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ت�صلم املهام اأم�ص من الوزير 
ال�صابق حممد حطاب

برناوي يواجه حتديات 
كبرية على راأ�ش قطاع 

ال�صباب والريا�صة

بوزيان مهماه

 الطــــــبقة الـــــ�صـــيا�صـــــية
 مل تواكب  التزام اجلي�ش  

عرب 14 ميناء

 منع اليخوت و قوارب النزهة 
الفاخرة من ال�صفر   

عني قزام بتمرنا�صت

طرد 30 رعية اإفريقي بتهمة 
الإقامة غري ال�صرعية  

 .       اإ�صــــــــدار قـــــــرارات ل�صـــــــمان �صيـــــــر املــــــوؤ�صــــــــ�صات
 .        ريا�ش بن وادن: حذاري من تلغيم احلراك بعد ا�صتقالة الرئي�ش

ph/app.com
ph/app.com
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بيان لرئا�صة اجلمهورية يك�صف

ا�صتقالة رئي�ش اجلمهورية قبل نهاية عهدته النتخابية
�ص24+4



الوطني  الت�ضامن  وزيرة  اأ�رشفت 
غنية  املراأة  وق�ضايا  والأ�رشة 
اجلديد  املقر  تد�ضني  الدالية،على 
 ،)ADS( الجتماعية  التنمية  لوكالة 
كافة  على  يتوفر  اجلديد  املقر 

املالئمة  والإمكانيات  الظروف 
للعمل، يدخل يف اإطار حت�ضني ظروف 
الوكالة،  وموظفي  اإطارات  عمل 
وي�ضاهم يف تعزيز  �ضيا�ضة الوزارة يف 
تقدمي خدمة اأمثل للمواطن والطبقة 

املعوزة.
وتفقدت غنية الدالية املقر اجلديد، 
للظروف  ارتياحها  عن  عربت  حيث 
بروح  م�ضيدة  عليها،  يتوفر  التي 
العمال  بني  والتن�ضيق  الت�ضامن 

اإيجابا  انعك�ضت  والتي  والإطارات، 
تقدمها  التي  اخلدمات  نوعية  على 
للمواطن،  الجتماعية  التنمية  وكالة 
اأو  املحلي  امل�ضتوى  على  �ضواء 

املركزي.

قام بتحرير مئات الو�صفات الطبية و 
الأدوية ل�صحاياه

م�صاعد ممر�ض ينتحل �صفة طبيب و 
ين�صاأ عيادة طيلة �صنة بوهران

متكنت اأم�س، م�ضالح الأمن احل�رشي الرابع ع�رش بوهران من 

توقيف ثالثيني قام باإنتحال �ضفة طبيب و اأن�ضاأ منذ اأزيد من �ضنة 

عيادة طبية اإ�ضتقبل فيها مئات املر�ضى و قام بتحرير و�ضفات 

طبية و عالجات مدعيا اأنه طبيب عام، املتهم مت حتويله على 

قا�ضي التحقيق بالغرفة الرابعة مبحكمة اجلنح بوهران الذي 
اأودعه رهن احلب�س املوؤقت لغاية حماكمته .

حيثيات الواقعة اخلطرية هي تفطن املحققني اأن الطبيب املزيف 

الذي يحمل فقط �ضهادة م�ضاعد ممر�س حت�ضل عليها من املعهد 

ال�ضبه الطبي، قام رفقة �ضديقه الذي كان يعمل معه كم�ضري 

للعيادة، حتايلوا على مئات املر�ضى الزبائن و عر�ضوا حياتهم 
للخطر من خالل و�ضف الأدوية املختلفة .

و تبني من خالل التحقيقات التي قامت بها م�ضالح ال�ضبطية 

الق�ضائية اأن م�ضاعد املمر�س ل يوجد بالقائمة الوطنية لالأطباء 

العامون �ضواء لدى م�ضالح عمادة الأطباء اأو وزارة ال�ضحة و 

ال�ضكان، و بعدها مت ن�ضج خطة اأمنية حمكمة التنفيذ لإلقاء 

القب�س عليه يف حالة تلب�س و هو ي�ضتقبل املر�ضى بعيادته و 

يحرر و�ضفات طبية بختمه املزور ، و اأثناء م�ضار التحقيق اأقر اأنه 

لي�س بطبيب و اإمنا تخرج برتبة م�ضاعد ممر�س و عمل ب�ضيدلية 

خا�ضة لعدة �ضنوات و هو ما اأهله لتعلم الكثري عن جمال الطب و 
الأمرا�س و الأدوية املنا�ضبة لكل علة . 

اأ .ب

عني متو�صنت

حجز 1.1674 كلغ من الذهب غري املطابق 

اأ�صرفت عليه وزير الت�صامن غنية الدالية

)ADS( تد�صني املقر اجلديد لوكالة التنمية االجتماعية

خبر في 
صورة

عرب 14 ميناء

منع اليخوت و قوارب النزهة الفاخرة من ال�صفر   

داليا �صيح تتعاون مع كري�ض براون
اأعلنت الفنانة ال�ضابة داليا �ضيح عن تعاونها رفقة املغني العاملي 
كري�س براون، حيث ن�رشت �ضورة جتمعها باملغني الأمريكي عرب 

ح�ضابها يف موقع التوا�ضل الجتماعي »اأن�ضتغرام« وقالت اأنها �ضوف 
ت�ضاركه رمييك�س لأغنية »gotta have it all، والأكيد اأن م�ضاركة 
داليا �ضيخ للمغني العاملي يف اأغنية م�ضرتكة �ضوف يدعم ر�ضيدها 
الغنائي وهي التي تعترب من بني اأجمل الأ�ضوات الفنية ال�ضابة يف 

اجلزائر.

اأن�صار العميد يف غليان ب�صبب مركز التكوين
يعي�س اأن�ضار فريق مولودية اجلزائر غليانا كبريا بعد الت�ضمية التي اأطلقتها 
�رشكة �ضوناطراك على مركز التكوين اخلا�س بالفريق العا�ضمي والذي مت 

و�ضع حجر الأ�ضا�س اخلا�س بها اأول اأم�س يف بن عكنون، حيث اأقدم املدير 
العام ل�رشكة �ضوناطراك ولد قدور على و�ضع حجر الأ�ضا�س رفقة الوايل 
زوخ بت�ضمية مركز تكوين �ضوناطراك والذي اعتربه حمبو اللونني الأخ�رش 

والأحمر اأن الفريق لن ي�ضتفيد منه و�ضيوا�ضل البقاء دون مركز خا�س 
بالفريق باعتبار اأن املركز الذي �ضيتم ت�ضييده تابع لل�رشكة البرتولية.

البويرة         

انت�صار �صريع الإلتهاب الكبد  
الفريو�صي »البو�صفاير«

 ت�ضجل م�ضالح الفح�س الطبي كل يوم بالعيادات اجلوارية  
املتعددة اخلدمات العمومية بالبويرة  حالت التهاب الكبد 

الفريو�ضي من خمتلف اأنحاء بلديات الولية ،اإذ �ضجلت  خالل 
الثالثي الأول لهذه ال�ضنة ، اأكرث من 59 حالة من نوع » التهاب 

حاد « من البويرة ب 24 حالة ، الأخ�رشية 8 حالت ، تاغزوت 12 
حالة و البقية  قرية ثامر، ب�ضلول و حيزر ب�ضبب وجود بيكترييا يف 
املاء ال�رشوب ،الأمر الذي اأجرب م�ضلحة الوقاية ملديرية ال�ضحة 

اأن تتخذ اإجراءات  احرتازية ،وقائية اإ�ضافة للربنامج الوطني 
للتلقيح الأخري لفرتة 2019/2018  يف الو�ضط املت�رشر مع و�ضع 

تدابري وقائية  اإ�ضتعجالية يف نقاط جميع ت�رشب املاء ال�رشوب يف 
املناطق ال�ضكنية املعزولة و املرافق الرتبوية العمومية بالتن�ضيق 
مع م�ضلحة البلدية ، التطهري قبل  انتهاء العطلة الربيعية ورجوع 

التالميذ  اىل مقاعد الدرا�ضة  .

بولية  اجلمارك  عنا�رش  متكنت 
1كلغ  حجز  من  متو�ضنت  عني 
من  و15غ  الذهب  من  غ  و167.4 
الف�ضة الغري مطابقة ، كانت مهربة 
على منت مركبة فاخرة قادمة من 

جاءت  .  العملية  وهران  ولية 
م�ضتوى  على  امني  حاجز  اثر 
الطريق الوطني رقم 02 الرابط ما 
بني   وهران وعني متو�ضنت ، هذا 
وقد تبني اأن هذا الذهب املحجوز 

كما  القانوين   للعيار  مطابق  غري 
ان الدمغة املوجودة عليها  مزورة 
اأقيمت  يف  اأنها  ي�ضتبه  حيث    ،
ور�ضات �رشية ليزال التحقيق جار 
مع �ضاحب الب�ضاعة للو�ضول اإليها 

الكمية  اإىل  ت�ضاف  الق�ضية  هذه   ،
مبطار   حجزها  مت  التي  الهامة 
واأثارت  اأم�س  اأول  بلة  بن  اأحمد 

�ضو�رشة كبرية اأثناء التحقيق .
م.ب

م�صدر  اأم�س،  ك�صف 
الفدرالية  من  مطلع 
للموانئ  الوطنية 
البالغ  اجلزائرية 
اأنه  ميناء،   14 عددها 
اأوامر فوقية  اإ�صدار  مت 
اإبحار  مبنع  تق�صي 
جميع اليخوت و قوارب 
عرب  الفاخرة  النزهة 
اجلزائري  ال�صاحل 
ملكيتها  تعود  التي  و 
الأحيان  غالب  يف 
نافذة  ل�صخ�صيات 
خ�صو�صا  و  وزراء  من 
الأعمال  و  املال  رجال 

و  جنمهم  �صطع  الذين 
ال�صنوات  خالل  اأفل 

القليلة املا�صية .
امل�صدر  لذات  ا�صتنادا  و 
القوات  م�صالح  فاإن 
كذلك  تلقت  البحرية 
اأوامر  الأخرى  هي 
م�صددة  مبراقبة 
الوطنية  لل�صواحل 
و  الإقليمية  املياه  و 
توقيف اأي عملية اإبحار 
م�صبوهة لهته القوارب 
و اليخوت يف ظل انت�صار 
عن  موؤكدة  معلومات 
رجال  من  عدد  عزم 

مبالغ  تهريب  الأعمال 
من  معتربة  مالية 
العملة ال�صعبة للخارج 
ال�صواحل  نحو  حتديدا 

الإ�صبانية .
هته  اأن  بالذكر  جدير 
القوارب  و  اليخوت 
تقنيات  وفق  تعمل 
مزودة  و  حديثة 
مبحركات ذات اأح�صنة، 
ال�صفة  لبلوغ  تاأهلها 
للمتو�صط  ال�صمالية 
فرتة  يف  و  �صهولة  بكل 

زمنية وجيزة.
 اأ. ب

امل�صيلة 

اإنقاذ امراأة �صقطت يف بئر تقليدي بلحوامد
احلماية  وحدات  اأم�س،  متكنت، 
اإنقاذ  من  ببو�ضعادة  املدنية 
�ضنة   71 العمر  من  تبلغ  امراأة 

بعمق  تقليدي  بئر  يف  �ضقطت 
بلدية  معيزة  مبنطقة  مرتا،   30
امل�ضيلة  ولية  جنوب  احلوامد 

وقد جنحت الوحدة املذكورة يف 
لها  اأنه  غري  حية،  املراأة  اإخراج 
ك�ضور و ر�ضو�س ، ليتم نقلها اإىل 

م�ضلحة ال�ضتعجالت مب�ضت�ضفى 
بو�ضعادة .

عبدالبا�صط بديار

عني الو�صطالثالثاء 02  اأفريل  2019  املوافـق  ل24رجب 1440هـ 2
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انتقادات حادة لرتكيبتها

حكومة بدوي ومهمة تفكيك القنابل املوقوتة
لقيت حكومة بدوي انتقادا ورف�سا كبريا مبا�سرة بعد االإعالن عنها عرب مواقع التوا�سل االجتماعي، نا�سطون وفاعلون ي�ستغربون نوعية وم�ستوى 

الرتكيبة الب�سرية التي ت�سمنتها قائمة الوزراء اجلدد، ويحذرون من تداعيات هذا االإجراء الذي ال ي�ستجيب ملطالب احلراك ال�سعبي.

اإميان لوا�س

بن �سريط
ت�سكيلة احلكومة اجلديدة ا�ستفزاز 

لل�سعب اجلزائري 

اعترب املحلل ال�شي��شي بن �رشيط ب�أن ت�شكيلة 
لل�شعب  ا�شتفزاز  مبث�بة  اجلديدة  احلومة 
م�شتغرب�  الع�شكرية،  واملوؤ�ش�شة  اجلزائري 
التي  الب�رشية  الرتكيبة  وم�شتوى  نوعية  من 

ت�شمنته� ق�ئمة الوزراء اجلدد.
خ�ص  ت�رشيح  يف  اأم�ص  �رشيط  بن  اأ�ش�ر 
التي  اجلديدة  احلكومة  اأن  اإىل  به »للو�شط« 
عينه� بدوي اأول اأم�ص لقت رف�ش� �شعبي� بدليل 
خروج اأالف املواطنني يف م�شريات تعبريا عن 
رف�شهم لبدوي وحكومته، ق�ئال« فور االإعالن 
عن احلكومة اجلديدة خرج اأالف املواطنني 
الب�رشية  ال�ش�رع تنديدا بنوعية والرتكيبة  اإىل 
خ��شة واأن بدوي مرفو�ش� �شعبي� ح�شب اأغلب 

الالفت�ت التي حمله� ال�شعب يف احلراك ».
ثم  الذين  االأ�شخ��ص   « املتحدث  واأ�ش�ف 
تعينهم لي�شوا يف م�شتوى املرحلة التي تعي�شه� 
البالد، فرغم اأن هذه احلكومة موؤقتة ولي�شت 
امل�شتوى  بهذا  تكون  اأن  يعني  ال  لكن  دائمة 
ذلك  تبعي�ت  من  والتلق�ئي«، حمذرا  املتدين 
دولي� خ��شة اأن اجلزائر اأ�شبحت حمل اأنظ�ر 

بعد االأزمة واحلراك ال�شعبي الذي عرفته.
بني  �رشاع  وجود  عن  املتحدث  وك�شف 
ب�أن  مو�شح�  والرئ��شة،  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
هن�ك ت�ش�دم بني رغبة الق�يد �ش�لح يف تفعيل 
امل�دة 102 من الد�شتور، يق�بله� الرئ��شة التي 
لت�شتويل  م�شفرة  ر�ش�ئل  ومترر  تن�ور  الزالت 

على زم�م االأمور.

علي ربيج
 ال�سعب اجلزائري لن يعرتف بحكومة 

بدوي  

اأكد  ربيج،  علي  ال�شي��شي  املحلل  جهته  من 
ب�لت�شكيلة  يعرتف  لن  اجلزائري  ال�شعب  ب�أن 

ظل  يف  اأتت  الأنه�  بدوي  حلكومة  اجلديدة 
االأزمة التي تعرفه� البالد، م�شريا ب�أن احلراك 
يعترب ب�أن هذه احلكومة غري ق�درة على جلب 

احللول وال جدوى منه� على حد قوله.
اأو�شح علي ربيج يف ت�رشيح خ�ص به »الو�شط« 
والق�نونية  الد�شتورية  الن�حية  من  ب�أنه 
بوتفليقة اليزال رئي�ش� حتى 28 اأفريل، وتعيني 
بدوي للت�شكيلة اجلدية للحكومة هي ا�شتج�بة 
 ،« احلكومة  ت�شكيل  ب�إع�دة  الرئي�ص  ملطلب 
الدين بدوي وجد �شعوبة يف  ب�ن نور  م�شريا 
م�شتقلة  ب�شخ�شي�ت  احلكومة  هذه  ت�شكيل 
رف�شت  ال�شخ�شي�ت  »بع�ص  ق�ئال  وتوافقية، 
حم�شوبة  الأنه�  بدوي  حكومة  يف  امل�ش�ركة 

على النظ�م«.
واعرتف املتحدث ب�أن بدوي ف�شل يف تعيني 
ب�أن  مو�شح�  اجلديدة،  احلكومة  ت�شكيلة 
الأحزاب  تنتمي  تعيينه�  ثم  التي  ال�شخ�شي�ت 
املواالة، حممال بدوي م�شوؤولية االختي�رات، 
مت�ش�ئال »كيف لبدوي اأن ي�شلم هذه املن��شب 

ل�شخ�شي�ت العب غري را�ص عنه� ».
ومل يتوقع املتحدث الكثري من هذه احلكومة 
مو�شح�  بدوي،  بقي�دة  امل�شكلة  اجلديدة 
ت�شتغرق  ولن  االأعم�ل  ت�رشيف  ب�نه� حكومة 
الرئ��شية  االنتخ�ب�ت  وبعد  يوم،   90 من  اأكرث 

�شيتم اإق�لته�.
هده  على  كثريا  الرتكيز  املتحدث  ورف�ص 
انتق�د  من  م�القته  رغم  املوؤقتة  احلكومة 
الرتكيز  �رشورة  على  م�شددا  �شعبي،  ورف�ص 
ا�شتق�لة  الد�شتور،  من   102 امل�دة  بتفعيل 
�شخ�شية  تعيني  �ش�لح،  بن  ا�شتق�لة  الرئي�ص، 
االنتق�لية مع تنظيم  لقي�دة املرحلة  توافقية 
لتنظيم  انتخ�بية  هيئة  وتعيني  االنتخ�ب�ت 
اال�شتحق�ق�ت ومراقبته� تكون نزيهة و�شف�فة 

م�شتقلة عن وزارة الداخلية.
املوؤ�ش�شة  بني  �رشاع  وجود  املتحدث  ونفى 
بني  �رشاع  ك�ن  اإذا  ب�أنه  م�شريا  الع�شكرية، 
�ش�لح  بلق�يد  االحتف�ظ  يتم  كيف  االجنحة 
ن�ئب وزير الدف�ع، بل هي الفر�شة لال�شتغن�ء 
و  فقط  مواقف  م�ش�ألة  ب�أنه�  ،م�شريا  عنه� 

لي�ص م�ش�ألة �رشاع  

بن خالف
 م�سري حكومة بدوي متعلقة 

بوزيرها االأول 

العدالة  حزب  عن  الربمل�ين  الن�ئب  عرب 
والتنمية خل�رش بن خالف عن رف�شه لت�شكيلة 
حكومة بدوي، موؤكدا اأن بدوي مرفو�ص �شعبي 
يف امل�شريات، معتربا ب�ن هذا التعيني مبث�بة 

ا�شتفزاز لل�شعب واملوؤ�ش�شة الع�شكرية.

به  خ�ص  ت�رشيح  يف  خالف  بن  انتقد 
اجلدية  الت�شكيلة  الو�شط  ب�شدة  جريدة 
الوجوه يف  بع�ص  ب�ن  م�شريا  بدوي،  حلكومة 
�شواء  له�  المعنى  و  قيمة  ال  احلكومة  هذه 
والمتثل  املجتمع  يف  اأو  االخت�ش��ص  يف 
الت�شبيب يف هذه  ، م�شيف� » مل جند  ال�شعب 
وزير  بتعيني فك�هي  الت�شبيب  احلكومة  وهل 
لل�شعب  م�شتفزة  وجوه  بتعيني  ق�موا  بل   ،
اأين  املواالة  الأحزاب  ينتمون  وزراء  ،كم�  5 

هو اجلديد  ».
لن  بدوي  حكومة  ب�أن  املتحدث  واإعترب 
االأول  ت�أخر فهي متعلقة بوزيره�  لن  تقدم و 
مطلب  ن�ش�ند   « ،موؤكدا  �شعبي�  املرفو�ص 
ال�شعب  بذه�ب هذه الوجوه التي �شت�ش�هم يف 
يكون  توافقية  االزمة، ونط�لب بحكومة  بق�ء 
على راأ�شه� هيئة رئ��شية ورئي�ص دولة ي�رشف 
�ش�لح  بن  غري  من  االنتق�لية  املرحلة  على 

وبع�ص الوجوه املح�شوبة على النظ�م .«
د�شتورية  متمثلة  غري  قوى  املتحدث  واإتهم 
بتلغيم  وتقوم  اخلتم  متتلك  ب�أن  ح��شية  يف 
يك�بد  ال�شعب  ،وجتعل  املوؤ�ش�ش�ت  و  الوجوه 

اأخط�ءه� .
وح�شم  االأخرية  الكلمة  ب�أن  املتحدث  واأكد 
املوؤ�ش�شة  و  الرئ��شة  بني  املوجود  ال�رشاع 
،وهم�  اجلي�ص  و  لل�شعب  �شيعود  الع�شكرية 
من �شي�رشف على املرحلة االإنتق�لية وتنظيم 
ال�شعبية  االإرادة  فيه�  حترتم  انتخ�ب�ت 

واإ�شرتج�ع ال�شلطة امل�شلوبة .

بن فلي�س
ت�سكيل احلكومة اجلديدة لي�س �سوى 

جمرد »ريح يف ال�سبك«

اإعترب رئي�ص حزب طالئع احلري�ت، علي بن 
مبث�بة  اجلدية  احلكومة  “ت�شكيلة  اإن  فلي�ص، 
حتدي لل�شعب و مط�لب احلراك فهي ال تنم 
عن اأية اإرادة للتهدئة، معتربا ب�أنه� ف�شل اآخر 
نظ�م  نك�ش�ت  من  الطويلة  للق�ئمة  ي�ش�ف 
اأن تخلفه  و ال يرغب �شوى يف  �شي��شي منته 

الفو�شى والدم�ر”.
له  ب�أن  بي�ن  خالل  من  فلي�ص  اأو�شح  بن 
جمرد  �شوى  لي�ص  اجلديدة  احلكومة  ت�شكيل 
يف  “ب�لهراوة  �رشبة  اأو  ال�شب�ك”  يف  ريح 
الريح” من طرف نظ�م �شي��شي مل يعد يدري 

م�ذا يفعل و ال يعي م�آل ت�رشفه.
واأ�ش�ف يف ذات ال�شدد: »اإن اأقل م� ميكن اأن 
يق�ل، يف مو�شوع احلكومة هو اأن ت�شكيلته� مل 
ف�ل�شلطة  ب�لفعل،  و  الظروف،  اأف�شل  يف  تتم 
التي  ال�شخ�شية  اختي�ر  يف  توفق  مل  الق�ئمة 
و�شعته� على راأ�ص احلكومة بلجوئه� اإىل وجه 

من وجه النظ�م ال�شي��شي الق�ئم والف�قد لكل 
م�شداقية واملرفو�ص �شعبي�«.

وفتح املتحدث الن�ر على  خي�رات احلكومة 
االأول  الوزير  �شق  “لقد  ق�ئال:   ، اجلديدة 
طريقه نحو وظيفته اجلديدة بوا�شطة القمع 
الت�شييق  و  االجتم�عية،  للحرك�ت  املعمم 
الق�ئم،  النظ�م  ينقد  اأو  يع�ر�ص  من  كل  على 
االنتخ�بي  التزوير  عملي�ت  على  واالإ�رشاف 
ب�لقوانني  ا�شمه  ب�رتب�ط  كذلك  و  املمنهج، 
و  ب�الأحزاب  و  االنتخ�بي  ب�لنظ�م  املتعلقة 
االأكرث  القوانني  وهي  االنتخ�ب�ت؛  مبراقبة 
التعددية  ت�ريخ  يف  ت�شييق�  واالأكرث  جورا 
هذه  اإىل  ب�لنظر  و  عليه  و  ببلدن�  ال�شي��شية 
املوعود  التغيري  ي�شبح  فقط،  ال�شخ�شية 

جمرد خدعة جديدة و حيلة اأخرى”.
على  �شيع  اأن  »بعد  ق�ل  ذاته  ال�شي�ق  ويف 
ي�رش  عمره،  من  قيمة  �شنة  ع�رشين  البلد 
القوى  من  وحلف�ئه  الق�ئم  ال�شي��شي  النظ�م 
يف  ال�شري  موا�شلة  على  الد�شتورية  غري 
ال�شعب  ك�ن  حكومة  بتعيني  الطريق  نف�ص 
قبل  حتى  عليه�  حكمه  اأ�شدر  قد  اجلزائري 
�شلطوية  مم�ر�ش�ت  حق�  اإنه�  تُ�شكل.  اأن 
اأ�شبح  بحيث  املواطنني  ب��شتفزاز  متيزت 
يعرف عن هذه ال�شلطة اأن كل ا�شتفزاز منه� 
الوا�شح  و  فداحة.  اأكرث  اآخر  ب��شتفزاز  يتبع 
اأكرث  يتعلق  اجلديدة  احلكومة  ت�شكيل  اإن 
ال�رشعي  للغ�شب  مثري  ا�شتفزازي  بت�رشف 
الظرف  يقت�شيه�  التي  التهدئة  الإرادة  منه 
الراهن ال�شعب، وبهذا يكون النظ�م ال�شي��شي 
وحلف�ئه قد لوحوا ب�ال�شتمرار على ا�شتعم�ل 
ورقة التعفن اإىل اآخر م� ميكن ت�شوره من فعل 

مثري للتهكم وال�شخرية«.
حكومة  ت�شكيلة  االأف�ف��ص  ه�جمت 
احتق�ر  ب�أنه�  معتربا  اجلديدة،  بدوي 
وجت�هل املط�لب امل�رشوعة وامللحة جلميع 
من  ويك�فح  يطمح  الذي  اجلزائري  ال�شعب 

اأجل التغيري اجلذري لهذا النظ�م.
اإعالن  ب�أن  اال�شرتاكية  القوى  جبهة  اأ�ش�رت 
تنظيم  الإع�دة  يهدف  اجلديدة  احلكومة 
ب�لعمل  احلكومة  متهم�  ل�شفوفه�،  ال�شلطة 
ب�ملق�بل  ال�شعبي،  احلراك  اغتي�ل  على 
احلف�ظ  اإىل  اجلزائري  ال�شعب  احلزب  دعت 
مط�لبه�  اأجل حتقيق  من  التعبئة  ح�شد  على 

امل�رشوعة.

مو�سى تواتي
حكومة بدوي  �سكلية فقط لكي يتم 

جتنب الفراغ

الوطنية  اجلبهة  حزب  رئي�ص  جهته  من 

حكومة  ب�ن  اعترب  تواتي  مو�شى  اجلزائرية 
اأهمية له� ولن تكون لديه�  بدوي اجلديدة ال 
م�شريا  واملب�درات،  الوا�شعة  ال�شالحي�ت 
�شتنتهي  االأعم�ل  ت�رشيف  حكومة  ب�أنه� 

ب�نته�ء االنتخ�ب�ت الرئ��شية املقبلة.
به  خ�ص  ت�رشيح  يف  تواتي  مو�شى  واأ�ش�ر 
هي  بدوي  حكومة  ت�شكيلة  ب�أن  »الو�شط« 
الفراغ،  يتم جتنب  لكي  فقط  �شكلية  حكومة 
لي�ص  تعينه�  ثم  التي  ال�شخ�شي�ت  ب�ن  معتربا 
التي  االزمة  الإدارة  الك�فية  املوؤهالت  لديه� 

تتخبط فيه� اجلزائر.
عن  را�ص  غري  ال�شعب  ب�أن  املتحدث  واأكد 
احلكومة اجلديدة ويريد �شيء جديد، م�شددا 
على �رشورة تفعيل امل�دة 102 و امل�دتني 8 
و7 من الد�شتور، واخل�شوع الإرادة ال�شعب الأنه 

م�شدر ال�شلطة.

الغا�سي لونا�س
ت�سكيل احلكومة �ستتبعها خطوة 

ا�ستقالة الرئي�س

لون��ص  الغ��شي  الق�نون  يف  املخت�ص  اعترب 
بدوي  حكومة  الق�نونية  الن�حية  من  ب�أنه 
�شتتبعه�  ب�أنه  متوقع�  و�رشعية،  ق�نونية 
�شغور  ح�لة  واإعالن  الرئي�ص  ا�شتق�لة  خطوة 

املن�شب
به  خ�ص  ت�رشيح  يف  ون��ص  الغ��شي  اإنتقد 
بدوي،  حلكومة  اجلديدة  الت�شكيلة  »الو�شط« 
احلكومة  من  وجوه  ت�شمنت  ب�أنه�  م�شريا 
القدمية حم�شوبة على النظ�م جتعل املواطن 
له�  لي�ص  جديدة  و�شخ�شي�ت  مطمئن،  غري 
امل�شتقبل  يف  تخوف�ت  تطرح  �شعبي  امتداد 
ال�شعبي  احلراك  ب�ن  م�شريا  قوله،  حد  على 
احلكومة  ولهذه  االإجراءات  لهذه  راف�ص 

و�شي�شتمر يف م�شرياته .
من  اجلديدة  احلكومة  ب�أن  املتحدث  واعترب 
ال  واالنتف��شة  امل�شريات  و  احلراك  زاوية 
هذه   102 امل�دة  تفعيل  زاوية  ومن  حدث، 
انتخ�ب�ت  على  ت�رشف  اأن  ميكن  ال  الت�شكيلة 

نزيهة و نظيفة .
وتوقع املتحدث بعد اإعالن بدوي عن ت�شكيلة 

اإ�شتق�لة  خطوة  ،�شتكون  اجلديدة  احلكومة 
الرئي�ص واإعالن ح�لة ال�شغور.

اأحمد الدان
ال�سعب اجلزائري االآن يعترب ال�سلطة 

فاقدة لل�سرعية

البن�ء  حلركة  الربمل�نية  الكتلة  رئي�ص  اعترب 
بدوي  حكومة  ت�شكيلة  ب�أن  الدان  اأحمد 
الوزير  رف�ص  الأنه  ال�شعب  من  مرفو�شة 
االأول ون�ئبه ورف�ص »االأ�شربين« الذي يقدمه 
اأ�شح�ب اخل�م�شة كل مرة لل�ش�حة ال�شي��شية، 
الذي  لل�ش�رع  ا�شتفزاز  مث�بة  ب�أنه�  م�شريا 
يج�شده� يوم اجلمعة ب�شمل وا�شح. ق�ل اأحمد 
»الو�شط«  به  ت�رشيح خ�ص  االأم�ص يف  الدان 
ال�شلطة  يعترب  االآن  اجلزائري  ال�شعب  ب�أن 
ف�قدة  فقراراته�  وب�لت�يل  لل�رشعية،  ف�قدة 
لل�رشعية اأي�ش� ومن املفرو�ص اأن امل�دة 7من 
واأ�ش�ر  املرحلة.«  حتكم  التي  هي  الد�شتور 
للحكومة،  امل�شكلة  ال�شخ�شي�ت  ب�أن  الدان 
عينته�  التي  اجلهة  تريد  �شخ�شي�ت  هي 
�شي��شة  م�شمونه�  لل�ش�رع  بر�ش�لة  تبعث  اأن 
والقفز  االأم�م  اإىل  والهروب  الواقع  االأمر 
اجلزائري، مو�شح�  ال�شعب  مط�لب  على 
اأن يكون  االأعم�ل يجب  ب�أن حكومة ت�رشيف 

وزراءه� مقبولني.

لويزة حنون
ت�سكيلة بدوي مناورة حماولة جديدة 

الإنقاذ النظام

اعتربت رئي�شة حزب العم�ل لويزة حنون ب�أن ت�شكيلة بدوي 
عب�رة عن  من�ورة وحم�ولة جديدة الإنق�ذ النظ�م، م�شريا 
رئي�ص  اإىل  املن�شوبة  للرتقية  الف��شلة  العملية  هذه  ب�أن 
ال�شعب  اأغلبية  اإرادة  على  التف�ف  اإال  هي  م�  اجلمهورية 

املتمثلة يف طرد نظ�م ب�ل وغري �ش�لح.
»احلكومة  اأن  العم�ل  حلزب  ال�شي��شي  املكتب  واأ�ش�ر 

اجلديدة م� هي اإال نت�ج �شفقة �شي��شية  

 بوزيان مهماه

احلكومة احلالية اأمام طريق م�سدود
مهم�ه  بوزي�ن  االقت�ش�دي  اخلبري   انتقد 
�شح�لة احلكومة املعينة، واإن ك�نت حكومة 
اأن  ينبغي  ك�ن  اأنه  معتربا  اأعم�ل،  ت�رشيف 
التي  املرحلة  لطبيعة  نظرا  توافقية  تكون 
اجلمهورية،  رئي�ص  ا�شتق�لة  فيه�  يتوقع 
للتحرك ال�شتبداله� بحكومة كف�ءات،  داعي� 
اأحداث  نقطة  جعله�  من  حذر  ب�ملق�بل 
طرف  من  وال�شعب  اجلي�ص  بني  الوقيعة 
احلكومة  اأن  موؤكدا  الد�شتورية،  غري  القوى 
القطيعة  يف  »الف�شل  جتلي�ت  اإحدى  هي 
جميع�،  نتحمله  اأنن�  ق�ل  الذي  الف�شل«،  مع 
ف�لطبقة ال�شي��شية مل تكن يف م�شتوى مقرتح 
داعي�  ب�لد�شتور،  املتم�شك  الدف�ع  وزارة 
انتق�يل  م�ش�ر  اأر�شية  القرتاح  العدالة  اأ�رشة 
ود�شتورية  ق�نونية  تخريج�ت  على  مبني 

�شليمة.
اأو�شح اخلبري االقت�ش�دي بوزي�ن مهم�ه، يف 
ت�رشيح لـ«الو�شط« ب�أن احلكومة اجلديدة قبل 

مذكرا  ال�شي�ق،  ال�شتح�ش�ر  حتت�ج  تقييمه� 
الوطنية،  ال�ش�حة  على  املب�درات  بطرح 
ج�ءت  والتي  ملب�درتهم،  ب�ل�شورة  ع�ئدا 
الدميقراطي  لالنتق�ل  »مب�درة  عنوان  حتت 
 ،102 امل�دة  تفعيل  مع  واالآمن«،  ال�شل�ص 
والذه�ب ال�شتق�لة رئي�ص اجلمهورية بخروج 
من  تعفي  اإجراءات  جملة  ت�شبقه�  م�رشف 
وتن�شيب   ،104 امل�دة  ط�ئلة  حتت  الوقوع 
حكومة حتظى ب�لثقة واإ�شن�د احلراك ق�درة 
على ت�رشيف االأعم�ل لغ�ية انتخ�ب الرئي�ص 
يرف�شه  م�  وهو  يوم�،   90 اجلديد يف ظرف 
ك�ن  واإن  كف�ءات،  حلكومة  ويدعو  احلراك 
خالل  الكف�ءات  حرق  لعدم  دع�  بوزي�ن 
حكومة ت�رشيف االأعم�ل احل�لية واالحتف�ظ 
ج�ءت  الوجوه  اأن  اإال  املقبلة  للمرحلة  به� 

ب�شح�لة كبرية.
جمل�ص  رئي�ص  تغيري  �رشورة  اأو�شح  كم� 
االأمة، واملجل�ص الد�شتوري لرف�ص احلراك 

 )+102( امل�دة  اأ�شموه�  اأنهم  لهم�، م�شيف� 
اإىل اأنه� ت�شمية رمزية كون امل�دة حتت�ج اإىل 
احلكومة  بذه�ب   104 ك�مل�دة  اأخرى  مواد 
و8   7 مع  اأعم�ل،  ت�رشيف  حكومة  وجميء 
ومه�م  ب�شالحي�ت  اخل��شة   28 وامل�دة 
الّدف�ع   « اإط�ر  يف  و�ش�من  كمرافق  اجلي�ص 

عن ال�ّشي�دة الوطنّية التي هي ملك لل�ّشعب«
ال�ش�حة  على  ك�نت  التي  للمب�درات  وع�د 
اأعقبته� ا�شتج�بة  من بينه� مب�درتهم، والتي 
الطبقة  اأن  ب�ملق�بل  بح�شبه،  اجلي�ص 
ال�شي��شية من بينه� االأحزاب بقيت متمرت�شة 
خلف مب�دراته� املغلقة وطروح�ته� التقليدية 
الفر�شة كي تتج�وب مع خط�ب  ومل ت�شتغل 
املخ�رج  على  وت�أكيده  الوا�شح،  م�ر�ص   30
الق�نونية والد�شتورية، اإال اأنه� مل تتحرك ومل 
يتم الذه�ب للتف�و�ص بل حتى احلراك يخّون 
كل من يتوا�شل مع اجله�ت احل�كمة وب�لت�يل 

التخوف من اأية خطوة.

 
الطبقة ال�سيا�سية مل 
تواكب التزام اجلي�س

 
غري  للقوى  جتلّي  حكومة  اأنه�  اأ�ش�ف  كم� 
اجلي�ص  بني  الوقيعة  اأرادت  التي  الد�شتورية 
وال�شعب، واإث�رة ت�ش�وؤالت كيف خط�ب قوي 
اإىل  يُف�شي  م�ر�ص   30 بت�ريخ  للجي�ص  جدا 
بح�شبه  ج�ءت  والتي  هزيلة،  حكومة  هكذا 
على  املدنيني  طرف  من  الرد  عدم  نت�ج 
راأ�شه� الطبقة ال�شي��شية، التي ك�ن ينبغي اأن 
تتحرك بدل التم�شك مبب�درات حزبية تفتقر 
لعمق احلراك الوطني، مو�شح� اأنه ينبغي بهم 
كون  اجلي�ص،  موؤ�ش�شة  انتظ�ر  بدل  التحرك 
االأخرية األقت الورقة اإال اأنه مل يتم التدارك 
من طرف ال�شي��شيني، رادا على �شوؤال مل�ذا 
قبل مبن�شب ن�ئب ويزر الدف�ع، ب�أنه حف�ظ 

املن�شب  رف�ص  فلو  الد�شتوري  امل�ش�ر  على 
اآخر،  عن  �شتبحث  الد�شتورية  غري  ف�لقوى 
وب�لت�يل الوقيعة مع وزارة الدف�ع، معتربا يف 
دراية  على  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأن  تقديره 
بهذه التف��شيل وتعمل على تفويته�، حمذرا 
من جتلي�ت نواي� القوى الغري الد�شتورية التي 

قد تت�شبب يف حرق البلد قبل الرحيل، مط�لب� 
ب�رشورة ا�شتح�ش�ر الوعي والتحلي ب�لفطنة، 
كل  بنج�ح  وجي�ص(  )�شعب  متحدين  لنتج�وز 
الغد،  جزائر  لره�ن�ت  ون�شتجيب  التحدي�ت 

جزائر الدولة الوطنية اجلديدة.
�سارة بومعزة
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ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اعترب 
اجلزائر  بجامعة  الدولية  والعالقات 
خطوة  اأن  عقون،  بن  عي�سى   3
لعمامرة  رمطان  عن  ال�سلطة  تخلي 
كمن�سب نائب الوزير الأول، ي�سب يف 
اإطار ال�ستجابة لطلبات ال�سعب التي 
طالبت باإقالته، الذي اأعلنوا رف�سهم 
له بعد حملة الزيارات حتى واإن كانت 
حتركاته لو�سعهم يف �سورة الأحداث 
اإل اأنها اعتربت تدويال للق�سية، وهو 

ما مت ال�ستجابة له.
واإن  الوجوه  طبيعة  بخ�سو�ص  اأما 
اأنها خرجت عن اإطار التحزب،  اأكد 
الولءات  على  بناء  جاءت  اأنها  اإل 
ومل  جمملها  يف  وال�سداقات 
الوجوه  عدا  الكفاءات،  على  تبنى 
اأو  الدينية،  ال�سوؤون  املعروفة كوزير 
حممد عرقاب كوزير للطاقة، ووزير 
املالية حممد لوكال، واإن كان الأخري 
الدينار خالل  انهيار  م�سوؤولية  حمل 
اجلزائر،  بنك  كمحافظ  من�سبه 
جاءت  اأخرى  �سخ�سيات  اأن  مقابل 
ال�سخ�سية، على  العالقات  بناء على 

املوارد  ووزير  الثقافة،  وزيرة  غرار 
نافذة  ب�سخ�سيات  املائية وعالقات 

يف عامل املال.
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بخ�سو�ص  اأما 
وزير  نائب  من�سب  على  والباقاء 
الدفاع لأحمد قايد �سالح، فقال اأن 
ال�سيا�سية تقت�سي  التجاذبات  طبيعة 
ك�سفت  املوؤ�س�سة  اأن  قائال  ذلك، 
امل�رشوع  على  النقالب  م�رشوع 
اأ�سخا�ص،   3 قاده  الذي  الد�ستوري 

خالل  من  اإعالميا  تداولهم  ورغم 
خمابراتية  �سخ�سيات  مع  اللقاء 
الفرن�سي مل  الطرف  اأن  اإل  فرن�سية 
يرد، وهو ما يدفع اأكرث باجتاه تاأكيد 
الدبلوما�سية. واأ�ساف  لغة  اخلرب يف 
اأنه ل ميكن امل�سا�ص مبن�سب نائب 
كونها  احلكومة  يف  الدفاع  ويزر 
ال�سامنة لالأمن وال�سلم يف اجلزائر، 
وهي فرتة موؤقتة، كما اأنها تعني اأنه 
حتى من يحتكرون با�سم الرئي�ص اأنهم 

ف�سلوا عدم احداث �رشخ كبري، وبقاء 
قايد �سالح ل يعني اأنه را�سي عنهم 
اأو مت التفاق ولكن يف ظل املوازنات 
القائمة، خا�سة اأن الرئي�ص يف و�سع 
�سحي ل ي�سمح له بالعمل حاليا. كما 
رجح حدوث ا�ستقالة الرئي�ص قريبا، 
املتعلقة  و8   7 املواد  خطوة  كون 
خلطوة  والو�سول  ال�سعب  ب�سلطة 
�سيا�سية  قرارات  ت�سبقها  ال�ستقالة 
جمل�ص  حل  الرئي�ص:  با�سم  مت�سي 
الوطني،  ال�سعبي  واملجل�ص  الأمة، 
واملجل�ص الد�ستوري واإ�سدار قانون 
العليا  والهيئة  لالنتخابات  ع�سوي 
امل�ستقلة ملراقبة النتخابات، اأي كل 
ما حتتاجه  حكومة بدوي النتقالية، 
توفري  حالة  يف  اأنه  اعترب  حني  يف 
وجلنة  لالنتخابات  ع�سوي  قانون 
وجمل�ص  ت�رشيعية  وهيئة  م�ستقلة 
رئا�سي ميكن اأن تكون هناك ف�سحة 
احلكومة  جدوى  عدم  مقابل  اأمل 
ت�رشيف  حكومة  كونها  احلالية 
تقنية  حكومة  واأنها  غري،  ل  اأعمال 
الرف�ص بخا�سة �سحالة  واإن عرفت 
واجهة  تبقى  اأنها  اإل  معينة،  وجوه 
بدور ت�رشيف الأعمال ريثما تنتخب 

الهيئات الر�سمية الد�ستورية.

من املنتظر اأن ت�سهد الأحزاب ال�سيا�سية 
الأرندي  و  الأفالن  اأحزاب  ل�سيما   ،
تغيريات عميقة �ستم�ص قيادتها ، وذلك 
احلا�سلة  ال�سيا�سية  التمخ�سات  ظل  يف 
ويف   ، الأخرية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  قي 
املوجود،  ال�سعبي  احلراك  اأي�سا  ظل 
الأحزاب  هذه  ت�سهد  اأن  املنتظر  فمن 
و  الأفالن  القويان  احلزبان  ل�سيما   ،
اإن   ، الواجهة  الأرندي عدة تغيريات يف 
اأو عمليات  نقل زلزل داخل احلزب  مل 

ت�سحيحية.
، ل�سيما  ذلك  على  تدل  املوؤ�رشات  كل 
الوطني  املن�سق  �سد  التحركات  بعد 
الأخري  هذا   ،   بو�سارب  معاذ  لالأفالن 
�سده  ت�سحيح  عملية  ترتاكم  الذي 
يف  القيادييون  من  العديد  يقودها 
اأمت  ، هم يف  الثقيل  الوزن  الآفالن ومن 
ال�ستعداد اإىل افتكاك الأفالن ، ل�سيما 
ظل  يف  الأفالن  مكانة  تقهقرت  بعدما 

اأ�سبحت  و   ،ّ الأخري  ال�سعبي  احلراك 
حمل ا�ستياء من ال�سعب بعد ت�رشيحات 

ومواقف بو�سارب .
الأفالن  اأبناء  بتحريك  عجل  هذا  كل 
من  نوعا  ميلكون  والذي   ، احلقيقيني 
الت�سحيحية  عجلة  حتريك  امل�سداقية 
حتقيق  قبل  الواجهة  يف  الآفالن  لبقاء 
اأهداف و�سفت باخلبيثة تدعو اإىل و�سع 

الأفالن يف املتحف .
على  القيادات  من  العديد  خرجة  ولعل 
ومدين  وبومهدي  بوحجة  ال�سعيد  غرار 
اأع�ساء  من  القيادات  من  والعديد  حود 
الإطار  هذا  يف  تدخل  املركزية  اللجنة 
يف  العدالة  �سري  نحو  ثقة  بعد  ل�سيما 
�ساحلهم ، �سف اىل ذلك مواقف هوؤلء 
ت�سجيع  من  املركزية  اللجنة  اأع�ساء 
لبيان اجلي�ص وتطبيق املادة 102، على 
كانت  التي  بو�سارب  معاذ  قيادة  عك�ص 
من  حتى  اأو  احلراك  من  �سواءا  باهتة 

دعوة اجلي�ص اىل تطبيق املادة 102.
يف  يقع  اأن  املتوقع  من  ال�سيء  نف�ص 
العديد  خرجت  حيث   ، الأرندي  حزب 
اأحمد  برحيل  تطالب  ال�سخ�سيات  من 
اأويحيى الأمني العام و�سحب الثقة منه ، 
يف ظل تغري 180درجة يف مواقف الأرندي 
على ل�سان ناطقه الر�سمي �سهاب �سديق 
اإىل  و�سارع  التيار  فهم  اأنه  يبدو  الذي   ،
التخلي عن فكرة ال�ستمرارية ، رغم اأن 
البع�ص اعتربه متوقع فقط نع احلراك ، 
الأرندي مع  اأن احلقيقة هو متا�سي  اإل 
القوى اجلديدة يف ال�ساحة ال�سيا�سية .

وبالرغم اأن بلقا�سم مالح هو الآخر قد 
دعا اإىل ت�سحيحية �سد اأحمد اويحيى ، 
لكن ت�سحيحية مالح لن تكون ناجحة ، 
كونها مدفوعة ، و اأن مالح ياأخد الأوامر 

من جهة ل تخدم احلراك ال�سائر .
ومثلما �سيقع يف الأفالن ، من املنتظر 
الأرندي  يف  اأخرى  ت�سحيحة  تقع  اأن 

تقودها �سخ�سيات ذات م�سداقية وذلك 
قبل   ، تواجدها  على  احلفاظ  اأجل  من 
خرجات  ولعل   ، مالديها  كل  تفقد  اأن 
�سهاب تدخل يف هذا الإطار ، حيث من 
اأمينا  �سديق  �سهاب  يكون  اأن  املحتمل 
عاما لالأفالن ، خلفا لأحمد اويحيى ، اأو 

ا�ستبدال اويحيى ب�سخ�سية اأّخرى .
اأحزاب  �ستم�ص  التغيري  رياح  اأنه  كما 
م�سداقيتها  على  مامل حتافظ   ، اأخرى 
تتعامل  كيف  تعرف  اأو   ، متوقعاتها  و   ،
يف   ، الأخرية  ال�سيا�سية  العوا�سف  مع 
ظل توقعات باندثار الكثري من الأحزاب 
اأي  متلك  ل  اأنها  تاأكد  التي  املجهرية 
دور يف املجتمع �سواء يف املوالة اأو يف 
املنظمات  تغيريات يف  مع   ، املعار�سة 
نقابية  راأ�سها  على  والتي  اجلماهريية 
الذي  ال�سعيد  �سيدي  برئي�سها  العمال 

يعي�ص بيته هو الآخر فو�سى عارمة .
ع�صام بوربيع

ريا�ص  ال�سيا�سي  لل�ساأن  املتابع   اعترب 
لتلغيم  جاءت  بدوي  اأن حكومة  وادن،  بن 
احلراك بعد ا�ستقالة الرئي�ص، واأنها جاءت 
عقب التهديدات القوية لبيان وزارة الدفاع 
جاءت  اأنها  قال  حني  يف  مار�ص،   30 يف 
ا�ستفزازية من ناحية �سعف التمثيل واأنها 
نطاق حتكم  �سمن  البقاء  اإطار  يف  ت�سب 
القوى غري الد�ستورية، متوقعا ردودا قوية 

عليها من طرف احلراك واجلي�ص.
بن  ريا�ص  ال�سيا�سي  لل�ساأن  املتابع  راأى 
وادن اأن حكومة بدوي املعينة م�ساء اأول 
من  جهتني،  من  لها  النظر  ميكن  اأم�ص، 
جهة ال�سكل ومن جهة امل�سمون، فاعترب 
اأعمال،  �سكليا حقا حكومة ت�رشيف  اأنها 
وحتى  النا�ص،  م�سالح  تتعطل  ل  حتى 
يف  الدولة،  موؤ�س�سات  �سريورة  ن�سمن 
ناحية  من  بح�سبه  الإ�سكالية  مكمن  حني 
ال�سيد  يُوا�سل  كيف  مت�سائال  امل�سمون، 
نورد الدين بدوي مهامه على راأ�ص حكومة 
بعد الر�سالة الأوىل لرئي�ص اجلمهورية من 
والذهاب  جديدة  حكومة  ت�سكيل  اأجل 
رف�ص  اأ�سال  واحلراك  وطنية،  ندوة  اإىل 

القرتاحات، ل يريد اأي وجه من الوجوه 
القدمية اأن ت�سرّي هذه املرحلة.

»الو�سط«  ت�رشيح  يف  وادن  بن  واأ�ساف 
اأنه كان من الأجدر خا�سة بعد ر�سالة 30 
�سديدة  كانت  التي  الأركان  لقائد  مار�ص 
 8،7،102 املادة  تطبيق  ب�رشورة  اللهجة 
القبول  اأول توافقي، يلقى  اأن ن�سهد وزير 
�سالحيات  له  تكون  الأطراف،  من جميع 
يف  تكون  التي  تلك  خا�سة  الوزراء  تعيني 
الواجهة عند تنظيم اإنتخابات رئا�سية مما 
وامل�سداقية  ال�سفافية  للرئا�سيات  يعطي 
عنّي  من  اأن  معتربا  ال�سعب،  يطلبها  التي 
يرى  ول  ي�سمع  ل  اأنه  اإما  احلكومة،  هذه 
اأنه  اأو  ال�سارع،  به  يطالب  وما  يحدث  ما 
واأن  ال�سدام  يف  يرغب  نرج�سي  �سخ�ص 
يريد  وبذلك  �سوته،  فوق  �سوت  يعلو  ل 
الرئي�ص  ا�ستقالة  -بعد  البلد  يدخل  اأن 
املرتقبة-: »يف اأزمة كبرية، اأزمة �رشعية، 
واأزمة من يعني من؟!. فحكومة مثل هذه 
بل  ال�سلمية،  احلراك  مطالب  حتقق  ل 
واإدخاله يف  تلغيمه وتفجريه  �ستعمل على 

نقا�ص طويل ومعقد.« 

اأن املتمعن يف   واعترب حمدث »الو�سط« 
ميكن  بدوي  حلكومة  امل�سكلة  العنا�رش 
حقيقية،  اأزمة  يف  ال�سلطة  باأن  يدرك  اأن 
واأنها مل ت�ستطع مع قوة احلراك اأن تعنّي 
عنا�رش ميكنهم اأن ي�سرّيوا مرحلة اإنتقالية، 
ول  احلراك  من  خائف  الكل  اأن  مو�سحا 
يريد اأن يكون ورقة »حمروقة« يف الوقت 
يف  جاءت  حكومة  هي  وبالتايل  الراهن، 
اللحظات الأخرية،« اأعتقد اأنها جاءت بعد 
التهديد ال�سديد الذي جاء يف ر�سالة قائد 
انطباعا  تعطي  واأنها  الأخرية،  الأركان 
هو  يزال  ما  احلقيقي  املتحكم  اأن  على 
يعتربها  مل  باملقابل  اجلمهورية«،  رئي�ص 
العنا�رش،  نوعية  ناحية  ا�ستفزازية  من 
بع�سهم مثال قليلو اخلربة والبع�ص الآخر 
هي  واإمنا  الثاين،  ال�سف  من  اإداريون 
التمثيل  قوة  اإىل  تفتقد  لأنها  ا�ستفزازية 
وبالتايل فهي يف يد القوى غري الد�ستورية 
لت�سل بها اإىل ما تخطط له ولي�ست ممثلة 
عن احلراك اأو على اأقل تر�سي احلراك، 
على  وعنيف  قوي  فعل  رد  توقع  حني  يف 
هذه احلكومة اجلمعة القادمة، وكذلك رد 

فعل اآخر من موؤ�س�سة اجلي�ص حل�سم الأمور 
نهائيا وبالتايل ا�ستقالة رئي�ص اجلمهورية 
والوفد املرافق له اأو اإعالن �سغور من�سب 

الرئي�ص يف ال�ساعات القادمة.
�صارة بومعزة 

عي�صى بن عقون:

م�صريهما على كف عفريت

ريا�ض بن وادن:

�صارة بومعزة

التخلي عن لعمامرة ا�شتجابة للرف�ض ال�شعبي

الأفالن و الأرندي يعانيان من �شياع البو�شلة

حذار من تلغيم احلراك بعد ا�شتقالة الرئي�ض

فيما مت منعهم من ال�صفر

التحقيق مع رجال اأعمال ي�شتبه يف �شلوعهم 
بق�شايا ف�شاد و تهريب اأموال اإىل اخلارج

حممد لوكال من بنك اجلزائر اإىل وزير املالية

عينت حكومة بدوي الأخرية، حممد لوكال وزيرا 
للمالية، حيث �شغل من�شب حمافظ لبنك اجلزائر

ممثلة عن 6 واليات

�شيوخ ال�شاذلية يدعون بوتفليقة 
لو�شع اجلزائر باأيد اأمينة

ق�ساء  جمل�ص  لدى  العامة  النيابة  ك�سفت 
اجلزائر اأم�ص ، عن فتح حتقيقات ابتدائية يف 
ال�سعبة،  بالعملة  اأموال  وتهريب  ف�ساد  ق�سايا 
النيابة  عن  �سادر  بيان  وجاء يف  الوطن  خارج 
العامة لدى جمل�ص ق�ساء اجلزائر اأنه ” عمال 
باأحكام املادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات 
اجلزائرية املعدل واملتتم، تعلم النيابة العامة 
اأنه  العام  الراأي  اجلزائر  ق�ساء  جمل�ص  لدى 
�سيتم فتح حتقيقات ابتدائية يف ق�سايا ف�ساد 
خارج  اإىل  ال�سعبة  بالعملة  اأموال  وتهريب 
اأنه  للو�سط،  م�سادر  اأكدت  الوطني  الرتاب 
من  جمموعة  حتمل  ا�سمية  قائمة  حتويل  مت 
اجلزائر،  يف  البارزة  ال�سخ�سيات  كبار  اأ�سماء 
تن�ص على عدم  والأعمال  املال  اأ�سحاب  من 
ال�سماح لهم من مغادرة الرتاب الوطني و يذكر 
يف  ممثلة  العمومية  والأ�سغال  النقل  وزارة  اأن 
مينع  قرارا  اأ�سدرت  املدين  الطريان  مديرية 

اإقالع كل الطائرات اخلا�سة يف اجلزائر.

عبد العايل رزاقي :
فتح التحقيقات جاءت بطلب من 

اجلي�ض

رزاقي  العايل  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  ك�سف 
امللفات  تفعيل  يعني  اأولية  حتقيقات  فتح  اأن 
هذا  اأن  اأو�سح  و  فتحها  اإعادة  و  املجمدة 
وقال املحلل  الإجراء جاء بطلب من اجلي�ص 
مع  ات�سال  يف  رزاقي  العايل  عبد  ال�سيا�سي 
جريدة الو�سط اأن جماعة الق�ساة التي ان�سمت 
لتفعيل  حافزا  كانت  ال�سعبي  احلراك  اإىل 
الإجراء  هذا  اأن  اأ�ساف  و  املجمدة  امللفات 
ياأتي كذلك على خلفية حماولة رجل الأعمال 
علي حداد مغادرة الرتاب الوطني بجواز �سفر 
الأمنية  بال�سلطات  الذي عجل  الأمر  بريطاين 
حتمل  اإ�سمية  قائمة  اإ�سدار  اإىل  اجلزائر،  يف 
اأ�سماء كبار رجال املال والأعمال يف اجلزائر 
مغادرة  من  يف  لهم  ال�سماح  عدم  على  تن�ص 
الرتاب الوطني ومن جهة اأخرى ك�سف املحلل 
الذي  للجي�ص  الأخري  البيان  باأن  ال�سيا�سي 

و102  و8   7 املادة  من  كل  بتفعيل  فيه  طالب 
�رشا  اجتمعت  �سيا�سية  جمموعة  اإىل  ي�سري 
لتثري بالبل �سد املوؤ�س�سة الع�سكرية و اأ�ساف 
اأن الجتماع وقع يف موريتي بالقرب من منزل 
اأوهموا  املجتمعني  اأن  رزاقي  ك�سف  و  زروال 
الت�ساور  �سياق  يف  يدخل  الجتماع  اأن  زروال 
بينه ،و بني املوؤ�س�سة الع�سكرية ،و اأردف ذات 
اأنهم  اكت�سف  زروال  دخل  ملا  اأنه  املتحدث 
خدعوه خرج من الجتماع و عاد اإىل بيته كما 
اأ�ساف اأن زروال ل يزال يف اجلزائر العا�سمة 
وقال املحلل ال�سيا�سي اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية 

وعدت بذكر اأ�سمائهم .

بو�صا�صي م�صطفي :
التعليمات جاءت ب�صيغة 

قانونية

حديثه  يف  بو�سا�سي  املحامي  قال  جانبه  من 
البتدائية  التحقيقات  اأن  الو�سط  جريدة  مع 
الق�سائية  ال�سبطية  العام  النائب  اأمر  هي 
تهريب  اأو  ف�ساد  ق�سايا  يف  بتحقيقات  للقيام 
تكون  و  اخلارج  اإىل  ال�سعبة  بالعملة  اأموال 
بناءا على حتقيقات و عن منع مغادرة الرتاب 
الوطني قال بو�سا�سي انه ل�رشورة التحقيقات 
قانون  1من  مكرر   36 املادة  تطبق  البتدائية 

الإجراءات اجلزائية

مقران اآيت العربي
يجب الك�صف عن قائمة 

املتابعني

ات�سال  يف  العربي  اآيت  مقران  املحامي  قال 
هنالك  يكون  ان  يجب  اأنه  الو�سط  جريدة  مع 
قائمة ر�سمية من النيابة العامة لروؤو�ص الف�ساد 
لالأ�سخا�ص  حقيقية  متابعة  هنالك  ان  لنعرف 
الفا�سدين و اإظهار نية حقيقية و لي�ص ت�سفية 

ح�سابات لأ�سخا�ص �سد اأ�سخا�ص
 ف.ن�صرين

وهو من الإطارات املالية وامل�رشفية القدمية، 
فقد �سغل عدة منا�سب، من بينها ع�سو جمل�ص 
اإدارة عدد من البنوك: ما بني القارات العربية 
باري�ص،  يف  مقره  الكائن  الليبي  اجلزائري 
من  التجاري،  العربي  الربيطاين  للبنك  ومدير 
لبنك املغرب  التنفيذي  2005 هو املدير غري 
البنك  يف  ع�سوا  وكذا  لال�ستثمار.  العربي 

العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية.

حممد عرقاب من جممع 
�صونلغاز اإىل وزارة الطاقة

 عني حممد عرقاب وزيرا للطاقة والذي كان 
الرئي�ص املدير العام ملجمع �سونلغاز، وهو من 
مواليد 19 فيفري 1966 بح�سني داي، مهند�ص 
�سهادة  على  ومتح�سل  امليكانيك  يف  دولة 

ما�سرت يف اإدارة الأعمال.
�سغل من�سب م�سوؤول املن�ساأت امليكانيكية ثم 

مدير ور�سة ثم مدير موقع لدى �رشكة الرتكيب 
كمدير   2003 عام  ترقيته  متت  ال�سناعي. 
تعيينه  مت  املوؤ�س�سة.  نف�ص  لدى  لالأ�سغال 
رئي�سا مديرا عام ملوؤ�س�سة الرتكيب ال�سناعي 
اإ�ستغل منذ �سبتمرب 2010 من�سب  عام 2006. 
الرئي�ص املدير العام ل�رشكة هند�سة الكهرباء 

والغاز التابعة ملجمع �سونلغاز.

وزير الداخلية �صالح 
الدين رحمون

للداخلية  كوزير  عني  رحمون  الدين  �سالح 
واجلماعات املحلية وكان ي�سغل من�سب اأمني 
عام لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية منذ 

�سهر اأوت 2017.
وزير  ديوان  مدير  من�سب  ذلك  قبل  كما 
ترقيته  ثم  املحلية،  واجلماعات  الداخلية 

لأمني عام خلفا حل�سني مازوز.

ال�ساذلية  الزوايا  ومقدمو  �سيوخ  اأعلن   
وغليزان  بتيارت  العاملة  الفدرقاوية 
وعني  وال�سلف  وتي�سم�سيلت  ومع�سكر 
مبقر  واملجتمعني  لهم،  بيان  يف  الدفلى، 
العامرة  بوزيان  القادر  عبد  �سيدي  زاوية 
الذي  ال�سعبي،  للحراك  دعمهم  بغليزان 
اأكدوا اأنه اأبان عن ا�سالة اجلزائريني وعن 
العربية  وبثقافتهم  باإ�سالمهم  مت�سكهم 

يف  اإرادتهم  وعن  العريقة  وباأمازيغيتهم 
لرئي�ص  املعنيون  وتوجه  اجلزائر.  بناء 
بقي  الذي  الزمن  اغتنام  اإىل  اجلمهورية 
اجلزائر  ي�سع  واأن  الرابعة  العهدة  من 
املخل�سني  اأبنائها  من  اأمينة  اأيدي  يف 
اأ�س�ص  التي  البناء  ليوا�سلوا خطة  الأكفاء 
اأ�س�سه  و�سع  الذي  الإ�سالح  وبرنامج  لها 

بح�سبهم.

اأو�صح اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية عي�صى بن عقون، اأن حكومة بدوي واإن تخلت عن لعمامرة املرفو�ض �صعبيا وعن 
طابع التحزب اإال اأنه طبعها عالقات الوالء وال�صداقة بخا�صة ب�صخ�ض الوزير االأول، مقابل التقليل من دورها 

حاليا، بخا�صة يف انتظار ا�صتقالة الرئي�ض، وتكليفها مبهام ت�صريف االأعمال ال غري.
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ر�أي
ت�شبيب �لدولة غاية �أم ت�شيي�س لل�شباب

بقلم حممد مرو�ين باحث وكاتب 
�صحفي

ال يختلف اثن�ن على اأن ا�ستحداث وزارة تعنى ب�أهم �رشيحة يف املجتمع اجلزائري 
يوؤ�س�س لروؤية عميقة لدور ال�سب�ب يف التنمية الوطنية مب� حتمله الكلمة من مع�ين 

ودالالت عديدة ت�سل اإىل م�ستوى الطرح الذي يجب  اأن يكون فيه ال�سب�ب اجلزائري 
الف�عل يف �س�ح�ت ال�سي��سة والثق�فة وغريه� من املج�الت احليوية املوؤثرة يف 

املجتمع وال يكتفي فيه ال�سب�ب بدور املتفرج اأو امللتقي للربامج وال�سي��س�ت فقد 
اأب�نت التج�رب واخلربات املكت�سبة ب�سه�دة اأهل القط�ع الذي ك�ن ل�سنوات طويلة  
يجمع بني ال�سب�ب والري��سة عقم برامج الرتفيه والت�سلية وهي من املفرو�س جزء 

من كل يف حي�ة ال�سب�ب يف مع�جلة م�س�كل �رشيحة وا�سعة من املجتمع تط�لب 
اليوم مبن��سب عمل ث�بتة واأف�ق للم�س�ركة بكف�ءة يف اإدارة ال�س�أن الع�م وامل�س�همة 
يف �سي�غة مالمح احلي�ة الع�مة بحراكه� االجتم�عي وال�سي��سي وقد تظهر اأفك�ر 

وت�سورات كه�ته يف لق�ءات الوزارة التي �رشعت يف تنظيمه� مع اإط�رات القط�ع عرب 
عدد من والي�ت الوطن غري اأن التحدي االأ�س��سي الذي يواجه ه�ته الهيئة الوزارية   

يفر�سه ال�سي�ق على الق�ئمني على القط�ع وهو م� �ستقدمه وزارة ال�سب�ب التي عمرت 
لفرتة زمنية معينة اإىل اأن ت�سل خي�را ا�سرتاجتي� ل�رشيحة ال�سب�ب يف م�س�لة تعزيز 
مك�نتهم وموقعهم يف اإدارة ال�س�أن الع�م ..؟ وبكل ت�أكيد يدرك املهتمون اأك�دميي� 

واإعالمي� و�سي��سي� بواقع ال�سب�ب اجلزائري الكم من التن�ق�س�ت التي تواجه وظيفة 
املربي واملن�سط يف بيوت ودور ال�سب�ب حني ي�سطدم بلغة امللمو�س التي يخ�طب 

به� ال�سب�ب امل�سوؤولني ..هي لغة مل تنتجه� على رمزية موقعه� يف احلي�ة العلمية 
اجل�معة بل فر�سته� معطي�ت الواقع املع��س لقط�ع وا�سع من ال�سب�ب اجلزائري يرى 

نف�سه لالن مغيب� اأو غ�ئب� عن م�سهد احل��رش وامل�ستقبل رغم تلقيه ب�نتظ�م ر�س�ئل 
التطيمن واالأمل لذا فم� ميكن اأن توليه وزارة ال�سب�ب االأهمية اأالن هو اإ�رشاك عم�د 

املجتمع<<ال�سب�ب<< كم� �سم�ه احد اإط�رات القط�ع ><عي�سى بوزغينة >< يف 
احلي�ة الع�مة وتعزيز فر�س امل�س�ركة يف التنمية الوطنية �سمن ورقة طريق جت�سد 

مع القط�ع�ت ذات ال�سلة ك�لت�سغيل والتعليم الع�يل والتكوين املهني والرتبية الوطنية 
والري��سة وهي قط�ع�ت ك�نت والزلت الف�س�ءات االأكرث ا�ستقط�ب� لل�رشيحة ال�سب�نية 

ببالدن� فمن املهم كم� اأ�س�ر وزير القط�ع اأن تنظم ا�ست�س�رة وطنية حول واقع ال�سب�ب 
اجلزائري وم� �ستواجه منظومة التكفل املوؤ�س�س�تي من حتدي�ت م�ستقبلية يف جم�ل 

رع�ية ال�سب�ب غري اأن مق�ربة العمل التي يجب اآن جت�سد ك�سي��سة يجب اآن ال تغفل 
متغريات عديدة ح��رشة يف الو�سط ال�سب�ين اأهمه� ا�ستقط�ب و�س�ئل االإعالم احلديثة 

ل�رشيحة وا�سعة من �سب�بن� وهو م� يجب اآن ي�ستثمر فيه على م�ستوى الوزارة التي عليه� 
اآن تخ�طب ال�سب�ب عرب مواقع التوا�سل االجتم�عي                                                                                              

�للغة �ملطالبية لل�شباب وو�شائل �لتعاطي و�لتكفل :

املت�أمل عن عمق يف م�س�كل ال�سب�ب وان�سغ�التهم املطرحة يدرك مت�م� اأن اللغة 
املط�لبية لل�سب�ب ترتكز يف م�سهد وا�سح للعي�ن على طلب ال�سغل واال�ستقرار وحت�سني 

الو�سع امل�دي وحترير فر�س امل�س�ركة والتعبري احلر يف الف�س�ء الع�م ويبدو اأن 
النق��س الدائر االآن على مواجهة ظ�هرة »احلرقة » يتطلب اأكرث من اأي وقت ك�ن 

مع�جلة ا�ستب�قية للم�س�كل املطرحة بدل االجت�ه اإىل الت�رشيح فوحده ك�آلية اليكفي 
ملع�جلة ظ�هرة اإبع�ده� اأحي�ن� تت�سل بغي�ب اآلي�ت ات�س�ل فع�لية يف اأو�س�ط ال�سب�ب 
من قبل الر�سميني وامل�سوؤولني الذين يخ�طبون يف غ�لب االأحي�ن ال�سب�ب من من�بر 

غري فع�لة وهذا هو االإ�سك�ل املطروح يف مو�سوع االت�س�ل ب�ل�سب�ب الذي يبحث عرب 
مواقع التوا�سل االجتم�عي عن فر�س للتعبري عن طموح�ته وان�سغ�الته يف الوقت الذي 

ت�ستقبل فيه� اجله�ت امل�سوؤولة هذه الطلب�ت ال�سب�نية وال�سيل اجل�رف من االأحك�م 
امل�سبقة والتعليق�ت الن�رية على االأداء من قبل قط�ع وا�سع من ال�سب�ب وت�سع هذه 

اجله�ت مهمه� ك�نت وزارة لل�سب�ب اأو التكوين والت�سغيل نف�سه� يف موقع الرد ال موقع 
الفعل امل�سبق الذي يج�سد �سي��سة تتكفل بطموح�ت ال�سب�ب وتدجمه يف احلي�ة الع�مة 

.

عن �أي �شباب نتحدث ...؟

يجب اأي�س� اأن يحدد الق�ئمون على �سي��سة رع�ية ال�سب�ب اأو التخطيط ل�س�لح ال�سب�ب 
الفئة العمرية ل«ال�سب�ب »التي يتع�ملون معه� ويرافعون من اجل تلبية ان�سغ�الته� يف 
املجتمع ف�لعديد من الب�حثني يتحدثون عن ال�سب�ب ويوؤكدون �سعوبة حتديد مفهوم 

�س�مل متك�مل له خ��سة اأن توظيف�ت املفهوم واأبع�ده تتعدد وتتنوع وال ميكن اختزاله� 
يف �سي�ق واحد ف�ل�سب�ب »البط�ل » ان�سغ�الته وطلب�ته لن تكون نف�سه� مط�لب ال�سب�ب 
الع�مل وال�سب�ب الذي يزاول الدرا�سة وهن� يقت�سي االأمر فعال حتديد الفئة واجلمهور 

ال�سب�ين الذي تتع�مل معه املوؤ�س�سة لتقدمي خدم�ت اأف�سل واالجت�ه اإىل العمل على 
م�ستوي�ت االإقن�ع والت�أثري بتوظيف ب�رع لو�س�ئل الت�ثري واال�ستقط�ب املت�حة من بينه� 
مواقع التوا�سل االجتم�عي التي يقبل عليه� ال�سب�ب بكث�فة وت�أخذ منه حيزا من الوقت 
خ�رج االأطر الر�سمية التي تعرب عنه� موؤ�س�س�ت وجه�ت ر�سمية ترعى ال�سب�ب اأو تقدم 
له خدم�ت عمومية و�رشوري اأن ي�س�أل اإط�رات ال�سب�ب اأنف�سهم وامل�سوؤولون املحليون 

واملركزين عن �سب�ب نتحدث ومن هوؤالء ال�سب�ب الذين ت�ستهدفهم ال�سي��سة التنموية 
عرب م�ستوي�ت حملية اأو ووطنية

مر�كز �ل�شباب وحدها غري كافية

واعتقد اأن اإن�س�ء وزارة لل�سب�ب يبقى احلل االأف�سل واالأجنع ولو كتب لوزارة ال�سب�ب 
ال�س�بقة اال�ستمرار لك�ن اإحل�ق الت�سغيل والتكوين املهني به� اأح�سن بكثري الن ال�سب�ب 

يحيل يف حراكه احل�يل خ��سة يف لغة املط�لب التي يوؤ�س�س له� يف مظ�هر وم�س�هد 
عديدة امل�سوؤولني اإىل طلب فر�س العمل وال�سغل ثم ان الرتفيه الميكن اأن يكون اأولوية 
يف الكثري من االأحي�ن وهذا يجب اأن ينتبه اإليه الق�ئمون على �سي��سة ال�سب�ب والري��سة 

فدور ال�سب�ب والثق�فة رغم دوره� ه�م يف اأو�س�ط ال�سب�ب اإىل اأنه� ال ميكن اأن توؤدي 
الدور اخل��س ب�لت�سغيل والتوظيف وتوفري االأف�ق املهنية الوا�سعة لالآالف من ال�سب�ب 
الذي اليجد فر�س عمل حقيقية ويثري هذا ا�ستي�ءه ويدفعه اإىل االحتج�ج على االأداء 

الر�سمي واالنفع�ل واتخ�ذ قرارات انتح�رية ك«احلرقة » 

مبن�سب  الظفر  يف  لهم  ت�سفع  مل  التي 
الوطنية  امل�س�نع  و  ب�ملركب�ت  ق�ر  عمل 
ال�سن�عية  ب�ملنطقة  الن��سطة  االأجنبية  و 
غرار  على  بطيوة   و  ب�أرزيو  البرتوكيم�وية 
اليوري�  الإنت�ج  اجلزائري  امل�رشي  املركب 
الرتكي  املركب  و  »�سورفرت«  االأموني�ك  و 
بقرية  ال�سلب  و  احلديد  الإنت�ج  اجلزائري 
ال�سه�يرية ببلدية عني البية، مرورا ب�ملركب 
»اأوا«  اليوري�  الإنت�ج  اجلزائري  العم�ين 
مبر�سى احلج�ج و غريه من املركب�ت التي 
مل  لكنه�  العمل  من��سب  اأالف  على  تتوفر 
ت�س�هم البتة يف امت�س��س معدالت البط�لة 
ب�لبلدي�ت ال�رشقية للوالية جراء م� و�سفه� 
و  املمنهج  االإق�س�ء  ب�سي��سة  املحتجون 
توظيف اليد الع�ملة من والي�ت بعيدة على 

ح�س�ب اأبن�ء املنطقة .
الغرب  لع��سمة  ال�رشقية  البلدي�ت  ت�سهد 
من  ح�لة  االأخرية  الفرتة  خالل  وهران 
البط�لني،  �سفوف  يف  الغ�سب  و  االإحتق�ن 
اإيف�د جلنة  ب�رشورة  املحتجون  دع�  حيث 
الواقعة،يف  التج�وزات  يف  للنب�س  حتقيق 
عن  امل�سوؤولة  االأطراف  حتديد  مقدمته� 
تزوير بط�ق�ت و �سه�دات االإق�مة لوافدين 
نظري  منه�  ومتكينهم  بعيدة،  والي�ت  من 
على  توظيفهم  عملية  من  ي�سهل  م�  هو  و 
ح�س�ب اأبن�ء املنطقة الذين يرزحون حتت 
بعدد  دفعت  التي  الق�تلة،  البط�لة  وط�أة 
منهم لالإنتح�ر ، على غرار م� �سهده مقر 
عندم�  الف�رط  االأ�سبوع  بحر  قديل  بلدية 

النريان  اإ�رشام  على  ثالثيني  �س�ب  اأقدم 
الأحد  احل�دثة  لنف�س  اإ�س�فة   ، ج�سده  يف 
ال�سب�ن البط�لني الذي ح�ول االنتح�ر اأم�م 

مقر موؤ�س�سة مين�ء اأرزيو .
االأول  التنفيذي  امل�سوؤول  قطع  اأن  �سبق  و 
وعودا  �رشيفي،  مولود  الوالية  ت�سيري  عن 
عندم�  اأ�س�بيع  منذ  املنطقة،  ل�سب�ب 
اعرت�س موكبه جمموعة من البط�لني الذين 
ا�ستنجدوا به من اأجل متكينهم من ال�سغل و 

و�سع حد للبط�لة التي ظلت تع�نقهم طيلة 
ال�سنوات امل��سية منذ ت�ريخ تخرجهم من 
املهني  التكوين  مع�هد  و  اجل�معة  مق�عد 
الوطنية  املوؤ�س�س�ت  تعنت و مت�طل  لكن   ،
التي  للتعليم�ت  االإذع�ن  يف  االأجنبية  و 
زاد  م�  هو  و  ق�ئمة  ظلت  الوايل  اأ�سدره� 
�سل�سلة  �سنوا  الذين  البط�لني  اإحتق�ن  من 
االأ�سبوع  خالل  الع�رمة  االإحتج�ج�ت  من 

اجل�ري . 

�أ بن عطية

اأقدم يوم اأم�س لليوم الث�ين على التوايل 
غلق  على  البي�س�ء  عني  مدينة  مواطنو 
مع  ب�لتج�وب  للمط�لبة  البلدية  مقر 
التي  امل�رشوعة  مبط�لبهم  و�سفوه   م� 

جت�وزه� الزمن .
عني  ببلدية  املحتجني  ممثلي  ط�لب 
التج�وب  ب�رشورة   ، بورقلة  البي�س�ء 
 ، مقدمته�  يف  ت�أتي  التي  مط�لبهم  مع 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  رحيل  �رشورة 
الذي  البي�س�ء  عني  ببلدية  البلدي 
التي  العواقب  تبع�ت  م�سوؤولية  حملوه 
اال�ستف�دة  من  حرم�نهم  عن  تنجر  قد 
الط�بع  ذات  ال�سكنية  احل�س�س  من 
االجتم�عي االيج�ري العمومي امل�سجلة 
ال�سب�ب  �سدد  كم�   ، البكرات  مبنطقة 
الغ��سبني على �رشورة منحهم حقهم من 
ح�س�س قطع االأرا�سي الفالحية لف�ئدة 
ح�ستهم  ن�سي�ن  دون   ، املنطقة  اأبن�ء 
ذات  هدد  حيث   ، ال�سغل  من��سب  من 
املتحدثني مبوا�سلة الت�سعيد من لهجة 
مط�لبهم  جتد  مل  م�  ح�لة  يف  خط�بهم 

اأذان� �س�غية . من جهة ث�نية فقد نفى 
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
بو�سعيد  م�سعود  بورقلة  البي�س�ء  عني 
موؤكدا يف   ، اإليه  املوجهة   االته�م�ت   ،

ذات ال�سدد اأنه م�ستعد لتقدمي ا�ستق�لته 
اإن ك�ن هذا هو مطلب كل �سك�ن بلدية 

عني البي�س�ء .
 �أحمد باحلاج 

لليوم �لثاين على �لتو�يل 

.    للمطالبة برحيل »�ملري« و �إيجاد حلول م�شتعجلة الإن�شغاالتهم

مو�طنو عني �لبي�صاء  يو��صلون غلق مقر �لبلدية 

نددو� بتجاوز�ت �ملوؤ�ش�شات �لوطنية و �الأجنبية بوهر�ن

ع�صر�ت �لبطالني يحا�صرون مقر وكالة »�أنام« ببطيوة 

24 �صاعة�لثالثاء 02  �أفريل  2019  �ملو�فـق  ل24رجب 1440هـ 5

�حتج �شبيحة �أم�س، �لع�شر�ت من �لبطالني من خريجي �جلامعات و معاهد �لتكوين 
�ملهني �أمام مقر �لوكالة �ملحلية للت�شغيل ببطيوة �شرقي وهر�ن، حيث طالبو� بتدخل 

عاجل لو�يل �لوالية مولود �شريفي من �أجل تطليقهم ملعاناتهم مع �أزمة �الإحالة 
على �لبطالة �الإجبارية بالرغم من حيازتهم ل�شهاد�ت جامعية و هند�شية  و �أخرى 

لتخ�ش�شات علمية للتكوين �ملهني و �لتعليم �ملهنيني.



فيهم  مبا   البطالني  ممثلي  اأبدى 
املعاهد   ، اجلامعات  خريجي 
الكربى ، املدار�س العليا ، مراكز 
التكوين املهني والتمهني وعدميي 
كل  اأمام  املحتجني    ، امل�ستوى 
من والية ورقلة ، الوالية املنتدبة 
املحلية  الت�سغيل  وكالة   ، تقرت 
�رشكتي   ، باملخادمة   02 رقم 
يف  االأ�سغال  و  االأبار  خدمات 
االأبار يف ت�رشيحات لهم مع يومية 
»الو�سط«، مت�سكهم بخيار موا�سلة 
الت�سعيد من لهجة االحتجاجات ، 
رئي�س  بتدخل  املطالبة  اأجل  من 
بورقلة  للت�سغيل  الوالئية  الوكالة 
حممد رايق لدى ال�رشكات النفطية 
االإفراج   يف  باالإ�رشاع  الإلزامها  
للمر�سحني  االأ�سمية  القوائم  على 
على  املهنية  الفحو�سات  الإجتياز 
م�ستوى ال�رشكات الوطنية العاملة 
غرار  على  النفطية  ال�سناعة  يف 
خدمات االأبار ، االأ�سغال يف االأبار 
واملوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب ، حيث 

مغبة  من  املتحدثني   ذات  حذر 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
مبطالبهم  و�سفوه  ما  جتاهل  عن 

امل�رشوعة  .
اأكرث من  اأكد  اإىل جانب ذلك فقد 
قطاع  اأن  املو�سوع  يف  متحدث 
على  يعي�س  بالوالية  الت�سغيل 
والت�سنج  االحتقان  من  حالة  وقع 
الكبريين ، مطالبني من ال�سلطات 
املركزية ب�رشورة تقدمي م�سوؤويل 
ملف اليد العاملة اأمام امل�ساءالت 
تو�سيحات حول  لتقدمي  القانونية 
التجاوزات واخلروقات �سواء تعلق 
اأو  العمل  عرو�س  بت�رشيف  االأمر 
قوائم  ب�سبط  �سلة  لها  التي  تلك 
عمال  اأ�سماء  باإدراج   ، الناجحني 
جدد من خارج الوالية وهو االأمر 
الذي يتنافى مع تعليمات احلكومة 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
لفائدة اأبناء املنطقة وذلك بهدف 
تكرار  وتفادي  االحتقان  احتواء 
االجتماعي  احلراك  �سيناريو 

مار�س 2013.
من جهة ثانية فقد تعالت اأ�سوات 

حترك  ب�رشورة  البطالني  ممثلي 
املنتدب  الوايل  طرف  من  جاد 
تقرت  االدارية  باملقاطعة 
القادر  عبد  ورقلة  والية  ووايل 
احل�سول  من  لتمكينهم  جالوي 

ومن  امل�رشوع  مطالبهم  على 
يف  الو�سع  تاأزم  لتفادي  حد  ثم 
متر  التي  ال�سعبة  الظروف  ظل 
التكهن  ي�سعب  والتي  البالد  بها 

بنتائجها .

االإدارية  املقاطعة  �سكان  طالب 
ال�سلطات  من   ، �سالح  بعني 
املحلية  ب�رشورة التدخل العاجل 
الكارثية  احلالة  يف  النظر  الإعادة 
 ، التي ت�سهدها املحالت املهنية 
يف  منها  امل�ستفيدين  رف�س  بعد 
ال�سباب  وت�سغيل  دعم  وكالة  اإطار 
ا�ستغاللها حلد  والقر�س امل�سغر 

كتابة هاته االأ�سطر  .
عني  �سكان  من  الع�رشات  نا�سد 
يف   ، مترنا�ست  بوالية  �سالح 
ت�رشيحات لهم مع جريدة »الو�سط 
يف  ممثلة  املحلية  ال�سلطات   ،«
العاجل  بالتدخل  البلدية  م�سالح 
من اجل �سحب املحالت املهنية 
والذين  منها  امل�ستفيدين  من 
مرور  رغم  ا�ستغاللها  رف�سوا 
ع�رش  �سنوات كاملة من توزيعها، 
حيث حتولت هذه املرافق مرتعا 
واالأقرا�س  املخدرات  ملروجي 
الرزيلة  وممار�سة  املهلو�سة 
الغ�سب  من  حالة  ،مما  ولد 
العائالت  لدى  الكبريين  وال�سخط 
دعت  التي  باملنطقة،  املحافظة 
يف ذات ال�سياق اإىل �رشورة حتويل 
ملرافق  املذكورة  املحالت 
حماية  اإطار  يف  وذلك  عمومية 
ال�سياع  من  الدولة  ممتلكات 

االأخر  البع�س  ليذهب  واالإهمال، 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  حمدثينا  من 
م�رشوع  اأن  تاأكيدهم  خالل  من 
اأمواال  التهم  املهنية  املحالت 
بف�سله  تنباأ  البع�س  اأن  رغم  كبرية 
بلديات  غالبية  عرب  والدته  قبل 
الوالية، وهي املع�سلة التي وقفت 
اجلمعيات  عديد  ميدانيا  عليها 

املحلية  .
بع�س  حتجج  جهتهم  من 
امل�ستفيدين يف التاأخر الفا�سح يف 
ا�ستغالل حمالتهم ب�سبب وجودها 
الن�ساط  عن  بعيدة  مناطق  يف 
التجاري، دون احلديث عن التاأخر 
هذه  بالكهرباء  ربطها  عملية  يف 
االأخرية اعرتفت امل�سالح البلدية 
على  تقع  اإجنازها  م�سوؤولية  اأن 
تذكر  مل  الأنها  امل�ستفيدين  عاتق 

�سمن بنود االإيجار .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
مع  للتجاوب  الو�سية  ال�سلطات 
املهنية  املحالت  حماية  مطلب 
من اعتداءات التخريب وحتريرها 
االآفات  مروجي  قب�سة  من 
على  الزما  االجتماعية  ،يبقى 
الو�سع  معاي�سة  املنطقة  �سكان 

املزري الأجل غري م�سمى .
�أحمد باحلاج 

الطيبني  بقرية  االأ�سوات  تعالت 
يف  االإ�رشاع  ب�رشورة  املطالبة 
ال�سحي  م�رشوع  اأ�سغال  ا�ستكمال 
امل�سجلة  النقائ�س  على  والق�ساء 
بنف�س القطاع على م�ستوى البلدية 
االأم العالية بدائرة احلجرية بوالية 
ورقلة ، وذلك تزامنا مع بدء العد 
ال�سيف  ف�سل  حللول  التنازيل 

احلار .
البلدي  للمكتب  مرا�سلة  طالبت 
وترقية  املدين  املجتمع  للمنظمة 
التابعة  العالية  ببلدية  املواطنة 
 ، ورقلة  بوالية  احلجرية  لدائرة 
»الو�سط  يومية  ت�سلمت  قد  كانت 
» ن�سخة منها ، ال�سلطات املحلية 
ب�رشورة التدخل العاجل لالإ�رشاع 
يف ا�ستكمال الروتور�سات االأخرية 
ال�رشف  ا�ستغالل  مل�رشوع 
ال�سحي بقرية الطيبني ، حيث اأن 
تزويده  اإىل  يحتاج  امل�رشوع  هذا 
بالكهرباء وم�سخات كهربائية من 
 ، للم�رشوع  اأمثل  ا�ستغالل  اأجل 
خا�سة اإذا علمنا اأن امل�سكل القائم 
قاطني  على  بظالله  يلقي  اأ�سبح 
بدء  تزامنا مع  وذلك  القرية  هاته 
املرحلة  حللول  التنازيل  العد 
ال�سيفية املعروف عنها باالإرتفاع 
وهو   ، احلرارة  لدرجات  املقلق 

�سفو  يعكر  �ساأنه  من  الذي  االأمر 
االإنت�سار  ظل  يف  ال�ساكنة  يوميات 
املقلق للح�رشات ال�سامة وانت�سار 

الروائح الكريهة .
ذات  �سددت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ايجاد حل  املرا�سلة على �رشورة 
نهائي وم�ستعجل مل�سكل ال�رشف 
ال�سحي بالبلدية االأم العالية ، من 
و  االإجراءات  كافة  اإتخاذ  خالل 

الرتتيبات الالزمة من اأجل ذلك .
وجه  قد  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم 
وذلك  لالأميار  �سارمة  تعليمات 
لالإعتمادات  توزيعه  هام�س  على 
املالية على بلديات منطقة ورقلة 
فتح  بحتمية  األزمه  اأين   ، الكربى 
ممثلي  مع  البناء  احلوار  قنوات 
االإ�ستماع  مع  املحلية  اجلمعيات 
الإن�سغاالتهم وال�سعي خلف التكفل 
بها بتطبيق مبداأ ح�سب االأولويات 

واالإمكانات املتاحة .
العالية  بلدية  اأن  بالذكر  جدير   
بورقلة تعترب من بني البلديات التي 
التنموي  التخلف  براثن  يف  ترزح 
حقيقية  اإرادة  غياب  جراء  وذلك 
من ال�سلطات املحلية يف معاجلة 
املجل�س  ورثها  التي  النقائ�س 

ال�سعبي البلدي عن �سابقيه.
�أحمد باحلاج 

�سهدت ولية ورقلة خالل �لأ�سبوع �جلاري موجات �حتجاجات عارمة ، للعاطلني عن �لعمل �ملتم�سكني بخيار �حلق  
يف �لعمل بال�سركات �لنفطية �لكربى دون �سو�ها ،حيث �أن حالة �لحتقان باتت حتا�سر رئي�س �لوكالة �لولئية 

للت�سغيل �لذي �أ�سبح ملزم بايجاد خمرج جدي لتفادي تفاقم �لو�سع �ملتاأزم بالعا�سمة �ملركزية للجنوب �ل�سرقي .

يف ظل مت�سك �لبطالني  بخيار �لعمل بال�سركات �لنفطية 

�أحمد باحلاج 

االحتجاجات حتا�صر رئي�س 
الوكالة الوالئية للت�صغيل بورقلة 

االإجتار  ظاهرة  حماربة  اإطار  يف 
غري امل�رشوع باملخدرات، متكنت 
ممثلة  بتمرنا�ست  ال�رشطة  قوات 
اخلام�س  احل�رشي  االمن  يف 
من  يبلغان  �سخ�سني  توقيف  من 
متورطان   ) 32 �سنة   /27  ( العمر 
يف ق�سية احليازة على املخدرات 

بطريقة غري �رشعية ق�سد البيع .
 حيث وعلى اإثر معلومات حت�سلت 
مفادها  ال�رشطة،  عنا�رش  عليها 
وجود اأحد االأ�سخا�س يقوم برتويج 
م�ستوى  بانقوعلى  املخدرات 
مت   عليه  مترنا�ست،   اأنكوف  حي 
اإعداد خطة ميدانية حمكمة، اأين 

مت توقيف �سخ�سني م�ستبه فيهما 
بحوزته  عرث  تفتي�سهما  ولدى 
قدر  املخدرات  من  كمية  على 
ب 20،28 غرام،  مت حتويل  وزنها 
امل�ستبه فيهما رفقة املحجوزات 
اىل مقر ال�رشطة وفتح حتقيق يف 
الق�سية ، وبعد ا�ستكمال اإجراءات 

التحقيق مت تقديهما اأمام اجلهات 
بتمرنا�ست  املخت�سة  الق�سائية 
اأين �سدر يف حقهما عقوبة ثالثة 
�سنوات حب�س نافذة وغرامة مالية 
قدرها   50.000  دج مع اإيداعهما 

املوؤ�س�سة العقابية .
�أحمد باحلاج 

املن�رشم  االأ�سبوع  خالل  اأوقفت 
املتخ�س�سة  االأمن  ، م�سالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
بالكتيبة  �رشعية  الغري  والهجرة 
الوطني  ببلدية  للدرك  االإقليمية 

 30  ، قزام  بوالية مترنا�ست  عني 
جن�سيات  يحملون  اإفريقيا  رعية 
خمتلفة لدول مايل والنيجر وت�ساد 
ا�ستكمال  وبعد   ، والكامريون 
مت  املوقوفني  مع  االإجراءات 

 ، �سدهم  ق�سائية  ملفات  اإعداد 
اأمام  تقدميهم  مبوجبها  مت  اأين 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
عني قزام الذي اأدان اجلميع ب�سنة 
�سجنا موقوفة النفاذ مع تغرميهم 

باالإ�سافة  ال�ستكمال  ماليا 
الرتاب  من  الطرد  اإجراءات 
الغري  االإقامة  بتهمة  الوطني 

�رشعية .
�أحمد باحلاج 

متكنت فجر اأم�س ، م�سالح البحث 
والتحري بالكتيبة االقليمية للدرك 
كلم عن   55 بريان  بدائرة  الوطني 
والية غرداية ، من م�سادرة �سحنة 
اثر  وذلك  الكحولية  للم�رشوبات 
رونو   نوع  من  �ساحنة   توقيف 
اجللفة و حمملة  والية  قادمة من 

قارورة خمر  يزيد عن 1500   مبا 
م�سادرة  ليتم   ، مرخ�سة  غري 
للم�سلحة  وحتويلها  املحجوزات 
ا�ستكمال  وبعد  املخت�سة 
االجراءات القانونية مع املوقوفني 
اأمام  الثالثة ينتظر تقدميهم اليوم 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

غرداية للنظر يف و�سعيتهم بتهمة 
بامل�رشوبات  واملتاجرة  احليازة 

الكحولية بطريقة غري �رشعية .
فاإن  م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 
اإطار  يف  تندرج  االأمنية  العملية 
القيادة  ال�سارم ملخطط  التطبيق 
الوطني  الدرك  ل�سالح  العامة 

على  اخلناق  لت�سديد  الهادف 
الكحولية  امل�رشوبات  مروجي 
كانت  لطاملا  التي  االأخرية  هذه 
املقلق  االإرتفاع  يف  مبا�رشا  �سببا 
بواليات  القتل  جرائم  ملعدالت 

جنوب البالد الكبري .
�أحمد باحلاج 

�أمن مترن��ست 

عني قز�م بتمرن��ست

بريان بغرد�ية 

  توقيف �صخ�صني  بحوزتهما 20.28 غرام من املخدرات 

طرد 30 رعية افريقيا بتهمة االإقامة الغري �صرعية 

م�صادرة 1500قارورة خمر غري مرخ�صة 

بعد �أن رف�س �مل�ستفيدون منها ��ستغاللها

رغم تدخالت �ملنظمة �لوطنية للمجتمع 
�ملدين بورقلة 

مطالب باإنقاذ املحالت 
املهنية بعني �صالح  من 

التخريب واالإهمال

مطالب بت�صريع اأ�صغال م�صروع 
ال�صرف ال�صحي ببلدية العالية 
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قمة الإدانة العربية يف تون�س، جاءت 
العالقات  لعودة  قوية  اندفاعات  بعد 
العربية العربية مع دم�شق، وفتح بع�س 
يف  الدفء  وتدفع  ابوابها،  ال�شفارات 
ما  كل  اأن  اإل  البع�س،  مع  العالقات 
امللزمة  الن�شائح  بفعل  اأوقف  حدث، 
اأمريكيا، ظهرت مفاعيله بخطاباتهم 
فبعد  تون�س،  قمة  يف  املتناق�شة 
ا�شتنكار قرار نقل ال�شفارة الأمريكية 
اإىل القد�س واعتبارها عا�شمة الكيان 
بخطابات  اجلميع  انتقل  الغا�شب، 
ال�شوري،  اجلولن  نحو  ال�شتنكار 
مذيلة  العربية  القمة  اأوراق  وبقيت 
تنفيذ  اإل  ميلكون  ل  زعماء  تواقيع 
وال�شهيوين،  الأمريكي  املحتل  قرار 
الذي  عجزهم  عرب  الحتالل  وتوثيق 

مل مير بتاريخ ال�شعوب والأمم.
اأن  اليقني  علم  نعلم  نحن  وبالطبع، 
ينتظر  ل  املحتل،  ال�شوري  اجلولن 
اي موقف من قادة الدول العربية، ول 
وا�شتنكار  القمة  بيانات  يحتاج  حتى 
ال�شارع  يتمناه  ما  وكل  الزعماء، 
العرب  يعيد  ان  والإ�شالمي  العربي 
والتنديد،  ال�شتنكار  بلغة  النظر 
علّهم يخرجون مب�شطلحات جديدة، 
تتوافق مع الروؤية الأمريكية اجلديدة 
خرجت  التي  ف�شوريا  املنطقة.  يف 
قادتها  التي  احلرب  يف  منت�رصة 
والكيان  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
العربية، هي  الدول  ال�شهيوين وبع�س 
القمم  الفارق احلقيقي يف  ت�شكل  من 
ال�شاحة  تخلو  تكاد  وبدونها  العربية، 
ق�شايا  حتمل  اأ�شوات  من  العربية 
ال�شعوب، لذلك كانت القمة يف تون�س 
ل  الأمريكي،  القرار  نفذ  من  ت�شبه 
لون ول طعمة ول رائحة، بل ا�شافت 
ببند  مكرر،  بيان  من  جديدة  ن�شخة 
ترامب  قرار  ا�شتنكار  وهو  جديد 
�شخيف  واجرتار  باجلولن،  اخلا�س 
للخالفات ال�شخ�شية القائمة بني من 
ت�شميهم �شعوبهم بالزعماء، ما جعلها 
القمم  عداد  يف  فقط  جديدا  رقماً 

التي عقدت يف ال�شنني الفائتة.
اإن القمة العربية التي عقدت ، مازالت 
حتمل �شفة املكابرة ال�شيا�شية، لعدد 

مبا�رص  ب�شكل  �شاركت  الدول  من 
فيها،  وُهزمت  �شوريا،  على  باحلرب 
على  تعقد  القمة  هذه  يجعل  ما 
والتي  الدول  لتلك  الكرامات  اأنقا�س 
تعترب الأكرث اإنتاجا للدمار، فالإرهاب 
فخر ال�شناعة ال�شعودية، والذي خرج 
والن�رصة،  داع�س  عباءته  حتت  من 
حمور  دول  فقط  ت�شتهدف  وكانت 
مليون   14 م�شاحة  على  املقاومة، 
مازالت  هذه  فالقمة  مربع،  مرت  كيلو 
والأر�س  بالكرامة  عرو�شها  تقاي�س 
ر�شا  عن  دوما  وتبحث  والن�شان، 
فل�شطني  على ح�شاب  ولو  الأمريكي، 
ترامب  لهم  �شهد  فمن  واملقد�شات، 
اأنهم �شاقطون بال حمايته، ل ميلكون 
الفتتاحية،  اجلل�شة  اإدارة  حق  حتى 
ي�شهدون  ووتر  البالك  ومرتزقة 
اأ�شوات  توقظهم  مل  فمن  ذلك،  على 
على  ال�شوري  اجلي�س  انت�شارات 
اأن ميلكوا  الأعمى، ل ميكن  اإرهابهم 
خ�شارتهم،  �شكرات  من  يوقظهم  من 
القمم.  كثريا يف هذه  ا�شتعر�شوا  ولو 
�شتبقى،  �شوريا  فاإن  باملح�شلة، 
دقة،  والكرث  احلقيقي  املقيا�س 
العربية،  والكرامة  العربي  لل�رصف 
املخزون  حتمل  من  وحدها  وهي 
لالأمريكي  الت�شدي  من  الهائل 
وال�شهيوين، والذي يغطي على معظم 
ومن  تون�س،  يف  القمة  ح�رصوا  من 
ميكن  ل  لها  املقابل  باخلندق  يقف 
اإل اأن يكون يف �شف الحتالل والظلم 
يدفع  ما  وال�شتبداد،  وال�شتكبار 
اجلميع ل يعول على هكذا قمة، هي 
والقرار،  التمثيل  ناحية  من  الأ�شعف 
لإيران،  العداء  ت�شتح�رص  التي  وهي 
اجلديد  الأمريكي  للم�رصوع  تنفيذاً 
ال�شعوب،  وحتا�رص  املنطقة،  يف 
بني  املنطقة  فرز  اإعادة  وتفر�س 
تابع  وبني  املحقة،  للق�شايا  منا�رص 
لقوى ال�شتكبار والحتالل، مبرتبة ل 

تتجاوز منفذ لالأوامر.

3رو�يات تف�سر �ن�سحاب �أمري 
قطر �ملفاجئ من �لقمة �لعربية

اأثارت مغادرة اأمري قطر، ال�شيخ متيم 
اآل ثاين، للجل�شة الفتتاحية  بن حمد 
للقمة العربية بتون�س العا�شمة، ب�شكل 

ت�شاوؤلت  كلمة،  اإلقاء  دون  مفاجئ 
واأ�شبابها،  مالب�شاتها  حول  كثرية 
الفتتاحية  اجلل�شة  اأمري قطر  وغادر 
اأثناء كلمة الأمني  الـ30  العربية  للقمة 
اأحمد  العربية،  الدول  جلامعة  العام 
امللك  كلمتي  تلت  التي  الغيط،  اأبو 
ال�شعودي والرئي�س التون�شي، وفيما مل 
القطري  الر�شمي  اجلانب  من  ي�شدر 
اأي تو�شيح لأ�شباب املغاردة املفاجئة 
ربطتها بع�س و�شائل الإعالم مبحتوى 
العربية  للجامعة  العام  الأمني  كلمة 
اأحمد اأبو الغيط الذي انتقد ما و�شفه 
بتدخالت اإيران وتركيا يف �شوؤون عدد 
من الدول العربية، معتربا اأنها فاقمت 

الأزمات فيها واأبعدتها عن احلل.
الرتكية   "TRT" قناة  نقلت  بدورها، 
القمة  يف  مرا�شلتها  عن  الر�شمية 
جاءت  قطر  اأمري  مغادرة  اأن  العربية 
دولة  اإىل  مبا�رصة  غري  "ر�شائل  بعد 
واأبو  �شلمان  امللك  قبل  من  قطر" 
"جهودا  اإن  القناة  وقالت  الغيط. 
كبرية بذلت لإعادته اإىل القمة، اأهمها 

)را�شد  النه�شة  حركة  رئي�س  حلاق 
للحيلولة  املطار  يف  به  الغنو�شي( 
اإذاعة  موقع  نقل  مغادرته"،فيما  دون 
"موزاييك اأف اأم" عن م�شادر و�شفها 
ال�شياق  هذا  يف  قولها  "املوثوقة"  بـ 
اإن "مغادرة اأمري قطر ال�رصيعة كانت 
يف  م�شاركته  اإعالن  منذ  مربجمة 
مع  اتفق  القطري  اجلانب  واأن  القمة 
يكتفي  اأن  على  التون�شيني  امل�شوؤولني 
رئي�س  كلمتي  بح�شور  متيم  الأمري 
تون�س والأمني العام للجامعة". وتعترب 
اجلل�شة الفتتاحية للقمة العربية اأول  
 5 يوم  اخلليجية  الأزمة  اندلع  منذ 
ال�شعودية  اأعلنت  حينما   2017 جوان 
قطع  وم�رص  والبحرين  والإمارات 
عليها  وفر�شت  قطر  مع  عالقاتها 
بدعم  اإياها  متهمة  "مقاطعة"، 
حميطها  من  والبتعاد  الإرهاب 
م�شاركة  وتاأتي  اإيران  نحو  العربي 
اأمري قطر الق�شرية يف قمة تون�س بعد 
غيابه العام املا�شي عن القمة العربية 

يف مدينة الظهران ال�شعودية.

�جنلى �ل�سخب �لإعالمي حول عقد �لقمة �لعربية يف تون�ض، قمة حملت ��سم قمة �لتناق�ض �لعربي، وكيف 
ل و�جلميع �سّمر عن �ساعديه وبد�أ بالدفاع عن �جلولن " خطابيًا "، و�نتقد قر�ر تر�مب، لكن �ساحبة 

�لأر�ض مغيبة بفعل �لقر�ر �لأمريكي، و�لتو�طوؤ �لعربي، نعم، كانت �سوريا حمور� رئي�سيًا يف هذه �لقمة، 
لكن لي�ض من باب تر�جع �لعرب عن �أخطائهم بحق دم�سق، بل من باب تزوير �لتاريخ و�جلغر�فيا و�حلقائق، 

و�إ�سافة بند ��ستنكار جديد لبيانها �خلتامي.

تون�ض

م٫�ض

قمة عربية غابت عنها الق�ضايا العربية
خمطط �سهيوين 

�لقو�نني ل جتيز لالإرهابي �لتمتع بنف�ض 
حقوق باقي �ل�سجناء

حزب اأردوغان يخ�ضر بلدية ا�ضطنبول

توطني ربع مليون م�ضتوطن 
باجلوالن ال�ضوري املحتل

مرتكب جمزرة امل�ضجدين يف 
نيوزيلندا ي�ضتكي ظروف �ضجنه

عربية  اإعالمية  م�شادر  ك�شفت 
النقاب عن بلورة حكومة الحتالل 
اإىل  تهدف  ا�شتيطانية،  خطة 
م�شتوطن  مليون  ربع  توطني 
ال�شورية  اجلولن  مرتفعات  يف 
العربية  الإذاعة  وقالت  املحتلة 
اإن اخلطة  اأم�س الثنني:  الر�شمية 
�شتنفذ على مدار ثالثة عقود من 
مائة  مرور  مع  بالتزامن  الزمن 
العربية  الدولة  تاأ�شي�س  على  عام 
،ووفقا لالإذاعة ت�شمل اخلطة التي 
الأمريكي  العرتاف  بعد  ن�رصت 
على  "الإ�رصائيلية"  بال�شيادة 
األف   30 بناء  باأ�شبوع،  اجلولن 
وزيادة  جديدة،  ا�شتيطانية  وحدة 
م�شتوطنة  يف  امل�شتوطنني  عدد 
"كات�رصين" بثالثة اأ�شعاف، واإقامة 
جديدتني،  )م�شتوطنتني(  مدينتني 
عمل  فر�س  خلق  جانب  اإىل 
املوا�شالت  جمايل  يف  وم�شاريع 

وال�شياحة.
و�شعت  اخلطة  اأن  اإىل  واأ�شارت 
الإ�شكان،  وزارة  مع  بالتعاون 
الإقليمي  اجلولن  وجمل�س 
م�شتوطنة  وجمل�س  ال�شتيطاين، 
"اور"  وحركة  "كات�رصين" 
الرئي�س  ووقع  ال�شتيطانية 

قبل  ترمب  دونالد  الأمريكي 
يعرتف  اإعالنا  املا�شي  اأ�شبوعني 
ه�شبة  على  "اإ�رصائيل"  ب�شيادة 
احتلتها  التي  ال�شورية  اجلولن 
 ،1981 عام  و�شمتها   1967 عام 
يف خطوة مل يعرتف بها املجتمع 

الدويل.
ه�شبة  ثلثي  "اإ�رصائيل"  واحتلت 
ثم   ،1967 حرب  خالل  اجلولن 
عام  ال�شطر  هذا  �شم  اأعلنت 
بها  يعرتف  مل  خطوة  يف   1981
املجتمع الدويل وقرر الـ "كني�شت" 
 1981 دي�شمرب   14 يف  الإ�رصائيلي 
عرب ما ي�شمى بـ "قانون اجلولن"، 
والإدارة  والق�شاء  القانون  "فر�س 
الإ�رصائيلية على ه�شبة اجلولن".

الدويل  املجتمع  يعرتف  ومل 
الأمن  جمل�س  ورف�شه  بالقرار، 
وت�شري   ،497 رقم  القرار  يف 
منطقة  اإىل  املتحدة  الأمم  وثائق 
ال�شوري  "اجلولن  با�شم  اجلولن 
ال�شم  قرار  املحتل"ولتكري�س 
احلكومة  عقدت  الإ�رصائيلي 
العام  من  فرباير  يف  الإ�رصائيلية 
لها  ر�شمي  اجتماع  اأول  املا�شي، 
احتالله  منذ  ال�شوري  اجلولن  يف 

عام 1967.

ا�شتكى الإرهابي برينتون هاري�شون 
تارانت، مرتكب جمزرة امل�شجدين 
اأ�شبوعني،  نحو  قبل  نيوزيلندا  يف 
يف  ال�شخ�شية  حقوقه  انتهاك  من 
فيه. يقبع  الذي  اأوكالند  �شجن 
نيوزيلندية،  اإعالم  و�شائل  وذكرت 
ب�شجن  زنزانة  يقبع يف  تارانت  اأن 
اأوكالند، منتظرا موعد حماكمته، 
حيال  ر�شمية  ب�شكوى  تقدم  واأنه 
واحتج  ال�شجن  انتهاك حقوقه يف 
اإدارة  �شماح  عدم  على  الإرهابي، 
التلفاز،  مب�شاهدة  له  ال�شجن 
وا�شتقبال  بالهاتف،  والتحدث 
حقوقيون  اأو�شح  بينما  الزوار 
لالإرهابي  جتيز  ل  القوانني  اأن 
مقتل  يف  ت�شبب  الذي  تارانت، 
اآخرين،   50 واإ�شابة  �شخ�شا   50

يتمتع  التي  احلقوق  بنف�س  التمتع 
املحامي  وقال  ال�شجناء  باقي  به 
مي�شيل بوت، اإن عدم �شماح اإدارة 
ال�شجن لتارانت با�شتخدام الهاتف 
وا�شتقبال الزوار، مطابق للقوانني 
ا�شتهدف  اجلاري،  مار�س   15 ويف 
م�شجدي  اأ�شرتايل،  وهو  تارانت، 
كراي�شت  يف  ولينوود  النور 
ت�شريت�س، ما اأ�شفر عن مقتل اأكرث 
اآخرين   50 واإ�شابة  م�شليا   50 من 
فيما متكنت ال�شلطات من توقيفه، 
ومثل اأمام املحكمة يف 23 مار�س 
اجلاري، حيث ُوجهت اإليه اتهامات 
الوا�شح  من  العمد"ولي�س  بـ"القتل 
املتهم  �شيمثل  حمكمة  اأي  اأمام 
اأفريل   5 يف  املقررة  جل�شته  يف 

املقبل.

لالنتخابات  العليا  الهيئة  اأعلنت 
الرتكية تقدم مر�شح حزب ال�شعب 
املعار�س على مر�شح  اجلمهوري 
حزب العدالة والتنمية با�شطنبول، 
مر�شحي  تراجع  مع  بالتزامن 
واأنطاليا  اأنقرة  يف  العدالة  حزب 
العليا  اللجنة  رئي�س  وقال  واإزمري 
مر�شح  اإن  الرتكية،  لالنتخابات 
ال�شعب  الرئي�شي حزب  املعار�شة 
يف  اأوغلو  اإمام  اأكرم  اجلمهوري 
ا�شطنبول ح�شل على 4.16 مليون 
�شوت مقابل 4.13 مليون ملر�شح 
علي  بن  والتنمية  العدالة  حزب 
يلدرمي وقالت و�شائل اإعالم تركية 

اإن هنالك اعرتا�شات على فرز 84 
�شندوقا يف ا�شطنبول.

طيب  رجب  الرئي�س  حزب  وكان 
اأردوغان، العدالة والتنمية تعّر�س 
اأنقرة  العا�شمة  يف  كبرية  خل�شارة 
تقدم  مقابل  باملئة   47.45 عند 
اجلمهوري"  "ال�شعب  حزب 
يرتاأ�شه  الذي  الذي  املعار�س، 
والذي  اأوغلو  كيليت�شدار  كمال 
واأدىل  باملئة   50.31 ح�شد 
باأ�شواتهم  الأتراك  املواطنون 
اأم�س الأحد، يف انتخابات الإدارة 
عموم  يف  ولية   81 يف  املحلية 

البالد.
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»الدولة  كتاب  ياأتي  الإطار،  هذا  ويف 
ومرونة  تطُرّف  بريطانيا:  يف  الإ�سالمية 
كيني«  »مايكل  للكاتب  الن�سطة«  ال�سبكات 
الدولية  ال�سئون  يف  م�سارك  )اأ�ستاذ 
بيت�سربج  بجامعة  العليا  الدرا�سات  بكلية 
على  ال�سوء  يُلقي  الذي  الأمريكية(، 
املوجود  املتطرف  »املهاجرين«  تنظيم 
املخاطر  با�ستعرا�ض  وذلك  لندن،  يف 
يف  متورط  واأنه  خا�سًة  به،  املرتبطة 
بها  يقوم  التي  الإرهابية  العمليات  اأغلب 
بريطانيون يف بلدهم، اأو يف مناطق اأخرى 
حول العامل. وتنبع اأهمية هذا الكتاب من 
ميدانية  لقاءات  نتائج  ي�ستعر�ض  كونه 
قام بها »كيني« مع بع�ض اأع�ساء التنظيم 
ب�سكل  توجهاتهم  على  التعُرّف  اأجل  من 
ال�سيا�سات  يُقّيم  اأنه  كما  واقعية.  اأكرث 

الربيطانية اخلا�سة مبكافحة الإرهاب.

بدايات التنظيم

اأن تنظيم »املهاجرين«  اإىل  الكاتب  يُ�سري 
القرن  ت�سعينيات  مطلع  يف  �ض  تاأ�َسّ قد 
الإ�سالمي  الداعية  يد  على  املن�رصم 
وقد  بكري«.  »عمر  ال�سورية  الأ�سول  ذي 

الإ�سالمية يف  ال�رصيعة  تطبيق  اإىل  هدف 
للتنظيم  املنتمون  �سعى  حيث  بريطانيا، 
منذ عام 1996 اإىل تاأ�سي�ض »دولة اخلالفة 
الإ�سالمية« يف لندن من خالل تف�سريهم 
تركيز  اإىل  بالإ�سافة  للدين.  ال�سّيق 
لل�سيا�سة  ال�سديد  النتقاد  على  خطابهم 
الأمريكية،  وكذلك  الربيطانية،  اخلارجية 

جتاه العامل الإ�سالمي.
منذ  اّتبع  التنظيم  اأن  »كيني«  ويُ�سيف 
الإعالمّية  التغطية  بداياته �سيا�سة جذب 
اإليه.  املواطنني  انتباه  لفت  اأجل  من 
عن  بدفاعه  ذلك  على  الكاتب  ويدلل 
الهجمات الإرهابية التي �سهدتها الوليات 
املتحدة يف احلادي ع�رص من �سبتمرب عام 
من  للعديد  خمالف  موقف  وهو   ،2001
التي  بريطانيا  يف  الإ�سالمية  التنظيمات 
تنظيم  يكتِف  ومل  الهجمات.   تلك  اأدانت 
بعمل  قام  اإنه  بل  بذلك،  »املهاجرين« 
احتفال يف ذكرى نف�ض اليوم من عام 2002 
ي�ستحق  عظيًما  يوًما  كونه  من  انطالًقا 
تهنئة  امل�سلمني  على  ويتوجب  الحتفال، 
بن  »اأ�سامة  ال�سابق  القاعدة  تنظيم  زعيم 
ملا  -وفًقا  التنظيم  قام  كما  به.  لدن« 
الوليات  ورد بالكتاب- باحتجاجات �سد 
يف  علمها  وحرق  الأمريكية،  املتحدة 
الذكرى ال�سنوية العا�رصة لأحداث �سبتمرب 
احلكومة  اأن  »كيني«  ويُ�سيف  الإرهابية. 

الربيطانية اأ�سدرت قراًرا بحظر التنظيم 
مكافحة  لقوانني  اإعماًل   2010 عام 
الإرهاب يف البالد. ويُ�سري الكتاب اإىل اأن 
تهديد  يف  امل�ساركني  اأحد  كان  التنظيم 
ال�رصق  يف  وال�سيا�سي  الأمني  ال�ستقرار 
انت�سار  ظل  يف   ،2011 عام  منذ  الأو�سط 
موجة توافد املقاتلني الأجانب للم�ساركة 
يف ال�رصاع ال�سوري بعد عام 2011، حيث 
قام باإر�سال العديد من املقاتلني التابعني 
»داع�ض«  تنظيم  م�ساعدة  اأجل  من  له 
اخلالفة  »دولة  اإقامة  بهدف  الإرهابي 

الإ�سالمية« املزعومة.

التنظيم بني املرونة واإعادة 
ل الت�سُكّ

املنتمني  الأفراد  اأن  اإىل  »كيني«  ي�سري 
معظمهم  كان  »املهاجرين«  لتنظيم 
والذي  بريطانيا،  يف  الأمن«  »ميثاق  يتبع 
مينعهم من النخراط يف هجمات عنيفة 
ولكن  بداخلها.  املواطنني  �سد  خا�سًة 
على مر ال�سنني تورط عدٌد منهم يف العنف 
ال�سيا�سي، ومنها قيام »مايكل اأديبولجو« 
بريطانيا  داخل  بهجمات  بوت«  و«خورام 
من  العديد  مقتل  عن  اأ�سفرت  وخارجها 
الأ�سخا�ض. عالوًة على اأن تلك الهجمات 
امل�سابني.  من  كبرًيا  عدًدا  خلّفت  قد 
ه بع�ض اأفراد التنظيم  ولذا، فقد اأّدى توُجّ
احلكومة  مراقبة  زيادة  اإىل  العنف  نحو 
التعامل  اأجل حماولة  من  لهم  الربيطانية 
الإرهابية.  عملياتهم  مع  ا�ستباقي  ب�سكل 
اإىل  التنظيم  تفكك  اإىل  اأّدى  ما  وهو 
الواقع  يف  لكنها  حجًما،  اأ�سغر  جماعات 
الكاتب  ويُف�رص  تطرًفا.   اأكرث  ما  بدرجة 
وجود  من  انطالًقا  التطُرّف  حدة  زيادة 
املوؤمنني  الأفراد  لدى  ال�سخط  من  حالة 
باأفكار تنظيم »املهاجرين«، وبالتايل فاإن 
بهدف  اأ�سغر  تنظيم  نحو  كان  ك  التحُرّ
التهرب من مالحقات ال�رصطة ومراقبتها 
كبرية  مرونة  يعك�ض  ما  وهو  املكثفة، 

لديه.
ويرُبز الكاتب اأن التنظيم قد جنح عرب تلك 
املكثفة  املراقبة  تقليل حدة  املرونة يف 
يف  جنح  كما  الربيطانية.  ال�رصطة  من 
جتنيد اأفراد ُجدد لالن�سمام اإليه. وي�سيف 
اأن ال�سلطات قد قامت بحظر اجلماعات 
ومنها  التنظيم،  عن  ن�ساأت  التي  الفرعية 
وجماعة  الإ�سالمية«،  »الدعوة  جمعية 
عام  يف  ظهرت  التي  ال�رصيعة«  »م�رصوع 
�سد  »م�سلمني  جماعة  وكذلك   ،2012
اجلماعات  تلك  وتدور  ال�سليبيني«. 
»املهاجرين«  تنظيم  فلك  يف  جميعها 
»دولة  اإقامة  املت�سمنة  القناعات  بنف�ض 
وحتويل  املزعومة،  الإ�سالمية«  اخلالفة 
يعلنه  وفًقا ملا  الإ�سالم«  »دار  اإىل  الغرب 

املن�سمون للتنظيم.

ميدانية  لقاءات  بعمل  »كيني«  قام  وقد 
تنظيم  يف  النا�سطني  الأع�ساء  بع�ض  مع 
ع�سًوا  بـ)48(  التقى  حيث  »املهاجرين«، 
و2015.   2010 عامي  بني  الفرتة  خالل 
وقد تو�سل من تلك اللقاءات اإىل اأّن هناك 
)19%( منهم قد �سارك بالفعل يف عمليات 
اأو  املتحدة،  اململكة  داخل  اإرهابية 
اإىل جانب تنظيم  القتال  اأجل  غادروا من 
»داع�ض« يف �سوريا والعراق. مبعنى اآخر، 
فاإن واحًدا من كل خم�سة يف التنظيم قد 

تورط يف اأحداث عنف واإرهاب.
�سبعة  عن  يقل  ل  ما  فاإن  املقابل،  ويف 
قد  والأربعني  الثمانية  بني  من  اأع�ساء 
قاموا برتك التنظيم دون التورط فيما بعد 
يف اأي اأعمال عنف، اأي حوايل )14،6%( من 
العّينة. ويف هذا الإطار، فاإن الكاتب ي�سري 
اإىل اأن اأ�سباب الإرهاب كثرية ومعقدة يف 
حماولة  مبكان  ال�سعب  ومن  بريطانيا، 
ال�سيطرة على اأٍيّ من تلك الأ�سباب ب�سكل 
تنظيم  غالببية  فاإن  ذلك  ومع  منفرد، 
باأفكار  يوؤمنون  اأفراد  هم  »املهاجرين« 
دينية متطرفة، لكنهم مل ينخرطوا يف اأّي 

اأعمال عنف اأو اإرهاب.

ن�سخة داع�سية

»املهاجرين«  تنظيم  اأن  اإىل  »كيني«  يُ�سري 
كونه  »داع�ض«،  تنظيم  من  ن�سخة  هو 
امل�سلمني  من  العديد  جذب  يف  �ساعد 
املوجودين يف بريطانيا. كما اأنه قد جنح 
ن�ساأت من  التي  املتعددة  عرب اجلماعات 
بل  املتطرفني،  وتعبئة  ح�سد  يف  خالله 

وحتفيزهم للقتال يف �سوريا.
ال�رصطة  قامت   ،2015 عام  اأواخر  ويف 
املت�سدد  الداعية  باعتقال  الربيطانية 
من  اجلن�سية  )بريطاين  ت�سودري«  »اأجنم 
تنظيم  بدعم  املتهم  باك�ستانية(  اأ�سول 
اإليه  الن�سمام  على  والت�سجيع  »داع�ض«، 
عرب  املن�سورة  اخُلَطب  من  �سل�سلة  عرب 
اأحد  »�سودري«  ويعترب  يوتيوب.  موقع 
اأنه  املوؤ�س�سني لتنظيم »املهاجرين«، كما 

كان املتحدث با�سمه يف عام 2005.
قيادات  اأبرز  اأحد  اإىل  الكاتب  ويُ�سري 
تنظيم املهاجرين، وهو »�سيدهارثا دهار« 
اأجل  من   2015 عام  بريطانيا  غادر  الذي 
الن�سمام اإىل تنظيم »داع�ض« يف �سوريا. 
اأفراد  بع�ض  ل�سفر  املدبر  العقل  اأنه  كما 
تنظيم »املهاجرين« اإىل دم�سق. وقد ظهر 
يف مقطع فيديو مطلع عام 2016 ينفذ فيه 
عملية اإعدام خلم�سة رجال بتهمة التخابر 
�سد تنظيم »داع�ض« ل�سالح بريطانيا، كما 
وو�سف  لندن،  �سيا�سات  مبهاجمة  قام 
»ديفيد  ال�سابق  بريطانيا  وزراء  رئي�ض 
جاء  ملا  وفًقا  »غبي«،  باأنه  كامريون« 

بالكتاب.
»املهاجرين«  تنظيم  اأن  »كيني«  ويُ�سيف 
مركز  اإىل  لندن  حتويل  يف  �ساعد  قد 

املتطرفة  ولالأفكار  للجهاد  اأوروبي 
خا�سة  املا�سية،  الع�رص  ال�سنوات  خالل 
عبور  من خاللها  يتم  قناة  اإىل  مع حتوله 
وهو  »داع�ض«،  تنظيم  اإىل  املتطرفني 
امل�ستوى  على  التنظيم  تطور  يعك�ض  ما 

الدويل وزيادة �سبكاته الن�سطة.

مكافحة الإرهاب

مكافحة  جهود  اأن  اإىل  »كيني«  يُ�سري 
اأ�سعفت تنظيم  بريطانيا قد  الإرهاب يف 
الق�ساء  تنجح يف  لكنها مل  »املهاجرين«، 
عليه، حيث اإنه خالل الفرتة من عام 2010 
الأمني  الت�سييق  ورغم   2015 عام  حتى 
داخلًيّا  د  التمُدّ يف  التنظيم  جنح  فقد 
وكذلك خارجًيّا عرب تكوين �سبكات ن�سطة 
�سغرية  وجماعات  اأفراد  من  العامل  عرب 

منتمية له وموؤمنة باأفكاره املتطرفة.
وعلى الرغم من تاأكيد الكاتب اأن كل ع�سو 
بال�رصورة  لي�ض  »املهاجرين«  تنظيم  يف 
مل  اأنه  اإل  عنف،  اأعمال  يف  منخرًطا 
لالأمن  كبرًيا  تهديًدا  ميثلون  كونهم  ينِف 
رئي�سّي  حتٍدّ  عن  ويتحدث  الربيطاين. 
يتمثل  الربيطانية  الأمنية  الأجهزة  يواجه 
ظل  يف  متاحة  حمدودة  موارد  وجود  يف 
اأمنية غري حمدودة، خا�سة مع  تهديدات 
التحول  باأن  التنظيم  اأع�ساء  بع�ض  قناعة 
اإىل العنف خيار اأف�سل يف ظل عدم قدرتهم 
للدين  املتطرف  تف�سريهم  على ممار�سة 
يوؤكد  وبالرغم من ذلك،  لندن.  بحرية يف 
تزال  ل  الربيطانية  ال�سلطات  اأن  الكاتب 
والتعامل  املناورة  اأجل  من  اأدوات  متلك 
وغريه  »املهاجرين«  تنظيم  تهديدات  مع 
من التنظيمات الإرهابية اأو املتطرفة يف 
البالد، ومنها وجود رقابة �سارمة خا�سًة 
البارزين  والنا�سطني  التنظيمية  للقيادات 
مثل  الأخرى،  الأدوات  ا�ستخدام  مع 
منعهم من الجتماع مع اأتباعهم، وجتنيد 

اأ�سخا�ض جدد.
هناك  اأّن  كتابه  »كيني« يف  يوؤكد  وختاًما، 
ال�سلطات  قدرة  مبدى  متعلقة  اإ�سكالية 
متطلبات  بني  التوفيق  على  الربيطانية 
ال�سيا�سية  احلقوق  وبني  القومي  الأمن 
جمتمع  اإطار  يف  املدنية  واحلريات 
الراأي  حرية  تكفل  والتي  دميقراطي، 
ما  وهو  بغي�سة،  كانت  لو  حتى  والتعبري 
للتنظيمات  جيًدا  متنف�ًسا  يكون  اأن  ميكن 
اأجل  من  الكاتب-  -بح�سب  املتطرفة 
لأن  لآخر،  وقت  من  اأفكارها  عن  التعبري 
معنى اإغالق هذا املجال ب�سكل تام يوؤدي 
اإىل حتول عدد اأكرب اإىل العنف والإرهاب 
اأمامهم.  العام  املجال  اإغالق  ب�سب 
وبالتايل فاإن الأمر يحتاج تعاماًل مرًنا من 
من  احلّد  اأجل  من  الربيطانية  ال�سلطات 
املخاطر املتوقعة لذلك التنظيم اأو غريه 
الإرهابية  اأو  املتطرفة  التنظيمات  من 

الأخرى داخل اململكة املتحدة.  
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قنوات اإرهابية:

كيف حتول تنظيم »املهاجرين« 
اإىل »داع�ش« بريطانيا؟

ُتواجه بريطانيا على مدار العقدين املا�سيني تهديدات 
متزايدة من اجلماعات املتطرفة والتنظيمات الإرهابية 
د حتى باتت  التي تت�سعب وتزيد من حدة خطابها املُت�سِدّ
الدولة موطًنا لعدد كبري منهما. وقد كان لتزايد موجات 

العنف والإرهاب يف منطقة ال�سرق الأو�سط منذ عام 2011 
انعكا�ساتها على فاعلية وحركة تلك التنظيمات، وهو ما 
حدا باحلكومة الربيطانية اإىل حظر العديد منها بهدف 

تعطيل اأن�سطتها ومواجهة خماطرها املتفاقمة.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة

مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب امل�ؤ�ش�شات امل�شنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 492 م�ؤرخ يف 10 فيفري 2019

يت�شمن فتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رشوع ا�شتغالل
م�ؤ�ش�شة م�شنفة » وحدة تعبئة وجتهيز اال�شمنت »

اإن وايل والية اجللفة:
ــ مبقت�شى القان�ن رقم 09/84 امل�ؤرخ يف 1984/02/04 املت�شمن بالتنظيم االإقليمي للبالد املعدل واملتمم.

ــ مبقت�شى القان�ن رقم 10/03 امل�ؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�شتدامة ال �شيما امل�اد 18،03،02، 25، 44، 45، 
.107 ،74 ،73 ،72

ــ مبقت�شى القان�ن رقم 10/11 امل�ؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية.

ــ مبقت�شى القان�ن رقم 07/12 امل�ؤرخ يف 2012/02/21 املتعلق بال�الية.
ــ نظرا للمر�ش�م الرئا�شي امل�ؤرخ يف 2018/09/27 املت�شمن تعيني ال�شيد ت�فيق �شيف ب�شفته واليا ل�الية اجللفة.

ــ مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي رقم 215/94 امل�ؤرخ يف 1994/07/23 املت�شمن �شبط اأجهزة االإدارة العامة لل�الية وهياكلها.
ــ مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي رقم 265/95 امل�ؤرخ يف 1995/09/06 املت�شمن �شالحيات م�شالح التنظيم وال�ش�ؤون العامة واالإدارة املحلية وق�اعد 

تنظيمها وعملها.
ــ مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي رقم 198/06 امل�ؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�شبط التنظيم املطبق على املن�شاآت امل�شنفة حلماية البيئة.

ــ مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي رقم 144/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�شاآت امل�شنفة حلماية البيئة.
التنفيذي رقم 145/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد جمال تطبيق وحمت�ى وكيفيات امل�شادقة على درا�شة وم�جز  ــ مبقت�شى املر�ش�م 

التاأثري على البيئة.
اأجل املالئمة وعدم  التحقيقات من  باإجراء  الداخلية والتعلق  ال�شيد وزير  ال�زاري رقم 77/27 امل�ؤرخ يف 1977/04/12 عن  ــ مبقت�شى املن�ش�ر 

املالئمة.
ــ نظرا للقرار ال�الئي رقم 305 بتاريخ 2019/01/14 املت�شمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة وعدم املالئمة عرب ال�الية ل�شنة 

.2019
ــ نظرا الإر�شال ال�شيد مدير البيئة رقم 88 بتاريخ 2019/01/20 املت�شمن طلب فتح حتقيق عم�مي مل�رشوع ا�شتغالل م�ؤ�ش�شة م�شنفة »وحدة تعبئة 

وجتهيز اال�شمنت » ببلدية اجللفة لفائدة م�ؤ�ش�شة �ش.ذ.�ش.و.ذ.م.م اأ�شماء احل�شنى مل�شريها ال�شيد بختي حممد ملني.
ــ نظرا للقرار رقم 4164 امل�ؤرخ يف 2017/12/19 ال�شادر عن مديرية ال�شناعة واملناجم املعدل للقرار رقم 1823 امل�ؤرخ يف 2015/04/28 املت�شمن 
الرتخي�ش مبنح حق االمتياز عن قطعة اأر�ش املراد ممار�شة الن�شاط على قاعدتها الكائنة باملنطقة ال�شناعية القطع 99-100 الق�شم 202 جزء 

40-49 ببلدية اجللفة لفائدة م�ؤ�ش�شة �ش.ذ.�ش.و.ذ.م.م اأ�شماء احل�شنى مل�شريها ال�شيد بختي حممد ملني.
وباقرتاح من ال�شيد مدير التنظيم وال�ش�ؤون العامة

يقرر

املادة االأوىل: يفتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رشوع ا�شتغالل م�ؤ�ش�شة م�شنفة » وحدة تعبئة وجتهيز اال�شمنت » الكائنة باملنطقة ال�شناعية القطع 
99-100 الق�شم 202 جزء 40-49 ببلدية اجللفة لفائدة م�ؤ�ش�شة �ش.ذ.�ش.و.ذ.م.م اأ�شماء احل�شنى مل�شريها ال�شيد بختي حممد ملني. 

املادة 02: يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى التاأثري على البيئة، ومدى املالئمة اأو عدم املالئمة لهذا امل�رشوع.
املادة 03: يعني ال�شيد �شت�ح حممد االأمني رئي�ش فرع التجهيزات العم�مية بدائرة اجللفة حمافظا حمققا لهذا الغر�ش ويف حالة ال�رشورة يخلفه 

ال�شيد قريع وليد رئي�ش فرع ال�شكن باجللفة.
املادة04: ين�رش هذا القرار يف ي�ميتني وطنيتني على ح�شاب �شاحب امل�رشوع.

املادة05: يق�م املحافظ املحقق بفتح �شجل مرقم وم�ؤ�رش عليه من طرف رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي ي��شع حتت ت�رشف امل�اطنني املعنيني 
بالتحقيق العم�مي لت�شجيل مالحظاتهم واآرائهم ح�ل هذا امل�رشوع خالل ع�رشون ي�ما ابتداء من ن�رش االعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية 

بعد ن�رشه يف ال�شحف الي�مية.
ال�الية )مديرية  ال�شيد وايل  اإىل  واإر�شاله  التحقيق  البلدي بقفل �شجل  ال�شعبي  العم�مي يق�م رئي�ش املجل�ش  التحقيق  انتهاء مدة  املادة06: بعد 

التنظيم وال�ش�ؤون العامة( مقرونا براأيه وتقرير املحافظ املحقق ال�رشيح ح�ل هذا امل�رشوع.
املادة 07: يكلف ال�شادة: االأمني العام لل�الية، مدير التنظيم وال�ش�ؤون العامة، مدير البيئة، مدير الطاقة، مدير ال�شناعة واملناجم، مدير امل�شالح 
الفالحية، مدير امل�ارد املائية، مدير احلماية املدنية، رئي�ش دائرة اجللفة، رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي لبلدية اجللفة، كل فيما يخ�شه بتنفيذ 

هذا القرار الذي �شين�رش يف م�شنف القرارات االإدارية لل�الية.

ال�ايل

 ولهذه االأ�شباب:
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون 

االأ�رشة علنيا ابتدائيا ح�ش�ريا :
يف ال�شكل : قب�ل دع�ى اإعادة ال�شري يف الق�شية

يف امل��ش�ع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة 
احلال بتاريخ29/12/2016  حتت رقم فهر�ش  

16/04287 ق�شت املحكمة بامل�شادقة على تقرير 
اخلربة املعدة من طرف اخلبري امل�دعة لدى اأمانة 

�شبط املحكمة بتاريخ 2017/04/04 حتت رقم اإيداع 
17/128 وبالنتيجة االأمر بـ:

اأوال: احلجر على املرجع �شده حميدي حميد 
امل�ل�د بتاريخ  1992/12/16بق�رش ال�شاللة الأبيه  

خمتار والمه دحماين عائ�شة
ثانيا : تعيني املرجع حميدي خمتار كمقدم عليه 
لرعايته وت�شيري �ش�ؤونه. على اأن يلتزم با�شتئذان 

املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رشفات ال�اردة يف 
ن�ش املادة 88 من قان�ن االأ�رشة

ثالثا: االأمر بن�رش هذا احلكم لالإعالم على اأن يك�ن 
ذلك ب�شعي من املرجع

رابعا: حتميل املرجع امل�شاريف الق�شائية
بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ 

املذك�ر اأعاله ،وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط  (( 

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية : اجللفة 
دائرة : اجللفة
بلدية : اجللفة

اإعالن 

ينهي رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي لبلدية اجللفة اإىل 
علم كافة امل�اطنني عن فتح �شجل خا�ش باإجراء حتقيق 

عم�مي ح�ل م�ؤ�ش�شة م�شنفة » وحدة تعبئة وجتهيز 
اال�شمنت » الكائنة باملنطقة ال�شناعية القطع رقم 100-99 

الق�شم 202 جزء 40-49 ببلدية اجللفة لفائدة م�ؤ�ش�شة 
�ش.ذ.�ش.و.ذ.م.م اأ�شماء احل�شنى مل�شريها ال�شيد بختي 
حممد ملني وعلى كل �شخ�ش له اعرتا�ش اأو مالحظة 

االت�شال مب�شلحة التقنني »البلدية املركزية » كل ي�م من 
ال�شاعة 08:00 اإىل 12:00 ومن 13:00 اإىل 16:30 ماعدا اأمي 
العطل الر�شمية وذلك ملدة )20 ي�م( ع�رشون ي�ما ابتداء 

من ن�رش االإعالن يف ال�شحف الي�مية.

رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي  

ANEP N°:  1916007802 ANEP N°:  19160073662019/04/02:الو�سط

الو�سط:2019/04/02

الو�سط:2019/04/02

الو�سط:2019/04/02الو�سط:2019/04/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة

مديرية التنظيم و االإدارة املحلية
املديرية الفرعية للتنظيم العام

مكتب احلالة املدنية وتنقل االأ�شخا�ش
قرار رقم :416

اإن وايل والية ورقلة
مبقت�شى االأمر رقم 38/69 امل�ؤرخ يف 23 ماي 1969واملت�شمن قان�ن ال�الية املعدل واملتمم بالقان�ن رقم 02/81 امل�ؤرخ يف 

14فيفري 1981
مبقت�شى االأمر رقم 79/71 امل�ؤرخ يف 1971/12/03 اخلا�ش باجلمعيات املعدل واملتمم باالأمر رقم 21/72 امل�ؤرخ يف 07 ج�ان 

1972
مبقت�شى املر�ش�م رقم 176/72امل�ؤرخ يف 27ج�يلية 1972 املت�شمن االأحكام االأ�شا�شية باجلمعيات.

مبقت�شى املر�ش�م رقم رقم 177/72 امل�ؤرخ يف 27 ج�يلية 1972 املت�شمن االأحكام االأ�شا�شية امل�شرتكة للجمعيات
مبقت�شى املن�ش�ر رقم 18/م ع ت �ش ع ت امل�ؤرخ يف 16 اأكت�بر 1972 واملتعلق بامل�افقة على اجلمعيات

بناء على الطلب املقدم بتاريخ 10 مار�ش 1984 من طرف جمعية اأولياء املع�قني ب�الية ورقلة
ال�ش�ؤون  مدير  م�افقة  على  بناء   /1647 رقم  حتت   1984 اأفريل   22 بتاريخ  ورقلة  ل�الية  ال�رشطة  حمافظة  م�افقة  على  بناء 

االجتماعية ل�الية ورقلة بتاريخ 29 اأفريل 1984 حتت رقم 39
باإقرتاح من الل�شيد مدير التنظيم و االإدارة املحلية

يقرر املادة االأوىل : ي�افق على تاأ�شي�ش اجلمعية امل�شماة "جمعية اأولياء االأطفال املع�قني  ب�الية ورقلة
املادة الثانية : تبا�رش اجلمعية عملها طبقا للتنظيمات و االأحكام املن�ش��ش عليها يف قان�نها االأ�شا�شي

املادة الثالثة : مينع منعا باتا كل ن�شاط �شيا�شي من �شاأنه اأن ي�رش باالأمن الداخلي اأو اخلارجي للدولة اأو م�شند على غر�ش حمرم 
اأو خمالف لق�انني االأداب العامة   

الو�سط:2019/04/02
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العر�ش التقني )ظرف ب ( 
يت�شمن العر�ش التقني 

ما يلي : 

ت�رشيح باالكتتاب 

العر�ش املايل ) ظرف ج ( 
يت�شمن العر�ش املايل 

ما يلي : 

ر�شالة تعهد
جدول االأ�شعار بال�حدة ، 

تف�شيل كمي و تقديري 

) كل ال�ثائق يجب اأن تك�ن �شارية ال�شالحية (  
تقدر مدة حت�شري العرو�ش ب : خم�شة ع�رشة )15( ي�ما ، و يبداأ  �رشيانها ابتداء من اأول �شدور لالإعالن يف الن�رشة 

الر�شمية ل�شفقات املتعامل العم�مي BOMOP  او ال�شحف ال�طنية و حدد تاريخ اإيداع العرو�ش يف الي�م االأخري من 
مدة حت�شري العرو�ش على ال�شاعة ) 14:00 �شا ( ، تفتح العرو�ش علنا ي�م اإيداع العرو�ش على ال�شاعة ) 14:30 �شا ( بعد 
الزوال و اإذا �شادف هذا الي�م ي�م عطلة اأو راحة قان�نية ، فاإن مدة حت�شري العرو�ش متدد اإىل غاية ي�م العمل امل�ايل . 

يبقى املتعهدون ملتزم�ن بعرو�شهم ملدة 90 ي�ما من تاريخ بداية اإيداع العرو�ش .
مترنا�شت يف .....................

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

والية مترنا�ست
مديرية التعمري و الهند�سة املعمارية و البناء لوالية مترنا�ست

العنوان / �ص ب رقم 237 احلي االإداري مترنا�ست
رقم ت.ج : 099011019011537

اإعالن عن طلب عرو�ص وطني مفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا
رقم 10/2019

تعلن مديرية التعمري و الهند�شة املعمارية و البناء ل�الية مترنا�شت عن طلب عرو�ش وطني مفت�ح مع ا�شرتاط قدرات 
دنيا ق�شد / اإجناز ا�شغال فتح الطرقات و ال�رشف ال�شحي مبنطقة الت��شع ال�شياحي طريق ا�شكرم ب�الية مترنا�شت 

فعلى املقاوالت امل�ؤهلة يف جمال اال�شغال العم�مية ن�شاط رئي�شي اأو ثان�ي ذات ال�شنف 02 فما ف�ق و املهتمة بهذا 
الطلب التقرب من املديرية م�شلحة متابعة ال�شفقات العم�مية ي�شحب دفرت ال�رشوط ، مقابل تقدمي و�شل بقيمة ) 
2000.00 دج ( با�شم خزينة ال�الية غري قابل لال�شرتجاع  الكائن مقرها ب : حي م�فل�ن مترنا�شت و ت�دع العرو�ش 

مرفقة بال�ثائق املذك�رة اأدناه و امل�شار اإليها بدفرت ال�رشوط لدى مديرية التعمري و الهند�شة املعمارية و البناء ل�الية 
مترنا�شت ) مكتب اأمانة املديرية ( حيث يجب اأن ي��شع كل من ملف الرت�شح )اأ( و العر�ش التقني )ب( و العر�ش املايل 
)ج( يف اأظرفة منف�شلة و مقفلة باإحكام ، يبني كل منها ت�شمية امل�ؤ�ش�شة و مرجع طلب العرو�ش و م��ش�عه ، و تت�شمن 

عبارة » ملف الرت�شح » اأو » العر�ش التقني » اأو » العر�ش املايل » ح�شب احلالة و ت��شع هذه االأظرفة يف ظرف اأخر مقفل 
باإحكام و مغفل و يكتب عليه العبارة التالية : 

اإىل ال�شيد : مدير التعمري و الهند�شة املعمارية و البناء ل�الية مترنا�شت
طلب عرو�ش وطني مفت�ح مع اإ�شرتاط قدرات دنيا رقم 10 /2019

م�رشوع اإجناز ا�شغال فتح الطرقات و ال�رشف ال�شحي مبنطقة الت��شع ال�شياحي طريق ا�شكرم ب�الية مترنا�شت
» ال يفتح من طرف جلنة فتح االأظرفة و تقييم العرو�ش »

ت�دع العرو�ش حمت�ية على مايلي : 
ملف الرت�شح )ظرف اأ ( 

يت�شمن ملف الرت�شح ، ما ياأتي : 
* ت�رشيح بالرت�شح 
* ت�رشيح بالنزاهة 

* القان�ن االأ�شا�شي لل�رشكات 
*التف�ي�ش باالإم�شاء على ال�ثائق القان�نية بالن�شبة لل�رشكات 

* ن�شخة من �شهادة الرتتيب  و الت�شنيف املهني 
* قائمة العتاد مرفقة ب�ثائق االإثبات 

* �شهادات مرجعية للم�ؤ�ش�شة يف جمال االإجناز مم�شية من طرف 
�شاحب امل�رشوع 

* قائمة امل�شتخدمني مرفقة ب�ثائق االإثبات �شادرة عن �شندوق 
ال�شمان االجتماعي )CNAS( خمت�مة و مم�شاة 



حمكوم بال�سجن املوؤبد ومعتقل يف �سجن رميون:

اال�سري ربيع ربيع يدخل عامه ال�ساد�س ع�سر يف �سجون االحتالل
مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى 

واجلرحى تقرير : 

اإبراهيم  ربيع  الأ�سري  اأنهى 
من  عام(   36( ربيع  ح�سن 
مدينة  ق�ساء  الدهي�سة  خميم 
اخلام�س  عامه  حلم،  بيت 
ال�ساد�س  عامه  ودخل  ع�رش، 
�سجون  يف  التوايل  على  ع�رش 
حمكوم  وهو  الحتالل، 
احلياة  مدى  املوؤبد  بال�سجن 
ويق�سي حاليا حكمه يف �سجن 
ربيع  ماجدة  وقالت   . رميون 
والدة ال�سري ربيع ربيع ان ابنها 
ال�ساد�س  عامه  يدخل  ال�سري 
يف  الحتالل  �سجون  يف  ع�رش 
ما�ساوية  اعتقال  ظروف  ظل 
ال�رشائيلية  الهجمة  اطار  يف 
ومكت�سباتهم  ال�رشى  على 

انها قامت بزيارته  م�سرية اىل 
ال�سهر  من  ع�رش  الرابع  يوم 
ان  على  ربيع  واكدت  اجلاري. 
املحكوم  ال�سري  ابنها  ر�سالة 
احلياة  مدى  املوؤبد  بال�سجن 
و�سمود  وحدة  ر�سالة  هي 
ومن  ال�رشى  ان  على  م�سددة 
�سمنهم ابنها ربيع يوؤكدون على 
�رشورة تعزيز الوحدة الوطنية 
على  قادرا  �سعبنا  ليكون 
مواجهة التحديات واملوؤامرات 
على  ال�رشى  ي�سدد  حيث 
النق�سام.  انهاء  �رشورة 
ربيع  ال�سري  والدة  وا�سارت 
يعانون ظروفا  ان ال�رشى  اىل 
بعد  يوما  �سوء  تزداد  اعتقالية 
الو�ساع  تدهور  ظل  يف  يوم 
ال�سيا�سية م�سددة على �رشورة 
ال�رشى  ق�سية  تفعيل  واهمية 

كل  وقلوب  عقول  يف  وابقاءها 
ان�سطة  الفل�سطينني من خالل 
وفعاليات م�ستمرة لن �سلطات 
بال�رشى  تبط�س  الحتالل 
ب�سكل همجي وممنهج. وكانت 
اأ�سدرت  قد  احتاللية  حمكمة 
مدى  املوؤبد  بال�سجن  حكماً 
“ربيع”  الأ�سري  بحق  احلياة 
وحرم  طويله،  لفرتة  عزله  ومت 
من زيارة ذويه لعدة �سنوات، ثم 
�سمحت لوالدته بزيارته فقط، 
وقد  متباعدة،  فرتات  وعلى 
كبرية  جهود  بعد  ا�ستطاعت 
 13 مرور  بعد  احت�سانه  من 
حيث  حيث  اعتقاله  على  عام 
كان مطاردا ل�سنتني مل ت�ستطع 
ربيع  واعتقل  فيهما.  تراه  ان 
الثانية  النتفا�سة  خالل  ربيع 
انتفا�سة الق�سى حيث اعتقلته 

ال�رشائيلي  الحتالل  قوات 
وا�سعة  ع�سكرية  عملية  خالل 
يف عام 2004 اجتاحت خاللها 
وحا�رشت  حلم  بيت  مدينة 
العقلية  المرا�س  م�ست�سفى 
ربيع  ال�سري  حت�سن  حيث 
الحتالل  قوات  تقوم  ان  قبل 
ان ال�سري  ي�سار اىل  باعتقاله. 
�سيا�سيا  نا�سطا  كان  ربيع 
ال�سبيبة  حركة  يف  ونقايا 
كان  كما  فتح  الطالبية وحركة 
ال�سبيبة  منظمة  يف  ع�سوا 
انطالق  وعند  الفتحاوية 
انتفا�سة الق�سى كان ربيع من 
وفتح  ال�سبيبة  يف  القادة  اول 
الذين ت�سدوا وقاوموا اجلرائم 
بيت  حمافظة  يف  ال�رشائيلية 
حلم اىل ان مت اعتقاله واحلكم 

عليه بال�سجن املوؤبد

عبد النا�سر فروانة، املخت�ص ب�سوؤون الأ�سرى

االحتالل اعتقل 200 فل�سطيني يف 
غزة منذ انطالق م�سريات العودة

املخت�س  فروانة،  النا�رش  عبد  قال 
الحتالل  قوات  ان  الأ�رشى  ب�سوؤون 
اعتقلت قرابة 200 مواطن فل�سطيني 
م�سريات  بدء  منذ  غزة،  قطاع  من 
يف  عام  قبل  احل�سار  وك�رش  العودة 
2018م.  مار�س  اآذار/  من  الثالثني 
"امل�رشق  لـ  واعترب فروانة يف حديثه 
من  العدد  هذا  اعتقال  نيوز": 
ت�سعيد  غزة  قطاع  يف  املواطنني 
كبري من قبل قوات الحتالل. واأو�سح 
العاملني  من  املعتقلني  غالبية  اأن 
يف  اعتقالهم  ومت  ال�سيد،  مهنة  يف 
اعتقال  جري  فيما  البحر،  عر�س 
حانون  بيت  معرب  عرب  الآخرين 
"ايرز"، بالإ�سافة اإىل مت�سليني او من 
وال�سمالية  ال�رشقية  احلدود  جتاوزوا 
"اجلي�س  فروانة:  وقال  غزة.  لقطاع 
منذ  العتقالت  انتهج  الإ�رشائيلي 
احتالله لفل�سطني، وباتت العتقالت 
ظاهرة يومية مقلقة، حيث ل مير يوم 

يقل عن  ما ل  فيه  وي�سجل  اإل  واحد 
ع�رش حالت اعتقال".واأ�ساف: "يلجاأ 
كو�سيلة  العتقالت  اإىل  الحتالل 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  لل�سيطرة 
والرتهيب  والإذلل  للقمع  وكاأداة 
يف  وميار�سها  اجلماعي،  والعقاب 

اإطار �سيا�سة ممنهجة".
العتقالت  تلك  اأن  اإىل  واأ�سار 
املجتمع  وفئات  �رشائح  كافة  طالت 
ذكورا  وكبارا،  �سغارا  الفل�سطيني، 
العام  منذ  �سجل  انه  مو�سحا  واناثا، 
حالة  مليون  نحو  اعتقال   1967
عدد  يبلغ  انه  فروانة  واأفاد  اعتقال. 
اأ�سريا،   290 قرابة  غزة  من  الأ�رشى 
الفالوجي  �سياء  الأ�سري  يعترب  حيث 
اأول  اأقدمهم وهو معتقل منذ ت�رشين 
اأكتوبر 1992، كذلك ال�سهيد يف ال�رش 
�سلطات  توا�سل  والذي  بارود  فار�س 
الحتالل احتجاز جثمانه بعد اعتقال 

دام 28 عاما.
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25 جريحا بينهم اثنان يف حالة خطرة..

حالة غليان ت�سود املعتقالت وحمالت قمع مت�ساعدة بحق االأ�سرى
تقرير )و�سام زغربــ قطاع غزة(

ال�سحراوي  النقب  �سجن  ي�سهد 
حالة من الغليان بعد اقتحامه من 
مل�سلحة  التابعة  القمع  وحدات 
والعتداء  الإ�رشائيلية  ال�سجون 
واإطالق  بال�رشب  الأ�رشى  على 
الر�سا�س احلي واملطاطي وقنابل 
الغاز امل�سيلة للدموع �سوبهم، مما 
منهم  اثنان  جريحاً   )25( خلّف 
مت  باخلطرة،  جراحهما  و�سفت 
امل�سايف  اإىل  اأ�سرياً  و)15(  نقلهم 
اإدارة  اتهام  عقب  الإ�رشائيلية 
عملية  بتنفيذ  اأ�سريين  ال�سجون 
اإ�رشائيلي  و�رشطي  ل�سابط  طعن 

يف ق�سم )4(. 
يف  الأ�رشى  اأن  املراقبون  ويرى 
من  �سي�سعدون  الحتالل  �سجون 
اإدارة  �سد  الن�سالية  خطواتهم 
على  احتجاجاً  ال�سجون  وم�سلحة 
بتنقالت  ال�سجون  اإدارة  قيام 
ال�سجون،  اأق�سام  بني  لالأ�رشى 
وتركيب اأجهزة ت�سوي�س يف حميط 
الأق�سام وخا�سة يف �سجن النقب، 
الأ�رشى  توا�سل  ملنع  تهدف 
مهربة،  هواتف  عرب  ذويهم  مع 
يف  اإ�سعاعاتها  ت�سبب  عن  ف�ساًل 
باأمرا�س  ال�سيقة  امل�ساحات 
تهديداً  ي�سكل  مما  مزمنة، 
حقيقياً على حياة نحو 1300 اأ�سري 

فل�سطيني.
»الأحداث  اإن  املراقبون،  ويقول 
تكن  مل  النقب  �سجن  يف  اجلارية 

بداأت  اأنها  بل  اللحظة،  وليدة 
حيث   ،)2019/2/19( يف  ذروتها 
مواجهة  يف  جديدة  معركة  بداأت 
اأوىل  ونفذت  الت�سوي�س  اأجهزة 
يف  الأ�رشى  �سد  القمع  عمليات 
وت�ساعدت  )اأ(  قلعة  اخليام  ق�سم 
القتحامات من م�سلحة ال�سجون 
ب�سكل �سبه يومي داخل املعتقل«. 
»ال�ساباك«  وجهاز  اجلي�س  وحذر 
الإ�رشائيلي من ا�ستمرار التنقالت 
رميون  �سجن  اأ�رشى  �سفوف  يف 
اأجهزة  تركيب  وا�ستمرار  والنقب 
ن�سب  اأن  مو�سحني  الت�سوي�س، 
ولكن  و�رشورية  مهمة  الأجهزة 
اإل  احلالية،  املرحلة  يف  لي�ست 
الإ�رشائيلية،  ال�سجون  اأن م�سلحة 
اأن  ترى  الحتالل  اأمن  ووزارة 
الرتاجع عن القرار يعني اخل�سوع 
لالأ�رشى، و�سيكون له تبعات اأمنية 

ل�سنوات طويلة.

حمتملة �سيناريوهات   3

ال�سجون  م�سلحة  واأو�سحت 
�سوء  على  اأنها  الإ�رشائيلية، 
�سجني  يف  الأخرية  الأحداث 
لثالث  ت�ستعد  ورميون،  النقب 
ومقلقة  حمتملة  �سيناريوهات 
ا�ستمرار  الأول،  ال�سيناريو  للغاية، 
على  العتداء  الأ�رشى  حماولت 
�سجاين و�سباط م�سلحة ال�سجون، 
يعلن  اأن  الثاين،  ال�سيناريو  فيما 
القليلة  الأيام  خالل  الأ�رشى 

الطعام،  عن  اإ�رشاب  عن  القادمة 
تراجع  فهو  الثالث  ال�سيناريو  اأما 
الإ�رشائيلي  ال�سيا�سي  امل�ستوى 
الت�سوي�س على  اأجهزة  تركيب  عن 
من  كل  يف  اخللوية  الت�سالت 
معتقل النقب ورميون يف املرحلة 

الأوىل.
الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  وقالت 
 ،)3/25( لها  بياٍن  يف  واملحررين 
الإ�رشائيلية  القمع  »وحدات  اإن 
�سجن  من  كال  فجرا  اقتحمت 
وجلبوع،  واإي�سل  ونفحة  رميون 
والهراوات«. بالأ�سلحة  مدججة 
القتحام  عملية  اأن  واأ�سافت 
وقا�سية  �سعبة  ليلة  عقب  »جاءت 
�سجن  يف  الأ�رشى  على  مرت 
على  العتداء  فيها  مت  النقب، 
بهم،  والتنكيل  و�رشبهم  الأ�رشى 
 25 من  اأكرث  اإثرها  على  اأ�سيب 
بينهم  متفاوتة  باإ�سابات  اأ�سرياً 
و�سعبة،  خطرة  حالة  يف  اثنان 
فيما نقل 15 اأ�سريا اإىل م�ست�سفى 

�سوروكا«.

حل الهيئات التنظيمية

الأ�سري  نادي  اأو�سح  ناحيته،  من 
النقب  �سجن  اأن  الفل�سطيني، 
الأ�رشى  كبرية بني  ي�سهد مواجهة 
عقب  ال�سهر  قرابة  منذ  والإدارة 
يف  الت�سوي�س  اأجهزة  ن�سب 
الأق�سام.  من  جمموعة  حميط 
الحتالل  معتقالت  اإدارة  حمماًل 

جرمية  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 
العتداء على الأ�رشى. 

 ،)3/25( تقرير  يف  النادي  وقال 
»اإنه ويف )20 و2019/1/21(، �سهد 
معتقل »عوفر« عملية قمع اأ�سيب 
على اإثرها اأكرث من )150( اأ�سريا، 
فيما واجهها الأ�رشى بحرق بع�س 
الع�سيان.  حالة  واإعالن  الغرف 
بني  املواجهة  اأن  النادي  واأو�سح 
الأ�رشى واإدارة معتقالت الحتالل 
يف  »رميون«  معتقل  يف  ت�ساعدت 
قوات  اقتحمت  اأن  بعد   ،)3/18(
القمع ق�سم )7( ونقلت الأ�رشى اإىل 
اأحد الأق�سام الذي  ق�سم )1( وهو 
ت�سوي�س،  اأجهزة  داخله  ن�سبت 
القمع  عملية  الأ�رشى  واجه  حيث 
يف  الغرف  من  جمموعة  بحرق 

ق�سم )1(.
الأ�سرية  احلركة  اأكدت  بدورها، 
الإ�رشائيلي،  الحتالل  �سجون  يف 
الكرامة  »معركة  بعنوان  بيان  يف 
يف  ُم�سيها  كراماً«،  2..�سنحيا 
خطواتها الحتجاجية، وحتذيرها 
و�سعوبة  املوقف  خطورة  من 
املرحلة التي اأ�سبحت على مفرتق 

طرق خطري.
واأعلنت احلركة الأ�سرية يف بيانها 
للهيئات  كامل  حل  عن   ،)3/25(
واإلغاء  ال�سجون  داخل  التنظيمية 
اإدارة  وحتميل  الإعتقايل  للتمثيل 
العتقال  حالة  اأعباء  ال�سجون 
)3/26(.وطالب  من  ابتداًء  كاملًة 
لل�سليب  الدولية  اللجنة  البيان 

الأحمر وموؤ�س�سات حقوق الإن�سان 
ذات العالقة باإجراء زيارات عاجلة 
للوقوف  النقب  لالأ�رشى يف �سجن 
واجلرائم  النتهاكات  حجم  على 

املرتكبة بحقهم.

وقفات ت�سامنية

ال�سفة  حمافظات  و�سهدت 
ونابل�س،  الفل�سطينية، يف رام اهلل، 
 ،)3/25( يف  واخلليل  حلم  وبيت 
)3/26(  فعاليات  يف  غزة  وقطاع 
�سجون  يف  لالأ�رشى  واإ�سناد  دعم 
الذين  الإ�رشائيلي،  الحتالل 
�سارخة  لنتهاكات  يتعر�سون 
الإ�رشائيلية.  ال�سجون  اإدارة  من 

املجتمع  الفعاليات  وطالبت 
ووقف  م�سوؤولياته  بتحمل  الدويل 
الهجمة الإ�رشائيلية ال�رش�سة �سد 

الأ�رشى.
قرابة  الحتالل  �سجون  يف  ويقبع 
طفال،   )230( منهم  اأ�سري،   6000

و)46( اأ�سرية. 
يف  الغليان  حالة  تهداأ  ومل  هذا 
�سجون الحتالل الإ�رشائيلي يوماً، 
اأكرب على  الغليان بوترية  ليعود  اإل 
�سكل اقتحامات بالر�سا�س احلّي 
العّزل،  الأ�رشى  بني  واإ�سابات 
مدرو�سة  اإ�رشائيلية  خطة  �سمن 
خلنق الأ�رشى وتوظيفها ملكا�سب 
ترّوج  داخلية  اإ�رشائيلية  انتخابية 

لالأكرث فتكاً بالأ�رشى.



يا دامي العينيني والكفني...
اإن الليل زائل ال غرفة التوقيف 

باقية ...
وال زرد ال�سال�سل

نريون مات، ومل متت روما ...
بعينيها تقاتل ...

وحبوب �سنبلة جتف
�ستمالأ الوادي �سنابل ...

الأرقام  لغة  عن  وبعيدا   
للأ�رسى  والإح�صاءات 
وال�صهداء  الفل�صطينيني واملر�صى 
الأ�رسى  معاناة  فاإن  منهم، 
الفل�صطينيني يف �صجون الحتلل 
اأكرث  نحو  مت�صعبة  ال�رسائيلي 
متنوعة  اأ�صكال  وتاأخذ  اجتاه  من 
اإىل  ال�صجون  حول  مما  ومروعة، 
دولة  تتعمد  للأحياء، حيث  مقربة 
اليومية  م�صايقاتها  يف  الحتلل 
معنوياتهم متاما،  تدمري  للأ�رسى 
خطوات  �صمن  ذلك  كان  �صواء 
حدة  على  اأ�صري  كل  بحق  فردية 
جماعية  انتهاكات  خلل  من  اأو 
على  هدفها  يكون  الأ�رسى،  بحق 
املدى الطويل ا�صتنزافهم ج�صديا 

ومعنويا. 
منذ  الفل�صطيني  الأ�صري  يتعر�ض 
املنزل  من  اعتقاله  حلظات  اأوىل 
اإىل غرفة  ال�صارع حتى و�صوله  اأو 
)بتهم  اعرتافاته  لنزع  التحقيق 
ثم  ومن  وهمية(  اأو  حقيقية 

انتهاكات  اإىل  و�صجنه،  حماكمته 
متعددة  باأ�صكال  ونف�صية  ج�صدية 
القوانني  لكل  خمالفة  تعترب 
مقال  ورمبا  والدولية،  الإن�صانية 
هناك  وتقرير  هنا  الأ�رسى  عن 
النف�صية  الأ�رسار  ل ميكنه ح�رس 
واجل�صدية التي يعاين منها الأ�صري 
وتلقى  الحتلل  معتقلت  يف 
واجل�صدية  النف�صية  باآثارها 
العميقة عليه، بل تظهر عند بع�ض 
مع  تعاملهم  طريقة  يف  الأ�رسى 
حمكوميتهم  ق�صاء  بعد  الآخرين 

والإفراج عنهم. 
تنتهجها  التي  املمار�صات  ومن 
بداية   ، الحتلل  اأمن  اأجهزة 
املطلوب  ال�صخ�ض  منزل  يف 
ك�رس  املثال،  �صبيل  على  اعتقاله 
مع  يقطنه  الذي  املنزل  باب 
متعمد،  ب�صكل  �صاكنيه  كل  ترويع 
على  ج�صديا  اأو  لفظيا  والعتداء 
وحتطيم  وتفتي�ض  وذويه،  الأ�صري 
تقييد  ثم  ومن  املنزل،  حمتويات 
عينيه  وع�صب  الأ�صري  يدي 
التعذيب  من  اأوىل  رحلة  لتبداأ 
و�صوله  حتى  والنف�صي  اجل�صدي 
غرفة  يف  متار�ض  التحقيق  لغرفة 
التعذيب  اأ�صكال  كافة  التحقيق 
واملهينة  العنيفة  واملمار�صات 
احل�صول  بهدف  الأ�صري  بحق 
منه،  معلومات  اأو  اعرتافات  على 
تعذيب  طريقة  اإىل  يتعر�ض  حيث 

معروفة با�صم "ال�صبح" اإذ تكبل يدا 
مع�صوب  وهو  اخللف  من  الأ�صري 
اأو  الوقوف  على  ويجرب  العينني 
باأو�صاع  �صيقة  مب�صاحة  اجللو�ض 
ومهينة  للج�صد  جدا  موؤملة  تكون 
تهدف  ما  �صمن  تهدف  للكرامة، 
اإليه اإىل حتطميه نف�صيا، بالإ�صافة 
عدة  باأ�صاليب  تعذيبه  يتم  لذلك 
منها على �صبيل املثال ل احل�رس 
بحرمانه  العنيف"  "الهز  اأ�صلوب 
وال�رساب  الطعام  ومن  النوم  من 
وتعري�صه  حاجته،  ق�صاء  ومن 
و�صو�صاء  �صاخبة  ملو�صيقى 
وال�رسب املربح خا�صة  م�صتمرة، 
ور�صه  احل�صا�صة،  الأماكن  على 
واحلارة  �صتاء،  الباردة  باملياه 
الأ�صاليب  من  والعديد  �صيفا، 

الأخرى. 
اأ�صكال  من  �صبق  ما  كل  وبالطبع 
اأب�صط  مع  يتعار�ض  التعذيب 
والإن�صاين  الدويل  القانون  قواعد 
الدويل  املجتمع  وقرارات 
الدولية  واملعاهدات  والتفاقيات 
ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
الإ�صايف،  وبروتوكولها  1949م 
للمحكمة  الأ�صا�صي  روما  ونظام 
لعام  لهاي  يف  الدولية  اجلنائية 
جهاز  �صباط  ولكن  1998م، 
ال�رسائيلي  العامة  املخابرات 
للم�صاءلة  يتعر�صون  ل  "ال�صاباك" 
القانونية جراء تعذيبهم املتوا�صل 

للأ�رسى الفل�صطينيني على الرغم 
من اأن ب�صاعة وق�صوة التعذيب اأدت 
الأ�رسى  بني  من  �صهداء  لرتقاء 
كذلك  واأدت  عدة  حالت  يف 
نف�صية  اأو  ج�صدية  اإعاقات  اىل 
للتعذيب  تعر�صهم  نتيجة  للأ�رسى 
امل�صتمر وهذا يرتقي اىل م�صتوى 
ل  املجرم  لكن  احلرب،  جرائم 
القوانني  تطبيق  طاملا  له  رادع 

يكال مبكيالني دون عدالة. 
التحقيق  معاناة  تنتهي  تكاد  ول 
معاناة  تبداأ  حتى  واملحاكمة 
اإىل  تهدف  مبتكرة  بطرق  جديدة 
واجل�صدي  النف�صي  الأذى  اإحلاق 
العتقال  مدة  طوال  بالأ�رسى 
الزيارات  من  يحرمون  حيث   ،
بحجج  و�صنوات  ل�صهور  العائلية 
اأدنى  اإىل  ويفتقرون  واهية، 
مقومات احلياة الآدمية، ويعي�صون 
فيها  تقل  �صيقة  غرف  يف 
اأ�صري  لكل  املخ�ص�صة  امل�صاحة 
عن مرت مربع واحد، بالإ�صافة اىل 
يف  والقوار�ض  احل�رسات  انت�صار 
الأ�رسى  يعاين  الغرف، كذلك  تلك 
نوعية  ورداءة  التغذية  �صوء  من 
واحلرمان  لهم،  املقدم  الطعام 
من الرعاية الطبية، واملعاناة من 
حيث  النفرادي،  العزل  �صيا�صة 
يعزل الأ�صري عن العامل اخلارجي 
غرفة  يف  حمدودة  غري  لفرتات 
�صيقة مثل الأ�صري حممود عي�صى 

العزل  من  عاما   13 اأم�صى  الذي 
القوانني  لكل  وخلفا  النفرادي، 
يف  العليا  املحكمة  فاإن  الدولية 
بعزل  �رسعت  الحتلل  دولة 
ل  كعقاب  الفل�صطينيني  الأ�رسى 

اإن�صاين ممنهج. 
الأ�رسى  معاناة  ي�صاعف  وما 
�صجون  يف  الفل�صطينيني 
ومعتقلت الحتلل القتحامات 
القمع  وحدات  بها  تقوم  التي 
الأ�رسى  لإرهاب  ال�رسائيلية 
عراة  وتفتي�صهم  الزنازين،  داخل 
هذه  تقوم  حيث  بهم،  والتنكيل 
باقتحام  امل�صلحة  الوحدات 
الفل�صطينيني  الأ�رسى  غرف 
وباأوقات مفاجئة ليل ونهار حتى 
بال�صتقرار  الأ�رسى  ي�صعر  ل 
اخلتام،  ويف  مطلقا.  الأمان  اأو 

الأ�رسى  معاملة  وح�صية  وبرغم 
الفل�صطينيني اإل اأن ذلك مل ي�صكل 
تلك  اإن  بل  للفل�صطيني،  رادعا 
اإ�رسارا  يزداد  الإجراءات جعلته 
على ممار�صة حقه يف املقاومة، 
وحتى من خا�ض جتربة العتقال 
ب�صاعة  رغم  ينك�رس  اأو  ينهزم  ل 
وكما  الأ�رس،  �صنوات  وفداحة 
ننهي  دروي�ض  حممود  مع  بداأنا 
له،  ال�صجن  من  بربقية  حديثنا 

يقول فيها: 
كف  طارت  ال�صجن،  اآخر  من 

اأ�صعاري
اأقول للنا�ض، للأحباب:

نحن هنا اأ�رسى حمبتكم
يف املوكب ال�صاري يف اليوم،

اأكرب هوى يف حب وطني
فعانقوين عناق الريح للنار.

هي كلمات انطلقت من ال�سجن على ل�سان ال�ساعر الفل�سطيني الراحل حممود دروي�ش عندما كان يف اأقبية التحقيق بال�سجون اال�سرائيلية.
 لرت�سم �سورة �سريالية خمتزلة عن واقع مرير لالأ�سرى الفل�سطينيني بني غرف التوقيف، التحقيق، الزنازين الرطبة، وبني موروث ثقايف عن احلق الذي �سينت�سر يوما ما ويرحل املحتل .. 

حتى من ي�ست�سهد داخل ال�سجون وخالل التحقيق الرهيب، فروحه ال�ساعدة خارج اجلدران الكئيبة للمعتقالت وال�سجون، �ستزرع يف �سهول الوطن اآالف الثوار.

عناق الريح للنار

فـــــــــايــــــــــز �أبـــــــــــــو رزق 

�شكاوى موؤملة حول �لظروف �العتقالية 
�ل�شعبة للأ�شري�ت يف "�لد�مون"

�أبو بكر ي�شلم عاطف �بو �شيف ر�شالة ت�شامنية من �ال�شرى يف �ل�شجون

اأفادت هيئة �صوؤون الأ�رسى واملحررين، 
الفل�صطينيات يف �صجن  اأن الأ�صريات 
حياتية  ظروفاً  يواجهن  الدامون 
اأو�صاع  �صوء  نتيجة  وقا�صية  �صعبة 
وتعنت  الأ�صعدة،  جميع  على  ال�صجن 
اإدارة ال�صجن يف ال�صتجابة ملطالبهن 
الهيئة،  وبينت  والإن�صانية.  احلياتية 
حول  املوؤمله  ال�صكاوى  توا�صل  عن 
ال�صيئة  واملعي�صية  احلياتية  الظروف 
ب�صبب  الدامون  �صجن  يف  للأ�صريات 

لكل  املتهالك  ال�صجن  هذا  افتقار 
والرطوبة  الإن�صانية  احلياة  مقومات 
العالية، هذا بالإ�صافة لعدم ا�صتجابة 
الأ�صا�صية.    ملطالبهن  ال�صجن  اإدارة 
الهيئة،  واأو�صحت الأ�صريات ملحامي 
خارج  ال�صتحمام  اأماكن  وجود  عن 
لأنه  هام  مو�صوع  هذا  واأن  الغرف 
يتعار�ض مع خ�صو�صيتهن، واحت�صاب 
وقت ال�صتحمام من زمن الفورة، كما 
اأن اخلزائن مليئة بال�صداأ وقدمية، ول 

عندهن  فقط  كرا�صي  لديهن  يوجد 
ا�صكملت بدون ظهر مهرتئة ومك�رسة 
ول  مطبخ  يوجد  ل  كما  تكفي،  ول 
او  كتب  باإدخال  م�صموح  وغري  مكتبة 
ادوات ال�صغال اليدوية، ومينع عليهن 
ال�صريات،  ا�صتكت  كما  الأ�صريات. 
من  املعمولة  ال�صجن  ار�صية  من 
من  وكذلك  جدا،  والباردة  الباطون 
كما  ال�صاحة،  يف  الكامريات  وجود 
وت�صتخدم  ابواب  بل  احلمامات  ان 

فرتة  لإغلقها  الربادي  ال�صريات 
زيارات  ظروف  اأن  كما  ال�صتخدام، 
ينتظرون يف  حيث  �صعبة جداً  الأهل 
براك�ض باخلارج من زينكو ول يوجد به 
حمامات. وبينت ال�صريات، اأن هناك 
م�صكلة كبرية وخطرة تتعلق بال�صاحة 
وحالة التزحلق ب�صبب املطر، وم�صكلة 
الكهرباء لأن الفيوزات تنفجر عندهن 
اإىل  بنقلهن  وطالنب  ال�صغط،  ب�صبب 
�صجن ال�صارون كون اأو�صاعه اأف�صل. 

الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  رئي�ض  �صلم 
بكر،  ابو  قدري  اللواء  واملحررين، 
ر�صالة ت�صامنية من ا�رسى حركة فتح 
يف ال�صجون للدكتور عاطف ابو �صيف 

العتداء   بعد  احلركة،  با�صم  الناطق 
يف قطاع غزة قبل نحو ا�صبوعني.

وجاء يف ر�صالة الأ�رسى، " يف الوقت 
العاجل  ال�صفاء  فيه  لك  نتمنى  الذي 

التي  والك�صور  البليغة  اجلروح  من 
القانون  عن  خارجة  باأيدي  ا�صابتك، 
الوطنية،  والخلق  القيم  وكل 
ون�صجبه  ندينه  العتداء  هذا  فاإن 

لك  ونعرب  العبارات،  بكل  ون�صتنكره 
عن كامل اعتزازنا بك ككاتب وروائي 
الفكري يف  ر�صيده  له  واأديب  وباحث 

مكتبتنا الوطنية ".

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني

تدعو جماهري �شعبنا �إىل �لبدء 
بتنظيم �أ�شبوع �الأ�شري �لفل�شطيني

فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  دعت 
فروعها  كافة  مقدمتهم  ويف  �صعبنا  جماهري 
وال�صتات  الوطن  يف  واأن�صارها  ومنظماتها 
الأ�صري  لأ�صبوع  التح�صري  يف  الفوري  للبدء 
الكرامة  معركة  مع  واللتحام  الفل�صطيني 
يف  الأ�صرية  احلركة  تخو�صها  التي  الوطنية 
اجلبهة  واعتربت  العدو.  ومعتقلت  �صجون 
بني  املمتد  الفل�صطيني  الأ�صري  اأ�صبوع  اأن 
17 وحتى 24 اإبريل ني�صان هو اأ�صبوع للن�صال 
البوا�صل  اأ�رسانا  لإ�صناد  والبناء  والعمل 
وال�صيا�صية  الكفاحية  الأ�صاليب  مبختلف 
والثقافية والإعلمية. وقالت اجلبهة " تاأتي 
منا�صبة يوم الأ�صري الفل�صطيني هذا العام يف 
ظروف ا�صتثنائية مير بها �صعبنا الفل�صطيني، 
�صد  مت�صاعدة  �صهيونية  هجمة  ظل  ويف 
كل  تعزيز  ي�صتوجب  ما  الأ�صرية،  احلركة 
باأفعال  للأ�رسى  والإ�صناد  الدعم  اأ�صكال 

الهجمة  وحجم  م�صتوى  اإىل  ترتقي  ميدانية 
اإحياء  اأن  على  اجلبهة  الإجرامية".و�صددت 
�صعبنا منا�صبة ذكرى يوم الأر�ض ومرور عام 
الزخم  بهذا  العودة  م�صريات  انطلق  على 
ال�صعبي الكبري وعلى امتداد الأر�ض املحتلة 
الإن�صان  مت�صك  اأكد  والذي  ال�صتات،  ويف 
ا�صتثمار  يجب  وثوابته  باأر�صه  الفل�صطيني 
منها  املوجهة  الوطنية  والر�صائل  درو�صها 
بال�صتعداد ملعركة اإ�صناد الأ�رسى. واأعربت 
الإداريني  الأ�رسى  مع  ت�صامنها  عن  اجلبهة 
مفتوحاً  اإ�رساباً  منهم  عدد  يخو�ض  الذين 
العتقال  متديد  على  احتجاجاً  الطعام  عن 
الإداري لهم يف ظل ظروف اعتقالية �صعبة، 
ت�صليط  اإىل  املعنية  املوؤ�ص�صات  كل  داعية 
الإداري  العتقال  �صيا�صة  على   ال�صوء 
التي ميار�صها  اأبرز اجلرائم  والتي تعترُب من 

الحتلل بحق منا�صلي �صعبنا.
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عي�شة ق.

العبو  ي�ستعد  الغر�ض  ولهذا 
من  االإق�ساء  لتدارك  الن�رصية 
اأمام  بالهزمية  اجلمهورية  كاأ�ض 
االرتقاء  اأجل  من  بلوزداد  �سباب 
منطقة  عن  واالبتعاد  الرتتيب  يف 
اخلطر، بينما ت�سعى املولودية اإىل 
تاأكيد انت�سارها على الغرمي احتاد 
العا�سمة وت�سجيل انت�سار جديد.

من جهة اأخرى، ت�سد قمة ال�رصق 
ملعب  �سوب  تتوجه  التي  االأنظار 
يحت�سن  الذي  حمالوي  ال�سهيد 

�سباب  فريقي  بني  القمة  مباراة 
اأين  �سطيف،  ووفاق  ق�سنطينة 
ا�ستغالل  »ال�سيا�سي«  يبحث 
املعنويات العالية عقب تاأهلهم يف 
كاأ�ض اجلمهورية من اأجل ت�سجيل 
انت�سار جديد، اأمتام فريق يحقق 
يعول  الذي  وهو  قوية  ا�ستفاقة 
الزحف  وموا�سلة  التاأكيد  على 

نحو كوكبة املقدمة.
وهران  مولودية  املقابل، جتد  يف 
حت�سد  ال  و�سعية  اأمام  نف�سها 
لقائها  يف  املجربة  وهي  عليها 
على  املدية  اوملبي  اأمام  اليوم 
مناف�سة  يف  االإق�ساء  تدارك 

اإحراز  خالل  من  الكاأ�ض،  ال�سيدة 
الفوز ال غري واالبتعاد عن منطقة 
اإثارة  املواجهة  تقل  ولن  اخلطر، 
اأجل  من  ي�سارعان  فريقني  بني 

حتقيق البقاء.

برنامج املباريات
 

ن�رص ح�سني داي / مولودية 
اجلزائر ابتداء من 16:00

مولودية وهران / اأوملبي املدية
�سباب ق�سنطينة / وفاق �سطيف
اللقاءان ينطلقان على ال�ساعة 

17:00

داربي عا�صمي يف 20 اأوت قمة ال�صرق بحمالوي و�صدام البقاء بزبانةاجلولة 25 للرابطة املحرتفة الأوىل
تتوا�شل م�شاء اليوم مباريات اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة اللأوىل والتي تعرف 
برجمة ثلثة مباريات يف الربنامج، حيث يتقدمها القمتني املقررتني يف العا�شمة 

وعا�شمة اله�شاب العليا، اأين يلتقي الفريقني اجلارين ن�شر ح�شني ومولودية اجلزائر 
يف داربي عا�شمي واعد خا�شة واأن الت�شكيلتني تبحثان عن الفوز للحاجة اإىل اإحراز 

النقاط الثلث وهما اللذان يلعبان الداربي الثاين على التوايل

ن�شر ح�شني داي / 
مولودية اجلزائر

الن�صرية 
لتدارك اخليبة 
والعميد للتاأكيد
ي�سهد ملعب 20 اأوت داربي 
الفريقني  يجمع  عا�سمي 
ح�سني  ن�رص  اجلارين 
اجلزائر  ومولودية  داي 
الزاد  عن  يبحثان  واللذان 
املواجهة  وح�سم  كامال 
ل�ساحلهما، تدخل الن�رصية 
بحثا  امليدان  اأر�سية 
بالنقاط  االحتفاظ  عن 
ملعبهما  على  الثالث 
من  ت�ستفيد  التي  وهي 
واجلمهور،  االأر�ض  عاملي 
اإىل  الالعبون  ي�سعى  اأين 
بعد  جمهورهما  م�ساحلة 
كاأ�ض  االإق�ساء من مناف�سة 
من  واخلروج  اجلمهورية 
على  النهائي  ربع  دورها 
بلوزداد  �سباب  اجلار  يد 
اأين  مفاجئة،  بهزمية 
ال  اأن  الالعبون  يدرك 
االنت�سار  �سوى  لهم  خيار 
اجلزائر  مولودية  اأمام 
ال  كامال  الزاد  واإحراز 
الفريق  واأن  خا�سة  غري، 
االنت�سار  حتقيق  يف  ف�سل 
مباريات  ثالث  مدار  على 
على التوايل وبالتايل �سوف 
من  مواتية  الفر�سة  تكون 
االنت�سارات  معانقة  اأجل 
الداربي  بوابة  ومن  جمددا 
املدرب  ويعول  العا�سمي، 
ال�سات  حممد  املوؤقت 
الفريق للطريق  اإعادة  على 
ال�سحيح بعد خالفته ب�سفة 
املقال  املدرب  موؤقتة 
مزيان اإيغيل من اأجل تفادي 
تعرث جديد يهدد ذوي الزي 
دخول  واالأحمر  االأ�سفر 
اأن  باعتبار  املظلم،  النفق 
الت�سكيلة  ي�سع  الفوز  عدم 
على  اللعب  تهديد  اأمام 
يف�سلها  ال  اأين  ال�سقوط، 
ثالث  عن  نقاط  اأربع  �سوى 

املهددين يف ال�سقوط.
فريق  يدخل  املقابل،  يف 
اللقاء  اجلزائر  مولودية 
الفوز  حتقيق  عن  بحثا 
على  التناف�ض  وموا�سلة 
البطولة  يف  االأوىل  االأدوار 
اإنهاء  على  بحثا  الوطنية، 
املراكز  اإحدى  املو�سم يف 
جلدول  االأوىل  الثالث 
قاريا  وامل�ساركة  الرتتيب 
وتتواجد  املقبل،  املو�سم 
ت�سكيلة »العميد« مبعنويات 
يف  انت�سارها  بعد  مرتفعة 
على  املن�رصمة  اجلولة 
احتاد  التقليدي  الغرمي 
اإىل  وعودتها  العا�سمة 
حيث  ال�سحيحة،  ال�سكة 
ي�رص رفقاء الالعب اأ�سامة 
العودة  تفادي  على  تبي 
وت�سييق  ال�سفر  نقطة  اإىل 
اخلناق على املركز الثالث 

جلدول الرتتيب.
عي�شة ق.

االإم�صاء على بروتوكول بني االحتاديتني 
اجلزائرية والفرن�صية للريغبي

اأم�ست كل من االحتادية اجلزائرية 
الفرن�سية  ونظريتها  للريغبي 
بن  �سفيان  رئي�سيهما  يف  ممثلتني 
ح�سان وبرنارد البورت على التوايل 
العا�سمة على  باجلزائر  اأم�ض  اأول 
الهيئتني،  بني  تقارب  بروتوكول 
كبداية  الربوتوكول  هذا  ويرتكز 
التحكيم،  وهي  حماور  ثالثة  على 
قبل  وذلك  والتبادل  املدربني 
التي  تفا�سيله  جميع  من  االنتهاء 
االإثراء  من  املزيد  حتمل  قد 
واالإ�سافات، واأفاد بن ح�سان خالل 
باجلزائر:  عقدها  �سحفية  ندوة 

هذا  لتوقيع  م�رصور  جد  »اأنا 
الربوتوكول مع االحتادية الفرن�سية 
التي تعري اهتماما كبريا الحتاديتنا، 
بنود االتفاقية لوجود  انهاء  يتم  مل 
االأولوية  لكن  التفا�سيل،  عديد 
يجب  واملدربني،  للتحكيم  تبقى 
اجلزائري  التحكيم  اأن  تعلموا  اأن 
يف  فارق  يوجد  بل  �سيئا  لي�ض 
االأول  الرجل  واأ�ساف  امل�ستوى«، 
يف الهيئة الفيدرالية: »ويحمل هذا 
التبادالت  بع�ض  اأي�سا  الربوتوكول 
من  باال�ستفادة  لنا  ت�سمح  قد  التي 
بفرن�سا،  ترب�سات  وتنظيم  من�ساآت 

انتداب  عملية  علينا  �ست�سهل  كما 
لكاأ�ض  حت�سبا  الالعبني  بع�ض 
و�سيتم  بفرن�سا«.   2023 العامل 
و�سع برنامج عملي عن قريب من 
اأجل بداية تطبيق هذا الربوتوكول 
االنتهاء  على  العمل  موا�سلة  قبل 
عدا  ما  جاهزة  منه.«االتفاقية 
االنتهاء  يجب  التي  النقاط  بع�ض 
باجلزائر  فرن�سا  �سفارة  مع  منها 
ومتويل  مالية  قيمة  هناك  الأن 
�سيتم  االحتاديتني  من  م�سرتك 

درا�سته«.
ق.ر.

ريغبي: البورت ي�صتبعد فكرة 
تنظيم ودية بني اجلزائر وفرن�صا

ا�ستبعد رئي�ض االحتادية الفرن�سية 
فكرة  البورت،  برنارد  للريغبي 
املنتخبني  بني  ودي  لقاء  تنظيم 
للريغبي،  والفرن�سي  اجلزائري 
هام�ض  على  البورت  و�رصح 
املنعقد  ال�سحفي  املوؤمتر 
مبنا�سبة  اأم�ض  اأول  باجلزائر 
التوقيع على بروتوكول تقارب بني 
والفرن�سية  اجلزائرية  االحتاديتني 
لعب  املمكن  غري  »من  للريغبي: 
واجلزائر  فرن�سا  بني  ودية  مباراة 
يف  الكبري  التباعد  ب�سبب  حاليا 
امل�ستوى الفني بني املنتخبني، لن 

يكون اأمرا مفيدا للطرفني«.
الهيئة  على  امل�سوؤول  واأكد 
هدفه  اأن  الفرن�سية  الفيدرالية 
االحتادية  م�ساعدة  هو  االأول 
املجاالت:  عديد  يف  اجلزائرية 

االحتادية  م�ساعدة  هو  »هدفنا 
اأهم  جماالت  يف  اجلزائرية 
ففكرة  باجلزائر،  اللعبة  لتطوير 
تنظيم مباراة ودية م�ستبعدة حيث 
ال  اأمور  على  االتفاق  ميكننا  ال 
كل  واأم�ست  بها«،  االلتزام  ميكننا 
للريغبي  اجلزائرية  االحتادية  من 
ممثلتني  الفرن�سية  ونظريتها 
ح�سان  بن  �سفيان  رئي�سيهما  يف 
التوايل  على  البورت  وبرنارد 
بروتوكول  على  العا�سمة  اجلزائر 
هذا  ويرتكز  الهيئتني،  بني  تقارب 
ثالثة  على  كبداية  الربوتوكول 
املدربني  التحكيم،  وهي  حماور 
من  االنتهاء  قبل  وذلك  والتبادل 
حتمل  قد  التي  تفا�سيله  جميع 

املزيد من االإثراء واالإ�سافات.
ق.ر. 

�شباب ق�شنطينة / وفاق �شطيف

ال�صيا�صي ي�صعى للفوز قبل 
الرتجي والن�صر االأ�صود 

للت�صييق على كوكبة املقدمة
ق�سنطينة  �سباب  فريق  ي�ستقبل 
�سيفه وفاق �سطيف م�ساء اليوم 
عميدي  بني  واعدة  مباراة  يف 
حيث  اجلزائري،  ال�رصق  اأندية 
ال�سهيد  ملعب  ي�سهد  ان  ينتظر 
بني  قوية  مباراة  حمالوي 
ت�سجيل  اإىل  ت�سعيان  ت�سكيلتني 
عن  والبحث  ايجابية،  نتيجة 
فيما  املعنويات  لرفع  انت�سار 
املو�سم  مناف�سات  من  تبقى 
يعول  حيث  احلايل،  الكروي 
على  »ال�سيا�سي«  العبو 
على  التاأكيد  يف  املوا�سلة 
وهم  مميز  مو�سم  حتقيقهم 
على  يتناف�سون  الزالوا  الذين 
ثالث جبهات بالبطولة الوطنية، 
اأبطال  كاأ�ض اجلمهورية ورابطة 
فاإن  الغر�ض  ولهذا  اإفريقيا، 
حتقيق  اإىل  ي�سعون  املحليني 
منهم  �سعيا  اليوم  لقاء  يف  الفوز 
اإىل تدعيم الر�سيد بثالث نقاط 
عن  الفارق  تقلي�ض  لهم  ت�سمح 
ت�سوية  قبل  املقدمة  كوكبة 
لقاءاتهم الثالث املتاأخرة، حيث 
يريد الفريق املحلي العودة اإىل 
ك�سب النتائج االيجابية من اأجل 
ا�ستعادة الثقة يف البطولة الوطنية 
والتي يبتعد النادي عن اأجوائها 
منذ �سهر ون�سف ب�سبب ان�سغاله 
بلعب املناف�سة القارية وامتالكه 
حيث  موؤجلة،  مقابالت  اأربع 
الفرن�سي  املدرب  اأ�سبال  ميلك 
من  كبرية  فر�سة  الفان  ديني�ض 
االنت�سارات  نغمة  ا�ستعادة  اأجل 
البطولة  يف  عنه  تغيب  التي 
املحلية يف اآخر جولتني، خا�سة 
واأن الت�سكيلة تبحث عن انت�سار 
معنوي قبل املقابلة الهامة التي 
اأمام  املقبل  ال�سبت  تنتظرها 

ربع  �سمن  التون�سي  الرتجي 
وتعرف  القارية،  البطولة  نهائي 
اجل�سور  عا�سمة  اأبناء  ت�سكيلة 
لقاء  عن  غيابات  ثالث  املعلقة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  اليوم 

بلخري، عاي�سي وبلقا�سمي
من جهة اأخرى، يتنقل فريق وفاق 
ق�سنطينة  مدينة  اإىل  �سطيف 
بحثا عن العودة بنتيجة ايجابية 
الثالث  املركز  من  واالقرتاب 
اأ�سبال املدرب نبيل  خا�سة واأن 
نغيز يعولون على العودة بنتيجة 
ايجابية من ق�سنطينة ومزاحمة 
ظل  يف  املقدمة  كوكبة  اأندية 
رغبة الفريق ت�سجيل عودة قوية 
االأوىل يف  االأدوار  لعب  اأجل  من 
البطولة الوطنية و�سمان التواجد 
يف اإحدى املراكز الثالث االأوىل 
امل�ساركة  اإىل  العودة  لت�سجيل 
املو�سم  القارية  املناف�سة  يف 
الكروي، اأين يركز املدرب نغيز 
كافة  من  اأ�سباله  حت�سري  على 
يكونوا م�ستعدين  اجلوانب حتى 
والذين  ايجابية،  بنتيجة  للعودة 
يعول عليهم كثريا من اجل تاأكيد 
املعنويات  اأف�سل  يف  تواجدهم 
نهائي  ن�سف  اإىل  التاأهل  عقب 
جانب  اإىل  الكاأ�ض،  ال�سيدة 
التوايل  على  انت�سارين  ت�سجيل 
يف البطولة الوطنية على ح�ساب 
ومولودية  وهران  مولودية 
»الن�رص  ت�سكيلة  اجلزائر، وتعاين 
عن  غيابات  ثالث  من  االأ�سود« 
لقاء اليوم ويتعلق االأمر بكل من 
زغبة  واحلار�ض  �ساعد  بانوح، 
واإمكانية اال�ستغناء عن خدمات 
عقوبة  و�سيدهم  ربيعي  الثنائي 
لغيابهما عن ح�ستني تدريبيتني.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

�سابقا  ريا�سيا  برناوي  ويعترب 
ومار�س املبارزة التي حقق خاللها 
يف  م�ساركتني  ولديه  وطنية  األقابا 
يتقلد  اأن  قبل  الأوملبية،  الألعاب 
تراأ�س  اإىل  دفعته  م�س�ؤوليات  عدة 
ريا�سة  لت�سيري  الأوىل  الهيئة 
باللجنة  يلتحق  اأن  قبل  امل�سايفة 
ميلك  التي  اجلزائرية  الأوملبية 
ومت  التنفيذي،  مكتبها  ع�س�ية 
اجلزائري  لل�فد  رئي�سا  تعيينه 
الأوملبية  الألعاب  يف  امل�سارك 

بط�كي� 2020.
اعتمادا  برناوي  اختيار  وياأتي 
للبحث عن الكفاءات ال�سابة والتي 
الريا�سة  تناريخا حافال يف  متلك 
جانب  اإىل  ببالدنا  اجلزائرية 
ال��سية  ال�زارة  تفا�سيل  معرفة 

يف  الريا�سية  باحلركة  والإملام 
بالدنا، وتنتظر بامل�س�ؤول اجلديد 
والذي  بالدنا  يف  الريا�سة  على 
مبقر  اأم�س  زوال  مهامه  ت�سلم 
وزارة ال�سباب والريا�سة من طرف 
م�س�ؤوليات  حطاب  حممد  �سابقه 
ثقيلة يف حك�مة ت�رصيف الأعمال 
تركه  ما  ي�ا�سل  �س�ف  الذي  وه� 
املقبلة  الفرتة  خالل  �سابقيه، 
حت�سري  غاية  اإىل  متكتد  التي 
وانتخاب  الرئا�سية  النتخابات 

رئي�س جديد للبالد.
والأكيد اأن ال�زير اجلديد برناوي 
عليه  انتهى  مما  ي�رصع  �س�ف 
من  وذلك  حطاب  ال�سابق  ال�زير 
امل�ساريع  معاينة  م�ا�سلة  خالل 
التي يعرفها القطاع، اأولها متابعة 
لدورة  اجلزائر  احت�سان  ملف 
املقررة  املت��سطية  الألعاب 

ون�سبة  العام 2021 مبدينة وهران 
املركب  و�سلها  التي  الأ�سغال 
الريا�سي الذي يتم بناوؤه وت�سييده 
مبدينة بري جري، والذي ي�سم بناء 
امللعب اجلديد اإىل جانب خمتلف 
ت�سري  التي  املالعب  م�ساريع 
ب�تريات خمتلفة بني مالعب تيزي 

وزو، براقي والدويرة.

برن�وي: تف�ج�أت 
الت�ش�ل بدوي 

وم�ش�ؤولية ثقيلة 
تنتظرين

لل�سباب  اجلديد  ال�زير  عربرّ 
والريا�سة عبد الروؤوف برناوي عن 
�سعادة كبرية عقب تعيينه م�س�ؤول 
اأول للقطاع يف بالدنا، واأو�سح اأن 

عليه  كبري  تك�ن  �س�ف  امل�س�ؤولية 
وتتطلب جمه�دات كبرية من اأجل 
ح�سن  عند  والت�اجد  ت�رصيفها، 
�سخ�سه،  يف  امل��س�عة  الثقة 
م��سحا اأنه ل ميكنه اإدارة الظهر 
تلقى  عندما  وذلك  ال�طن  لنداء 
طرف  من  اأ�سب�ع  قبل  ات�سال 
ال�زير الأول ن�ر الني بدوي، حيث 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  ا�ستطرد 
خا�سة  لالت�سال  تفاجاأ  اأنه  اأم�س 
عندما اأعلمه امل�س�ؤول الأول على 
من  فيه  الثقة  ي�سع  اأنه  احلك�مة 
وه�  القطاع  م�س�ؤولية  منحه  اأجل 
الذي مل ي�سبق اأن التقى به �سابقا 
ول ميلك اأي عالقة اأو معرفة معه، 
مبعرفته  اأعلمه  بدوي  ان  م�سريا 
والتي  الريا�سي  مل�ساره  اجليدة 
�ساهمت يف اختياره ملنحه حقيبة 

وزارة ال�سباب والريا�سة.

ت�شلم امله�م اأم�س من ال�زير ال�ش�بق حممد حط�ب

برناوي يواجه حتديات كبرية على راأ�س قطاع ال�ضباب والريا�ضة
مل ي�شتثن التعديل احلك�مي االأخري لن�ر الدين بدوي وزارة ال�شب�ب والري��شة التي عرفت بدوره� تغيريا على هرم ال�زارة 

ال��شية عن طريق ا�شتبع�د ال�زير حممد حط�ب من احلقيبة ال�زارية والتي ك�ن ت�شلمه� قبل ع�م ب�ل�شب�ط خلف� للزير ال�ش�بق 
اله�دي ولد علي، اأين �شّمت حك�مة بدوي عبد الروؤوف برن�وي والذي مت تعيينه وزيرا لل�شب�ب والري��شة خلف� حلط�ب، بعدم� ج�ء 
اختي�ره ب�عتب�ره اأحد ال�شخ�شي�ت املعروفة يف احلقل الري��شي وه� الذي يرتاأ�س االحت�دية اجلزائرية للمب�رزة منذ اأع�ان ط�يلة 

وميلك ت�ريخ� ح�فال يف امل�شهد الري��شي

ك�أ�س اجلمه�رية

تاأجيل �ضحب قرعة ن�ضف 
النهائي اإىل 6 اأفريل

انطالق البطولة اجلهوية 
للرمي بامل�ضد�س الآيل 

بني م�ضالح ال�ضرطة

اأجلت جلنة كا�س اجلمه�رية تاريخ 
الدور  قرعة  �سحب  عملية  انعقاد 
ن�سف النهائي املناف�سة والذي كان 
تاأخريه  يتم  ان  اأم�س قبل  مربجما 
اإىل م�عد ال�ساد�س اأفريل املقبل 
حيث  ليال،  التا�سعة  من  ابتداء 
جتري عملية القرعة على املبا�رص 
املحرتفني«،  »دوري  ح�سة  عرب 
والتي �س�ف تعرف اإثارة كبرية من 
الفرق  لأن�سار  النتباه  �سد  خالل 
الدور  بخ��س  املعنية  الأربعة 
بكل  الأمر  ويتعلق  الذهبي  املربع 
من �سباب بل�زداد، وفاق �سطيف، 
بجاية  و�سبيبة  ق�سنطينة  �سباب 

بعدما  الأربعة  دور  تخ��س  التي 
اإىل  تاأهلت عن جدارة وا�ستحقاق 
املناف�سة  الدور املتقدم من  هذا 
لقب  اإحراز  على  بق�ة  وتتناف�س 
اخلروج  وتفادي  الكاأ�س  ال�سيدة 

خالية ال�فا�س.
ن�سف  الدور  مباريات  وتعرف 
�سكل  على  اإجرائها  النهائي 
اأين  والإياب،  الذهاب  مباراتي 
�سحبه  يتم  فريق  اأول  ي�ستقبل 
مباراة  يف  ملعبه  على  القرعة  يف 
ن�سف  مباريات  وتلعب  الذهاب، 

النهائي �سهر اأفريل اجلاري.
ع.ق.

م�ست�ى  على  اأم�س  انطلقت 
ولية  اأمن  مبقر  الرمي  م�سمار 
البط�لة  فعاليات  �سكيكدة 
الآيل  بامل�سد�س  للرمي  اجله�ية 
ت�سكل  التي  ال�رصطة  م�سالح  بني 
للبط�لة  الت�سف�ية  املرحلة 
 2018 الريا�سي  للم��سم  ال�طنية 
التظاهرة  هذه  وت�سهد   ،2019-
الريا�سية التي �ست�ستمر اإىل غاية 
م�ساركة  اجلاري  اأفريل  الثالث 
اأمن   15 ميثل�ن  ريا�سيا   143
والذين  امراأة  بينهم 68  ولية من 
اجله�ية  البط�لة  لهذه  تاأهل�ا 
بعد اجتيازهم ملختلف املراحل 
ال�لئية  و  البلدية  الت�سف�ية 
ويف  اإليه،  الإ�سارة  متت  ح�سبما 
 30 �سيتاأهل  التظاهرة  هذه  ختام 
ريا�سيا من اجلن�سني اإىل فعاليات 
البط�لة ال�طنية للرمي بامل�سد�س 
الآيل بني م�سالح ال�رصطة ح�سب 
ولية  اأمن  رئي�س  عنه  ك�سف  ما 
لل�رصطة  اأول  العميد  �سكيكدة 

حممد خزماط.

هذه  افتتاح  حفل  خالل  مت  و 
التظاهرة التي ح�رصتها ال�سلطات 
ال�لئية املدنية والع�سكرية اإلقاء 
املفت�س  ممثل  قبل  من  كلمة 
العميد  ال�رصق  ل�رصطة  اجله�ي 
اأكد  حم�دي  ت�فيق  لل�رصطة  اأول 
ت�ليها  التي  الأهمية  على  خاللها 
ال�طني  لالأمن  العامة  املديرية 
اأن�اعها،  مبختلف  للريا�سات 
لل�رصطة  اأول  العميد  واأ�ساف 
ت�فيق حم�دي: »املديرية العامة 
املمار�سة  �رصورة  على  ت�سدد 
ال�رصطة  �سف�ف  يف  الريا�سية 
مت  التي  الهياكل  خمتلف  بدليل 
كذا  و  الإطار  هذا  يف  اإجنازها 
التي  احلديثة  التجهيزات  عديد 
وليات  اقتناوؤها عرب خمتلف  مت 
»هذه  م�سيفا:  ال�طني«،  الرتاب 
اللقاءات تعمل على تط�ير الأداء 
كما  ال�رصطة  لعنا�رص  الفردي 
ت�سمح بالحتكاك و الت�ا�سل بني 

خمتلف مديريات الأمن.«
وك�الت

يغيب ر�شمي� عن امل�ش�ركة يف ك�أ�س 
اإفريقي� املقبلة

لكحل يعاين متزق يف الأربطة 
املعاك�ضة وينهي املو�ضم

اجلزائري  الدويل  لالعب  بالن�سبة  امل��سم  نهاية  تاأكدت 

فيكت�ر لكحل بعد الإ�سابة التي كان تلقاها رفقة املنتخب 

�سمن  غامبيا  مبنتخب  جمعته  التي  املقابلة  يف  ال�طني 

اإفريقيا  كا�س  اإىل  امل�ؤهلة  الت�سفيات  من  الأخرية  اجل�لة 

تقارير  ك�سفت  حيث  مب�رص،  ال�سائفة  هذه  املقررة  لالأمم 

اإعالمية فرن�سية اأم�س اأن مت��سط ميدان اخل�رص خ�سع اإىل 

فح��سات بالأ�سعة ف�ق البنف�سجية والتي اأكدت ان الإ�سابة 

التي يعاين منها اأخطر مما كان مت�قعا بعدما خرج الناخب 

يعاين  لعبه  اأن  ت�ؤكد  بت�رصيحات  بلما�سي  جمال  ال�طني 

اإلت�اء يف الركبة والتي غادر على اإثرها اأر�سية امليدان بعد 

12 دقيقة فقط على انطالق املقابلة يف اأول م�ساركة دولية له 

القمي�س ال�طني، لكن الأ�سعة التي خ�سع لها الالعب الدويل 

املحرتف يف �سف�ف نادي ل�هافر بفرن�سا اأكدت انه يعاين 

ت�ؤكد  والتي  اليمنى  للركبة  املعاك�سة  الأربطة  من متزق يف 

نهاية امل��سم بالن�سبة للمعني والذي �سيك�ن م�سطرا بن�سبة 

املناف�سة،  عن  ط�يال  تبعده  جراحية  عملية  لإجراء  كبرية 

مرة،  لثالث  امل��سع  نف�س  يف  الإ�سابة  يتلقى  واأنه  خا�سة 

�سيتة  اأ�سامة  الالعب  منه  يعاين  التي  الإ�سابة  نف�س  وهي 

والتي اأنهت م��سمه باكرا بعدما كان تاألق ب�س�رة لفتة يف 

اأول لقاء دويل خا�سه مع اخل�رص اأمام الط�غ� وكان يت�جه 

بن�سبة كبرية نح� �سمان مكانة �سمن قائمة بلما�سي املعنية 

بخ��س كاأ�س اإفريقيا لالأمم، لكن لكحل التحق بدوره ب�سيتة 

و�سيغيب ر�سميا عن العر�س الكروي القاري املقبل.

عي�شة ق.

فيم� ع�قب العبيه وا�شة �شت مق�بالت 
وعليالت اأربعة

رديف احتاد العا�ضمة يق�ضى من 
كاأ�س اجلمهورية على الب�ضاط

لكاأ�س خ�رص رديف فريق احتاد العا�سمة على الب�ساط امل�اجهة التي جمعته نهاية  النهائي  ن�سف  الدور  �سمن  غليزان  �رصيع  اأمام  املن�رصم  لكرة الأ�سب�ع  املحرتفة  للرابطة  التابعة  الن�سباط  جلنة  ح�سمت  حيث  اإىل اجلمه�رية،  الف�ز  مبنح  منها  ال�سائع  ال�قت  يف  ت�قفت  التي  امل�اجهة  ملف  اأهداف دون رد، القدم  اأر�سية امليدان نح� وجاء ف�سل جلنة الن�سباط لفائدة �رصيع غليزان بعدما در�ست ملف الق�سية الفريق املحلي �رصيع غليزان واعتباره فائزا بنتيجة ثالثة  اإىل مغادرة  الزوار  اإقدام  فيه  الذي جاء  اأر�سية وتقرير احلكم  باقتحام  النادي امل�سيف  اأقدم جمه�ر  بعدما  تغيري املالب�س  تعر�س�ا غرف  التي  العتداءات  عقب  اللعب  ل�ستئناف  الع�دة  ورف�س�ا  وح�سمت التاأهل لفائدة �رصيع غليزان مع معاقبة جمه�ر املحليني بلقاءين يتم لها رغم انتظار احلكم الت�قيت القان�ين من اأجل ع�دة الزوار جمددا للعب، امللعب 
من اإىل جانب ذلك تلقى لعبني اثنني من ت�سكيلة رديف احتاد العا�سمة عق�بات ا�ستنفاذهما يف مباريات البط�لة ال�طنية للرديف. بكل  الأمر  ويتعلق  اللقاء،  يف  وقعت  التي  الأحداث  خلفية  على  الأر�س بينما ع�قب زميله يف النادي اآدم عليالت باأربع مباريات منها اثنتني تقرير احلكم بالت�سبب يف اأحداث الجتياح للميدان من طرف اأن�سار اأ�سحاب الالعب ي�ن�س وا�سة الذي مت اإق�سائه �ست مباربات كاملة بعدما ورد ا�سمه يف قا�سية 

قبل غري نافذتني. وهران  مل�ل�دية  اإنذار  اآخر  الن�سباط  جلنة  منحت  اأخرى،  جهة  م�اجهتها من  حكم  رفعه  الذي  التقرير  بعد  جمه�ر  دون  اللعب  عق�بة  اأربعة لعبني اأمام �سباب ق�سنطينة يف كاأ�س اجلمه�رية والذي �سهد اإق�ساء الفريق املحلي ت�سليط  اإثر ر�سق الأن�سار لأر�سية امللعب، بينما ع�قب  نبيل من امل�سابقة  داي  ح�سني  ن�رص  بثنائي  الأمر  ويتعلق  واحد  بلقاء  الأوىل  الرابطة  ب��سماحة وف�زي يايا، اأب� �سفيان بالغ لعب �سباب بل�زداد وبلقا�سم نياطي من 
عي�شة ق.لعب �سبيبة بجاية.

ريا�ضةالثالث�ء 02  اأفريل  2019  امل�افـق  ل24رجب 1440هـ 13



البي ا�س جي يهزم تولوز ويقرتب من اللقب
خطف باري�س �سان جريمان الفوز من م�سيفه تولوز بهدف دون رد �سمن مناف�سات 

اجلولة 30 من الدوري الفرن�سي، �سجل كيليان مبابي هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 
74، ورفع الفريق الباري�سي ر�سيده اإىل 80 نقطة يف ال�سدارة وله مباراة موؤجلة، بينما 
جتمد ر�سيد مناف�سه البنف�سجي عند 32 نقطة وبات مهددا بفقدان املركز 14، دفع 

توما�س توخيل بت�سكيلة ا�سطرارية يف ظل كرثة الغيابات حيث جلاأ خلطة 3-4-3، اأداء 
العمالق الباري�سي كان ع�سوائيا بال جمل فنية منظمة اأو حماوالت حقيقية با�ستثناء 

فر�سة اأ�ساعها موتينج بغرابة �سديدة بعد مرور 17 دقيقة، حيث ت�سدى حار�س تولوز 
لت�سديدة مبابي ليتابعها املهاجم الكامريوين بقدمه خارج املرمى اخلايل، و�سدد 

باريدي�س كرة قوية فوق العار�سة، بينما �سجل ماركينيو�س هدفا بعد مرور 35 دقيقة، اإال 
اأن حكم اللقاء األغاه بداعي الت�سلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

جتراأ تولوز على العمالق الباري�سي يف انطالقة ال�سوط الثاين، حيث اأ�ساع يايا �سانوجو 
انفرادا تاما بت�سديد الكرة يف ج�سد اأريوال، الذي اأم�سك اأي�سا كرة اأخرى �سددها دورماز، 

بينما تعامل مبابي وموتينج برعونة يف املحاوالت الهجومية على مرمى تولوز، انتقل 
كريير اإىل مركز الظهري االأمين ومنه انطلق ليلعب كرة عر�سية قابلها كيليان مبابي يف 

ال�سباك.

�سباليتي يذل اإيكاردي مبي�سي
قال لوت�سيانو �سباليتي املدير الفني الإنرت ميالن اإن ماورو اإيكاردي مهاجم الفريق، لي�س 

من الالعبني الذين ي�سنعون فارًقا حقيقًيا يف املباريات، و�سقط النرياتزوري يف فخ 
الهزمية اأمام الزيو روما بهدف نظيف، مبناف�سات االأ�سبوع 29 من الكالت�سيو يف مباراة 

�سهدت ا�ستبعاد اإيكاردي ووجوده يف املدرجات.
واأو�سح �سباليتي يف ت�رصيحات اأبرزها موقع »كالت�سيو مريكاتو« عقب املباراة: »اليوم 
اخليار الوحيد الإيكاردي كان هو البقاء خارج امللعب، من ال�سواب اأن يلعب االآخرون 

ب�سبب �سلوكهم، الأن امل�سداقية مطلوبة يف غرفة خلع املالب�س«.واأ�ساف »النا�س تقول 
اأننا نخ�رص مباريات بدون اإيكاردي، لكن الفريق مل يتاأهل لدوري اأبطال اأوروبا ل�سنوات 

حتى عندما يبداأ اإيكاردي، اأمر مهني للجماهري اأن تتفاو�س مع العب لكي يرتدي قمي�س 
الفريق«.وتابع لوت�سيانو: »هناك عدد قليل من الالعبني ي�سنعون فرًقا حقيقًيا، مي�سي هو 

واحد من هوؤالء، اإيكاردي لي�س منهم«.وختم »االن�سباط هو القوة احلقيقية للفريق، لقد 
تركت العبني يف عدد مباريات اأقل من ذلك بكثري، يف هذه املهنة يجب اأن تكون ذي ثقة، 

دعونا ن�ساأل جماهري االإنرت، لرنى ما اإذا كانوا �سعداء باأن يتفاو�س الالعب على ارتداء 
قمي�س الفريق«.

فان ديك يثري خماوف كلوب مبرحلة احل�سم
حقق نادي ليفربول فوًزا �سعبًا على نظريه توتنهام هوت�سبري بنتيجة 2-1 اأول اأم�س يف 

اإطار مناف�سات اجلولة 32 من عمر الدوري االإجنليزي املمتاز، وذكرت �سحيفة »ذا 
�سن« اأن الهولندي فريجيل فان ديك مدافع ليفربول، اأثار حالة من اخلوف داخل �سفوف 

ليفربول عقب تعر�سه لالإ�سابة قبل نهاية مباراة ال�سبريز، واأ�سافت ال�سحيفة، اأن فان 
ديك تعر�س لالإ�سابة خالل قيامه بعمل بطويل يف الدقيقة 85، بعدما اأحبط خطورة 

�سي�سوكو العب ال�سبريز اإثر انفرد ثنائي ال�سيوف اأمام املدافع الهولندي.
وقال يورغن كلوب مدرب الريدز يف ت�رصيحات عقب املباراة: »علينا اأن نرى، لقد �ساألته 

واأعتقد اأنه اأ�سيب يف الهجمة املرتدة التي نفذها �سي�سوكو، ال اأعرف ما اإذا كان قد 
تعر�س ل�رصبة اأم ال«، واأ�ساف كلوب »عند اإدالئه بالت�رصيحات عقب املباراة، كان مي�سي 

مع قطع الثلج، اأمتنى اأال يكون االأمر خطرًيا«. ويت�سدر ليفربول جدول ترتيب م�سابقة 
الدوري االإجنليزي املمتاز بر�سيد 79 نقطة، بفارق نقطتني عن مان�س�سرت �سيتي الذي 

ميتلك مباراة موؤجلة.

مفاو�سات بر�سلونة مع يوفيت�س
يعد ال�رصبي لوكا يوفيت�س مهاجم اآينرتاخت فرانكفورت االأملاين، من االأهداف البارزة 

لنادي بر�سلونة االإ�سباين، خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية املقبلة، لكن العمالق الكتالوين 
قرر ب�سكل مفاجئ، الرتاجع خطوة للخلف يف طريق التوقيع مع لوكا يوفيت�س، وذكرت 

�سحيفة »�سبورت« االإ�سبانية، اأن لوكا يوفيت�س يعد خياًرا مثالًيا لتن�سيط هجوم بر�سلونة، 
مو�سحة اأن النادي الكتالوين مل يخف اهتمامه ب�سم املهاجم ال�رصبي يف الفرتة االأخرية.
وتابعت ال�سحيفة اأن �سفقة يوفيت�س باتت اأ�سبه باملزاد، خا�سة واأن �سعر الالعب و�سل 

اإىل 60 مليون يورو، م�سيفة اأن وكالء الالعب يتحدثون اإىل كبار اأوروبا وخا�سة باري�س 
�سان جريمان، من اأجل رفع �سعر لوكا. 

املان �سيتي اأمام فر�سة ا�ستعادة ال�سدارة
�سيكون مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب 
اأمام فر�سة مثالية ال�ستعادة �سدارة 
ليفربول،  من  االإجنليزي  الدوري 
وذلك عندما يتواجه غدا على اأر�سه 
 ،33 املرحلة  يف  �سيتي  كارديف  مع 
كارديف  �سد  مباراته  �سيتي  ويلعب 
وولفرهامبتون  واتفورد  يفتتح  فيما 
�سيفيهما  �سد  اليوم   33 املرحلة 
على  يونايتد  ومان�س�سرت  فولهام 
لو�سع  التوايل، ويبدو �سيتي مر�سحاً 
جمدداً  ال�سغط  حتت  ليفربول 
اجلمعة  حتى  ال�سدارة  عن  واإزاحته 
حني يحّل فريق »احلمر« �سيفاً على 
�ساوثهامبتون، وذلك يف ظّل الفوارق 

الفنية الكبرية بني فريق املدرب االإ�سباين جو�سيب غوارديوال و�سيفه الويلزي، ويقبع كارديف يف املركز 18 بفارق 5 نقاط عن 
منطقة االأمان، لكنه اأظهر االأحد �سد ت�سيل�سي اأنه قادر على مقارعة الكبار حني تقدم على الفريق اللندين حتى الدقيقة 84 

قبل اأن يدرك االأخري التعادل ثم يخطف الفوز 2-1 بهدف يف الوقت بدل ال�سائع.
لكن يف ظّل االأهمية التي ترتديها املباراة بالن�سبة ل�سيتي الذي يحتل املركز الثاين بفارق نقطتني عن ليفربول املت�سدر لكن 
مع مباراة اأقل، �سيكون من ال�سعب جداً على كارديف الوقوف يف وجه فريق غوارديوال الذي خرج فائزاً من املراحل ال�سبع 
االأخرية، بينها انت�ساران على اأر�سنال 3-1 وت�سل�سي 6-�سفر، ومير �سيتي بفرتة رائعة وهو يناف�س على اأربع جبهات اإذ تّوج اأي�ساً 
بكاأ�س الرابطة وو�سل اإىل ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا حيث يواجه مواطنه توتنهام ال�سهر املقبل، اإىل جانب بلوغه ن�سف 

نهائي الكاأ�س ومناف�سته على لقب الدوري املمتاز.
وياأمل مان�س�سرت يونايتد االإفادة من تراجع م�ستوى م�سيفه ولفرهامبتون من اأجل حتقيق ثاأره منه حني يواجهه الثالثاء، وذلك 
بعد اأن ت�سبب فريق املدرب الربتغايل نونو �سانتو باإخراجه من الدور ربع النهائي مل�سابقة الكاأ�س بالفوز عليه 2-1 منت�سف 
اأمام  خ�سارته  تخللها  التي  االأخرية  ال�ست  املراحل  واحدة يف  مرة  �سوى  الفوز  ولفرهامبتون طعم  يذق  املا�سي.ومل  ال�سهر 
هادر�سفيلد، اأول الهابطني اإىل الدرجة االأوىل، وبرينلي 17، ما يجعل يونايتد مر�سحاً لتحقيق فوزه الثاين توالياً منذ قرار اإدارة 
النادي بتثبيت املدرب الرنوجي اأويل غونار �سول�ساير بعقد لثالثة اأعوام، بعد اأن ا�ستلم املهمة يف بادىء االأمر ب�سكل موؤقت 
حتى نهاية املو�سم خلفاً للربتغايل جوزيه مورينيو.وراأى قلب الدفاع فيل جونز اأن ما يقدمه يونايتد با�رصاف �سول�ساير يذكره 
بحقبة املدرب االأ�سطوري ال�سري اال�سكتلندي األيك�س فريغو�سون، م�سيفاً ملوقع النادي »ميكنك اأن ترى اأوجه الت�سابه بني االآن 

وتلك الفرتة، اإنه �سيء لطيف، منع�س ونحن ن�ستمتع به جميعاً«.
ويتقارع مان�س�سرت يونايتد مع الثالثي اللندين توتنهام واأر�سنال وت�سيل�سي على التاأهل اإىل م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�سم 
املقبل.و�ستكون الفر�سة قائمة اأمام توتنهام لتعوي�س خ�سارته ال�سعبة االأحد �سد ليفربول 1-2 بهدف يف الثواين االأخرية جاء 
باال�س. كري�ستال  االأربعاء مع �سيفه وجاره  يتواجه  وذلك عندما  الديرفيلد،  توبي  البلجيكي  ال�سديقة عرب مدافعه  بالنريان 
ويحتل توتنهام املركز الثالث بفارق االأهداف اأمام يونايتد ونقطة اأمام ت�سيل�سي الذي يلعب بدوره مباراة موؤجلة من املرحلة 

27 االأربعاء اأي�ساً �سد �سيفه برايتون.

يف  روما  الزيو  اأمام  االأوىل  هزميته  ميالن  انرت  فريق  تلقى 
الدوري االإيطايل على اأر�س ملعب »جوزيبي ميات�سا« منذ العام 
2015، فاز الزيو على م�سيفه انرت بهدف دون مقابل يف ختام 
مباريات املرحلة 29، ووجد اإنرت نف�سه متخلفا منذ الدقيقة 
13 بكرة راأ�سية لل�رصبي �سريغي ميلينكوفيت�س-�سافيت�س بعد 
عر�سية من االإ�سباين لوي�س األربتو، وكان الزيو االأقرب الإ�سافة 
ال�سوط االأول، وحتى يف  الدقائق املتبقية من  هدف ثان يف 

ال�سلوفيني  بتاألق احلار�س  الثاين لكنه ا�سطدم  ال�سوط  بداية 
�سمري هاندانوفيت�س، ال�سيما يف الدقيقة 55 حني �سد حماولة 
للبديل االكوادوري فيليبي كاي�سيدو الذي دخل يف الدقيقة 27 
بعد ا�سابة االأرجنتيني خوان كوريا، ثم تدخل ملنع رومولو من 
متابعة الكرة يف ال�سباك، وحت�سن اأداء انرت بعد ذلك لكن دون 
�سرتاكو�سا  توما�س  االألباين  �سباك  اىل  الو�سول  يف  ينجح  اأن 

حتى �سافرة النهاية.

الزيو يطيح باإنرت ميالن بجوزيبي ميات�سا
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قراءة حتليلية 

تعريف جرمية التعذيب مبوجب اتفاقية مناه�ضة التعذيب
من ال�ضروري اإمتالك الباحثني يف جمال حقوق الإن�ضان لقراءة وفهم موحد ملفهوم التعذيب باملعنى املق�ضود يف اتفاقية مناه�ضة التعذيب وذلك 

بالعتماد على ن�ضو�س التفاقية والتعليقات العامة الواردة عليها، الأمر الذي ينعك�س بكل تاأكيد على عملية الر�ضد والتوثيق وال�ضغط واملنا�ضرة 
املحلية والدولية، بهدف حتقيق الغر�س العام لالتفاقية وهو الق�ضاء على كافة اأ�ضكال العنف الذي تكون الدولة ممثلة مبوظفيها الر�ضميني طرفًا به 

اإما بارتكابها الفعل اأو مبوافقتها عليه اأو بال�ضكوت عنه اأو بالتحري�س على ارتكابه حيث تعترب بـاأنها متار�س �ضكل من اأ�ضكال التعذيب و�ضوء املعاملة 
وغريه من �ضروب املعاملة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة. 

عالء البدارنة /امل�ضت�ضار 
القانوين ملركز الدفاع 

عن احلريات واحلقوق 
املدنية »حريات«

التعذيب  تعريف  قراءة  عتد 
معمق  ب�شكل  االتفاقية  يف  الوارد 
حيث  من  ودقيق  مكثف  اأنه  جند 
ب�شكل  العنا�رص  ومرتابط  املعاين 
يثري  الذي  االأمر  مت�شل�شل  غري 
هل  اأهمها  االأ�شئلة،  من  جمموعة 
املادة  بن�ص  الوارد  التعريف  اأن 
اأنه عك�ص  اأو  االأوىل وا�شع و�شامل 
ذلك حيث اأنه ميثل احلدود الدنيا 
التي ال يجوز جتاوزها، وما �شحة 
باأن  ال�شائد  النمطي  االعتقاد 
يكون  التعذيب  جرمية  اقرتاف 
التوقيف  مراكز  داخل  يف  فقط 
الق�شد  اأن  كذلك  و  واالحتجاز 
التعذيب  جرمية  ارتكاب  من 
معلومة  على  احل�شول  فقط  هو 
�شكوت  هل  واأي�شاً  اعرتاف،  اأو 
اتخاذ  عن  موافقتها  اأو  الدولة 
االإجراءات املنا�شبة الإنهاء العنف 
�شياقات  يف  التمييز  على  القائم 
اعتباره  ميكن  معينة  اجتماعية 
اأو �شوء  اأ�شكال التعذيب  �شكل من 
االإجراءات  هي  وما  املعاملة، 
من  اإتباعها  الواجب  القانونية 
لتفادي  الر�شمني  املوظفني  قبل 
اقرتاف جرمية التعذيب ، واخريا 
الفرق بني  لتحديد  ما هو املعيار 
للإجابة  املعاملة  و�شوء  التعذيب 
يف  وغريها  الت�شاوؤالت  هذه  على 
�شياق العر�ص ال بد من ا�شتخراج 
العنا�رص الرئي�شية للتعريف الواردة 
اتفاقية  من  االأوىل  املادة  بن�ص 
مناه�شة التعذيب للو�شول ملفهوم 
يف  املق�شود  باملعنى  التعذيب 

االتفاقية.
اتفاقية  من  االأوىل  املادة  تن�ص 
من  وغريه  التعذيب  مناه�شة 
العقوبة  اأو  املعاملة  �رصوب 
القا�شية اأو اللاإن�شانية اأو املهينة 
يق�شد  االتفاقية  هذه  »الأغرا�ص 

اأمل  عنه  ينتج  عمل  اأي  بالتعذيب 
اأم  كان  ج�شدياً  �شديد،  عذاب  اأو 
ما  ب�شخ�ص  عمداً  يلحق  عقلياً، 
بق�شد احل�شول من هذا ال�شخ�ص، 
اأو من �شخ�ص ثالث، على معلومات 
على  معاقبته  اأو  اعرتاف  على  اأو 
ارتكبه،  اأنه  ي�شتبه  اأو  ارتكبه  عمل 
اأو  اأو تخويفه  اأو �شخ�ص ثالث  هو 
ثالث-  �شخ�ص  اأي  اأو  هو  اإرغامه 
اأو  اأو عندما يلحق مثل هذا االأمل 
العذاب الأي �شبب يقوم على التميز 
اأو  اأو يحر�ص عليه  نوعه،  كان  اأياً 
يوافق عليه اأو ي�شكت عنه موظف 
ر�شمي اأو اأي �شخ�ص اآخر يت�رصف 
ذلك  يت�شمن  وال  الر�شمية  ب�شفته 
االأمل اأو العذاب النا�شئ فقط عن 
لهذه  امللزم  اأو  قانونية  عقوبات 
نتيجة  يكون  الذي  اأو  العقوبات 

عر�شية لها«. 

مفاهيم قانونية
للمادة  االفتتاحية  اجلملة   -1
»الأغرا�ص  االتفاقية  من  االأوىل 
بالتعذيب  يق�شد  االتفاقية  هذه 
منها  االتفاقية  وا�شعي  ق�شد   «
االأدنى كل  الدولة باحلد  تتبّنى  اأن 
عنا�رص تعريف التعذيب املذكورة 
بن�ص املادة االأوىل، وذلك من اأجل 
ب�شياغة  الدولة  قيام  كيفية  فهم 
التعذيب  قانون ملناه�شة  م�رصوع 
وفق  قانوين  ن�ص  يف  جترميه  اأو 
املفهوم الذي تت�شمنه املادة، حيث 
تو�شي جلنة مناه�شة التعذيب يف 
باأن  اخلتامية  ملحظاتها  كل 
تن�ص الدولة على جرمية التعذيب 
النحو  على  الوطني  قانونها  يف 
املحدد يف االتفاقية وعلى �شموله 
املادة  يف  الواردة  العنا�رص  كافة 
واأكدت  االتفاقية،  من  االأوىل 
 )2( رقم  العام  تعليقها  يف  اللجنة 
فعالة  تدابري  اتخاذ  كيفية  حول 
اأنه يجب على  التعذيب على  ملنع 
الوطنية  الدول �شياغة ت�رصيعاتها 
مبا يتوافق كحد اأدنى مع عنا�رص 

التعذيب املعرفة يف املادة االأوىل 
من  الرغم  وعلى  االتفاقية،  من 
الدول  على  اأنه  ترى  اللجنة  اأن 
م�شابه  تعريف  اعتماد  االأطراف 
اأنها  اإال  االتفاقية  الوارد يف  لذلك 
تقر اأي�شاً باأنه ميكن للدول تقدمي 
ويعزز  اأكرب  حماية  يوفر  تعريف 
اأال  الهدف والغر�ص من االتفاقية 
اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  وهو 
العنف يف املجتمع الذي ميكن اأن 
الر�شميني  للدولة وموظيفها  يكون 
�شلبي  اأو  حدوثه  يف  اإيجابي  دور 
االإجراءات  اتخاذ  عدم  حال  يف 

املنا�شبة لوقفه .
2- اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب 
�شديد، ج�شدياً كان اأم عقلياً يلحق 
متييز  وهنا  ما،  ب�شخ�ص  عمداً 
اأ�شكال  من  �شكلني  بني  املادة 
والعقلي  اجل�شدي  وهما  التعذيب 
ا�شرتطت  اأنها  كما  النف�شي 
ال�شخ�ص  يف  اإحلاقهما  يتم  اأن 
بعمل  قام  �شواء  متعمد،  ب�شكل 
ق�شد  عن  التعذيب  اىل  اأدى  ما 
عن  كاالمتناع  عمل  عن  امتنع  اأو 

مثًل،  الدواء  اأو  العلج  تقدمي 
عمل  عن  االمتناع  مفهوم  اأن  مع 
التعذيب  تعريف  يف  مدرج  غري 
جلنة  اأن  اإال  االأوىل  املادة  بن�ص 
مبوجب  ذكرت  التعذيب  مناه�شة 
»على   )3( رقم  العام  التعليق 
حتقيقات  اإجراء  االأطراف  الدول 
�رصيعة وفعالة ونزيهة كلما وجدت 
اأ�شباب معقولة تدعو اإىل االعتقاد 
التعذيب  اأعمال  من  عمًل  باأن 
االأقاليم  من  اأي  يف  ارتكب  قد 
الق�شائية  لواليتها  اخلا�شعة 
عن  امتناعها  اأو  اأفعالها  نتيجة 
درجة  اأن  ذكره  واجلدير   ، اأفعال« 
قيا�ص االأمل وخطورة التعذيب من 
ال�شعب و�شع معايري مو�شوعية لها 
لكي يتم ا�شتخدامها كاأداة لقيا�ص 
تلبية  اأن  حيث  اخلطورة،  درجة 
ال�رصط القائل باأن يكون التعذيب 
�شوء  على  تف�شريه  يتم  �شديداً 
مع  حدى  على  ق�شية  كل  وقائع 
خ�شو�شيات  االعتبار  بعني  االأخذ 
ال�شحية وال�شياق الذي ارتكبت يف 

اإطاره هذه االأفعال .

يجب  التعذيب  الفعل  مرتكب   -3
اأن يكون موظف ر�شمي اأو متعاقد 
اإبراز  املادة  ق�شدت  وهنا  معه 
املوظف  ملفهوم  الوا�شع  النطاق 
املتعاقدين  واأ�شافت  الر�شمي 
مبوظفي  التعريف  فارتباط  معه، 
فهم  ينبغي  اأنه  يعني  ال  الدول 
يغطي  ال  اأنه  على  التعريف 
حيث  العمومني  املوظفني  �شوى 
»اأو�شحت جلنة مناه�شة التعذيب 
اأن تعريف املادة 1 وا�شع االإطار، 
من  قلقلها  عن  اأعربت  وقد 
الدولة  فيها  تعرف  التي  احلاالت 
اإطار  �شمن  الر�شمي  املوظف 
املادة  ت�شمل  لذلك  للغاية،  �شيق 
جهات  ترتكبها  التي  االإ�شاءة   )1(
حال  يف  خا�شة  اأو  حكومية  غري 
بها  العموميون  املوظفون  عرف 
معقولة  اأ�شباب  لديهم  كانت  اأو 
للعتقاد باأن جهات غري حكومية 
تعذيب  اأعمال  ترتكب  خا�شة  اأو 
الواجبة  العناية  بذل  يف  وف�شلوا 
ملنعها والتحقيق فيها ومقا�شاة اأو 
معاقبة تلك اجلهات غري احلكومية 
املوظفون  فيعترب  اخلا�شة،  اأو 
باملوافقة  م�شوؤولني  العموميون 
اأو ال�شكوت عن مثل هذه االأعمال 
وعلى   ،  )2( بها«  امل�شموح  غري 
اأي�شاً  تقر  اللجنة  اأن  من  الرغم 
اعتماد  االأطراف  الدول  باأنه على 
تعريف م�شابه للوارد يف االتفاقية 
تقدمي  الدول على  ت�شجع  اأنها  اإال 
ويعزز  اأكرب  حماية  يوفر  تعريف 

الهدف والغر�ص من االتفاقية .
4- ا�شتثناء االأمل اأو العذاب النا�شئ 
عن عقوبة قانونية اأو امللزم لها 
اأو يكون نتيجة عر�شية لها ت�شتبعد 
املادة االأوىل من االتفاقية ب�شكل 
اأو  االأمل  التعريف  من  �رصيح 
عقوبة  عن  فقط  النا�شئ  العذاب 
العقوبه،  لهذه  امللزم  اأو  قانونية 
عر�شية  نتيجة  يكون  الذي  اأو 
القانونية  العقوبات  اأن  حيث  لها، 

قانونية مبوجب  تعترب  اأعمال  هي 
الدولية  واملعايري  الدولة  قانون 
اال�شتبعاد  هذا  اأن  العلقة،  ذات 
العقوبات  اإىل  ي�شري  به  امل�شموح 
النحو  على  قانونية  تعترب  التي 
الوطنية  املعايري  حتدده  الذي 
ويجب  �شواء،  حد  على  والدولية 
فالتف�شري  �شيقاً  اأن تف�رص تف�شرياً 
يحمي  القانونية  للعقوبات  ال�شيق 
خلطر  املعر�شني  االأ�شخا�ص 
من  املعاملة،  و�شوء  التعذيب 
االأ�شخا�ص  اأن  من  التاأكد  خلل 
من  املحرومني  اأو  املحتجزين 
لعقوبات  يتعر�شون فقط  حريتهم 
من  الهدف  اأن  مبعنى  م�رصوعة، 
حريتهم  من  االأ�شخا�ص  حرمان 
فعًل  ارتكابهم  على  عقابهم  هو 
العقوبة  واأن  للقانون،  خمالفاً 
يجب اأن تكون �شادرة من اجلهات 
مبوجب  تقررها  التي  الق�شائية 
ن�شو�ص قانون العقوبات ان�شجاماً 
الدولية  القانونية  املعايري  مع 
ومع  العادلة،  املحاكمة  ل�شمانات 
واإعادة  اجلنائي  االإ�شلح  فل�شفة 
دائم  ب�شكل  ت�شمن  التي  التاأهيل 
اأو  اجلانحني  كرامة  على  احلفاظ 
القانون يف كافة مراحل  خمالفني 
اإىل  و�شوالً  العمومية  الدعوى 
واإعادة  وتاأهيلهم  احلكم  تنفيذ 
ادماجهم يف املجتمع مرة اأخرى، 
مبفهوم  اال�شتثناء  هذا  اأن  كما 
ي�شتنبط  الّن�ص  لقراءة  املخالفة 
منه اأن التزام املوظفني الر�شميني 
ب�رصط  القانون  بن�شو�ص 
الدولية  املعايري  مع  ان�شجامها 
يتجنبون  يجعلهم  االإن�شان  حلقوق 
كما  التعذيب،  جرمية  ارتكاب 
املعيار  ي�شكل  اال�شتثناء  هذا  اأن 
التعذيب  اأغرا�ص  بع�ص  لتف�شري 
ب�شكل  العقوبة  اإيقاع  مثل  االأخرى 
اجلهة  اىل  اللجوء  دون  مبا�رص 
وهي  العقوبة  بفر�ص  املخت�شة 

الق�شاء.
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املوؤلفون حممد طر�شي نبيل بوفليح

�سناديق الرثوة ال�سيادية: 
الواقع والآفاق

�شدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات كتاب نبيل بوفليح 
وحممد طر�شي �شناديق الرثوة ال�شيادية: الواقع والآفاق، ويحاول فيه 

الباحثان اإزالة الغمو�ض الذي يكتنف ظاهرة �شناديق الرثوة ال�شيادية، 
ويتطرقان اإىل جدواها وتداعياتها املحتملة على اقت�شادات البلدان املالكة 

والبلدان امل�شتقبلة ل�شتثماراتها.
وكالت

ببيانات  وطر�شي  بوفليح  ي�شتدل 
ماهية  ليعر�شا  حديثة  ومعطيات 
من  ال�شيادية  الرثوة  �شناديق 
ودوافع  اأنواعها  اإبراز  طريق 
وحوكمتها  وواقعها  اإن�شائها 
وموقعها  اأدائها  قيا�س  وموؤ�رشات 
يف  ودورها  العاملي  االقت�شاد  يف 
كما  البلدان.  اقت�شادات  متويل 
البلدان يف  يدر�شان جتارب بع�س 
والكويت  كالرنويج  املجال  هذا 
املتحدة،  العربية  واالإمارات 
جناح  اأ�شباب  حتديد  حماولني 
هذه التجربة يف بلدان وتعرثها يف 

بلدان اأخرى.

حوكمة اأداء

بالقطع  �شفحة   200( الكتاب  يقع 
يف  ومفهر�ًشا(  موثًقا  الو�شط، 
ماهية  االأول،  الق�شم  يف  ق�شمني. 
�شناديق الرثوة ال�شيادية وواقعها، 
االأول،  الف�شل  يف  ف�شول.  ثالثة 
ال�شيادية،  الرثوة  �شناديق  ماهية 
لل�شناديق  تعريًفا  املوؤلفان  يقدم 
ال�شيادية ودوافع اإن�شائها، ويتناوالن 
ظاهرة املر�س الهولندي اأو وجود 
انعكا�شات �شلبية للتدفقات املالية 
الناجتة من الرثوة الطبيعية كمربر 
ال�شيادية،  الرثوة  �شناديق  الإن�شاء 
ال�شناديق  هذه  اأهداف  ويعددان 

ومميزاتها واأنواعها.
يف الف�شل الثاين، حوكمة �شناديق 
وموؤ�رشات  ال�شيادية،  الرثوة 
املوؤلفان  يعر�س  اأدائها،  قيا�س 
يف  �شانتياغو  مبادئ  لدور 
الرثوة  �شناديق  حوكمة  تعزيز 
قيا�س  وموؤ�رشات  ال�شيادية، 
ال�شيادية.  الرثوة  �شناديق  اأداء 

اأداء  قيا�س  موؤ�رشات  اإن  يقوالن 
زالت  ما  ال�شيادية  الرثوة  �شناديق 
ثمة  لكن  االأولية،  مراحلها  يف 
الذي  ترومان  موؤ�رش  موؤ�رشين: 
ويقوم  ترومان،  اإدوين  ا�شتحدثه 
هيكلة  هي  عدة  معايري  على 
و�شفافيته  وحوكمته  ال�شندوق 
لينابرغ-مادويل  وموؤئر  و�شلوكه؛ 
الذي طّوره الباحثان كارل لينابرغ 
ومايكل مادويل، ويهدف اإىل قيا�س 

م�شتوى �شفافية هذه ال�شناديق.

موقع عاملي

يف الف�شل الثالث، موقع ال�شناديق 
واأهميتها  العاملي  االقت�شاد  يف 
املوؤلفان  يتناول  املالكة،  للدول 
موقع �شناديق الرثوة ال�شيادية يف 
االقت�شاد العاملي، اأهميتها للدول 
البلدان  اإن  يقوالن  متلكها.  التي 
امل�شدرة للرثوات الطبيعية تواجه 
بعد  ما  لع�رش  اال�شتعداد  مع�شلة 
اأو  طبيعًيا  الرثوات  هذه  ن�شوب 
للم�شادر  التقني  التطور  ب�شبب 
االقت�شادي  التنويع  فكان  البديلة، 
هو هدف الكثري من الدول، اتبعت 
لتحقيقه م�شارين، يتمثل االأول يف 
العائدات  ا�شتخدام جزء من هذه 
الالزمة  االأ�شا�شية  البنية  لتطوير 
االإنتاجية  القطاعات  لتنمية 
واخلدمية، ويتمثل الثاين يف ادخار 
االآنية  الريعية  االإيرادات  من  جزء 
الداخلي  باال�شتثمار  وتنميتها 
بدياًل  دخاًل  لت�شكل  واخلارجي 

للرثوة الطبيعية عند ن�شوبها.

التجربة الرنويجية

دولية  جتارب  الثاين،  الق�شم  يف 
ف�شول.  اأربعة  اآفاق،  وا�شت�رشاف 

يف الف�شل الرابع، جتربة الرنويج: 
بوفليح  يبحث  وتقييم،  عر�س 
الرثوة  �شندوق  ن�شاأة  يف  وطر�شي 
وحوكمته،  الرنويجي  ال�شيادي 
واإدارة  اال�شتثمار  وا�شرتاتيجية 
املخاطر التي اعتمدها، ويختمان 
الرنويج.  جتربة  بتقييم  الف�شل 
الرثوة  �شندوق  جتربة  اأن  ووجدا 
اأجنح  من  الرنويج  يف  ال�شيادي 
بف�شل  املجال،  هذا  يف  التجارب 
وقلة  الرنويجي  االقت�شاد  تنوع 
اعتماده على الريع البرتويل، ووجود 
اإطار قانوين متكامل يحدد اأهداف 
القائمني  و�شالحيات  ال�شندوق 
عليه، وخ�شوع املوؤ�ش�شات املالكة 
للم�شاءلة،  لل�شندوق  وامل�شرّية 
ومنع اال�شتغالل ال�شيا�شي الأ�شول 
ا�شرتاتيجية  ووجود  ال�شندوق، 
املعامل،  وا�شحة  ا�شتثمار 
اإدارة  املكلفة  املوؤ�ش�شة  ومتتع 
مب�شتويات  ال�شندوق  ا�شتثمارات 
عالية من الكفاءة، وتوافر قدر عال 

من ال�شفافية يف اإدارة ال�شندوق.

التجربة الكويتية

جتربة  اخلام�س،  الف�شل  يف 
يتناول  وتقييم،  عر�س  الكويت: 
العامة  الهيئة  ماهية  املوؤلفان 
وحوكمتها،  الكويت  يف  لال�شتثمار 
الهيئة  اال�شتثمار يف  وا�شرتاتيجية 
بتقييم  ويختمان  اأدائها،  وتقييم 
املجال.  هذا  يف  الكويت  جتربة 
الكويت  جتربة  تتميز  بح�شبها، 
العاملية  التجارب  اأقدم  من  باأنها 
يف جمال �شناديق الرثوة ال�شيادية، 
هو  الكويتي  اال�شتثمار  فمجل�س 
تاأ�شي�شه  يتم  �شيادي  �شندوق  اأول 
يف العامل يف عام 1953، وي�شيفان: 
لي�شمل  الهيئة  عمل  جمال  »تو�شع 
املحلي،  االقت�شاد  يف  اال�شتثمار 

اإ�شافة اإىل اال�شتثمار يف االأ�شواق 
ودعم  والنا�شئة  املتقدمة  املالية 
�شيا�شات التنمية يف الدول النامية، 
ا�شرتاتيجية  وجود  على  يدل 
ا�شتفادة  اإىل  توؤدي  فعالة  ا�شتثمار 
منافع  من  الكويتي  االقت�شاد 
معدل  دعم  غرار  على  متعددة 
م�شادر  تنويع  االقت�شادي،  النمو 
فر�س  تعزيز  الوطني،  الدخل 
بني  االقت�شادي  والتكامل  التعاون 
من  امل�شتفيدة  والبلدان  الكويت 
اأنهما  اإال  الهيئة«.  ا�شتثمارات 
النقائ�س،  بع�س  اإىل  ي�شريان 
االإف�شاح  جمال  يف  ا  خ�شو�شً

وامل�شاءلة.

التجربة الإماراتية

جتربة  ال�شاد�س،  الف�شل  يف 
يبحث  وتقييم،  عر�س  االإمارات: 
جهاز  ماهية  يف  وطر�شي  بوفليح 
وحوكمته،  لال�شتثمار  اأبوظبي 
يف  اال�شتثمار  وا�شرتاتيجية 
يقيمان  كما  اأدائه،  وتقييم  اجلهاز 
لال�شتثمار.  اأبوظبي  جهاز  جتربة 
حيازة  اجلهاز  هذا  ميزات  من 
ثروة  �شندوق  اأكرب  االإمارات 
وتوفر  العامل،  يف  �شيادي 
ومواجهة  االأداء  لتح�شني  اخلربة 
االقت�شادية،  االأو�شاع  خمتلف 
للجهاز  التنظيمي  الهيكل  وتطور 
يف  االأجنبية  باخلربة  واال�شتعانة 
ي�شاهم  ما  ا�شتثماراته،  ت�شيري 
خماطر  وتقليل  العائد  رفع  يف 
اأما  املختلفة.  اال�شتثمار 
املوؤلفان  فيعددهما  النقائ�س، 
رقابة  وجود  عدم  ياأتي:  كما 
اإىل  يوؤدي  ما  م�شتقلة،  خارجية 
اجلهاز  تعر�س  اإمكان  من  التقليل 
على  احلكومة  �شيطرة  للم�شاءلة؛ 
يقلل  ما  اجلهاز،  اإدارة  جمل�س 

من ا�شتقالليته؛ عدم ن�رش تقارير 
ف�شلية اأو �شنوية عن االأداء والنتائج 
املحققة، ما يوؤدي اإىل التقليل من 

م�شتوى �شفافية اجلهاز.

متفائل اأم مت�شائم؟

م�شتقبل  ال�شابع،  الف�شل  يف 
ظل  يف  ال�شيادية  الرثوة  �شناديق 
اأزمات النظام االقت�شادي واملايل 
اإطاًرا  املوؤلفان  يقدم  العاملي، 
نظرًيا لالأزمات املالية، ويعر�شان 
العاملية  املالية  االأزمة  اأ�شباب 
وعالقة  احتوائها،  و�شيا�شات 
باالأزمة  ال�شيادية  الرثوة  �شناديق 
ال�شدمة  واأثر  العاملية،  املالية 
�شناديق  يف  احلالية  النفطية 
وي�شت�رشفان  ال�شيادية،  الرثوة 
م�شتقبل �شناديق الرثوة ال�شيادية. 
املوؤلفان  ي�شفها  درا�شات  ثمة 
بانح�شار  تتنباأ  باملت�شائمة، 
ال�شيادية،  الرثوة  �شناديق  ظاهرة 
وتراجع دورها يف النظام املايل 
خ�شائرها  ب�شبب  العاملي، 
االأخرية،  االأزمات  يف  الكبرية 
وهبوط اأ�شعار النفط ومعدالت 
الدول  وتاأثر  التجاري،  التبادل 
باالأزمة  لل�شناديق  املالكة 
وت�شجيلها  العاملية  املالية 
العامة  املوازنة  يف  عجًزا 
واعتماد  املدفوعات،  وميزان 
�شيا�شات  املتقدمة  الدول 
فر�س  من  حتد  حمائية 
لل�شناديق  املتاحة  اال�شتثمار 
ال�شيادية فيها. لكن ثمة درا�شات 
متفائلة ت�شري اإىل ا�شتمرار منو 
ب�شكل  لكن  وتو�شعها،  الظاهرة 
ما  بفرتة  مقارنة  ن�شبًيا  اأبطاأ 
العاملية  املالية  االأزمة  قبل 
احلالية،  النفطية  وال�شدمة 
يف  االأزمة  تاأثري  اأن  باعتبار 

�شناديق الرثوة ال�شيادية ظريف، 
االنتعا�س  على  املراهنة  مع 
املالية  لالأ�شواق  التدريجي 

العاملية.
حممد طر�شي باحث واأكادميي 
�شهادة  على  حا�شل  جزائري، 
االقت�شادية  العلوم  يف  دكتوراه 
علي  بو  بن  من جامعة ح�شيبة 
يف اجلزائر. ع�شو فريق ميدان 
االقت�شادية  العلوم  التكوين 
الت�شيري،  وعلوم  والتجارية 
وع�شو يف املجل�س العلمي بكلية 
والتجارية  االقت�شادية  العلوم 
اجلامعة  يف  الت�شيري  وعلوم 
خمرب  يف  باحث  ع�شو  نف�شها. 
وامل�رشفية  املالية  االأنظمة 
الكلية  االقت�شادية  وال�شيا�شات 
يف ظل التحوالت العاملية. ن�رش 
العديد من الدرا�شات والبحوث 
يف من�شورات جزائرية، و�شارك 
املوؤمترات  من  العديد  يف 

العربية والعاملية.
نبيل بوفليح اأ�شتاذ باحث يف كلية 
والتجارية  االقت�شادية  العلوم 
جامعة  يف  الت�شيري  وعلوم 
ح�شيبة بن بوعلي يف اجلزائر. 
حا�شل على �شهادة دكتوراه يف 
جامعة  من  االقت�شادية  العلوم 
يف  عدة  بحوًثا  ن�رش  اجلزائر. 
التنمية االقت�شادية وال�شيا�شات 
الرثوة  و�شناديق  االقت�شادية 
املايل.  والتحليل  ال�شيادية 
�شدر له فعالية �شناديق الثورة 
ال�شيادية كاأداة لت�شيري مداخيل 
العربية  الدول  يف  النفط 
وفعالية �شندوق �شبط املوارد 
البرتولية  الرثوة  لتوظيف  كاأداة 
تاأليف  يف  �شارك  اجلزائر.  يف 
الرثوة  �شناديق  دور  كتاب 
االزمة  معاجلة  يف  ال�شيادية 
املالية واالقت�شادية  العاملية.
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عن دار الرافدين يف بريوت بلبنان 

�سدور كتاب »ح�سارات ما قبل التاريخ« للباحث خزعل املاجدي
�شدر اأخرياً عن دار الرافدين يف 
قبل  ما  »ح�شارات  كتاب  بريوت 
التاريخ« للباحث العراقي الدكتور 

خزعل املاجدي.
وجاء يف نبذة عن الكتاب: »يق�ّشم 
مرحلتني  اإىل  االإن�شان  تاريخ 
قبل  ما  مرحلة  هما:  اأ�شا�شيتني 
من  ت�شغل%98  التي  التاريخ 
الع�شور  ومرحلة  االإن�شان  تاريخ 
من   %2 ت�شمل  التي  التاريخية 

تاريخ االإن�شان.
ال�شا�شع  البعد  هذا  اأن  �شك  وال 
بني املرحلتني، زمنياً، هو الدافع 
نتطلع  يجعلنا  الذي  االأ�شا�شي 
التاريخ الطويل  اإىل هذا  بف�شول 
التاريخ  قبل  ما  لع�شور  جداً 
والتي  املعلومات  ال�شحيحة 
تبدو مثل ليل طويل كان االإن�شان 
غارقاً فيه يكافح حتديات الزوال 
الع�شور  اإىل  قيا�شاً  واالنقرا�س 

ولكن  الق�شرية،  التاريخية 
وح�شارات  باأحداث  املزدحمة، 
ع�شور  هذا،  يومنا  حتى  كثرية 
بب�شاطة،  هي،  التاريخ  قبل  ما 
اأن  منذ  الكتابة  قبل  ما  ع�شور 
مرة  الأول  الب�رشي  اجلن�س  ظهر 
حوايل  قبل  االأر�س  وجه  على 
�شنة. فهذا هو عمر  مليون   2.5
وعلينا  التاريخ  قبل  ما  ع�شور 
�شعبة  املهمة  كم هي  نتخيل  اأن 

االآثار،  علماء  لكن  وع�شرية، 
الذين عملوا بداأب متوا�شل الأكرث 
من قرنني من االآن ا�شتطاعوا اأن 
يعطونا فكرة عامة جيدة عن هذه 
قد متكنا  نكون  وبذلك  الع�شور، 
من فهم الطريقة التي عا�س فيها 
اأ�شالفنا الب�رش القدماء على هذه 
االأمور  اأو�شلوا  وكيف  االأر�س 
يف  بداأ  الذي  التاريخ  عتبات  اإىل 

�شومر يف حدود 3200 ق.م.

قبل  ما  ح�شارة  وت�شتغرق 
من   %98 من  يقارب  ما  التاريخ 
االأر�س  على  االإن�شان  حياة 
كتابة،  بال  �شامته  لكنها ح�شارة 
اآثارها  ال�شتنطاق  العلماء  �شعى 
املختربي  الفح�س  طريق  عن 
والعقلي  العلمي  والتف�شري 
والتاأويل وو�شلوا اإىل نتائج مهمة، 
اأن بدايات كل  اإذا قلنا  ولن نبالغ 
وثقافة  وفنون  ديانة  من  �شيء 

هذه  يف  جذورها  تكمن  وعلوم 
الكتاب  هذه  وياأتي  احل�شارات. 
لع�شور  املف�شلة  ب�رشوحة 
وثقافات ما قبل التاريخ وو�شعها 
يف �شياق تطوري وت�شنيف دقيق 
االأثرية اجلديدة  لها وملعطياتها 
الطويل  زمنها  و�رشح  بناء  ليعيد 
من  وخالية  اأ�شا�شية  نقاط  يف 

االإيهام.
وكالت  
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تعيني مرمي مردا�سي كوزيرة للثقافة خلفا لعزالدين ميهوبي :

مثقفون يرف�ضون حكومة 
ت�ضريف الأعمال 

بعد احلراك ال�سعبي الذي ت�سهده اجلزائر منذ �سهر ون�سف ، قام نور الدين 
بدوي  بتعيني  اأع�ساء حكومته اجلديدة لت�سريف الأعمال ،  التي يقودها 
هذا الأخري بتعيني  بع�ض الوجوه اجلديدة اأبرزها ابنة مدينة ق�سنطينة 
ومديرة  من�سورات »املجال احلر«  �سابقا ، مرمي مردا�سي والتي عينت من 

طرفه كوزيرة للثقافة خلفا  لعز الدين ميهوبي،وعلى هذا الأ�سا�ض اختارت 
يومية »الو�سط«  لتواكب احلدث عرب العمل على  نقل احلقيقة كما هي  عن 

طريق التقرب  من املثقفني والأدباء  والنقاد  باأخذ بع�ض اأراء حيال هذا الأمر  
مع الوقوف عند ال�سلبيات التي  �سهدها القطاع الثقايف �سابقا يف عهد ميهوبي .

حكيم مالك 

عز الدين ميهوبي 
�سعيت لرفعة الثقافة 

اجلزائرية 

ال�سابق  الثقافة  وزير  وجه   
�سكره  ميهوبي  الدين  عز 
اجلمهورية  ولرئي�س  للجميع 
وملن   ، بوتفليقة  العزيز  عبد 
املواقع  كل  يف  له  �سندا  كان 
م�سوؤولية  به  اأنيطت  التي 
اإليه  اأ�سدى  وملن  اإدارته 
ملن  العذر  ملتم�سا  ن�سيحة، 
حتامل علّيه ، م�سريا ميهوبي 
وطنه  خدمة  يف  اجتهد  اأنه 
لرفعة  و�سعى  باإخال�س، 
خرية  مع  اجلزائرية  الثقافة 
اأنه  قائال  املبدعني   اأبنائها 

�سيظل خادما  لوطنه .

مرمي مردا�سي اأ�سغر 
وزيرة يف الت�سكيلة 

احلكومة 

اجلديدة  الوزيرة  اأن  كما 
التي  مردا�سي  مرمي  للثقافة 
بدوي  الدين  نور  يقودها  
الرتاث  يف  الباحث   ابنة  هي 
عبد  واملوؤرخ   والربوفي�سور 
املنحدرة  مرادا�سي  املجيد 
من  مدينة اجل�سور املعلقة » 
ق�سنطينة  ومديرة  من�سورات 
  ، �سابقا  احلر«   »املجال 
ال�سخ�سيات   اأبرز  اأحد  وتعد 
الثقايف  املجال  يف  النا�سطة 
واأ�سغر  والن�رش يف  اجلزائر  
الت�سكيلة  هذه   يف  وزيرة 
لت�رشيف  اجلديدة  احلكومية 
الأعمال  والتي تبلغ 36 عاما.  

       
عبد العايل مزغي�ض 

» رحيل احلكومة مطلب 
م�سرتك«

الكلمة  جمعية  رئي�س  اأكد 
للثقافة والإعالم ال�ساعر عبد 
ت�رشيح  يف  مزغي�س  العايل 
»الو�سط »لقد  ليومية   خا�س 
عزالدين  ال�ساعر  اخفق 
يف  كبريا  اخفاقا  ميهوبي 

فوت  و  الثقافة  وزير  من�سب 
خلدمة  تاريخية  فر�سة 
ورث  الذي  املرتهل  القطاع 
تومي  خليدة  وخطايا  اخطاء 
بل  ويقاومها  يعاجلها  فلم 
لالأ�سف  واأبعد  فيها  ا�ستمر 
النخبة و املثقفني احلقيقيني 
ودب  هب  من  كل  اليه  وقرب 

با�سم رعاية املواهب .
 ويف ذات ال�سياق قال مزغي�س 
وزارة  حول  قد  ميهوبي   اأن  
للعائلة  مزرعة  اإىل  الثقافة  
ال�سعيدة حني ن�سب بني عمه 
وهو  وهناك  هنا  د�رشته  و 
فعل على ما يبدو مييزه منذ 
،م�سريا  لالإذاعة  مديرا  كان 
ال�سلطة  قد ف�سل  اأنه مثقف 
وانحنى حيث ل يجب النحناء 
الثقايف  التاريخ  اأن  واأعتقد 
فملفات  �سيلعنه   لبالدنا 
اأكرث  �سفحات  تتطلب  كثرية 
القطاع  �سلبيات  عن  للحديث 
تعد  ل  ايجابياته  بينما 
ح�سب   . الكف  اأ�سابع  على 
بالن�سبة  مزغي�س  اأكده  ما 
 ، اجلديدة  الثقافة  لوزيرة 
ي�ستحق  الأمر  اأن  اأعتقد  فال 
فهي  عنها  للحديث  عبارتني 
يهتم  تغريبيا  تيارا  اأول  متثل 
و�سطحياتها  الثقافة  بق�سور 
، م�سريا مزغي�س  اأن تعيينها 
يف حكومة غري مقبولة �سعبيا 
�سيجعل من مهمتها م�ستحيلة 
اإل رفقاوؤها  ل يتجاوب معها 
قبل  اخلا�سة  جل�ساتها  يف 
األقت  ولقد   ال�ستوزار 
تلتفت  ومل  اأوزارها  احلكومة 
اجلزائري  ال�سعب  ملطالب 
فاحتقرت طموحاته و همومه 
كل  برحيل  الآن  اأنادي  لهذا 
على  واجب  وهذا  احلكومة 

كل مثقف .

عي�سى ماروك
» نريد حكومة ير�سى 
عنها احلراك ال�سعبي«

املكلف  اأو�سح  جهته  ومن 
الكتاب  احتاد  لدى  بالإعالم 
ماروك  عي�سى  اجلزائريني 
عز  مرحلة  »اأن   »للو�سط 

الوزارة  على  ميهوبي  الدين 
ككل  املرحلة  عن  تختلف  ل 
ومل  واحدة،  ملة  فالف�ساد 
تكن وزراته ن�سازا بل تناغمت 
الو�سع  مع  احرتافية  لكل 
املتعفن  والو�سع  ال�سائد 
الثقايف  امل�سهد  فزادت 
وانحدارا هم�ست فيه  �سقاقا 
وحييد  املبدعة  الطاقات 
املخل�سون ، وت�سدر امل�سهد 
ال�سللية  عليهم  تغلب  فئة 
انح�رش  عهده  ويف  والفئوية، 
الثقايف وظهرت  دور اجلزائر 
يف  خا�سة  باجلملة  ف�سائح 

قطاع ال�سينما.

ميهوبي قطع الدعم على 
اجلمعيات الفاعلة 

حاول  فلقد  ماروك  ح�سب 
ميهوبي تقزمي دور اجلمعيات 
عنها  وقطع  والفعالة  الفاعلة 
منها،  واحد  والحتاد  الدعم 
عليه  ال�سيطرة  فمحاولته 
جعلت  توجيهات  واإمالء 
اخلالف يخرج للعلن ويت�سدر 
يف  ميعن  جعله  مما  الإعالم، 
بل  قياداته  على  الت�سييق 
مع  تعاملوا  م�سوؤولني  عاقب 
من  جمعية  باعتباره  الحتاد 
الف�ساءات  ا�ستغالل  حقها 
الدين  عز  وحاول   الثقافية 
ت�سويه  �ستى  بطرق  ميهوبي 
�سورة الحتاد دون وعي منه 
باأن ذلك ي�سيئ للجزائر اأي�سا 
املاأ�ساوية  طريقته  لبثت  وما 
عليه  األبت  اأن  الت�سيري  يف 
يف  املخدوعني  املثقفني 
فانتف�س  ال�ساعر  �سخ�س 
�سده  منهم  وا�سع  قطاع 
وزارة  ت�سيري  طريقة  و�سد 
قائال   ، الثقافة  وزارة  بحجم 
ال�سعب  هذا  ابن  اأنا  كمواطن 
نقبل  ل   ، للرتميم  الراف�س 
تزيد  ب�سعة  جتميل   بعملية 
العام  واملبداأ  �سوء،  الأمر 
حكومة  نريد  اع(  يتنحاو   (
تراأ�سها �سخ�سية ير�سى عنها 

احلراك ال�سعبي .

حبيب بوخليفة

»احلكومة احلالية غري 
�سرعية »

حبيب  امل�رشحي  الناقد  قال 
خ�س  ت�رشيح  يف  بوخليفة 
ل   باأنه  »الو�سط«  يومية  به 
يتحدث عن الأ�سخا�س بقدر 
احلكومة  هذه   اأن  يقول  ما 
ال�سابقة  من  اأتع�س   رخاوية 
نكرة  �سخ�سيات  ت�سم  والتي 
بحكم  �رشعية  غري  اأنها  ثم 
 102 حتى  و   8 7و  املادة 
»حكومة  اإياها  معتربا   ،
الوزراء  اإن  جل  ثم  الكا�سري« 

فيها غري معروفني .
كارثة  كان  مليهوبي  بالن�سبة 
و  الثقايف  القطاع  على 
احلراك الفني ح�سب الدكتور 
بوخليفة  بحكم اأنه كان رديئا 
هم�س  لقد  و  الت�سيري  يف 
كان  لقد  املختلفة  الكفاءات 
و  الفا�سد  النظام  من  جزء 
من  النتفاع  بهدف  �سيات 
خدم  اأنه  اأعترب  ل  و   ، الريع 
يف  ا�ستمر  ما  بقدر  الثقافة 
نهج خليدة التومي يف حماربة 
املواهب و القدرات الفنية و 
الثقافية اإىل مزبلة التاريخ هو 
ت�سيريه  عنه  حتدثنا  و  اأمثاله 
و  املنا�سبات  من  كثري  يف 
جديدا  لي�س  هذا  التدخالت 
ميهوبي   وا�ستهر  علينا 

بال�سداقة مع »ريفكا« .

�سالح كحول 
احلراك ال�سعبي اأمام 

منعرج خطري

�سالح  الثقايف  النا�سط  �رشح 
  « »الو�سط  جلريدة  كحول  
بالقول اأننا اأمام منعرج خطري 
مل تكن اجلزائر يوما يف حال 
ما  �سعبها  ينل  ومل  جيدة؛ 
�سبابه  ازداد  وكلما  ي�ستحق؛ 
وعيا زاد النظام من انحطاطه 
وتفاهته؛ مرت ال�سنوات علينا 
حتى  طويال؛  و�سربا  عجافا 
و�سلنا اإىل ما نحن عليه اليوم 
فخرج  اختالل؛  و  ترد  من 
قائال:  اأبيه  بكرة  عن  ال�سعب 
تبقى  ملا  حماية  ل:  واألف  ل 

من جزائره؛ عله يعيد بناءها 
يفوت  اأن  قبل  جديد؛  من 
اأ�سار  ركاما.  وت�سبح  الأوان 
كحول اأنه يوم قال ال�سعب ل؛ 
ق�سد اجلميع ومل يكن �سهمه 
قال  واحد؛  ل�سخ�س  موجها 
ل لكل من �سولت له نف�سه يف 
اأي من�سب اأو �سلطة اأن يعبث 
،فلقد   كرامته  ويهني  بوطنه 
وتطورت؛  الأحداث  توالت 
قوة  اأكرث  احلراك  و�سار 
م�ساره؛  يف  وحتكما  واتزانا 
النظام   جهة  من  وقابله 
منه  النيل  حماولة  ا�ستمرار 
اإىل  وجره  �سوته  واإ�سعاف 
واأ�سيادهم  ت�ستهيه قلوبهم  ما 
وهو الفو�سى؛ لكن هيهات اأن 
حفظ  وقد  ذلك؛  لهم  يكون 
وتعلم  جيدا  الدر�س  ال�سعب 
من حميطه وجتاربه ال�سابقة 
وواقع اليوم وبعد �سهر ون�سف 
م�رشب  �سار  حراك  من 
الفخر والعجاب عامليا؛ ها 
نحن اليوم اأمام منعرج اأخطر 
ما مت اإعداده لتدمري اجلزائر؛ 
وهو منح من هب ودب �سلطة 
القادمة  املرحلة  ت�سيري  
من  كل  اأن  كحول  معتربا 
مروا على كرا�سي احلكومات 
واليوم  فا�سدون؛  املتتالية 
يد  يف  ال�سلطة  كر�سي  انتهى 
ول�سو�س؛  ومنبوذين  �سبيان 
عنه  عجز  ما  يكملون  علهم 
ونهبة،   ف�ساد  من  �سابقوهم 
ال�سعب  لهذا  كيف  مت�سائال  
اأن يعود اإىل بيته بعد كل هذا 
يطمئن  اأن  له  كيف  امل�سار؟ 

خمططا  يرتك  مل  لنظام  
وقدمه  اإل  مف�سدا  فا�سال 
لنقع  اأ�سابتنا  لعنة  اأي  كحل؟ 

يف قب�سة هذا النظام ؟.
موا�سلة   اإىل  كحول  ودعا 
ومواجهة   ال�سعبي   احلراك 
والتح�رش؛  بال�سلمية  الف�ساد  
بخري  التاريخ  و�سيذكر  
اإىل  وهم  اجلزائري   ال�سعب 
اخلونة  من  كغريهم  مزبلته 
مل  فال�سعب  واملف�سدين 
ورجال  وطنا  اإل  يطلب 
عاليا  يرفعونه  خمل�سني؛ 
اأولي�س  اأفراده؛  بني  ويعدلون 
يقول  ر�سيد  رجل  فيهم 
كحول  وح�سب   ، كفى؟  لهم 
فاحلراك ال�سعبي اأمامه اليوم 
يدفعه  قد  اأحدهم  طريقان 
اإجبار  ق�سد  الت�سعيد   اإىل 
بعيدا؛  الرحيل  على  النظام 
وثانيهما اأن ي�ستمر يف حراكه 
ببطء وروية و�سرب حتى تتحقق 
ال�سارع  معطيات  لكن   ، مطالبه 
والهزيلة  الباهتة  احللول  وم�سل�سل 
لإ�سكات  الع�سابة  تقدمها  التي 
حراكه  بت�سعيد  �ستعجل  ال�سعب؛ 
فعلى  اأكرث   مطالبه  �سقف  ورفع 
قواعد  على  تبنى  اأن  اجلزائر 
واأ�س�س متينة ونحن  ل�سنا  بحاجة 
لهذه الع�سابة   ول ملقرتحاتها ول 
ا�سرتجاع  تطلبه  ما  كل  لأفرادها؛ 
ما  على  �ست�رشف  التي  موؤ�س�ساتها 
عا�ست  و  البناء  مراحل  من  تبقى 
بها  ونحلم  نحب  التي  اجلزائر 
واللعنة على كل من �سولت له 
وباأحالم  بها  يعبث  اأن  نف�سه 

�سعبها وحقوقه. 

الوة
ري ع

ت/ ب�س
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

علماء �صيبرييا يبتكرون لقاحا »حيا« �صد الإنفلونزا
»فيكتور«  مركز  من  علماء  ابتكر 
احليوية  والتكنولوجيا  للفريو�شات 
يف جامعة نوفو�شيبري�شك الرو�شية 
لقاحا »حيا« �شد فريو�ص الإنفلونزا 
ويقرتب خمترب »فيكتور« من جتهيز 
والذي  نهائي،  ب�شكل  احلي  اللقاح 
ويعد  الإنفلونزا.  فريو�ص  يكافح 
اللقاح  لأن  جدا  مهما  الأمر  هذا 
فقط،  احلية  اخلليا  من  ينتج 
من  مكون  اأي  فيه  ي�شتخدم  ول 
يف  احلال  هو  كما  الدجاج،  بي�ص 

اللقاحات امل�شتخدمة حاليا.
ناحية  من  اأمانا  اأكرث  اللقاح  ويعد 

املناعة واأطول تاأثريا، حيث بلغت 
فرتة تاأثريه 5 اأعوام بدل من عام اأو 

عامني للم�شل العادي.
»فيكتور«  مركز  اأن  يذكر 
احليوية  والتكنولوجيا  للفريو�شات« 
مت تاأ�شي�شه عام 1974. ويتخ�ش�ص 
املركز يف اإعداد الأدوية والعقاقري 
وعلج  لت�شخي�ص  امل�شتخدمة 
خرباء  وقام  املعدية.  الأمرا�ص 
باإعداد  خا�شة  ب�شورة  املركز 
اخلنازير  اإنفلونزا  �شد  لقاحات 
املناعة  نق�ص  وفريو�شات 

والإيبول.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأكد علماء من جامعة اإ�شبيلية فائدة 
 Annona« اأوراق �شجرة الق�شطة

muricata« يف التخفيف من 
اأعرا�ص مر�ص الفيربوميغاليا )اأمل 

ع�شلي ليفي يتف�شى يف اجل�شم( 
وخا�شة الآلم املزمنة والكتئاب 

والقلق.
واأ�شار العلماء الإ�شبانيون اإىل 

اخلوا�ص العلجية ملغلي اأوراق هذه 
الفاكهة ال�شتوائية يف قمع الآثار 

اجلانبية املزعجة، بعد درا�شة 
ا�شتمرت �شهرا كامل على فئران 

التجارب.
وقد تو�شل اخلرباء، من خلل هذه 

التجربة، اإىل اجلرعة املثالية من 
مغلي اأوراق الق�شطة، يف اإيقاف 

الآلم والأعرا�ص اجلانبية ملر�ص 
الفيربوميغاليا، وهم الآن يف املراحل 

التح�شريية لإجراء التجارب 
ال�رسيرية على الب�رس.

ويذكر العلماء اأن فوائد هذه ال�شجرة 
مل يتم التعرف عليها فجاأة، فقد 

ا�شتخدمت ثمار واأوراق الق�شطة يف 
الطب ال�شعبي لدى بلدان املنطقة 
ال�شتوائية والن�شف اجلنوبي للكرة 

الأر�شية، وعوجلت بها عدة اأمرا�ص 
كالإ�شهال والقرحة وال�شلع والزحار 

وغريها.
ونوه الباحثون اإىل اخل�شائ�ص 

العلجية التي مت التاأكد منها علميا. 
فاأوراق �شجرة الق�شطة حتتوي على 

مواد غذائية تقوي جهاز املناعة 
وتقلل خطر الإ�شابة باأي اأنواع من 

العدوى. كما اأنها تقلل من خطر 
الإ�شابة باللتهابات وخا�شة املتعلقة 

بالتهاب املفا�شل. 

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.

اكت�صاف م�صاد حيوي قد ي�صاعد يف عالج �صرطان الثدي
احليوي  امل�شاد  اأن  اأطباء  اكت�شف 
»كلوفازميني« ميكن ا�شتخدامه يف 
علج �رسطان الثدي، خلل خ�شوع 
ملنع  الكيميائي  للعلج  املري�شة 
تطوره وانت�شاره وقال الربوفي�شور، 

خمترب  مدير  كاتنايف،  فلدميري 
الطبيعية  ال�شيدلنية  املركبات 
الطب  كلية  يف  ال�شيدلة  ق�شم  يف 
الأق�شى  ال�رسق  بجامعة  احليوي 
الطب  كلية  اأ�شتاذ  الرو�شي، 

كلية  علماء  اإن  جنيف،  بجامعة 
ال�رسق  جامعة  يف  احليوي  الطب 
وجنيف  لوزان  وجامعتي  الأق�شى 
يف �شوي�رسا، اكت�شفوا بالتعاون مع 
اجلامعي،  جنيف  م�شت�شفى  اأطباء 

اإمكانية ا�شتخدام امل�شاد احليوي 
»كلوفازميني« امل�شتخدم يف علج 
احلالت  علج  يف  اجلذام،  مر�ص 
الثدي  �رسطان  من  امل�شتع�شية 

خلل العلج الكيميائي.
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معجزة �لإ�سر�ء و�ملعر�ج

ثابتة  واملعراج  الإ�رساء  رحلة 
النبوية  وال�سنة  الكرمي  بالقراآن 
تعاىل  وباهلل  فاأقول  املباركة، 

التوفيق:
الَِّذي  -�ُسبَْحاَن  تعاىل:  اهلل  قال 
امْلَ�ْسِجِد  ِمَن  لَيْلاً  ِبَعبِْدِه  اأَ�رْسَى 
ى الَِّذي  َراِم اإِىَل امْلَ�ْسِجِد اْلأَْق�سَ اْلَ
يَُه ِمْن اآيَاِتنَا اإِنَُّه ُهَو  بَاَرْكنَا َحْولَُه ِلُنِ

رُي ]الإ�رساء: 1[. ِميُع الْبَ�سِ ال�َسّ
اهلل(:  )رحمه  كثري  ابن  الإمام  قال 
�ساأنه،  ويُعظم  نف�سه،  تعاىل  ُيجد 
اأحد  يقدر عليه  لقدرته على ما ل 
اأ�رسى  )الذي  غريه  اإله  فل  �سواه، 
�سلوات  ا،  حممداً يعني  بعبده( 
يف  اأي:  (؛  )ليلاً عليه  و�سلمه  اهلل 
الرام(  امل�سجد  )من  الليل  جنح 
امل�سجد  )اإىل  مكة  م�سجد  وهو 
الذي  املقد�س  بيت  وهو  الأق�سى( 
لدن  من  الأنبياء  معدن  اإيلياء،  هو 
له  جمعوا  ولهذا  اخلليل؛  اإبراهيم 
حملتهم  يف  فاأمهم  كلهم،  هنالك 
الإمام  هو  اأنه  على  فدل  ودارهم، 
الأعظم، والرئي�س املقدم، �سلوات 

اهلل و�سلمه عليه وعليهم اأجمعني.

)من  ا  حممداً اأي:  )لنيه(؛  وقوله: 
اآياتنا(؛ اأي: العظام؛ كما قال تعاىل: 
الُْكْبَى  َرِبِّه  اآيَاِت  ِمْن  َراأَى  -لََقْد 

]النجم: 18[.
الب�سري(؛  ال�سميع  هو  )اإنه  وقوله: 
موؤمنهم  عباده  لأقوال  ال�سميع  اأي: 
ومكذبهم،  م�سدقهم  وكافرهم، 
ما  كلاًّ  فيعطي  بهم،  الب�سري 
ي�ستحقه يف الدنيا والآخرة؛ )تف�سري 

ابن كثري، جـ8، �سـ374:373 (.
َهَوى  اإَِذا  -َوالنَّْجِم  �سبحانه:  وقال 
 * َغَوى  َوَما  اِحبُُكْم  �سَ َلّ  �سَ َما   *
اإَِلّ  ُهَو  اإِْن   * الَْهَوى  َعِن  يَنِْطُق  َوَما 
الُْقَوى  �َسِديُد  َعلََّمُه   * يُوَحى  َوْحٌي 
ُفِق  ِباْلأُ َوُهَو   * َفا�ْستََوى  ٍة  ِمَرّ ُذو   *
اْلأَْعلَى * ثَُمّ َدنَا َفتََدىَلّ * َفَكاَن َقاَب 
ىَل َعبِْدِه  َقْو�َسنْيِ اأَْو اأَْدنَى * َفاأَْوَحى اإِ
اُد َما َراأَى *  َما اأَْوَحى * َما َكَذَب الُْفوؤَ
اأََفتَُماُرونَُه َعلَى َما يََرى * َولََقْد َراآهُ 
امْلُنْتََهى  �ِسْدَرِة  ِعنَْد   * اأُْخَرى  نَْزلَةاً 
يَْغ�َسى  اإِْذ   * اأَْوى  امْلَ َجنَُّة  ِعنَْدَها   *
الْبَ�رَسُ  َزاَغ  َما   * يَْغ�َسى  َما  ْدَرَة  ال�ِسّ
َرِبِّه  اآيَاِت  َراأَى ِمْن  لََقْد  َوَما َطَغى * 

الُْكْبَى ]النجم: 1 - 18[.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعتب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
الديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتبها من م�سادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�سم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

الأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رسوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقل يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

�لعرب �مل�ستفادة من رحلة �لإ�سر�ء و�ملعر�ج:
ا وعباًا عديدة، �ساأذكر  تنطوي رحلة الإ�رساء واملعراج على معاٍن ودللت عظيمة، كما تت�سمن درو�ساً

اأهم العب والفوائد التي ت�سمنتها هذه الرحلة النبوية املباركة فيما يلي:

كل حمنة وراءها منحة:

ما من حمنة اإل وتعقبها ِمنٌح وعطاءات ربانية، وتلك �ُسنة اهلل ما�سية يف خلقه، ويف تدبري �سوؤون الكون، 
فبعد اأن ذاق امل�سلمون ويلِت التعذيب والتنكيل، وح�سار الدعوة وقائدها عليه اأف�سل ال�سلة وال�سلم - 
ا لدعوته  م املوىل عز وجل باأن جعل حَدَث الإ�رساء واملعراج ت�سليةاً لفوؤاد نبِيّه �سلى اهلل و�سلم، وتاأييداً تكَرّ
اِحبُُكْم َوَما  َلّ �سَ ور�سالته، قال تعاىل يف �ساأن �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ور�سالته اخلالدة: -َما �سَ

َغَوى * َوَما يَنِْطُق َعِن الَْهَوى * اإِْن ُهَو اإَِلّ َوْحٌي يُوَحى ]النجم: 2 - 4[.

�لتكرمي �لإلهي ل�سيدنا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم:
اإن حدث الإ�رساء واملعراج يعتب مكرمةاً ربانية لنبِيّه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم؛ حيث اأطلعه اهلل على 

ا عن الآخرة،  بع�ِس القائق والتجِلّيات يف هذه الرحلة؛ حيث راأى ِمن اآيات اهلل العظمى، واأدرك اأموراً
وبع�س ما يتعلَّق باأحوال اأهل النار واأهل اجلنة، عروج من الأر�س اإىل ال�سماء ملعاينة بع�س اأمور الغيب؛ 

ليتحقق بذلك العروُج الروحي للنبي الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، اإنه لأعظُم تكرمٍي وامتنان على النبي 
املبعوث رحمةاً للعامَلني.

رُي ]الإ�رساء: 1[. ِميُع الْبَ�سِ يَُه ِمْن اآيَاِتنَا اإِنَُّه ُهَو ال�َسّ قال تعاىل: -ِلُنِ

�لتاأكيد على حرمة مكة �ملكرمة وبيت �ملقد�س:
ى ]الإ�رساء: 1[. َراِم اإِىَل امْلَ�ْسِجِد اْلأَْق�سَ قال تعاىل: -�ُسبَْحاَن الَِّذي اأَ�رْسَى ِبَعبِْدِه لَيْلاً ِمَن امْلَ�ْسِجِد اْلَ

ا ال�ساأن بالن�سبة للأمكنة، ومن  لقد جعل اهلل للم�سلمني اأزمنةاً يف�ُسُل العمُل فيها عن غريها، كذلك اأي�ساً
عقيدة امل�سلمني وواجبهم الإياين تعظيُم �سعائر اهلل الزمانية واملكانية؛ حيث يعتب ذلك من تقوى 

القلوب.
ومن تلك الأمكنة بيت اهلل الرام مبكة؛ حيث كانت بداية الرحلة النبوية يف معجزة الإ�رساء، وانتهاءاً 

مب�سجد الأق�سى بفل�سطني، فال�سلة تعُظُم يف هذه امل�ساجد، ويفوق فيها الأجر والثواب، كما ورد يف 
اأحاديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

�أهمية �ل�سالة ومنزلتها يف �لإ�سالم:
ا كانت ليلة الإ�رساء قبل الهجرة ب�سنة ون�سف، فَر�س اهلل على ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سلواِت  مَلَّ

اخلم�س، وهي عماد الدين، وركن الإ�سلم الثاين، وهي اأُمّ العبادات، واأ�رسف الطاعات، واأعظم القربات، 
اإذا ُقِبلت ال�سلة ُقِبلت �سائر الأعمال ال�سالة، فاإن ُرَدّت ال�سلة ُردت �سائر الأعمال، فعليها يتوَقّف 

َقبول كل اأعمال امل�سلم يوم القيامة.
كل ال�سعائر الدينية ُفر�ست من الباري عز وجل اإىل جبيل اإىل النبي الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، اإل 

ال�سلة؛ فهي من اهلل اإىل نبِيّه الرحيم دون و�سيٍط، هي َملَْمح لكل موؤمن باأَنّ روحه تعرج يف ال�سلة اإىل 
ا اإىل �سدرة املنتهى. ا وج�سداً ال�سماء، كما عرج نبُيّ الإ�سلم روحاً
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عازف قيتارة الفالمنكو األربتو لوبيز يحيي حفال باجلزائر العا�صمة
اأحيا عازف القيتارة اال�سباين األربتو لوبيز  �سهرة اأول اأم�س حفل الفالمنكو اأمام جمهور غفري ن�سبيا.ونظم هذا احلفل بقاعة ابن 

زيدون بديوان ريا�س الفتح بال�سراكة مع املركز الثقايف اال�سباين �سرفانت�س، حيث اأبهر العازف جمهوره خالل �ساعتني مبجموعة من 
املقاطع املو�سيقية.                         

وكانت املعزوفات املو�سيقية التي 
الفنان ماأخوذة من خيارات  اأداها 
يعترب  الذي  للفالمنكو  خمتلفة 
اأندل�سي  اأ�سل  من  مو�سيقيا  نوعا 

)اإ�سبانيا(.
مبقاطعه  اجلمهور  الفنان  واأمتع 
امل�ستقاة  املتنوعة  املو�سيقية 
على  املو�سيقي   �سجله  من  
بوينو�س  لو�س  دو  »بالكون  غرار 
مورا  تيريا  ال  »دو  و  غراناينا« 

زومربا« و »بايالم تانغو�س«.
من  لوبيز  األربتو  الفنان  وينحدر   
مدينة غرناطة حيث بداأ درا�ساته 
 11 عمره  و  الفالمنكو  قيتارة  يف 
�سنة و بعدها تابع تكوينا يف معهد 

املو�سيقى »جوزي �سالينا�س«.
لي�سان�س  على  �سبابه  يف  وحت�سل 
املعهد  من  الفالمنكو  غيتارة  يف 
»رافاييل  للمو�سيقى  العايل 
حبه  كان  اإذ  بقرطبة  اأوروزكو« 
على  للتعرف  فر�سة  للمو�سيقى 
غرار  على  الفالمنكو  فناين  اأكرب 
مانولو  و  كورتي�س  اأجنل  ميغال 

فرانكو. 
جمددا  لوبيز  األربتو  �سيقوم  و 
ال�سبت  اليوم  اآخر  حفل  باإحياء 
بكني�سة ال�سيدة االفريقية باجلزائر 

العا�سمة.  

»م�صرت بني« يك�صف �صر توقفه املوؤقت عن التمثيل
ال�سهري،  الكوميدي  املمثل  فاجاأ 
بدور  املعروف  اأتكن�سون،  روان 
واملقربني  جمهوره  بني«،  »م�سرت 
التمثيل  عن  التوقف  بقراره  منه 
اأنه  اأتكين�سون  واأو�سح  كامل  لعام 

»لق�ساء  اخلطوة  هذه  على  يقدم 
طفلته  مع  الوقت  من  قدر  اأكرب 
املجال  ويف�سح  اآيال،  ال�سغرية 
يف  فورد،  لوي�س  املمثلة،  حلبيبته 
التي  الفنية  الرتكيز على م�سريتها 

موؤخرا«واأو�سح  باالزدهار  بداأت 
اأن   The Sun ل�سحيفة  م�سدر 
�سيم�سي هذا  اأنه  اأكد  »اأتكين�سون 
فهو  طفلته،  مع  ب�سعادة  العام 
اأتكن�سون  متاما«والتقى  بها  مولع 

 ،2012 �سنة  فورد  لوي�س  باملمثلة 
عرفت  حب  ق�سة  بينهما  وبداأت 
دي�سمرب  ويف  عامني،  بعد  للعلن 
طفلتها  فورد  منه  اأجنبت   ،2017

اآيال.
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النقال  :0661.41.25.76  

»نادين لبكي« اأّول خمرجة عربية 
ترتاأ�س جلنة حتكيم يف مهرجان كان

وقع اختيار اإدارة مهرجان »كان« ال�سينمائي على املخرجة اللبنانية 
الدورة  يف  ما«  »نظرة  جائزة  حتكيم  جلنة  ترتاأّ�س  كي  لبكي  نادين 
 14 من  الفرتة  خالل  اإقامتها  املقّرر  للمهرجان،  وال�سبعني  الثانية 
اإىل 25 ماي القادم. واأعلنت اإدارة املهرجان على ح�سابها الر�سمي 
اإحدى  ترتاأ�س  اأّول خمرجة عربية  لبكي هي  اأّن  »ان�ستقرام«  مبوقع 

جلان التحكيم يف مهرجان كان.
اجلوائز،  من  الكثري  »كفرناحوم«  فيلمها  خالل  من  حّققت  لبكي 
وبّررت »لبكي« اعتمادها على اأبطال غري معروفني يف الفيلم، قائلة: 
»اعتمدت على ممثلني غري حمرتفني يعي�سون يف حياتهم احلقيقية 
املطلوبة  ال�سورة  ليقدموا  الفيلم  يف  اأتناولها  التي  الظروف  نف�س 

التي مت�س امل�ساهد«.
ودرا�سات،  اأبحاث  اإجراء  من  �سنوات   3 ا�ستغرق  الفيلم  اأّن  وتابعت 
دور  متعددة يف  مناطق  االأطفال من  الكثري من  مع  »جل�ست  الفتة: 

الرعاية وال�سجون وغريها للو�سول لنقطة الفيلم وق�سيته«.

حممد اإمام: هنقدم اأك�صن ما 
ات�صاف�س عندنا قبل كده

�سارك النجم حممد اإمام جمهوره وحمبيه عرب ح�سابه الر�سمي على 
ماكنزي،  اأندرو  العاملي  املعارك  م�سمم  مع  ب�سورة  “اإن�ستقرام” 
نوعية  ت�سويق جمهوره وحمبيه عن  تعليقه على  وحر�س من خالل 
االأك�سن التي �سيقدمها يف اأعماله التي �ستعر�س خالل 2019 حيث 

قال:
“مع �سديقي م�سمم املعارك اأندرو ماكنزي بنعمل مع بع�س ال�سنة 
بنحاول  دامياً  وهو  اأنا  »هوجان«.  وم�سل�سل  بغداد«  »ل�س  فيلم  دي 
اإننا  دي  املرة  وا�سح  ب�س  امل�رشي..  االأك�سن  تقنية  نعلى مب�ستوى 
�سطحنا جامد وداخلني على حاجات ما ات�سافت�س عندنا قبل كده” 
.ي�سار اإىل اأن حممد عادل اإمام، ي�ستكمل ت�سوير م�سل�سله “هوجان”، 
الذي ي�سارك يف بطولته عمر م�سطفى متويل، وكرمي حممود عبد 
مر�سي،  تامر  اإنتاج  من  وهو  الكوميديا،  جنوم  من  وعدد  العزيز، 

وتاأليف حممد �سالح العزب، ومن اإخراج �سريين عادل.
مع  بغداد”،  “ل�س  فيلمه  ت�سوير  ال�ستكمال  اإمام  حممد  وي�ستعد 
�سالح  رئي�س،  يا�سمني  الرحمن،  عبد  حممد  الوهاب،  عبد  فتحي 
عبد اهلل، واأحمد رزق، ومن تاأليف تامر اإبراهيم، واإخراج اأحمد خالد 

مو�سى.

طرد املمثل الرتكي ال�صهري » اأركان بيتيكايا » من الطائرة

النجمة اجلزائرية �صعاد ما�صي تتاألق يف القاهرة

حادثة  يوثق  فيديو  مقطع  انت�رش 
طرد املمثل الرتكي ال�سهري، اأركان 
بيتيكايا، من على منت طائرة ركاب 
يف تركيا، وذلك اإثر جدال حاد دار 

بينه وبني ركاب اآخرين.
بيتيكايا  اأن  حملية  م�سادر  وذكرت 
عندما  الكحول  تاأثري  حتت  كان 
الطائرة،  منت  على  اجلدال  اندلع 
طرده  اإىل  الطائرة  بطاقم  دفع  ما 
للركاب  باإزعاج  الت�سبب  بعد  منها، 

االآخرين.
اأخذت  دائرا،  اجلدال  كان  وبينما 
الرتكي،  النجم  �سلوك  ت�سور  فتاة 
ت�سويره  ميانع  ال  باأنه  عليها  لريد 
اإذ مل يقم بت�رشف خاطئ، واأجابته 
الذي  »ال�سخ�س  قائلة:  حينها 
اإىل  ياأتي  الكحول  بيع  يطالب مبنع 
يف  وذلك  خممور«،  وهو  الطائرة 
اإ�سارة اإىل مطالبته منذ مدة وجيزة 

مبنع بيع اخلمور يف تركيا.

اأحيت اجلزائرية �سعاد ما�سي، حفاًل غنائياً 
علي م�رشح »املاركي« يف القاهرة اجلديدة، 

م�ساء اأول اأم�س ابح�سور عدد كبري من 
جمهورها.

وافتتحت ما�سي احلفل باأغنية »يا قلبي«، ثم 
عدداً من اأبرز اأغنياتها، منها »م�سك الليل 
ودار جدي وطليت علي البري«، وغريها من 

االأغنيات التي قدمتها بتوزيع جديد.
وفاجاأت اجلزائرية حمبيها بغناء ق�سيدة 

»�ساعر االأر�س« للفل�سطيني حممود دروي�س، 
واأدت اأغنيتها اجلديدة »�سالم« باللهجة 

العامية، من كلمات نادر عبداهلل، وق�سيدة 
»اإقراأ �سالمي على من ال اأ�سميه« لبهاء الدين 

زهري، قبل اأن تختتم حفلها باأغنية »زوروين كل 
�سنة مرة«.
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رولزروي�س لت�سميم  رئي�سًا  ُيعينّ  فريون  بوغاتي  م�سمم 

م�ؤخراً  رولزروي�س  اأعلنت 
كابان  ج�زيف  اختيارها  عن 
كرئي�س ق�صم الت�صميم اجلديد 
اأن  بعد  وذلك  بها،  اخلا�س 
كم�صمم  العمل  يف  كابان  بداأ 
ام  بي  جمم�عة  يف  رئي�صي 

دبلي� منذ عام 2017.
�صيت�ىل دوماج�ج دوك، رئي�س 
 i دبلي�  ام  بي  اأق�صام  ت�صميم 
ت�صميم  اإدارة  احلايل،    Mو
ام  بي  ت�صميم  اأق�صام  خمتلف 
اأفريل،   1 ي�م  من  بداية  دبلي� 

ليك�ن خليفة كابان اجلديد.
م�لر  ت�ر�صنت  علق  وقد  هذا 
رولزروي�س  مدير  اأوتف��س، 
تعيني ج�زيف  التنفيذي، على 
م�ه�ب  م�صمم  اأنه  قائاًل 
ب�صكل ا�صتثنائي مع �صجل رائع 

على  قدرته  ات�صاع  مدى  يثبت 
كدليل  ياأتي  ما  وه�  الإبداع، 
على جناحنا كعالمة ال�صيارات 
الأكرث فخامة يف العامل، فنحن 
اأف�صل  جذب  على  قادرون 

امل�اهب يف العامل.

 "Murano" تعرف على
اجلديدة كليا من "ني�سان"

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

م�ؤخرا  ني�صان  �رشكة  طرحت 
من�ذجها اجلديد من �صيارات 
اأوفر  الكرو�س   "Murano"
 "Murano" ال�صهرية وجاءت
اجلديدة بتغريات كبرية طالت 
اأكرث  اأ�صبح  الذي  الهيكل 
الت�صميم  بف�صل  ع�رشية 
الأمامي،  لل�صبك  املميز 
التي  الفريدة  وامل�صابيح 
 ،LED تقنيات  اأدخلت عليها 
مبقا�س  الريا�صية  والعجالت 

18 اإن�صا.
هذه  مق�ص�رة  اأ�صبحت  كما 
ال�صيارة اأو�صع وزودت مبقاعد 

مريحة مك�ص�ة باأفخم اجلل�د، 
تت��صطها  قيادة  وواجهة 
باأنظمة  للتحكم  كبرية  �صا�صة 
بروؤية  وت�صمح  امل�لتيميديا 
امل�اقع  حتديد  خرائط 
الكامريات  من  وال�ص�ر 

الأمامية واخللفية.
املركبة  هذه  ني�صان  وزودت 
باأنظمة اأمان ممتازة وو�صادات 
الركاب،  جلميع  ه�ائية  اأمان 
اأ�صط�انات   6 بـ  وحمركات 
وعلب  ح�صانا،   264 بعزم 
ب�صت  اأوت�ماتيكية  �رشعة 

مراحل.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�صالح  ال�صيارات  ت�صتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�صكرية،  الثكنات 
تقنية  بتط�ير  الأمريكية  الدفاع 
ال�صيارات  وقف  على  قادرة  ث�رية 
امل�رشعة قبل و�ص�لها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�صتك�ن 
ترددات  ي�صتخدم  خا�س  جهاز 
م�جات الرادي� للتحكم يف م�صارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�صيارات 
هجمات  من  الن�عيات  هذه  ملنع 
ال�صيارات، �صيق�م جهاز البنتاج�ن 
باإر�صال م�جات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�صيارات، ما �صي�ؤدي 
الكهربائية  مك�ناتها  لتعطيل 
الت�قف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�صاهدة  وميكنكم 
يف الفيدي� امللحق.

البنتاغ�ن يط�ر حاليا ن�صختني من 
التقنية، واحدة مبجال �صغري ميتد 
ب��صع  ي�صمح  ما  مرت،  خلم�صني 
اجلهاز يف �صندوق �صيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �صابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�صخة  هدف  و�صيك�ن 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�صع  ه� 
العامة املتعر�صة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�صيارة  وقد ت�صبب هج�م 
يف ت�رونت� بكندا الأ�صب�ع املا�صي 
واإ�صابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�صا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقلنّدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

كيا اوبتيما 2021 اجلديدة كليًا حتت الختبار+موعد التد�سي

ميكنها  ل  ال�صينية  ال�رشكات 
بب�صاطة اأن تكبح نف�صها عن اإغراء 
الغرب،  �صيارات  ت�صاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها ب�ر�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�صها،  التجارية  املجم�عة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�صيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاك�ار F-Pace ال�صني.
حيث تظهر �ص�ر براءات الخرتاع 
امل�اقع  على  ظهرت  التي 
�صتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�صينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �صيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وب�ر�س،  جاك�ار 
امل�صابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخل��س يف التفا�صيل، 
لكن و�صائل الإعالم ال�صينية تت�قع 
باأن ال�صيارة �صت�صمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي م�ديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هي�نداي،  من  ت�صميمها 
�صينجدو  تد�صينها يف معر�س  يتم 
�صينطلق  والذي   2018 لل�صيارات 

يف 7 �صبتمرب.

عقب 21 �صنة كاملة؛ قامت ت�ي�تا 
�صن�رشي  ت�صميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيق�ين  ال�صكل  على 
اأ�صا�صاتها  وحتديث  لل�صيارة 
وقتنا  ينا�صب  ملا  ومن�صتها 

احلايل.
فقط  ن�صخة   50 �صت�صنع  ت�ي�تا 

�صهر،  كل  الفاخرة  ال�صيدان  من 
وقد ظهر فيدي� جديد يك�صف عن 
قرب  عن  ال�صيارة  تفا�صيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�صها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�صع  ال�صيارة 
الكال�صيكي،  اخلارجي  ت�صميمها 
ويف مق�ص�رتها الفريدة من ن�عها، 

خ�صبية  زخرفات  ا�صتخدام  مع 
مثري  وت�صميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س الأب�اب ونظام 
�ص�ت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأودي� 
اخلارجي  ال�ص�ت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�صني يف املق�ص�رة 
و�صتائر اإلكرتونية لت�فري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�ص��صية.

�صن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �صعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �صع�دي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�صيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�صيارة حمج�زة حتى  على 

القادم.

امل�ص�رون  الي�م  متكن 
التج�ص�صي�ن من التقاط عدة 
كيا  للجيل اجلديد من  �ص�ر 
اوبتيما 2021 اأثناء اختبارها 
والتي  اجلن�بية،  ك�ريا  يف 
�صتاأتي مع حت�صينات بالغة يف 
القيادة  ديناميكيات  من  كل 
الت�صميم،  اإىل جانب  والأداء 
ت�صري و�صائل الإعالم الك�رية 
اجلن�بية اإىل اأن كيا �صتد�ّصن 

اجليل اجلديد من اوبتيما يف 
�صيتم  حيث   ،2019 �صبتمرب 
التجريبي  اإنتاجها  يف  البدء 
اأن  اأفريل 2019، على  خالل 
تدخل مرحلة الإنتاج ال�صامل 

يف اأوت 2019.
القادمة  اوبتيما  �صتح�صل 
من  جذرية  تغيريات  على 
اخلارجي  ت�صميمها  حيث 
احلايل،  بامل�ديل  مقارنة 

الغطاء  كثافة  مدى  ورغم 
ت�صمح  ل  التي  املم�ه 
الكاملة  الهيئة  بروؤية  لنا 
اإل  املت��صطة،  لل�صيدان 
ت�صري  الت�رشيبات  اأغلب  اأن 
اأمامية  واجهة  مع  لقدومها 
ت�صميم  مع  عدوانية  اأكرث 
ذو  ولكن  للجدل  خلفي مثري 

�صكل فريد.
كيا  تاأتي  اأن  املت�قع  من 

من  باثنني  اجلديدة  اأوبتيما 
التي  املحركات  خيارات 
تريب�  �ص�احن  جمبعاً  حتمل 
ن�اقل  من  خيارات   3 مع 
احلركة، حيث �صنجد حمرك 
1.6 لرت بن�صختني خمتلفتني 
تاأتي  حيث  والعزم،  بالق�ة 
ناقل  مع  الأوىل  الن�صخة 
يف  �رشعات،   8 اأوت�ماتيكي 
حني تاأتي الن�صخة الثانية مع 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

الأ�ضتاذة / ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رضاقة
حي 100 م�ضكن عمارة E05 رقم 02 ال�رضاقة 

اإعالن م�ضتخرج من قائمة �رضوط البيع  باملزاد العلني بجريدة وطنية
نحن الأ�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ 

املذكور  اعاله و املوقعة ادناه لفائدة :انقليز اأحمد �رضيف ، ال�ضاكن ب : حي بالل رقم 90 زرالدة ، اجلزائر 
�ضد ال�ضيد/ 01-بن عي�ضى فاطمة ،02-انقليز عائ�ضة ، العنوان : حي بالل بوعالم رقم 45 ، زرالدة ، اجلزائر   

بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة ، الق�ضم العقاري ، بتاريخ : 2016/01/31 رقم اجلدول : 15/07257 ، فهر�س رقم 
: 16/00715 ، القا�ضي ب اإفراغ احلكم ال�ضادر قبل الف�ضل يف املو�ضوع عن حمكمة احلال بتاريخ : 2015/04/26 ، حتت رقم 

 15/2886
بناء على دفرت ال�رضوط املودع بتاريخ : 2017/04/23 ، حتت رقم 2017/10 

نعلن عن بيع العقار املتمثل يف حمل ذو ا�ضتعمال �ضكني " بناية " يقع يف تراب بلدية زرالدة ولية اجلزائر حي بالل بوعالم رقم 
45 ، زرالدة ، اجلزائر   يتكون من بناية ت�ضتمل على : 

طابق اأر�ضي : به ثالث 03 حمالت جتارية الأول م�ضتغل كور�ضة خياطة و الثاين م�ضتغل كم�ضتودع للخردوات و الثالث م�ضتغل 
لت�ضليح الأجهزة الكهربائية اإ�ضافة اإىل غرفة خزن ودرج 

طابق اأول : يتكون من غرفتني ، �ضالون ، حمام و رواق ، مطبخ و مرحا�س 
طابق ثاين : يتكون من غرفتني ، �ضالون ، مطبخ به مدخل على م�ضتوى غرفة الدرج 

�ضطح : به غرفة غ�ضيل تت�ضمن حمام و مرحا�س تابعني للطابق الثاين و باقي امل�ضاحة عبارة عن �ضطح 
باملزاد العلني يوم 2019/04/28 على ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا بالقاعة رقم 02 مبقر حمكمة ال�رضاقة 

وحدد ال�ضعر الفتتاحي للعقار بعد انقا�س الع�رض باأربعة و ع�رضون مليون و خم�ضمائة و ثمانية ع�رض و اأربعمائة و ثالثون دينار 
جزائري 24.518.430 دج  .
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الأ�ضتاذة / ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رضاقة
حي 100 م�ضكن عمارة E05 رقم 02 ال�رضاقة 

اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية
نحن الأ�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة 
القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه لفائدة :القر�س ال�ضعبي اجلزائري وكالة عني 
البنيان ، �رضكة م�ضاهمة ، املتواجد ب�ضارع رقم 36 نهج العقيد عبد الرحمان عني البنيان املتمثلة من طرف 

مديرها الكائن مقره الجتماعي 02 نهج العقيد عمريو�س اجلزائر املتمثل من طرف رئي�ضه املدير 
�ضد ال�ضيد/ بابو رفيق ، تاجر يف ن�ضاط كراء ال�ضيارات ،الكائن برقم 03 �ضارع م�ضطفى الوايل زرالدة  

 : بتاريخ  ال�رضاقة   حمكمة  رئي�س   / ال�ضيد  عن  ال�ضادر  مرهونة  مركبة  بيع  و  بحجز  الأمر  على  بناء 
2018/09/16 رقم الرتتيب : 18/03872، فهر�س رقم : 18/4014  بناء على حم�رض تبليغ الأمر ال�ضادر عن 

مكتبنا  نعلن عن بيع املنقولت املتمثلة يف:  
مكتب ، كرا�ضي ، خزانة حديدية 

مركبة من النوع �س خ ال�ضنف رونو الرقم الت�ضل�ضلي يف الطراز 47327633 ، رقم الت�ضجيل 115637-112-16 
. ب�ضعر افتتاحي قدره : 1.745.056.37 دج و هذا يوم : 2019/04/04 على ال�ضاعة الثالثة م�ضاءا ب : 

برقم 03 �ضارع م�ضطفى الوايل زرالدة   ، اإ�ضافة اإىل اأن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل كافة امل�ضاريف .
حتت �ضائر التحفظات 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 
الأ�ضتاذة / ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رضاقة

حي 100 م�ضكن عمارة E05 رقم 02 ال�رضاقة 
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية

نحن الأ�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة 
القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه لفائدة :البنك الوطني اجلزائري وكالة زرالدة رمز 

428 �ضد ال�ضيد/ بن عمران عبد اجلليل ، ال�ضاكن : �ضارع حميدي حممد الرحمانية 
بناء على الأمر بحجز و بيع مركبة مرهونة ال�ضادر عن ال�ضيد / رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ : 2018/12/27 

رقم الرتتيب : 18/01486 بناء على حم�رض تبليغ الأمر ال�ضادر عن مكتبنا 
نعلن عن بيع املنقولت املتمثلة يف:  

املركبة احلاملة ملوا�ضفات التالية : ال�ضنف مر�ضيد�س الطراز  KA9046 رقم الت�ضجيل 13740-312-16 
رقم الت�ضل�ضلي يف الطراز 

WDF9046631E059573   القوة 007 �ضنة اول ا�ضتعمال يف ال�ضري 2012 
ب�ضعر افتتاحي قدره : 2.289.369.44دج و هذا يوم : 2019/04/04 على ال�ضاعة الثانية م�ضاءا ب : �ضارع 

حميدي حممد الرحمانية  ، اإ�ضافة اإىل اأن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل كافة امل�ضاريف .
حتت �ضائر التحفظات 

الو�شط:2019/04/02

الو�شط:2019/04/02

الو�شط:2019/04/02
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معايري لتحديد اأهلية امل�ستخدم 

للقيام ببث مبا�سر على املن�سة

كماً  في�سبوك  االجتماعية  املن�سة  تتلقى 
من  �سواء  اليومية  االنتقادات  من  كبرياً 
املوؤ�س�سات  اأو  احلكومات  اأو  االأفراد 
االأهلية واحلقوقية مبا يخ�ص اآلية تعاملها 
الكراهية  وخطابات  االنتهاكات  مع 
كاأداة  وا�ستخدمها  العن�رصي  والتمييز 
حيث  للإرهاب،  والرتويج  العنف  لن�رص 
زادت تلك االنتقادات بعد حادث نيوزيلندا 
االإرهابي الذي اأودى بحياة 50 م�سلماً من 
على  مبا�رصة  بثه  ومت  خمتلفة  جن�سيات 

املن�سة ملدة 17 دقيقة.
ويف هذا ال�سياق ويف حماولة من في�سبوك 
الإحتواء هذه االأزمة قالت مديرة العمليات 
يف ال�رصكة اأنهم يعملوا على درا�سة خطة 
جديدة من �سانها و�سع حمددات ومعايري 

تنظم عمليات البث املبا�رص على املن�سة، 
لدرا�سة  �ست�سعى  ال�رصكة  اأن  اأخر  مبعنى 
بالقيام  جدير  كان  اإن  امل�ستخدم  اأهلية 
اأي  تعر�ص  ولن  اآمنة  مبا�رص  بث  بعملية 

حمتوى خمالف ل�سيا�ستها.
قيد  مازال  االأمر  اأن  القول  ميكن  فيما 
الوقت  من  مزيداً  و�سيتطلب  الدرا�سة 
واأن عملية حتديد اأهلية �ساحب احل�ساب 
على  مبنية  �ستكون  بث  بعملية  للقيام 
اأحداث �سابقة متعلقة به وتاريخ انتهاكاته 
�سواء باملحتوى الكتابي اأو املرئي، ولرمبا 
�سكًل  �سياأخذ  عنه  املبا�رص  البث  حظر 
م�سابه للآلية املتبعة يف حظر احل�سابات 
زمني  ب�سكل  املن�سة  ل�سيا�سية  املخالفة 

تدريجي.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

»vivo« تزيح ال�ستار عن 
اأحد اأف�سل الهواتف يف العامل!

�رصيط  اإ�سدارها  على  �سهر  بعد 
ا�ستعر�ست  له،  تروجيا  فيديو 
هاتف  ر�سميا   »vivo« �رصكة 
اأكرث االأجهزة  اأحد   ،»Pro  V15«

الذكية تطورا يف االأ�سواق.
هذا  به  يتفوق  ما  اأبرز  ومن 
االأجهزة،  باقي  على  الهاتف 
الكامريا االأمامية التي اأتت بدقة 
اأقوى  لت�سبح  ميغابيك�سل،   32
يف  ركبت  متحركة  اأمامية  كامريا 
اإىل  اإ�سافة  اليوم،  حتى  الهواتف 
االأ�سابع  ب�سمات  ما�سح  ميزة 
من  جزء  اأي  بلم�ص  تعمل  التي 

ال�سا�سة.
كما اأتى هذا الهاتف بالعديد من 
املمتازة،  والتقنية  الفنية  املزايا 

ومن اأهمها:
 Qualcomm« معالج   -
ثماين   »675  Snapdragon

النوى، برتدد 2 غيغاهريتز.
 Adreno« ر�سوميات  معالج   -

.»612
ع�سوائي  و�سول  ذاكرة   -
 6 بحجم   ،»LPDDR4Х«

غيغابايت.
 128 ب�سعة  داخلية  ذاكرة   -
للتو�سيع  قابلة  غيغابايت، 
با�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية 

.)microSD/HC/XC(
 »Super AMOLED« سا�سة� -
ودقة  بو�سة،   6.39 بحجم 
بيك�سل،   )1080/2340( عر�ص 
املقاوم   »2.5D« بزجاج  حممية 

لل�سدمات واخلدو�ص.
ثلثية  اأ�سا�سية  كامريا   -
 )5+12+48( بدقة  العد�سات، 
بتقنيات  مزودة  ميغابيك�سل، 
لل�سورة،  االأوتوماتيكي  التثبيت 
لقيا�ص  ليزرية  وم�ست�سعرات 

امل�سافات.
- كامريا اأمامية متحركة بدقة 32 
التعرف  على  قادرة  ميغابيك�سل، 

على الوجوه.
التعامل مع �سبكات  - قدرة على 
a/b/g/n/  802.11  Wi-Fi«

 Bluetooth« و�سبكات   »ac
.»5.0

و�رصيحة   ،»2.0  USB« منفذ   -
ملم   3.5 ومنفذ   ،»NFC«

لل�سماعات.
ميللي   3700 ب�سعة  بطارية   -

اأمبري.
- منفذان لبطاقات االت�سال.

 8.21/74.7/157 االأبعاد:   -
ملم.

- الوزن: 185 غراما.

ظهور اأغرب هاتف لهذا العام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خلل  ا�ستعر�ست �رصكة 
مزودا  هاتفا  االأخري   »MWC« معر�ص 
اأمبري،  ميللي   18000 ب�سعة  ببطارية 
الهواتف  بطاريات  بني  �سعة  االأكرب  هي 
باأن  امل�سنعة  ال�رصكة  وتفيد  العامل  يف 
ليعمل  تكفيه  الكبرية  الهاتف  بطارية 
تكفي  كما  االنتظار،  و�سع  يف  يوما   50

ملدة  والفيديوهات  االأفلم  مل�ساهدة 
 %100 اإىل   0 من  �سحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �ساعات، وميكن ا�ستخدامها 
ك�ساحن حممول للهواتف واالأجهزة الذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
داخل  مدجمة  اأمامية  بكامريا   »Pop
الهيكل، تخرج عند احلاجة ال�ستخدامها، 

و�سا�سة مبقا�ص 6.2 بو�سة، بدقة عر�ص 
و�سول  وذاكرة  بيك�سل،   )1080/2160(
ع�سوائي 6 جيغابايت، وذاكرة داخلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  الهاتف  يطرح  اأن  املفرت�ص  ومن 
 600 ب�سعر  املقبل،  جوان  يف  االأ�سواق، 

دوالر تقريبا. 

تعرف على اأ�سغر »الهواتف املدرعة« يف العامل

مدة  منذ   »Unihertz« �رصكة  اأطلقت 
كاأف�سل  �سنف  الذي   »Atom« هاتف 
هاتف �سغري مقاوم لل�سدمات يف العامل، 

وب�سعر 260 دوالرا فقط.
من  �سغري  بهيكل  الهاتف  هذا  وزود 
باملطاط،  املحمي  املقوى  البل�ستيك 
معايري  وفق  والغبار  للماء  واملقاوم 
»IP67« العاملية، باأبعاد 18/45/96 ملم، 

بو�سة،   2.45 مبقا�ص   LCD و�سا�سة 
ودقة عر�ص 240/432 بيك�سل، ومقاومة 

لل�سدمات واخلدو�ص.
لهذا  والتقنية  الفنية  امليزات  اأهم  من 

الهاتف اأي�سا:
.8.1 Android نظام ت�سغيل -

 MediaTek Helio P23 معالج   -
ثماين النوى.

.MP2 Mali-G71 معالج ر�سوميات -
غيغابايت،   64 بحجم  داخلية  ذاكرة   -

قابلة للتو�سيع.
 4 بحجم  ع�سوائي  و�سول  ذاكرة   -

غيغابايت.
- منفذان لبطاقات االت�سال.

و  Wi-Fi اإ�سارات  ال�ستقبال  �رصائح   -
.NFC رصيحة� - .Bluetooth

طريقة جديدة ل�سرقة اأموال 
اأ�سحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها االإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال االأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ال ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ال تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



طالب عمال املقاطعة الإدارية بعني �صالح 
ال�صلطات  تدخل  ب�رضورة   ، املحتجني 
للولية  العام  الأمني  لتنحية  املعنية 
املنتدبة الذي اإتهموه با�صتغالل املن�صب 
 ، �صخ�صية  اأغرا�ض  لتحقيق  وال�صلطة 
والتع�صف يف ا�صتخدام ال�صالحيات خارج 
اإطار التنظيمات والقوانني املعمول بها ، 
اإ�صافة لالإهانةة وال�صتخفاف باملوظفات 
ا�صتبدادية  بطريقة  �صاأنهن  من  والتقليل 
على  والدو�ض  املوظفني  اإهانة  وكذا 
كرامتهم ، ومما يحز يف نفو�ض املحتجني 
الإجحاف يف تقييم املوظفني والتاأخر يف 
الرد على املرا�صالت ذات ال�صلة ، ناهيك 
الإدارية  الوثائق  على  الإم�صاء  عدم  عن 
الر�صمية اخلا�صة باملوظفني مثل �صهادة 
 ، ats و�صهادة  العطلة  –وثائق  العمل 
ال�صتمارات  على  الإم�صاء  لعدم  اإ�صافة 
من  حرمانهم  ق�صد  للموظفني  التنقيط 
على  الغا�صبني  العمال  ندد  كما   ، الرتقية 
املردودية  عالوات  تنقيط  يف  التماطل 
العن�رضي  التمييز  بلة  الطني  زاد  ،ومما 
املنطقة  اأبناء  وتهمي�ض  املوظفني  بني 
قانونيا  اإليه  والتهرب من املهام املخولة 

مما اأدى لتعطيل امل�صار الإداري   

للولية  العام  الأمني  نفى  ثانية  جهة  من 
املنتدبة دادة حممد خمي�صتي يف ت�رضيح 
جملة  اليه  املن�صوبة  التهم  كل  �صحفي 
وتف�صيال ، موؤكدا باأن الوقفة الحتجاجية 
للعمال جاء بعد فر�ض الن�صباط الإداري 
املتكرر  الغياب  خلفية  على  وذلك   ،
لبع�ض العمال خالل الفرتة امل�صائية مما 
العمال  �صد  العقوبات  فر�ض  اأ�صتوجب 
املتحدث  اأن  نف�ض  اأكد  كما   ، املتغيبني 

اأبواب مكتبه مفتوحة للحوار .
للمقاطعة  العام  الأمني  فاإن   لالأمانة 

عدم  عليه  يعاب   ، �صالح  عني  الإدارية 
با�صتثناء  الإعالمية  الأ�رضة  مع  توا�صله 
تعر�صه  خلفية  على  الأخري  ت�رضيحه 

لحتجاج يطالب براأ�صه .
�صالح  عني  املنتدبة  الولية  اأن  ومعلوم 
الواقعة 700 كلم عن مقر ولية مترنا�صت 
ب�صبب  �صاخن  �صفيح  وقع  على  تعي�ض 
امللفات  معاجلة  يف  الكبري  التماطل 
ال�صائكة التي تاأتي يف مقدمتها قطاعات 
للنهب  املقلق  التف�صي  وكذا   ، ال�صغل 

العقاري .

�أحمد باحلاج 

�تهموه باالنفر�د بالقر�ر�ت و�لتع�سف يف ممار�سة �ل�سلطة

عمال املقاطعة الإدارية بعني �صالح يطالبون بتنحية الأمني العام
.    �الأمني �لعام: �التهامات �سدي ال �أ�سا�س لها من �ل�سحة   

جتمهر �سباح �أم�س �لعمال �أمام �ملقاطعة �الإد�رية بعني �سالح �لتابعة للوالية �لتقليدية مترن��ست ،للمطالبة 
بتنحية �الأمني �لعام �لذي بدوره نفى �التهامات �ملوجهة �سد �سخ�سه  .

عمر بالبويرة 

�صكان القراريب 
يغلقون مقر حمطة 

توزيع الغاز
الع�رضات من مواطني قرية  اأم�ض  �صن �صبيحة 

عا�صمة  غرب  عمر  لبلدية  التابعة  القراريب 

اأقدموا  عارمة  احتجاجية  حركة  البويرة  ولية 

خاللها على غلق مقر حمطة توزيع الغاز تنديدا 

الغاز  ب�صبكة  الربط  من  حرمانهم  على  منهم 

الطبيعي على غرار باقي القرى الخرى ، حيث 

 « ليومية  اأكد ممثلو املحتجني يف ت�رضيحاتهم 

التي  الكاذبة  الوعود  �صئموا من  اأنهم   « الو�صط 

هذا  جت�صيد  اأجل  من  �صنة  كل  يف  يتلقونها 

بفارغ  اجلميع  ينتظره  الذي  احللم  امل�رضوع 

ظل  يف  الويالت  يعي�صون  انهم  خا�صة   ، ال�صرب 

غياب هذه املادة احليوية وتزداد معاناتهم �صوء 

غاز  قارورات  تنعدم  اين  ال�صتوية  الفرتات  يف 

البوتان التي يجلبونها من مناطق بعيدة باأ�صعار 
م�صاعفة ب�صبب ج�صع بع�ض التجار .

�أح�سن مرزوق

�سعيدة

ترحيل 22 عائلة 
تقيم ببناءات ه�صة 
اإىل �صكنات جديدة

تقيم  عائلة   22 ترحيل  ب�صعيدة  الثنني  اأم�ض  مت 

ببناءات ه�صة اإىل �صكنات جديدة يف اإطار الق�صاء 

على ال�صكن اله�ض ح�صبما لوحظ.و قد مت ترحيل 

اإىل  »كومباراكي«  بحي  املقيمة  العائالت  هذه 

تتواجد بحي »عرقوب عبد اهلل«  �صكنات جديدة 

بعا�صمة الولية حيث �صخرت ال�صلطات املحلية 

مت  و  ال�رضورية  الو�صائل  جميع  العملية  لهذه 

باملوازاة مع عملية الرتحيل هدم البيوت القدمية 

ومن  امل�صتفيدة  العائالت  بها  تقطن  كانت  التي 

 870 ترحيل  القادم  ماي  �صهر  �صيتم  اأخرى  جهة 

�صعيدة  مبدينة  ه�صة  ببناءات  تقيم  اأخرى  عائلة 

ال�صلطات  لدى  علم  ح�صبما  جديدة  �صكنات  اإىل 
املحلية.

مب�ساركة 10 فرق من 07 واليات بعني متو�سنت 

الطبعة11 للمهرجان الوطني  للعرائ�س 

ي�سدر قر�ر�ت ل�سمان �سري �ملوؤ�س�سات

الرئي�س بوتفليقة �صيقدم ا�صتقالته قبل نهاية عهدته النتخابية

يف �سابقة للهند

�صاروخ واحد ي�صع اأقمارا �صناعية يف ثالثة مدارات
م�سح

تراجع اإنتاج نفط اأوبك 280 األف ب/ي يف مار�س

الطبعة  اأم�ض فعاليات  اأول  انطلقت م�صاء 
يف  للعرائ�ض  للمهرجان  الوطني  ال11 
لولية  الثقافة  بدار  ع�رض  احلادية  طبعته 
�صنتني   دام  توقف   متو�صنت  بعد  عني 
كاملتني  وذلك مب�صاركة 10 فرق قادمة من 

07 وليات من خمتلف اأنحاء الوطن والتي 
�صتتناف�ض على عرو�ض فنية هامة  .

غاية  اإىل  �صيدوم  الذي  املهرجان 
عني  بولية  املقبل  ابريل  من   الرابع 
املهرجان  تنظيم  افتكت  متو�صنت التي 

انطالقته  كانت  بعدما  العا�رضة  للمرة 
تنقل  2007  ويعرف  �صنة  �صلف  بولية 
اإىل الدوائر للعر�ض حيث �صتطوف  الفرق 
باملوؤ�ص�صات التي تربطها اتفاقيات  بقطاع 
بحمام  الأطل�ض  قاعة  غرار  على  الثقافة 

بوحجر وقاعة احلفالت لبني �صاف، هذا 
وقد ا�رضف على افتتاح طبعته ال11  مدير 
الثقافة للولية احمد مودع   والذي  افتتح 

بتكرمي الفنان مي�صوم �صعيد .
عني متو�سنت حممد بن تر�ر

العزيز  عبد  رئي�ض اجلمهورية  �صيقدم   
عهدته  نهاية  "قبل  ا�صتقالته  بوتفليقة 
النتخابية" املحددة يف 28 اأبريل 2019، 
"قرارات  اإ�صدار  ذلك  قبل  و�صيتوىل 
هامة ل�صمان ا�صتمرارية �صري موؤ�ص�صات 

ح�صب  النتقالية"،  الفرتة  اأثناء  الدولة 
لرئا�صة  بيان  الثنني  اأم�ض  به  اأفاد  ما 

اجلمهورية.
تعيينه  "بعد  اأنه  امل�صدر،  ذات  واأو�صح 
مار�ض   31 يوم  اجلديدة،  للحكومة 

عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  �صيتوىل   ،2019
اإ�صدار قرارات هامة  بوتفليقة،  العزيز 
طبقا لالأحكام الد�صتورية ق�صد �صمان 
الدولة  موؤ�ص�صات  �صري  ا�صتمرارية 
�صتنطلق  التي  النتقالية  الفرتة  اأثناء 

فيه  �صيقرر  الذي  التاريخ  من  اعتبارا 
ا�صتقالة  "�صتتم  اأنه  ا�صتقالته"واأ�صاف 
عهدته  نهاية  قبل  اجلمهورية  رئي�ض 
 28 الأحد  يوم  يف  املحددة  النتخابية 

اأفريل 2019".

اأقمارا  و�صع �صاروخ هندي اأم�ض الثنني 
�صناعية حملية واأجنبية يف ثالثة مدارات 
�صابقة  يف  واحدة،  رحلة  خالل  خمتلفة 
التكلفة  قليل  خيارا  تعد  للبالد  بالن�صبة 
قد يعزز �صمعتها كرائد لعمليات الإطالق 

الرخي�صة.
حملي  �صناعي  قمر  اإطالق  ياأتي 
اأجنبيا  �صناعيا  قمرا  و28  للمخابرات 
الهند  ا�صتخدام  من  اأ�صبوع  من  اأقل  بعد 
ال�صناعية  لالأقمار  م�صادا  �صاروخا 

ا�صتعرا�ض  يف  اأقمارها  اأحد  لإ�صقاط 
لقدرة مل تكن متلكها �صوى ال�صني ورو�صيا 

والوليات املتحدة.
الهندية  الف�صاء  اأبحاث  منظمة  وقالت 
اإن 24 قمرا �صناعيا  التي تديرها الدولة 
ليتوانيا  الوليات املتحدة واثنني من  من 
�صوي�رضا  من  واآخر  اإ�صبانيا  من  وواحدا 
عملية  خالل  املدارات  يف  و�صعت 
قمر  عن  ف�صال  الثنني،  يوم  الإطالق 

اإمي�صات الهندي.

الثنني  اأم�ض  رويرتز  وكالة  ن�رضته  م�صح  اأفاد 
ع�رض  الأحد  اأوبك  اأع�صاء  اإنتاج  تراجع 
 280 املعرو�ض  خف�ض  باأهداف  امللزمني 
فرباير  يف  عنه  مار�ض  يف  يوميا  برميل  األف 
لإجمايل  ذاته  الرتاجع  مقدار  وهو  �صباط 
املنظمة. ومقارنة مع امل�صتويات التي اتفقوا 
الأحوال  معظم  يف  وهي  منها،  اخلف�ض  على 
فاإن   ،2018 الأول  ت�رضين  اأكتوبر  م�صتويات 
 1.099 الإنتاج  قل�صوا  ع�صوا  ع�رض  الأحد 

مليون برميل يوميا. يعني ذلك ن�صبة التزام 135 
باملائة على اأ�صا�ض تخفي�صات اإجمالية متعهد 
اأوبك  كانت  يوميا.  برميل  األف   812 تبلغ  بها 
ورو�صيا ومنتجون اآخرون غري اأع�صاء، يف اإطار 
دي�صمرب  اتفقوا يف  اأوبك+،  امل�صمى  التحالف 
كانون الأول على تقلي�ض املعرو�ض 1.2 مليون 
اأع�صاء  ح�صة  وتبلغ   .2019 يف  يوميا  برميل 
من  التفاق  يف  امل�صاركني  ع�رض  الأحد  اأوبك 

ذلك اخلف�ض 800 األف برميل يوميا.
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عرب 12 والية من �لوطن يف يوم و�حد

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 7 اأ�صخا�س 

لقي �صبع )07( اأ�صخا�ض حتفهم فيما اأ�صيب 50 
يوم  وقع  متفرقا  مروريا  حادثا   15 يف  اآخرون 
ح�صبما  الوطن،  من  ولية   12 عرب  الأحد  اأم�ض 

اأفاد اأم�ض الثنني بيان للدرك الوطني.
اأكرب ح�صيلة على م�صتوى الطريق  و قد �صجلت 
املدية  و  اجللفة  بني  الرابط   01 رقم  الوطني 
بوفاة �صخ�ض )01( و جرح 24 اآخرين يف حادث 
و�صيلة   19 م�صت  معتربة  مادية  خ�صائر  خلف 
نقل، ح�صبما اأو�صح البيان، و اأ�صاف امل�صدر اأن 
احلادث وقع ب�صبب انقالب حافلة نقل م�صافرين 
على  النزلق  بفعل  ورقلة  ولية  نحو  متجهة 
الطريق نتيجة الأمطار املت�صاقطة مما اأدى اإىل 

فقدان ال�صائق اإىل ال�صيطرة على مركبته. 

مع�سكر 

م�صروع حلماية 
الغزال املحلي 

ال�صيد  تكاثر  على  املحافظة  منطقة  �رضعت 
بولية مع�صكر موؤخرا يف تنفيذ م�رضوع حلماية 
النقرا�ض،  من  اجلبلي  املحلي  الغزال  حيوان 
هذه  مدير  لدى  الثنني  اليوم  علم  ح�صبما 

املنطقة، دخاخني نور الدين.
بغابة  تقع  التي  املنطقة  اأن  دخاخني  واأو�صح 
موؤخرا  �رضعت  عقاز  بدائرة  ا�صماعيل  مولي 
يف تنفيذ م�رضوع حلماية حيوان الغزال املحلي 
عينات  با�صتقدام  النقرا�ض  من  اجلبلي 
تلم�صان  بولية  احليوانات  تربية  حممية  من 
مع�صكر  بولية  التكاثر  و  للحماية  لإخ�صاعها 
اإجناز  اأنه مت  واأ�صاف  الطبيعة  اإطالقها يف  قبل 
م�صاحة  اأخرى مغطاة على  و  مفتوحة  ف�صاءات 
مولي  بغابة  هكتار   600 ب  تقدر  اإجمالية 
ا�صماعيل �صمن م�رضوع حماية هذا احليوان من 
النقرا�ض والذي ي�رضف عليه بياطرة و اإطارات 

متخ�ص�صون.

ب�سبب �لتاأخر يف تفعيل 
م�ساريعهم  

اإعذار اأكرث من 30 م�صتثمرا 
متقاع�صا بامل�صيلة 

ك�صف اأم�ض وايل امل�صيلة »اإبراهيم او�صان » خالل 
الولئي  ال�صعبي  للمجل�ض  العادية  الدورة  اأ�صغال 
واأ�صحاب  مل�صتثمرين  اإعذار   31 توجيه  عن 
ترقيات عقارية على م�صتوي املناطق ال�صناعية 
م�صاريعهم  انطالق  عدم  خلفية  على  بالولية 
يرغبون  حقيقيني  مل�صتثمرين  منحها  بهدف 
بالفائدة  تعود  �صناعية  م�صاريع  جت�صيد  يف 
مت  اأنه  كما  الرثوة  جلب  خالل  من  الولية  على 
تتكفل  الولية  م�صتوى  على  تقنية  جلنة  ت�صكيل 
يف  امل�صتثمرين  م�صاريع  جت�صيد  مدى  مبتابعة 
امليدان والتي اأ�صفر عملها عن تقدمي 31 اإعذارا 
م�صاريعهم  جت�صيد  يف  املتاأخرين  للم�صتثمرين 
ينطلقوا  مل  الذين  امل�صتثمرين  اأو  الإ�صتثمارية 
م�صاريعهم  توقفت  الذين  اأو  الإجناز  اأ�صغال  يف 
وتهدف هذه العملية اإىل تطهري العقار ال�صناعي 
من امل�صتثمرين الوهميني اأو املتاأخرين واإعادة 
للراغبني  امل�صتغل  غري  ال�صناعي  العقار  توزيع 
الذي  ال�صناعي  ال�صتثمار  يف  احلقيقيني 
مداخيل  خلق  يف  امل�صيلة  ولية  عليه  تراهن 
اإ�صافية من خالل جت�صيد  جبائية وفر�ض عمل 

امل�صاريع .
عبد�لبا�سط بديار
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