالب  انت�صار  
املارة  �صبيل  تعرت�س  اأ�صبحت 
مت�صل  مو�صوع  ويف  وامل�صليني.  
فقد عرب �صكان اجلهة عن معاناتهم 
حالت  التي  امل�صاكل  جملة  من 
العي�س  �صمان  من  متكينهم  دون 
تفاءلوا  الذي  الوقت  يف    ، الكرمي 
انتعا�س  فيها  راأوا  مب�صاريع  فيه 
على  الق�صاء  اجل  من  للم�صتقبل 
مبالمح  الجحاف  �صفوه  و  ما 
عدد  حترك  مع  خا�صة  التنموي،  
بف�صل  النائمة  املقاولت  من 
ما  ولعل   ، الولية  وايل  تعليمات 
ا�صبح يرهق �صباب اجلهة املعروفة 

،هو  اخل�صب  الفالحي  بطابعها 
هاج�س البطالة باجلهة التي تفتقر 
�صناعية  ن�صاطات  مناطق  اىل 
على  تعد  التي  القليلة  القلة  ال 
اإقت�صار  الواحدة.  و  اليد  ا�صابع 
املنا�صب  يف  التوظيف   اإمكانيات 
املحلية  اجلماعات  توفرها  التي 
كال�صبكة  التعاقدية  املنح  على 
الجتماعية والإدماج املهني بن�صبة 
مل تتعدى 25باملائة، مما �صاهم يف 
الذي  بال�صكل  الظاهرة  اإ�صتفحال 
حرم الكثري  من توديع العزوبية يف 
نظرا  الفئة  بهذه  كلي  غياب  تكفل 
ملحدودية املنا�صب ، وهو ما جعل 
بال�صلطات  ي�صتنجدون  امل�صوؤلني 
مهنية  منا�صب  لإ�صافة  الو�صية 
اإىل  هوؤلء  حاجة  ظل  يف  جديدة 
ولأن   ، الكرمي  العي�س  لقمة  �صمان 

الرئي�صي  ال�رشيان  تظل  الفالحة 
من  كثريا  فان  ال�صكان  معي�صة  يف 
ي�صايروا   مل  الفالحني  ال�صباب 
متطلبات القطاع ب�صبب قلة الدعم 
ا�صكالية  وبقاء  واملعنوي  املايل 
جعلهم  ما   ، حالها  على  العقود 
ويتخلون عن  اأرا�صيهم  من  ينفرون 
رحلة  يف  انف�صهم  ليجدوا  خدمتها 
من�صب  عن  للبحث  �صاقة  يومية 
على  الولية  عا�صمة  عمل  باجتاه 
واإيابا  ذهابا  كيلومرت   100 م�صافة 
�صيدي  اأن مدينة  الإ�صارة  .  جتدر 
تتدعم   ، الأغواط  بولية  خملوف 
يف  �صنتيم    مليار  بزهاء45  �صنويا 
املخططات  خمتلف  جت�صيد  اإطار 
الإمنائية املح�صوبة على املجل�س 
ال�صعبي البلدي بالبلدية املذكورة .

�سالح ،ب 

�الإنارة و�مل�ساريع �لتنموية و �لبطالة مطلبهم �لوحيد 

يف �إطار حماربة �جلرمية بكل �أ�سكالها 

�صكان بلدية �صدي خملوف بالأغو�ط  يعانون يف �صمت 

�أمن ولية �أدر�ر يج�صد خمطط �حتالل �مليد�ن 

مو�ز�ة مع �لندرة �حلادة يف قارور�ت 
غاز �لبوتان 

لرفع �خلناق �ملفرو�ض على  �مل�ساريع �لتنموية

40 حيا ببلديات �أدر�ر يفتقر 
لغاز �ملدينة 

غمو�ض يكتنف  700 قر�ر لهدم 
�لبنايات �لفو�صوية بالو�دي 
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يف اإطار حماربة اجلرمية بكل اأ
�صكالها، قامت م�صالح اأمن ولي
ة اأدرار يف اليومني الأخريين  ب
عملية �رشطية وا�صعة النطاق م
�صت عديد الأحياء و�صوارع امل
دينة وذلك مبداهمة خمتلف ال
اماكن امل�صبوهة و اأوكار اجلري

مة .

العملية التي �صخرت لها كافة 
الإمكانيات املادية ، التقنية و
الب�رشية جاءت �صمن اإ�صرتاجت
ية اأمنية ميدانية وذلك بو�صع م
مني وقائي ي�صتهدف  اأ خطط 
ج اأ العمراين من  لن�صيج  ا عمق 
ل اإحباط اأي عمل اإجرامي م
�صخ نه امل�صا�س باأمن الأ ن �صاأ

ا�س واملمتلكات، حيث متكنت 
قوات ال�رشطة من ا�صتيقاف 27 
�صخ�س حمل �صبهة وفح�س هو
ياتهم على م�صتوى ق�صم املحف

وظات املحلية.
يف �صياق مت�صل واإ�صتمرارا للع
ملية متكنت ذات امل�صالح من 
توقيف �صخ�صني م�صتبه فيهما 

وبعد القيام بعملية التلم�س الج
�صدي �صبط بحوزتهم على 10 اأ
قرا�س من املوؤثرات العقلية بال
اإ�صافة اىل �صكني من احلجم ال

�صغري ومبلغ مايل قدره
 8800 دج ، ليتم حتويلهم مبا�رش
ة اإىل مقر امل�صلحة على ذمة ا

�أحمد باحلاج لتحقيق.



-التي  املقربة  ت�شييد  ا�شتغرق 
خلدمات  كدي�شاه  م�ؤ�ش�شة  اأقامتها 
الدفن- اأربع �شن�ات، بتكلفة تقارب 
 25 �شت�شم  حيث  دوالر،  ملي�ن   55
األف قرب م�شن�ع من "الب�لي�شرتين" 
داخل  ط�ابق  اأربعة  على  وم�زع 
م�شاعد  عرب  اإليها  ي�شعد  اجلدران 
كهربائية تعلل "كدي�شاه" م�رشوعها 
الربحي هذا ب�شيق م�شاحات الدفن 
اإقناع  وحتاول  القد�س،  يف  لليه�د 
من  م�شت�حى  باأنه  العام  الراأي 
الثاين  الهيكل  زمن  الدفن  طريقة 

املزع�م.

�أكرب مقربة يهودية

من  كيل�مرتات  خم�شة  بُعد  على 
�رشق  وحتديدا  احلديثة،  املقربة 
جبل  ميتلئ  االأق�شى،  امل�شجد 
بنح�  و�شف�حه  الط�ر  اأو  الزيت�ن 
األف قرب على م�شاحة تقدر  �شبعني 
واأبرز  اأكرب  �شمن  دومن  باأربعمائة 
مقربة يه�دية يف العامل "هارهزيتيم" 
�شخ�شيات  رفات  ت�شم  التي 
م�شه�رة  و�شيا�شية  دينية  اإ�رشائيلية 
يه�دا  بن  األيعازر  الكاتب  مثل 
واحلاخامني اأبراهام ك�ك وع�بديا 
االأ�شبق  ال�زراء  ورئي�س  بريتين�رو 

مناحيم بيغن.
ترتامى اآالف القب�ر يف وادي قدرون 
ال�شمايل،  االأق�شى  ل�ش�ر  املال�شق 
من  م�شاحات  لتغطي  وتتمدد 
امل�شجد  جن�ب  "�شل�دحة"  اأر�س 
راأ�س  بلدة  يف  واأرا�شي  املبارك، 
جبل  وبني  بينها  يف�شل  العام�د، 
الط�ر طريق اأريحا القد�س القدمي 
الب�رش  مد  على  امتدادها  لي�شتمر 
يف �شف�ح اجلبل ال�رشقية والغربية.

ّكرة �أر�ض وقفية محُ

ال�رشعية  املحكمة  �شجالت  تثبت 
عق�د  وج�د  املحتلة  بالقد�س 
الدولة  عهد  اأوائل  اإىل  تع�د  اإيجار 
 1559 عام  وحتديدا  العثمانية 
ميالدية، حيث قامت الدولة بتاأجري 
يعني  قدمي  )م�شطلح  و"حتكري" 
من  ب�شيط  جزء  ب�رشوط(  التاأجري 
ال�شالحية  املدر�شة  وقف  اأر�س 
ليتمكن  اجلثمانية  كني�شة  بجانب 
م�تاهم  دفن  من  اليه�د  الرعايا 
متفق  مالية  مبالغ  مقابل  فيهم، 

عليها تُدفع ملت�يل ال�قف.
املخط�طات  مركز  مدير  يقراأ 
عمرو  ر�ش�ان  االأق�شى  بامل�شجد 
تلك،  القدمية  االإيجار  عق�د  من 
الدفرت  �ش�رة  "مب�جب  ويق�ل: 
فاإن  هجرية،   967 ل�شنة  اخلاقاين 
�شلطانيات،  بخم�س  بداأ  االإيجار 
�شلطانية  مائة  اإىل  الحقا  ارتفع  ثم 
�شن�يا. كما اأن هناك وثائق يف ذات 
قيمة  ح�ل  نزاع  على  تدل  الفرتة 
واليه�د،  ال�قف  مت�يل  بني  االإيجار 
بتزييف  اليه�د  قيام  تثبت  واأخرى 
وثائق تتعلق بحدود املقربة وقيمة 

اإيجارها".
وي�شيف اأن اليه�د كان�ا زمن الدولة 
العثمانية طائفة قليلة ال يبدو عليهم 
ب�شفقة،  اإليهم  ويُنظر  طم�ح  اأي 
الدولة بدفن م�تاهم  لهم  ف�شمحت 
والذي  التحكري،  ي�شمى  ما  �شمن 
ي�شتمر  كاأن  عّدة  �رشوطا  يت�شمن 
عقد االإيجار 99 عاما كحد اأق�شى، 
واأن تك�ن االأر�س غري منتفع بها وال 

تدر دخال على مالكيها.

م�سمار جحا

مبنزلة  العثماين  التحكري  ذلك  كان 
م�شمار جحا ا�شتغله اليه�د لتحقيق 

اأطماعهم يف حميط االأق�شى، فقد 
عام  االأمد  ط�يل  التحكري  انتهى 
1968 ومل يُجدد ب�شبب احتالل �رشق 
لكن   ،1967 عام  واالأق�شى  القد�س 
االحتالل  بعد  ت��شع املقربة جتدد 
مبا�رشة، حيث اأُغلق الطريق ال�رشيع 
الذي مير عرب املقربة جن�ب جبل 
الط�ر، ونُفذت اأعمال اإعادة اإعمار 

كربى يف املقربة.
اإ�رشائيلية  وزارية  جلان  �ُشكلت 
مقربة  "اإنقاذ  م�شمى  حتت  عديدة 
اأكرث  لها  ُر�شد  الزيت�ن"  جبل 
بهدف  دوالر،  ملي�ن  مائة  من 
وترميم  االأق�شى،  حميط  ته�يد 
واإقامة  وا�شت�شالحها،  املقربة 
وتركيب  لها،  معل�مات  مركز 
داخلها  املراقبة  كامريات  ع�رشات 

حلمايتها.

قبور وهمية

م�شاحات  ب�شيق  االدعاء  ورغم 
فاإن  القد�س،  داخل  لليه�د  الدفن 
على  حتت�ي  الزيت�ن  جبل  مقربة 
التي  ال�همية  القب�ر  من  كبري  عدد 
يربز �شاهدها بنجمة �شدا�شية ف�ق 
االأر�س بدون اأن ت�شم رفاتا حتتها، 
حتى اأن �ش�اهد قب�ر قدمية ُجلبت 
من اخلارج ونرثت يف اأنحاء املقربة 

لتعميم الطابع االأثري عليها.
وي�ؤكد املقد�شي�ن اأن املقربة تت�شع 
اأو  جنائز  وج�د  دون  بت�شارع  ي�ميا 
عمليات دفن، حيث يرون اآالت حتفر 
ومن  داخله  االإ�شمنت  وت�شب  القرب 
ثم تعل�ه ب�شاهد كتب عليه بالعربية 
لالإيحاء  ح�شى  ف�قه  وو�شعت 
اأم�شى  االأمر  اأن  كما  مليء.  اأنه 
الدينية  للم�ؤ�ش�شات  رابحة  جتارة 
لل�شهي�ين  تتيح  التي  االإ�رشائيلية 
فارغا  قربا  ي�شرتي  اأن  العامل  ح�ل 
خارج  املدف�نني  واآبائه  الأجداده 

فل�شطني.

عاما(   65( ع�ي�س  حممد  ي�شكن 
امل�شجد  جن�ب  ع�ي�س  ح��س  يف 
القب�ر  حُتيط  حيث  االأق�شى، 
جانب،  كل  من  باحل��س  اليه�دية 
طف�لتي،  منذ  هنا  "اأعي�س  ويروي 
وحدثتني اأمي الت�شعينية اأن املقربة 
كانت م�ج�دة منذ زمن لكنها كانت 
االأ�شعاف  مئات  وت��شعت  �شغرية، 

على ح�شاب اأرا�شي املقد�شيني".

ملاذ� �سرق �لأق�سى؟

يعتقد اليه�د بف�شل الدفن يف وادي 
قدرون )وادي جهنم( الحت�ائه على 
اإ�رشائيل  بني  اأنبياء  من  عدد  قب�ر 
فرع�ن  بطنط�ر  يعرف  فيما 
ال�ادي  ولقرب  االأنبياء،  ومقربة 
القدمية  بالبلدة  اليه�دي  احلي  من 
الهيكل  جلبل  ال�رشقي  واجلدار 
االأق�شى،  امل�شجد  مكان  املزع�م 
املمر  �شيك�ن  اأنه  يعتقدون  كما 

للم�شيح املخل�س.
بجبل  الدفن  ف�شائل  وتتقارب 

مركز  فيذكر  اأي�شا،  الزيت�ن 
اال�شتيطانية  داود  مدينة  معل�مات 
مقربة  يف  دفن�ا  الذين  "اليه�د  اأن 
من  اأول  �شيك�ن�ن  الزيت�ن  جبل 
القيامة،  ي�م  االأم�ات  من  يبعث 
ولن ياأكل الدود اأج�شادهم، و�ُشينفخ 
جبل  على  )ال�ش�فار(  الكب�س  بقرن 
بني  من  القيامة  ي�م  ليُعلن  الزيت�ن 
اليه�د  الزوار  كان  كما  االأم�ات. 
جبل  مقربة  من  االأتربة  ياأخذون 
الزيت�ن لينرثوها على قب�ر اأحبائهم 
خارج فل�شطني العتقادهم باأن ذلك 

�شيجلب بركته عليهم".

�آلف �لدولر�ت للقرب 
�لو�حد

الديني  اجلانب  االحتالل  ا�شتغل 
اال�شتيطانية  اأطماعه  لتحقيق  هذا 
للم�ؤ�ش�شات  االأم�ال  ودّر  بالقد�س، 
امل�تى  دفن  خدمات  تقدم  التي 
"كدي�شاه"  م�ؤ�ش�شة  راأ�شها  وعلى 
اإىل  املقربة  م�شاحات  ق�شمت  التي 

والغربيني  ال�رشقيني  لليه�د  مناطق 
اأن  كما  وال�شفردمي"،  "االأ�شكناز 
تكلفة الدفن يف مقربة جبل الزيت�ن 
ت�شمل  والتي  دوالر،   22500 ت�شل 
وكفن  دقيقة،   15 الدفن  مرا�شم 
 1.2 بعمق  اأر�س  وقطعة  الدفن، 

مرت وعر�س �شتني �شنتيمرتا.

ويف كل ذكرى وفاة اأحد ال�شخ�شيات 
ميتلئ  باملقربة،  املدف�نة  املهمة 
املتطرفني  اليه�د  مبئات  اجلبل 
وتزدحم  بال�ش�اد،  املت��شحني 
احلي�ية  املقد�شيني  طرقات 
وراأ�س  الط�ر  اأحياء  اإىل  امل�ؤدية 

العام�د و�شل�ان.
بالق�ل:  ت�رشيحه  ع�ي�س  ويختم 
االحتالل  �رشطة  "حتت�شد 
حلمايتهم، ويغلق�ن مدخل احل��س 
تلك  كل  ال�شيارات،  دخ�ل  ومينع�ن 
يف  علينا  ي�شّيق  ونحن  لهم،  ال�شعة 
ماأمن  مقربة  جرف�ا  لقد  قب�رنا، 
باب  مقربة  اأرا�شي  و�شادروا  اهلل، 

الرحمة ويهددونها حتى االآن".

مل يكتِف �لحتالل �لإ�سر�ئيلي بتقتيل وتهجري �أهايل قرية دير يا�سني غرب �لقد�ض �ملحتلة عام 1948 و�إقامة م�ستوطنة "جفعات �ساوؤول" على 
�أر��سيها، بل �إنه ي�ستعد يف �لأ�سابيع �لقريبة لفتتاح مقربة يهودية حتت �أر�سها.

فل�سطني �ملحتلة

ق.د

مقابر يهودية وهمية حتا�صر الأق�صى وتدر املاليني
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تر�مب

لي�س من واجب جنودنا حماية احلدود بني تركيا و�صوريا
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  جدد 
املتم�شك  م�قفه  تاأكيد  ترامب 
�ش�ريا،  من  بالده  ق�ات  بان�شحاب 
واجب  من  لي�س  اأنه  اإىل  م�شريا 
احلدود  تاأمني  االأمريكيني  اجلن�د 
ترامب  وقال  وتركيا  �ش�ريا  بني 
فعالية  يف  األقاها  كلمة  خالل 
وا�شنطن  يف  امل�شيحيني  للنا�شطني 
حدودهم  لهم  "لتكن  ال�شبت:  اأم�س 
على  اأن  اأعتقد  ال  بهم،  اخلا�شة 
الـ50  خالل  هناك  الت�اجد  جن�دنا 
بني  احلدود  حلماية  املقبلة  �شنة 
الذي  ال�قت  يف  و�ش�ريا،  تركيا 
حدودنا  حماية  فيه  ن�شتطيع  ال 
اأنه  ترامب  واأ�شاف  اخلا�شة". 
عمقها  منطقة  هناك  االآن  "ت�جد 
احلدود  ط�ل  على  كيل�مرتا   30

"املنطقة  اإىل  اإ�شارة  يف  الرتكية"، 
عزمها  اأنقرة  اأعلنت  التي  االآمنة"، 
ال�شالم"،  "نبع  بعملية  ر�شمها  على 
وهذا  ين�شحب�ن  "االأكراد  اأن  وتابع 

اأمر جيد".
"داع�س"  انت�رشنا على  "لقد  وقال: 
اإىل  الع�دة  وعلينا  عملنا  واأكملنا 
يف  نبقى  اأن  مت�قعا  كان  بالدنا... 
�ش�ريا 30 ي�ما، يف حني طال وج�دنا 

ال  احلروب  هذه  اأع�ام.  لـ10  هناك 
جن�دنا  اإعادة  وعلينا  اأبدا،  تنتهي 
اإىل اأر�س ال�طن من حروب ال نهاية 
لها".   ويف وقت �شابق، اعترب وزير 
جيم�س  ال�شابق  االأمريكي  الدفاع 
ماتي�س، اأن �شحب الق�ات االأمريكية 
ب�شبب  �ش�ريا  �رشقي  �شمال  من 
اإىل  حتما  "�شي�ؤدي  الرتكية،  العملية 

�شع�د تنظيم "داع�س".  

بني �لقروي �لليرب�يل و�سعيد �ملحافظ

تون�س تختار رئي�صا 
اأم�س  االقرتاع   �شناديق  فتحت 
ال�شاعة  عند  ت�ن�س  يف  اأب�ابها 
املحلي،  بالت�قيت  �شباحا   07،00
ناخب  ماليني   7 من  اأكرث  اأمام 
وانتخاب  باأ�ش�اتهم  لالإدالء 
من  ثانية  ج�لة  يف  للبالد  رئي�س 

االنتخابات.
االأوىل  الرئا�شية  الدورة  و�شهدت 
ما  مر�شحا   26 فيها  تناف�س  التي 
اإثر  االنتخابي"  "بالزلزال  و�شف 
مار�شه  الذي  العقاب"  "ت�ش�يت 
الطبقة  ممثلي  �شد  الناخب�ن 
قي�س  ومتكن  احلاكمة،  ال�شيا�شية 
يف   18،4 اأ�ش�ات  نيل  من  �شعّيد 
حل  فيما  الناخبني،  من  املائة 
نبيل القروي ثانيا بـ15،5 يف املائة 

وعربا اإىل الدورة الثانية.
االنتخابية  احلملة  وات�شمت 

االأخرية  اأيامها  يف  بالت�ش�يق 
الق�شائي  القرار  بعد  خ�ش��شا 
القروي )56 عاما(  باإطالق �رشاح 
بعدما ق�شى 48 ي�ما يف الت�قيف 
ب�شبب تهم تالحقه بغ�شل االأم�ال 

والتهرب ال�رشيبي.
تلفزي�نية  مناظرة  وجمعت 
م�شب�قة  وغري  "تاريخية" 
ظهر  اجلمعة،  ليل  املر�شحني 
متمكنا  عاما(   61( �شعّيد  فيها 
من ال�شجال واأظهر معرفة دقيقة 
باجل�انب التي تهم �شالحياته اإذا 
ظهر  املقابل،  ويف  انتخابه  مت 
االأحيان  بع�س  مرتبكا يف  القروي 
و�شدد على م�شائل مقاومة الفقر 
بالده  يف  الداخلية  املناطق  يف 
اال�شتثمار  تط�ير  اإىل  باالإ�شافة 
الرقمي يف البالد كاأول�ية يف حال 

انتخابه.
الت�رشيعية  االنتخابات  واأفرزت 
برملانا  الفائت  االأحد  جرت  التي 
االأفق  يف  وتل�ح  م�شتتة  بكتل 
اأجل  من  ط�يلة  م�شاورات  ب�ادر 
حتالفات �شيا�شية بينها الأن حزب 
النه�شة الذي حل اأوال بـ52 مقعدا 
ال ي�شتطيع ت�شكيل حك�مة تتطلب 

ثقة 109 اأ�ش�ات.
�شالح  ال�شيا�شي  املحلل  ويق�ل 
"الرئي�س  اإن  اجل�ر�شي  الدين 
مع  �شع�بات  �شي�اجه  القادم 
واأن  خا�شة  والربملان"،  احلك�مة 
كتل  مع  مت�ترة  "عالقات  للقروي 
حركة  وال�شيما  عديدة  برملانية 
يتهمها  التي  االإ�شالمية  النه�شة 
بت�جيه �شباب البالد للقتال يف دول 

خارجية اإىل جانب االأ�ش�ليني".



اإ�سرتاتيجية البقاء:

كيف تفكر �جلماعات �لإرهابية يف �أفريقيا؟
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مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 
الأبحاث املتقدمة

ا�سرتاتيجية البقاء: 

الأفريقي  الغرب  اإ�سالم  ومّثل 
ال�سوفية  الروحانية  النزعة  ذي 
�سد  منيع  �سد  دائًما حائط  قد 
اأن  بيد  والتطرف،  الغلو  اأفكار 
والتحولت  احلداثة  عمليات 
كثري  �سهدتها  التي  ال�سيا�سية 
اأعوام  يف  الأفريقية  الدول  من 
الباب  فتحت  قد  الت�سعينيات 
فكرية  موؤثرات  اأمام  وا�سًعا 
عندئذ  م�ستوردة.  واأيديولوجية 
عديدة  �سلفية  جماعات  ت�سللت 
اإىل داخل هذه الدول حتت ا�سم 
اأدى  مما  الإ�سالمي،  الإحياء 
الفكر  من  بكٍلّ  ا�سطدامها  اإىل 
وموؤ�س�سات  ال�سائد  ال�سويف 
الدولة »العلمانية« �سواء ب�سواء. 
النق�سام  هذا  اأن  �سك  ول 
مّثل  قد  والأيديولوجي  الديني 
التيارات  لظهور  خ�سبة  حا�سنة 
يف  والعنيفة  املت�سددة  الدينية 
منطقة احلزام الإ�سالمي الكبري 

يف ال�ساحل والغرب الإفريقي.

الظاهرة  عوملة  ظل  ويف 
اجلهادية العنيفة فقد اأ�سهم كل 
من تنظيم »القاعدة« و«داع�ش« 
الأيديولوجي  الدعم  توفري  يف 
اإ�سالمية  جلماعات  واملادي 
الأفريقي.  الف�ساء  يف  حملية 
وطبًقا ملوؤ�رش الإرهاب العاملي 
يف نهاية عام 2018،  ُتعد كل من 
املجاهدين«  ال�سباب  »حركة 
�سمن  حرام«  »بوكو  وجماعة 
الأربع  الإرهابية  املجموعات 
وقد  العامل.  يف  دموية  الأكرث 
اجلماعات  هذه  ا�ستطاعت 
ا�سرتاتيجيات  تبني  الإرهابية 
براجماتية اأكرث قدرة على البقاء 
من خالل النخراط يف �سبكات 
وا�ستغالل  املنظمة،  اجلرمية 
املحليني  ال�سكان  مع  الروابط 
والتجارة  الن�سب  عالقات  عرب 
تارة  والقمع  التهديد  وعرب  تارة 
هذه  ا�ستفادت  ولقد  اأخرى. 
من  يقيًنا  الإرهابية  التنظيمات 
نظم  و�سعف  الدولة،  غياب 
املراقبة على احلدود، بالإ�سافة 
اإىل تنامي م�ساعر ال�سخط �سد 
ال�سكان  بني  احلاكمة  الأنظمة 

انتقائية  عن  ف�ساًل  املحليني، 
ا�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب 
م�سالح  وت�سارب  الدولية، 

الأطراف امل�ساركة فيها.

من الأيديولوجية اإىل 
الإجرام: 

الأ�سولية  خربة  من  انطالًقا 
املطالبة  املتطرفة  اجلهادية 
من  الدينية  مثاليتها  بتحقيق 
الواقع  يف  اخلالفة  دولة  خالل 
اأن  ن�ستطيع  املاأزوم،  الإفريقي 
تف�سي  ثالثة  م�سادر  اإىل  ن�سري 

 اإىل العنف الديني:

اأولها فكرة اخلال�ش من املجتمع 
الفا�سد انطالًقا من روؤية مثالية 
تذكرنا باأفكار »ال�سهروردي«  يف 
الأعظم«  »املظهر  عن  كتاباته 
الذي يف�رشه املت�سوفة بالإن�سان 
الأعظم  فامل�سهد  الكامل. 
حتى  الأكوان  جميع  من  اأف�سل 
هناك  واجلنان.  العر�ش  من 
للخال�ش  واخلروج  دعوة  دائًما 
اأن  والطريف  العامل،  هذا  من 
فكرة اخلال�ش تلك ا�ستخدمتها 
للمقاومة  الرب  جي�ش  اأدبيات 
فهم  اإىل  اأوغندا  ا�ستناًدا  يف 
امل�سيحية.  للتقاليد  معني 
الإن�سان الكامل يف الفكر العربي 
والإ�سالمي يوجد -يف الأ�سا�ش- 
الذي  فهو  املجتمع،  اأجل  من 
من  الإن�ساين  املجتمع  يخِلّ�ش 
وال�رشور،  والنقائ�ش  املفا�سد 
فيكون  الكمال،  اإىل  به  وي�سري 
ملجتمع  بحق  مماثاًل  جمتمًعا 
اعتربه  فقد  ولهذا  ال�سماء. 
الرئي�ش«  »الع�سو  »الفارابي« 
واعتربه  الفا�سلة،  مدينته  يف 
»اإخوان ال�سفا« -والفكر ال�سيعي 
فيه  وراأى  الإمام،  اأنه  عموًما- 

»ابن باجة« اإن�ساًنا اإلهًيّا.

للتطرف  الثاين  امل�سدر  اأما 
مفهوم  يف  يتمثل  فهو  الديني 
اجلماعة  املختارة، اأو تلك التي 
ذلك  ولعل  ناجية،  اأنها  تعتقد 
مع  الت�سامح  عدم  مظاهر  يربر 
اجلماعات الأخرى. فقد قامت 
اأمري  باغتيال  حرام«  » بوكو 
عدًدا  واأحرقت  امل�سلم،  جوزا 
امل�سدر  ويتمثل  امل�ساجد.  من 
الهو�ش  بفكرة معينة،  الثالث يف 
مبادئ  تطوير  اإىل  تدفع  والتي 

التربير  اأجل  من  بديلة  دينية 
�سبيل  وعلى  ال�رشعية.  واإ�سفاء 
اخلالفة  فكرة  فاإن  املثال 
لها  كان  الكفار  موالة  وعدم 
الفكر  يف  حمورية  مكانة  دائًما 
يف  ال�سائد  والديني  ال�سيا�سي 
غرب  اإفريقيا منذ القرن التا�سع 

ع�رش. 

حرام«  »بوكو  من  كل  حاولت 
اخلالفة،  دولة  بناء  و«ال�سباب« 
الأقاليم  على  ال�رشيعة  وتطبيق 
التي ت�سيطر عليها. ففي منطقة 
ت�سم  التي  ت�ساد،  بحرية  حو�ش 
والنيجر  وت�ساد  الكامريون 
على  القدرة  تعد  ونيجرييا، 
القت�سادية  وال�سيطرة  البقاء 
جماعات  عقلية  مهمة  لفهم 
تكتيكاتها  خالل  من  الإرهاب 
اإذ  اأيديولوجيتها.  اأو  الع�سكرية 
الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  يعمل 
يتزعمه  الذي  اإفريقيا   غرب  يف 
وهو  الربناوي« ،  م�سعب  »اأبو 
على  حرام«،  » بوكو  من  ف�سيل 
من  والتمويل  الدخل  ك�سب 
مقابل  يف  النائية  املجتمعات 
اخلدمات  من  عدد  تقدمي 
لقد  للمواطنني .   العامة  وال�سلع 
خالل  من  »داع�ش«  اأقامت 
يف  القرى  ع�رشات  احتاللها 
بحرية ت�ساد هياكل ت�سبه الدولة 
يف مناطق احلكم املحلي �سمال 
لل�سكان  وطبًقا  نيجرييا.  �رشق 
يف  »داع�ش«  تتحكم  املحليني، 
التجارة، وتفر�ش ال�رشائب وفًقا 
وت�سّهل  الإ�سالمية،  لل�رشيعة 
�سبل املعي�سة للمواطنني. اأ�سف 
اإىل ذلك تقوم بتوفري اخلدمات، 
مبا يف ذلك الأمن، واملراحي�ش 
ومياه  والعيادات،  العامة، 
الآبار.  حفر  خالل  من  ال�رشب 
 كل ذلك يدفع اإىل توفري حوا�سن 
جلماعات  وثقافية  اجتماعية 

الإرهاب يف املنطقة.

والعجيب اأن العمليات الع�سكرية 
للق�ساء  الهادفة  احلكومية 
»داع�ش«  متويل  م�سادر  على 
عي�ش  �سبل  تعري�ش  اإىل  اأدت 
�سّجع  للخطر.  وقد  املدنيني 
اإيجاد  على  املواطنني  هذا 
على  للتحايل  مبتكرة  طرق 
وذلك  احلكومية،  القيود 
بالطبع.  »داع�ش«  مب�ساعدة 
يقوم ال�سيادون وجتار الأ�سماك 

ومربو املا�سية يف املناطق التي 
بدفع  »داع�ش«  عليها  ت�سيطر 
ا�ستطاعت  وقد  ال�رشائب. 
اأو  بدياًل  تقدم  اأن  »بوكو حرام« 
من  املحبطني  لأولئك  متنف�ًسا 
وبالفعل  النيجريية.  احلكومة 
ا�ستغالل  يف  املجموعة  جنحت 
الدينية  والنق�سامات  الظلم 
يف  وال�سيا�سية  والجتماعية 
اإن�ساء قاعدة دعم لها يف �سمال 

نيجرييا.

حركة  جلاأت  املقابل،  يف 
ول  متزايد،  ب�سكل  »ال�سباب« 
�سيما بعد ال�رشبات الأمنية التي 
وجهت لها وفقدان ال�سيطرة على 
الن�ساط  اإىل  اأرا�سيها،  من  كثرٍي 
اإن  اأن�سطتها.  لتمويل  الإجرامي 
التزمت  التي  ال�رشيبية  القاعدة 
ونفذها  الإ�سالمية  بال�رشيعة 
للحركة  ال�ستخباراتي  اجلناح 
فقدان  ب�سبب  كثرًيا  ت�ساءلت 
العاملي  واجلهد  الأرا�سي 
متويل  منابع  لتجفيف  املكثف 
حركة  بداأت  وقد  الإرهاب. 
ابتزاز  يف  موؤخًرا  »ال�سباب« 
زعماء الع�سائر ورجال الأعمال، 
خارج  املقيمون  ذلك  يف  مبا 
الرغم  وعلى  »ال�سباب«.  منطقة 
»ال�سباب« فر�ست  اأن حركة  من 
على  �رشائب  طويلة  فرتة  منذ 
عينية  و�رشائب  الأرا�سي، 
ال�سوماليني  املزارعني  على 
مع  تتوافق  اأنها   املفرت�ش 
اأنها  اإل  الإ�سالمية؛  ال�رشيعة 

يف  الأخرية  الآونة  يف  بداأت 
�رشائب  بفر�ش  املطالبة 
كانت  �رشعي.  مربر  دون  ثابتة 
تفر�ش  عام-  اجلماعة  -ب�سكل 
�رشيبة ربع الع�رش بن�سبة ٪2.5 
و�رشيبة  املحا�سيل،  على 
على  دولًرا   50 قدرها  ثابتة 
ويف  الأرا�سي.  من  هكتار  كل 
يتم  بالدفع  اللتزام  رف�ش  حال 
بالقتل  املتعاونني  غري   تهديد 
وتدمري املمتلكات. وبعد تراجع 
التي تورطت فيها  جتارة الفحم 
ا�سترياد  اإىل  جلاأت  »ال�سباب« 
وجتارة  امل�ستعملة  ال�سيارات 
طرق  حتويل  بعد  الهريوين 
�رشق  عرب  املخدرات  تهريب 

اإفريقيا.

الرباجماتية وم�ستقبل 
الإرهاب:

ل �سك اأن هذا التطور يف تفكري 
اإىل  يوؤدي  الإرهابية  اجلماعات 
خال�سات مهمة عند ا�ست�رشاف 
امل�ستقبل. فا�سرتاتيجيات البقاء 
املجاهدين«  »ال�سباب  لدى 
الأيديولوجيا  تراجع  اإىل  اأدت 
كثرًيا  اإن  اإذ  حمرك؛  كعامل 
املنظمة  متويل  اأن�سطة  من 
اأ�سا�ش  الإرهابية اليوم لي�ش لها 
اأو  ال�رشيعة الإ�سالمية  يذكر يف 
على  اجلهادية.  الأيديولوجيا 
الهريوين  جتارة  املثال،  �سبيل 
ل تتعار�ش فقط مع املعتقدات 
ا  اأي�سً تتطلب  بل  الإ�سالمية، 

امل�سلمني  غري  مع  التوا�سل 
الذين تعتربهم املنظمة من اأهل 
على  ا  اأي�سً هذا  وينطبق  الكفر. 
املتزايدة  ال�ستبدادية  نزعتها 
»ال�رشيبي«  نظامها  وبعد 
الإ�سالمية  موؤ�س�ساتها  عن 

املزعومة.

من  حتول  اأمام  -اإذن-  ونحن 
قائم  جهادي  اأيديولوجي  نظام 
يزعمون-  -كما  ال�رشيعة  على 
من  عدٍد  على  قائم  نظام  اإىل 
العنيفة.  الإجرامية  الأن�سطة 
�سياق  يف  ذلك  يدفع  ورمبا 
بني  والنق�سام  التناف�ش  عملية 
اإىل  العنيفة  اجلهادية  احلركات 
ل�سالح  اجلهادية  الروح  خفوت 
الأن�سطة الإجرامية التي حتافظ 
اجلماعة،  وا�ستمرار  بقاء  على 
باأن  التنبوؤ  ميكن  املقابل  ويف 
»داع�ش« �سوف ت�ستمر يف اإعطاء 
اجلهادية  لأن�سطتها  الأولوية 
املدى  يف  الأقل  على  العنيفة 
الق�سري. وعليه، اإذا ا�ستمر هذا 
الجتاه الرباجماتي على املدى 
الطويل، ول �سيما مع مزيد من 
الفعالية ل�سرتاتيجيات مكافحة 
الإرهاب، فقد تتوارى ال�سخ�سية 
الإرهاب  جلماعات  اجلهادية 
لتحل حملها تدريجًيّا ال�سخ�سية 
ولعل  وكفى.  العنيفة  الإجرامية 
�رشديات  من  ينال  التحول  هذا 
العنيف،  اجلهادي  اخلطاب 
القرتابات  مل�سلحة  وذلك 

الناعمة ملحاربة الإرهاب.

على الرغم من ال�سربات املوجعة التي تلقتها اجلماعات الإرهابية العنيفة يف اإفريقيا طوال العقد املن�سرم، اإل اأن الإعالن عن هزمية الإرهاب 
بال�سربة القا�سية ل تزال بعيدة املنال. ورمبا يدفعنا ذلك اإىل حماولة فهم العوامل التي اأ�سهمت يف ا�ستمرار انت�سار ثقافة العنف والتجنيد للحركات 
الإ�سالمية اجلهادية يف اإفريقيا، ول �سيما مناطق بحرية ت�ساد والقرن الإفريقي. �سحيح اأن ثمة موؤثرات تاريخية ترتبط بتطور اخلطاب الإ�سالمي 

يف العامل العربي ومنطقة جنوب �سرق اآ�سيا، مثل ق�سايا: »اجلاهلية«، و«احلاكمية«، و«الفرقة الناجية«، بالإ�سافة اإىل حتولت الواقع ال�سيا�سي 
والقت�سادي يف ال�سمال العربي الإفريقي حتديًدا، لكن العوامل املحلية الإفريقية متثل الركيزة الأهم والأبرز يف التف�سري، وعليه فاإن اأ�سباب النزوع 

الراديكايل العنيف يف اإفريقيا ترتبط بق�سايا: غياب الدولة الوطنية، وتف�سي الف�ساد، والتهمي�ش القت�سادي والجتماعي، وانت�سار ال�سخط العام بني 
جيل ال�سباب، والنق�سام الفكري بني املدار�ش الإ�سالمية، وغريها. ولعل ذلك التحليل ي�سطدم بحقيقة طبيعة »الإ�سالم الإفريقي« اإن �سح التعبري 

الذي يعد اأكرث ت�ساحًما وقبوًل لالآخر نظًرا لرتباطه ال�سديد بتقاليد الأخوة ال�سوفية مثل القادرية والتيجانية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مكتب الأ�ستاذ لعوبي اأحمد 
حم�سر ق�سائي 

و الكائن مكتبه /ب 15 �سارع حممد بوبلة
باب الوادي اجلزائر 

الهاتف : 39-77-76-0775
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

طبقا لن�ص املادة 750 من ق ا م ا
لفائدة /فريق مالويف و هم/مالويف نبيلة -حممد ر�سيدي-بدرة-جنيبة-حممد توفيق- عبد احلليم عبد ال�سالم-فريد حممد-وورثة مالويف منرية وهم ابنها �سلمان عبد احلق-وورثة مالويف حممد من طليقته ملياين رقية وهم 
مالويف �سليمة -مالويف يو�سف و مالويف حممد وليد وورثة مالويف عبد اجلليل و هم مالفي �سامية -�سوهام �ستي-مالويف وحيدة -�سليمة -مالويف حممد عبد الكرمي-مالويف حممد �سيف الدين و مالفي حممد زين العابدين 

اجلاعلني موطنهم املختار بحي 240م�سكن عمارة.... رقم 98احلمامات -اجلزائر
�سد/ورثة مالويف حممد من زوجته الثانية كوردي �سفية /وهم زوج ته كوردي �سفية القائمة يف حق اأبنائها القا�رصان /مالويف حممد رحيم -حممد فوؤاد *ال�ساكنني /ب�سارع االخوة زاوي رقم 13 /بولوغني -والية اجلزائر 

و تنفيذا للحكم ال�سادر عن حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�س حتت رقم 2016/01477 عن الق�سم العقاري و املمهور بال�سيغة التنفيذية
و امل�سحح باحلكم ال�سادر عن  حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�س حتت رقم 2016/02190 عن الق�سم العقاري 

و  بناءا على ن�سخة من قائمة �رصوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة باأمانة �سبط حمكمة باب الوادي و املوؤ�رص عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�س اأمناء ال�سبط املحكمة بتاريخ 2016/02/04 
 

تعيني العقار
 قطعة ار�س ذات طابع فالحي تقع باإقليم بلدية بولوغني �سابقا بلدية �سانتوجان باملكان امل�سمى    

 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINS حاليا �سارع االخوة زاوي رقم 13 والية اجلزائر ذات م�ساحة قدره 313.50 م 
حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�ساحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب »3ه«

من املكان امل�سمى اأعاله هذه القطعة  م�سيد عليها بناية تتكون من الطابق االأر�سي يحتوي على غرفتني 02 و غرفة معي�سية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البهو .
الطابق االأول يحتوي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رصفتني و خزانة البهو كما هو ثابت من �سهادة وجود بناية �سيدت قبل �سنة 1985 �سادرة عن رئي�س املجل�س ال�سعبي لبلدية بولوغني بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 

 2006/01
و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة االأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�س املخطط .و من جهة الثانية/بطريق عر�سه اأربعة 04 امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�س املخطط ومن اأخرية بالقطعة رقم 5 من 

نف�س املخطط 
ا�سل امللكية:

لقد امتلك املرحوم مالويف يو�سف العقار املذكور اأعاله قيد حياته عن طريق ال�رصاء و ذلك مبوجب عقد تلقاه االأ�ستاذ روين قوين املوثق باجلزائر اآنذاك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�سجل باجلزائر يف 2اوت 1954 و م�سهر 
باجلزائر بتاريخ 6اوت1954 جملد 2007/448

�سروط البيع
و حدد ال�سعر االفتتاحي النطالق املزايدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جزائري اأربعون مليون دينار جزائري و ذلك ح�سب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري االأ�ستاذة فراي ن�سرية املودعة لدى امانة �سبط املحكمة 

بتاريخ 2015/11/17 .
و بعد انقا�س الع�رص 10% مرتني ي�سبح ال�سعر االفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و هذا طبقا لن�س املادة 754 من ق.ا.م.ا 

و عليه نعلن للجمهور بانه �سي�سرع  يف البيع باملزاد العلني للعقار املذكور اأعاله يف اجلل�سة املربجمة ليوم 23 /10 / 2019 على ال�ساعة 10:30 العا�سرة و الن�سف �سباحا لدى حمكمة باب الوادي 
اإ�سافة اىل ال�رصوط املذكورة يف قائمة �رصوط البيع فان الرا�سي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن 1/5 باالإ�سافة اىل امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اجل اأق�ساه ثمانية«8«  اأيام 

باأمانة �سبط املحكمة 
يتم االطالع على قائمة �رصوط البيع مبكتب املح�رص الق�سائي او لدى امانة �سبط حمكمة باب الوادي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�ص حمكمة ال�سراقة، جمل�ص ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

رقم 29حي 60م�سكنا، عي�سات اإيدير
 ال�سراقة – ولية اجلزائر

اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلنيهاتف فاك�ص : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555
- املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�ســادر عــن حمكمــة ال�رصاقــة بتاريــخ 2018/01/07، رقـــم اجلـــدول 17/5310، رقــــم  الفهـــــــر�س 18/170.
   وبناء علـى قائمـة �سـروط البيـع  املوؤ�سـر عليهـا بتاريـخ 2019/03/14، حتــت رقـــــم 19/02.

لفائـــدة : ورثة املرحوم �سليمان �سبتي  ابن عبد القادر وهم : 1- زوجته ال�سيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار.
     2 - اأوالده : عمر �سبتي بن �سليمان، حممد �سبتي بن �سليمان، عبد الغاين �سبتي بـن �سليمــان، ب�سري فاحت �سبتي بن �سليمان، فريدة �سبتي بنت �سليمـان، ناديـة �سبتي بنـت �سليمــان.

ال�ساكنــني : 27 �سـارع دكـار رحمـون، االأبيـار، واليـة اجلزائــــــــــــــــر.
�ســــد : ال�سيد/ حكيـم �سبتـي بـن �سليمــان.

ال�ساكــن : 25 �سارع م�سعود بودماغ، بلدية ال�رصاقة، والية اجلزائـــــــــــــــــر.

تعلن ال�رصكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، املح�رصين الق�سائيني لدى اخت�سا�س حمكمة ال�رصاقة،
عـن انعقاد جل�سة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�سات 02 مبقر حمكمة ال�رصاقة، يوم 2019/11/03 على ال�ساعة التا�سعة )09.00( �سباحا، للعقار االآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :

قطعة اأر�س �ساحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رصاقة �سارع دايل اإبراهيم، ذات م�ساحة تقدر بخم�سمائة وخم�سة و�سبعني مرتا مربعا  )575م2( حتمل رقم 25، وهي حمـدودة كالتالـي :

- مـن ال�سمـال القطعـة رقـم 20      - مـن اجلنـوب القطعـة رقـم 30.
- مـن ال�سـرق ملكيـة خا�ســة        - مـن الغـرب  ممـــــــر.

والواقع اأن العقار حمل البيع يرتبع على م�ساحة 745م2، التي تفوق امل�ساحة املذكورة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 20/1 امل�سموح به، وهي ت�سم بناية �سكنية ذات طابق اأر�سي واآخر علوي ح�سب تقرير اخلبري 
الق�سائي االأ�ستاذ/ عبد املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة.

 ب�سعر افتتاحي مقدر مببلغ 121.000.000.00دج )مائة وواحد وع�سون مليون دينار جزائري(، م�ساف له حقوق الت�سجيل وال�سهر وم�ساريف التنفيذ واحلقـوق التنا�سبيـة للمح�ســــــــــــــــــــــــــر.
                

وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه االأمر، االإطالع على قائمة �رصوط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �سبط حمكمة ال�رصاقة، اأو من ديوان ال�رصكة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور 
اأعــــــــــاله.

�سروط البيع : زيادة على ال�رصوط املحددة بقائمة �رصوط البيع، فاإنه ي�ستوجب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�سعر االفتتاحي وامل�ساريف والر�سوم امل�ستحقة حاال، بوا�سطة  �سـك م�رصفـي حل�سـاب 
اأمانـة �سبـط املحكمـــة.

                                                                                      املح�ســــر الق�سائـــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني 

لدى اخت�سا�ص حمكمة ال�سراقة ، جمل�ص ق�ساء تيبازة 
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير
ال�سراقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�ص : 46 33 023 36
حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء

عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رص الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رصاقة جمل�س ق�ساء تيبازة ، ع�سو ال�رصكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين / حمدي با�سا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن مقرها 
برقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير ، ال�رصاقة املوقع اأدناه .

الفهر�س  رقم   ،  19/1623 الق�سية  رقم   ،  2019/07/02 بتاريخ   " البحرية   / التجارية  الغرفة   " تيبازة  ق�ساء  جمل�س  عن  ال�سادر  للقرار  التنفيذية  ال�سيغة  مبوجب  و 
 19/02218

و تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2019/10/01  ، رقم الرتتيب 19/4043 ،الفهر�س رقم 19/4129، املت�سمن االإذن بن�رص م�سمون حم�رصي التبليغ 
الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�سى املادة 412 ، 612 و 613 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
نكلف عن طريق الن�رص

 ال�رصكة الرتكية " اأوجنو onju   �رصكة ذات امل�سوؤولية املحدودة ، املمثلة يف �سخ�س م�سريها  
الكائن مقرها : حي 01 نوفمرب 1954 فيال رقم 51 بابا ح�سن ، والية اجلزائر 

بدفعه بني اأيدينا خالل االأجل القانوين
لفائدة : ال�رصكة ذات امل�سوؤولية املحدودة " بنو م�سعود متعددة اخلدمات " ، املمثلة يف �سخ�س م�سريها   

الكائن مقرها : باملكان امل�سمى  التورا�س ق�سم 10 جمموع ملكية 108 بلدي عمر 
القائم يف حقها و احلا�رص عنها يف ق�سية احلال ، وكيلها  االأ�ستاذ / من�سوري ال�سعيد   املحامي لدى املجل�س 

املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ ، مبقر ال�رصكة املدنية املهنية للمح�رصين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره 
ما جمموعه مبلغ 24.870.770.98 دج ) اأربعة و ع�رصون مليونا و ثمامنائة و �سبعون الفا و �سبعمائة و �سبعون  دينار جزائري و 98  �سنتيما  (

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سة ع�رص )15(  يوما للوفاء االإرادي ي�رصي من يوم الن�رص ، و اإال مت التنفيذ �سده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .
حتت جميع التحفظات 

و اإثباتا لذلك ، حررنا هذا املح�رص لتن�رص ن�سخة منه ب�سحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .
املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني 

لدى اخت�سا�ص حمكمة ال�سراقة ، جمل�ص ق�ساء تيبازة 
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير
ال�سراقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�ص : 46 33 023 36
حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء

عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ
نحن املح�رص الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رصاقة جمل�س ق�ساء تيبازة ، ع�سو ال�رصكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين / حمدي با�سا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن مقرها 

برقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير ، ال�رصاقة املوقع اأدناه .
و مبوجب ال�سيغة التنفيذية لعقد اعرتاف بدين املحرر على يد االأ�ستاذ /رابح ديلمي املوثق ب�سيدي حممد بتاريخ 2019/03/11 رقم الفهر�س 19/227 

و تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2019/10/01  ، رقم الرتتيب 19/4044 ،الفهر�س رقم 19/4128، املت�سمن االإذن بن�رص م�سمون حم�رصي التبليغ 
الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�سى املادة 412 ، 612 و 613 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
نكلف عن طريق الن�رص
 ال�سيد : �سوالح �سليم 

ال�ساكن : تعاونية الريان رقم 180 ، وادي الرمان ، العا�سور والية اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خالل االأجل القانوين

لفائدة : ال�سيد / باعلي �سامل  
العنوان : حي ال�سالم 02 رقم 74 ، بئرخادم والية اجلزائر 

القائم يف حقه و احلا�رص عنه يف ق�سية احلال ، وكيله  االأ�ستاذ / دربال حمرز  املحامي لدى املجل�س 
املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ ، مبقر ال�رصكة املدنية املهنية للمح�رصين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره 

ما جمموعه مبلغ 5.184.770.00 دج ) خم�سة ماليني و مائة و اأربعة و ثمانون الفا و �سبعمائة و �سبعون دينار جزائري (
و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سة ع�رص )15(  يوما للوفاء االإرادي ي�رصي من يوم الن�رص ، و اإال مت التنفيذ �سده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .

حتت جميع التحفظات 
و اإثباتا لذلك ، حررنا هذا املح�رص لتن�رص ن�سخة منه ب�سحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�سر الق�سائي 

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

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

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

حم�سر تبليغ اإنذار ل�سداد الدين  عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�ص املادة  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه االأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد حم�رص ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�رصاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : بنك القر�س ال�سعبي اجلزائري وكالة االأبيار 105
الكائنة ب : االأبيار �سارع العقيد بوقرة رقم 103 و املتمثل من طرف مديره اأريج عبد املجيد 

القائم يف حقه )ها ( االأ�ستاذ )ة( : بلبنة فاطمة 
-�سد : قا�سي عادل 

ال�ساكن)ة( ب : رقم 21 �سارع م�سطفى بن بولعيد – بابا ح�سن – اجلزائر 
-بناء على اإنذار ل�سداد الدين موقع من طرف االأ�ستاذة بلبنة فاطمة 

بناءا على حم�رص التبليغ الر�سمي املتمثل يف : 
حم�رص ت�سليم اإنذار ل�سداد الدين املوؤرخ يف 2019/06/10   عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة  

-بناءا على و�سل ار�سال ر�سالة بريدية م�سمنة رقم 109 198 77 004
-بناءا على حم�رص ت�سليم انذار ل�سداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2019/06/19 

بناءا على حم�رص ت�سليم انذار ل�سداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2019/06/18 
بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رص التبليغ بجريدة يومية وطنية �سادر  عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 
2019/09/29 حتت رقم 4028 /19 فهر�س رقم 19/4113 ياأذن بن�رص م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف : حم�رص ت�سليم اإنذار ل�سداد الدين املوؤرخ يف 2019/06/10 عن طريق ر�سالة 
بريدية ، املت�سمن : )).... حيث انه و على هذا االأ�سا�س و مبوجب هذا االإنذار ، نخربكم بوجوب االمتثال له و ذلك بت�سديد مبلغ 2.464.945.91 دج اأي مليونني  و اأربعمائة و اأربعة و 

�ستون الف و ت�سعمائة و خم�سة و اأربعون دينار و واحد و ت�سعون �سنتيم ، يف مدة اأق�ساها خم�سة ع�رص )15( يوما من تاريخ ا�ستالمه   . 
-و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم ، حيث اأنه و بعد انق�ساء مهلة خم�سة ع�رص يوما 15 يوما من تاريخ ا�ستالم هذا االإنذار �سوف ن�سطر اإىل ا�ست�سدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا الأحكام 

املادة 124 من االأمر 11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س ....((
املح�سر الق�سائي 

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

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

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

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه االأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد حم�رص ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�رصاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : ال�رصكة اجلزائرية القطرية لل�سلب �رصكة م�ساهمة ممثلة ب�سخ�س مديرها العام 
العنوان : الكائن مقرها االجتماعي باملنطقة ال�سناعية بالرة  �س ب 629 امليلية جيجل 

متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�سا�س حمكمة ال�رصاقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   
-�سد : ال�رصكة ذات امل�سوؤولية املحدودة جرار ممثلة ب�سخ�س مديرها 

العنوان : الكائن مقرها بفيال رقم 06 حي قاو�س خلف مركز االأعمال القد�س ال�رصاقة اجلزائر العا�سمة 
-مبقت�سى  ال�سند التنفيذي املتمثل يف : حكم �سادر عن حمكمة امليلية الق�سم التجاري / البحري بتاريخ 19/02/18 رقم اجلدول 18/01971 رقم الفهر�س 19/00313 املمهور بال�سيغة 

التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 2019/07/16 حتت رقم 2019/235
بناءا على حم�رص التبليغ الر�سمي املتمثل يف : 

حم�رص تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/09/15  عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة  
-بناءا على حم�رص تبليغ �سند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/09/15

-بناءا على حم�رص تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/09/15 
بناءا على حم�رص تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/09/15

بناءا على و�سل اإر�سال ر�سالة بريدية م�سمنة و�سل رقم 566 102 77 002
بناءا على حم�رص تبليغ �سند تنفيذي و حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/09/18
 بناءا على حم�رص تبليغ �سند تنفيذي و حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/09/18

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �سادر  عن ال�سيد  رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2019/09/30 حتت رقم 19/4126 
فهر�س رقم 19/4248 ياأذن بن�رص م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رص تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/09/15  عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة لل�سند التنفيذي املتمثل حكم 
�سادر عن حمكمة امليلية الق�سم التجاري / البحري بتاريخ 19/02/18 رقم اجلدول 18/01971 رقم الفهر�س 19/00313 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 2019/07/16 حتت 
رقم 2019/235 القا�سي مبايلي : ))....يف املو�سوع اإلزام  املدعي عليها ال�رصكة ذات امل�سوؤولية املحدودة "جرار" ممثلة يف �سخ�س مديرها الكائن مقرها بفيال رقم 06 حي قاو�س 
خلف مركز االأعمال القد�س ال�رصاقة اجلزائر العا�سمة باأن توؤدي للمدعية ال�رصكة ذات امل�سوؤولية املحدودة جرار ممثلة ب�سخ�س مديرها الكائن مقرها االجتماعي باملنطقة ال�سناعية 
بالرة  �س ب 629 امليلية جيجل مبلغ 2.764.348.55 دج مليونان و �سبعمائة و اأربعة و �ستون الف و ثالثمائة و ثمانية و اأربعون دينار جزائري و 55 �سنتيم قيمة املبلغ الذي قب�سته 
كت�سبيق عن قيمة الطلبية مع الزام املدعي عليها باأن تدفع للمدعية مبلغ خم�سمائة الف دينار جزائري 500.000 دج تعوي�سا عن ال�رصر ، مع رف�س باقي الطلبات و حتميل املدعي 

عليها بامل�ساريف الق�سائية ....((
املح�سر الق�سائي -كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رصي من تاريخ التبليغ الر�سمي و اإال �سي�رصع يف تنفيذ  ال�سند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .



بقلم: عي�سى قراقع

عنب  يا  الفدائيني:  نحن  نادينا 
اخلام�س  يف  وانطلقنا  اخلليل، 
اخلراب،  من حتت  قمنا  وال�ستني، 
ننتظر  رممنا عظامنا ونه�سنا، مل 
اأحداً، ال �سالماً ياأتي فوق احلراب، 
مل  ال�سباب،  خلف  من  حروباً  وال 
االغنيات،  حدود  خارج  ن�سافر 
عانقنا  الو�سايات،  كل  اأحرقنا 
بنادقنا فاأق�سمنا ان نوقظ ما حتت 

االر�س وما يف ال�سماوات.
عنب  يا  الفدائيني:  نحن  نادينا 
اخلام�س  يف  وانطلقنا  اخلليل، 
هذه  نوقظ  ان  اق�سمنا  وال�ستني، 
دمنا،  اىل  ا�ستندت  التي  االر�س 
اأن  اخلليل،  عنب  من  ن�رشب  ان 
كل  اأحالمنا  اأغ�سان  على  تظل 
اأن نفتح باطن  االمنيات، واأق�سمنا 
كل  اأح�سائها  من  ونخرج  االأر�س 
ارواحنا  ن�سكب  ان  �سحايانا، 
من  ال�سهداء  ي�ستيقظ  كي  حليبا 
قبلنا، نر�س فوق جفونهم اأ�سواتنا 
ومن  وانطلقنا،  عا�سفتنا،  وهبوب 
هويتنا  ر�سمنا  دمنا  اىل  دمنا 
ت�سمرت  التي  االر�س  وت�ساري�س 

فوق ترابها اقدامنا.
االأول  االأ�سري  اختباأ  اخلليل  يف 
كروم  حتت  حجازي  بكر  حممود 
الفاأ�س  حرك  طوياًل،  نام  العنب، 
باطن  من  البندقية   وا�ستخرج 
االول،  البالغ  نداء  لبى  االر�س، 
اعوادها  ت�سد  اخلليل  دوايل  كانت 
احلقول،  يف  واأوراقها  واغ�سانها 
واخلندق،  اخليمة  ملحمود  تبني 
 1965/1/8 يوم  ويف  هناك  ومن 
من  جمموعة  مع  حممود  انطلق 
ع�سكرية  عملية  يف  الفدائيني 
جربين  بيت  قرية  غربي  �سمال 

ق�ساء اخلليل، كانت الدوايل تقاتل، 
والنجوم والكنعانيون االوائل.

وقع حممود حجازي ا�سريا جريحاً 
العدو  قوات  مع  ا�ستباكات  بعد 
اال�رشائيلي، وكان خالل اال�ستباك 
يع�رشها  العنب،  قطوف  يع�رش 
�سموداً  اأمالأ  باروداً  ويع�رشها 
ونامت  ذابت اخلليل يف دمه  حتى 
بني ذراعيه �سيدة ل�سورتها و�سامة 
جروحنا  يف  تكتب  �سواعدنا،  فوق 
�سرية الدوايل التي ر�سمت خريطة 

وجودنا.
ب�ساتني  يف  وجد  حجازي  حممود 
وطعاماً  بيتاً  و�سخورها  اخلليل 
اىل  يرحل  ان  رف�س  ور�سا�سا، 
احلدود،  خلف  املبعرثة  اخليام 
وكالة  بعربات  يلحق  ان  رف�س 
طوابري  �سف  يف  ويقف  الغوث 
التموين، يكفيه عنب اخلليل، تكفيه 
اخلبزة والعكوب والعليق واخلروب 
الذي  الطاهر  والدمع  والرمان 

ي�سب يف عروق اجلليل.
ابن  اال�سري االول حممود حجازي 
املظاهرات  قائد  القد�س،  مدينة 
قمر  راأى  الدين،  �سالح  �سارع  يف 
اخلليل،  عنب  دوايل  فوق  احلرية 
قمر يقرتب، ياأتي من كل اجلهات 
ال�سماوية، هنا الثورة، هنا اخلليل، 
الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  هنا 
قطوفها  حبلى،  الثورة  قطوف 
االنبياء  ابو  جاء  وعندما  دانية، 
اخلليل  اىل  ال�سالم  عليه  ابراهيم 
ارتدى الكوفية، حرث ار�س كنعان 
فوق  وعلق  م�سجداً  بنى  بالنبوات، 
بندقية،  حجازي  حممود  كتف 
العنب  ياأكل  كان  ابراهيم  ابونا 
والدابوقي،  اجلنديل  اخلليلي، 
يبلل �سفتيه مباء العنب، يطلب من 
حممود حجازي ان يحر�س الينابيع 

الغزاة  من  يحذر  وان  والكروم، 
الغادرة:  ال�سيوف  ومن  القادمني 
احمل قطوفك يا حممود وام�سك 

حفنة الع�سب االخرية.
حجازي  بكر  حممود  االأ�سري 
اال�رش  يف  يقع  فل�سطيني  اول 
الفل�سطينية  الثورة  انطالقة  بعد 
املعا�رشة، وحده االن يف الزنزانة 
رقم 139 يف �سجن عكا، ع�سابات 
حتيط  و�سترين  وايت�سل  الهاجاناة 
القتل  جهابذة  يديه،  يف  قيود  به، 
والتطهري العرقي واالبادة، م�سانق 
الزنزانة،  �سقف  من  تتدىل  عتيقة 
ال�سعدي  فرحان  ال�سهيد  كان  هنا 
الزير  وعطا  جمجوم  وحممد 
االالف  زج  هنا  حجازي،  وفوؤاد 
والعرب يف عهد  الفل�سطينيني  من 

اال�ستعمار الربيطاين لفل�سطني.
الذين  كل  راأى  حجازي  حممود 
احياء  عكا  �سجن  يف  اعتقلوا 
وعبد  �سالمة  ح�سن  و�سهداء، 
العا�س  و�سعيد  احل�سيني  القادر 
الهادي  عبد  وعوين  بيد�س  وخليل 
عبد  وفخري  العزوين  وفار�س 
وعبداهلل  الالوي  وح�سن  الهادي 
العزة  الرحمن  وعبد  اال�سعد 
وعبد  حممد  احلاج  وعبدالرحيم 
الرحمن زيدان و�سليمان ابو خليفة 
وخليل  اجلوالين  احلليم  وعبد 
ويو�سف  ابراهيم  وتوفيق  العي�سى 
ابو درة.... ا�سماء حمفورة م�سلوبة  
رائحة دماء  ال�سجن،  على حيطان 
معتقة، جروح م�سيئة، رائحة عنب 
اخلليل متتزج برائحة الغائبني، ما 
او�سع الزنزانة، ما اكرث االبواب، ما 

اجمل االنا�سيد الطليقة.
اال�رشائيليون  املحققون  مار�س 
بحق  وح�سية  تعذيب  ا�ساليب 
حجازي،  حممود  االول  اال�سري 

�سكر  �سوى  �رشايينه  يجدوا يف  مل 
اخلاليا  ومئات  اخلليلي  العنب 
النكبة  على  متردت  التي  الفدائية 
باالعدام،  عليه  حكموا  والهزمية، 
ارادوا ان يطفئوا �سوت بحر عكا 
الرئة  ويخنقوا  �سدره  من  الهادر 
الب�سوه  االمواج،  تتنف�س  التي 
املق�سلة  �سهوراً،  احلمراء  البدلة 
�سنقاً  �سيموت  هل  الباب،  قرب 
الزعاف؟  بال�سم  ام  بالر�سا�س  ام 
ان  قبل  كثرياً  املوت  �ساعة  دقت 
وكان حممود  االعدام،  يلغوا حكم 
يغني اغنية خليلية، وقد قال احد 
املحققني: ان �رش �سمود اال�رشى 
اج�سامهم  يف  ان  هو  التحقيق  يف 

عنب من جبال اخلليل.
يف  ال�سجن،  يف  االول  اال�سري 
الزنزانة رقم 139، الزنزانة كربت، 
�سارت �سجون  ومع�سكرات، مليون 
فل�سطيني مروا على هذه ال�سجون، 
مل يبق �سجن اال ويجد له ق�سبانا 
ورثها  �سجون  حلمنا،  يف  وا�سالكا 
جالد عن جالد، �سجون متتد من 

البحر اىل ال�سحراء.
اعتقل  اال�رشائيلي  االحتالل 

مدينة  واحتلوا  حجازي  حممود 
نظام  فيها  طبقوا  اخلليل، 
معازل  العن�رشي،  االبرتهايد 
املدينة  وم�ستوطنات،   واقفا�س 
�سارت م�ستوطنة، اخرتع االحتالل 
له تاريخا زائفا بعد ان �سلخ جلدة 
االر�س وقطع ا�سجار الدوايل، انه 
ابناء حممود  الفدائيني  يبحث عن 
م�سفحات  طائرات  حجازي، 
وقنابل، �سقط ال�سهداء حتت دوايل 
ابو  باج�س  من  اخلليل  يف  العنب 
عطوان حتى مروان زلوم ومي�رشة 
و�سهداء،  �سهداء  حمدية،  ابو 
دماً  العنب  بكى  القبور،  امتالأت 
االبراهيمي  احلرم  يف  وفا�ست 

جثث املذبحة.
يف الزنزانة رقم 139 �سمع حممود 
حجازي �سوت ال�سهيد خليل الوزير 
)ابو جهاد( يقول: لن نتخل ابدا عن 
حممود حجازي، لن نرتكه وحيداً، 
لقد حركنا العامل كله خلف ق�سية 
حممود، وخالل �ستة �سهور كنا قد 
االمم  هيئة  اىل  مذكرات  رفعنا 
الدولية  الهيئات  وكل  املتحدة 
للدفاع عنه،  باملحامني  واالت�سال 

ودعا ابو جهاد اىل حتويل حماكمة 
حماكمة  اىل  حجازي  حممود 

ل�سلطات االحتالل نف�سه.
البدايات  ومن  الوقت  ذلك  منذ 
وا�س�س  قواعد  جهاد  ابو  و�سع 
وال�سهداء  باال�رشى  العناية 
احلماية  توفري  وذويهم،  واجلرحى 
عنهم،  الدفاع  لهم،  ال�سيا�سية 
حماية  �رشاحهم،  الطالق  ال�سعي 
واقت�سادياً  اجتماعياً  عوائلهم 
هذه  ووفق  بكرامة،  ليعي�سوا 
ال�سعب  الزال  الرا�سخة  املبادئ 
عن  يدافعون  وقيادته  الفل�سطيني 
والزال  للحرية،  كرموز  اال�رشى 
ال�سيا�سية  معركته  يخو�س  �سعبنا 
االحتالل،  �سيا�سة  �سد  والقانونية 
واالبتزاز  ال�سغط  يرف�س 
وا�رشانا  �سعبنا  يرفع  والقر�سنة، 
ال  اجلوع  االن�ساين:  �سعارهم 

اخل�سوع، الكرامة ال امل�ساومة.
اال�سري  حترر   1971/2/28 بتاريخ 
عملية  يف  حجازي  بكر  حممود 
تبادل مع احد اجلنود اال�رشائيليني 
الفل�سطينية  الثورة  ا�رشتهم  الذين 
يف لبنان، وعندما �ساأله ال�سحفيون: 
ما هي امنيتك بعد التحرر؟ اجاب 
حممود: ان اعود اىل كروم وجبال 
روحي  تركت  هناك  اخلليل، 
ال�سهداء،  وا�سدقائي  وذكرياتي 
قال  اخلليل؟  ملاذا  �ساألوه  وعندما 
ي�سبح  ال  اخلليل  عنب  حممود: 
ح�رشما، عنب اخلليل احلر عندما 
االعداء،  على  �سماً  ي�سبح  يثمر 

ي�سبح علقما.
هذه  على  ولدنا  وامل�سيح  انا 
االر�س، الن�ساء اخلليليات ار�سعننا 
الدب�س وع�سل الزبيب، كرب الطفل 
فينا وو�سل �سن الر�سد على قو�س 

�سم�س ونور ال يغيب.

نحن �سعب من�سي بني قنبلتني واأكرث، من�سي بني زنزانتني واأكرث، بني جدارين وقيدين وبابني، ن�ستهي املوت لكننا ن�ستهي احلياة اأكرث. اإذا اأراد العامل اأن يعرفنا 
فلياأت اإىل القد�س وجبل الزيتون لريى ال�سالة اجلماعية تقام حتت ال�سجر، ويرى االآيات املباركات تتطاير يف �سظايا احلجر، من ال يعرف الفل�سطينيني فلياأكل من 

عنب اخلليل، نحن اأول من حمل احلطب وقدح النار واأعطى االأ�سماء للجبل، �سريى حينها اأننا حتت الدوايل ولدنا وحتت املطر.

االأ�سري االأول حممود بكر حجازي

من زنزانة رقم 139 اإىل دوايل العنب يف اخلليل
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االأ�رشى  �سوؤون  هيئة   اأفادت 
امل�رشب  االأ�سري  اأن  واملحررين، 
 30( علي  ا�سماعيل  الطعام  عن 
�رشقي  دي�س  اأبو  بلدة  من  عاماً( 
مدينة القد�س بو�سع �سحي �سعب 
اأن  الهيئة  واأو�سحت  وخطري. 
االأ�سري علي يواجه اأو�ساعاً �سحية 
 83( بعد م�سي  وذلك  للغاية،  �سيئة 
عن  املفتوح  ا�رشابه  على  يوماً( 

حالياً  االأ�سري  يعاين  حيث  الطعام، 
من هبوط حاد يف دقات القلب التي 
اأنه  كما   ،%  25 اإىل  ن�سبتها  و�سلت 
مزمنة  واأوجاع  هزال  من  ي�ستكي 
يف كافة اأنحاء ج�سده، وال ي�ستطيع 
وي�ستخدم  وقدميه  يديه  حتريك 
وخ�رش  للتنقل،  املتحرك  الكر�سي 
من وزنه اأكرث من 20 كغم. واأ�سافت 
يف  نُقل  قد  كان  علي  االأ�سري  اأن 

“كبالن”  م�سفى  اإىل  �سابق  وقت 
على  حاد  تدهور  اإثر  االإ�رشائيلي، 
االأ�سبوع  وخالل  ال�سحي،  و�سعه 
املا�سي جرى نقله اإىل عزل نتي�سان 
اأن  ولفتت  االآن.  يقبع  حيث  الرملة 
تعمد  االحتالل  معتقالت  اإدارة 
تنكيلية  اجراءات  �سل�سلة  تنفيذ 
من  وذلك  ا�رشابه،  لك�رش  بحقه 
خالل عزله بزنزانة انفرادية تفتقر 

االآدمية،  احلياة  مقومات  الأدنى 
اأن  بحجة  ويديه  قدميه  وتكبيل 
باال�سافة   ، خطراً  ي�سكل  االأ�سري 
وكانت  متكرر.  ب�سكل  تفتي�سه  اإىل 
�سابق  وقت  يف  تقدمت  قد  الهيئة 
االعتقال  قرار  �سد  بالتما�س 
ا�سماعيل  االأ�سري  بحق  االداري 
بتاريخ  جل�سة  حتديد  وجرى  علي، 
يف  للنظر  اجلاري  ال�سهر  من   24

املحكمة  يف  املقدم  االلتما�س 
العليا االإ�رشائيلية يف القد�س. يذكر 
معتقل  علي  اإ�سماعيل  االأ�سري  باأن 
�سهر  قبل  تاريخ 2019/1/12،  منذ 
واحد من موعد زواجه، وهو اأ�سري 
�سابق اعتقل �سابقاً ملرات عديدة. 
يوا�سل  علي  االأ�سري  جانب  واإىل 
االأمعاء  معركة  اآخرين  اأ�رشى   5
االداري  العتقالهم  رف�ساً  اخلاوية 

غنام  اأحمد  االأ�سري  من:  كل  وهم 
وطارق  يوماً(،   93( منذ  وم�رشب 
قعدان والذي يوا�سل ا�رشابه لليوم 
اأحمد  واالأ�سري  التوايل،  على   )76(
يوماً،   23 منذ  وم�رشب  زهران 
واالأ�سرية هبة اللبدي والتي توا�سل 
ا�رشابها لليوم 21، واالأ�سري م�سعب 
كذلك  ا�رشابه  ويخو�س  الهندي 

منذ 21 يوماً.

االأ�سري امل�سرب عن الطعام  ا�سماعيل علي 

و�صع �صحي �صعب وخطري



التحقيق والتمديد ..
�صورة  ت�صكل   ، احلكاية  هذه 
اليومية  املعاناة  واقع  من  م�صغرة 
مدير  احللبي  لها  يتعر�ض  التي 
قطاع  يف  العاملية  الروؤية  موؤ�ص�صة 
 ، اأعوام   3 قبل  اعتقاله  منذ  غزة 
ويقول والده " املواثيق واالعراف 
لكل  العالج  حق  تكفل  الدولية 
اأ�صري ، لكن االحتالل ي�صتخدم كل 
الذي  ابني  على  لل�صغط  الطرق 
التهم املفربكة بحقه  يرف�ض كافة 
، وقد اثرت ا�صاليب التحقيق على 
�صحته ورغم ذلك يرف�صون عالجه 
عر�ض   ، اليوم  حتى   " وي�صيف   ،"
االحتالل حممد على 127 حمكمة 
حماكم  اأطول  �صاحب  ا�صبح  حتى 
يف تاريخ احلركة اال�صرية  ، والزال  
اخ�صاعه  اجل  من  وذلك  موقوفا 

لالعرتاف بتهم مل يرتكبها ".

حمكمة القرن ..
اأن   ، احللبي  خليل  الوالد  يوؤكد 
 ، وظامل  تع�صفي  ابنه  اعتقاله 
ودوره  ن�صاطه  ب�صبب   " ويقول 
الروؤية  موؤ�ص�صة  �صمن  االن�صاين 
 ، وتعليماتها  بقوانينها  والتزامه 
عام  املتحدة  االمم  عليه  اطلقت 
 ،" االن�صانية  رجل   " لقب   2014
للعامل  ظهره  يدير  االحتالل  لكن 

ويوا�صل احتجاز ابني حتى ا�صميت 
حمكمته مبحاكمة القرن الن العامل 
مل ي�صهد لها مثياًل "، وي�صيف " يف 
االفراج عنه  يرف�صون   ، كل جل�صة 
التي  الكبرية  املوؤامرة  وتظهر   ،
زوراً  املعتقل  لهاحممد  يتعر�ض 
تعر�ض  جل�صة  اأخر  ففي   ، وبهتاناً 
للتهديد املبا�رشة يف �صابقة خطرية 
، وتعترب اأول مرة يف تاريخ املحاكم 
له  قالوا   " ويكمل   ،" اال�رشائيلية 
والتهم  نريده  مبا  تعرتف  مل  اذا   "
بحقك  �صي�صدر  اليك  املوجهة 
حممد  عليهم  فرد   ، طوياًل  حكماً 
فاجابته  ؟،  ذلك  يف  العدالة  اأين 
القا�صية : ال عدالة لكم لدينا .. ال 
ت�صاأل عن العدالة ، وكل ذلك �صمن 
بحق  والرتهيب  ال�صغط  اأ�صاليب 
خالل  الحظنا   " ويتابع   ،" ابني 
دقيقة  غري  الرتجمة  اأن  املحكمة 
منعت  وقد   ، من حديث  يدور  ملا 
املحكمة اح�صار ال�صهود للجل�صة ، 
وهذا غري عادل ومنايف للقانوين ، 
اجلهات  كافة  من  فابني  حما�رش 
و�صامد  مبوقفه  متم�صك  ،لكنه 
مهما تعر�ض من �صغوط  ، فهو مل 
يقرتف اأي �صيئ وواثق من براءته" 

.
من حياته

، ولد اال�صري احللبي  قبل 43 عاماً 
عائلته  يف  البكر  ليكون   ، غزة  يف 
بنات    4 بينهم  نفرا   11 املكونة  
وكافتهم متزوجون  ، ويقول والده " 

ن�صاأ وعا�ض وتربى يف غزة التي تعلم 
مبدار�صها وحقق النجاح والتفوق ، 
فكان من الطلبة املتميزين واالوائل 
يف الثانوية العامة ، انت�صب للجامعة 
البكالوريو�ض  �صهادة  على  وح�صل 
"، وي�صيف " حلبه للتعليم وطموحه 
من  منحة  على  ح�صل   ، العايل 
الرئي�ض ال�صهيد اأبو عمار ، وح�صل 
على درجة املاج�صتري يف الهند�صة 
درا�صته  جمال  يف  عمل   ، املدنية 
حتى ا�صبح مديراً ملوؤ�ص�صة الروؤية 
حممد  تزوج   " ويكمل   ، العاملية" 
 ، اأطفال   5 ولديه  عائلة  واأ�ص�ض 
فار�ض  واأ�صغرهم  خليل  اأكربهم 
لدى  �صهرين  بعمر  كان  الذي 

اعتقاله ".
العمل والعطاء ..

وظيفته  يف  النجاح  حممد  حقق 
ومهامه ، ويقول والده " تركز دوره 
االن�صاين  العمل  جمال  يف  ومهامه 
موؤ�ص�صة  وتعليمات  قوانني  وفق 
التنقل  مهامه  من  وكان    ، الروؤية 
للم�صاركة  القد�ض  اىل  غزة  من 
مبقرها  املوؤ�ص�صة  اجتماعات  يف 
ومتيز   ، القد�ض  يف  الرئي�صي 
و�صداقات  وطيدة  عالقات  ببناء 
 ،" ر�صالته  خلدمة  عمله  خالل 
�صديد  كان  حممد    " وي�صيف 
وخطط  روؤية  تنفيذ  على  احلر�ض 
االطفال  دعم  يف  �صواء  املوؤ�ص�صة 
ال�صغوط  من  والتخفيف  نف�صيا 
الطلبة  احتياجات  وتوزيع  عليهم 

توىل  كما   ، وقرطا�صية  العاب  من 
ودعم   رعاية  م�صوؤولياته  �صمن 
العائالت  و  ال�رشطان  مر�صى 
واملزارعني  والفقرية  املتعففة 
خطوة  كل   " ويكمل   ،" وال�صيادين 
وبرنامج و�صلوك يف حياته ، يخ�صع 
 ، املوؤ�ص�صة  وتعليمات  لتوجيه 
التي  الزراعية  امل�صاريع  فمثال 
كانت  القطاع  ملزارعي  نفذت 
اال�صرتايل  ال�صفري  من  تتابع 
املوؤ�ص�صة  قيادة  ملتابعة  ا�صافة 
 ،" م�صتمر  ب�صكل  امل�صاريع  لكافة 
قام حممد   ، خالل عمله   " ويتابع 
املهام  �صمن  دولية  جوالت  بعدة 
امللقاة على عاتقه ، فالتقى الكثري 
 ، بالعامل  الدوليني  امل�صوؤولني  من 
والقى كلمة يف الربملاين اال�صرتايل 
طريق  عن  العنف  حول"تخفيف 

امل�صاعدات االن�صانية ".

االعتقال والتحقيق ..
وخالل   ،  2016/6/15 بتاريخ 
عودة حممد لقطاع غزة ، فوجيء 
واعتقاله  له  االحتالل  باحتجاز 
والده  ويقول   ،" اإيرز   " حاجز  عن 
لنا ،  " �صكل اعتقاله �صدمة كبرية 
ولي�ض  بال�صيا�صة  يتدخل  ال  فابني 
له انتماء لحزب وتنظيم ، ويكر�ض 
يف  وعمله  واطفاله  لعائلته  حياته 
موؤ�ص�صته ، وتوقعنا ان هناك خطاأ 
االفراج  رف�ض  االحتالل  لكن   ،
تدخل  رغم   " وي�صيف   ،" عنه 
الوا�صعة  واحلملة  املوؤ�ص�صات 
القبية  حممد  االحتالل  نقل   ،
التحقيق يف �صجن ع�صقالن والتي 
مدار  على  للتعذيب  فيها  تعر�ض 

والعزل  ال�صغوط  و�صط  يوماَ   52
االحمر  ال�صليب  لدى  املوثق 
 ،" حنا  ماهر  وحماميه  الدويل 
" تعمد االحتالل نقله بني  ويكمل 
عدة �صجون حتى ا�صتقر حالياُ يف 
من  فيه  يعاين  الذي  رميون  �صجن 
املر�ض واالهمال الطبي املتعمد 

."

�صور اأخرى ..
 ، حممد  باعتقال  العائلة  تاأثرت 
لكن زوجته ال�صابرة عال احللبي ، 
امل�صوار  واكملت  حتملت و�صربت 
معاناة  هناك   " والده  ويقول   ،
الذين  واطفاله  زوجته  لدى  كبرية 
يفتقدون والدهم ويتاملون لغيابه ، 
لكن زوجته ثابتة و�صابرة والزالت 
تتحمل  امل�صوؤولية الكبرية امللقاة 
�صتبقى على  ، وهي  على  عاتقها 
العهد حتى حترر زوجها من خلف 
والدته   " وي�صيف   ،" الق�صبان 
تعاين  التي  حممد  اأم  ال�صتينة 
تفتقد   ، مزمنة  امرا�ض  عدة  من 
واالقرب  املدلل  بكرها  حممد 
لقلبها ، وما زالت �صابرة وتتحمل 
�صهرين  كل  لزيارته  ال�صفر  م�صاق 
معاناة يف  اأكرب  تعي�ض  فهي   ، مرة 
حتى  الفجر  من  ت�صتمر  رحلة  كل 
الثامنة م�صاءاً "، ويكمل " ر�صالتنا 
ملحمد خلف الق�صبان ،ابقى ثابتا 
والتبايل   اهلل  مع  وكن  و�صامداً 

فالفرج والن�رش �صرب �صاعة ".

بعد اأمل م�صتمر ومعاناة مريرة وطلبات عديدة ، وافقت ادارة �صجن "رميون "قبل اأ�صبوع ،  على طلب االأ�صري حممد خليل حممد احللبي بنقله للعيادة لعر�صه على 
طبيب خمت�ض ب�صبب ا�صابته باالآالم �صديدة يف الراأ�ض واالذن نتيجة التحقيق الذي تعر�ض له يف زنازين االحتالل ، وعندما �صاأله الطبيب عن امل�صاكل التي يعاين 

منها ، ابلغه حممد اأنه يعاين من اآثار التعذيب والتحقيق على يد �صباط املخابرات ، فقام الطبيب بتمزيق التقرير الطبي عن حالته ومنع عنه الدواء ، وقال له : 
انت كاذب ، فكانت النتيجة بعد رحلة عذاب مريرة على مدار 3 اأيام يف البو�صطة حرمانه من العالج .

تقرير/  علي �صمودي 

الطبيب ال�صهيونى مزق تقريره ومنع عنه الدواء والعالج

والد الأ�سري حممد احللبي : الأمم املتحدة 
منحته لقب " رجل الإن�سانية " 
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االأهلية  املنظمات  منتدى  ا�صتنكر 
�صد  العنف  ملناه�صة  الفل�صطينية 
املراأة باأ�صد العبارات، وبالكثري من 
الغ�صب ما تتعر�ض له االأ�صريات وما 
يواجهه االأ�رشى يف �صجون االحتالل 
ما  وباالأخ�ض  العموم،  وجه  على 
اللبدي  هبة  االأ�صريات  له  تتعر�ض 
و�صماح جرادات،  اأبو غو�ض  ومي�ض 
اجل�صدي  التعذيب  اأ�صكال  من 

والنف�صي العنيف جدا.
وتعر�صت االأ�صرية هبة اللبدي، والتي 
وهي   2019-8-20 يف  اعتقالها  مت 
على  االأردن-  من  لفل�صطني  قادمة 

املتوا�صل  للتحقيق  يوما   35 مدار 
معتقل  يف  جدا  قا�صية  ظروف  يف 
كان  والذي  واجللمة،  تكفا  بيت 
يوميا،  �صاعة   20 من  الأكرث  ي�صتمر 
على  والرجلني  اليدين  مقيدة  وهي 
الكر�صي ومثبتة باالر�ض، مما �صبب 
واليدين  بالظهر  �صديدة  اآالما  لها 
يف  احتجازها  مت  وقد  والرقبة، 
باحل�رشات  مليئة  �صيقة  زنزانة 
باالإ�صافة  وباردة،  كريهة  ورائحتها 
باخلروج  لها  ال�صماح  عدم  اإىل 
من  وحرمانها  �صاعة،  لن�صف  ولو 
ال�صغط  بهدف  وال�رشاب؛  الطعام 

ف�صل  وعندما  لالعرتاف،  عليها 
حتويلها  مت  ذلك  يف  املحققون 
خم�صة  ملدة  االإداري  لالعتقال 
اأ�صريتنا  رف�صته  والذي  اأ�صهر، 
عن  املفتوح  االإ�رشاب  واأعلنت 
اإىل  بنقلها  عوقبت  حيث  الطعام، 
عدمية  ظروف  يف  اجللمة  زنازين 
اأب�صط  من  وحمرومة  االإن�صانية 

حقوقها كاإن�صانة واأ�صرية حرب.
االأهلية  املنظمات  منتدى  وراأاآ 
�صد  العنف  ملناه�صة  الفل�صطينية 
بحق  املمار�صات  تلك  يف  املراأة 
غري  ممار�صات  واأ�رشانا  اأ�صرياتنا 

مع  مبا�رشة  وتتعار�ض  م�رشوعة، 
املادة  وحتديدا  الدويل،  القانون 
مناه�صة  اتفاقية  من   )2/1(
التعذيب، ودولة االحتالل من الدول 
املوقعة على هذه االتفاقية يف 3/
اجلرائم  هذه  اأن  كما  اأكتوبر1991، 
تتعار�ض مع العديد من االتفاقيات 
االإعالن  واأهمها  الدولية،  واملبادئ 
االإن�صان وجمموعة  العاملي حلقوق 
جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ 
الأي  يتعر�صون  الذين  االأ�صخا�ض 
اأو  االحتجاز  اأ�صكال  من  �صكل 

ال�صجن لعام 1988.

املطالب  على  املنتدى  واأكد 
التالية:

املعتقلة  عن  الفوري  االإفراج   -  1
هبة اللبدي وكافة اأ�صرياتنا واأ�رشانا، 

ويف مقدمتهم اأ�رشانا املر�صى.
2 - نُحمل دولة االحتالل امل�صوؤولية 
الكاملة عن حياة االأ�صرية هبة اللبدى 
عن  امل�رشبني  االأ�رشى  وكافة 
االعتقال  اأن  على  موؤكدين  الطعام، 
املواثيق  لكافة  خمالف  االإداري 
واالأعراف الدولية، ويرتقي مل�صتوى 

جرمية حرب.

3 - مطالبة ال�صليب االأحمر بتحمل 
يتعلق  فيما  القانونية  م�صوؤولياته 
اللبدي  هبة  االأ�صرية  زيارة  مبتابعة 

وباقي االأ�صريات واالأ�رشى.
4 - مطالبة الدول ال�صامية املوقعة 
على اتفاقية جنيف، بدعوة الجتماع 
م�صوؤولياتهم  اأمام  للوقوف  عاجل 
عما  االحتالل،  دولة  ملحا�صبة 
واأ�رشانا  اأ�صرياتنا  بحق  متار�صه 
امل�صاءلة  عدم  الأن  االأبطال، 
االتفاقية  تقت�صيه  كما  واملحا�صبة 
جرائم  يف  قبلهم  من  م�صاهمة  هو 

وانتهاكات دولة االحتالل.

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



عي�شة ق.

والتي ت�شمح لت�شكيلة اأبناء »العقيبة« 
اإىل  العودة  على  بقوة  التناف�س 
من�شة التتويج واإحراز لقب البطولة 
ت�شكيلة  ف�شلت  بينما  الوطنية، 
اال�شتفاقة  تاأكيد  يف  ب�شكرة  احتاد 
عقب انت�شارها اجلولة املن�رصمة 
اأمام �شباب ق�شنطينة والتي جاءت 
بعد �شل�شلة هزميتني على التوايل.

يف املقابل، جنحت �شبيبة ال�شاورة 
يف تاأكيد اال�شتفاقة وفازت ب�شعوبة 
الذي  بارادو  نادي  اجلريح  على 

وهو  معقدة،  مو�شم  بداية  يواجه 
نقاط  اأربع  �شوى  يحقق  مل  الذي 
جاء  اأين  املناف�شة،  انطالق  منذ 
اجلنوب  الأبناء  ال�شعب  االنت�شار 
وهم  �شعبة  ظروف  يف  اجلزائري 
عدديا  منقو�شني  لعبوا  الذين 
طرد  بعد  العبني  بت�شع  ولعبوا 
اأر�شية  من  اثنني  العبني  احلكم 
مينع  مل  االأمر  اأن  اإال  امليدان، 
وحتقيق  التحدي  رفع  من  ال�شبيبة 
االأهم عرب االحتفاظ بالزاد كامال 
على ملعبها، حيث ا�شتغل املحليون 
الفراغ الذي مير على ثالث ترتيب 

املو�شم املن�رصم والذي رغم تاألقه 
ال�شاد�س  الدور  اإىل  وتاأهله  قاريا 
الكاف  كاأ�س  ملناف�شة  مكرر  ع�رص 
يف  الربهنة  من  ف�شل  اأنه  اإال 
تذيل  ويوا�شل  الوطنية  البطولة 

جدول الرتتيب.
اجلديد  ال�شاعد  جنح  بينما 
جمعية ال�شلف يف معانقة اأول فوز 
له هذا املو�شم بدوري االأ�شواء، 
عقب االنت�شار الذي �شجله اأمام 
والذي  القبائل،  �شبيبة  ال�شيف 
منح النادي اأول نقاط ثالث هذا 
ت�شكيلة  فوتت  بينما  املو�شم، 

اأجل  ثمينة من  »الكناري« فر�شة 
لها  ت�شمح  اإيجابية  نتيجة  حتقيق 
الذي  االأمر  الو�شافة  يف  البقاء 
باأربع  الرائد  عن  تبتعد  جعلها 
جلنة  حت�شم  فيما  كاملة،  نقاط 
مباراة  ملف  يف  اليوم  االن�شباط 
مولودية اجلزائر واحتاد العا�شمة 
بعدما مل يجرى واألغي بعد غياب 
رف�شا  اللقاء  عن  االحتاد  العبي 
من االإدارة لعب املقابلة يف تاريخ 
خم�شة  تواجد  ب�شبب  اأم�س  اأول 
املنتخب  �شفوف  يف  العبني 

الع�شكري.

جمعية �ل�شلف تعانق �أول فوز
اأبناء العقيبة يتم�سكون بال�سدارة وال�ساورة 

تلتحق بالبوديوم
جنح فريق �شباب بلوزد�د يف �لتاأكيد على �النطالقة �لقوية �لتي ي�شجلها منذ بد�ية �ملو�شم �لكروي �جلاري 

بعد �لفوز �ل�شعب �لذي حققه �أمام �حتاد ب�شكرة يف �أول ظهور للفريق مبلعبه 20 �أوت عقب �النتهاء من 
�أ�شغال �إعادة تهيئة �الأر�شية وتاأهيله من طرف �لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم وذلك �شمن ت�شوية �ملقابالت 
�ملتاأخرة عن �جلولة �لر�بعة من �لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل، �أين �شمح تدعيم �لر�شيد بثالث نقاط العتالء 
�لنادي �لعا�شمي �شد�رة جدول �لرتتيب، ومو��شلة �شل�شلة �لنتائج �الإيجابية بدون �أي هزمية منذ �نطالق 

�لبطولة �لوطنية

�لبابية تعود بفوز خارج �لقو�عد و�ل�شفر�ء 
تو��شل �لغرق

املدية ت�سّيع االنفراد بال�سدارة 
والي�سكا تلتحق بالبوديوم

اكرب  اخلروب  جمعية  نادي  خرج 
اجلولة  مباريات  من  امل�شتفيدين 
املحرتفة  الرابطة  من  الثامنة 
ال�شعب  االنت�شار  بعد  الثانية 
اأمام  ميدانهم  على  حققه  الذي 
لت�شكيلة  �شمحت  ارزيو  اأوملبي 
البوديوم  على  ال�شعود  »الي�شكا« 
وبالتايل  الثالث،  املركز  واحتالل 
املن�رصمة  اجلولة  هزمية  تدارك 
ثالث  بعد  العلمة  مولودية  اأمام 
اأين  التوايل،  على  انت�شارات 
تعرث  جلمعية  العبوا  ا�شتغل 
وداد  املدية  اأوملبي  الرائدين 
فر�شة  �شيعا  واللذان  تلم�شان، 
االبتعاد يف ال�شدارة، بعد الهزمية 
اأبناء  ت�شكيلة  لها  تعر�شت  التي 
اأمام  القواعد  خارج  »الزيانيون« 
اإثرها  على  اأوقفت  االأربعاء  اأمل 
التوايل،  على  انت�شارات  ثالثة 
االأمل وعانق  ا�شتفاق تعداد  بينما 
هزائم  اأربع  بعد  جمددا  الفوز 
اأوملبي  فوت  املقابل  يف  متتالية، 
عقب  بال�شدارة  االنفراد  املدية 
الديار  بعقر  �شجله  الذي  التعرث 
واالكتفاء  غليزان  �رصيع  اأمام 
ال�شدارة  يتقا�شم  جعله  بالتعادل 
ا�شتقّر  بينما  تلم�شان  وداد  مع 

الرابع  املركز  يف  ال�رصيع  العبو 
مع  يتقا�شمونه  والذي  الرتتيب  يف 
الثمني  الفوز  بعد  �شكيكدة  �شبيبة 
مولودية  ال�شيف  على  لالأخري 
مدينة  اأبناء  ت�شكيلة  جعل  �شعيدة 

»رو�شيكادا« تتطلع اإىل البوديوم.
يف املقابل، �شقط دفاع تاجنانت 
على  املفاجئة  الهزمية  فخ  يف 
مولودية  لل�شيف  و�شمح  ميدانه 
اإىل  كامال  بالزاد  العودة  العلمة 
الديار، اأ�شاع على اإثره »الديارتي« 
واعتالء  اخلناق  ت�شييق  فر�شة 
ت�شكيلة  اأكدت  بينما  البوديوم، 
من  والعودة  اال�شتفاقة  »البابية« 
اإثر الفوز الثاين على التوايل  بعيد 
اخلطر،  منطقة  عن  واالبتعاد 
احتاد  و�شعية  فيها  تعقدت  والتي 
نزيف  يف  يوا�شل  الذي  احلرا�س 
النقاط مبلعبه اإثر التعرث بالتعادل 
تنف�س  بينما  وهران،  جمعية  اأمام 
بت�شجيل  ال�شعداء  عنابة  احتاد 
قمة  يف  املو�شم  هذا  الثاين  فوزه 
املهددين  ثالث  اأمام  املوؤخرة 
متكنت  بو�شعادة،  اأمل  بال�شقوط 
على اإثرها ت�شكيلة اأبناء »بونة« من 

مغادرة منطقة اخلطر.
ع.ق.

زرو�طي يرت�جع عن �ال�شتقالة ويعود
 �إىل �لرئا�شة

ال�ساورة تقفز اإىل البوديوم 
رغم النق�ص العددي

فوز  ال�شاورة  �شبيبة  فريق  �شجل 
اأطاح  بعدما  مبلعبه  وثمني  �شعب 
وانت�رص  بارادو  نادي  بامل�شيف 
توقيع  بهدف وحيد جاء من  عليه 
قبل  دقيقتني  املعمري  الالعب 
االنت�شار  جاء  حيث  اللقاء،  نهاية 
ليوؤكد ا�شتفاقة العبي ال�شبيبة بعد 
االإق�شاء املر من مناف�شة البطولة 
ال�شباب  اأمام  لالأندية  العربية 
االنت�شار  جاء  حيث  ال�شعودي، 
الثاين على التوايل بعد فوز خارج 
بوعريريج،  برج  اأهلي  اأمام  الديار 
التعرثين  اإثره  على  النادي  جتاوز 
لالعبي  الفوز  و�شمح  املتتاليني 
البوديوم  اإىل  باالرتقاء  ال�شبيبة 
التناف�س  اأجل  من  بقوة  والعودة 
البطولة  يف  الأوىل  االأدوار  على 
الوطنية هذا املو�شم، خا�شة واأن 
مقابلتني  متلك  الزالت  الت�شكيلة 
وعرفت  الربنامج،  يف  متاأخرتني 
املقابلة طرد احلكم غربال العبني 
اثنني من التعداد ويتعلق االأمر بكل 
الثاين  ل�شوط  بدايةا  قدور  اأ�شامة 
قبل  �رصيف  يحي  علي  و�شيد 
املقابلة،  نهاية  على  دقائق   10

توقيع  من  متكنت  ال�شبيبة  اأن  اإال 
العددي  النق�س  رغم  الفوز  هدف 
اأر�شية امليدان واإنهاء اللقاء  على 

بت�شعة العبني.
نادي  اإدارة  اأعلنت  املقابل،  يف 
الرئي�س  عودة  اجلنوب«  »ن�شور 
حممد زرواطي اإىل رئا�شة الفريق 
جمددا بعدما ا�شتقال من من�شبه 
عقب هزمية الت�شكيلة على ملعبها 
اأين  ال�شعودي،  ال�شباب  اأمام 
املطالب  اإىل  زرواطي  ا�شتجاب 
الفريق  اأن�شار  من  العديدة 
والالعبني من اأجل العودة جمددا 
اأطراف  النادي وتدخل  اإىل ت�شيري 
فاعلة يف الفريق والوايل �شخ�شيا 
عن  ممثلني  ا�شتقبل  كان  والذي 
انعقاد  عقب  العامة  اجلمعية 
اجلمعية اال�شتثنائية والتي رف�شت 
واأع�شاء جمل�س  ا�شتقالة زرواطي 
الوقفات  جانب  اإىل  االإدارة، 
والذين  لالأن�شار  الت�شامنية 
واأ�رصوا  زرواطي  رحيل  رف�شوا 

على عودته.
عي�شة ق.
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اخلروب  جمعية  نادي  مدرب  دّق 
اخلطر  ناقو�س  بوعراطة  ر�شيد 
املحلية  ال�شلطات  تدخل  وطالب 
اأجل  من  النادي  اإدارة  وحترك 
لتفادي  وم�شاعدته  عليه  الوقوف 
الفرتة  خالل  مظلم  نفق  دخول 
خالل  بوعراطة  واأ�شار  املقبلة، 
الفوز  عقب  اإعالمية  ت�رصيحات 
اأن  ارزيو  اأوملبي  اأمام  اأم�س  اأول 
احلقرة  تعاين  »الي�شكا«  ت�شكيلة 
يف  وامل�شاندة  الدعم  تلقي  وعدم 
تلقي  وعدم  االأموال  غياب  ظل 
الالعبني م�شتحقاتهم املالية التي 
يدينون بها، ويف هذا ال�شدد اأو�شح 

اأنه ا�شطر اإىل احلديث مع العبيه 
بال�شرب  وطالبهم  معنوياتهم  ورفع 
وتفادي الدخول يف اإ�رصاب خالل 
الرتكيز  وعليهم  احلالية  الفرتة 
وهو  فقط،  الثالث  النقاط  على 
االأول  امل�شوؤول  ما حدث،واأ�شاف 
اأن  للجمعية  الفنية  العار�شة  على 
من  اللعب  على  قادرة  الت�شكيلة 
على  ال�شعود  على  التناف�س  اأجل 
االإدارة  اأن  رغم  االأ�شواء،  دوري 
طالبته بتحقيق البقاء عند التوقيع 
اأ�رص  الغر�س  ولهذا  العقد،  على 
من  التحرك  على �رصورة  املعني 
اأجل اإيجاد احللول للفريق وت�شوية 

انفجار  لتفادي  الالعبني  اأموال 
الذي  النادي  بيت  داخل  االأو�شاع 
التي يجدها  الالمباالة  ثمن  يدفع 
املحلية  ال�شلطات  طرف  من 

غاليا.
اخلروب  جمعية  العبو  وقام 
بعد  مبا�رصة  ح�شاري  بت�رصف 
بالفوز  اأرزيو  اأوملبي  نهاية مقابلة 
بو�شع  القيام  خالل  من  بنقاطها 
يف  االأر�س  على  الفريق  قمي�س 
على  لالحتجاج  منهم  طريقة 
االنتباه  ولفت  املرتدي  و�شعهم 
ظل  يف  احللول  الإيجاد  اإليهم 
التخوف من الو�شعية ال�شعبة التي 

اجلمعية  وان  خا�شة  بها  ميرون 
هاوي  نادي  و�شعية  يف  تتواجد 
ب�شبب عدم ت�شديد االإدارة الديون، 
لعب  قدرتهم  على  ي�رصون  حيث 
ورقة ال�شعود لو توفر لهم ظروف 
»الي�شكا«  واإعادة  املنا�شبة  العمل 
دام  غياب  بعد  الكبار  دوري  اإىل 
قفزوا  الذين  وهم  اأعوام،  �شبعة 
للرابطة  ال�شاعدة  اأمام  بالفوز 
واأ�شحوا  البوديوم  اإىل  الثانية 
بعد  على  الثالث  املركز  يحتلون 
املت�شدرين  عن  واحدة  نقطة 

اأوملبي املدية ووداد تلم�شان.
عي�شة ق.

�لالعبون يحتجون على �أمو�لهم بطريقة ح�شارية

بوعراطة: الي�سكا تعاين التهمي�ص واحلقرة وقادرون على لعب ال�سعود

التنفيذي  املكتب  اأع�شاء  قرر 
للكيغ  اجلزائرية  لالحتادية 
مقر  اإىل  اليوم  التنقل  بوك�شينغ 
اأجل  من  والريا�شة  ال�شباب  وزارة 
الروؤوف  عبد  بالوزير  اللقاء  طلب 
امل�شاكل  عليه  والطرح  برناوي 
يف  االحتادية  منها  تعاين  التي 
�شحب  يف  االأع�شاء  عزم  ظل 
عبا�س  االحتادية  رئي�س  من  الثقة 

ال�شيد الذي مل يعد حمل الثقة من 
اأبناء االحتادية يف ظل اخلروقات 
وقع  التي  واالإدارية  القانونية 
ال�شوداء  امللفات  خا�شة  فيها 
يف  �شده  االأع�شاء  ميلكها  التي 
واالختال�شات  الت�شيري  �شوء  ظل 
يعتزم  اين  بها،  اتهامه  يتم  التي 
خم�شة  عددهم  البالغ  االأع�شاء 
وطرح  الوزارة  قمر  اإىل  التنقل  يف 

االأول  امل�شوؤول  على  ان�شغاالتهم 
عن  بحثا  الو�شية  الوزارة  على 
اأجل  من  املنا�شب  املنفذ  اإيجاد 
تتواجد  الذي  املاأزق  من  اخلروج 
للكيغ  اجلزائرية  االحتادية  فيه 
اأع�شاءها  ي�رص  والتي  بوك�شينغ، 
يف  الرئي�س  من  الثقة  �شحب  على 
بتواجد  الن�شاب  امتالكهم  ظل 

ثلثي االأع�شاء �شد بقائه.

م�شادرنا  ك�شفت  ذلك  جانب  اإىل 
انهم  االحتادية  بيت  داخل  من 
اإىل  كتابية  مرا�شلة  بتوجيه  قاموا 
بدوي من  الدين  نور  االأول  الوزير 
اأجل لقائه وطرح م�شاكل االحتادية 
عليه اإال اأن االأمر ملك يحدث بعد 
وينتظرون الرد على طلبهم يف ظل 
يف  بدوي  مع  اللقاء  موعد  تاأجيل 

كل مرة.

�شعيا على طرح م�شاكل �الحتادية �جلز�ئرية للكيغ بوك�شينغ

اأع�ساء املكتب التنفيذي يطلبون االجتماع بالوزير اليوم

ع.ق.
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عي�صة ق.

للفريق  بظهرهم  يديرون  والذين 
مير  التي  ال�صعبة  الفرتة  خالل 
احل�صاب  جتميد  قرار  عقب  بها 
�رصف  من  واملنع  للنادي  البنكي 
الطاقم  واأع�صاء  الالعبني  رواتب 
الالعبون  اأ�صحى  بعدما  الفني، 
ثمانية  ت�صل  برواتب  يدينون 
اأ�صهر كاملة، ويف هذا ال�صدد فاإن 
االأمور بلغت حدا ال يطاق لالعبني 
مع  التعامل  يف  ف�صلوا  والذين 
الو�صع يف ظل حاجتهم الأموالهم 
ظل  يف  عائالتهم  على  وال�رصف 
ميار�صه  الذي  الرهيب  ال�صمت 

والذين  البالد  يف  امل�صوؤولون 
االأمر  مع  بلني  التعامل  يرف�صون 
والبحث عن اخلروج باحللول التي 
الكروية  االأندية  اأعرق  اأحد  تنقذ 
يف اجلزائر والذي يعاين االأمرين 
خالل  التح�صريات  فرتة  منذ 
والو�صع  املن�رصمة  ال�صائفة 
املبهم يتوا�صل بعد مرور �صهرين 
الوطنية  البطولة  انطالق  على 
وتتوا�صل الو�صعية من ال�صيئ اإىل 

االأ�صواأ.
اإدارة  اأو�صحت  الغر�ض  ولهذا 
الر�صيد  اأن  العا�صمي  النادي 
جمّمدا  الزال  للفريق  البنكي 

رغم  وذلك  ال�صاعة  حد  غلى 
اإىل  وجهتها  التي  املرا�صالت 
من  املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
اإىل  الت�صوية،  اإىل  الو�صول  اأجل 
جانب التعطيل الذي تعرفه عملية 
�رصكة  متلكها  التي  االأ�صهم  بيع 
»احلياة  �رصكة  اإىل   »ETRHB«
�رصائها  يف  الراغبة  بيرتليوم« 
العا�صمي  النادي  ملكية  وحتويل 
اإليها، وهو الذي يتجاوز �صالحية 

االإدارة العا�صمية.
اإدارة  يف مو�صوع منف�صل، كّذبت 
التي  املغلوطة  االأخبار  االحتاد 
لّفقها حملل التلفزيون اجلزائري 

خرجته  خالل  غيموز  اإدري�ض 
اأول  م�صاء  التلفزيون  �صا�صة  عرب 
ام�ض مبا�رص من ملعب 5 جويلية 
اأن مدرب املنتخب  وقال خاللها 
ت�رصيح  على  وافق  الع�صكري 
لعب  اجل  من  االحتاد  خما�صي 
االأخري املقابلة لكن اإدارة النادي 
اأن املعني  رف�صت، حيث �صددت 
معها  �صيقة  ح�صابات  ميلك 
بعدما مت ف�صله من من�صبه مديرا 

من  �صهرين  بعد  للنادي  ريا�صيا 
توليه ب�صبب عدم الكفاءة، وطالب 
امل�صريون من م�صوؤويل التلفزيون 
على  بناء  االعتذار  اجلزائري 
نقلها  مت  التي  املغلوطة  االأخبار 

عرب هيئتها االإعالمية.
وع�صاق  حمبي  اأذهان  اأن  االأكيد 
�صوف  واالأحمر  االأ�صود  اللونني 
نحو  اليوم  م�صاء  موجهة  تكون 
التابعة  االن�صباط  جلنة  اجتماع 

للرابطة املحرتفة للعبة من اأجل 
التعرف على العقوبات التي �صوف 
يف  فريقهم  على  ت�صليطها  يتمك 
ثالث  بخ�صم  النادي  تهديد  ظل 
جانب  اإىل  الر�صيد  من  نقاط 
اللقاء على  االإعالن عن خ�صارته 
الب�صاط، رغم اأن االإدارة مت�ّصكت 
تاريخ الحق  اإىل  املقابلة  بتاأجيل 
ارتباط خم�صة العبني من  ب�صبب 
�صفوفها مع املنتخب الع�صكري.

الإدارة تكذب غيموز وتطالب التلفزيون العمومي بالعتذار

العبو احتاد العا�ضمة ي�ضّعدون اللهجة ويجمدون ن�ضاطهم
.      الأن�صار يوجهون الأذهان اليوم �صوب قرارات جلنة الن�صباط

قرر لعبو فريق احتاد العا�صمة ت�صعيد الأمور مع الهيئات الكروية 
وال�صيا�صية بعدما اأعلنوا جتميد جميع الأن�صطة الكروية من خالل التوقف 

عن التدريبات وخو�س املقابالت الر�صمية وذلك منذ اأم�س، اأين ن�صرت اإدارة 
النادي العا�صمي بيانا ر�صميا على �صفحتها يف موقع التوا�صل الجتماعي 
»فاي�صبوك« ك�صفت خالله عن اتخاذ الالعبني قرارا يتمثل يف مقاطعة 

لعبيها خمتلف الأن�صطة الكروية بعد الغياب عن مواجهة الداربي اأمام 
مولودية اجلزائر اأول اأم�س، وذلك يف ظل عدم الالمبالة التي يعرفها الفريق 

من طرف الهيئات ال�صيا�صية والكروية يف البالد 

بينما مت اإعفاء تاهرات من خو�س احل�صة التدريبية لأول اأم�س

عبيد يتعافى من االإ�ضابة ويلتحق 
بتدريبات اخل�ضر

اأ�صبال بلما�صي خا�صوا م�صاء اأم�س ح�صة تدريبية ويخو�صون ثانية اليوم

اجلماهري اجلزائرية ت�ضتقبل اخل�ضر 
بليل على طريقة الكبار

الوطني  املنتخب  العبو  تلقى 
طرف  من  الكبار  ا�صتقبال 
القاطنة  اجلزائرية  اجلماهري 
ال�صمال  وباالأخ�ض يف  يف فرن�صا 
كتيبة  �صتلعب  اأين  الفرن�صي 
اخل�رص مباراتها الودية غدا على 
ت�صكل  حيث  ليل،  مدينة  ملعب 
اجلزائري  للوفد  االإقامة  مقر 
اإىل  فرن�صا  يف  تواجده  طيلة 
هذا  ويف  املقبل،  االأربعاء 
غفرية  اأعداد  تواجدت  ال�صدد 
اأمام  اجلزائرية  اجلماهري  من 
مطار مدينة ليل من اأجل القيام 
اإفريقيا،  باأبطال  كبري  برتحيب 

حيث �صنعوا اأجواء كبرية واأكدوا 
لالعبني تواجدهم بقوة يف موعد 
اللقاء املقررة �صهرة الغد من اأجل 
ت�صجيعهم والوقوف بجانبهم من 
يف  اإيجابية  نتيجة  ت�صجيل  اأجل 
يخو�صونها  التي  الودية  املقابلة 

اأمام املنتخب الكولومبي.
جمال  الوطني  الناخب  وبرمج 
ح�صة  البارحة  م�صاء  بلما�صي 
على  مغلقة  الأ�صباله  تدريبية 
واجلماهري،  االإعالم  و�صائل 
حيث كانت البداية بح�صور ح�صة 
الفندق  قاعات  اإحدى  يف  فيديو 
االأمور  على  التطرق  اأجل  من 

االأخطاء  وت�صحيح  التكتيكية 
والتعرف على اإمكانيات وقدرات 
املناف�ض قبل التوجه على امللعب 
عادية،  ح�صة  خو�ض  اأجل  من 
م�صاء  ثانية  ح�صة  خو�ض  قبل 
ال�صماح  يتم  �صوف  والتي  اليوم 
االإعالم  و�صائل  بتواجد  خاللها 
ي�صبقها  اأين  �صاعة  ربع  ملدة 
للمدرب  �صحافية  ندوة  برجمة 
اخل�رص  قائد  بتواجد  بلما�صي 
اآخر، بينما  ريا�ض حمرز والعب 
كولومبيا  ملدرب  �صحافية  ندوة 

كريو�ض.
عي�صة ق.

الألعاب الع�صكرية الدولية ال�صابعة

اجلزائر ت�ضارك مبجموع 87 ريا�ضيا 
مبوعد يوهان

اجلزائر - ت�صارك اجلزائر بوفد 
 87 من  يتكون  ع�صكري  ريا�صي 
الع�صكرية  االألعاب  يف  ريا�صيا  
ال�صابعة للمجل�ض الدويل للريا�صة 
اإجراوؤها  املزمع  الع�صكرية، 
 14 من  بال�صني  يوهان  مبدينة 
اأكتوبر 2019، ح�صب بيان  اإىل 28 
الوطني.و�صيخو�ض  الدفاع  وزارة 
ممثلو اجلزائر هذه املناف�صة يف 
ريا�صية  اخت�صا�صات   )07( �صبعة 
وع�صكري  اأوملبي  طابع  ذات 
املالكمة،  القدم،  كرة  وهي: 
امل�صارعة  القوى،  األعاب  جيدو، 

امل�صرتكة، التايكواندو واخلما�صي 
ال�صني  موعد  الع�صكري.وي�صجل 
ريا�صي   8000 من  اأكرث  م�صاركة 
ع�صكري ذو م�صتوى عايل، ممثلني 

ل139 دولة.
واأ�صار بيان وزارة الدفاع الوطني 
اإىل اأن اللواء �رصيف زراد، رئي�ض 
والتح�صري  اال�صتعمال  دائرة 
ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ض  الأركان 
مبركز  ال�صبت،  اليوم  اأ�رصف  قد 
الريا�صية  الفرق  وحت�صري  جتمع 
م�صعود  ال�صهيد  الع�صكرية/ 
تفتي�ض  على  ن.ع.1،  بوجريو/ 

يف  امل�صارك  اجلزائري  الوفد 
املناف�صة الدولية.واأفاد البيان اأنه 
مت ت�صخري كل الو�صائل ال�رصورية 
ظروف  ><كل  �صمان  بغية 
الفنية  واملتابعة  والتكفل  حت�صري 
والطبية للفرق الع�صكرية املوؤهلة 
املوعد  هذا  يف  للم�صاركة 
العاملي،  الع�صكري  الريا�صي 
النتائج  اأف�صل  حتقيق  ق�صد 
وهذا  عاليا  الوطنية  الراية  ورفع 
بف�صل الدعم الدائم للقيادة العليا 

للجي�ض الوطني ال�صعبي.
ق.ر.

امليدان  و�صط  العب  التحق 
الدفاعي مهدي عبيد باملنتخب 
التدريبية  احل�صة  الوطني خالل 
الفريق  اأجراها  التي  االأخرية 
اأول اأم�ض باملركز الفني الوطني 
من  يومني  قبل  مو�صى  ب�صيدي 
اأمام  الودية  املقابلة  موعد 
مبدينة  غدا  املقررة  كولومبيا 
ليل الفرن�صية ح�صب ما اأفادت به 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
االإ�صابة  من  تعافيه  بعد  وذلك 
وعرفت  منها،  يعاين  كان  التي 
االأخرية  التدريبية  احل�صة  هذه 
طاهرات  مهدي  املدافع  غياب 
الذي ركن للراحة، فيما �صاركت 

بقية العنا�رص يف التمارين الفنية 
عبيد  عودة  وتاأتي  البدنية،  و 
الوطني،  الفني  الطاقم  لرتيح 
اإقحام  على  يعول  الذي  وهو 
االأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف  الالعب 
اإىل جانب عدالن قديورة، حيث 
ال ي�صتبعد اأن ي�صارك منذ بداية 
اللعب  فر�صة  ومنحه  اللقاء 
من  التام  �صفائه  بعد  خا�صة 
منها  يعاين  كان  التي  االإ�صابة 
الت�صكيلة  برتب�ض  االلتحاق  منذ 
احل�صة  عن  واأبعدته  الوطنية 
يعود  اأن  قبل  ال�صابقة  التدريبية 
اإىل التدريبات اجلماعية  جمددا 
يف اآخر ح�صة لالعبني يف اأر�ض 

اأم�ض  �صباح  ال�صفر  قبل  الوطن 
اإىل فرن�صا من اأجل خو�ض اللقاء 

الودي اأمام كولومبيا.
عي�صة ق.

كريو�س: اأركز على اجلزائر ولي�س غياب 
فالكاو ورودريغيز

كولومبيا  منتخب  مدرب  �صّدد 
�رصورة  على  كريو�ض  كارلو�ض 
الودية  املواجهة  على  الرتكيز 
التي يخو�صها غدا اأمام املنتخب 
حيث  ليل،  مدينة  مبلعب  الوطني 
اأو�صح اأن االأولوية املقبلة بالن�صبة 
الودية  يف  التفكري  والأ�صباله  له 
والتي  تنتظرهم  التي  املقبلة 
بها،  الفوز  حتقيق  يف  يرغبون 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  م�صيفا 
املنتخب  مقابلة  نهاية  عقب 
اأنه  الت�صيلي  ونظريه  الكولومبي 
ال يلتفت اإىل الغيابات التي تعاين 
منها الت�صكيلة يف �صورة النجمني 

ما  بل  رودريغيز  وجيم�ض  فالكاو 
الرتكيز  احلايل  الوقت  يف  يهمه 
ينتظره  ملا  التح�صري  على 
وا�صتطرد  املقبلة،  الفرتة  خالل 
مع  اللعب  اختياره  اأن  املتحدث 
اخل�رص يعود اإىل بحثه عن خو�ض 
خارج  منتخبات  مع  مواجهات 
والعمل  اجلنوبية  اأمريكا  قارة 
حت�صبا  االإمكانيات  تطوير  على 
الكروية  املواعيد  اإىل  للتح�صري 

القادمة.
عن  زاباتا  دوفان  الالعب  ويغيب 
كولومبيا  تخحو�صها  التي  الودية 
ب�صبب  الغد  م�صاء  واخل�رص 

التي يعاين منها الالعب  االإ�صابة 
اأتاالنتا  نادي  رفقة  املحرتف 
الفخذ،  م�صتوى  على  االإيطايل 
لالحتاد  الر�صمي  املوقع  وح�صب 
الكوملبي لكرة القدم، فاإن مهاجم 
�صوف  كريو�ض  املدرب  ت�صكيلة 
رفقاء  مواجهة  من  معفى  يكون 
اأين  فيغويل،  �صفيان  الالعب 
من  معمقة  بفحو�صات  �صيقوم 
التي  االإ�صابة  على  التعرف  اجل 
خا�صه  الذي  اللقاء  يف  تلقاها 
املنتخب  اأمام  بالده  منتخب  مع 

ال�صيلي.
ع.ق.



رامو�س: التعادل مع الرنويج عار حقيقي
التعادل  فخ  يف  ال�سقوط  من  ا�ستيائه  عن  الإ�سباين  املنتخب  قائد  رامو�س  �سريجيو  اأعرب 
الإيجابي 1-1 اأمام الرنويج اأول ام�س �سمن الت�سفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س الأمم الأوروبية 
عاًرا  كان  لقد  »التعادل،  ماركا  �سحيفة  نقلتها  ت�رصيحات  خالل  رامو�س  وقال   ،2020 يورو 
حقيقًيا، اخل�سم ا�ستغل الدقائق الأخرية للتعادل، وكان علينا اأن نح�سم التاأهل لكي نكون اأكرث 
�سكينة وهدوء«، واأ�ساف: »املباراة انتهت بح�سدنا لنقطة واحدة، حان الوقت للعمل من اأجل 

الفوز باملباراة التالية«.
وعن رقمه القيا�سي كاأكرث لعب �سارك بقمي�س املاتادور، اأو�سح: »الأرقام ال�سخ�سية تاأتي يف 
املرتبة الثانية، كنت اأمتنى ا�ستبدال هذا الإجناز بالفوز اليوم و�سويل اإىل 168 مباراة مكافاأة 
اإمكانية  عن  وب�سوؤاله  املاتادور«،  مع  فيها  اأ�سارك  مرة  كل  يف  باحلما�س  اأ�سعر  كبري،  وفخر 
م�ساركته يف اأوملبياد 2020، اأجاب »اأعتقد اأنه من املبكر احلديث عن ذلك، بالن�سبة لأي لعب 
هذه الفر�سة ل ميكن رف�سها، الآن اأنا اأركز مع فريقي واملنتخب، ول زال هناك الكثري من 

الوقت لرنى ما �سيحدث، لكنها فكرة جميلة للغاية«.

بيل يتطلع لإحباط مودريت�س
ح�سم غاريث بيل جنم منتخب ويلز موقفه من امل�ساركة �سد كرواتيا اأم�س �سمن الت�سفيات 
املوؤهلة لنهائيات يورو 2020، وكان بيل قد تعر�س ل�رصبة يف الركبة من قبل مارتن �سكرينيار 
خالل مواجهة �سلوفاكيا اخلمي�س املا�سي، اأثارت ال�سكوك حول موقفه، وقال غاريث بيل يف 
بحالة  اأ�سعر  للم�ساركة،  م�ستعد  »اأنا  الإ�سبانية:  ديبورتيفو  موندو  �سحيفة  نقلتها  ت�رصيحات 
لوكا  زميله  مواجهة  وحول  الثلج«،  بو�سع  حلها  الركبة مت  كانت جمرد �رصبة يف  لقد  جيدة، 
مودريت�س قائد كرواتيا، اأجاب »نحن نعرف بع�سنا البع�س جيًدا، لأننا لعبنا مًعا لفرتة طويلة يف 
توتنهام وريال مدريد، �سيكون من اجليد الفوز عليه«، واختتم: »مل نتحدث اأنا ولوكا مودريت�س 

بعد، ورمبا هناك �سيكون القليل من احلديث«.

�شبب رف�س بر�شلونة لعر�س نيمار
به  تقدم  الذي  للعر�س  بر�سلونة  ممثلي  رف�س  �رص  عن  اأم�س  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
مكافاأة  بق�سية  املتعلقة  الأزمة  لإنهاء  �سان جريمان،  باري�س  �سيلفا جنم  دا  نيمار  الربازيلي 
التجديد، وكان نيمار قد رفع دعوى ق�سائية �سد بر�سلونة للح�سول على مكافاأة جتديد اآخر 
عقد له مع البار�سا كاملة، رغم اأنه انتقل مبا�رصة عقب ذلك �سوب باري�س �سان جريمان يف 
الإ�سبانية، فاإنه مت عقد جل�سة ت�سالح بني  �سيف 2017، ووفًقا ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« 

حمامي نيمار وممثلي بر�سلونة لكن مل يتم التو�سل اإىل اتفاق.
ومنح بر�سلونة الالعب الربازيلي 14 مليون يورو من اإجمايل املكافاأة البالغة 40 مليوًنا، لذلك 
ال�سحيفة  واأ�سارت  الكتالوين،  النادي  اإدارة  من  يورو  مليون   26 على  احل�سول  نيمار  يطلب 
مكافاأة  ب�ساأن  الق�سية  بر�سلونة يف  مع  ودي  اتفاق  اإىل  التو�سل  يريد  نيمار  اأن  اإىل  الإ�سبانية 
ب�سبب  البار�سا  جانب  من  ياأتي  الرف�س  لكن  ذلك،  الكتالوين  النادي  على  وعر�س  التجديد 
ا من املحكمة. يذكر اأن القا�سي منح الطرفني  اعتقادهم اأن طلب الالعب �سيتم رف�سه اأي�سً

10 اأيام عمل لتقدمي احلجج والأدلة يف الق�سية، وتنتهي املدة يف 21 اأكتوبر اجلاري.

زيدان ي�شارك مبوؤمتر دبي الريا�شي 
للذكاء ال�شطناعي

والنجم  الإ�سباين  ريال مدريد  زيدان مدرب  الدين  زين  م�ساركة  الريا�سي  دبي  اأعلن جمل�س 
الهولندي كالرن�س �سيدورف يف فعاليات موؤمتر ومعر�س دبي الريا�سي للذكاء ال�سطناعي، 
ويعد موؤمتر ومعر�س دبي الريا�سي للذكاء ال�سطناعي احلدث الأول من نوعه يف املنطقة، 
ويقام بتنظيم جمل�س دبي الريا�سي حتت رعاية ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، كما ي�ست�سيف 
هذا احلدث الذي جتري فعالياته يومي الإثنني والثالثاء يف مركز دبي التجاري العاملي نخبة 
من العلماء واأبطال العامل وال�رصكات العاملية يف خمتلف املجالت، ل�ستعرا�س اأحدث تقنيات 

الذكاء ال�سطناعي.
الفرن�سي زيارة دبي عدة مرات مع عائلته، حيث �سارك يف فعاليات جمل�س  للمدرب  و�سبق 
دبي الريا�سي على غرار موؤمتر دبي لالحرتاف الريا�سي وجوائز جلوب �سوكر، ولدى زيدان 
م�سرية حافلة بالإجنازات واجلوائز والألقاب، حيث ح�سد العديد من اجلوائز الفردية كالعب 
منها جائزة اأف�سل لعب يف العامل اأعوام 1998، 2000 و2003، كما نال جائزة احلذاء الذهبي 
الريا�سي للذكاء ال�سطناعي  ا يف موؤمتر ومعر�س دبي  اأي�سً يف كاأ�س العامل 2006، ويتحدث 
كالرن�س �سيدورف، خالل جل�سة �سمن اليوم الثاين والتي حتمل عنوان »الأكادمييات الريا�سية 
والتكنولوجيا«، واختري �سيدورف اأحد اأف�سل لعبي خط الو�سط عام 2004 �سمن لئحة »فيفا 

100« التي و�سعها بيليه وت�سم اأ�سماء اأف�سل الالعبني يف التاريخ على قيد احلياة.

لبطولة  اإيطاليا  منتخب  تاأهل 
على  تغلبه  بعدما   2020 يورو 
يف  نظيفني  بهدفني  اليونان 
املباراة التي جمعتهما مبلعب 
مرحلة  �سمن  الأوملبيكو 
جورجينيو  واأحرز  الت�سفيات، 
الهدف الأول لإيطاليا بالدقيقة 
و�ساعف  جزاء،  ركلة  من   63
بريناردي�سكي  فيديريكو 
النتيجة بالدقيقة 78 بت�سديدة 
ورفع  املنطقة،  خارج  من 
الأزوري ر�سيده اإىل 21 نقطة 
�سدارة  يف  انت�سارات   7 من 
بينما  العا�رصة،  املجموعة 
 5 عند  اليونان  ر�سيد  جتمد 
اأوىل  نقاط باملركز اخلام�س، 
املحاولت يف املباراة جاءت 
اليوناين،  املنتخب  ل�سالح 
بكرة  انتهت  بعد عدة مل�سات 
الذي  كولوري�س  اإىل  و�سلت 
اليمنى  الناحية  من  انفرد 
و�سدد قذيفة، اإل اأن دوناروما 
الي�رصى،  بيده  واأبعدها  تاألق 
ت�سيب  فان  جون  اعتمد 
املدير الفني ملنتخب اليونان، 
اأمام  امل�ساحات  اإغالق  على 
اإيطاليا، حيث ا�ستحوذ  لعبي 
الأزوري على جمريات ال�سوط 
وبن�سبة  تام  ب�سكل  الأول 
ومع   ،%75 للكرة  امتالك 
يف  امل�سيف  ينجح  مل  ذلك 
ت�سديد كرة واحدة على مرمى 

با�سكالكي�س حار�س اليونان.
اأوىل   55 الدقيقة  �سهدت 
املرمى  على  اإيطاليا  فر�س 
بعد عر�سية من دي اأمربوزيو 

داخل  اليمنى  اجلهة  من 
حولها  اجلزاء،  منطقة 
جنح  براأ�سية،  اإميوبيلي 
اإبعادها  يف  اليوناين  احلار�س 
على  الأزوري  وح�سل  لركنية، 
ركلة جزاء بالدقيقة 62 بعدما 
داخل  من  كرة  اإن�سيني  �سدد 
بو�سالكي�س  اأبعدها  املنطقة 
وجنح  بيده  اليونان  مدافع 
اإىل  حتويلها  يف  جورجينيو 
بالدقيقة  لإيطاليا  اأول  هدف 
بريناردي�سكي  و�ساعف   ،63
النتيجة يف الدقيقة 78 بعدما 
اأر�سية من خارج  �سدد قذيفة 
�سباك  �سكنت  اجلزاء  منطقة 

اليونان.
املنتخب  اقتن�س  بينما 
الرنويجي تعادل قاتال بنتيجة 
الإ�سباين،  �سيفه  اأمام   1-1
�ساوؤول  اإ�سبانيا  هدف  �سجل 
بينما   ،47 الدقيقة  نيجويز يف 
هدف  كينج  جو�سوا  اأحرز 
يف  جزاء  ركلة  من  الرنويج 
وبهذا  للقاء،  ل�سائع  الوقتا 

املنتخب  يرفع  التعادل 
 19 اإىل  ر�سيده  الإ�سباين 
املجموعة  �سدارة  يف  نقطة 
ر�سيد  ارتفع  بينما  ال�ساد�سة، 
يف  نقاط   10 اإىل  الرنويج 
املنتخب  بداأ  الرابع،  املركز 
الإ�سباين التهديد ُمبكًرا ملرمى 
اأ�سحاب الأر�س عرب املهاجم 
الأوىل  الدقيقة  يف  اأوريازابال 
يف  ت�سديدة  اأر�سل  والذي 
احلار�س  لكن  اجلزاء،  منطقة 
ب�سهولة،  بها  اأم�سك  يار�ستني 
الرنويج  لعبو  وطالب 
على  جزاء  ركلة  باحت�ساب 
�سريجيو رامو�س، نظًرا لوجود 
التحام قوي على جو�سوا كينج 
يف الدقيقة الثانية لكن احلكم 
با�ستكمال  طالب  الإجنليزي 
الرنويج  منتخب  تلقى  اللعب، 
بتعر�س  موجعة  �رصبة 
لالإ�سابة  نوردتفيت  املدافع 
بدل  ليُ�سارك   30 الدقيقة  يف 

منه اإيفن هوفالند.
ومع بداية ال�سوط الثاين جنح 

ت�سجيل  يف  نيجويز  �ساوؤول 
للمنتخب  الأول  الهدف 
الإ�سباين يف الدقيقة 47، حيث 
زميله  من  متريرة  ا�ستقبل 
�سريجيو بو�سكيت�س و�سدد بقوة 
يار�ستني،  احلار�س  ميني  على 
رويز  فابيان  العار�سة  حرمت 
من  الإ�سباين  املنتخب  لعب 
النتيجة، حيث �سدد  ُم�ساعفة 
كرة قوية يف الدقيقة 66، وجنح 
�سيطرته  فر�س  يف  املاتادور 
اكتفى  بينما  املباراة،  على 
اإىل  اأ�سحاب الأر�س بالرتاجع 
وحماولة  املنطقة،  الدفاع يف 
املرتد  الهجوم  على  اللعب 
واحت�سب  النتيجة،  لتعديل 
جزاء  ركلة  املباراة،  حكم 
تدخل  ب�سبب  الرنويج،  ل�سالح 
العنيف  كيبا  اإ�سبانيا  حار�س 
والذي  كينج،  جو�سوا  على 
و�سجل هدف  لتنفيذها  انربى 
يف  لبالده  القاتل  التعادل 

الدقيقة 94.

بداأت بوادر اأزمة جديدة داخل اأروقة نادي بايرن ميونخ والتي قد 
القليلة  الأ�سهر  يف  كوفات�س  نيكو  الكرواتي  املدرب  ثمنها  يدفع 
املقبلة، ويت�سدر امل�سهد بالوقت الراهن املهاجم الأملاين توما�س 
بداية  منذ  الفريق  مع  دوره  تهمي�س  من  غا�سبًا  يبدو  الذي  مولر، 
املو�سم احلايل، ومل يعد �ساحب 30 عاًما ركيزة اأ�سا�سية يف ت�سكيلة 
فيليب  اجلديد  الوافد  على  الأخري  اعتماد  مع  خا�سة  كوفات�س، 
كوتينيو، ما اأثَّر على م�ساركات مولر يف املباريات الأخرية، وت�سكل 
حزب معار�س للمدرب الكرواتي داخل غرفة املالب�س يف املو�سم 
املا�سي قاده ثالثي رحل عن الفريق بالفعل هم اآريني روبن، فرانك 
ريبريي ومات�س هوميلز بالإ�سافة ملولر. وك�سف اأويل هوني�س رئي�س 
النادي عن جلو�سه مع عدٍد من الالعبني املهمني داخل الفريق بعد 
اأ�سفر عنها  اإحدى مباريات بايرن �سد فورتونا دو�سلدورف، والتي 
بالفعل،  الأمور وهو ما حدث  بع�س  تغيري  كوفات�س ب�رصورة  اإبالغ 
لي�ستمر الأخري يف من�سبه، ومل يكن هذا الرباعي هو املتمرد الوحيد 
على كوفات�س؛ حيث ختم الربازيلي رافينيا م�سريته مع الفريق بنهاية 
املو�سم املا�سي بانتقادات وا�سحة للمدرب الكرواتي؛ لعدم منحه 
فر�سة اللعب ب�سكل كاٍف قبل رحيله، وحل�سن حظ كوفات�س اأن تلك 
الأمواج الغا�سبة كانت من لعبني كانوا يف طريقهم للرحيل بالفعل 
ليظل مولر الباقي الوحيد من حزب املعار�سني وظهرت ت�رصيحات 

من كل حدٍب و�سوب تدعم مولر وتوؤكد اأنه جزء من هوية النادي، 
وهي ر�سالة وا�سحة من لعبني �سابقني وبع�سهم من اأ�ساطري البايرن 
ل�رصورة بقاء املهاجم الأملاين، يف ظل التقارير التي توؤكد رغبته يف 

الرحيل ب�سبب تهمي�سه.
اأن�سيلوتي  كارلو  الإيطايل  املدرب  تعر�س   ،2017 عام  خريف  يف 
املدوية  خ�سارته  بعد  لبايرن  الفني  املدير  من�سب  من  لالإقالة 
اأمام باري�س �سان جريمان 0-3، وبعد عدة اأ�سهر على رحيله خرج 
اأن�سيلوتي بت�رصيحات، قال فيها: »منذ عام م�سى كنت اأ�سعر بثقة 
4 اأو 5 لعبني فقط يف بايرن« يف اإ�سارة وا�سحة لنقالب الالعبني 
عليه، وات�سح هذا العداء ال�سارخ لأن�سيلوتي خالل اإحدى املباريات 
اأراد  الذي  بيد مدربه  واأ�ساح  الذي خرج غا�سبًا،  روبن  تبديل  عند 

م�سافحته لي�سع الأخري يف حرج بالغ.
ويبدو اأَنّ كوفات�س قد بداأ يف ال�سري على ُخطى اأن�سيلوت، بالتجرع 
اإىل  ان�سم  حيث  �سنوات؛  منذ  املمتدة  البافارية  الآفة  كاأ�س  من 
مواجهة  خالل  باكًيا  بانهياره  مارتينيز  خايف  الإ�سباين  زميله  مولر 
يف  بداأت  التي  العداوة  هذه  توؤدي  وقد  م�ساركته،  لعدم  هوفنهامي 
لتتحرك  لحًقا،  لعبيه  اأحد  بيد  كوفات�س  لطعن  تدريجًيا  الظهور 
الالعبني  لإر�ساء  اأن�سيلوتي  طريقة  على  به  للت�سحية  الإدارة 

الغا�سبني من مدربهم.

احتمالت بالبيت البافاري تنذر بطعن كوفات�س
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الكاتبة ال�صابة املتميزة اإميان عبد احلكيم ح�صريا » للو�صط«:

 �أطمح لأن ت�صل �إنتاجاتي لأكرب عدد من 
�لقر�ء و�أن ترتجم للعديد من �للغات

اإميان عبد احلكيم هي باحثة عن الختالف و�صانعة لن�صو�ص جتريبية حتاول عن طريقها اإجالء 
ال�صواد واإيجاد مكان حتت ال�صم�ص، يخطئ من يقول اأنني كاتبة اأو روائية اأو غريها، اأنا فقط اأحاول 

... اأحاول اأن اأكتب �صيئا ُمهما وقد اأجنح ول اأجنح . من مواليد 2000 باجلزائر العا�صمة ، اخرتت 
 un conflicto  الرواية كجن�ص اأدبي اأنا�صل فيه فن�صرت » حينما اأخذه القدر مني �صار اأ�صطورة يف

 « الإ�صبانية  الرواية  َثم  من  و   « الغياب   entre la mente y el cuerpo

بقلم / اأ . خل�صر . بن 
يو�صف

و�إميوجي  جائز  �شيء  كل  ثم   ،
�لريا�شيات �لكتابني �مل�شرتكني 
�ملبدعة  �لأردنية  �لكاتبة  مع 
ورو�ية  �خلر�ب�شة،  ب�شمة 
 ، �حلياة  مني  �رسقته  ما 
عربي  �لإ�شبانو-  و�لكتاب 
و�شوت   �لنطو�ئية    «
�لأرو�ح  �ملونكز  ثنائية   ،      ،
�ل�شاخب/ لعنة �لأركيوبرتيك�س 

introvertida
 

على  موؤثراتها  للبيئة 
وت�صكل  الكاتب  طفولة 
تاأثري  هو  فما  �صخ�صيته 
نتاجاتك  يف  البيئة 

الأدبية؟
�لذي  باملحيط  كلنا  نتاأثر    
دليل  �إىل  يحتاج  ول  فيه  نعي�س 
�أو برهان؛ لأن �لو�قع يثبت كيف 
ت�شاهم �لبيئة يف ت�شكيل �حلياة 
عليها  و�ل�شيطرة  حولنا  من 
عالقة  فهناك  تفكرينا.  وعلى 
وعالقة  وبينها،  بيننا  قوية 
منتجات  وبني  بينها  قوة  �كرث 
�إنتاجاتنا  تعترب  و�لتي  �أفكارنا 
�لعالئق  هذه  وكل  �لأدبية، 
�لف�شل  ي�شعب  تتمازج بطريقة 
تاأثري  من  �لآخر  �لوجه  بينها، 
�لبيئة يف �جتهادنا وباخل�شو�س 
موجه  �ل�شوؤ�ل  كون  �جتهادي 
�لذي  �ل�شامت  �لنوع  هو   ، يل 
يف  يتجلى  ولكنه  عنه،  يُعلن  ل 
�ختالف مو��شيع، تركيب وحتى 
ت�شميم  �إنتاجاتي �لأدبية. ومن 

ت �لبيئة  �ملعروف �أنه كلما تغريرّ
وبالتايل  �جتهاد�تنا  ت  تغريرّ

�إنتاجاتنا.

والعالم  الأدب 
والتنقالت  والبحث 
امل�صتمرة واعداد الن�صو�ص 
كل  وتقدميها  وتنقيحها  
 ، اميان  وقت  ميالأ  هذا 
انتاجا  جند  ذلك  ومع 
جتد  كيف  ترى  غزيرا، 
اميان كل هذا الوقت و�صط 
املزدحمة  الأجندة  هذه 

باملواعيد واللتزامات؟

يعترب  ذكرت  ما  كل   
نف�شي  جتاه  م�شوؤولياتي  من 
مه، وكل مرتبط ببع�شه  وما �أقدرّ
لأ�شعى  ر�ئعة  فر�شا  ومينحني 
و�إثبات  قدمي  لرت�شيخ  د�ئما 
مناف�شة  و�ملناف�شة  نف�شي 

�رسيفة مع �أمثايل.

اإميان  الروائية  متتاز 
يف  باجلراأة  احلكيم  عبد 
من  كثري  ففي  كتاباتها 
جند  وق�ص�صها  رواياتها 
للعيان،  ماثلة  اجلراأة 
الروايات  هذه  متثل  هل 
الكاتب  ل�صخ�صية  انعكا�صا 
التي  الأبطال  �صخ�صية  اأم 
ت�صتوحي منهم  اميان هذه 
رغبة  هي  اأم  الأحداث؟ 
ما  غالبا  التي  التحرر  يف 
والروائي  الأديب  جتتاح 

وال�صاعر؟
 

�شخ�شية  بني  �لتمييز  ينبغي 
�لرو�ية و�ل�شخ�س �لرو�ئي، لكن 
�ل�شخ�شيات  تنعك�س  �لغالب  يف 
علي وهذ� لأنني نادر� ما �أ�شعر 
باأنني تخل�شت من تلك �لعالقة 
خمتلف  مع  ن�شجتها  �لتي 
حتى  رو�ياتي،  �شخ�شيات 
عندما ينتهي دورها يف �لرو�ية، 
موؤثرة  تكون  �أن  عن  تتوقف  �أو 
لها حد�  �أ�شع  �أو  �لأحد�ث،  يف 

نهائيا باملوت مثال.

اىل  الآن  لنعود 
لك  �صدرت  منجزاتك، 
دار  عن  جديدة  ثنائية 
 ، والتوزيع  للن�صر  دروب 
جزاأين:  عبارة  الثنائية 
و�صوت  املونكز   : الأول 
الثاين   ، ال�صاخب  الأرواح 
 ، الأركيوبرتيك�ص  لعنة   :
هذه  عن  اأكرث  حتدثينا  لو 

الثنائية املميزة ؟ 
  

ن�س  �أو  عمل  كاأي  ثنائيتي 
من  عليه  �حلكم  ياأتي  ل  �أدبي 
�لقارئ،  من  بل  موؤِلرِّفه،  خالل 
رئي�ًشيا  �رسيًكا  �لقارئ  �ألي�س 
�أحدهم  يقل  �أمل  �لن�س؟!  يف 
ما معناه: “�لكاتب يكتب ن�شه، 
رمبا  معناه؟!”  يعطيه  و�لقارئ 
ما يجعلها مميزة هو م�شمونها 
قر�أها،  ممن  �لكثري  يزعم  كما 
بثقة،  متها  قدرّ وت�شميمها. 
قد  �لعمل  �أَنرّ  من  �لثقة  وحب، 
�أن�شج على نار هادئة. وقد �أ�شار 
بع�س �لنقاد ممن �طلعو� عليها؛ 
�ملايكروفيك�شن  جتربة  �أَنرّ  �إىل 

ذلك؛  �أقول  مكتملة.  ولدت  قد 
�لنوع من  �إىل هذ�  لأين �جتهت 
متاأخر  �شبه  وقت  يف  �لأدب 
�لجتماع  على  ركرّزت  بعدما 
و�لدر�ما، ولعل هذ� �لجتاه، يف 
تدور  �للجوء.  من  نوع  جوهره، 
�أحد�ثها حول حاكم قبيلة فقد 
عائلته �مللكية يف حادث �شنيع 
�شنو�ت  بعد  حقيقته  �كت�شف 
ر�شالة  بعد �طالعه على  وذلك 
قبيلة  حاكم  �أن  يدرك  جعلته 
هذ�  �أحرقها،  قد  �ل�شحرة 
�ملونكز  قبيلة  على  ق�شى  وقد 
�جلحيم  �أبو�ب  فتح  بعد  كاملة 
�ملونكز  ملك  ي�شت�شلم  بينما 
�لثاين  �جلزء  �أما   . �نتحار�. 
مل  ما  �لقارئ  فيه  ف�شيكت�شف 
يُذكر يف �جلزء �لأول وله عالقة 

باملونكز و�لأركيوبرتيك�س.

هذه  اخرتت  ملاذا   ‘
لروايتك  عنوانًا  العناوين 
هذه  مدلول  هو  وما   ،
وكم  ؟  عندك  الت�صمّية 

كانت ذاتك حا�صرة فيها ؟

باحثة  باأنني  �شابقا  ذكرت    
فقد  لذلك  �لختالف،  عن 
عنو�نني  لثنائيتي  �خرتت 
على  يعود�ن  خياليني  خمتلفني 
�لرئي�شيتني يف  �لقبيلتني  ��شمي 
لهما  وجود  ل  غري.  ل  �لكتاب 
يف �لو�قع ول لالأحد�ث، �أما عن 
فها  �أحررّ ومل  �أقحمها  فلم  ذ�تي 
�إل  بالرو�يتني، مل تكن حا�رسة 

كونها �لر�ئية.

اجلديد  هو  ما   ، براأيك 
الثنائية  هذه  ميّيز  الذي 
اأعمالك  بقية  عن 

الإبداعّية ؟

خمتلفة  كونها  مييزها  ما    
وكذلك  �لت�شميم  �لأدبي،  �لنوع 
�جلودة، �أما على �شعيد �لتقنية 
�لرو�ئية فلم �أ�شتقر  على مالمح 
حمددة لتاأ�شي�س  جترية رو�ئية  
لها �شمات تقنية حمددة، وكاأن 
�ملو�شوع  حيثيات  يف  �لبحث 
يح�رس  �لرو�ئي  �لن�س  يف 
�لن�شغال  تغييب  ل�شالح  بكثافة 
ترى  �أل  �لرو�ئي.  بالتكنيك 
متفردة  لتجربة  �لتاأ�شي�س  �أن 
تكنيكي  بحث  �إىل  بحاجة 

متفرد؟

لل�صباب  هل من ن�صيحة 
املبدع ؟

على  �لأحياء  لل�شباب  ن�شيحتي 
�لكتابة  �لإبد�ع : ل جتعلو� من 
�أرقى  فهي  م�رسوعا  �أو  هد�فا 
�جعلو�  ولكن  بكثري،  ذلك  من 
�أحياء،  لتبقو�   و�شيلة  منها 
و  مبالغة  بال  متزنني  �شاملني، 
جيد  ن�س  وخللق  �إ�شهاب.  بال 
لبد من �لعمل و�لقر�ءة. و�لكثري 
و�لتطوير.  �لعمل  من  �لكثري 

فاملوهبة وحدها ل تكفي.

وطموحاتك  م�صاريعك 
امل�صتقبلية ؟

لأن  �أطمح  باأنني  قويل  �شبق 

من  عدد  لأكرب  �إنتاجاتي  ت�شل 
من  للعديد  ترتجم  و�أن  �لقر�ء 
�للغات على غري �ل�شبانية )متت 
لالإ�شبانية  موؤلفات   3 ترجمة 
للن�رس(،  �ملر�جعة  قيد  وهي 
�أما بخ�شو�س �مل�شاريع فاجلزء 
�ل�شبانية  �لرو�ية  من  �لثاين 
لحقا  ي�شدر  وقد  �لكتابة  قيد 
ما  و�لعربية  �ل�شبانية  باللغتني 

ع دوليا. �شي�شمح له �أن يُوزرّ

للجريدة  اأخرية  كلمة 
والقراء؟

هذ�  على  �أ�شكرك  �أن  �أريد 
�أي�شاً  �أ�شكر  �أن  و�أريد  �حلو�ر 
ع.  �لنا�رس  �لأ�شتاذ  �شديقي 
وما  مه  قدرّ ما  كل  على  عر��س 
م�شتقبال،  مه  �شيقدرّ وما  مه  يقدرّ
�لآن،  يقر�أ  من  جميع  وكذلك 
على  خوف  �أل  �أقول  �أن  و�أود 
م�شتقبل �لأدب فما ز�ل ذ� قيمة 
�شامية ل غنى عنها، و�أنه ما ز�ل 
�لأدب  يتذوقون  �أنا�س  هناك 
�لروحي  �لغذ�ء  فيه  ويجدون 
للكاتب  تز�ل  وما  لأج�شادهم، 
فهو  �ملادية  ل  �ملعنوية  قيمته 
عنه  �لالبديل  �لويف  �ل�شديق 
هذه  كل  رغم  �لنا�س  لبع�س 
�أننا  ورغم  �حلديثة  �لتقنيات 
�ل�رسعة  ع�رس  يف  نعي�س 
و�لنرتنيت ومبا �أن معني �لفكر 
ل ين�شب وطاملا نعي�س �حلياة 
، نرى ون�شمع ونعاين وطاملا ما 
زلت قادرة على �لعطاء وما ز�ل 
�أكتب  �شاأبقى  بقية..  �لعمر  يف 
وللجميع  ولكم  �آخري ويل  حتى 

�لتوفيق.

�صت�صارك به يف ال�صالون الدويل للكتاب » �صيال »

�صدور كتاب » �لإ�صالم �ل�صيا�صي بني �لتنظري �لفل�صفي و�خفاقات �لر�هن »لف�صيلة عبد �لكرمي 
و�لباحثة  �لأ�شتاذة  �أ�شدرت 
كاتبة  �لكرمي وهي  ف�شيلة عبد 
�لفكر  بق�شايا  مهتمة  وموؤلفة 
 « ��شم  يحمل  كتاب  و�لفل�شفة  
�لتنظري  بني  �ل�شيا�شي  �لأ�شالم 
�لر�هن  و�خفاقات  �لفل�شفي 
كرد�دة  د�ر  عن  �ل�شادر   «
بو�شعادة   - و�لتوزيع  للن�رس 
ت�شارك  حيث  �مل�شيلة  ولية 

بهذ�  �لكرمي  عبد  �لباحثة 
�لعمل يف �شالون �لكتاب �لدويل 
يف  �شيجري  �لذي  �شيال2019 
فعالياته  تنطلق  و  �لعا�شمة 
غاية  �إىل  30�أكتوبر  من  �بتد�ء 
�لكتاب   ، نوفمرب2019   09
يتناول حلول فكرية ملع�شالت 
�لإ�شالم �ل�شيا�شي وفق منهجية 
�لأ�شباب  تربط  مو�شوعية 

حاولت  در��شة   ، بامل�شببات 
لها  لب�شتمولوجيا  توؤثث  �أن 
�خلا�س  �مل�شهد  خ�شو�شيات 
لندرة  ونظر�   ، باجلز�ئر 
�جلادة  �ملو�شوعية  �لأبحاث 
للجماعات  �ملر�جعاتي  للفكر 
فو�شى  طغت  فقد  �لإ�شالمية 
�أبعد  مما  و�لفهم  �لتاأويل 
�حلقائق  �إدر�ك  على  �لعقول 

ميار�شو�  من  لدى  �خلفية 
من  �نطالقا   ، �ل�شيا�شي  �لفعل 
وي�شعو�  �لإ�شالمية  �ل�رسيعة 
للمو�قف  تربير�  �لأدجلة 
�لت�رسذم  بطابع  �ت�شمت  �لتي 
�لتي   ، �ملتتالية  و�لنق�شامات 
و�بتعدت  �لن�شد�د  �إىل  و�شلت 
عن  �حلزبية  �جلماعات  هذه 
�لفكرية  �لهوة  فكانت  �لقاعدة 

و�لأوهام �لو�قعية �لتي �رتبطت 
مبو�عيد �نتخابية ، زيفت �لوعي 
و�شاهمت يف متديد عمر �لف�شاد 
بدل �أن تكون هي �حلل �شارت 
بني  يحمل  كما   ، �مل�شكلة  هي 
طيات ف�شوله نوعا من �جلانب 
�أنتجت  تناق�شات   ، �لفل�شفي 
عمق  من  �أ�شئلة  �لكاتبة  لدى 
خاللها  من  لتعي�س  �لظاهرة 

مغامرة ومتعة وتغو�س يف رحلة 
�ملو��شيع  يف  و�لبحث  �لتنقيب 
�لعقل  بعني  و�لفل�شفية  �لفكرية 
ي�شتقيم  حتى  �لعاطفة  بقوة  ل 
لو�قعنا  �ملر�جعاتي  �لفكر 
�ملزيف وننتبه �إىل ما يحدق بنا 

من خماطر .
بقلم / اأ . خل�صر . بن 
يو�صف



يكتبه :ي�سني بوغازي

والكاتب  واملثقف  الروائي  اإنه 
  - هاندكيه  بيرت   - النم�ساوي 
للآداب  نوبل  جلنة  اأعلنته  والذي 

حائزا مليداليتها لهذا العام .
مبنحها  للآداب   نوبل  اأن  الغريب 
للروائي النم�ساوي  املثري مبواقفه 
املتعلقة باملاأ�ساة ال�رصبية  تكون 
النقاط  من  الكثري  جتاوزت   قد 
متنحه  وراحت  عنده  املظلمة 
عرفانا  عن �سريته االدبية وم�ساره 
الثقايف الروائي وجممل ان�سغاالته 
جميعا ، وهي مبنحه اإياه اجلائزة  
اإ�سلميا  ثقافيا  عاملا   و�سعفت 
التيارات  من  بع�ض  ومعه  برمته  
املعادية للعن�رصية  بالعامل ومعهم 
الليل  امتداد  على  كرث  من�سفون 
زاوية  يف  االأر�سية  بالكرة  والنهار 
اال�ستيلء والت�ساوؤل؟ ! ففيما كانت 

املقربة  ال�رصبية  االأدبية  الدوائر 
املت�سدد   ال�رصيبي  التيار  من 
تعتربه  الذي  الروائي  بفوز  حتتفل 
مدافعا �رص�سا على  ما جرى  يف 
من   الع�رصين   القرن  ت�سعينيات 
بت�سنيف  االإن�سانية  �سد  جمازر 
امل�سلمني  �سد  املتحدة   االأمم 
ال�رصب ، يف املقابل كانت دوائر 
االإ�سلمي  الثقايف  التيار  من  
�سل�سلة  بداأ  يف  ي�ستعد   ال�رصبي  
اجلائزة  منح  على  التنديدات  من 
اإىل من ت�سميه املثقف الذي دافع 
اأبدى  اأنه   اإىل  راح  انه  بل   ، وبرر 
املجازر   وقوع   اإمكانية  يف  �سكه 

�سد امل�سلمني . 
�سديقا  الروائي  كونديه   وبيرت 
ومقربا من الزعيم ال�رصبي الذي 
جمرم  باأنه  حكما  حقه  يف  اأ�سدر 
من  �سل�سلة  كتب   وقد   ، حرب 
 - عنوان  حتت  الطويلة  املقاالت 

اأين    - العالية  االأنهار  اإىل  �سفر 
االأدلة  وحاول جلب  ما حدث  برر 
والتاريخية  الثقافية  واملعطيات 
لي�سوا  ال�رصب  ان  والفل�سفية على 
بعن�رصيني  العامل   و�سفهم  كما  

�سد امل�سلمني ال�رصب ؟ 
نوبل  قررت  لقد   ، حال  كل  على 
الروائي  اإىل   اجلائزة  منحها 
للجدل  مثريا  �رصيعا  �سار  الذي 
للعن�رصية  املعادية  االأو�ساط  يف 
حقوق  احرتام  اإىل   والداعية 
روائيا  يغدو  اأن  ،لكن  االإن�سان 
كونديه   بيرت  النم�ساوي  مبكانة  
الطاعنة  الطوائل   هذه  حتت 
فيما يعترب  م�سا�سا  بكنه الر�سالة 
اأمر جلل  فذام  والثقافية   االأدبية 
جدا  مثري  اجتاه  انه   .عموما 
االأدبي  العامل  يف  يظهر  بداأ   قد 
غري  موؤخرا  ويتخذ  والروائي  
االأقليات  بع�ض  باأحا�سي�ض  مبال 

ال�سعيفة  وال�سعوب  واالأديان 
اقت�ساديا وثقافيا و�سيا�سيا .

للآداب  العام   هدا  نوبل  رمبا  
عندنا  ي�سمى  ما  تقريبا  ت�سابه 
اجلائزة   غريت  فقد   ، باحلراك 
الفائزين   اختيار  يف  جماديفا 
مبا  روائيا  واختارت  واحدة  دفعة 
كونديه   بيرت  النم�ساوي  به  يثالب 
واختياراته  م�ساراته  بع�ض  يف 
تبني   الذي  تعاك�ض واالجتاه  التي  

واملاأ�ساة ال�رصبية .
وال�سحفيني  الكاتب  بع�ض  رمبا 
قد  الثقايف  ال�ساأن  يف  املخت�سني 
النم�ساوي  الروائي   على  دافعوا 
على مقا�سات انه مل يكن يف يوما 
املجازر  عن  مدافعا  االأيام  من 
ال�رصب  م�سلمي  �سد  املروعة 
واأفكاره  فهمه  �سيء  قد  ،لكنه 
التي ترتبط را�سا بانتمائه الثقايف 

هي  مما  اكرث  هوية   عن  ودفاعه 
املجرمني  عن   تدافع   افكار  
االن�سانية  �سد  اجلرائم  ومرتكبي 

.
رمبا الفر�سية االأخرية هي االقرب 
اىل االعتقاد ، الأنه  ال يجوز  التفكري 
ان  روائيا مبكانة  بيرت كونديه نوبل 

للآداب  2019 يغدو  بيدقا  للدفاع  
عن املجرمني والقتلة  واالإرهابني 
والديكتاتوريني جميعا ، باختلف 
بلدانهم وتباين األوانهم ،الأن االآدب 
يف نهاية املطاف  لي�ض اإال انتماء 
تتداعي  بع�سه  اىل بع�ض باحلب 

والعدالة .

ر�ؤى

حراك اأدبي يف نوبل بروائح عن�صرية؟
�سار يف ال�سفوف الأ�ىل بجنازة جمرم احلرب ال�سربي �سنة 2006 �سلوفودن مليلوزفيت�ش التي ا�سمته حمكمة العدل الد�لية  كذلك ، �قد ا�ستدعاه  

الأخري  ل�سهادة  يف املحكمة  لكن الر�ائي الفائز بنوبل للآداب لهذا العام مل يح�سر .
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ننطلق  اأن  ال�سانحة  هذه  يف  نريد 
من روؤية فل�سفية جمالية ال توغل 
يف التعقيد، تقول باأن االأدب يواكب 
املجتمع ويتاأثر به، كما ينقل اأفراح 
الهم  ويخت�رص  واأحزانهم،  النا�ض 
ح�سور  مع  جتلياته،  بكل  الوطني 
والفكرية  العاطفية  للختلفات 
يف املوقف من احلدث، بني اأديب 

واأخر، وبني توجه ابداعي واخر.
املوؤ�س�سات  كانت  اإذا  ثم،       
الوطن  عرب  املنت�رصة  الثقافية 
ال�سا�سع  اجلميل  اجلزائري 
املبدعة  املواهب  ك�سف  حتاول 
ت�سعى  كما  ودعمها،  وت�سجيعها 
ون�رص  الثقايف،  بامل�سهد  للنهو�ض 
ابداعي  فعل  كل  ت�سويق  و  وطبع 
واليات  اأدوات  ،حملي وطني، عرب 
عديدة، منها امل�سابقات ال�سعرية، 
الت�سكيلية،  الفنون  معار�ض 

امل�رصحية...فاأين  املهرجانات 
ابداعات  من  الثقافية  موؤ�س�ساتنا 
من  هي  واأين  ال�سعبي؟  احلراك 
احل�ساري  امل�سهد  جماليات 
وال�سورة  ال�سوت  يف  ال�سلمي 

والق�سيدة واجلارية و....
نا�ض   يا  نقرتح..  باخت�سار..     
كربى  �سعرية  م�سابقة  ...تنظيم 
ال�سعبي،  احلراك  ق�سائد  عن 
م�سابقة  مثل،  �سعارها،  وليكن 
»�ساعر الثورة ال�سلمية احل�سارية«، 
ولتكن الت�سفيات والئية ثم جهوية 
و�سوال للنهائي، قد  يكون مبا�رصا 
تلفزيا،)عموميا او خا�سا(،هذا ان 
وموؤ�س�ساتها  الثقافة  وزارة  كانت 
هي وزارة الدولة اجلزائرية ولي�ض 
وهنا  ال�سابق،  النظام  اأو  الع�سابة 
مع  الوزارة  موؤ�س�سات  تن�سجم 
النظرية،  وت�سوراتها  �سعاراتها 

الثقافية  اخل�سو�سيات  دعم  عن 
اجلزائرية، وعن مواكبة امل�ساعر 
�سدور  لفي  تنب�ض  التي  واالفكار 
ال  وملا  املبدع،  ال�سباب  وعقول 
متتد فكرة هذا امل�رصوع ملختلف 
الفن  م�سابقات  فتاتي  الفنون، 
ال�سعبي،  واحلراك  الت�سكيلي 
يف  فتوغرافية  �سورة  اأح�سن 
عن  م�رصحية  اأح�سن  احلراك، 
جدارية  اأجمل  ال�سلمية.،  الثورة 
احلراك.... عن   حائطية 

وهكذا....
    وقد تتبنى هذا امل�رصوع موؤ�س�سة 
اعلمية )جريدة، ف�سائية، �رصكة 
حتى  ...(،او  اإعلمي   اإنتاج 
املتفاعلة  االحزاب  بها  تبادر 
جمعيات  او  ال�سعبي  احلراك  مع 
تتغنى  و�سبابية،  وفنية  ثقافية 
فاملهم  وال�سباب،  واالآداب  بالفن 

الوطنية  الهبة  هذه  متر  ال  اأن 
من  نكت�سف  اأن  دون  املتح�رصة 
راقيا.،  اأدبيا  ابداعا  ج�سدها 
وقد تكو منا�سبة ثورة اول نوفمرب 
ثورتنا  �ساعر  ،لك�سف  فر�سة 
يف  ال�سعبي  احلراك  الفيفرية)بداأ 
يوم 22فيفري(، كما عرفنا �ساعر 

ثورتنا النوفمربية)مفدي زكريا(.
     لقد قدمت الثورة التحريرية 
زكريا،  مفدي  �ساعرها  املجيدة 
خليفة،  ال  العيد  حممد  ومعه 
لثورتنا  بو�سامة،....ونريد  الربيع 
للعامل  و  لنا  تقرتح  اأن  ال�سلمية 
هذا  يتحقق  فهل  �ساعرها، 
لدى  ال�سدى  يجد  هل  احللم؟و 
ومراكز  وق�سورها  الثقافة  دور 
اجلديدة،  جزائرنا  يف  هاو)...( 

ناأمل ذلك.
 بقلم: د.�ليد بوعديلة

ر�ؤى

عن �صاعر »الثورة ال�صلمية احل�صارية« يف اجلزائر؟؟...

للأديب العاملي احلائز على نوبل غابرييل غار�سيا ماركيز 

اإ�صدار بالر�صومات لـ »احلب يف زمن الكولريا«
غري  ن�سخة  حديثاً  �سدرت 
العاملي،  االأديب  لرائعة  اعتيادية، 
احلائز على نوبل، غابرييل غار�سيا 
ماركيز، »احلب يف زمن الكولريا«، 
يف اإ�سدار امتلأ بر�سومات للفنانة 

الت�سيلية لويزا رفريا.
زمن  يف  »احلب  رواية  ون�رصت 
وحققت   1982 عام  الكولريا«، 
عدة  اإىل  وترجمت  باهراً  جناحاً 
حب  ق�سة  اأحداثها  وتروى  لغات، 
رجل وامراأة منذ املراهقة، وحتى 
ال�سبعني، وت�سف  بلوغهما  بعد  ما 
ما تغري حولهما وما دار من حروب 
الكاريبي، وحتى  اأهلية يف منطقة 

وتاأثرياتها  التكنولوجيا  تغريات 
من  الفرتة  نهر جمدولينا يف  على 
حتى  ع�رص  التا�سع  القرن  اأواخر 
العقود االأوىل من القرن الع�رصين، 
االأحوال يف  اأنها تر�سد بدقة  كما 
هذه املنطقة من العامل من حيث 

واالأدبية  االقت�سادية  االأحوال 
على  التاأثري  دون  والدميوغرافية، 
انتظام االأحداث و�سريها الدقيق.

من  فيلم  اإىل  الرواية  حتويل  ومت 
م�سرتك  كولومبي  اأمريكي  اإنتاج 
نويل،  مايك  اأخرجه   ،2007 عام 

واأنتجه �سكوت �ستايندروف، وقام 
جيوفانا  باردم،  خافيري  ببطولته 
برات،  وبنجامني  ميزوغيورنو، 
للفيلم  الزمنية  الفرتة  ومتتد 
وتدور   ،1930 وحتى   1880 منذ 
اأحداثه يف مدينة كاريبية على نهر 

ماغدالينا يف كولومبيا.
موقعها:  عرب  الفنانة  وكتبت 
اإ�سادة  الر�سومات  هذه  »اأعترب 
وبرواية  ماركيز،  العظيم  بالكاتب 
اإىل قلبي، بكل ال�سحر  من االأحب 
املر،  اللوز  كرائحة  حتويه،  الذي 
العظيم  تذكر مب�سائر احلب  التي 

كما قال ماركيز«.

عن املركز الإ�سلمي للدرا�سات 
ال�سرتاتيجية يف بري�ت

�صدور كتاب »دائرة فيينا« 
حلميد ل�صهب

فل�سفة دائرة فيينا انت�رصت بوترية 
االأوروبية  القارة  �رصيعة جدا يف 
الثانية  العاملية  احلرب  واأثناء 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
يف  مبا  العامل،  يف  كثرية  وبلدان 

ذلك العامل العربي.
عن »املركز االإ�سلمي للدرا�سات 
�سدر  بريوت،  يف  اال�سرتاتيجية« 
حميد  الدكتور  املغربي  للباحث 
فيينا«  »دائرة  كتاب  ل�سهب 
م�سطلحات  �سل�سلة  اإطار  يف 
على  املركز  داأب  التي  معا�رصة 
ويُعترب  �سنوات.  منذ  اإ�سدارها 
العربية  باللغة  بحث  اأول  الكتاب 
بالفح�ض  فيينا«  »دائرة  يتناول 

م�ستفي�ض  ب�سكل  والتحليل 
فيينا«  »دائرة  ظهرت  ومعمق. 
يف  العامليتني  احلربني  بني 
العا�سمة النم�ساوية، التي ُعرفت 
اآنذاك كمن�سة اأنتجت وا�ستقبلت 
رت الكثري من املعارف يف  َدّ و�سَ
الرغم  وعلى  امليادين.  خمتلف 
من عمرها الق�سري، فاإن فل�سفة 
بوترية  انت�رصت  فيينا  دائرة 
االأوروبية  القارة  يف  �رصيعة جداً 
الثانية  العاملية  احلرب  واأثناء 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
يف  مبا  العامل،  يف  كثرية  وبلدان 

ذلك العامل العربي.
�كالت 

�صدور كتاب »بدم بارد«.. �صل�صلة »�صوتية« 
لأ�صهر اجلرائم اجلنائية يف م�صر

اأعلنت من�سة »كتاب �سوتي«، عرب 
عن  ل�سل�سلة  ن�رصها  عن  موقعها، 
اأ�سهر اجلرائم اجلنائية التي وقعت 
يف م�رص خلل مطلع االألفينيات، 
واأي�ساً فرتة ال�ستينيات حتت عنوان 
للكاتب حممد مهدى.  »بدم بارد« 
وال�سل�سلة تركز يف حلقاتها الثلثة 
عبدالرحيم  »رم�سان  ق�سة  على 
الذي  بالتوربيني  ال�سهري  من�سور« 
االأطفال  ع�رصات  واغت�سب  قتل 
يف عام 2006، واملهند�ض »�رصيف 
الكبري  اللغز  الدين« �ساحب  كمال 
مبنطقة  واأبنائها  زوجته  قتل  يف 
التي  وحالته   ،2009 عام  النزهة 

قبل  تويف  حتى  ال�سجن  يف  �ساءت 
تنفيذ حكم االإعدام.

عن  حلقة  ال�سل�سلة  ت�سم  كما 
�سليمان«  اأمني  »حممود  ال�سفاح 
يف  امل�رصي  ال�سارع  �سغل  الذي 
فرتة ال�ستينيات، وظل مطارداً من 
ال�رصطة لـنحو �سهرين قبل مقتله.

يخو�ض  بارد«  »بدم  حكايات  ويف 
من  رحلة  مهدي  حممد  الكاتب 
عن  االأر�سيف  داخل  البحث 
العام  الراأي  �سغلت  التي  اجلرائم 
يف حينها، لينقلها يف �سكل درامي 
قائم يف االأ�سا�ض على املعلومات.
�كالت

 �كالت 
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ال�صاعرة الأردنية، الفل�صطينية الأ�صل، دعاء وعل لـ » الو�صط«

قالوا كفى ... هدية اإىل كل انك�سار
 �ساهم يف �سنع جناحي

  فتحت ال�صاعرة الأردنية، الفل�صطينية الأ�صل، دعاء وعل  قلبها ليومية« الو�صط » يف هذا احلوار اخلا�ص والذي  حتدثت فيه عن ديوانها 
ال�صعري  الأول يف م�صوراها  الأدبي املو�صوم بـ » قالوا كفى » ال�صادر حديثا عن  دار املبادرة للن�صر والتوزيع يف عمان بالأردن  والذي يحمل يف 

طياته  جمموعة من  املوا�صيع املتنوعة والر�صائل الإن�صانية   وعليه فلقد اأهدته  خ�صي�صها لوطنها » فل�صطني الأبية »  والأردن ، وتتواجد يف هذا 
الديوان  ق�صيدة » �صرخة حرية » احلائزة على املركز الأول على م�صتوى العا�صمة الأردنية عمان  يف م�صابقة الإبداع الأدبي لعام 2010-2011  
وبعد النجاح الذي حققته هذه الق�صيدة �صدح بها �صوت اجلزائري كمال رزوق ليغنيها  فلقد اأ�صاف لها رونقا فوق رونقها ، كما اأن ال�صيء املميز 
اأن هذه املبدعة متتلك �صخ�صية  متعددة املواهب فهي  كاتبة ومدربة واإعالمية ، معدة ومقدمة برامج تلفزيونية و معلمة لغة عربية وم�صرفة 

الن�صاطات الثقافية  مبدر�صة الفكر الرتبوي  ولها بع�ص  الأعمال اخلا�صة بالأطفال.

حاورها: حكيم مالك 

بداية، متى اقتحمت دروب 
الكتابة؟

منذ ال�صغر فكنت قد تعلمت الكتابة 
خم�س  اأي  الورد  بعمر  والقراءة 
اأكتب  �صنوات ومنذ ذلك العمر واأنا 
ال�صعبي  الزجل  اأن�صد  كنت  وحينها 

يف بداياتي.
  

عن  لنا  تك�صفي  اأن  لك  هل 
ال�صعري  ديوانك  م�صمون 

اجلديد... »قالو كفى »؟

باأن  معناه  هذا  �صاعراً  تكون  اأن 
تتعمق باأعماق فوؤادك كي تكتب، اإن 
هذا الكتاب عبارة عن �صطور تتغنى 
بال�صعر، ُكِتبْت حروفه يف اأوقات عدة 
ممزوجة مب�صاعر خمتلفة، فال�صعر 
بالدم،  اختلطت  نوتات  عن  عبارة 
الرئتان،  وتتنف�صه  القلب  به  ليدق 
فيجري يف كل اأوردة اجل�صم، لت�صبح 
الروح  غذاء  الأحلان  و  املو�صيقى 
 ، ذاتها  بحد  الروح  ت�صبح  ولرمبا   ،
فاأنا وال�صعر حرف واحد ، ل نتجزاأ 

، هو مراآتي التي اأنظر بها للعامل.

التي  الرمزية  الدللة  ما 
يحملها العنوان »قالو كفى«؟

رمزية  دللة  يحمل  كفى«  »قالوا 
وتفا�صيلها..  احلياة...  ملاهية 

يحمل رمزاً لكل قلب.

ماهي املوا�صيع التي تطرقت 
هو  وما  الديوان؟  هذا  يف  لها 

الغر�ص منها بالذات؟

من  بها  يتدرج  خمتلفة  موا�صيع 
وطني للحياة للغزل وتنوعت لتنا�صب 

ذوق كل قارئ.

 ملن اأهديت هذا الديوان؟ 

اإىل من كانا يل ح�صن من املحبة   
اإىل رفاق   ...« واأبي  اأمي   « والأمان 
جدي  اإىل  اإخوتي...  ودربي  عمري 
م�صريتي  يف  �صاندين  الذي  احلبيب 
التي  الطاهرة  جدتي  روح  اإىل   ...
مازالت و�صتزال ذكراها بقلبي.. اإىل 
  ... حويل  من  والأقمار  النجوم  كل 
كل احلب والحرتام لكم جميعا ... 
وكذلك اإىل كل انك�صار جعلني اأ�صل 

اإىل جناحي. 

معر�ص  �صدى  كان  كيف 
عمان الدويل للكتاب بالأردن؟ 
على  القراء  اإقبال  كان  وكيف 

منتوجك الأدبي اجلديد؟

كان يف نظري ممتازاً...  احلمد هلل 
لدى  كبريا  اإقبال  كتابي  ولقى 

العديد من الأ�صدقاء.

 هل لك اأن تهدينا ق�صيدتك 
ال�صعرية »قالو كفى »؟ 

 قالو كفى يا قلب كيف تفيق 
وتغلغلتك مدامع وحريق 

جرعت كاأ�صا تلو كاأ�س قاتل 
والروح للأحزان كيف تطيق 

قل هل جراحك نا�صك متعبد
اأو اأن قلبك معبد وعتيق 

زوارك الآلم هل عاتبتهم 
 مكثوا كثريا والفوؤاد ي�صيق 

واجلرح يهوى اأن يداعب من له 
قلب �صعيف اأبي�س ورقيق 

فرتاه يزرع �صوك حزن يف دم 
 وتراه للدمعات بات يريق

وي�صد اأن�صام ال�صعادة تارة 
وطريقها للقلب �صار يعيق 
 ي�صغي اإىل الآه بكل ملذة 

مبت�صم متمتع وع�صيق 
 وينام يف اأح�صانها ظنا له 

لذاتها تزداد والت�صويق 
فاإىل متى يا روح تبقي هكذا 
كاأ�صرية واحلزن فيك �صحيق 

  حدثينا عن ق�صة جناحك 
ككاتبة �صابة؟ 

 يقال اأن اأعذب ال�صعر اأكذبه، ومن 
هنا اإن مل تكن لك ال�صجاعة لتخو�س 
جتربة قراءة الكتاب ل تقراأ، اإن مل 
اأعماق  اإىل  للإ�صغاء  م�صتعدا  تكن 
تقراأ  ل  جانبا،  عقلك  وطرح  قلبك 
... اإن كنت م�صتعدا الآن للغو�س يف 
يدك معي، ل  نف�صك، هات  اأعماق 
الآن  اأترك لك   ... اقراأ  تخف  هيا 
يديك عا�صفة  من اأعماق امل�صاعر 
، ولأن اأعذب ال�صعر اأكذبه ، فاإن  ما 
بني يديك م�صاعر من وحي اخليال 
الواقع  مع  اإحداها  ت�صابهت  واإن   ،
�صدفة  حم�س  برمته  هذا   فاإن   ،
 ، بجانبك  �صمعة   ا�صعل   ، اأكرث  ول 
وتلذذ   ، قهوة  فنجان  من  ارت�صف 
بالقراءة ... تذكر  باأن احلياة عبارة 
 ، املغامرات  من  دائم  �صلل  عن 
يطفو  املر،   ومنها  العذب  منها  
 ، والآهات  اأحيانا  الفرح  عليها 
ق�ص�س وحكايات ، ذكرى لل�صنوات ، 

فاإما اأن تكون غوا�صا  ماهرا فتنجو 
واإما   ، احلياة  اأبحر  يف  الغرق  من 
ال�صلل فتقع يف دوامة  اأن يجرفك 

الندم واملعاناة .  

لنا  تك�صفي  اأن  لك  هل 
ومدر�صة  برو�صة  عالقتك 
عن  وماذا  الإ�صالمي؟  ال�صعاع 
الثقافية  للن�صاطات  اإ�صرافك 
الرتبوي  الفكري  مدر�صة  يف 

الأوىل؟

عربية  لغة  معلمة  اأنا  بالطبع 
واجتماعيات واقوم ببع�س الأن�صطة 
الإ�صلمي(.  )ال�صعاع  باملدر�صة 
م�صوؤولة  كنت  الرتبوي  بالفكر  اأما 
للطلب  قدمت  حيث  ن�صاطات 
اأن�صطة منوعة بخطة مميزة وبف�صل 
بانعكا�صها  لها  �صدى  وجدت  اهلل 

على الطالب.

ملن تقرئني؟ 

القوي  ال�صديد  لإمياين  ب�صدة  اأقراأ 
ب�رضورة القراءة واهميتها يف ت�صكل 
ال�صخ�صية والفكر... اأنا اأقراأ بكرثة 
لعدد من الكتاب ولي�س لكاتب واحد 

فقط.

»درب  برناجمك  لقي  هل 
الإبداع »الذي يبث على راديو 
عمان اإقبال وتفاعال من طرف 
مبختلف  الأردين  اجلمهور 
اأننا نت�صاءل عن  �صرائحه؟ كما 
تطرحينها  التي  املوا�صيع  اأهم 

يف هذا الربنامج؟

كبري  �صدى  له  كان  اهلل  احلمد  نعم 
وموؤثر فكنا ننتقي �صباب اجلامعات 
دكتور  ن�صت�صيف  كنا   ، ولدعمهم 
حتى  نف�صها  اجلامعة  من  ورئي�س 
نتيح له باباً يف البداية ليذيع �صيته 
يف جامعته ثم ينطلق من منرب »درب 
البداع »لري�صم هدفه  وبالتايل فهذا 
الربنامج حقا حمل يف ثناياه البداع 
لي�س لأنه برنامج قمت باإعداده بل 
املواهب  من  العديد  �صاعد  لأنه 
يحيط  فكان  الظهور  على  اخلفية 
النور  اإىل  بيديهم   وياأخذ  بال�صباب 
امل�صوؤولة  اجلهات  مع  وبالتن�صيق  
بعد  الربوز  ال�صباب  بع�س  ا�صتطاع 
»درب  فكان  اأكرب  ب�صكل   الربنامج 
بها  يطلون  التي  نافذتهم  البداع« 

اىل العامل.

حدثينا عن بع�ص الأعمال 

لالأطفال  خ�ص�صتها  التي 
ب�صوتك العذب؟

الأعمال  من  الكثري  واأديت  غنيت 
»دمعاتك  اأغنية  مثل  للأطفال 
معلمتي   « وقاية«،  »درهم  غزة«،  
من  وغريها  اأمي«..  �صديقتي«،« 
باأداء  اأي�صا  وقمت  الأطفال  اأغاين 
ال�صوتية  الإعلنات  لبع�س  �صوتي 
الدرا�صية  للمناهج  للأطفال وقراءة 

جلهات خا�صة.

بحور  عالقتك  ماهي 
و�صوت  التلفزيوين،  لالإنتاج 
لال�صت�صارات  الإرادة 

والتدريب، والبعد املختلف؟

التلفزيوين  للإنتاج  حور  اأما 
وتقدمي  باإعداد  معهم  ف�صاركت 
برنامج م�صاكم غري يف �صهر اخلري 
وكان عملي مع �صوت الإرادة والبعد 

املختلف كمدربة.

كيف ا�صتطعت املزاوجة بني عملك 
هو  وما  ال�صعر؟  وكتابة  كاإعلمية 

الربط امل�صرتك بينهما؟

حيث  واحد  لوجه  مراآة  هما 
بن�رض  اإعلمية  كوين  ا�صتثمرت 

اأ�صعاري.

 ماذا اأ�صاف لك تتويج ق�صيدتك » 
�رضخة احلرية » باملركز الأول على 
م�صتوى العا�صمة الأردنية عمان يف 
م�صابقة الإبداع الأدبي عام 2010-

2011؟

 اأ�صاف يل الكثري من الفرح وجعلني 
خا�صة  للقمة،  للو�صول  اأكرث  اأطمح 
اأنني كنت حينها طالبة يف املدر�صة، 

مما جعل طموحي يزداد كربا.
  

مدينة  لك  تعني  ماذا   
التي  املكانة  وما  القد�ص؟  
يف  والأردن  فل�صطني  حتتلها 

وجدان دعاء وعل؟

ولفل�صطني  واحلبيبة  الغالية  بلدي 
ن�صيب من ق�صائد ديوان » قالو كفى 
»، كما للأردن ن�صيب وهما يف قلبي 
دائما خا�صة باأين اأحب اجلن�صيتني.

الثقايف  الواقع   حدثينا عن 
يف الأردن؟ 

مملوء  ب�صتان  ثقايف  بلد  الأردن 
باأزهار الإبداع.

 فيم تتمثل حتديات الكاتب 
العربي اليوم؟ 

وخا�صة  التحديات  من  العديد   
الدعم، فكتابي وجميع اأعمايل لي�س 
جمهودي  نتاج  هي  اإمنا  داعم،  لها 
ال�صخ�صي وحبذا لو اأن اأحدا يرعى 
مبدعني  ال�صباب  من  فكثري  الإبداع 

ولكن ل دعم لهم للأ�صف ال�صديد.

اجلزائر  زيارة  تتمنني  هل   
م�صتقبال؟ 

للتعرف  ال�صفر  اأع�صق  فاأنا  ل  ملا   
واأحب  والبلدان  احل�صارات  على 

املغامرة.

م�صاريعك  تتمثل  فيم 
امل�صتقبلية يف عامل الكتابة؟

يف  خا�صة  كثرية  م�صاريع  هناك 
ح�رضيا  الآن  واأنا  الطفل،  عامل 
اأكتب لقناة« بابي ومامي tv » التي 
تعر�س اأغانيهم عرب اليوتيوب وقناة 

»كرامي�س« للأطفال.

كلمة اأخرية ملن؟

منرب  من  ر�صالة  اأر�صل  اأن  اأود   
املتابعني  لكل   « الو�صط  يومية« 
بنف�صك  وثق  اأنت  كن   « الأعزاء... 
من  كثري  اإىل  يحتاج  فالنجاح  وثابر 
�صيء  ... ل  والإميان  والثقة  ال�صرب 
هدفك  �صع  لذلك  م�صتحيل  ي�صمى 

اأمامك و�رض نحوه.

الفل�صطينية  الأردنية،  ال�صاعرة 
الأ�صل دعاء وعل يف �صطور ...

اأردنية  �صاعرة  وعل،  حممد  دعاء 
لغة  بكالوريو�س   ،1995 مواليد  من 
لها  الأردنية،  اجلامعة  من  عربية 
العديد من الأعمال الفنية ال�صوتية 
على قنوات الأطفال يف جمال اأدب 
الأطفال، والعديد من الأغاين، فهي 
تلفزيونية  برامج  ومقدمة  معدة 
درب   « برنامج  منهت  واإذاعية، 
عمان«،  »هوا  اإذاعة  على  الإبداع« 
حور  على  غري«  م�صاكم   « وبرنامج 
على  ح�صلت  اأنها  كما  مبا�رض، 
العديد من اجلوائز يف جمال ال�صعر 
والأدب، كما �صاركت يف العديد من 

امل�صابقات.
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عملية زراعة مطورة تنقذ اآالف املر�صى من اآالم البطن املزمنة!
جديدة  تكنولوجيا  باحثون  طور 
حول  �صغرية  غ�صاريف  لزراعة 
الفقري،  العمود  يف  الأع�صاب 
ميكن اأن ت�صاعد الآلف من النا�س 
البطن  اآلم  حدة  تخفيف  على 
للتهاب  املرافقة  امل�صتع�صية 

البنكريا�س املزمن.
ياأتي  ويجري اختبار اجلهاز الذي 
 30 على  الثقاب،  علبة  بحجم 
الوطنية  ال�صحة  اإدارة  يف  مري�صا 
يقلل  اأن  ميكن  حيث  الربيطانية، 
تخفيف  الأدوية  ا�صتخدام  من 
املورفني،  مثل  القوية،  الآلم 
مهدئا  للمر�صى  الباحثون  وقدم 
قبل  مو�صعي،  خمدر  جانب  اإىل 
يف  �صغري  كهربائي  قطب  زراعة 
�صغري،  �صق  خالل  من  الظهر 
الفقري.  العمود  من  بالقرب  يقع 
من  رفيع  �صلك  بربط  قاموا  ثم 
تنظيم  جهاز  ي�صبه  مبولد  القطب 
�رضبات القلب، مزروع يف الأرداف 

اأو جدار ال�صدر اأو البطن.
ق�صرية  موجات  املولد  ويوفر 
متبوعة  الكهربائي،  التحفيز  من 
الراحة،  من  ق�صرية  بفرتات 
فيها  تنقل  التي  نف�صها  بالطريقة 
الكهربائية،  الإ�صارات  الأع�صاب 
تنتقل  التي  الأمل  اإ�صارات  لوقف 
ويعتقد  الدماغ  اإىل  البطن  من 
التي  التكنولوجيا  اأن  الباحثون 
تعمل بالبطارية ويطلق عليها ا�صم 

»حتفيز احلبل ال�صوكي«، ميكن اأن 
من  يتعافون  الذين  اأولئك  تفيد 
اجلراحة، وكذلك الأمهات اللواتي 

خ�صعن للولدة القي�رضية.
يف  الأع�صاب  اأخ�صائيو  وقال 
الذين  كندا،  و�صرتن،  جامعة 
املر�صى  على  الزراعة  اختربوا 
مزمنة  اآلم  من  يعانون  الذين 
التقنية  اإن  والبطن،  احلو�س  يف 
املورفني  كمية  تقلل من  اجلديدة 
جميع  قبل  من  تناولها  املطلوب 
جامعة  علماء  ووجد  املر�صى، 
بعد درا�صة  الأمريكية،  جيفر�صون 

حالة اأكرث من 5 اآلف من املر�صى 
يف  مزمنة  اآلم  من  يعانون  الذين 
منهم   %93 اأن  وال�صاق،  الظهر 
خف�صوا جرعة املورفني املطلوبة 
العمود  غ�صاريف  زراعة  عند 

الفقري.
غاني�صان  الدكتور  ويقول 
طب  ا�صت�صاري  بارانيدهاران، 
الأمل يف م�صت�صفى ليدز التعليمي، 
التهاب  حملة  يقود  والذي 
جهاز  مبثابة  »اإنه  البنكريا�س: 
تنظيم �رضبات القلب، حيث ميكن 
مرتبط  اأمل  اأي  معاجلة  للجهاز 

اإىل  الثديني  اأ�صفل  من  بالأع�صاب 
منطقة احلو�س«.

التي  التجربة،  هذه  وتهدف 
 ،2019 دي�صمرب  حتى  �صت�صتمر 
اإىل م�صاعدة املر�صى على تقليل 
تقل  ل  بن�صبة  املورفني  ا�صتخدام 

عن %50.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن البنكريا�س 
املعدة  خلف  تقع  كبرية  غدة  هو 
يف اجلزء العلوي من البطن، تنتج 
الهرمونات املختلفة، مبا يف ذلك 
كيفية  يتحكم يف  الذي  الإن�صولني، 

ا�صتخدام اجل�صم لل�صكر.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

�صمادة »كهربائية« ت�صرع �صفاء اجلروح!

ال�صوء  الأوروبي  الحتاد  اأعطى 
الوقاية  يوؤمن  جديد  لدواء  الأخ�رض 
من نوبات ال�صداع الن�صفي )ال�صقيقة( 
اإرنوماب  الدواء  ت�صويق  الآن  وميكن 
التجاري  )ال�صم   erenumab
من  للوقاية  دواء  كاأول   )®  Aimovig
نوبات ال�صداع الن�صفي، والذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�س  خمتربات 
املتحدة  الوليات  اأجازت  اأن  وبعد 
ال�صهر  البالد  يف  الدواء  هذا  ت�صويق 
قبل  �صوي�رضا  وتبعتها  املا�صي، 
الحتاد  بلدان  وافقت  اأ�صبوعني، 
العالج  هذا  ت�صويق  على  الأوروبي 
نوبات  من  يعانون  الذين  للمر�صى 
ال�صهر  يف  مرات   4 الن�صفي  ال�صداع 

على الأقل.
 erenumab( اإرنوماب  الدواء  يقدم 
جديداً  اأ�صلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج ال�صداع الن�صفي حيث 

ال�صريوتونني  نظام  ي�صتهدف  ل  اأنه 
اأو   ،  triptans تربتان  اأدوية  مثل 
ergotamineولكنه  اإرغوتامني 
البيبتيدات  م�صتقبالت  �صد  موّجه 
 .)CGRP( ذات ال�صلة بالكال�صيتونني
الدواء  فاإن  العملية  هذه  ولتب�صيط 
يحجب م�صتقبالت الأمل التي يفرت�س 
ال�صداع  اأمل  تن�صيط  يف  تنخرط  اأنها 

الن�صفي.
ن�صف  فاإَنّ  ال�رضيرية،  التجارب  خالل 
عدد املر�صى البالغ 2600 مري�س ممن 
الن�صفي  ال�صداع  نوبات  من  يعانون 
العر�صي بفرتة تطول من 4 اإىل 14 يوماً 
يف ال�صهر وممن اأخذوا عالج اإرنوماب، 
الن�صفي  ال�صداع  اأيام  عدد  انخف�س 
اأو اأكرث.  الذي يعانون منه اإىل الن�صف 
لل�صخ�س  ميكن  الوقائي  العالج  وهذا 
اأن ياأخذه بنف�صه يف البيت مرة واحدة 

يف ال�صهر با�صتخدام قلم احلقنة.

تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن �صمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا، 
ميكن اأن ت�صاعد على �صفاء اجلروح ب�صورة اأ�رضع بنحو 4 مرات وقام باحثو 

جامعة »Wisconsin-Madison« بتجربة اجلهاز الإلكرتوين على �صدور 
فئران عانت من جروح على ظهورها.

ومع كل نف�س للفئران، يتم توليد نب�صة كهربائية �صاهمت يف ت�رضيع عملية 
ال�صفاء، حيث تدفقت خاليا �صفاء اجللد، املعروفة با�صم اخلاليا الليفية، 

اإىل املنطقة امل�صابة، والتي �صجعت اإنتاج الكولجني وخاليا اجللد اجلديدة 
ومت التعرف على التحفيز الكهربائي كمعزز للتئام اجلروح لأول مرة يف 

ال�صتينيات، للحد من التورم وزيادة تدفق الدم وحتفيز منو الأن�صجة اجلديدة 
وبعد اإن�صاء النطاق الإلكرتوين الذاتي، اختربه الباحثون على جمموعات 

من الفئران، تعاين من جروح تبلغ 1 �صم على ظهورها. وبعد يومني، �صفيت 
الفئران مع اإغالق »كامل« للجرح يف غ�صون 3 اأيام وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 

انخفا�س م�صتوى الكهرباء املولدة، يعني اأن القوار�س مل تظهر اأي عالمات 
على الأمل اأو عدم الراحة. 

طرق �صهلة لتخفيف 
التوتر اأثناء احلمل

   
بينما يتنامى ارتباطك باجلنني خالل اأ�صهر احلمل واأنت 
تنتظرين اللحظة التي حتملينه فيها بني يديك، احر�صي 

األ تتداخل مع هذه الرابطة م�صاعر التوتر. متاعب 
احلمل عديدة، وكلما كرب بطنك تزداد ال�صغوط، وميكن 

اأن يت�صبب التوتر يف زيادة املخاطر ال�صحية. لذلك، 
اتبعي الإجراءات التالية لتخفيف التوتر واأنت حامل:

يخّفف التدليك )امل�صاج( توتر الع�صالت ويخف�س م�صتوى 
هرمون الكورتيزول يف اجل�صم * تناويل اخل�رضوات 

الورقية والفواكه زاهية الألوان واللنب )الزبادي( واحلليب، 
واحر�صي على التوازن الغذائي والبتعاد عن الأطعمة 

غري ال�صحية.
* النوم �صاعات كافية اأف�صل و�صيلة خلف�س التوتر 

وتخفيف ال�صغوط.
* احلركة والتمارين والن�صاط البدين و�صيلة رائعة للتغلّب 
على التوتر واأنت حامل. كما ت�صاعد متارين اليوغا على 

حت�صني احلالة املزاجية.
* التاأمل و�صماع املو�صيقى الهادئة التي ت�صاعد على 

ال�صرتخاء.
* يخّفف التدليك )امل�صاج( توتر الع�صالت ويخف�س 

م�صتوى هرمون الكورتيزول يف اجل�صم.
* عندما ت�صعرين بزيادة ال�صغوط والتوتر خذي حماماً 

دافئاً.
* ابتعدي عن الأحاديث التي تثري اأي نوع من امل�صاعر 

ال�صلبية خالل فرتة احلمل.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدمون 

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

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

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

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

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رضب الكحول

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

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

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

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

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

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

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

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

كرمي،  وخلق  عظيمة  �صفة  العدل 
قلوب  يف  واملحبة  الأمل  تبعث 
يخيف  اأّنه  كما  املظلومني، 
الأمور  العدل  فيعيد  الظاملني، 
اإىل  احلقوق  وتعود  موا�صعها،  اإىل 
من  العظماء  خلق  وهو  اأ�صحابها، 
واأعظمهم  وال�صاحلني،  الأنبياء 
حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، فكان 
له،  مالزمة  جليلة  �صفة  العدل 
فكان عدلاً مع ربه ونف�صه والنا�س، 
اأو  بعيد،  اأو  قريب  بني  يفرق  فال 
اأو  خمالف،  اأو  عدو،  اأو  �صديق، 
واإن  العدل  يرتك  ل  وكان  موافق، 
فيخطئ  حقه،  يف  النا�س  اأخطاأ 
بعدله،  في�صتمر  حقه  يف  النا�س 
بالعدل،  وياأمر  وي�صفح  ويعفو 
يف  له  مالزمااً  كان  عدله  اأّن  كما 
املتاعب  فيتحمل  وترحاله،  حله 
اأ�رسته  ويف  كاأ�صحابه،  وامل�صاق 
ياأمر  كان  كما  زوجاته،  بني 
واملوازنة،]٢[  بالعدل  اأ�صحابه 
و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قال  وقد 
اأنََّك  بلََغني  عمرٍو!  بَن  عبَداهللِ  )يا 

فال  الليَل.  وتقوُم  النهاِر  ت�صوُم 
ا.  حظاً علَيَْك  �َصِدَك  ِلَ فاإَِنّ  تفعْل. 
ِلَزْوِجَك  واإَِنّ  ا.  حَظّ عليَك  وِلَعيِنَك 

ا(. عليَك حظاًّ

ال�صدق

كان الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم 
اأو  جادااً  كذبااً  يتكلم  ل  �صادقااً 
و�صدق،  حٌق  كالمه  وكل  مازحااً، 
ونهى عنه، وهو  الكذب  وقد حّرم 
اهلل  حماه  اإذ  الكذب،  عن  مع�صوم 
من هذا اخللق الذميم، فاأ�صلح اهلل 
نطقه و�صدد لفظه، وهو الذي جاء 
فكل  به،  و�صّدق  اهلل  من  بال�صدق 
و�صنته �صدق،  كالمه �صدق وحق، 
كان  وقد  �صدق،  ور�صاه  وغ�صبه 
والنا�س،  ونف�صه  ربه  مع  ا  �صادقاً
فهو �صادق يف يف ح�رسه و�صفره، 
وعهوده ومواثيقه، و�صلحه وحربه، 
واإقامته،  وحلّه  زر�صائله،  وق�صهه 
عليه  ينق�س  فلم  ودرايته،  وروايته 
ال�صالة وال�صالم على ر�صالته التي 
كاملة،  فاأداها  حرفااً  بتبليغها  اأمر 
َل  وذلك م�صداقااً لقوله تعاىل: )ِليَ�ْصاأَ

ْدِقِهْم(. اِدِقنَي َعْن �صِ ال�صَّ

الرفق

كان الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم 
لنّي الانب، لطيفااً يف قوله وفعله، 
وتاركااً  واللطف،  بال�صهل  ا  اآخذاً
الرفق  فيُدخل  والتعنيف،  لل�صدة 
يف التعامل مع النف�س واأهل البيت، 
وال�صائلني،  والريان،  والأقارب، 
تعليم  يف  اأي�صااً  ا  رفيقاً وكان 
باملعروف  الأمر  ويف  الاهلني، 
العا�صي  ومع  املنكر،  عن  والنهي 
يف  الكفار  مع  ورفيقااً  التائب، 
الأذى،  في�صرب على  معهم،  تعامله 
ا بالنا�س يف العبادات، ويرفق  ورفيقاً
مع نف�صه يف التطوع في�صمل كافة 
عليه  كان  وقد  وال�صوؤون،  الأحوال 
ال�صالم كثري الرفق ي�صع الأمور يف 
ويهدي  ال�صلوك،  ويقوم  موا�صعها 
ال�صالة  عليه  اأكرث  وقد  احلق،  اإىل 
ومدحه،  الرفق  ذكر  من  وال�صالم 
وال�صالم:  ال�صالة  عليه  قال  وقد 
يحُبّ  رفيٌق  اهللَ  اإَنّ  عائ�صُة!  )يا 
ل  ما  فِق  الِرّ على  ويُعطي  فَق.  الِرّ
يُعِطي  ل  وما  العنِف.  على  يُعطي 

على ما �صواه(.

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم 
- م�صطرااً للتعر�س لكل تلك املخاطر؟ 
اأمل يكن ربه - �صبحانه - قادرااً على اأن 

ينقله اإىل املدينة نقالاً مبا�رسااً كما حدث 
يف رحلة الإ�رساء واملعراج؟ مِلَ كانت 

الهجرة اإذن، وما الهدف والر�صالة التي 
تبعثها اإىل اأمة امل�صلمني �َصلَِفهم وَخلَِفهم؟ 

ندرك تلك الر�صالة وهذا الهدف من 
املواقف املختلفة يف الهجرة: عندما 

تتبعت قري�س ر�صول اهلل و�صاحبه اأبا بكر 
َحّتى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار َفَوَقُفوا َعلَيِه. 
َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُصوَل اهلّلِ لَو اأَّن اأََحَدُهم 
نََظَر اإىَل َما َتَت َقَدَميِه لأَب�رَسَنَا. َفَقاَل 
َما َظّنك ِباثننَِي اهلّلُ ثَاِلثُُهَما؟ ل َتَزن اإّن 

اهللَهّ َمَعنَا.
لو تاأملنا هذا املوقف لأدركنا معنىاً 
�صاميااً ينبع من اأ�صل عقيدة امل�صلم 

واإميانه باهلل.. الواحد.. القادر.. املالك.. 
الذي يقول لل�صئ كن فيكون... ذلك 

املعنى هو الثقة باهلل وح�صن الظن به 
والتوكل عليه - �صبحانه -... مع العمل 

والأخذ باأ�صباب النجاح. يقول - �صبحانه 
وتعاىل- يف حديٍث، قد�صي: اأنا عند ظن 
عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين 

يف نف�صه ذكرته يف نف�صي، واإن ذكرين 
يف ملٍئ، ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن 
تقرب اإيّل �صربااً تقربت اإليه ذراعااً، واإن 
تقرب اإيّل ذراعااً تقربت اإليه باعااً، واإن 

اأتاين مي�صي اأتيته هرولة. ماذا كانت نتيجة 
هذا التوكل: لقد اأعمى اهلل عنه عيون 

امل�رسكني عند خروجه من بينهم، بل ونرث 
على روؤ�صهم الرتاب.. وحجب اأب�صارهم 
عنه عند الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. 
وق�صة �رساقة بن مالك.. و.... }و من 
يتوكل على اهلل فهو ح�صبه * اإن اهلل بالغ 

اأمره{.  

�لنبي �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم مع�سوم يف �أقو�له و �أفعاله و�إقر�ره
مع�صوم  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي 
مبفرده، مع�صوم يف اأقواله، ويف اأفعاله، 
وجل  عز  اهلل  اأمرنا  وقد  اإقراره،  ويف 
من خالل القراآن الكرمي اأن ناأخذ منه 
نهانا،  عنه  عما  ننتهي  واأن  اآتانا،  ما 
وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  فمتابعة 

يف اأقواله ويف اأفعاله ويف اإقراره واجب 
عيني على كل م�صلم، لأنه القدوة، ولأنه 
املثل، ولأنه ميثل الكمال الب�رسي، ولأن 
اهلل عز وجل بعثه هاديااً لكل الأمم من 

دون ا�صتثناء بل هو رحمة للعاملني.
الإ�صالمي  العامل  يعانيه  ما  كل  اإن  بل 

بعد  ب�صبب  وتفرق  �صعف  من  اليوم 
النبي  �صنة  تطبيق  عن  امل�صلمني 
العملية،  ب�صنته  القتداء  وعن  القولية، 
 ُ اهلَلّ َكاَن  )َوَما  تعاىل:   قوله  والدليل 
الأنفال  ]�صورة  ِفيِهْم(   َواأَنَْت  بَُهْم  ِليَُعِذّ

الآية: 33[

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�س امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 

الفطرة معروفااً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 
الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، الإن�صان له فطرة �صليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداءاً من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�صيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفااً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكرااً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقااً تامااً 

الدليل:
ا ﴾  ) �صورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفااً ينقلب على فطرتك: يِن َحِنيفاً ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ ا ِفْطَرَة اهلَلّ يِن َحِنيفاً ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثااً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�س ثالثااً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�س الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جدااً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم 
و�صطي.



ح�صد  يف  �إذن  �جلوكر  جنح 
�لإ�صاد�ت �لنقدية �لرفيعة، جنبا 
�إىل جنب مع �لنجاح �جلماهريي، 
حيث حقق حتى �لآن ما يفوق 97 
قبل  �أمريكي، حتى  دولر  مليون 

�أن ينهي �أ�صبوع عر�صه �لأول.
لكن خلف كل هذ� يظهر �رص�ع 
�جلوكر  لقب  على  تاريخي، 
خ�صو�صا  �ل�صينما،  يف  �لأف�صل 
�أن �جلميع كان يظن �أن جت�صيد 
�صخ�صية �جلوكر �أ�صبح دربا من 
�ملمثل  فوز  عقب  �مل�صتحيل 
ليدجر  هيث  �لر�حل  �لأ�صرت�يل 
بجائزة �لأو�صكار يف فئة �أف�صل 
ممثل م�صاعد عن دوره يف فيلم 
 The Dark( �لظالم«  »فار�س 
�ل�رص�ع   ،2008 عام   )Knight
لي�س ثنائيا بني فينك�س وليدجر 
يف  �جلوكر  قائمة  لكن  فقط، 
�لأفالم تطول لت�صم �لعديد من 

�أف�صل جم�صدي هوليود.

كوميديا ال�ستينيات
�أدخلت �رصكة »دي �صي« تعديالت 
�مل�صورة  �لق�ص�س  على  عديدة 
�ل�صتينيات،  يف  بها  �خلا�صة 
وذلك لتخفيف حدة �لعنف فيها، 
�أكرب  ب�صكل  منا�صبة  وجعلها 
ظهر  لذلك  ونتيجة  لالأطفال، 
يف   )Batman( »بامتان«  فيلم 
من  ج�صد  �لذي   ،1966 عام 
خالله �ملمثل �لكوميدي �صيز�ر 

رومريو �صخ�صية »�جلوكر«.
هذ�  يف  يبدو  رومريو  �صيز�ر 
و�أقل  كوميدية،  �أكرث  �لفيلم 
�لذي  �جلوكر  من  �إجر�ما 
من  كثري  يف  يبدو  حيث  نعرفه، 
على  قادر  غري  مهرجا  �لأحيان 
ج�صديا،  �إيذ�ئه  �أو  �صخ�س  قتل 
�لنهاية على  فيتوقف خطره يف 
بع�س �ل�رصقات �لب�صيطة، و�متد 
�لتلفزيون  ل�صا�صة  �لأد�ء  هذ� 
جناحا  يحقق  مل  لكنه  �أي�صا، 
»دي  دفع  مما  كبري�،  جماهرييا 
جت�صيد  يف  نهجها  لتغيري  �صي« 

�جلوكر عقب ذلك.

�سوداوية الثمانينيات

�جلوكر  ظهر  �لثمانينيات  يف 
مرة �أخرى ب�صكل �أيقوين، وذلك 
�لكبري  �لأمريكي  �ملمثل  بف�صل 
جاك نيكل�صون يف فيلم »بامتان« 

 ،1989 عام  �إنتاج   )Batman(
�لأمريكي  �ملخرج  رفقة  وذلك 
بالأجو�ء  تيم بريتون و�ملعروف 

�ل�صود�وية و�لغر�ئبية. 
ظهر جاك نيكل�صون كما �عتدناه 
جتاهلها،  ميكن  ل  بكاريزما 
وبقدرة على �لتدبري و�لتخطيط 
�أذكى  مل�صاف  �جلوكر  تنقل 
لي�صعب  �لإجر�مية،  �لعقول 
من  كل  على  ذلك  بعد  �لتحدي 

ياأتي بعده. 
نقديا  جناحا  �لفيلم  وحقق 
وجماهرييا، حتى �أنه جنح بنهاية 
�لعام يف ح�صد جائزة �لأو�صكار 
لفئة �أف�صل ت�صميم فني، لينجح 
بريتون يف نقل �أجو�ء جوثام من 
�لق�ص�س �مل�صورة �إىل �ل�صينما، 

كما مل يتخيل �أحد من قبل.

اأناركية نوالن

ليدجر  يف عام 2008 قدم هيث 
يف  تعقيد�  �لأد�ء�ت  �أكرث  �أحد 
وذلك  �لكوميك�س،  �أفالم  عامل 
من خالل فيلم »فار�س �لظالم« 

للمخرج كري�صتوفر نولن.
�لأد�ء  هذ�  �أن  �جلميع  ويعرف 
ليدجر  كلف  قد  بالتحديد 
لدرجة  �لتح�صري،  من  �صهور� 
و�لأرق،  بالقلق  لإ�صابته  �أدت 
بالإ�صافة  �لنهاية  يف  �أدى  مما 
�ل�صخ�صية  م�صاكله  لبع�س 
�إىل  زوجته،  عن  �نف�صاله  عقب 
من  ز�ئدة  جرعة  نتيجة  وفاته 

�مل�صكنات و�لأدوية �ملنومة.
�مل�صاهدين  �أثر يف  ليدجر  �أد�ء 
�جلوكر  ل�صخ�صية  �أكرث  وقّربهم 

�لذي  �لرجل  �لال�صلطوي، 
�ل�صلطة  معار�صة  باأن  يوؤمن 
لتحقيق  �لوحيدة  �لطريقة  هي 
�لعد�لة، بالإ�صافة لذلك حافظ 
لل�صخ�صية  تقم�صه  على  ليدجر 
�لت�صوير،  �أوقات  وخارج  د�خل 
بهالة مقد�صة،  �أد�ءه  �أحاط  مما 
عر�س  قبل  وفاته  منها  ز�د 
يف  هذ�  كل  ليجتمع  �لفيلم، 
يف  �لأد�ء  هذ�  وي�صع  �لنهاية 
�لتج�صيد�ت  �أف�صل  م�صاف 

�ل�صينمائية يف �لقرن �لع�رصين.

�سيكوباتية فرقة االنتحار

بد�ية  من  وجزء�   2016 عام  يف 
�ل�صينمائي،  �صي«  »دي  عامل 
قدم  مارفل،  فعلته  مبا  �أ�صوة 
ليتو  جاردي  �لأمريكي  �ملمثل 
»فرقة  فيلم  يف  �جلوكر  دور 
 ،)Suicide squad( »لنتحار�
وهو �لدور �لذي �نتظره كثريون، 
نتيجة �نت�صار �لأخبار عن تقم�س 
ليتو للجوكر د�خل وخارج �أوقات 

�لت�صوير �أي�صا.
خميبا  كان  �لنهائي  �ملنتج  لكن 
ظهور  من  �لرغم  فعلى  لالآمال، 
�صورة  يف  جديد  ب�صكل  ليتو 
�جلوكر �ل�صيكوباتي �لذي يع�صق 
�مل�صاحة  فاإن  خ�صومه،  تعذيب 
خالل  �جلوكر  فيها  ظهر  �لتي 
�لفيلم كانت ق�صرية للغاية، مما 
�لفيلم،  لف�صل  �لنهاية  يف  �أدى 
�أن  قبل  ليتو  حلم  توقف  ورمبا 

يبد�أ.

النكتة القاتلة

»دي  قدمت   2016 عام  يف 
�أفالم  �أف�صل  من  و�حد�  �صي« 
�أنه  حتى  تاريخها،  �لتحريك يف 
هذ�  �صينمائيا،  عر�صه  مت  قد 
�لفيلم حمل ��صم »�لنكتة �لقاتلة« 
وقد   ،)The Killing Joke(
ل�صخ�صية  �ل�صوتي  بالأد�ء  قام 
�ملمثل  خالله  من  �جلوكر 
هاميل،  مارك  �لكبري  �لأمريكي 
من  �أف�صل  كثريون  يعتربه  �لذي 
من  �جلوكر  �صخ�صية  تقم�س 
لل�صخ�صية  �ل�صوتي  �أد�ئه  خالل 

�أفالم  من  عقود  طو�ل 
وم�صل�صالت �لتحريك.

�لفيلم يدور بالأ�صا�س حول ق�صة 
م�صورة حملت �ل�صم نف�صه، مت 
�لثمانينيات،  �أو�خر  يف  ن�رصها 
�لأمريكي  �لكاتب  تاأليف  من 
�لرجل  وهو  مور«،  »�ألن  �لكبري 
موؤلفا  �جلميع  يعرفه  �لذي 
 V for( »لق�صة »يف فور فينديتا

.)Vendetta

�أ�صل  عن  �لفيلم  �أحد�ث  تدور 
بعد  ملجرم،  �جلوكر  حتول 
كوميدي،  موؤد  جمرد  كان  �أن 
�لظروف  لكن  خمترب،  وعامل 
و�لجتماعية  �لقت�صادية 
يوم  يف  �ل�صيئ  حلظه  بالإ�صافة 
و�حد، قد �أدى يف �لنهاية لدفعه 

�إىل حافة �جلنون.
هي  خا�س  ب�صكل  �لق�صة  هذه 
ما �ألهمت »دي �صي« ل�صنع فيلم 
ل�صخ�صية  خم�ص�س  �صينمائي 
بالفعل  حدث  ما  وهو  �جلوكر، 

عقب ذلك بثالث �صنو�ت.

اجلوكر ال�سحية

خو�كني  فيظهر  �ليوم،  �أما 
فينك�س، فر�س �لرهان �جلديد، 
»جوكر«،  فيلم  خالل  من 
جناحا  بد�أنا  كما  حقق  �لذي 
يرجع  وذلك  ونقديا،  جماهرييا 
�ملخرج  �عتماد  �إىل  بالأ�صا�س 
فيليب�س« على ق�صة تظهر  »تود 
�ل�صحية،  مظهر  يف  �جلوكر 
و�لظروف،  �ملجتمع  �صحية 
خطف  لأد�ء  بالطبع  بالإ�صافة 
قبل  من  �جلماهري  تعاطف 

خو�كني فينك�س.
جوكر  بني  �إذن  �لرئي�س  �لفارق 
-وهما  ليدجر  وجوكر  فينك�س 
للقب  �ملر�صحني  �أبرز  بالتاأكيد 
قد  فينك�س  �أن  هو  �لأف�صل- 
تعاطف  ك�صب  بالأ�صا�س  �عتمد 
�مل�صاهدين، فيما جنح ليدجر يف 
ك�صب �إعجابهم عن طريق وفائه 
�ل�صلطة  معار�صة  وهو  لهدفه، 

من �أجل حتقيق �لعد�لة.
�صيحقق  �إذن، هل  �ل�صوؤ�ل  يبقى 
جائزة  �أي�صا  فينك�س  خو�كني 
�لأو�صكار، �أو �أن �جلائزة �صتظل 
ع�صية على �أّي من ممثلي �أفالم 
�لق�ص�س �مل�صورة؟ ليبقى هيث 

ليدجر �ل�صتثناء �لوحيد.
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 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رصكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�س ذ م م  ر�أ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �صارع �صيلفان فور��صييه �ملر�دية �جلز�ئر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 �لفاك�س  �لهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP �لوكالة �لوطنية لال�صهار 

با�صتور �جلز�ئر 

ال�شحب  
مطبعة �جلز�ئر �لو�صط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رصكة �رت �وف �دفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل �جلريدة لترد 
�إىل ��صحابها �صو�ء ن�رصت  �م  مل تن�رص

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

�ملدير م�صوؤول �لن�رص

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

�شرقة حممود قابيل يف »الإ�شكندرية ال�شينمائي«   
تعر�س �لفنان حممود قابيل ل�رصقة نظارته �لطبية �أثناء 
�ل�صينمائي  �لإ�صكندرية  مهرجان  فعاليات  يف  م�صاركته 

بدورته �خلام�صة و�لثالثني.
د�خل  �لأ�صخا�س  بع�س  يجل�س مع  كان  قابيل  �أن  وعلم 
ليكت�صف  �ملكان  غادر  ما  �رصعان  ولكنه  �لفندق،  بهو 
�إيل  توجه  حيث  غام�س،  ب�صكل  نظارته  �ختفاء  لحقاً 
�إد�رة ��صتقبال �لفندق وطالب بتفريغ �لكامري�ت للتعرف 

علي �ل�صارق وما ز�لت �لأزمة قائمة.

نان�شي عجرم تغني داخل جامعة م�شرية   
�أحيت �ملطربة �للبنانية نان�صي عجرم حفاًل غنائياً د�خل 
، بح�صور عدد كبري من طلبة  �أم�س  �أول  �لدلتا،  جامعة 
�جلامعة، �لذين تو�فدو� �إىل مكان �حلفل قبل �نطالقه 
ب�صاعات عدة. و�صعدت نان�صي �إىل �مل�رصح على نغمات 
على  �جلمهور  �صكرت  وبعدها  حلوة«،  »�لدنيا  �أغنية 
ح�صن �ل�صتقبال و�حلفاوة، لتقدم بعدها عدد�ً من �أبرز 
�أغنياتها، منها »�آه ون�س، ما تيجي هنا، �طبطب و�دلع، 
لون عيونك، �إح�صا�س جديد« وغريها من �لأغنيات �لتي 

لقت تفاعاًل من �حل�صور.
و�أ�صعلت عجرم �حلفل باأغنية »لو �صاألتك �أنت م�رصي«، �لتي حملت خاللها �لعلم �مل�رصي بحما�س �صديد، 
ويف ختام �حلفل كرمتها �إد�رة �جلامعة كاأف�صل مطربة عربية. يذكر �أن �حلفل كان من تنظيم وليد من�صور، 

و�إ�صاءة طارق �صربي.

مهرج و�شيكوباتي و�شحية.. من اجلوكر الأف�شل 
يف تاريخ ال�شينما؟ 

يتحدث اجلميع عن اجلوكر يف هذه االأيام، اجلماهري والنقاد وحتى من مل يعتد متابعة اأخبار ال�سينما، اإذ يبدو اأن املمثل االأمريكي خواكني فينك�س قد 
جنح يف رهانه على تقدمي هذه ال�سخ�سية مرة اأخرى، هذه املرة رفقة املخرج تود فيليب�س، الذي ح�سد جائزة اأف�سل فيلم من مهرجان فيني�سيا 2019.
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ريا�سية  ن�سخ  اإطالق  تنوي  تويوتا 
�سياراتها  لكل 

ك�شفت ت�ي�تا م�ؤخراً عن كامري 
 TRD بتعديالت  وافال�ن 
رباعي  بدفع  وبري��س  الريا�شية 
اأجنل��س  ل��س  معر�س  خالل 
يبدو  وكما   ،2018 لل�شيارات 
الت�قف عند هذا  تن�ي  فاإنها ال 
ه�ليز  جاك  ك�شف  حيث  احلد. 
ال�اليات  يف  ت�ي�تا  رئي�س  نائب 

لعالمة  ع�شقه  عن  املتحدة 
ت�ي�تا  ق�شم  يفعله  وما   TRD
وي�شيفه  الريا�شية  للتط�يرات 
باأنه  اأعتقد  “اإنني  ال�شيارات  اإىل 
و �شيارة  كل  مع  ذلك  فعل  علينا 
وقد  اأب.”،  بيك  وحتى   SUV
قريباً  �شتح�شل  ك�روال  باأن  مّلح 
“هنالك  ريا�شية  تعديالت  على 

بالفعل.”   لتط�يرها  ن�ايا 
الن�شخة  فكرة  تبدو  حقيقة، 
منطقية  ك�روال  من  الريا�شية 
اجلديد  جيلها  ك�ن  للغاية، 
وت�شميم  ريا�شي  ب�شا�شيه  يتميز 
م�شتعدة  اأنها  يعني  ما  عدواين، 
اأكدت  ت�ي�تا  بالفعل.  لذلك 
ن�شخ  اإ�شافة  تن�ي  اأنها  اأي�شاً 

دفع رباعي ملزيد من م�ديالتها 
وذلك  بري��س،  يف  اإطالقه  بعد 
ك�روال  افال�ن،  كامري،  يت�شمنه 
“اإننا نريد منح مزيد   C-HRو
اإ�شافة  لعمالءنا،  اخليارات  من 
الريا�شية   TRD تعديالت 
خط�ة  يبدو  الرباعي  والدفع 

ذكية يف �شبيل حتقيق ذلك.” 

كار" من�ساوية ""هايرب 
 بـ 2 مليون يورو

ميالن  �رشكة  ك�شفت 
عن  النقاب  اأوت�م�تيف 
 Milan Red اأيق�نتها 
تنتمي  التي  اجلديدة، 
اخلارقة  كار"  "هايرب  لفئة 
واأو�شحت ال�رشكة النم�شاوية 
تظهر  اجلديدة  �شيارتها  اأن 
وعر�س  مرت   4.74 بط�ل 
 1.20 وارتفاع  مرت،   2.16
وقاعدة عجالت بط�ل  مرت، 
على  تعتمد  كما  مرت،   2.75
األياف  من  اأحادي  هيكل 
بداخل  ويزاأر  الكرب�ن. 
ثماين  حمرك  ال�شيارة 
االأ�شط�انات على �شكل حرف 
وبف�شل  لرت.   6.2 �شعة   V
ترب�  �ش�احن  باأربعة  التعزيز 
بق�ة  املحرك  هذا  يزاأر 
ني�تن  ح�شان/1400   1325
االأق�شى،  الدوران  لعزم  مرت 
لعجالت  ت�جيهها  يتم  والتي 
حركة  ناقل  عرب  الدفع 

القاب�س  مزدوج  اأوت�ماتيكي 
من 7 �رشعات.

الهائلة  الق�ة  هذه  وبف�شل 
تزن  التي  ال�شيارة،  تت�شارع 
اإىل  الثبات  من  كجم،   1300
100 كلم/�س يف غ�ش�ن 2.47 
ثانية، يف حني ت�شل �رشعتها 
كلم/�س.   400 اإىل  الق�ش�ى 
ويت�ىل كبح جماح هذه الق�ة 
من  برميب�  مكابح  الهائلة 

الكرب�ن/ال�شرياميك.
مبالمح  ال�شيارة  وتتمتع 
تر�شمها  �رش�شة  ريا�شية 
االأيروديناميكية  العنا�رش 
االأمامي  اال�شب�يلر  مثل 
ونا�رش  الكبريين  واخللفي 
تقف  كما  ال�شخم،  اله�اء 
قيا�س  جن�ط  على  ال�شيارة 
20 ب��شة باالأمام و21 ب��شة 
طرح  املقرر  ومن  باخللف 
فقط  ال�شيارة  من  ن�شخة   99

ب�شعر ح�ايل 2 ملي�ن ي�رو.

ترامب اإىل جرنال موتورز: اأنتم تلعبون مع ال�سخ�ص اخلطاأ!
بتغيريات  ال�شيارات  متر �شناعة 
جذرية يف ع�رشنا، حيث التح�ل 
اإىل ال�شيارات الكهربائية والقيادة 
االآالت  على  واالعتماد  الذاتية 
وهي  مه�لة،  ا�شتثمارات  يكلف 
جرنال  ت�رشيح  اإىل  اأدت  عقبات 
يف  م�ظفيها  من   %15 م�ت�رز 
اأمريكا ال�شمالية، اأي اأن 14،000 
�شخ�س اأ�شبح عاطاًل عن العمل 
بني ليلة و�شحاها، مع اإغالقها 5 
من م�شانعها، ما نتج عنه غ�شب 
االأمريكية  ال�شيا�شية  القيادة  يف 

والكندية.
ترامب  دونالد  �رشح  حيث 

االأف�شل  “من  قائاًل:  لل�شحافة 
جديداً  م�شنعاً  يفتتح�ا  اأن  لهم 
باأ�رشع وقت ممكن، لقد اأخربتهم 
ال�شخ�س اخلطاأ  تلعب�ن مع  اأنتم 
بارا  ماري  مع  حتدثت  وقد 
وكنت  م�ت�رز-  جرنال  -رئي�شة 

�شارماً معها للغاية.”
�شمعت  عندما  معها  “حتدثت 
لها  وقلت  امل�شانع،  اإغالق  خرب 
�شاعدت  مدى  الأي  تعلمني  اأنتي 
احلك�مة جرنال م�ت�رز -عندما 
االأف�شل  من   ،-2009 اأفل�شت يف 
العمل  اإىل  تع�دوا  اأن  لكم 
وتفتح�ا م�شنعاً جديداً يف والية 

اأوهاي�.”
اأوهاي� هي والية رئي�شية يف حملة 
انتخاب ترامب يف 2020،  اإعادة 
االأ�شباب  اأحد  كانت  اأنها  حيث 
 ،2016 يف  لف�زه  الرئي�شية 
وخ�شارة ال�ظائف تعني خ�شارته 
اال�شب�ع  خالل  الناخبني،  تاأييد 
م�ت�رز  جرنال  اأعلنت  املا�شي، 
م�شنع  يف  ال�شيارات  اإنتاج  وقف 
يتم  الذي  اأوهاي�  يف  ل�رد�شتاون 
فيه اإنتاج �شيفروليه كروز، وهذا 
االأمريكي  الرئي�س  اأغ�شب  �شيء 
الأبعد احلدود “اإنهم يق�ل�ن باأن 
�شيفروليه كروز ال تُباع جيداً، لذا 

قلت لهم: ح�شناً؛ ا�شنع�ا �شيارة 
ميكنها اأن تباع جيداً!”

قال  فقد  كندا،  اإىل  بالن�شبة  اأما 
مع  حتدث  باأنه  ترودو  جا�شنت 
“خيبة  عن  وعرب  بارا  ماري 
م�شنع  الإغالق  ال�شديدة”  اأمله 
اأعلن  كما  ت�رنت�،  يف  اأو�شاوا 
امل�ظفني  دعمه  ال�زراء  رئي�س 
“�ش�ف  العمل  من  امل�رشحني 
نفعل كل ما يف و�شعنا مل�شاعدة 
تاأثروا مبا  الذين  عائالت ه�ؤالء 
اأقدامهم  على  لل�ق�ف  جرى 

جمدداً.”
يذكر باأن جرنال م�ت�رز �شت�قف 

باأمريكا ال�شمالية اإنتاج كاديالك 
CT6 وXTS، �شيفروليه ماليب� 
وكذلك  وف�لت  وكروز  وامباال 
اأن  العلم  مع  الكرو�س،  ب�يك 

�ش�ف  ال�شيارات  هذه  بع�س 
ي�شتمر اإنتاجها ب�شكل طبيعي يف 

دول اأخرى.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �شيارات  ع�شاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�شخ مط�رة من �شيارات 
التعديالت  و�شملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�شبح اأكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  ان�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيارات 
ال�شن�ات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  االأخرية. 
اأ�شبحت  التي  ال�شيارة  مق�ش�رة 
اأو�شع واأكرث ع�رشية بف�شل اأنظمة 

وال�شا�شات  احلديثة  امل�لتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  الت�ا�شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  امل�ج�دة  التحكم  واأنظمة 
ال�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  املق�د، 
االأ�شرتالية  لل�ش�ق  املخ�ش�شة 
مبحركات  واالآ�شي�ية  واالأمريكية 
  2.2 و�شعة  اأ�شط�انات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  اأق�ى  ديزل 

470 ح�شانا.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

ك�شفت �رشكة �شيفروليه عن امل�ديل 
اجلديد من اأيق�نتها Blazer، التي 
تنتمي للفئة املت��شطة من امل�ديالت 
 .SUV الريا�شية متعددة االأغرا�س
اأن  االأمريكية  ال�رشكة  واأو�شحت 
�شيارتها اجلديدة يت�فر لها حمرك 
لرت  5ر2  �شعة  االأ�شط�انات  رباعي 
ني�تن مرت  و255  وبق�ة 193 ح�شان 
باالإ�شافة  االأق�شى،  الدوران  لعزم 

االأ�شط�انات  �شدا�شي  حمرك  اإىل 
ني�تن  ح�شان/365   305 بق�ة   V6
مرت. وتنتقل هذه الق�ة اإىل عجالت 
اأت�ماتيكي  حركة  ناقل  عرب  الدفع 
جه�د  وتت�شافر  �رشعات،   9 من 
املحركات مع نظام الدفع االأمامي 

اأو الرباعي.
وتزخر ال�شيارة اجلديدة، التي ت�شع 
ملا ي�شل اإىل 1818 لرتا من احلم�لة، 

بالعديد من �شبل الراحة، مثل ال�شقف 
واملق�د  املتحرك  البان�رامي 
التدفئة  ووظيفتي  للتدفئة  القابل 
ف�شال  االأمامية،  للمقاعد  والته�ية 
عن ال�شا�شة اللم�شية قيا�س 8 ب��شة 
اخلا�شة بنظام امللتيميديا املت�افق 
واأندرويد  كاربالي  اأبل  نظامي  مع 
اأوت�. كما تقدم ال�شيارة نظام �شحن 
 .USB اله�اتف الال�شلكي و6 منافذ
فر  يت� و

ب��شة   18 قيا�س  عجالت  لل�شيارة 
القيا�شي  التجهيز  باقات  �شمن 
�شمن  ب��شة   21 قيا�س  وعجالت 
باقة التجهيزات االختيارية. واأعلنت 
ال�شيارة  اإطالق  عن  �شيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
امل�ديلني  بني  و�شطاً  م�قعاً  لتتخذ 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�شف بعد عن االأ�شعار.
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الو�صط:2019/10/14

الديوان العمومي للمح�صر الق�صائي 
ال�صتاذة/ ق�صطويل نعيمة حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة ال�صراقة

حي 100 م�صكن عمارة 05E  رقم 02 ال�صراقة 

ن�صر م�صمون عقد التبليغ الر�صمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  
اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/ نوار �ضماح  
العنوان : نهج حميد قبالج رقم 82 راي�س حميدو اجلزائر 

�ضد /ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة " ادج ADG اجلزائر املمثلة من طرف م�ضريتها احدادن فازية  
العنوان : رقم 67 بو�ضاوي 1 ال�رشاقة 

تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن املحكمة ال�رشاقة  الق�ضم : االجتماعي  بتاريخ 18/08/07 فهر�س رقم :18/06019 : 
جدول رقم : 18/04144 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2019/08/14 ، حتت رقم :2019/3805

بناءا على االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة   بتاريخ 2019/09/26 ، رقم 
الرتتيب : 4039/ 2019.فهر�س : 19/4094

وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رش التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي املذكور اعاله لفائدة نوار �ضماح  

�ضد ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة " ادج ADG اجلزائر املمثلة من طرف م�ضريتها احدادن فازية  
و اإلزامها بدفع مبلغ : 2.195.221،44 دج 

و الذي ميثل م�ضتحقات + تعوي�س و م�ضاريف ق�ضائية و م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي  
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الو�صط:2019/10/14

الو�صط:2019/10/14الو�صط:2019/10/14

الديوان العمومي للمح�صر الق�صائي 
ال�صتاذة/ ق�صطويل نعيمة حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة ال�صراقة

حي 100 م�صكن عمارة 05E  رقم 02 ال�صراقة 

ن�صر م�صمون عقد التبليغ الر�صمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ 
املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/ بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�ضهم و املتمثلة من طرف مديره العام 
الكائن مقرها الرئي�ضي ب : 05 �ضارع عمار ا�ضطاوايل 

بوا�ضطة االأ�ضتاذة : باري جميلة - حمامية 
�ضد /ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ارزز لالأثاث و املتمثلة من م�ضريها ال�ضيد عوي�س نزمي و ال�ضيد حمودة مرزاق 

الكائن مقرها بحي �ضيدي بوخري�س خراي�ضية 
بناء على االإنذار بالدفع املحرر و املم�ضي بتاريخ : 2018/08/19 من طرف االأ�ضتاذة املحامية : باري جميلة 

بناءا على االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 2019/09/15 
، رقم الرتتيب : 2019/01088.

بنك  لفائدة  التنفيذي املذكور اعاله  لل�ضند  بالوفاء  التكليف  الر�ضمي املتمثل يف حم�رش  التبليغ  بن�رش م�ضمون عقد  نقوم  وعليه 
التنمية املحلية �رشكة ذات ا�ضهم و املتمثلة من طرف مديره العام

�ضد ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ارزز لالأثاث و املتمثلة من م�ضريها ال�ضيد عوي�س نزمي و ال�ضيد حمودة مرزاق 
و اإلزامها بدفع مبلغ : 9.902.824،61 دج 

و الذي ميثل مبلغ الدين 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .
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الديوان العمومي للمح�صر الق�صائي الأ�صتاذة بلمداين ح�صينة

حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة احلرا�ش الكائن مكتبها ب38 �صارع بوعمامة احلرا�ش 
الهاتف 87 36 021 83 

ن�صر م�صمون �صند تنفيذي مع تكليف بالوفاء  عن طريق الن�صر
املواد 412/612/613 ق.ا.م.ا

نحن االأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة حم�رشة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة ادناه  الكائن مكتبها ب 04 �ضارع خل�رش بيدة احلرا�س 
لفائدة // �رشكة املياه و التطهري للجزائر امل�ضماة �ضيال �رشكة ذات ا�ضهم املمثلة يف �ضخ�س مديرها 

الكائن مقرها ب االجتماعي ب // 97 ح�ضرية بن عمر القبة اجلزائر
املختارة موطنها لدى مكتب االأ�ضتاذة // �ضويف ح�ضيبة 

الكائن مكتبها ب // حي بو�ضحاقي ف رقم 148 باب الزوار 
بعد االطالع على املواد 613/612/412/407/406 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بناء على ال�ضند التنفيذي للحكم ال�ضادر عن حمكمة: الدار البي�ضاء  ق�ضم التجاري /البحري  ،  بتاريخ:19/03/20 رقم اجلدول: 18/06015 رقم الفهر�س:19/01526  املمهور بال�ضيغة 
التنفيذية ال�ضادرة عن حمكمة : الدار البي�ضاء بتاريخ: 2019/07/14   حتت رقم:2019/873 .

بعد االطالع على املواد:412/416/407/406 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية
و�ضل  باال�ضتالم  ا�ضعار  مع  م�ضمنة  ر�ضالة  طريق  عن  املر�ضلة  و  بتاريخ:2019/07/22  املحررة  بالوفاء  تكليف  حم�رش  و  تكليف  تبليغ  حم�رش  و  تنفيذي  �ضند  تبليغ  حم�رش  على  بناء 

رقم:00192300176 
اىل//عبد احلق مهدي ، 

العنوان ب // جتزئة 05 جويلية قطعة رقم 30-1621 باب الزوار اجلزائر 
بناء على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ: 19/09/17

بناء على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ: 19/09/17
بناء على امر على عري�ضة   ال�ضادر عن رئي�س  حمكمة الدار البي�ضاء  بتاريخ: 2019/10/02  رقم الرتتيب :19/2922 . املت�ضمن : " ناأذن الأي حم�رش ق�ضائي التابع ملجل�س ق�ضاء اجلزائر 

بن�رش تكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية على نفقة الطالب " 
كلفنا بالوفاء// عبد احلق مهدي  ، العنوان ب // جتزئة 05 جويلية قطعة رقم 30-1621 باب الزوار اجلزائر 

. بتنفيذ حمتوى ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�ضي ب:..الزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ ت�ضعمائة و ثمانية و �ضبعني الف و مائة و �ضبعة  و خم�ضني دينار جزائري و �ضتة 
�ضنتيم ) 978.157.06 دج ( مقابل ا�ضتهالك املاء ال�رشوب للفرتة من الثالثي الثالث ل�ضنة 2013 لغاية الثالثي الثالث ل�ضنة 2017 و مبلغ مائة الف جزائري )100.000 دج ( تعوي�ضا عن 

ال�رشر و حتميله امل�ضاريف الق�ضائية مببلغ 3500 دج 
احلقوق التنا�ضبية مبلغ:65.266.24  دج -م�ضاريف التنفيذ:6798دج .

اأي دفع مبلغ اجمايل قدره: مليون و مائة و ثالثة و خم�ضون الف و �ضبعمائة و واحد و ع�رشون دينار جزائري و ثالثون �ضنتيم 1.153.721.30 دج  
و نبهناهم: بان لهم مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش و اال نفذ عليهم جربا بكافة الطرق القانونية.

و لكي ال يجهل ما تقدم 
-و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رش للمخاطب الكل طبقا للقانون .
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مكتب الأ�صتاذ : ح�صاي�صي عبد احلميد

حم�صر ق�صائي لدى حمكمة ال�صراقة
اخت�صا�ش جمل�ش ق�صاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01
ال�صراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�صر تبليغ اإنذار ل�صداد الدين  عن طريق الن�صر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�ش املادة  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه االأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رش ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�ضيد)ة( : بنك القر�س ال�ضعبي اجلزائري وكالة علي بومنجل 
الكائنة ب : �ضارع علي بومنجلي رقم 05 والية اجلزائر و املتمثل يف �ضخ�س مديره 

القائم يف حقه )ها ( االأ�ضتاذ )ة( : بلبنة فاطمة 
-�ضد : فرياك ابن علي  

ال�ضاكن)ة( ب : حي 30 م�ضكن  عمارة ب رقم 10 عني البنيان  
-بناء على اإنذار ل�ضداد الدين موقع من طرف االأ�ضتاذة بلبنة فاطمة 

بناءا على حم�رش التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 
حم�رش ت�ضليم اإنذار ل�ضداد الدين املوؤرخ يف 2019/05/12   عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  

-بناءا على و�ضل ار�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة رقم 399 930 77 002
-بناءا على حم�رش ت�ضليم انذار ل�ضداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2019/07/04 

بناءا على حم�رش ت�ضليم انذار ل�ضداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2019/07/07 
بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية �ضادر  عن ال�ضيد رئي�س حمكمة 
ال�رشاقة بتاريخ 2019/09/29 حتت رقم 4029 /19 فهر�س رقم 19/4114 ياأذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : حم�رش ت�ضليم اإنذار ل�ضداد الدين املوؤرخ يف 
2019/05/12 عن طريق ر�ضالة بريدية ، املت�ضمن : )).... حيث انه و على هذا االأ�ضا�س و مبوجب هذا االإنذار ، نخربكم بوجوب االمتثال له و ذلك بت�ضديد مبلغ 618.471.14 

دج اأي �ضتمائة و ثمانية ع�رش الف و اربعمائة و واحد و �ضبعون دينار و اأربعة ع�رش �ضنتيم  ، يف مدة اأق�ضاها خم�ضة ع�رش )15( يوما من تاريخ ا�ضتالمه   . 
-و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم ، حيث اأنه و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رش يوما 15 يوما من تاريخ ا�ضتالم هذا االإنذار �ضوف ن�ضطر اإىل ا�ضت�ضدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا 

الأحكام املادة 124 من االأمر 11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س ....((
املح�صر الق�صائي 
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جمل�ش ق�صاء : اجللفة
حمكمة :اجللفة

ق�صم: �صوؤون الأ�صرة

حكم باحلجر

احلكم:  تاريخ   19/02958 الفهر�س:  رقم   19/01675 اجلدول:  رقم 
2019/09/26

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون االأ�رشة علنيا ابتدائيا 
الدعوى.  يف املو�ضوع:  ال�ضري يف  اعادة  قبول  ال�ضكل:  ح�ضوريا. يف 
اجللفة  حمكمة  عن  املو�ضوع  يف  الف�ضل  قبل  ال�ضادر  احلكم  افراغ 
الفهر�س:  رقم  واملوؤرخ يف: 2019/02/21 حتت  االأ�رشة  �ضوؤون  ق�ضم 
19/00888 واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي خليفي 
 2019/05/05 بتاريخ:  املحكمة  �ضبط  اأمانة  لدى  املودعة  حممود 
يلي: احلجر على املدعى  وبالنتيجة احلكم مبا  حتت رقم: 19/182 
عليها متري اآ�ضيا املولودة يف 1996/05/28 ببلدية اجللفة والية اجللفة 
الأبيها عبد القادر والأمها م�ضعودي خرية. واأمر �ضابط احلالة املدنية 
لبلدية اجللفة والية اجللفة بالتاأ�ضري مبنطوق هذا احلكم على هام�س 
املدنية.  للحالة  االأ�ضلية  ال�ضجالت  يف  عليها  املدعي  ميالد  عقد 
رف�س مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التاأ�ضي�س. بذا �ضدر هذا احلكم 
واأف�ضح به جهارا باجلل�ضة العلنية املنعقدة يف التاريخ املذكور اأعاله، 

ول�ضحته وقع على اأ�ضله كل من الرئي�س واأمني ال�ضبط. 

 Par décision N° 515 du 03
 octobre 2019 du Ministère de
 l’Energie, un agrément définitif
 portant autorisation d’exercice
 de l’activité de stockage et de
distribution de gros de lubri-

 fiants, a été accordé à la SARL
 MATADOR ENERGY, sise à la
 commune de Bouira, wilaya
 de Bouira conformément aux
 dispositions du décret exécutif
n°13-176 du 30 avril 2013

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

جمل�ش ق�صاء : اجللفة
حمكمة :اجللفة

ق�صم: �صوؤون الأ�صرة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 19/01960 رقم الفهر�س: 19/02996 تاريخ احلكم: 
2019/09/30

علنيا  االأ�رشة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 
ابتدائيا ح�ضوريا. يف ال�ضكل: قبول اعادة ال�ضري يف الدعوى �ضكال.  
بتاريخ:  احلال  ال�ضادر عن حمكمة  للحكم  افراغا  املو�ضوع:  يف 
تقرير  اعتماد   17/3048 الفهر�س:  رقم  حتت   2017/10/18
املحكمة  �ضبط  اأمانة  لدى  املودع  خليفي حممود  اخلبري  خربة 
وبالنتيجة   17/344 الفهر�س:  رقم  حتت   2017/12/12 بتاريخ: 
احلكم باحلجر على املرجع �ضدها �ضبرية نوال املولودة بتاريخ 
1982/01/28 باجللفة ابنة عطية وبيدي مباركة. وتعيني املرجع 
�ضوؤونها  وتويل  لرعايتها  عليها  مقدما  بلعبا�س  طلحة  زوجها 
ومتثيلها اأمام جميع الهيئات واالأ�ضخا�س وذلك اإىل غاية �ضقوط 
اأو اأمر خمالف والتاأ�ضري به على هام�س  اأو �ضدور حكم  التقدمي 
هذا  �ضدر  بذا  العامة.  النيابة  من  ب�ضعي  وذلك  ميالدها  عقد 
احلكم واأف�ضح به جهارا يف اليوم ال�ضهر وال�ضنة املذكورين اأعاله، 
واأم�ضي اأ�ضل هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�ضبط. 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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ن�رشته  جديد  تقرير  ك�شف 
بوك  في�س  تعاقد  عن  رويرتز 
على  املوظفني  من  عدد  مع 
لتدريب  موؤقتة  عقود  �شكل 
اال�شطناعي  الذكاء  اأنظمة 
اإطالعهم  خالل  من  لديها 
على من�شوراتك اخلا�شة �شواء 

على في�س بوك اأو ان�شتغرام.
اأن  رويرتز  واأو�شحت 
بوك  في�س  مع  املتعاقدين 
املن�شورات  على  يوؤ�رشون 
بواحدة  عليها  يطلعون  التي 
رئي�شية  ت�شنيفات  خم�شة  من 
 ( مثل  م�شمونها  ح�شب 
�شيلفي، طعام، معامل طبيعية 
و�شهرية( اأو منا�شبة املن�شور ) 
فعالية تخ�س حياة امل�شتخدم، 
ن�شاط معني( وعنا�رش التعبري 

م�شاعر(  اآراء،   ( النف�س  عن 
ونوايا امل�شتخدم ) التخطيط 
االآخرين(  اإلهام  ما،  لفعالية 
ومكان ن�رش املن�شور ) املنزل، 

املدر�شة، العمل، اخلارج.
على  املتعاقدون  ويح�شل 
من�شورات  من  عينات 
تت�شمن  امل�شتخدمني 
�شا�شة،  لقطات  من�شورات 
تعليقات،  مع  من�شورات 
ا�شم  تت�شمن  واأحياناً 
ب�شاحب  اخلا�س  امل�شتخدم 
ح�شا�شة  ومعلومات  املن�شور 

اأخرى.
نقول  هنا  تالحظون  كما 
موظفني  ولي�شوا  متعاقدين 
ر�شميني يف في�س بوك، حيث 
ا�شطرت ال�رشكة اإىل التعاقد 

الهندية   Wipro �رشكة  مع 
بتوظيف  بدورها  قامت  التي 
مل�شاعدة  �شخ�س   260
الذكاء  تدريب  يف  بوك  في�س 
عر�س  خالل  من  ال�شنعي 

املحتوى عليه ومراقبة كيفية 
رويرتز  واأ�شارت  عليه  تعرفه 
مع  بوك  في�س  تعاون  اأن  اإىل 
قدمي حتى  املذكورة  ال�رشكة 

عام 2014.

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

الرقمية  للخرائط  غوغل  خدمة  تعتزم     
تتيح  جديدة  خا�شية  اإ�شافة  ماب�س«  »غوغل 
ومعار�س  التجزئة  متاجر  عرو�س  متابعة 
االأحداث  من  وغريها  ال�رشكات  وفاعليات 
دوت  نت  »�شي  موقع  واأ�شار  ال�شلة.  ذات 
اأنه  اإىل  التكنولوجيا  يف  املتخ�ش�س  كوم« 
اأو  املتجر،  اأو  ال�رشكة،  عن  البحث  كن  يمُ
متابعة  امل�شتخدم  يريد  الذي  املقهى  حتى 
االأحداث  لتظهر  »فولو«  زر  ينقر  ثم  اأن�شطته، 
والعرو�س وغريها من التحديثات على تبويب 
يو« على �شفحة »غوغل ماب�س«. وعلى  »فور 
اإ�شافة  خرب  التبويب  �شيعر�س  املثال  �شبيل 

مقهى امل�شتخدم املف�شل مثاًل نكهة جديدة 
خرب  اأو  يقدمها،  التي  امل�رشوبات  قائمة  اإىل 

وجود تخفي�شات يف متجره املف�شل.
وقال بول كول مدير منتجات »غوغل ماب�س« 
�شتتيح  اخلدمة  اإن  االإنرتنت  عرب  ر�شالة  يف 
للم�شتخدمني اأي�شاً معرفة االأن�شطة اجلديدة 
على  اجلديدة  اخلا�شية  وتتيح  افتتاحها،  قبل 
التي  ال�رشكات  الأ�شحاب  ماب�س«  »غوغل 
مازالت قيد االإن�شاء، اإن�شاء ح�شاب با�شتخدام 
خدمة  على  ويظهر  بيزن�س«  ماي  »غوغل 
»غوغل ماب�س« حتت �شعار »قريباً« قبل افتتاح 

ال�رشكة ر�شمياً بثالثة اأ�شهر.

كروم �صيتيح للم�صتخدم منع 
تتبعه عرب الكوكيز

  ك�شفت غوغل يف موؤمترها للمطورين عن طريقة جديدة تتيح مل�شتخدمي 
مت�شفح كروم تقييد تتبعهم من قبل املعلنني عرب الكوكيز.

كل  مبعرفة  للم�شتخدم  �شتتيح  غوغل  فاإن  اجلديدة  التحديثات  ومبوجب 
منها.  اأي  حلجب  خيار  له  وتوفر  جهازه  على  املخزنة  الكوكيز  ملفات 
�شتوفرها  التي  والواجهة  العمل  اآلية  تفا�شيل  عن  بعد  غوغل  تك�شف  ومل 
اأنها خطوة جديدة يف حماية كروم خل�شو�شية  اأكدت  يف املت�شفح، لكنها 
تتبع  يف  فقط  الكوكيز  على  املعلنني  يعتمد  ال  ولالأ�شف  م�شتخدميه 
امل�شتخدمني، لذا فاإن غوغل �شتخفف من مقدار املعلومات التي ير�شلها 

املت�شفح للمعلنني وذلك من اأجل حماربة طرق التتبع االأخرى.
بح�شب غوغل فاإن امل�شتخدمني يف�شلون االإعالنات التي تراعي احتياجاتهم 
االإعالنات  بتلك  بالتحكم  اخليار  لديهم  كان  اإن  فقط  لكن  واهتماماتهم، 
وعلى م�شتوى عايل من ال�شفافية. وعلى ذكر ال�شفافية، فاإن ال�رشكة قدمت 
اإ�شافة مفتوحة امل�شدر ملختلف املت�شفحات تقوم باإخبار امل�شتخدم اإن 
التي تقدمها غوغل عرب  تتعامل مع االإعالنات  كان هناك جهات و�شيطة 
�شبكتها االعالنية. و�شتوفر غوغل االإ�شافة قريباً على خمتلف املت�شفحات 
مع اإتاحة نظام واجهة برجمية وت�شجع باقي ال�شبكات االإعالنية االإن�شمام 
اإليها للو�شول اإىل م�شتوى جديد من ال�شفافية مع امل�شتخدم. اأمازون تطلق 
موقع خدمتها ال�شحابية AWS باللغة العربية من اأجل املزيد من التو�شع 
العربية  اللغة  اإطالق  اأمازون عن  اأعلنت  العرب،  التقنيني  ودعم  واالنت�شار 
ملوقع خدماتها ال�شحابية AWS، لتتيح للم�شتخدمني العرب االإطالع على 
مئات املنتجات ال�شحابية لل�رشكة بلغتهم االأم. ياأتي هذا مع خطة اأمازون 
الإتاحة خمدمات AWS يف البحرين �شمن ال�رشق االأو�شط لت�شاف اإىل 61 
اأمازون خمدماتها يف 20 منطقة جغرافية حول  اأخرى ت�شع فيها  منطقة 
لتعريب  العمل  لكنه على مايبدو قيد  بالكامل،  لي�س معّرباً  العامل. املوقع 
�شفحاته الداخلية، اإال اأن الواجهة الرئي�شية التي تعر�س منتجات ال�رشكة 

مبختلف ت�شنيفاتها معربة.
ناأمل اأن ت�رشع اأمازون وتعريب كامل موقعها و�شفحاته الداخلية التي ت�رشح 
من  تقدمه  ما  على  االإطالع  عملية  لتب�شط  الت�شعري  طريقة  اأو  املنتجات 

خدمات اأو �رشائها.

كيفية تفعيل و�صع التاأمني يف 
نظام الت�صغيل اأندرويد باي

نظام  من  التا�شع  االإ�شدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�شغيل 
امليزات  من  رائعة  جمموعة   Pie  9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، باالإ�شافة اإىل 
الت�شميم،  بع�س التحديثات املميزة يف 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�شغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�شع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�شم
 Lockdown التاأمني  و�شع  يتيح 
اخلا�شة  بياناتهم  حماية  للم�شتخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  االأ�شخا�س  من 
بالو�شول اأو الل�شو�س اأو حتى امل�شوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�شا�شة  على  االإ�شعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�شغيل اأدوات ا�شت�شعار 
على  التعرف  وميزة  االأ�شابع،  ب�شمات 
ال�شوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�شغيله ليجعل من امل�شتحيل اإلغاء 
حماية  م�شتوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�شع  اأن  من  الرغم  على 
م�شتخدماً  يكون  ال  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�شكل 
حلدوث  حت�شباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�شو�شيتك  يهدد  طاريء  �شيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�شع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�شغيل  نظام  من  اإ�شدار  باأحدث 
الذي  التا�شع  االإ�شدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�شم  يحمل 
الو�شع-  هذا  من  لال�شتفادة   9.0  Pie

الت�شغيل  لذلك حتقق من حتديث نظام 
اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأواًل 

التالية:
Settings انتقل اإىل االإعدادات•

واملوقع  االأمان  تبويب  على  •ا�شغط 
Security & Location

خيار  اإىل  ت�شل  حتى  لالأ�شفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �شا�شة  تف�شيالت 

screen preferences
املوجود  التبديل  زر  على  ا�شغط  •ثم 
 Show التاأمني  خيار  عر�س  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�شع  ا�شتخدام  كيفية 
الت�شغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�شع، �شيتم اإ�شافة 
اإيقاف  خيارات  اإىل   Lockdown زر 
الت�شغيل Power Off و اإعادة الت�شغيل 
 Screenshot و لقطة �شا�شة Restart
عند  تظهر  التي  القائمة  يف  املوجودة 
ال�شغط على زر الت�شغيل كما هو وا�شح 

يف ال�شورة التالية:

ما   Lockdown و�شع  تن�شيط  عند 
عليك �شوى التايل:

•ال�شغط مع اال�شتمرار على زر ت�شغيل 
هاتف اأندرويد

•ا�شغط على اأيقونة Lockdown من 
�شيذهب  وبعدها  �شتظهر  التي  القائمة 
القفل  �شا�شة  اإىل  الفور  على  هاتفك 
حتى  االإ�شعارات  جميع  اإخفاء  و�شيتم 
رمز  با�شتخدام  الهاتف  قفل  اإلغاء  يتم 

املرور

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �صركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�صاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �صارة بالهواتف الذكية 

oGo »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�صائيون اإن قرا�صنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�صلل وزراعة برامج �صارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�صا حتت ا�صم 
»Sonvpay«، يت�صلل عرب اإ�صعارات 

�صامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�صل 
تنبيها للم�صتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�صرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�صعر م�صتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�صيدة، ي�صتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�صائل 

.»SMS«
وي�صمح هذا الت�صلل اخلطري للهاكرز 

ب�صحب النقود مبا�صرة من ح�صاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�صه، لن يجد امل�صتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�صائل املر�صلة.

Kiwi اإزالة مت�صّفح

 

 من متجر غوغل بالي

اإىل  امل�شتند   Kiwi مت�شّفح  جذب 
النطاق  وا�شع  اهتماًما   Chromium
هذا  وات�شع  اأندرويد،  م�شتخدمي  بني 
بعد  وذلك  املا�شي،  ال�شهر  االهتمام 
اأن اأ�شاف الدعم الإ�شافات كروم �شطح 
من  التطبيق  اختفى  ذلك  بعد  املكتب، 

افرت�س  حيث  بالي،  غوغل  متجر 
دعم  ب�شبب  كانت  االإزالة  اأن  البع�س 
احلقيقي  ال�شبب  اأن  اإال  االإ�شافات، 
على  املت�شّفح  قدرة  هو  ذلك،  وراء 
ت�شغيل فيديوهات يوتيوب يف اخللفية، 
وهي وظيفة يفرت�س اأن تكون حمفوظة 
اال�شرتاك  مع  الر�شمي  يوتيوب  ملوقع 

املدفوع.
 Kiwi بالتايل يتبلور �شبب اإزالة مت�شّفح
ومع  غوغل،  ل�شيا�شة  فعلًيا  انتهاكه  يف 
يدعم  نف�شه  كروم  مت�شّفح  فاإن  ذلك 
ذلك  يف  مبا  الفيديو  مقاطع  ت�شغيل 
تفعيل  بعد  وذلك  اخللفية  يف  يوتيوب 

مت�شّفح  ا  اأي�شً املكتب”،  “�شطح  خيار 
Brave هو االآخر يت�شمن اإعداد حمدد 
لت�شغيل يوتيوب يف اخللفية، بالتايل من 
الناحية النظرية يجب حظر Brave من 

املتجر!
وا�شع،  نطاق  على  االأمر  اأخذنا  واإذا 
“التطبيقات التي يكنها ت�شغيل  مبعنى 
كٍل  حظر  �شيتم  اخللفية”،  يف  يوتيوب 
وغريها،  واأوبرا  وفايرفوك�س  كروم  من 
باأنه  املت�شّفح  عمل  فريق  اأ�شار  اأخرًيا 
غوغل حالًيا ترمُاجع �شبب االإزالة، وفور 
باملو�شوع  يتعلق  فيما  اأي جديد  وجود 

�شنمُ�شاركه معكم.

في�س بوك تطلع على من�صوراتك اخلا�صة لتدريب الذكاء 
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”في�سبوك“

توقيف اإعالن لرتامب 
ب�صبب لفظ بذيء

”بيزن�س  موقع  ن�رشه  جديد  تقرير  ك�شف 
اأن حملة دونالد ترامب  اإن�شايدر“ الأمريكي، 
لالنتخابات الرئا�شية الأمريكية 2020، دفعت 
من  بداأت  اإعالنية  حملة  مقابل  دولر  مليون 
اأكتوبر  من  الأول  حتى  املا�شي  �شبتمرب   24
على  حمتواها  معظم  يف  واعتمدت  اجلاري، 
الت�شليل واملعلومات اخلاطئة، ولكن كل هذا 
”في�شبوك“  �شيا�شة  بف�شل  الكرام  مرور  مر 
ين�رشه  الذي  املحتوى  مع  للتعامل  اجلديدة 
اأ�شار  التقرير  ولكن  املن�شة  على  ال�شيا�شيون 
اإىل اأن اأحد تلك الإعالنات مت وقفها لحتوائها 
الذي و�شف  ”عاهرة“  لفظ بذيء، وهو  على 
الدميوقراطي  الرئا�شي  املر�شح  املحتوى  به 

جو بايدن.
راجعت  ترامب  حملة  اأن  التقرير  واأو�شح 
الإعالن مرة اأخرى، وقامت با�شتبداله بادعاء 
غري مبني على دليل حول ا�شتعداد بايدن لدفع 
احلكومة  قيام  مقابل  لأوكرانيا  دولر  مليار 
باإقالة املحقق الذي يقوم بالتحقيق يف ن�شاط 

وممار�شات �رشكة ابنه.

املهرجان الدويل للمو�صيقى 
ال�صيمفونية باجلزائر  

فعاليات  باجلزائر  ال�شبت  اأم�س  انطلقت 
املهرجان الثقايف الدويل ال11 للمو�شيقى 
ك�شيف  م�رش  مب�شاركة  ال�شيمفونية 
اجلوق  تن�شيط  من  عر�س  بتقدمي  �رشف 
لطفي  بقيادة  اجلزائر  لأوبريا  ال�شيمفوين 
اأنا  ال�شوي�رشية-الكوبية  اأداء   و  �شعيدي 
الدين  عماد  اجلزائري  ال�شاب  و  ها�شلري 
ادوح و فرقة » رنيم« بقيادة وئام بن عمر 

حمودة اأمام جمهور غفري.
ي�شم  برنامج  اعداد  مت  ال�شدد  هذا  يف 
ع�رشين عر�شا خمتلفا لل�شهرة الفتتاحية 
لهذا املهرجان الذي �شيدوم اىل غاية 17 
بوعالم-ب�شايح  اجلزائر  باأوبريا  اأكتوبر 
بقيادة لطفي �شعيدي الذي ا�شتهل ال�شهرة 
بتقدمي » افتتاح، �شالم الفر�شان اخلفيفة« 
 « و    )1895-1819( �شوبي  فان  لفران�س 
تورييادور«   « و    «  2 رقم  يتبع  اأرلييزيان 
الرق�شة   « و   )1875-1838( بيزت  جلورج 
رقم 8« لأنطونني ليوبولد دفوراك )1841-

. )1904

العا�سمة

4 ماليري دج لتهيئة 
الطرقات 

مليار   4 بقيمة  مايل  تخ�شي�س غالف  مت 
بلدية  لطرقات  تهيئة  اأ�شغال  لإجناز  دج 
ح�رشية عرب عديد بلديات ولية اجلزائر، 
املدير  الأحد  اليوم  به  افاد  ح�شبما 
اإىل  م�شريا  العمومية،  لالأ�شغال  الولئي 
الداخل  نوفمرب  يف  و�شتنطلق  الأ�شغال 
واأو�شح عبد الرحمان رحماين يف ت�رشيح  
غالف  ر�شدت  اجلزائر  ولية  م�شالح  اأن 
مايل بقيمة 4 مليار دج )يف اطار �شندوق 
املحلية(  للجماعات  والت�شامن  ال�شمان 
تهيئة  عملية   77 ت�شمل  اأ�شغال  لإجناز 
و�شبه  ح�رشية  لطرقات  العتبار  واإعادة 
ح�رشية عرب 57 بلدية بالعا�شمة التي مت 
اأ�شغالها �شهر نوفمرب  ت�شجيلها و�شتنطلق 
الداخلو�شت�شمل هذه العملية، ي�شيف ذات 
امل�شدر، ع�رشنة واإعادة تاأهيل الطرقات 
العزلة عن  و �شق امل�شالك و فك  البلدية 
بع�س املناطق وكذا �شيانة عديد حماور 

الطرق الولئية. 

اأح�سن مزروق 

و  اجلامعية  الأ�شتاذة  عادت 
 « براهيمي  »جيجيقة  الكاتبة 
عن  الغياب  من  �شنوات   9 بعد 
فانون  فرانز   « برواية  التاأليف 
دار  عن  حديثا  ال�شادرة   «
بربج  والرتجمة  للن�رش  خيال 
فيها  غا�شت  والتي  بوعريريج 
باجلانب التاريخي معتمدة على 
منابع خمتلفة نهلت منها لأجل 
تقدمي �شخ�شية فانون من عدة 
وك�شحفي  كطبيب  زوايا، 
من  وكواحد  وكديبلوما�شي 
متيزوا  الذين  املفكرين  اأبرز 
بعمق اأطروحاتهم و�شجاعة يف 
املظاهر  من  للعديد  الّتحليل 
وال�شيا�شية  والثقافية  ال�شحية 

 ...
تتاألّف الّرواية من جانب تاريخي 

الذي  اخليايل  اجلانب  يغّذيه 
اتخذ من كتابات فرانز فانون 
لأجل  وهذا  احليوي،  الع�شب 
اجلنون  ظاهرة  اإىل  التطّرق 
ال�شتعمارية، حيث  احلقبة  يف 
يختلفون  ل  اجلنون  �شحايا 
الّتعذيب.  مراكز  �شحايا  عن 
يلتقي  فانون،  فرانز  رواية  يف 

مريامة  مع  احلاذق  الّطبيب 
التي يعاجلها على اثر ا�شابتها 
مع  كذلك  يلتقي  باجلنون... 
اأ�شماء مهّمة يف تاريخ الّن�شال 
التحرري: باتري�س امريلومومبا 
قائد حركة التحّرر يف الكونغو، 
فكرة  �شاحب  كوامينكروما 
رموز  واأحد  الفريقية  الوحدة 

غانا الثورية...
الطبيب  تكرمي  الّرواية  تروم 
ما  جزاء  وهذا  فانون،  فرانز 
من  اجلزائرية  للثورة  قدمه 
دعم ومتثيل دبلوما�شي مهيب. 
منفاه  من  ل�شتعادته  حماولة 
يف  مغرو�س  وهو  لزمه  الذي 
الطارف  يف  اجلزائر  اأر�س 
بالإ�شارة  واجلدير  حتديًدا. 
الثاين  العمل  هذا  يعترب 
»جيجيقة  اجلامعية  لالأ�شتاذة 
نزيف   « رواية  بعد   « براهيمي 
جائزة  على  احلائزة   « الرمانة 
علي معا�شي للمبدعني ال�شباب 
انفتحت  رواية  وهي   2010
الديني  الإرهاب  ظاهرة  على 
الكاتبة  �رشبت  وباملنا�شبة   ،
ال�شالون  يف  للقراء  موعدا 
ا�شدارها  لبيه  للكتاب  الدويل 

بالتوقيع .

  �ستكون حا�سرة يف �سيال القادم

الكاتبة "جيجيقة براهيمي " تكّرم فرانز فانون

على اإثر عملية نوعية الأمن والية اأدرار

حجز 10كلغ و 595.7 غ من الكيف 
و12.85 غ من م�صحوق القنب الهندي

امل�رشوع  غري  الإجتار  حماربة  اإطار  يف 
مكافحة  فرقة  متكنت   ، باملخدرات 
الولئية  للم�شلحة  التابعة  املخدرات 
يف  اأدرار  ولية  باأمن  الق�شائية  لل�رشطة 
من  كمية  حجز  الأخريين  من  اليومني 
معدة  من )110(�شفيحة  م�شكلة  املخدرات 
مقدر  اإجمايل  بوزن  بها  للمتاجرة  ومهيئة 
بـ 10كلغ و 595.7 غ من مادة الكيف املعالج 
مع  الهندي  القنب  م�شحوق  من  و12.85 غ 
اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�س  ثالثة  توقيف 
بناءا  العملية  جاءت  مابني 35 و 40 �شنة . 
حماولة  مفادها  موؤكدة  معلومات  على 
اإدخال كمية معتربة من املخدرات انطالقا 

باإجتاه  للوطن  الغربية  ال�شمالية  املدن  من 
اإنتهاج  اإثرها  على  ليتم   ، اجلنوبية  املدن 
حتديد  اإىل  اأف�شت  حمكمة  عمل  خطة 
توقيف  و  الإجرامية  ال�شبكة  افراد  مكان 
�شخ�شني م�شتبه فيهما يف حالة تلب�س على 
بعد  ليتم   ، ال�شياحية  املركبات  اأحد  منت 
تفتي�س املركبة حجز الكمية ال�شالفة الذكر 
و حتويلهم مبا�رشة اإىل مقر امل�شلحة على 
ذمة التحقيق مع توقيف �رشيك لهما يف وقت 
لحق، بعد ا�شتيفاء جميع اإجراءات التحقيق 
الأويل مت تقدمي امل�شتبه فيهم اأمام اجلهات 

الق�شائية املخت�شة.
اأحمد باحلاج 

متكنت م�شالح اأمن ولية تيارت موؤخرا من 
املتاجرة  يف  خمت�شة  وطنية  �شبكة  تفكيك 
من  كلغ   11 من  اأزيد  وحجز  باملخدرات 
ذات  به  اأفادت  ح�شبما  املعالج  الكيف 
العملية  اأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح  امل�شالح 
متت بناء على معلومات تلقتها فرقة البحث 
والتدخل التابعة مل�شلحة ال�رشطة الق�شائية 
حول  املا�شي  الأ�شبوع  تيارت  ولية  لأمن 
يف  املخدرات  ترويج  يف  خمت�شة  �شبكة 

عدد من الوليات اإنطالقا من ولية غليزان 
وتتخذ من ولية تيارت منطقة عبور.

و180  كلغ   11 وحجز  �شخ�شني  توقيف  ومت 
�شيارة  منت  على  املعالج  الكيف  من  غرام 
ببلدية الرحوية، كما اأ�شري اإليه وبعد حتويل 
لدى  التحقيق  قا�شي  على  الق�شية  ملف 
حمكمة تيارت، مت ايداع املوقوفني احلب�س 
املوؤقت بتهمة تكوين �شبكة اإجرامية لرتويج 

املخدرات.

تيارت: 

حجز اأزيد من 11 كلغ من الكيف املعالج 

البليدة

 توزيع اأكرث من 6000 
وحدة �صكنية 

من  م�شتفيد   6000 من  اأكرث  �شيت�شلم 
عرب  املنجزة  ال�شكنية  الربامج  خمتلف 
قبل  �شكناتهم  مفاتيح  البليدة  ولية  تراب 
عنه  اأعلن  ح�شبما  اجلارية،  ال�شنة  نهاية 

اأم�س الأحد  املدير الولئي لل�شكن 
توزيع  »�شيتم  اأنه  �شوي�شي  طارق  واأو�شح 
قبل نهاية ال�شنة اجلارية نحو 6277 وحدة 
�شكنية على امل�شتفيدين منها بحيث تندرج 
�شمن  ال�شكنات  هذه  من  الأكرب  احل�شة 
املوجهة  وكذا  الإيجاري  العمومي  �شيغة 
والبالغ عددها  اله�س  ال�شكن  على  للق�شاء 

4813 وحدة �شكنية«.

»هواوي«

 نتعر�ض ملليون هجوم 
اإلكرتوين يوميا

اأكد امل�شوؤول الأمني يف �رشكة هواوي »جون 
مليون  لنحو  تتعر�س  �رشكته  اأن  �شوفولك«، 
ت�شتهدف من خالله  يوميا،  اإلكرتوين  هجوم 
اأجهزة الكمبيوتر وال�شبكات اخلا�شة بها، ويف 
عن  نقل  اليابانية،  ال�شحف  يف  ن�رش  تقرير 
�شوفولك قوله اإن مثل الهجمات الإلكرتونية 
التي تعر�شت لها »هواوي« ترتكز يف الأغلب 
اأمر  الإنرتنت، وهو  بروتوكولت  على �رشقة 
ال�رشكات  من  واحدة  كونها  مفاجئا،  لي�س 
اجليل  �شبكات  جمال  يف  عامليا  الرائدة 
قد  كانت  ال�شينية  ال�رشكة  اأن  اإل  اخلام�س 
اتهمت احلكومة الأمريكية بت�شعيد الهجمات 
احلملة  من  كجزء  �شدها،  الإلكرتونية 
وا�شنطن،  ت�شنها  التي  واملكثفة  املنظمة 
الإلكرتوين  »فورب�س«  موقع  ذكر  ح�شبما 
اأن  »هواوي«  زعمت  املا�شي،  �شبتمرب  ويف 
واأجرب  هدد  الأمريكي  القانون  اإنفاذ  جهاز 
يف  وال�شابقني  احلاليني  املوظفني  واأغرى 
اإلكرتونية للت�شلل  ال�رشكة، كما نفذ هجمات 
املعلومات  واأنظمة  »الإنرتانت«  �شبكات  اإىل 

الداخلية يف ال�رشكة.

والأدباء  »الأدب  مو�شوع  �شي�شكل 
اأ�شغال  حمور  واملنهج«  الوظيفة  بني 
يف  البحث  مركز  ينظمها  علمية  ندوة 
والثقافية  الجتماعية  الأنرثوبولوجيا 
 ، بوهران  بال�شانية  القادم  الأربعاء 
ح�شبما علم اأم�س الأحد لدى املنظمني 
وحدة  تنظمها  التي  الندوة  هذه  وتاأتي 

البحث حول الثقافة والت�شال والآداب 
لإثراء  املركز  بذات  والفنون  واللغات 
»معجم  حول  الوطني  البحث  م�رشوع 
اأدباء اجلزائر يف القرن الع�رشين« الذي 
والبحث  التعليم  وزارة  عليه  ت�رشف 

العلمي ، وفق ذات امل�شدر.

االأربعاء القادم بوهران 

»الأدب والأدباء بني الوظيفة واملنهج« 
مو�صوع ندوة علمية 

روحاين
تك�صف  اأدلة  جمعنا 

ناقلتنا  مهاجمي 
جدة قبالة 

�رشح الرئي�س الإيراين ح�شن روحاين، باأن 
اأدلة تك�شف منفذي  طهران تو�شلت اإىل 
يف  الإيرانية  النفط  ناقلة  على  الهجوم 
البحر الأحمر يوم اجلمعة وقال روحاين 
يف اأعقاب حمادثات عقدها اأم�س الأحد 
الباك�شتاين  الوزراء  يف طهران مع رئي�س 
عمران خان، اإنه عر�س تلك الأدلة على 
�شيفه الباك�شتاين، م�شيفا اأن التحقيقات 
النتائج  اإىل  التو�شل  حتى  �شت�شتمر 
الأ�شا�شيني  املنفذين  وف�شح  النهائية 

للهجوم.
ناقلة  اأن  واأعلنت طهران يف وقت �شابق 
النفط الإيرانية Sabiti تعر�شت لهجوم 
قبالة  الأحمر  البحر  يف  ب�شاروخني 

�شواحل جدة.
الهجوم  اإن  الإيرانية  اخلارجية  وقالت 
عبور  قريبة« من خط  منطقة  »من  نفذ 
بالوقوف  جهة  اأي  اتهام  دون  الناقلة 
وراءه، يف حني نفت �رشكة ناقالت النفط 
اأن  الإيرانية تقارير اإعالمية نقلت عنها 

ال�شاروخني اأطلقا من ال�شعودية.

�صركة كبرية متول و�صول 
نيمار لريال مدريد

مدريد  ريال  رئي�س  برييز  فلورنتينو  جنح 
يف التو�شل اإىل اتفاق مع �رشكة »اأديدا�س« 
الأملانية ال�شهرية، للح�شول على م�شاعدة 
اإىل  نيمار  الربازيلي  �شم  �شفقة  يف  مالية 
�شيتوجب  التفاق  النادي امللكي ومبوجب 
التجارية  العالمة  �شاحبة  ال�رشكة  على 
دفع  الريا�شية،  التجهيزات  يف  العاملية 
مبلغ يرتاوح بني 70 و 80 مليون يورو للنادي 
امللكي، ما يجعل النادي ميلك املزيد من 
الفر�س للدخول يف مفاو�شات �شم مهاجم 
�شفقة  ت�شل  قد  اإذ  �شان جريمان،  باري�س 
مليون   200 اإىل  باري�س  عن  نيمار  رحيل 
النادي  مالكو  عليه  ي�رش  ما  وهو  يورو، 
 2017 �شيف  يف  للفريق  ان�شم  باأنه  علما 
من البار�شا مقابل 222 مليون يورو وارتبط 
الرحيل عن  باإمكانية  نيمار  الربازيلي  ا�شم 
النتقالت  فرتة  خالل  الباري�شي  الفريق 
ريال  من  ترقب  و�شط  املا�شية،  ال�شيفية 
مدريد وبر�شلونة الإ�شباين وترغب ال�رشكة 
الأملانية يف روؤية نيمار بالقمي�س الأبي�س 
لتوجه �رشبة قوية ملناف�شتها �رشكة نايكي 
الريا�شي  املدير  ليوناردو،  فاإن  باملقابل 
عقد  لتمديد  يخطط  جريمان،  ل�شان 
نيمار ملدة مو�شمني، وبالتايل فاإن ارتباط 
يف  �شينتهي  بباري�س  الربازيلي  الالعب 
ملوقع  وفقا   ،2022 من  بدل   2024 �شيف 
يف  ذلك  وياأتي  الفرن�شي   »Le10Sport«
ظل اأن العديد من التقارير �شبق واأكدت اأن 
نيمار يخطط لف�شخ عقده مع �شان جريمان 

يف ال�شيف املقبل.

»نا�شا«،  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  اأعلنت 
مكونا  الكويكبات  من  �رشبا  اكت�شفت  اأنها 
خالل  الأر�س  نحو  يتجه  كويكبا   16 من 
درا�شات  مركز  واأو�شح  اجلاري  الأ�شبوع 
 CNEOS«  « الأر�س  القريبة من  الأج�شام 
اأن كوكب الأر�س ي�شهد و�شول ما جمموعه 
من  بداية  قريبة،  م�شافة  اإىل  كويكبات،   7
اأكرب  »حجم  باأن  واأفاد  اأكتوبر   8 الثالثاء 
عن  يزيد  املجموعة،  هذه  بني  من  كويكب 
الهرم الأكرب من اأهرامات اجليزة«، لفتا يف 
الوقت ذاته اإىل اأن »هذه الكويكبات �شتقرتب 
اأن  اإل  للغاية،  اآمنة  مب�شافات  الأر�س  من 
الأر�س«.  من  للغاية  قريبا  �شيكون  اأحدها 
الكويكب  هذا  »�شيتخطى  املركز:  وتابع 
الأر�س من م�شافة ت�شل اإىل ما يقارب 351 
بني  امل�شافة  عن  قليال  يزيد  ما  ميل،  األف 
اأن »املجموعة  اإىل  الأر�س والقمر«، م�شريا 
التالية من الكويكبات اقرتبت من الأر�س يف 

وقت مبكر من �شباح الأربعاء 9  اأكتوبر.

وكالة نا�سا

 16 كويكبًا مدمرًا تتجه 
نحو الأر�ض
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