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قامت �لفرق �لطبية �لتابعة ملديرية �ل�شحة بال�شلف يف �إطار حملة 
�لوقاية و مكافحة د�ء �حل�شبة بتلقيح �أزيد من 7300 �شخ�ص, ح�شبما 

��شتفيد لدى هذه �لهيئة  و �رصح رئي�ص م�شلحة �لوقاية بذ�ت 
�ملديرية, ن�رص �لدين بن كرطالية, , �أن م�شاحله قد قامت منذ بد�ية 

�ل�شنة �جلارية بتلقيح 7347 �شخ�ص قاطنني بالبوؤر و�ملحيط �لعائلي 
للحاالت �مل�شتبه ��شابتها بد�ء �لبوحمرون  و�أبرز ذ�ت �ملتحدث �أن 
مديرية �ل�شحة جندت يف هذ� �ل�شياق جميع �مل�شالح �لطبية وكذ� 

عديد �لفرق �لطبية �لتي ت�شهر على عملية �لتلقيح و�إجر�ء �لتحقيقات 
�ملتعلقة بانت�شار هذ� �لوباء �لذي �أدى لغاية �الآن �إىل وفاة ر�شيعتني  

كما ك�شف �نه منذ 27 مار�ص و�ىل غاية يوم �أم�ص �الثنني, �دخلت 
18حالة م�شتبه �إ�شابتها بد�ء �لبوحمرون �إىل  م�شت�شفيات �ل�شطية ) 9 
حاالت( و تن�ص )3 حاالت( و �ل�رصفة )6 حاالت(, الفتا باملنا�شبة �إىل 

�رصورة مو��شلة عملية �لتلقيح �لتي تبقى من �أجنع �ل�شبل ملكافحة هذ� 
�لد�ء  وكان مدير �ل�شحة م�شعود قلفن قد ك�شف خالل �الأ�شبوع �لفارط 

عن ت�شجيل م�شاحله حلالتي وفاة موؤكدتني بد�ء �لبوحمرون, فيما 
طماأن �ملو�طنني حول �لو�شعية �لعامة لهذ� �لد�ء �لذي ظهر بعديد 

�لبلديات على غر�ر بريرة �لزبوجة بنايرية و بوزغاية.

وزارة الدفاع الوطني

اكت�س�ف خمب�أ للأ�سلحة بتمرنا�ست
يف اإطار مكافحة الإرهاب وبف�سل ا�ستغالل املعلومات، 

ك�سفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�سعبني يوم 01 

اأفريل 2019 اإثر دورية بحث وتفتي�ش قرب ال�سريط 

احلدودي بتمرنا�ست/ن.ع.6، خمباأ لالأ�سلحة 
والذخرية يحتوي على ما يلي:

- اأربعة )04( م�سد�سات ر�سا�سة من نوع كال�سنيكوف ؛

- بندقيتني )02( ن�سف اآليتني من نوع �سيمونوف ؛

- )17( قذيفة هاون عياري 120 ملم و82 ملم ؛
- )24( قذيفة م�سادة للدبابات ؛

- )06( قنابل يدوية ؛  

- ما�سورة )01( للبندقية الر�سا�سة FMPK  ؛

- )11( خمزن ذخرية للم�سد�ش الر�سا�ش من نوع 
كال�سنيكوف ؛

- )03( �سناديق للبندقية الر�سا�سة FMPK  ؛

- منظارين )02( للقاذف ال�ساروخي RPG-7 ؛
- )03( م�ساعل ؛

بالإ�سافة اإىل كمية من الذخرية من خمتلف العيارات 
تقدر بـ)2446( طلقة واأغرا�ش اأخرى.

تاأتي مثل هذه النتائج النوعية لتوؤكد على فعالية 

وجناعة خمتلف العمليات التي تقودها وحدات 

اجلي�ش الوطني ال�سعبي يف تاأمني وحماية كافة 

حدودنا الوطنية من خمتلف الآفات والتهديدات.

حط�ب يودع اإط�رات وزارة ال�سب�ب والري��سة

ال�سلف

تلقيح اأزيد من 7300 �سخ�ض �سد مر�ض احل�سبة 

خبر في 
صورة

اإثر مبا�سرة التحقيقات مع جممع علي حداد

 اإط�رات ووالة  ومديرو موؤ�س�س�ت 
م�لية تلحقهم �سبهة الف�س�د 

تهجم فيه على قيادة اجلي�ش

بي�ن مزور من�سوب مل�ست�س�ر 
برئ��سة اجلمهورية

�أخلى �مل�شت�شار برئا�شة �جلمهورية �لدكتور حممد بوغازي م�شوؤوليته عن �لبيان 
�ملن�شوب �إليه و �لذي �نت�رص �أم�ص عرب �لفاي�شبوك و حمل تهجما �شافر� على قيادة 

�جلي�ص �لوطني �ل�شعبي  متهما �إياها بتدبري عملية �نقالبية , و قال بوغازي يف 
دم  ت�رصيحات تناقلتها �لعديد من �ملنابر �الإعالمية �أن م�شمون �لبيان مكذوب و�شُ
ل�شماع م�شمونه.هذ� و يندرج �لبيان �ملزور باإ�شم بوغازي يف �شياق بيانات مزورة مت 

تد�ولها عرب موقع �لتو��شل �الجتماعي “فاي�شبوك”.

العلم الوطني ح��سر ب�حتف�الت 
ال�سوبر التون�سي

بلقب  �لتون�شي  �لرتجي  نادي  �حتفاالت  يف  ح�شوره  �لوطني  �لعلم  �شّجل 
�ل�شوبر �لتون�شي �لذي �أحرزه �أول �أم�ص على ح�شاب نادي �لبنزرتي, حيث 
�شعد �لالعب �لدويل �جلز�ئري يو�شف باليلي �إىل من�شة �لتتويج وهو ي�شع 
�لعلم �لوطني من �أجل ت�شلم ميد�ليته, قبل �ن يو��شل �الحتفال مع زمالئه 
�لالعبني مرتديا �لعلم, يف �شيناربو يتجدد مع �لالعب بعدما �حتفل بنف�ص 

�لطريقة عند �إحر�ز لقب ر�بطة �أبطال �إفريقيا.

�أقدم �لوزير �ملنتهية مهامه حممد 
وز�رة  �إطار�ت  توديع  على  حطاب 
مبا�رصة  وذلك  و�لريا�شة  �ل�شباب 

ت�شليم  عملية  من  �النتهاء  بعد 
عبد  �جلديد  �لوزير  مع  �ملهام 
تعيينه  مّت  �لذي  برناوي  �لروؤوف 

يف  �لو�شية  �لوز�رة  ر�أ�ص  على 
�لذي  �جلديد  �حلكومي  �لتعديل 
حيث  �ملن�رصم,  �الأحد  جرى 

عمال  جميع  بتحية  حطاب  قام 
له  متنو�  و�لذين  �لوز�رة  وعامالت 

حظا موفقا يف م�شو�ره �ملهني.

و�ملعد�ت  �ملركبات  من  �لعديد  �ختفاء 
مر�كزه   من  حد�د  مبجمع  �خلا�شة  
موؤكدة  م�شادر  ك�شفت  �لغربية  باجلهات 
برد�  ينزل  مل  حد�د   علي  توقيف  �أن  
وبع�ص  �لغربية  �جلهة  والة  على  و�شالما 
مدر�ء  ,و  �حل�شا�شة  �لقطاعات  مدر�ء 
كان  �لذين  خا�شة  �الأعمال   رجال  �لبنوك 
لهم  �أن  تبني  و�لذين  باالأف�شيو  لهم عالقة  
بطرق  �الأمو�ل  حتويل  يف  مبا�رصة  عالقة 
منح  يف  �لوالة  بع�ص  �شاهم  �أين   , قانونية 
�ملخت�شة  حد�د  جممع  ل�رصكة  �شفقات 
يف �لري و�الإ�شغال �لعمومية  بدون �ملرور 
وعدم  �لعمومية  �ل�شفقات  قو�نني  على 
وال  �الأ�شغال  يف  �الخت�شا�ص   مر�عاة 
ل�رصكة  �ملناولة  كما مت فر�ص   , �لت�شنيف 
حد�د مع موؤ�ش�شات �أجنبية  حيث �أن جممع 
موؤ�ش�شات  عمل  عرقلة  يف  ت�شبب  حد�د 

و�أ�شارت  �إ�شغالها .هذ�  �إ�شبانية وتركية يف 
�أن �مل�شوؤولني  �ملعنيني يكونون  قد تلقو�  
�إىل   �للجوء  دون  �شفهية   فوقية  تعليمات 
 , �حلقوق  حتفظ  �لتي  �الإد�رية  �لقو�نني 
�إلغاء �عذ�ر�ت وجهة �إىل  خا�شة يف جمال 
م�شاريع   و�شحب   2016 �شنة  �شالل  جممع 
�مل�شوؤولني  بني   من  يوجد   كما   , منها 
مديرين فرعني لبنوك باجلهة �لغربية  تبني 
ملجمع  هامة   �أمو�ل   ب�شخ  قامو�  �أنهم  
مالية   ودفعات  قرو�ص  وتقدمي   حد�د 
و«ت�شبيقات«   مالية«  »�شفاجت  �شكل  على  
يف  بها  �ملقام  لالأ�شغال  �شمانات  دون 
�ملوؤ�ش�شة  منها  ��شتفادت  �لتي  �مل�شاريع 
�لو�قع  �أر�ص  بع�شها مل يج�شد على  و�لتي 
جانب  من   , �لعام  للمال  تبديد  يعد  ما   ,
�آخر فقد تبني �أن  بع�ص �الأمو�ل �ملتح�شل 
خمت�شة  معد�ت  ل�رص�ء  حتويلها  مت  عليها 

يف �الأ�شغال �لعمومية و�ل�شيار�ت �ل�شياحية 
�حلفر   و�آالت  و�جلر�ر�ت  و�ل�شاحنات  
�حلياة   قاعدة  يف  ممركزة  كانت  و�لتي 
�حمد   �شيدي  قرية  م�شتوى  على  �لغربية  
�شمال   كلم   22 يو�شف  عني  طريق  بجو�ر 
تلم�شان و�لتي �ختفت منذ �أ�شابيع , رغم �أن 
بع�شها مرهون , وي�شتبه �أنها بيعت بال�شوق 
, خا�شة  �أو على �شكل قطع غيار  �ل�شود�ء 
و�ن �حلظرية كان بها  �ملئات من �ملعد�ت  
و�لتي كلها حتمل ترقيم والية بجاية  و�لتي 
�ختفت فجاأة  ودون �شابق �إنذ�ر ما ي�شاف 
�أ�شغاله  تخ�شع  �لذي  �ملجمع  م�شاكل  من 
�إىل  �لتحقيق و�لتدقيق  خا�شة بعد وجود 
�أو  �الأ�شغال  منتهية  غري  �مل�شاريغ  �غلب 
عنه  �شتك�شف  ما  �نتظار  يف  مطابقة  غري 

�لتحقيقات .
 م.ب 
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منا�سرة يفتح النار على حكومة بدوي وينتقد بيان الرئا�سة

    نحذر من تداعيات تر�ضيم ما يرف�ضه اجلزائريون
مربرة  غري  لعمامرة  •       تفعيل املادة 7 و 8 �سيخرج البالد من الأزمة احلالية          •       تنحية 

اإميان لوا�س

منا�رصة  املجيد  عبد  �شكك 
الرئا�شة  بيان  م�شدر  يف  الأم�س 
الرئي�س  باأن  ك�شف  الذي 
عهدته  نهاية  قبل  �شي�شتقيل 
باأنه  معتربا  اأفريل،   28 بتاريخ 
من�شوب  كبرية  جدية  ميلك  ل 
عن  ويتحدث  العامة  للأمانة 
اليوم   « قائل  الرئي�س،  تعهدات 
املن�شوبة  الر�شائل  من  انتقلنا 
املن�شوبة  الوعود  اإىل  للرئي�س 
جاء  ما  باأن  م�شيفا   ،« للرئي�س 
اتخاذ  ب�شاأن  للرئا�شة  بيان  يف 
تهديدا  يعترب  هامة،  قرارات 
اأنه  اإىل  م�شريا  تب�شريا،  ولي�س 
يحمل لغة تخويف وتهديد وبقاء 
اأفريل   28 غاية  اإىل  الرئي�س 
�شيطيل من عمر الأزمة و�شيطيل 

من عمر املر�س.
ويف ذات ال�شدد، اأو�شح املتحدث 
اأن  ميكن  كان  الرئا�شة  بيان  بان 
 15 قبل   مظاهرات  حل  يكون 
ال�شعب  فيها  خرج  التي  مار�س 
لتاأجيل  رف�شه  عن  للتعبري 
العهدة  ومتديد  الرئا�شيات 
الرابعة، مربزا باأن دعوة اجلي�س 
اإىل تفعيل املادة 102 من الد�شتور 
من  و8   7 املادتني  اجتاه  يف  ثم 
المانة  بيان  اأ�شبح  الد�شتور قد 

العامة للرئا�شة دون معنى.
ميكن  اإنه  الأ�شبق  الوزير  واأفاد 
التي  الهامة  القرارات  قبول 
ما  اإذا  الرئي�س  عنها  �شيعلن 
يف  ال�شعب  ملطالب  ا�شتجابت 
عليها  يوافق  �شخ�شية  اختيار 
و�شخ�شية  الأمة  جمل�س  لرئا�شة 
يقرر  اأن  احلكومة اأما  تقود 

ل  فذا  اآخرين  اأنا�س  مكان  يف 
يتما�شى والن�شداد احلا�شل.

الرئي�س  املتحدث  وطالب 
احلراك  ملطالب  بال�شتجابة 
وال�شتقالة الفورية ولي�س وتقدمي 
القرارات  باأن  معتربا  الوعود، 
البيان  اإليها  اأ�شار  التي  الهامة 
لن  الرئي�س  �شي�شدرها  والتي 
تكون يف م�شتوى تطلعات ال�شعب 
بل واإن الرئي�س ل ميلك �شلحية 
اتخاذ قرارات مل�شتقبل لن يكون 

فاعل فيه.
من  لعمامرة  تنحية  وبخ�شو�س 
قال  اخلارجية،  وزير  من�شب 
معلومات  منلك  »ل  املتحدث 
امل�شادر  من  الكثري  لكن  دقيقة 
لعمامرة  تعيني  عن  حتدثت 
متهيدا  الأمة  ملجل�س  رئي�شا 
املرحلة  يف  الدولة  لرئا�شة 

ببدوي  مت�شك  ومن  النتقالية، 
تنحيته  لأن  بلعمامرة  �شيتم�شك 
وزير  نائب  تن�شيه  من  اأيام  بعد 
مربرة  غري  خارجية  وزير  اأول 
الآن وهو ما يعد حتد كبري  حلد 

ملطالب ال�شارع ».
واقرتح املتحدث تفعيل املادة 7 
و 8 للخروج من الزمة ال�شيا�شية 
اأنه  ،م�شريا  البلد  تعرفها  التي 
للحلول  الأف�شل  الذهاب  من 
يف  وا�شحة  لأنها  الد�شتورية  
والآجال  واخلطوات  الجراءات 
تاأخر يف تطبيقها �شيزداد  وكلما 
الأمر تعقدا وي�شبح جمال احللول 
اأن  م�شيفا   ، �شيقا  الد�شتورية 
تبناهما  التي  و8   7 املادتني 
وا�شعا  جمال  تعطي  اجلي�س 
تتما�شى  التي  البديلة  للحلول 
اإىل  داعيا   ، املواد  هذه  وروح 

اأ�شهر  يتم   6 بـ  انتقالية  مرحلة 
لإ�شلحات  التح�شري  خللها 
ت�شمح بتنظيم انتخابات مبعايري 
اإىل  والعودة  النزاهة   يف  دولية 
�رصعية  �شيما  ول  ال�رصعية  
طريق  عن  اجلمهورية  رئا�شة 
بعدها  املجال  لفتح  النتخاب 

اأن  معتربا  الد�شتور،  ملناق�شة 
ا�شتعادة  قبل  الد�شتور  مناق�شة 
الأبواب  �شيفتح  ال�رصعية 
مفتاح  اأن  على  و�شدد  للمجهول، 
التزوير  على  الق�شاء  هو  الزمة 
ينتخب  اأن  لل�شعب  ميكن  ل  لأنه 

فا�شدين.

زروال يخرج عن �سمته ويك�سف اجتماعه باجلرنال توفيق

على اأ�ضحاب القرار التحلي 
بالعقل تفاديا الأي انزالق

حركة النه�سة 

تفعيل املادة 102 من الد�ضتور 
يتعني اأن ي�ضبق بجملة اإجراءات

�شمته،  عن  زروال  ال�شابق  الرئي�س  خرج 
قام  مار�س   30 باأنه بتاريخ  كا�شفا 
مدين  املتقاعد حممد  الفريق  با�شتقبال 
الذي حمل له اقرتاح لرئا�شة هيئة بت�شيري 
القرتاح  اأن  مو�شحا  النتقالية،  املرحلة 
مت بالتفاق مع ال�شعيد بوتفليقة م�شت�شار 

لدى الرئا�شة.
عرب زروال من خلل بيان له عن م�شاندته 
قبل  من  املنظمة  احلا�شدة  امل�شريات 
قلقه  عن  معربا  اجلزائري،  ال�شعب 
هذه  م�شتوى  يف  �شيا�شي  رد  غياب  من 

املطالب الدميقراطية امل�رصوعة.
واعترب زروال باأنه منذ ال�شتقلل النظام 
ال�شتماع  كيفية  يعرف  مل  ال�شيا�شي 
نف�شه  وحتديث  والتجدد،  لل�شعب 
عظيم  �شعب  تطلعات  مل�شتوى  والرتقاء 
الذي يوم 22 فيفري مل ي�شيع موعده مع 

الدميقراطية وللت�شالح مع تاريخه.
واأو�شح املتحدث باأنه منذ 2004 يرف�س 
بتنظيم  مطالبا  ال�شيا�شية،  الدعوات  كل 

تداول ي�شمح ببزوغ اأجيال جديدة يل فيها 
ثقة كاملة وعملت دائما على ت�شجيعها.

القرار  ال�شابق  اأ�شحاب  الرئي�س  ودعا 
ال�شعب  مل�شتوى  والرقي  بالعقل  التحلي 
عواقب  له  تكون  انزلق  اأي  لتفادي 
،وترك  للبلد  العواقب  حم�شوبة  غري 
اإرادة  وفر�س  بحرية  يعربون  اجلزائريني 

ال�شعب 
واأ�شاف البيان »عربت ملحدثي عن ثقتي 
الكاملة يف وهي املليني من املتظاهرين 
ال�شعب  وكذا �رصورة عدم عرقلة م�شرية 

الذي ا�شتعاد ال�شيطرة على م�شريه«.
»ككل  ال�شابق  الرئي�س  اأ�شاف  كما 
اجلزائريني �شعرت فخر كبري ملا �شاهدت 
مليني اجلزائريات واجلزائريني يطالبون 
ووعي  بحما�س  دميقراطية  بجزائرية 
ونظام �رصفت الأمة واأعطت عن اجلزائر 
تطلعاتنا  عن  كرمية  �شورة  و�شعبها 

التاريخية«.
اإميان لوا�س

اأم�س  النه�شة،  حركة  �شددت 
 102 املادة  تفعيل  اأن  على  الثلثاء، 
م�شبوقا  يكون  اأن  يتعني  الد�شتور  من 
تعيني  راأ�شها  على  اإجراءات،  بعدة 
الذهاب  و  وطنية  كفاءات  حكومة 
نحو انتخابات رئا�شية يف غ�شون �شتة 

اأ�شهر على الأكرث.
مكتبها  اجتماع  توج  بيان  يف  و 
حركة  اأكدت  الثنني،  اأم�س  الوطني 
اأن ي�شبق تفعيل  النه�شة على �رصورة 
حزمة  الد�شتور  من   102 املادة 
»تعيني  يف  املتمثلة  الإجراءات  من 
وزير  يراأ�شها  وطنية  كفاءات  حكومة 
رئي�س  تغيري  و  �شعبيا  مقبول  اأول 
جمل�س الأمة ب�شخ�شية اأخرى حتظى 
بالر�شى ال�شعبي و اإن�شاء جلنة وطنية 
م�شتقلة لتنظيم النتخابات و الذهاب 
اىل انتخابات رئا�شية يف غ�شون �شتة 

اأ�شهر على اأق�شى تقدير«.

اأن  احلركة  تقرتح  الإطار،  هذا  يف  و 
»ال�رصعية«  اجلمهورية  رئا�شة  تتوىل 
تعديل  و  املوؤ�ش�شات  بناء  اإعادة 
نظام  لإقامة  بف�شي  »مبا  الد�شتور، 
و  احلقوق  ي�شمن  متوازن  تعددي 
ت�شيري  يف  ال�شفافية  و  احلريات 
ال�شلطة  على  التداول  و  العام  ال�شاأن 
و ا�شتقللية الق�شاء و حتقيق ال�شيادة 
و  حرة  انتخابات  خلل  من  ال�شعبية 
اجلزائري  ال�شعب  دعت  نزيهة«كما 
لـ«التم�شك باحلراك و موا�شلة الن�شال 
»ال�شامن  اعتربته  الذي  ال�شلمي« 
لتحقيق مطالبه«، م�شرية اإىل اأن تعيني 
يدفع  »ا�شتفزاز  اجلديدة  احلكومة 
نحو الن�شداد و يطيل من عمر الأزمة 
ال�شيا�شية«، بدل تبني »توافق و حوار 
يف�شي اإىل ر�شم خارطة طريق مر�شية 
تع�شف  التي  الأزمة  لهذه  حدا  ت�شع 

بالبلد«، مثلما جاء يف البيان.

اأ�سار باأن البالد مقبلة على مواعيد هامة

بدوي ينوه بقوة ال�ضعب يف احلفاظ على املكا�ضب

رئي�س الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان نور الدين بن ي�سعد

تغلغل الف�ضاد الذي بلغ درجة �ضراء منا�ضب ح�ضا�ضة

اأن  بدوي  الدين  نور  الأول  الوزير  اعترب 
تهم  هامة  مواعيد  على  مقبلة  البلد 
املواطن على غرار المتحانات الدرا�شية 
الأ�شا�شية  املهمة  بان  موؤكدا  الوطنية، 
خدمة  هي  التاريخية  املرحلة  هذه  يف 

كل  قلب  يف  دائما  كان  الذي  املواطن 
اأم�س  بدوي  الدين  نور  اعترب  امل�شاريع. 
خلل مرا�شم تن�شيب �شلح الدين دحمون 
املحلية  واجلماعات  للداخلية  وزيرا 
احل�شا�شة  املرحلة  العمرانية اأن  والتهيئة 

التي متر بها اجلزائر تتطلب الوقوف كرجل 
واملوؤ�ش�شات،  امل�شالح  ل�شريورة  واحد 
منوها بقوة ال�شعب اجلزائري يف احلفاظ 
والروح  واملوؤ�ش�شات  املكا�شب  على 
الدولة.  موؤ�ش�شات  وبني  بينه  التكاملية 

موا�شلة  �رصورة  على  املتحدث  و�شدد 
نف�س اجلهد والعزمية للو�شول اإىل جزائر 
عنها  عرب  التي  الطموحات  تلبي  جديدة 

ال�شعب اجلزائري.
اإميان لوا�س

التي  الغلق  حالة  اأن  ي�شعد  بن  اأكد 
اإ�شلحات بوتفليقة �شحرت  خلفتها 
الطبقة ال�شيا�شية واملدنية، باملقابل 
للإرادة  يحتاج  الو�شع  اأن  اأو�شح 
وفتح  النظام  طرف  يف  ال�شيا�شية 
احلوار،  حماولت  ولي�س  التفاو�س 
جتنيد  م�شار  ل�شتكمال  داعيا 
باجتاه  م�شاره  ل�شتكمال  احلراك 
�رصاع  عن  بعيدا  الثانية  اجلمهورية 
نور  دعا  امل�شالح.  اأو  الأجنحة 
ورئي�س  املحامي  ي�شعد  بن  الدين 
الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 
على  �شيفا  حلوله  خلل  الإن�شان، 
اأم�س،  كوريي«،  »لو  جريدة  منتدى 
اإىل التم�شك بتجنيد احلراك ال�شعبي 
اجلمهورية  تاأ�شي�س  باجتاه  للم�شي 
حقوق  على  تعتمد  التي  الثانية 
الفردية  احلريات  واحرتام  الإن�شان 
واجلماعية، يف حني اأكد اأن التاأ�شي�س 
الأ�شا�س،  حجر  يعد  القانون  لدولة 
ظل  يف  عليه  بناء  املحا�شبة  ومنه 
�رصاء  درجة  بلغ  الذي  الف�شاد  تغلغل 
متثيل  ومنا�شب  ح�شا�شة  منا�شب 
حما�شبة  تتم  لأن  داعيا  املواطنني، 
املتجاوزين عن طريق القانون ولي�س 
عرب الهاتف وفقا ملا كان يتم �شابقا 
مركزا  احل�شابات،  ت�شفية  عرب  ول 
على �رصورة ا�شرتجاع اأموال ال�شعب، 

واإزالة »احلقرة« من جهة ثانية.
وردا على �شوؤال »الو�شط« حول واقع 
اإجمال  واملدنية  ال�شيا�شية  الطبقة 

وطريقة تفاعلها مع مقرتح اجلي�س، 
الذي  ال�شعف  اأن  ي�شعد  بن  قال 
ال�شغوط  حجم  اإىل  راجع  تعرفها 
قمع،  عليها من  النظام  فر�شها  التي 
مو�شحا اأن قانون اجلمعيات املنبثق 
اعتربه  والذي   1989 د�شتور  عن 
لليربالية، حدد اتاحة ن�شاط  الأقرب 
ت�رصيح  تقدمي  على  بناء  اجلمعيات 
بوزارة الداخلية ل غري، اإل اأنه عقب 
اأعلن عنها  التي  بوتفليقة  اإ�شلحات 
حالة  ورفع   2012 �شطيف  بخطاب 
توقيف  بقوانني  لنا  جيء  الطوارئ، 
�شمي  عما  بالإعلن  احلريات، 
والقانونية  ال�شيا�شية  بالإ�شلحات 
والإعلم  والأحزاب  واجلمعيات 
والنظام النتخابي ومتثيل املراأة اإل 
ما  وهو  قمعية،  كانت  خمرجاتها  اأن 
اأدى اإىل جمتمع مدين وطبقة �شيا�شية 
من  بحالتهم  م�شت�شهدا  �شعيف، 
اأجل  من  جلمعية  الرتخي�س  �رصورة 
الوايل،  طرف  من  درا�شي  يوم  عقد 
قد  الذي  للفندق  حتول  منحت  واإذا 
ناهيك  �شابهها  وما  بالأ�شغال  يتعذر 
عن الأتعاب املالية املرتفعة مقارنة 
باإمكانات العمل التطوعي، موؤكدا اأن 
اإطار  يف  �شبت  الت�رصفات  تلك  كل 
وهو  التعبري،  وحرية  الرتقية  اإيقاف 
�شعف  من  احلالية  للنتيجة  اأدى  ما 
للمجتمع املدين. كما عربرّ بن ي�شعد 
وحتى  ال�شلمي  باحلراك  فخره  عن 
اندها�شه، قائل اأنه حلني احلظ كان 

احلراك �شلميا يف ظل التخوفات من 
يف  العواقب  حم�شوب  غري  انفجار 
ظل �شعف املجتمع املدين والطبقة 

ال�شيا�شية وما ح�شل من متييعهما.
اأما بخ�شو�س مقرتح اجلي�س املوؤكد 
باأن  مار�س   30 خطاب  يف  عليه 
على  موجودة  املدنية  القرتاحات 
التي  مببادرتهم  م�شت�شهدا  ال�شاحة، 
النا�شطة  منها  جمعية   22 �شمت 
باحلراك و10 نقابات قدمت اأر�شية، 
الإرادة  توفر  حلة  يف  اأنه  مو�شحا 
وفتح  النظام  طرف  من  ال�شيا�شية 
راأي  لها  الفئات  فكل  املفاو�شات 
وحول مقرتحات متثيل  به.  و�شتديل 
اختياره  عدم  اأن  فقال  احلراك 
يف  وقوة  �شعف  نقطة  هو  ملمثلني 
نف�س الوقت، فال�شعف عدم توفر ن 
يتحدث با�شمه، اإل اأنه باملقابل عامل 
�شينجر  التفاق  حالة عدم  ففي  قوة 
احلراك  �شبه  حني  يف  التفكك،  عنه 
للنمو،  الذي يحتاج  الر�شيع  باملولود 
التم�شك  ظل  يف  تفاوؤله  عن  معربا 
باملطالب ومدى الوعي الذي اأعربت 
احلل  اإفراز  �شاأنه  من  ما  وهو  عنه 
ال�شليم. وب�شاأن الت�رصيبات املتداولة 
وكرثتها وما اأفرزته من حالة ترقب، 
حملل  لي�س  باأنه  ي�شعد  بن  فقال 
التوجه  لعدم  دعا  ذلك  ومع  �شيا�شيا 
امل�شالح  وحتى  الأجنحة  حلرب 
اأننا  موؤكدا  املت�شاربة،  وال�رصاعات 
يف اإطار مطالب احلراك وهو ما يجب 

م�شاندته وا�شتكمال التجنيد، وبالتايل 
منح الفر�شة لل�شعب والذهاب باجتاه 
ودولة  الثانية  اجلمهورية  تاأ�شي�س 

القانون والدولة املدنية.
 102 املادة  تطبيق  خيار  وبخ�شو�س 
من الد�شتور كحل لهذه الأزمة الذي 
حتدثت عنه املوؤ�ش�شة الع�شكرية على 
ل�شان الفريق قايد �شالح قائد الأركان، 
ثم رئا�شة اجلمهورية يف بيانها اخلري 
نهاية  قبل  الرئي�س  ا�شتقالة  حول 
باأن  املتحدث  نف�س  ابرز  عهدته، 
املقبل  لرئي�شهم  اجلزائريني  اختيار 
املنظومة  لنف�س  خا�شعا  �شيبقى 
الإدارية، لن رئي�س جمل�س الأمة هو 
الت�شعني  البلد يف  من �شيتوىل رئا�شة 
يوما املوالية ل�شتقالة الرئي�س، كما 
الدين  لنور  اجلديدة  احلكومة  اأن 
من  هي  داخليتها  بوزارة  بدوي 
ولفت  املقبلة.  النتخابات  �شتنظم 
نف�س امل�شدر بانه بجب على النظام 
ال�شعب  اىل  ب�شل�شة  ال�شلطة  ت�شليم 
اأمرا  لي�س  وذلك  �رصوط،  وبدون 
بان  يقول  مردفا  ح�شبه،  م�شتحيل 
»هناك جتارب دولية يف نقل ال�شلطة 
من الأنظمة الديكتاتورية، على غرار 
ما جرى بدول اأمريكا اللتينية ودول 
البحر  على  املطلة  اجلنوبية  اأوروبا 
اجلارة  وحتى  املتو�شط،  الأبي�س 
يف  اللئقة  جتربتها  لها  التي  تون�س 

نقل ال�شلطة«.
�سارة بومعزة
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تلك  كثب  عن  تابع  �أنه  �لفريق  �أكد 
فيها  خرج  �لتي  �ل�سلمية،  �مل�سري�ت 
مطالب  ر�فعا  �جلز�ئري  �ل�سعب 
�حل�ساري  بال�سلوك  و�أ�ساد  م�رشوعة، 
و�لن�سج  للوعي  �لر�قي  و�مل�ستوى 
طيلة  �جلز�ئري،  �ل�سعب  �أبانه  �لذي 
هذه �مل�سري�ت، معرب� عن تاأييده �لتام 
�مل�رشوعة،  وتطلعاته  �ل�سعب  ملطالب 
�نطالقا من قناعته �لنابعة من مت�سكه 
هو  �ل�سعب  و�أن  �لد�ستورية  بال�رشعية 

�مل�سدر �لوحيد و�لأوحد لل�سلطة. 
كما ذكر �لفريق مبختلف م�ساعي �جلي�ش 
�لوطني �ل�سعبي لإيجاد حل لالأزمة منذ 
 18 بتاريخ  �أكد  �مل�سري�ت، حيث  بد�ية 
�لعملياتي  بالقطاع  �لفارط،  مار�ش 
�لع�سكرية  بالناحية  تندوف  جنوب 
لهذه  حل  �إيجاد  �رشورة  على  �لثالثة، 
هناك  و�أن  �لآجال  �أقرب  يف  �لأزمة 
�رشيطة  �ملع�سلة،  لهذه  حلول  بل  حل 
لكن  �لد�ستوري،  �لإطار  يف  تندرج  �أن 
�مل�سعى،  لهذ�  �ل�ستجابة  عدم  و�أمام 
بح�سا�سية  �لعميق  لإدر�كه  ونظر� 
�لو�سع، تطرق مرة �أخرى �إىل �ملو�سوع 
جنوب  �لعملياتي  بالقطاع  مد�خلته  يف 
�لع�سكرية  بالناحية  جانت  �رشق   -
على  و�أكد  مار�ش،   26 بتاريخ  �لر�بعة، 
�لأزمة  من  للخروج  حل  �إيجاد  �رشورة 
حال وقدم �قرت�ح تفعيل �ملادة 102 من 
�لد�ستور، كحل يندرج ح�رش� يف �لإطار 
�لد�ستوري، �لذي يعد �ل�سمانة �لوحيدة 

للحفاظ على و�سع �سيا�سي م�ستقر.

تفعيل املواد 7 و8 و102 من 
الد�ستور

�لجتماع  هي  �لأخرية  �ملحطة  وكانت 
�لذي �نعقد مبقر �أركان �جلي�ش �لوطني 
�ل�سعبي بتاريخ 30 مار�ش حيث �أكد هذه 
و8   7 �ملو�د  تفعيل  على �رشورة  �ملرة 
و102 من �لد�ستور و�أنه ل ميكن ت�سور 

�أي حل �آخر خارج نطاق �لد�ستور.
ورد� على هذه �مل�ساعي، ي�سيف �ل�سيد 
هذه  �جلز�ئري  �ل�سعب  بارك  �لفريق، 
�مل�ساعي وثمن حر�ش �جلي�ش �لوطني 
�ل�سعبي على �إيجاد حل د�ستوري لالأزمة 
��ستح�سن  »ولقد  �لآجال:  �أقرب  يف 
�ل�سعب �جلز�ئري ورحب بهذ� �مل�سعى، 
�لذي ر�أى فيه بادرة خري و�أمل للخروج 
من �لأزمة، هذه �ملبادرة قدمها �جلي�ش 
�لوطني �ل�سعبي، �نطالقا من �إح�سا�سه 
�ل�سعب  جتاه  �لتاريخية  بامل�سوؤولية 
و�لوطن، لكن مع �لأ�سف �ل�سديد قوبل 
بل  و�لتعنت  بالتماطل  �مل�سعى  هذ� 
و�لتحايل من قبل �أ�سخا�ش يعملون على 
�إطالة عمر �لأزمة وتعقيدها، و�لذين ل 
م�ساحلهم  على  �حلفاظ  �سوى  يهـــمهم 
مكرتثني  غري  �ل�سيقة  �ل�سخ�سية 

مب�سالح �ل�سعب ومب�سري �لبالد.

اجلي�ش ينحاز كليا لل�سعب

�مل�ساعي  �إن  �أم�ش  �جلي�ش  بيان  ذكر 
�لوطني  �جلي�ش  قبل  من  �ملبذولة 
و�نحيازه  �لأزمة  بد�ية  منذ  �ل�سعبي 
�أن  توؤكد  �ل�سعبية،  �ملطالب  �إىل  �لكلي 
طموحه �لوحيد هو �ل�سهر على �حلفاظ 
و�سمان  للدولة،  �لد�ستوري  �لنهج  على 
�ل�سعب  وحماية  �لبالد  و��ستقر�ر  �أمن 
وجه  بغري  ��ستولت  �لتي  �لع�سابة  من 
�جلز�ئري،  �ل�سعب  مقدر�ت  على  حق 
وهي �لآن ب�سدد �للتفاف على مطالبه 
�مل�رشوعة من خالل �عتماد خمططات 
��ستقر�ر  زعزعة  �إىل  ترمي  م�سبوهة، 
فخ  يف  �لوقوع  نحو  بها  و�لدفع  �لبالد 

�لفر�غ �لد�ستوري«.

وبخ�سو�ش عمليات �لنهب �لتي عا�ستها 
�لقت�سادية  مقدر�تها  وتبذير  �لبالد، 
�لفريق  �ل�سيد  ت�ساءل  فقد  و�ملالية 
تكوين  من  �لع�سابة  هذه  متكنت  كيف 
ويف  �رشعية  غري  بطرق  طائلة  ثرو�ت 
ح�سيب،  ول  رقيب  دون  ق�سري،  وقت 
�لقر�ر  م�ستغلة قربها من بع�ش مر�كز 
�لأيام  �مل�سبوهة، وها هي حتاول هذه 
و�لفر�ر  �ملنهوبة  �لأمو�ل  هذه  تهريب 
هذ�  يف  �لتنبيه  ويجدر  �خلارج،  �إىل 
�لإطار �أن قر�ر�ت �ملتابعات �لق�سائية 
�لعد�لة  عن  �سدرت  �سدها،  �ملتخذة 
حتركت  �لتي  �لعامة  �لنيابة  خالل  من 
حيث  ملحة،  �سعبية  ملطالب  ��ستجابة 
يف  تتمثل  �حرت�زية  تد�بري  �تخاذ  مت 
منع بع�ش �لأ�سخا�ش من �ل�سفر، حلني 
�لهيئات  قامت  كما  معهم  �لتحقيق 
�إجر�ء�ت  بتفعيل  �لنقل  لوز�رة  �ملخولة 
منع �إقالع وهبوط طائر�ت خا�سة تابعة 
مطار�ت  خمتلف  يف  �أعمال  لرجال 
�لقانونية  لالإجر�ء�ت  طبقا  �لبالد، 

�ل�سارية �ملفعول.
�أم�ش  نهار  �ل�سادر  �لبيان  وبخ�سو�ش 
�جلمهورية،  رئي�ش  �إىل  و�ملن�سوب 
كان  �لذي  �لوقت  »ويف    : �لفريق  �أكد 
�ل�سرب  بفارغ  ينتظر  �جلز�ئري  �ل�سعب 
�سدر  �مل�رشوعة،  ملطالبه  �ل�ستجابة 
من�سوب  بيان  �أفريل  من  �لفاحت  يوم 
�حلقيقة  يف  لكنه  �جلمهورية،  لرئي�ش 
وغري  د�ستورية  غري  جهات  عن  �سدر 
قر�ر�ت  �تخاذ  عن  يتحدث  خمولة، 
ويف  �لنتقالية،  �ملرحلة  تخ�ش  هامة 
�أي قر�ر  �أن  نوؤكد  بالذ�ت،  �ل�سدد  هذ� 
يتخذ خارج �لإطار �لد�ستوري مرفو�ش 

جملة وتف�سيال«.
�لجتماعات  �إىل  �لفريق  تطرق  كما 
�مل�سبوهة �لتي تعقد يف �خلفاء من �أجل 
�لتاآمر على مطالب �ل�سعب وتبني حلول 
مزعومة خارج نطاق �لد�ستور من �أجل 
عرقلة م�ساعي �جلي�ش �لوطني �ل�سعبي 
تاأزمي  وبالتايل  �لأزمة  حلل  ومقرتحاته 
�أكرث فاأكرث، كل هذ� مت بتن�سيق  �لو�سع 
بع�ش  �أن  �إل  �لد�ستورية،  غري  �جلهات 

هذه �لأطر�ف خرجت حتاول عبثا نفي 
تو�جدها يف هذه �لجتماعات ومغالطة 
قطعية  �أدلة  وجود  رغم  �لعام،  �لر�أي 

تثبت هذه �لوقائع �ملغر�سة.  

بناء جي�ش قوي وع�سري 
وحمرتف

و�حلثيثة  �مل�سنية  �جلهود  وبخ�سو�ش 
�لوطني  �جلي�ش  ويبذلها  بذلها  �لتي 
قوي  جي�ش  بناء  �أجل  من  �ل�سعبي، 

وع�رشي وحمرتف، �أكد �لفريق: 
»لقد تنا�سى �لبع�ش �أن �جلي�ش �لوطني 
�ل�سعبي قدم يف �سبيل �لوطن ت�سحيات 
�لو�جب  �سهد�ء  من  وقو�فل  ج�سام 
طيلة  �لهمجي،  لالإرهاب  حماربته  يف 
خاللها،  ومتكن  �لزمان،  من  ع�رشية 
بعون �هلل تعاىل ومب�ساعدة هذ� �ل�سعب 
�لآفة  هذه  على  �لق�ساء  من  �لأبي، 
يز�ل  ول  �رشورها،  من  بالدنا  وجتنيب 
يبذل يف �سبيل وطنه كل ما بو�سعه ليظل 
نهار،  ليل  �ملر�بط  فهو  و�آمنا،  �ساخما 
يف خمتلف مناطق �لرت�ب �لوطني وعلى 
تخوم حدودنا �ملديدة، مت�سديا لكافة 
�لأ�سلحة  وتهريب  �إرهاب  من  �لآفات 
بكافة  �ملنظمة  و�جلرمية  و�ملخدر�ت 
بف�سل  هذ�  كل  حتقق  ولقد  �أ�سكالها.  
و�ل�سائبة  �ل�سديدة  �لإ�سرت�تيجية 
للجي�ش  �لعليا  �لقيادة  قبل  من  �ملتبناة 
با�ستمر�ر  و�ملكيفة  �ل�سعبي  �لوطني 
ح�سب تطور �لو�سع. هذه �لإ�سرت�تيجية 
�إر�ساء  خالل  من  بثمارها  �أتت  �لتي 
على  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  موجبات 
هذه  تكن  ومل  �لوطني.  �لرت�ب  كامل 
حتققت  بل  �ل�سدفة،  وليدة  �لإجناز�ت 
وت�سحياتهم  �لرجال  جهود  بف�سل 
�جل�سام، حيث عكفنا منذ �سنو�ت، على 
وحمرتف،  ع�رشي  قوي،  جي�ش  بناء 
مهامه  لأد�ء  جاهز  �ل�سفوف،  مرت��ش 
يتحلي  و�لأحو�ل،  �لظروف  كل  يف 
�لوطنية  بالروح  �ملت�سبعون  �أفر�ده 
ليظل  �ملثايل،  بالن�سباط  �جليا�سة، 
�لعمود  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�ش 

�لفقري للدولة و�سند �ل�سعب يف �ملحن 
بع�ش  �أزعج  �لأمر  هذ�  و�مللمات، 
��ستهد�ف  على   تعمل  �لتي  �لأطر�ف، 
�مل�سا�ش  حماولة  خالل  من  �جلي�ش 
و�ن�سجام  �سفوفه  وتالحم  ب�سمعته 
خمططاتهم  حتقيق  بغر�ش  مكوناته، 
�سيت�سدى  �ملخططات  هذه  �لدنيئة، 
لها �جلي�ش �لوطني �ل�سعبي، �لذي يعترب 
وبكل  بكل �رش�مة وحزم  �أحمر�،  خطا 

�لطرق �لقانونية.
�لتي  و�لثمينة  �لغالية  �ملكا�سب  هذه 
�لظروف  كل  يف  عليها  �حلفاظ  يتعني 
�لو�سع  ظل  يف  ل�سيما  و�لأحو�ل، 
منطقتنا  ت�سهده  �لذي  �ملرتدي 
بالذ�ت  �ملنطلق  هذ�  ومن  �لإقليمية، 
من  حال  باأي  ن�سمح  ولن  مل  فاإننا 
�لأحو�ل بهدم هذه �ملكا�سب �لتي هي 
يف �حلقيقة مكا�سب �ل�سعب �جلز�ئري«. 
�ملتعلقة  �ل�سابقة  �لفريق جدد مو�قفه 
جماهد�  ب�سفته  لل�سعب  بانحيازه 

ويتحمل م�سوؤولياته �لتاريخية :
»ولقد �أكدت يف �لعديد من �ملر�ت على 
بالأم�ش  كافحت  جماهد  ب�سفتي  �أنني 
معاناة  وعاي�ست  �لغا�سم  �مل�ستعمر 
ل  �لع�سيبة،  �لفرتة  تلك  يف  �ل�سعب 
ميكنني �ل�سكوت عن ما يحاك �سد هذ� 
�ل�سعب من موؤ�مر�ت ود�سائ�ش دنيئة من 
طرف ع�سابة �متهنت �لغ�ش و�لتدلي�ش 
فاأنا يف �سفه  �أجل ذلك  و�خلد�ع، ومن 
كما  و�ل�رش�ء،  �ل�رش�ء  يف  جانبه  و�إىل 
كنت بالأم�ش، و�أتعهد �أمام �هلل و�لوطن 
�أنني لن �أدخر جهد� يف �سبيل  و�ل�سعب 

ذلك، مهما كلفني �لأمر«.
مت�سكه  �لفريق  جدد  �لأخري،  يف 
�لوطني  �جلي�ش  تفعيل مقرتح  ب�رشورة 

�ل�سعبي دون تاأخري: 
للمزيد  �أنه ل جمال  »لذلك فنحن نرى 
�لتطبيق  يجب  و�أنه  �لوقت  ت�سييع  من 
�ملقرتح  �لد�ستوري  للحل  �لفوري 
و102،  و8   7 �ملو�د  تفعيل  يف  �ملتمثل 
ت�سيري  ي�سمن  �لذي  �مل�سار  ومبا�رشة 
�ل�رشعية  �إطار  يف  �لدولة  �سوؤون 

�لد�ستورية.
فيه،  رجعة  ول  و��سح  فقر�رنا  وعليه 
تتحقق  حتى  �ل�سعب  مع  نقف  �أننا  �إذ 
وب�سفتي  منقو�سة،  غري  كاملة  مطالبه 
�مل�سوؤولية  على  وبناء  �ل�سعب  �بن 
فال  عاتقي،  على  �مللقاة  �لتاريخية 
�ل�سعب  هذ�  �إىل  �أنحاز  �أن  �إل  ميكنني 
وحان  �ملحن  وكابد  طويال  �سرب  �لذي 
�لد�ستورية  حقوقه  ي�سرتجع  �أن  �لوقت 

�مل�رشوعة و�سيادته �لكاملة.   
يف �لأخري، نوؤكد مرة �أخرى، �أن م�سعانا 
لإيجاد حل لهذه �لأزمة ينبع ح�رش� من 
لأننا  فح�سب،  وللوطن  للوطن  ولئنا 
على يقني تام بقدرة �ل�سعب �جلز�ئري، 
تاريخية وح�سارية  له من مقومات  ملا 
�لوطن،  بحب  مت�سبعة  ب�رشية  وطاقات 
على جتاوز �لأزمات، مهما كانت حدتها، 
�أن �لأ�سخا�ش  ولأننا كذلك نوؤمن يقينا 
مهما طال �لأمد فم�سريها �إىل �لزو�ل، 

�أما �لوطن فهو باق �إىل �لأبد«.

عبد  �جلمهورية  رئي�ش  �أخطر 
رئي�ش  ر�سميا  بوتفليقة  �لعزيز 
بقر�ره  �لد�ستوري  �ملجل�ش 
رئي�سا  ب�سفته  عهدته  �إنهاء 
�أم�ش  علم  ح�سبما  للجمهورية 
�لثالثاء لدى رئا�سة �جلمهورية.

هذه  عن  �لك�سف  ياأتي   و 

بعيد  معدودو  دقائق  �خلطوة 
بيان وز�رة �لدفاع �لوطني �لذي 
بتفعيل  طالب  �أين  جاء �رشيحا 
و    102 8و  7و  للمو�د  فوري 
�لتي حتدد كيفية �سغور من�سب 
يف  �ملتبعة  �لآليات  و  �لرئا�سة 

جت�سيد ذلك.

طالب بتفعيل فوري للمواد 7 و8 و102 من الد�ستور

اأخطر املجل�ش الد�ستوري بذلك

م.�ش

�جلي�ش يقول �أنه لن ي�سمح 
بت�سييع مزيد من �لوقت

�لرئي�ش بوتفليقة يقدم ��ستقالته ر�سميا

.         قايد �سالح يتعهد �أمام �هلل بتنفيذ مطالب �حلر�ك �الجتماعي

احتجوا اأمام الربيد املركزي

مق�سيوم�سابقة �لتوثيق يطالبون 
بت�سكيل جلنة حتقيق

اجتمعت اأم�ش 

�ملعار�سة  حتذر من �لقر�ر�ت 
�ل�سادرة با�سم �لرئي�ش

على راأ�ش وزارة االت�سال 

ح�سن ر�بحي ي�ستلم 
مهامه من جمال كعو�ن

�حتج �ملق�سيون من م�سابقة �لتوثيق 
�أمام  �لق�سائيني  �ملح�رشين  و 
�للجنة  متهمني  �ملركزي  �لربيدي 
بنتائج  بالتالعب  بامل�سابقة  �ملكلفة 
�لقائمة �لنهائية �لتي جاءت �إق�سائية 

ح�سبهم.
�لذين  �مل�سابقة  ممتحنو  �أكد 
�لوطن  وليات  خمتلف  من  ح�رشو� 
،عن  �لو�سط  جريدة  مع  حديثهم  يف 
حدوث تالعب يف �لنتائج �لنهائية بعد 
�حلقيقيني  �لناجحني  قائمة  ��ستبد�ل 
و  �لنفوذ  �أ�سحاب  و  �ملوثقني  باأبناء 
�أ�سافو�  و  �لق�سائية،  �ملتابعات  ذوي 
ع�سو�ئية  بطريقة  �لنتائج  �إعالن  �أن 
�أو  �ملعدل  ذكر  غام�سة  دون  و 
�لرتتيب و مل يتم �لإعالن عن �لقائمة 
�ملرت�سجني  �أحد  قال  و  �لحتياطية 
�أنه جنح يف �لمتحان �لكتابي بينما يف 
�لقائمة �لنهائية مل يجد ��سمه مع �أنه 
�أجاب عن كل �لأ�سئلة �ل�سفوية وعند 
يف  للطعن  �ملخت�سة  للجهات  ذهابه 
نهائية  �لنتائج  �أن  له  �أكدو�  �لنتيجة 
لهم  ي�سمح  ،ول  �أية طعون  تقبل  لن  و 
�لتنقيط  من  و�لتحقق  �أور�قهم  بروؤية 
كما هدد �ملحتجون بالت�سعيد �إذ� مل 
�ملد�ولت  حما�رش  يف  �لتحقيق  يتم 
عن  للك�سف  �ل�سفهية  و  �لكتابية 
معدلت  عن  �لإعالن  ،و  �خلروق 
�لمتحان �لكتابي ،و �ل�سفهي ليت�سنى 
لكل مر�سح �لتاأكد من �لنتيجة تطبيقا 
،و  للم�سابقة  �مل�سري  �ملنظم  للقانون 
كذ� �لتحقيق يف �أ�سماء �لناجحني كما 
طالبو� بفتح حتقيق م�ستقل مل�سابقة 
�لق�سائيني  �ملح�رشين  و  �ملوثق 
�مل�سابقتني  معدلت  عن  و�لك�سف 
تعليق  كذ�  و  �لحتياطية  �لقائمة  و 

�لتحقيق  نتائج  ظهور  حتى  �لتكوين 
�ملت�سمن  �لقر�ر  من  ن�سخة  ن�رش  و 
طرف  من  �ملم�سى  �لنهائية  �لنتائج 
،ويف  �لقانون  خولهم  �لذين  �لأع�ساء 
�أن  �ملق�سيني  �حد  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت 
 1500 �سمت  �لتي  �لناجحني  قائمة 
و  بالتكوين  �لع�رش�ت منهم  يلتحق  مل 
وقال  �لحتياط  قائمة  �إعالن  يتم  مل 
�ملجتمعة  �لوطنية  �لتن�سيقية  ممثلو� 
�أوىل  مظاهرة  نظمو�  �أنهم  �أم�ش 
ب�ساحة   2019 مار�ش   24 بتاريخ 
كينيدي بالأبيار �أين متت تزكية ع�رشة 
�إىل  تنقلو�  ممثلني و من�سقني وطنيني 
�رشطة  �سيار�ت  د�خل  �لعدل  وز�رة 
كاملوقوفني و �ملجرمني ،و �أ�سافت �أن 
�لوز�رة مل تتعامل مع مطالبهم بجدية 
�لتهديد  �أ�سلوب  ��ستعملت  �إمنا  و 
�مت�سا�ش  �سيا�سة  و  �ملر�وغة  ،و 
�ن�سغالنا  عن  �لرد  يتم  مل  و  �لغ�سب 
على  �لتاأ�سري  رف�ست  كما  �لآن  حتى 
�لتي  �لن�سغالت  و  عري�سة �ملطالب 

حتاورو�  مع �لوز�رة حولها
�لتن�سيقية  ممثل  قال  جانبه  من 
�لتالعب  �سحايا  عن  للدفاع  �لوطنية 
بنتائج م�سابقة �ملوثقني و�ملح�رشين 
جلريدة  مر�د  �خاوة  �لق�سائيني  
يف  للنظر  �جتمعنا  �لو�سط  �أننا 
للوز�رة  عري�سة  �سنقدم  و  طلباتنا 
للتاأ�سري  �لعدل  لوز�رة  �أخرى  و  �لأوىل 
يف  �ملبا�رشة  و  �لرد  و�نتظار  عنها 
�لتجاوز�ت  �أن  وقال  �أخرى  �إجر�ء�ت 
م�سابقة  نتائج  �إعالن  ر�فقت  �لتي 
�ملوثقني  و  �لق�سائيني  �ملح�رشين 
من  �لكثري  �إق�ساء  عن  �أف�ست 

�لكفاء�ت 
ف.ن�سرين

دعت �أحز�ب و �سخ�سيات �ملعار�سة 
�ملجتمعة �أم�ش بالعا�سمة �إىل رف�ش 
كل قر�ر �أو بيان ي�سدر با�سم �لرئي�ش 
منه،مبا  ثقته  �ل�سعب  �سحب  �لذي 
�لأخري  �حلكومة  قر�رتعيني  فيها 
�أحز�ب  و�عتزت  وم�سمونا  �سكال 
مبوقف  �ملعار�سة  �سخ�سيات  و 
بتبنيه  �أبان وعيا كبري�  �لذي  �ل�سعب 
ملقرتح تطبيق �ملو�د 07،08و102 من 
�سلطة  كل  م�سدر  �لد�ستور،باعتباره 
�لهبة  �سعار  �ملعار�سة  �عتربت  كما 
و�جلي�ش  �ل�سلمية«�ل�سعب  �ل�سعبية 
مع  ت�سامن  ر�سالة  خاوة«  خاوة 
�ل�سعبي،و  �لوطني  �جلي�ش  موؤ�س�سة 

�لدعوة �إىل �مل�سارعة بتفعيل
على  7،8،و102للمحافظة  �ملو�د 
بيان  �أ�ساد  كما  �ل�ستقر�ر  و  �لأمن 
�ملعار�سة با�ستمر�رية �لهبة �ل�سعبية 
حماولت  من  �لتحذير  �ل�سلمية،و 
�للتفاف  �أو  �إ�سعافها  �أو  �خرت�قها 
�ل�ستمر�ر  �إىل  �ل�سعب  ودعوة  عليها 
�سلميتها  و �ملحافظة على  يف هبته 

�إىل غاية حتقيق مطالبه كلها و �أكدت 
ملطلب  �ملطلق  دعمها  �ملعار�سة 
و  �لفوري  بالرحيل  �ملتعلق  �ل�سعب 
�ل�سعب  �سحب  �لذي  للرئي�ش  �لآين 
به  �ملحيطة  �لقوى  ثقته،وكذ�  منه 
�لق�سائية  ودعت �ملعار�سة �جلهات 
�لوطني  �مل�ستوى  �ملخت�سة،على 

،لتفعيل �آليات حماربة �لف�ساد
،ودعم  �نتقائية  دون  ورموزه 
�ملتعلقة  �لق�سائية  �لإجر�ء�ت 
طالبت  كما  �لف�ساد  ملفات  بفتح 
وخا�سة  �لإعالمية  �ملوؤ�س�سات 
�لعمومية منها بالتحرر �لكامل بفتح 
دون  �لآخر  �لر�أي  و  للر�أي،  منابرها 
دعت  �لأخري  ويف  وتوجيه  �نتقائية 
�لفاعلة  �لتغيري  قوى  كل  �ملعار�سة 
يخدم  ما  على  بينها  فيما  للتعاون 
�للتفاف  ومينع  �ل�سعب  مطالب 
تدخل  لأي  �لرف�ش  وجددت  عليها 
�أجنبي من �أي جهة كانت وحتت �أي 

م�سمى .
ع�سام.بوربيع

�لناطق  �جلديد  �لت�سال  وزير  ��ستلم 
ر�بحي  ح�سن  للحكومة  �لر�سمي 
�ملنتهية  كعو�ن  عو�سا جلمال  مهامه 

مهامه.
�لت�سال  وزير  ر�بحي،  ح�سن  تعهد، 
خالل  للحكومة  �لر�سمي  �لناطق 
��ستالمه ملهامه �جلديدة خالل حفل 
�لتن�سيب �لذي جرى بح�سور �إطار�ت 
قطاع �لت�سال ومدر�ء و�سائل �لإعالم 

جهد�  يذخر  لن  �أنه  على  �لعمومية، 
�لتي  �لتحديات  م�ستوى  يف  ليكون 
تقت�سيها هذه �لفرتة �حل�سا�سة و�لتي 
تطبعه  م�ساعف  بذل جمهود  تتطلب 
�لفعالية و�لتفاين من قبل كو�در قطاع 
�ل�سياق  ذ�ت  �سمن  م�سيفا  �لت�سال، 
�أنه ي�ستوجب �لتجاوب مع ما ينتظره 
�لإعالم  جمال  يخ�ش  فيما  �ملو�طن 

و�لت�سال.

تراأ�ش الفريق، اأحمد ڤايد �سالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني، م�ساء اأم�ش 02 اأفريل 2019، 
اجتماعا مبقر اأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي، �سم كل من قادة القوات وقادة النواحي الع�سكرية واالأمني العام لوزارة الدفاع 

الوطني ورئي�سا دائرتي اأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي، وهو االجتماع الذي يندرج يف اإطار متابعة التطورات املرتبطة 
باالقرتاح الذي تقدم به اجلي�ش الوطني ال�سعبي الرامي اإىل تفعيل املواد 7 و8 و102 من الد�ستور.
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الرئا�سي  النظام  بني  مثال  نقارن  عندما 
الأمريكية،  الوليات املتحدة  ونظام  الفرن�سي 
باعتبارهما من الأنظمة )الدميقراطية(، فاإننا 
اأ�ّس�س كل نظام لنف�سه التوازن  �سنالحظ كيف 
املن�سود بني ال�سلطات على الرغم من اختالف 
تن�سد  التي  الرئا�سية  الأنظمة  لأن  اآلياتهما، 
الدميقراطية حتاول خلق توازن يف القوى بني 
كل من الت�رشيعي والتنفيذي والق�سائي، الأمر 

الذي ي�سمح لل�سلطة باأن توقف ال�سلطة.
واجلمعية  الرئي�س  انتخاب  يتم  فرن�سا،  يف 
الوطنيةباقرتاع مبا�رش وجمل�س النواب باقرتاع 
النحو  على  ال�سلطات  مبا�رش،وتتوزع  غري  عام 

التايل:
ال�سلطة الت�رشيعية هي يف يد اجلمعية الوطنية، 
ال�سلطة  بينما  ال�سيوخ،  عملهاجمل�س  ويراقب 
اجلمهورية  رئي�س  من  كل  يج�ّسدها  التنفيذية 
واأع�ساء حكومته، اأما ال�سلطة الق�سائية فتتمتع 
احلكومة  تكون  ما  عنهما.وغالبا  بال�ستقاللية 
انتخابات  تفرزها  التي  الأغلبية  من  م�سكلّة 
الكلمة  احلكومة  ولرئي�س  العمومية،  اجلمعية 
الأخرية اإذا حدث اختالف بينه وبني الغرفتني 
رئي�س  ميلك  حني  يف  م�رشوع،  ن�س  حول 
اجلمهورية �سلطة حّل اجلمعية الوطنية، وهذا 

ما يعاب على هذا النظام.

النموذج الأمريكي

الوليات  يف  متاما  مغاير  جندالأمر  بينما 
عرب  ينتخب  فالرئي�س  الأمريكية،  املتحدة 
اأ�سوات  عدد  على  يعتمد  ل  معّقد  نظام 
يقوم  الذي  النتخاب  على  يعتمد  بل  الناخبني 
به كبار الناخبني، وال�سلطة التنفيذية يتقا�سمها 
مع الوزراء الذين يعّينهم، وهم يف حقيقة الأمر 
الفدرايل  النظام  بحكم  له  م�ساعدين  يعتربون 
فيتقا�سمها  الت�رشيعية،  ال�سلطة  اأما  ال�سائد، 
وجمل�س  )الكونغر�س(  النواب  جمل�س  من  كل 
ومراقبة  الت�رشيع  يف  عملهما  ويتمثل  ال�سيوخ، 
عمل ال�سلطة التنفيذية، ول ميلك الرئي�س حق 
على  الفيتو  حّق  ميلك  بينما  املجل�سني،  حّل 
على  يعاب  ما  وهذا  ي�سدرها،  التي  القوانني 
التوازن  ولتحقيق  باملقابل،  لكن،  النظام،  هذا 
اإبداء  بني ال�سلطات، فاإن ملجل�س ال�سيوخ حق 
الراأي حول تعيني الوزراء من قبل الرئي�س، كما 
ميكن م�ساءلته اأو م�ساءلة اأحد وزرائه من قبل 
اإىلحّد  الأمر  ي�سل  اأن  وميكن  النواب،  جمل�س 

حماكمتهم من قبل جمل�س ال�سيوخ.

امل�سوؤولية ال�سيا�سية

امل�سوؤولية  وجود  هو  النظامني  يجمع  ما  اإن 

ال�سيا�سية اأمام الربملان، فكلما كان هناك توازن 
بني ال�سلطات كلما كان النظام دميقراطيا، لكن 
يف حال ما اإذا انهار ذلك التوازن بينها،كهيمنة 
حتّول  الربملان،  وتقلي�سهل�سلطات  الرئي�س 
الأنظمة  من  الديكتاتورية،فالكثري  اإىل  النظام 
تعترب  الالتينية،  واأمريكا  اإفريقيا  يف  الرئا�سية 
اأنظمة  هي  الأ�سل  يف  لكنها  رئا�سية،  ظاهريا 
دكتاتورية اأقرب اإىل امللكية، و�سل فيها الروؤ�ساء 
الثورات،  اأو  النقالبات  عرب  احلكم  �سّدة  اإىل 
ما  واإذا  ال�سالحيات.  اأغلب  لأنف�سهم  ومنحوا 
عدنا قليال اإىل الوراء جند اأن رمز الديكتاتورية 
يف العامل واملتمّثل يف �سخ�س اأدولف هيتلر قد 
الدميقراطي،  امل�سار   بتبنيه  ال�سلطة  اعتلى 
ففي البداية متّكن من ب�سط نفوذه على حزب 
فار�سا  الوطني،  ال�سرتاكي  الأملاين  العمال 
�سلطته على احلزب، وم�ستحدثا من�سب القائد 
امل�سوؤول  منه  يجعل  حتى  للحزب،  الأ�سا�سي 
يتم  فال  احلزب،  �سوؤون  تنظيم  عن  الأ�سا�سي 
انتخاب القادة من قبل اجلماعات التي يقومون 
بقيادتها، بل يقوم روؤ�ساوؤهم من ذوي املراكز 
العليا بتعيينهم، ولهم احلق يف م�ساءلتهم، بينما 
ممن  املطلقة  بالطاعة  القادة  هوؤلء  يتمتع 
كل  جعل  »الدميقراطية«الدميقراطية فقد 
ال�سلطة والنفوذ تنتقل من الأعلى اإىل الأ�سفل.
احلكومة  على  الفا�سل  النقالب  من  وتعلّم 
للو�سول  و�سيلة  اأح�سن  اأن  على   1923 �سنة 
القنوات  اعتماد  هي  ال�سيا�سية  ال�سلطة  اإىل 
بعد   ،1932 �سنة  له  ما حتّقق  وهذا  ال�رشعية، 
فوز حزبه باأغلبية املقاعد، وتعيينه م�ست�سارا 
ازدياد  يف  الرئي�سي  العامل  وكان  لأملانيا، 
فري�ساي«معاهدة  »معاهدة  بني«  هتلر  �سعبية 
الغربيون  احللفاء  فر�سها  فري�ساي عندما 
على \o »الأمرباطورية الأملانية«الإمرباطورية 
كان  ال�سلطة  اإىل  الأملانية املهزومة،فو�سوله 
عرب الأطر الدميقراطية، لكن ال�سعبية التي كان 
يتحلى بها اأثناء اإلقاء خطبه �سمحت له باأن يتعدى 
حيثا�ستغلّحريق  الد�ستور  وعلى  القانون  على 
غايات  1933لتحقيق  �سنة  النواب  جمل�س 
�سيا�سية ، عرب تعليقهللحريات الفردية اإىل اأجل 
غري م�سمى وقمع معار�سيه، وازدادت هيمنته 

وجربوته اإىل غاية مقتله.

توازن القوى

اإن النظام الذي ل يخ�سع اإىل توازن القوى بني 
ال�سلطات ياأخذ دوما منحى ت�سلطيا عرب الدو�س 
على  للد�ساتري  الدوري  والتغيري  القوانني  على 
عرفت  اأين  فنزويال،  يف  مثال  ن�سهده  ما  نحو 
تعديل  يتّم  بينمامل  ن�ساأتها،  منذ  د�ستورا   25
د�ستور الوليات املتحدة الأمريكية منذ 1788، 
مقا�س  على  تو�سع  الد�ساتري  باأّن  يوحي  مما 
من  العامة  ال�سلطات  اإليها  ينظر  ول  احلكام، 
العالقات  ويبني  والخت�سا�س،  التكوين  حيث 

والواجبات  �سلطة  كل  وحدود  ال�سلطات،  بني 
واحلقوق الأ�سا�سية لالأفراد واجلماعات.

فهو يف ظاهره  اجلزائر  القائم يف  النظام  اأما 
نظام رئا�سي، يحاول من حيث ال�سكل الف�سل بني 
ال�سلطات، فال�سلطة التنفيذية يقوم بها رئي�س 
الوزير  يرتاأ�سها  التي  احلكومة  مع  اجلمهورية 
كل  يتقا�سمها  الت�رشيعية  ال�سلطة  بينما  الأول، 
الأمة.  وجمل�س  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  من 
لرئي�س  ت�سمح  الد�ستور  من   147 املادة  لكن 
اجلمهورية بحّل املجل�س ال�سعبي الوطني.واإذا 
مرتني  احلكومة  برنامج  الأخري  هذا  عار�س 
الد�ستور.اأي  للمادة 96 من  تبعا  اآليا  فاإنه يحّل 
اأن ال�سلطة الت�رشيعية ميكن لها اأن حتّل من قبل 
رئي�س  �سخ�س  يف  املمثلة  التنفيذية  ال�سلطة 
ال�سلطة  برنامج  ملعار�ستها  اأو  اجلمهورية 

التنفيذية الأخرى املتمثلة يف احلكومة.

ثقافة املحا�سبة

اأما اإذا بحثنا عن امل�سوؤولية ال�سيا�سية املبا�رشة 
لرئي�س اجلمهورية واجلهة اأو اجلهات التي تتوىل 
حما�سبته فاإننا لن جند لها اأثرا يف د�ستور 2016، 
1963،املواد56/55/47يقّر  د�ستور  يف  بينما 
اأمام  لرئي�س اجلمهورية  ال�سيا�سية  بامل�سوؤولية 
املجل�س الوطني الذي ترتتب عليها ال�ستقالة، 
ول يقت�رش الأمر عند هذه احلالة، بل اإن خمتلف 
املعاهدات الدولية التي يقرتحها الرئي�س تنال 
ل  اإذ  الربملان،  قبل  من  فقط  �سكلية  موافقة 
ول  رف�سها،  اأو  قبولها  بل  تعديلها،  حّق  ميلك 
يوجد اأي ن�س يتحّدث عن اجلزاء يف حال عدم 
بالن�سبة  نف�سه  والأمر  الربملان،  اأمام  عر�سها 
الرقابة  حّق  ميلك  ل  اإذ  الد�ستوري،  للمجل�س 
ل على الأوامر ول على املعاهدات والقوانني 
يقت�رش  بل  الرئي�س،  ال�سادرة عن  والتنظيمات 

دوره على اإبداء الراأي ل اأكرث.
وميكن اأن نذهب اإىل اأبعد من ذلك عندما نبحث 
اجلمهورية،  لرئي�س  اجلنائية  امل�سوؤولية  عن 
فاملادة 177 تتحدث عن تاأ�سي�س حمكمة عليا 
للدولة تخت�س مبحاكمة رئي�س اجلمهورية عن 
العظمى،  باخليانة  و�سفها  التي ميكن  الأفعال 
التي  واجلنح  اجلنايات  عن  الأول  والوزير 
يرتكبانها ب�سبب تاأديتهما مهامهما، حيث يقول 
ت�سكيلة  ع�سوي  قانون  )يحّدد  املادة:  ن�س 
و�سريها  للدولة،وتنظيمها  العليا  املحكمة 
الهيئة  وكذلك الإجراءات املطبقة(. لكن هذه 
اأّي  ي�سدر  مل  اإذ  ورق،  على  حرب  جمرد  بقيت 
عك�س  على  ت�سكيلتها  يحّدد  ع�سوي  قانون 

املجال�س الد�ستورية الأخرى.

�سالحيات الرئي�س
اأما اإذا ما عدنا اإىل �سالحيات رئي�س اجلمهورية 
فاإننا  اجلزائري،  الد�ستور  يف  ورودها  وفق 
للقوات  الأعلى  القائد  مبن�سب  يتمتع  جنده 

امل�سلحة، وهو رئي�س جمل�س الوزراء، ورئي�س 
املحكمة العليا، وهو امل�سوؤول عن تعيني كل 
جمل�س  رئي�س  ووزرائه،  الأول  الوزير  من: 
ونائبيه،   الد�ستوري  املجل�س  رئي�س  الدولة، 
ملراقبة  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  ورئي�س 
النتخابات ونائبه وجميع اأع�سائها من ق�ساة 
وكفاءات م�ستقلة، كما يعنّي اأي�سا الأمني العام 
والق�ساة،  اجلزائر،  بنك  وحمافظ  للحكومة، 
وخمتلف  والولة،  الأمن،  اأجهزة  وم�سوؤولو 
والع�سكرية  املدنية  الوظائف  يف  امل�سوؤولني 
جمل�س  يف  تتم  التي  والتعيينات  الدولة،  يف 

الوزراء. 
ووفق هذا املنظور فاإّن رئي�س اجلمهورية قد 
جمع بني يديه كل ال�سالحيات وفق ما تن�س 
عليه مواد الد�ستور، ورمبا كرثة املهام امللقاة 
على عاتقه هي التي جعلته يف ظرف �سهر من 
الزمن يرتكب بع�س الأخطاء القانونية، �سواء 

يف التعيني اأو الإقالت نعّدد بع�سا منها:
للمجل�س  رئي�سا  بلعيز  الطيب  تن�سيب 
 183 فاملادة  10فيفري2019،  يوم  الد�ستوري 
يحّق  اأنه ل  تن�س �رشاحة على  الد�ستور  من 
اإل لفرتة  اأن يّعني يف هذا املن�سب  لل�سخ�س 
واحدة، بينما جنده قد عنّي من قبل يف مار�س 

2012 يف املن�سب نف�سه.
تعيني نائب الوزير الأول يوم 11 مار�س، يف حني 
اأن د�ستور 2016 ل يت�سمن هذا املن�سب، بل 

د�ستور 2008 يف مادته 77هو الذي يت�سمنه.
ملراقبة  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  اإقالة 
النتخابات يوم 11 مار�س 2019، فهذه 
الهيئة ميلك رئي�س اجلمهورية �سالحية 
تن�سيبها وفق املادة 194 من الد�ستور، 
لكن ل ميّده الن�س �سالحية حلّها مثلما 
لرئي�س  بالن�سبة  مثال  عنه  معلن  هو 
نهاية  بعد  تلقائيا  حتّل  بل  الوزراء، 
قانونها  من   130 للمادة  وفقا  عهدتها 
يوم  التلفزيون  تن�سيب مدير  الع�سوي. 
مينع  القانون  اأن  حني  يف  مار�س،   26
تلك  تويل  ب  املن�سّ ال�سخ�س  على 
امل�سوؤولية بحكم كونه ع�سوا يف �سلطة 
�سبط ال�سمعي الب�رشي، فاملادة 65 من 
اجلريدة الر�سمية العدد16، ال�سادرة يف 
مار�س 2014 تن�س على ما يلي: )مينع 
على كل ع�سو يف �سلطة �سبط ال�سمعي 
الب�رشي ممار�سة ن�ساط له عالقة باأي 
ال�سنتني  خالل  ب�رشي  �سمعي  ن�ساط 
ملا  ووفقا  عهدته(.  لنهاية  املواليتني 
اإعادة  ال�رشوري  من  فاإنه  ذكره،  �سبق 
ملختلف  املنظمة  القوانني  �سياغة 
يتحّقق  بحيث  الد�ستورية  املجال�س 
الت�رشيعية  ال�سلطات  بني  التوازن 
وتوزيع  والق�سائية  والتنفيذية 
امل�سوؤوليات بينها حتى ل نقع يف مثل 

هذه الأخطاء م�ستقبال.    

بقلم د.بوعالم بطاطا�س

راأي

النظام الرئا�سي بني 
امللكية والديكتاتورية
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النظام الرئا�سي هو نظام �سيا�سي تختلف فيه اآليات 
التطبيق تبعا لتوزع ال�سلطات بني كل من الت�سريعي 
والتنفيذي والق�سائي، فالأنظمة الرئا�سية متواجدة 

يف الكثري من دول العامل، لكنها تختلف يف اآليات 
تطبيقها تبعا للقوانني املنظمة لعملها، فالنظام 

الرئا�سي الفرن�سي مثال يختلف متاما عن النظام 
الرئا�سي الأمريكي، كما يختلفان عن الأنظمة 

الرئا�سية املتواجدة يف باقي بلدان العامل.



خلية  من  �أمنية  م�صادر  ذكرت 
�لع�صكرية  بالناحية  �ملتابعة 
ليومية  بتمرن��صت  �ل�صاد�صة 
»�لو�صط » ، �أن �لوحد�ت �لع�صكرية 
�الرهاب  مكافحة  يف  �ملخت�صة 
و�ملدعومة  �ملنظمة  و�جلرمية 
�لوطني ووحد�ت  بف�صائل �لدرك 
بنقاط  �ملر�بطة  �حلدود  حر�س 
�لتما�س �حلدودية مع دول مايل ، 
�لنيجر ، وبدرجة �أقل موريتانيا ، 
عبارة  �صارمة  تعليمات  تلقت  قد 
�لقيادة  طرف  من  ن�رشية  عن 
تق�صي  �مل�صلحة  للقو�ت  �لعليا 
�لطو�رئ   حالة  �إعالن  ب�رشورة 
بالتدقيق  تاأمر  �جلنوبية  باحلدود 
�الأ�صخا�س  حتركات  هويات  يف 
مع   ، �لوطني  للرت�ب  �ملغادرين 
�ل�صالحيات  كافة  لها  تفوي�س 
�لنار  باإطالق  �لقوة  ال�صتعمال 
�مل�صبوهة  �لتحركات  جميع  �صد 
�لتوقف  ترف�س  �لتي  للمركبات 
و�الإ�صار�ت  �الإنذ�ر  ل�صفر�ت 

من  �لليلة  �لفرتة  يف  �ل�صوئية 
 ، �لع�صكرية  �ملروحيات  طرف 
�جلهات  نف�س  من  علم  وح�صبما 
مع  دخلت  �لتي  �الإجر�ء�ت  فاإن 
نهاية �الأ�صبوع حيز �لتنفيذ تندرج 
�ليقظة  بروح  �لتحلي  �إطار  يف 
لتفادي هروب رجال مال و �أعمال 
و �صيا�صيني �صو�ء �حلالني بال�صلطة 
�أو �ل�صابقني �لذين ي�صتبه �صلوعهم 
�ملال  بتبديد  �لف�صاد  ملفات  يف 

�لعام وفق ما �أوردته م�صادرنا .
�أح�صت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
م�صالح �الأمن �جلز�ئرية �ملر�بطة 
بنقاط �لتما�س �حلدودية مع دول 
�ل�صنة  خالل  �الإفريقي  �ل�صاحل 
�إرهابيني   07 �إقد�م  �جلارية 
لدو�ئر  �أنف�صهم  ت�صليم  على 
بعد  وذلك  �ملعنية  �الخت�صا�س 
�أف�صت  و�صاقة  طويلة  مفاو�صات 
بتلقي �مل�صلحني ل�صمانات تق�صي 
بتمكينهم من �ال�صتفادة من مو�ثيق 
�لتي  �لوطنية  �مل�صاحلة  وتد�بري 
وزير  �جلمهورية  رئي�س  �أقرها 
�لعام  �لقائد  �لوطني  �لدفاع 

ويف  �مل�صلحة،  للقو�ت  �الأعلى 
�صياق مت�صل فال تز�ل �ملفاو�صات 
جارية مع 14 �إرهابي ينتمون لكل 
من حركة �لتوحيد و�جلهاد بغرب 
�فريقيا و كتائب �ل�صحر�ء �جلناح 

ب�صمال  �لقاعدة  لتنظيم  �مل�صلح 
�أنف�صهم  بت�صليم  الإقناعهم  مايل 
�صهر  خالل  �الأمنية  للم�صالح 
�أفريل �جلاري  ح�صب �ملعطيات 

�ملتوفرة  .

�لبحث  م�صالح   موؤخر�  با�رشت 
و�لتحري بدو�ئر �الخت�صا�س �الأمنية 
بجنوب  �حلدودية  بالواليات  �ملعنية 
عدد  مع  �لتحقيق   ، �لكبري  �لبالد 
�ملركبات  من  �مل�صتفيدين  من  كبري 
يف �إطار وكالة دعم وت�صغيل �ل�صباب، 
وذلك بعد ثبوت تورطهم يف ��صتغالل 

مركبات �لدولة يف جمال �لتهريب .
م�صادر  من   ،« »�لو�صط   علمت 
�ملخت�صة  �الأمن  م�صالح  �أن  موثوقة، 
�ملنظمة  �جلرمية  مكافحة  يف 
غر�ر  على   �حلدودية  بالواليات 
�أدر�ر و �لو�دي  �لتحقيق  مترن��صت ، 
رباعية  مركبات  من  م�صتفيد   27 مع 
وت�صغيل  دعم  وكالة  �إطار  يف  �لدفع  
�ل�صباب »�أون�صاج« ، ي�صتبه يف تورطهم 
يف  �ملذكورة   �ملركبات  ��صتغالل  يف 
عمليات تهريب مادة �لوقود و�الألب�صة 
و�ملوؤونة �لغذ�ئية من والياتهم باإجتاه 
و�جلو�ر   �الإفريقي  �ل�صاحل  دول 
�أفاد  ح�صبما  وذلك  �صحيح،  و�لعك�س 
مطلع  توقيفهم  مت  مهربني   06 به 
�صهر مار�س �جلاري ب�صحر�ء �إميقزي 
800 كلم عن والية مترن��صت ، وت�صري 
�آخرين   03 �أن  �ملتوفرة،  �ملعطيات 
�إطار  يف  �لدولة  دعم  من  م�صتفيدين 
موؤ�ص�صات �صغرية جاري �لبحث عنهم 
عرب عدد كبري من �لنقاط �مل�صبوهة، 

�صلتهم  معلومات  ورود  بعد  وذلك 
باملجموعة �جلاري �لتحقيق معها  .

 من جانب �آخر ذكرت �مل�صادر ذ�تها 
قد   ، �ملخت�صة  �الأمن  م�صالح  �أن   ،
�ل�صنة  نهاية  مع  فتحت  قد  فتحت 
م�صدر  يف  �أمنيا  حتقيقا  �ملن�رشمة 
ورجل  مقاوال   19 لـ   فاح�س  ثر�ء 
�أكرث من  باأر�صدتهم  �أعمال ، �صبطت 
1700مليار �صنتيم ، وت�صري �ملعطيات 
�الأولية �ملتوفرة �أن من بني �ملوقوفني 
مقاولني   06 معهم،  �لتحقيق  �جلاري 
م�صبوقني ق�صائيا بتهمة دعم و�إ�صناد 
�جلماعات �الإرهابية �لتي تقف خلف 
�ملن�صاأة  ��صتهدف  �لذي  �العتد�ء 
بد�ئرة  تيقنتورين  مبنطقة  �لنفطية 
ما  وفق  �إيليزي  بوالية  �أمنا�س  عني 

�أوردته م�صادرنا �خلا�صة .
�ملخت�صة  �الأمنية  �للجان  �أن  ومعلوم 
و�جلرمية  �الرهاب  مكافحة  يف 
�لوقت   نف�س  يف  �ملكلفة  و  �ملنظمة 
دول  مع  �حلدودي  �ل�رشيط  مبر�قبة 
�أقل  وبدرجة  وتون�س  �لنيجر   ، مايل 
خا�صة  ن�رشية  تلقت  قد  موريتانيا 
و  �ملركبات  �أ�صحاب  هويات  حتدد 
كذلك �الأرقام �لت�صل�صلية �خلا�صة بها  
�لوطني  �لرت�ب  مغادرة  من  ملنعهم 

ح�صب �ملعلومات �ملتاحة  .
�أحمد باحلاج 

لدى  موقوفا  مهربا   14 �أفاد 
�لوطني  �لدرك  م�صالح 
ومديرية �أمن �جلي�س ببلديتي 
بوالية  وتينز�وتني  قز�م  عني 
مع  �حلدودية  مترن��صت 
ما  �أن  و�لنيجر،  مايل  دولتي 
بينهم  من  عن 20مهربا  يزيد 
وت�صاديني  وماليني  جز�ئريني 
كانو�  ونيجريني،  وكامريونيني 
�جلارية   �ل�صنة  خالل  متكنو� 
من تهريب 31 طنا من �ملو�د 
�ل�صاحل  دول  باجتاه  �لغذ�ئية 

�الإفريقي .
علمت »�لو�صط »، من م�صادر 
موثوقة �أن �ملحققني �الأمنيني 
على م�صتوى م�صلحة مكافحة 
�ملنظمة  و�جلرمية  �الإرهاب 
�لع�صكري  �لعملياتي  بالقطاع 
بوالية  تينز�وتني  لبلدية 
تو�صلو�  قد  كانو�  مترن��صت، 
مهربا   14 مع  �لتحقيق  خالل 

موقوفا لدى �مل�صالح �الأمنية 
�ملخت�صة بقرية توندرة بنف�س 
مهربا   20 متكن  �إىل  �لبلدية، 
ورعايا  جز�ئريني  بينهم  من 
�أفارقة ، خالل �ل�صنة �جلارية  
من تهريب 31  طن من �ملو�د 
و  �ملفوترة  غري  �لغذ�ئية 
�ل�صكر  �أ�صا�صا  يف  �ملتمثلة 
�ملعلبة  و�لطماطم  و�لزيت 
باال�صافة  حلظة  وحليب 
للعجائن و�ل�صاي باجتاه دولتي 
على  وبناء  و�لنيجر،  مايل 
فقد  �ملتوفرة،  �ملعطيات 
�صخ�صا   11 هوية  حتديد  مت 
�ملبحوث  جمموع  �أ�صل  من 
مذكرة  �إ�صد�ر  مت  �أين  عنهم، 
طرف  من  �صدهم  توقيف 
نهاية  مع  قز�م  عني  حمكمة 
ح�صبما  �لفارط،  �الأ�صبوع 

نقلت م�صادرنا .
�أحمد باحلاج 

فر�صت قو�ت �لأمن �مل�صرتكة رقابة �صارمة على 08 معابر حدودية بجنوب �لبالد �لكبري ،مو�ز�ة 
مع ذلك فقد مت �إح�صاء 07 �إرهابيني ين�صطون بال�صاحل �لإفريقي قامو� بت�صليم �أنف�صهم لدو�ئر 

�لخت�صا�ص �لأمنية خالل �ل�صنة �جلارية ح�صب �ملعلومات �ملتاحة .

مو�ز�ة مع �إقد�م 07 �إرهابيني على ت�صليم �أنف�صهم 

�أحمد باحلاج 

اجلي�ش ي�شدد الرقابة على 08 
معابر حدودية باجلنوب 

تتخبط �لعياد�ت �ملتعددة �خلدمات 
ببلديات �لطالب ودو�ر �ملاء وبن ق�صة 
جملة  ، يف  �لو�دي  بوالية  �حلدودية 
نتيجة  متناهية  �لال  �مل�صاكل  من 
�ملقدمة  �ل�صحية  �خلدمات  تدين 
�حلديث  دون  هذ�   ، �جلهة  ل�صكان 
�لن�صاء  يف  �أخ�صائيني  �نعد�م  عن 
حجم  فاقم  �لذي  �الأمر  و�لتوليد، 
معاناة �لن�صاء �حلو�مل �لالتي جتد  
�لوالدة على  �أنف�صهن مرغمات على 
حو�ف �لطرقات  . نا�صدت �لع�رش�ت 
من �لن�صاء �حلو�مل بالبلديات �لنائية 
و�يل  �لو�دي،  بوالية  و�حلدودية 
، من  �صعيد   بن  �لقادر  �لوالية عبد 
لدى  �لعاجل  �لتدخل  �رشورة  �أجل 
و�ل�صكان  �ل�صحة  مديرية  م�صالح 
حث  بهدف  �مل�صت�صفيات،  و�إ�صالح 
�ملر�كز  دعم  على  �الأخرية  هذه 

�ل�صحية مبقر�ت بلدياتهم باأطباء يف 
للتقليل  و�لتوليد،  �لن�صاء  �خت�صا�س 
وتكاليف  �لتنقل  معاناة  حجم  من 
�ل�صحية  باملر�فق  �لباه�صة   �لعالج 
متابعة  �ثناء  وذلك  �لوالية  بعا�صمة 
مر�حل �حلمل و�أثناء �الإجناب ، ويف 
من  كبري  عدد  قال  �صلة،  ذي  �صياق 
غالبية  �أن  �ملاء،  دو�ر  بلدية  �صكان 
�لن�صاء �حلو�مل �لالتي ينحدرن من 
�لدخل �ملحدود، عادة ما  فئة ذوي 
�أنف�صهن مرغمات على و�صع  يجدن 
و�صط  بالطريق  �جلدد  مو�ليدهن 
ظروف �إن�صانية مزرية طاملا �أحلقت 
�أ�رش�ر� ج�صيمة ب�صحة �الأم و�جلنني، 
�لعديد  طالب  �صلة،  ذي  �صياق  ويف 
�ل�صحة  �فتقار  من  �ملت�رشرين  من 
و�لتوليد  �لن�صاء  الأخ�صائي  �ملحلية 
�جلهاز  على  �الأول  �مل�صوؤول  من 

برجمة  ب�رشورة  بالوالية،  �لتنفيذي 
على  للوقوف  ميد�نية  زيارة  لهم 
و�الإهمال  �لت�صيب  مظاهر  تف�صي 
غالبية  طالت  �لتي  و�لالمباالة 
�ل�صالف  باجلهة  �ل�صحية  �ملر�فق 
ذكرها  . من جهتها، طالبت جمعيات 
مهتمة بال�صاأن �ل�صحي تن�صط حتت 
للمجتمع  �جلهوية  �لتن�صيقية  و�صاية 
�ملدين و �حلركة �جلمعوية باجلنوب 
�لو�صية،  �ل�صلطات  من  �ل�رشقي  
ب�رشورة فتح حتقيق يف م�صري 160 
من  للرفع  �ملر�صودة  �صنتيم  مليار 
�ملطلوبة  �ل�صحية  �لتغطية  حجم 
بالبلديات �ملذكورة، �لتي حتولت بها 
�ل�صحة �إىل هيكل بدون روح ح�صبما 
�جلمعيات  ممثلي  ل�صان  على  جاء 
�صكان  طالب  �آخر،  �صعيد   .  وعلى 
بوالية  �جلنوب  �أق�صى  بلديات 

و�ل�صكان  �ل�صحة  وزير  من  �لو�دي، 
�جلديد  �مل�صت�صفيات  و�إ�صالح 
�لتي  �الأطر�ف  يف  حتقيق  بفتح   ،
�ل�صارم  �لتطبيق  �إعاقة  خلف  تقف 
لتعليمات �حلكومة �لقا�صية باإر�صال 
قو�فل طبية ل�صكان �الأودية �لرعوية 
و�ملناطق �ملعزولة كل ثالثة �أ�صهر . 
جدير بالذكر �أن والية �لو�دي ، كانت 
�لقليلة  �ل�صنو�ت  خالل  �صجلت  قد 
ن�صاء    03 من  �أزيد  وفاة  �ملا�صية  
ب�صبب   ، جدد  مو�ليد   04 و  حو�مل 
 ، �ل�صحية  �ملتابعة  عو�مل  غياب 
�أرباب  من  بالعديد  دفع  �لذي  �الأمر 
�الأ�رش �إىل غلق �ملر�كز �ل�صحية يف 
بالظروف  للتنديد  منا�صبة  من  �أكرث 
�الأمهات  منها  تعاين  �لتي  �لكارثية 

�حلو�مل .
�أحمد باحلاج  

بالطالب �لعربي ودو�ر �ملاء بولية �لو�دي

.         �نعد�م �أخ�صائيي �لن�صاء و�لتوليد بالعياد�ت متعددة �خلدمات

الن�شاء احلوامل يلدن على حافة الطرقات

مع �لتحقيق يف ثر�ء فاح�ص لـ 19 مقاول و 
رجل �أعمال   

ح�صب ت�صريحات 14 مهربا موقوفا

التحقيق مع 27م�شتفيدا من لون�شاج 
باجلنوب لهم �شلة ب�شبكات التهريب

20مهربا نقلوا 31 طنا من املواد 
الغذائية نحو مايل و النيجر
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درك حا�صي �لفحل بغرد�ية

توقيف �شخ�شني �شبط بحوزتهما 1.5 كلغ من الكيف املعالج 
�أم�س م�صالح �لبحث  �أول  ليلة  متكنت 
�ملتنقلة  �القليمية  بالفرقة  و�لتحري 
�لفحل  بحا�صي  �لوطني  للدرك 
بغرد�ية  �ملنيعة  �الإد�رية  باملقاطعة 

ويتعلق  ب�صخ�صني  �الإطاحة  من   ،
�الأمر بكل من �ملدعو م.�أ و ج.ي يف 
�لع�رشينيات من �لعمر ، كانا على منت 
درجة نارية م�رشوقة ، و�أثناء �لتقرب 

�لتلم�س  باإجر�ء�ت  للقيام  منهما 
�لقانونية �صبط بحوزتهما 1.5 كلغ من 
د�خل  باإحكام  خمباأة  �ملعالج  �لكيف 
،ليتم م�صادرة  �لنارية  �لدر�جة  خز�ن 

�لكمية �مل�صبوطة وحتويل �ملوقوفان 
قبل  �صدهما  ق�صائية  ملفات  الإعد�د 
لدى  �جلمهورية  �أمام  وكيل  مثولهما 
و�صعيتهما  للنظر يف  �ملنيعة  حمكمة 

بتهمة �حليازة و�ملتاجرة باملخدر�ت 
بطريقة غري �رشعية .

�مل�صالح  تو��صل  تز�ل  ال  جهتها  من 
�لفحل  حا�صي  مبنطقة  �الأمنية 

�صلة  له  »ك.غ«  �ملدعو  مالحقة 
ح�صب  ذكرهما  �ل�صالف  باملوقوفان 

�ملعلومات �لو�ردة �إلينا .
 �أحمد باحلاج  



ال زالت مديرية النظافة و التطهري 
القمامة  رفع  عن  امل�س�ؤولة 
ببلدية  بلدية  مندوبية  ل12 
وقع  على  تعي�ش  الكربى،  وهران 
حيث  الت�سيري  �س�ء  و  التجاوزات 
جلنة  رفعته  الذي  التقرير  حمل 
اختفاء  ت�سجيل  احلقائق  تق�سي 
عدد من �ساحنات النظافة من ن�ع 
"ت�ي�تا" و التي مت اقتناء اأزيد من 
40 منها يف عهد املدير االأ�سبق " 
باإجراء  قام  قد  كان  الذي  و  ه"  ل 
احلظرية  عتاد  لتجديد  �سفقات 
مت  التي  ال�ساحنات  مقدمتها  يف 
االأخر  بع�سها  و  غالبيتها  اختفاء 
املندوبيات  حظائر  يف  مرك�ن 
بع�سها  تافهة  الأعطاب  البلدية 
فقط  مطاطية  عجالت  تنق�سها 
مبندوبتي  عليه  وقفنا  ما  ه�  و 

ال�سديقية و ب�عمامة .
مديرية  تتعاقد  الذي  ال�قت  يف 
مع  حاليا  التطهري  و  النظافة 
من  اخل�ا�ش  من   120 من  اأزيد 
القمامة،  رفع  �ساحنات  اأ�سحاب 
تبديد  و  للقان�ن  �سارخ  تعدي  يف 
ب�سهادة  العام  للمال  مك�س�ف 
و  احلاليني  املنتخبني  عديد 
يف  و  للملف،  املتتبعني  ال�سابقني 
ال�سياق ذاته تعجز حلد كتابة هذه 
لبلدية  املالية  امل�سالح  االأ�سطر 
املايل  املراقب  يف  ممثلة  وهران 
املالية  امل�ستحقات  ت�سديد  يف 
العاملني  �سيما  اخل�ا�ش  لع�رشات 
خالل �سنتي 2014 و 2015 ، جراء 
للبلدية  ال�سعبة  املالية  ال��سعية 

التي تعجز حاليا حتى على ت�سديد 
االقتطاعات و اال�سرتاكات املالية 
ال�طني  ال�سندوق  لدى  للعمال 
االأخري  هذا  االجتماعي  لل�سمان 
الذي يدين لها باأزيد من 23 مليار 
التجاوزات  تت�قف  ومل   . �سنتيم 
امتدت  بل  هنا،  الت�سيري  �س�ء  ،و 
العارف�ن  ي�سفها  �رشقة  حل�ادث 
ال�همية، وه�  باخلبايا بال�رشقات 
اأ�سهر   6 منذ  بالتحديد  وقع  ما 
التبليغ عن �رشقة كمية  عندما مت 
و  ال�ساحنات  اإطارات  من  معتربة 
ملديرية  التابعة  االإدارة  �سيارات 
التطهري و النظافة، يف ظل تعطل 
مت  التي  املراقبة  كامريات  جميع 
االأ�سبق  املدير  عهد  يف  تن�سيبها 
�سنة 2013، اأين بقي ملف ال�رشقة 
كتابة هذه  بالغم��ش حلد  ملف�فا 
االأ�سطر و حتى كامريات املراقبة 
حتديد  يف  ت�ساهم  مل  املعطلة 
ه�ية �سارق العجالت املطاطية .

�سبهات  ه�  لال�ستياء  املثري  و 
مل  فاملديرية  العام  املال  تبديد 
اإبرام  ط�يلة  �سن�ات  منذ  تعرف 
عتاد  تهيئة  و  الإن�ساء  �سفقات  اأية 
عدا  املركبات،  و  ال�ساحنات 
اإبرام  على  كلي  ب�سكل  االعتماد 
اتفاقيات مع جهات دعم و مت�يل 
بالذكر  جدير   . مرة  كل  يف  ذاتها 
من  اأزيد  اإختفاء  ت�سجيل  مت  اأنه 
اإنتزاعها  مت  اإ�سهارية  ل�حة   100
 " االآتية  البلدية  املندوبيات  من 
ب"احلا�سي،  ال�سهرية  ب�عمامة 
�سيدي  كنا�ستيل،  ال�سديقية، 
ب"بالط�"،  ال�سهرية  الب�سري 
هذه  اختفت  حيث  غريها"  و 
يف�ق  التي  االإ�سهارية  الل�حات 

�سنتيم  ملي�ن   200 ال�احدة  �سعر 
و التي بيعت يف ال�س�ق ال�س�داء و 
بيعت  حديدية  لقطع  حت�يلها  مت 
الرتكي  ال�سلب  و  احلديد  ملركب 
اجلزائري مبنطقة �سهايرية �رشقي 
وهران مببالغ مالية معتربة قدرتها 
ذات امل�سادر مبليار و 200 ملي�ن 
اأ�سهر املا�سية. و  �سنتيم خالل 3 
والية  وايل  فاإن  اإ�ستنادا مل�سدرنا 
وهران م�ل�د �رشيفي عقب تلقيه 
للتقارير ال�س�داء كلف االأمني العام 
باإيفاد جلنة حتقيق عاجلة، �سيما 
�سابا من  اإحتجاج نح� 120  عقب 
لرفع  "اأون�ساج"  �ساحنات  مالك 
برحيل  طالب�ا  الذين  و  القمامة 
بجملة  اإتهم�ه  و  املندوبية  مدير 
من االإتهامات، و املتمثلة يف �س�ء 

من  حرمهم  الذي  االأمر  الت�سيري 
�سداد م�ستحقاتهم املالية العالقة 
لكل من �سنة 2014 و 2015 و �سنتي 
2018 و بداية �سنة 2019 اجلارية.

املايل  املراقب  رف�ست  حيث 
م�ؤخرا  تعينها  مت  التي  اجلديدة 
على  اأحيلت  التي  لل�سابقة  خلفا 
التقاعد، التاأ�سري على ال�ثائق من 
على  احل�س�ل  من  متكينهم  اأجل 
م�ستحقاتهم املالية العالقة، نظرا 
ل�ج�د خلط يف قائمة امل�ستفيدين 
حيث قامت اإدارة املندوبية ب��سع 
املجمد  قائمة  �سمن  م�ستفيدين 
يف  ت�سبيقهم  و  معهم  التعامل 
اإق�ساء  ال�سداد املايل يف حني مت 
امل�سنفني �سمن القائمة املقب�لة 

ملفاتهم.

علمت اأم�س "الو�صط "من م�صادر مطلعة اأن جلنة حتقيق اأوفدها االأمني العام لوالية وهران، ملديرية التطهري و النظافة 
التابعة لبلدية وهران قد اأنهت مهامها و رفعت تقريرا لكل من امل�صوؤول التنفيذي االأول مولود �صريفي ، هذا يف الوقت الذي 

يلوح فيه مدير املندوبية �صالح عياد باال�صتقالة من من�صبه ب�صبب ال�صغوطات امل�صلطة عليه على حد تعبريه من �صمنها 
االحتجاجات املتكررة للعمال و اأ�صحاب �صاحنات جتميع القمامة اخلوا�س .

مديرية التطهري و النظافة ببلدية وهران

م�صري جمهول لكمية معتربة من العجالت املطاطية و تعطيل لكامريات املراقبة

 اأ بن عطية

حديث عن اختفاء 40 �شاحنة 
؟ القمامة  "تويوتا" لرفع 

لعدم توفر قطاع غيارها الذي ي�صتورد من بلجيكا 

قبل 15 اأفريل اجلاري بوهران

ر�صد 2 مليون �صنتيم لتحفيز االأئمة

20 حافلة تتحول ل"خردة" بحظرية موؤ�ش�شة النقل 
احل�شري "اإيطو" بوهران

�شب منحة قفة رم�شان يف 
ح�شابات 66 األف معوز 

م�ل�د  وهران  وايل  ت�عد 
و   26 البلديات  روؤ�ساء  �رشيفي 
روؤ�ساء الدوائر الت�سعة بح�ساب 
ت�سجيل  حال  يف   ، ع�سري 
خالل  اإختالالت  و  جتاوزات 
عملية �سب منحة قفة رم�سان 
يف احل�سابات الربيدية اجلارية 
للمع�زين، و �سدد �رشيفي على 
لقاء  خالل  مداخلته  هام�ش 
اأم�ش،مبقر  اأول  م�ساء  عقد 
التكفل  �رشورة  على  ال�الية 
اجليد بفئة املع�زين و ال�رشائح 
ال�سهر  خالل  للمجتمع  اله�سة 
املتحدث  اأ�سدر  و  الف�سيل، 
ت�سدد  اللهجة  �سديدة  تعليمات 
على �رشورة �سب املبلغ املايل 
للمنحة املقدر ب 6000 دج يف 
عائلة  األف   66 نح�  ح�سابات 

مع�زة مت ت�سجيلها ب�هران .
وخالل تدخله األزم وايل ال�الية 
ب�رشورة �سخ املبالغ املالية يف 
اإبتداء  امل�ستفيدين  ح�سابات 
و   ، اجلاري  ال�سهر  من   15 من 
التالعب  اأو  التاأخر  من  حذر 
باتخاذ  ت�عد  كما  العملية  يف 
اإجراءات ردعية يف حال ت�سجيل 
�سكاوي  تلقيه  اأو  جتاوزات  اأي 
اإن  �سيما  امل�اطنني،  قبل  من 
من  بحرمانهم  االأمر  تعلق 
بعدم  مت�عدا  املالية  االإعانة 
املرة  هذه  ت�ساحمه  ت�ساهله 
اخلروقات  و  التجاوزات  مع 
و�س�ل  �رشورة  على  م�ؤكدا   ،
مل�ستحقيها  املالية  االإعانات 
حتى  �سفافية  ونزاهة   يف 
حاجياتهم  اإقتناء  من  يتمكن�ا 
البلديات  روؤ�ساء  دعا  .كما 
مبادرات  تنظيم  اإىل  والدوائر 
ال�سهر  خالل  بهم  خا�سة 
الف�سيل كتحفيز االأئمة يف اإلقاء 
اإىل  م�سريا  امل�سجدية  اخلطب 
تخ�سي�ش مبلغ قدره 20 األف دج 
لكل اإمام خالل ال�سهر الف�سيل 

كتحفيز من قبل ال�الية .
املايل  املبلغ  بلغ  قد  و  هذا 
رم�سان  قفة  لعملية  املخ�س�ش 
دج،  ملي�ن  نح�  660  ب�هران 
الت�سامنية  العملية  اإطار  يف 

الذي  الف�سيل  بال�سهر  اخلا�سة 
�س�ى  عنه  يف�سلنا  يعد  مل 
املبلغ  .وه�  قليلة جدا   اأ�سابيع 
 66 زهاء  منه  �ست�ستفيد  الذي 
اإح�ساوؤها  مع�زة مت  عائلة  األف 
ال�سنة  هده  مت  اأن  بعد  خا�سة 
الطرود  ا�ستبدال  اإجراء  اإتخاذ 
يف  ت�سخ  مالية  مببالغ  الغذائية 
الربيدية  امل�ستفيدين  ح�سابات 
عرب  �سحبها  يتم  التي  اجلارية، 
قيمة  وتقدر  الربيد  مراكز 
من�ها  دينار.   6000 ب  املبلغ 
وال�الية  البلديات  مب�ساهمة 
حت�سيل  يف  الزكاة  �سندوق  و 
حيث  الذكر  ال�سالف  املبلغ 
املر�س�د  املايل  الغالف  يقدر 
األف   28 من  باأكرث  البلديات  من 
 30 يغطي  اأن  �ساأنه  من  ما  دج  
األف م�ستفيد فيما يقدر الغالف 
وزارة  من  املخ�س�ش  املايل 
األف   23 من  باأكرث  الت�سامن 
دينار  يغطي 3916 م�ستفيد  اما 
بالن�سبة للغالف املايل املر�س�د 
فيقدر  ب  ال�الية  قبل  من 
اأن  �ساأنه  من  ما  دج  ملي�ن   70
م�ستفيد.  ف�سال   11657 يغطي 
ال�س�ؤون  مديرية  م�ساهمة  عن 
اآالف   10 ب  واالأوقاف  الدينية 
اإىل  اإ�سافة  غدائي   طرد 
م�ساهمة اجلمعيات ،و ال�رشكات 
على  االإقت�سادية  وامل�ؤ�س�سات 
 " "�س�نطراك  �رشكة  غرار  
مطاعم  يخ�ش  وفيما  وغريها 
ال�الئي  املدير  �رشح  الرحمة 
طب  تلق�ا  15  باأنهم  للقطاع 
قبل  من  الرحمة   مطاعم  لفتح 
خالل  واملح�سنني  اجلمعيات 
على  نحن  الذي  رم�سان  �سهر 
اإىل  م�سريا  منه  و�سيكة  مقربة 
تعكف  والئية   جلنة  تن�سيب 
مراقبة  و  الطلبات  درا�سة  على 
املطاعم من حيث معاينة مدى 
اإحرتام معايري ال�سحة والنظافة 
وبناء على  داخل هذه املطاعم 
املعاينة يتم منح رخ�سة لفتحها 
و اإفطار ال�سائمني من املع�زين 

وعابري ال�سبيل .
 اأ بن عطية

ال زال قطاع النقل بعا�سمة الغرب وهران 
لل��س�ل  التحديات،  من  العديد  ي�اجه 
اجليد  الن�ع  �سمن  عم�مية  خدمة  اإىل 
الزب�ن،  اإر�ساء  �ساأنه  من  الذي  الراقي  و 
العم�مية  امل�ؤ�س�سة  حظرية  ت�سهد  حيث 
"اإيط�"  �سبه احل�رشي  و  للنقل احل�رشي 
احلجم  من  حافلة   20 من  الأزيد  تكد�سا 
قطع  ت�فري  عدم  و  تعطلها  جراء  الكبري 
ال�قت  يف  للخدمة  جمددا  لتع�د  غيارها 
البلديات  من  العديد  فيه  تعي�ش  الذي 
نقل  اأزمة  منها  ال�رشقية  �سيما  ب�هران 
النقل  لها يف طي معاناة  خانقة مل ت�سفع 
الدرا�سة  مقاعد  لبل�غ  و�سيلة  ت�فري  و 
خالل  �سيما  العمل  اأماكن  اأو  باجلامعة 

امل�سائية يف  و  االأوىل  ال�سباحية  الفرتات 
تف�سيلهم  و  اخل�ا�ش  الناقلني  تعنت  ظل 
امل�ؤ�س�سات  و  ال�رشكات  عمال  نقل 
الفرتات  العم�مية و حتى االأجنبية خالل 

الزمنية التي مت ذكرها �سالفا .
و ح�سب ذات امل�سدر العمايل فاإن ال�سبب 
يع�د  حافلة   20 نح�  ركن  وراء  الرئي�سي 
التي  و  الثمن  الباهظة  غيارها  قطع  اإىل 
ال ميكن ت�فريها اإال عن طريق االإ�سترياد 
ال�سعبة،  بالعملة  و  بلجيكا  دولة  من 
اخلط�ط  من  عدد  اختفاء  يف�رش  ما 
باالأحياء  �سيما  احل�رشي  بالنقل  اخلا�سة 
اأو  وهران،  ب�رشق  ال�سكنية  املجمعات  و 
ت�قفها ب�سكل منتظم على غرار خط 16 

لغاية  ببالط�  القطار  يربط حمطة  الذي 
و�س�ال عند منطقة عني  "�س�ب�"  منطقة 
اإ�ستالم  ال�سانيا،لغاية  ببلدية  البي�ساء 
امل�ؤ�س�سة بحافالت من ن�ع "مر�سيد�ش" 
طرف  من  ال�سفقات  على  التاأ�سري  بعد 
االإجراءات  ونف�ش  العم�مية  ال�سلطات 
تتخذ اأي�سا لتمكني  ال�رشكة من احل�س�ل 
على �سفقات �رشاء  قطع غيار اأ�سلية وفق 
دفرت ال�رشوط  وهي ال�سفقة التي تخ�سع 
للتاأ�سري من اجلهات ال��سية وح�سب عمال 
املركبات  من  مهم  عدد  فان   امل�ؤ�س�سة 
ل�سيانة  وبحاجة  االأعطاب  من  ت�ستكي 
دورية  الأ�سباب عدة  نتيجة تده�ر بع�ش 
املحاور الطرقية  واأي�سا ا�ستعمال الزي�ت 

مع ا�ستحالة عمل هذه املركبات ب�ا�سطة 
قطع غيار تباع بال�س�ق ال�طنية والتي تزيد 
من ت�رشرها  .واأمام نق�ش عدد حافالت 
التي  امل�سارات   من  العديد  يف  ايط� 
تتطلب ت�فر خدمة النقل العم�مي لط�ل 
بني  الرابطة  غرار اخلط�ط  على  الرحلة 
و�سط املدينة و القطب العمراين اجلديد 
كخط p1و11   ال�سباح  حي  و  ببلقايد  
باالأحياء  القاطنني  ال�سكان  مطالب  فان 
مع  ي�ميا  تتزايد  خ�س��سا  ال�رشقية 
حافالت  على  الرتحيل  عمليات  ت�ا�سل 
النقل العم�مي التي ال تت�قف ملدة ط�يلة 

مبحطات الت�قف الرئي�سية . 
اأ بن عطية   
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مركز امل�ستقبل للأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

التجارة  تلك  على  بال�سيطرة  ويقوم 
لها  والتموين  الإمداد  خطوط  وتوفري 
وجماعات  النظامية  اجليو�ش  يف  �سباط 
عك�ست  وقد  النافذة.  امليل�سيات  يف 
رجال  بني  التناف�ش  ت�ساعد  التجارة  هذه 
على  القائمة  للنظم  الداعمني  الأعمال 
عليهم  يطلق  فيما  اخلردة  ت�سنيع  اإعادة 
»اأمراء احلرب«، وانتعا�ش جتارة التهريب 
عرب احلدود الرخوة، وتعزيز قوة و�سطوة 
تدهور  ومواجهة  امل�سلحة،  امليل�سيات 
واإعادة  الداخلية،  القت�سادية  الأو�ساع 

اإعمار تدريجية للمدن املنهارة.
وقد اأفرزت املوجة الراهنة من ال�رصاعات 
امل�سلحة العربية ت�سكل اقت�ساديات ظل، 
تعمل يف جتارة »خملفات احلرب«، ل �سيما 
وب�سفة خا�سة  التحتية،  البنى  انهيار  بعد 
بقايا  وجود  عن  ف�ساًل  الكهرباء،  قطاع 
والثقيلة،  واملتو�سطة  اخلفيفة  لالأ�سلحة 
وهو ما يتزامن مع �سعف اأو غياب الرقابة 
الأمنية وقوة الف�سائل امل�سلحة، على نحو 

ما تو�سحه النقاط التالية:

اأمراء احلرب:

الأعمال  رجال  بني  التناف�ش  ت�ساعد   -1
من  املقربني  بني  برز  مثلما  املوالني: 
النظام ال�سوري، الذين ت�سابقوا على عملية 
اخلردة،  احلديد  ت�سنيع  واإعادة  �رصاء 
الذي يتم جتميعه من املناطق التي جنح 
عليها  ال�سيطرة  ا�ستعادة  يف  الأ�سد  نظام 
وتنظيم  امل�سلحة  املعار�سة  ف�سائل  من 

معارك  بعد  الن�رصة«،  و«جبهة  »داع�ش« 
عنيفة، على نحو قاد اإىل التدمري الكامل 
املناطق،  تلك  من  للكثري  الكامل  �سبه  اأو 
مثلما حدث يف اأحياء حلب وحم�ش وخميم 
الريموك لالجئني الفل�سطينيني يف جنوب 
على  �سابط  كل  ي�رصف  حيث  دم�سق، 
اجلي�ش  عنا�رص  وينفذ  بعينها  قطاعات 

اأوامر ال�سابط امل�سئول عن القطاع.
وميثل ذلك التوجه امتداًدا ملا يعرف يف 
اأى  بـ«التعفي�ش«،  العربية  الإعالم  و�سائل 
�رصقة الأثاث، التي ظهرت خالل �سنوات 
احلرب الثماين، ل �سيما بعد قيام عنا�رص 
من اجلي�ش النظامي ال�سوري وامليل�سيات 
لأثاث  منظمة  نهب  بعمليات  له  التابعة 
املنازل التي يتم ال�سيطرة عليها من جديد 
عن  ف�ساًل  والبلدات،  القرى  من  عدد  يف 
اأبواب ونوافذ الألومنيوم واأ�سالك  جتميع 
التي  احلديد  ق�سبان  وكذلك  النحا�ش 
املدمرة  الأ�سقف  من  ا�ستخراجها  يتم 
والأبنية املنهارة، وحتميلها على �ساحنات 
ل�سهر  بعد وزنها وترحيلها من املنطقة، 

احلديد وت�سنيعه لإعادة ا�ستخدامه.
وت�سري الكثري من امل�سادر الإعالمية اإىل 
اأن عمليات بيع احلديد اخلردة تتم ل�سالح 
ح�رصي،  ب�سكل  الدولية«  »حم�سو  �رصكة 
وترافق عملية نقل احلديد �سيارات تاأمني 
من قوات اجلي�ش واأجهزة الأمن، اإىل جانب 
والتحميل  الوزن  عمليات  على  م�رصفني 
واإي�سال تلك ال�ساحنات اإىل معمل احلديد 
عدرا  منطقة  يف  ال�رصكة  بتلك  اخلا�ش 
لتتم  ال�سمايل،  دم�سق  بريف  ال�سناعية 
اإعادة الت�سنيع من جديد، على نحو ي�سهم 
يف حتقيق اأرباح طائلة لالأفراد الداعمني 
للنظام. فقد ارتفع �سعر طن احلديد الذي 
ي�ستخدم يف البناء، ح�سب بع�ش التقارير، 

 340 اإىل   2010 عام  يف  لرية  األف   45 من 
األف لرية يف عام 2019. 

يف  احلديد  �سعر  ارتفاع  تف�سري  وميكن 
�سوء توقف العديد من م�سانع احلديد يف 
�سوريا خالل �سنوات احلرب الثماين، بعد 
ت�رصرها ب�سكل كبري، وارتفاع �سعر �رصف 
العقوبات  عن  ف�ساًل  اللرية،  اأمام  الدولر 
تفر�سها �رصكات غربية  التي  القت�سادية 
وعربية على احلكومة ال�سورية. ويف هذا 
اأمني  حم�سو  حممد  ا�سم  يربز  ال�سياق، 
�رص غرفة جتارة دم�سق واأمني �رص احتاد 
جمل�ش  وع�سو  ال�سورية  التجارة  غرف 
اأمريكية  لعقوبات  تعر�ش  الذي  ال�سعب 
الوزراء  رئي�ش  اأ�سدر  والذي  واأوروبية، 
ال�سوري ال�سابق وائل احللقي، يف دي�سمرب 
ال�سوري  املجل�ش  باإن�ساء  قراًرا   ،2015

للمعادن وال�سلب برئا�سته.

مافيا التهريب:  

احلدود  عرب  التهريب  جتارة  انتعا�ش   -2
الرخوة: على نحو ما تعك�سه، على �سبيل 
على  البقاعية  عر�سال  بلدة  املثال، 
ترتبط  ال�سورية، حيث  اللبنانية-  احلدود 
دم�سق  بريف  القلمون  منطقة  مع  البلدة 
الأمر  الوعرة،  اجلبلية  الطرق  من  ب�سبكة 
الذي �سهل عمليات التجارة غري ال�رصعية 
اأ�سناف  ومنها  الب�سائع  اأنواع  ملختلف 
متعددة من املعادن كالنحا�ش والألومنيوم 
واحلديد، اإذ يتم جمعها من فرز النفايات 
نتيجة  املهدمة  البيوت  اأنقا�ش  من  اأو 
من  اخلردة  وتنقل  ال�سوري،  ال�رصاع 
احلدودية  املناطق  اإىل  ال�سوري  الداخل 
جتاه  �سحنها  ويعاد  و�سوريا،  عر�سال  بني 

بع�ش املرافئ اللبنانية، لإعادة ت�سنيعها.
اخلردة،  تهريب  جتارة  ازدهرت  كما 
والغ�سالت  ال�سيارات  خردة  وخا�سة 
عنها  ال�ستغناء  مت  التي  املنازل  واأجهزة 
يف ليبيا بعد �سقوط نظام معمر القذايف، 
اأن  اإىل  اإعالمية  و�سائل  عدة  ت�سري  حيث 
اإىل  اخلردة  من  اأطناًنا  تنقل  ال�ساحنات 
ميناء  وحتديًدا  ال�سمال،  مدن  موانئ 
يف  وبيعها  ل�سحنها  متهيًدا  م�رصاتة 
جهاز  عرب  ال�سياق،  هذا  ويف  اخلارج. 
املخابرات الليبية التابع حلكومة الوفاق، 
يف 27 اإبريل 2017، عن ا�ستنكاره لل�سمت 
املطبق من ال�سلطات اإزاء ازدهار تهريب 
اعتربه  الذي  البالد  خارج  اإىل  اخلردة 
»اإن  واأ�ساف:  القومي«،  لالأمن  »تهديًدا 
البالد تعاين من انهيار لالقت�ساد والعملة 
الليبيني  ت�ستهدف  موؤامرة  وفق  و�سياعها 
وقوتهم بهدف جتويعهم يف وقت تنهب فيه 

خريات البالد ويتم تهريبها للخارج«.

دولة موازية: 

امليل�سيات  و�سطوة  قوة  تعزيز   -3
ف�سائل  حالة  تعك�سه  ما  وهو  امل�سلحة: 
جتني  التي  العراق  يف  ال�سعبي«  »احل�سد 
احلرب  خملفات  جتارة  من  طائلة  اأموالً 
من  حتريرها  مت  التي  املناطق  يف 
ت�ستوىل  بحيث  »داع�ش«،  تنظيم  �سيطرة 
ميكن  اأو  للت�سغيل  �ساحلة  معدات  على 
اأ�سواق اخلردة، مثل  وبيعها يف  اإ�سالحها 
املتهالكة  والأ�سلحة  املحطمة  ال�سيارات 
الكهرباء  ومولدات  املياه  و�سهاريج 
واإطارات النوافذ، ويتم �سهرها بعد ذلك 
لال�ستخدام يف مواد البناء، ويذهب بع�سه 
واملحافظات  العراق  كرد�ستان  اإقليم  اإىل 
اأطنان  حتولت  اأخرى،  بعبارة  اجلنوبية.  
املناطق  يف  )ال�سكراب(  اخلردة  املعادن 
اإىل  »داع�ش«  �سيطرة  حتت  كانت  التي 
م�سدر ثروة لـ«احل�سد ال�سعبي« عرب بيعها 
يف املناطق الكردية مقابل �سعف ال�سعر 
بالقيام  التجار  من  ملجموعة  ال�سماح  اأو 
للمرور  الأرباح  من  ح�سة  مقابل  بذلك 
ت�رصف  كما  عليها.  ت�سيطر  مناطق  عرب 
على  الإيراين  الثوري  احلر�ش  ميل�سيا 
عمليات نقل احلديد من العراق اإىل اإيران 
والإجتار فيها، حيث تدخل هذه الكميات 
احلديد  ق�سبان  �سناعة  يف  اخلردة  من 
التي ت�ستخدم يف البناء و�سناعة ال�سيارات 
اإىل  بيعها  اإيران  تعيد  ثم  ومن  والأ�سلحة، 

العراق باأ�سعار باهظة.

م�سخات مالية:

القت�سادية  الأو�ساع  تدهور  مواجهة   -4
دول  يف  ال�سكان  بع�ش  ا�سطر  الداخلية: 
عديدة اإىل العمل يف جمع اخلردة لظروف 

العوز القت�سادي، بعد غياب الدخل لكثري 
منهم، وت�رصب الطالب من مراحل التعليم 
اخلردة  مع  التعامل  يتم  كما  املختلفة. 
القدمية من قبل عدد من امل�ستهلكني يف 
كو�سيلة ملواجهة  العربية  ال�رصاعات  بوؤر 
وم�ساعب  الأ�سعار  وغالء  ال�سيولة  �سح 
العمل  فر�ش  قلة  ظل  يف  خا�سة  احلياة 
اإدارات  قبل  من  اخلدمات  توفري  و�سعف 
تغطية  عن  ف�ساًل  هذا  املحافظات. 
الفاعلني  بح�سول  اخلا�سة  النفقات 

امل�سلحني ما دون الدولة على الأ�سلحة.

اإعمار مناطقي:

ي�سري  املنهارة:  املدن  اإعمار  اإعادة   -5
مواد  اأن  اإىل  الأدبيات  يف  رئي�سي  اجتاه 
احلكومات  بع�ش  جانب  من  ت�سهم  البناء 
يف اإعمار عدد من املناطق دون النتظار 
اأطراف  بني  ممتدة  �سيا�سية  لت�سويات 
واإقليميني.  حمليني  ال�رصاع  يف  متعددة 
على  بال�سيطرة  تتعلق  ل  فامل�ساألة 
يف  الإعمار  اإعادة  مرحلة  يف  القت�ساد 
ما  بقدر  والعراق،  �سوريا  داخل  مناطق 
ا اإىل اإعادة بناء الأحياء ال�سكنية  ت�سري اأي�سً
لتوجيه ر�سالة اإىل الداخل واخلارج مفادها 
اإعادة تدوير العجلة من جديد، على نحو 
�سواء  والعراق،  �سوريا  حكومتا  تفعله  ما 
القوى ل�سالح اجليو�ش  توازنات  بعد تغري 
الإرهاب  تنظيمات  دحر  اأو  النظامية، 
حني  يف  »داع�ش«.  مثل  للحدود  العابر 
يرى اجتاه اآخر يف الأدبيات اأن نق�ش مواد 
عراقية  مناطق  يف  احلديد،  مثل  البناء، 
على غرار املو�سل، اأدى ب�سورة كبرية اإىل 
توقف اأن�سطة اإعادة البناء يف تلك املدينة 
وغريها من املدن ال�سنية الأخرى، ب�سكل 

اأثر على حالة ال�ستقرار فيها.

جتارة رائجة:

خال�سة القول، اإن ال�رصاعات اأو �ساحات 
عدة،  عربية  دول  �سهدتها  التي  احلرب 
املا�سية،  الثماين  ال�سنوات  مدى  على 
بالأحرى  اأو  م�سالح  جماعات  اأفرزت 
جتارة  يف  متخ�س�سة  اقت�سادية«  »مافيا 
دقيقة،  تخ�س�سات  ظهرت  بل  اخلردة، 
مكيفات  اأو  الثالجات  مع  تتعامل  كالتي 
لها  املنظم  النهب  بعد  الأثاث  اأو  الهواء 
حواجز  اأو  الأجنبية  ال�رصكات  معدات  اأو 
اجلهات  هذه  تن�سط  حيث  الطرقات، 
ال�رصاع،  مناطق  تربط  التي  املعابر  عرب 
تباع  وقد  القائمة.  النظم  بدعم  وحتظى 
احلديد  م�سانع  من  لعدد  اخلردة  هذه 
لبع�ش  تهريبها  يتم  اأو  املحلية،  وال�سلب 
وغريها،  واإيران  لبنان  مثل  اجلوار  دول 
حيث تعترب ثروة معدنية ت�ستغلها خمتلف 

الأطراف يف بوؤر ال�رصاعات. 
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خملفات احلرب:

كيف تعك�س »جتارة اخلردة« اقت�ساديات 
ال�سراعات امل�سلحة العربية؟

ت�سري جتارة اخلردة- الناجتة عن حطام ال�سيارات 
وقطع الطائرات املفخخة والدبابات املتهالكة والقذائف 

الفارغة والأ�سلحة املخربة والكابلت الكهربائية 
املدمرة والأدوات النحا�سية التالفة والأواين املنزلية 
القدمية والرباميل املعدنية والأنابيب النفطية- يف 

بوؤر ال�سراعات امل�سلحة يف �سوريا والعراق واليمن 
وليبيا، اإىل تبلور اقت�ساديات متكاملة، متر مبراحل 

خمتلفة من نقل خملفات احلرب يف املناطق املدمرة اإىل 
مراكز التجميع ثم اإىل م�سانع التذويب. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية

والية ورقلة
دائرة �سيدي خويلد
بلدية عني البي�ساء

مكتب اجلمعيات
رقم : 03/2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتاأ�سي�س جمعية حملية

مبقت�صى القانون 06/12 املوؤرخ ي 18 �صفر 1433 املوافق 
12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم : 03/24 
/ 2019 ت�صليم و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية حملية ذات 

طابع تربوي امل�صماة :
جمعية : اأولياء التالميذ ابتدائية ال�صيخ املقراين 01 بال�صط

الكائن مقرها بـ : ابتدائية ال�صيخ املقراين 01 بال�صط

لرئي�س اجلمعية ال�صيد جعفور عامر
تاريخ ومكان االزدياد : 1962/10/03بورقلة

 العنوان : ال�صط عني البي�صاء –ورقلة -

ANEP N°:  2019/04/03:الو�سط

الو�سط:2019/04/03الو�سط:2019/04/03الو�سط:2019/04/03

اجلمهورية  اجلزائرية  الدميقراطية
  الديوان العمومي للمح�رصة الق�صاية

اال�صتاذة  معزوز نبيلة
حم�رصة ق�صائية  لدى  جمل�س ق�صاء تيبازة 36 جتزئة  قما�س ال�رصاقة

حم�سر ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع
 تعلن  املح�رصة  الق�صائية  املوقعة  ادناه انه   تنفيذا  ال�صند التنفيدي  املتمثل  يف احلكم  ال�صادر  عن  حمكمة  ال�رصاقة  الق�صم  التجاري  
البحري  موؤرخ يف   07/10/2013  حتت رقم الفهر�س   04501/13  ممهور بال�صيغة التنفيذية  امل�صلمة  بتاريخ  2014//22/07 حتت رقم  04/14     
بعد االطالع على  امر احلجز التنفيذي  على  عقار  املوؤرخ يف 05/03/2016    ق�صية  رقم   3921/16    الفهر�س رقم   بعد االطالع على جدول  

ال�رصيبة  العقارية  يف 05/03/2019
 بعد االطالع على ال�صهادة  ال�صلبية  املوؤرخة يف 27/11/2018

 بعذ االطالع علي  تقرير اخلربة  املودعة  لدى امانة  �صبط  املحكمة  بتاريخ 17/01/2019 حتت رقم 66/2019 
 فقد مت ايداع دفرت �رصوط  البيع  املعدة  من قبلنا  بامانة  �صبط  حمكمة ال�رصاقة  بتاريخ 21/03/2019 حتت رقم، 03/2019

 واملوؤ�رص  عليها  من قبل  رئي�صة  امناء  ال�صبط  ملحكمة  ال�رصاقة  وذلك  ب�صان بيع  العقار املحجوز باملزاد العلني 
 لفائدة  ال�صيد  عيمر عمر 

ال�صاكن  ب حي القدماء  املجاهدي  رقم 07 ج�رص ق�صنطينة اجلزائر
 �صد كمال علي  ال�صاكن  ب  حي الزيتونة  رقم 21  وادي الرمان  بلدية العا�صور 

 التعيني   العقار عبارة  عن قطعة  ار�س  للبناء  كائنة  ببلدية  درارية  باملكان  امل�صمى  حي الزيتون  واملقدر م�صاحتها  ب  429،25  م  وحتمل  رقم 
21  من خمطط التجزئة  ماأخوذة من م�صاحة  اكرب منها  تقدر  ب  021هكتار و 175و20    �صنتيمرت وهي  حمدودة  مبايلي :

 من ال�صمال  بطريق  من اجلنوب بطريق احلي  ومن ال�رصق  بطريق  احلي  ومن  الغرب  بلقطعة  رقم 20  القطعة  م�صيد عليها بنايتني 
 وان  ال�صعر  االفتتاحي  للعقار حمل  البيع  قد حدد  من قبل اخلبرية  الق�صائية  مببلغ  يقدر  ب  33457372400 ثالثة  مائة واربعة  وثالثون  مليون  
وخم�صامائة  وثالثة  و�صبعون الف  وم�صبعمائة  واربعة وع�رصون  دينار جزائري   وانه مت  حتديد  جل�صة  االعرتا�صات  ليوم  الثالثاء املوافق  
ل 30/04/2019 بتحكمة  ال�رصاقة  على ال�صاعة  العا�رصة  �صباحا ،10h  وانه  مت حتديد جل�صة  البيع  باملزاد  العلني  لليوم االحد  املوافق  ل   

02/06/2019 ،قاعة  رقم و   02 على ال�صاعة  التا�صعة  �صباحا. 
ملزيد  من املعلومات  يرجى  االت�صال  مبكتب  املح�رصة  الق�صاية  بالعنوان  والرقم  املدون اعاله .

الو�سط:2019/04/03
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بقلم : �سامي اإبراهيم فودة 

املاجدات  اأخواتي  الأماجد  اإخوتي 
الثابتني  ال�صابرين  ال�صامدين  رفاق دربي 
املتمر�صني يف قالع الأ�رس,اأعزائي القراء 
اليوم  ب�صدده  اأنا  فما  الأفا�صل  اأحبتي 
حالت  اخطر  على  ال�صوء  ت�صليط  هو 
الفتاكة  بالأمرا�ض  امل�صابني  الأ�رسى 
والذين  الإ�رسائيلي  الحتالل  �صجون  يف 
واحلقيقي  البطيء  املوت  يواجهون 
ب�صكل يومي وجميعهم يعانون من ظروف 
وال�صعوبة,  ال�صوء  بالغة  واعتقاليه  �صحية 
وغالبيتهم يعانون من ال�صلل,ويتنقلون على 
اأ�رسى  على  متحركة,ويعتمدون  كرا�صي 
اآخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية ويعترب 
الفل�صطينيني امل�صابني  الأ�رسى  ابرز  من 
ال�صحية  وحالته  موقدة  من�صور  الأ�صري 
الإهمال  �صيا�صة  نتيجة  للغاية  حرجة 
ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  وا�صتهتار  الطبي 

بحياته.. 
هو الأ�صري/ من�صور موقدة ال�صهيد احلي 
تعتلي  ربيعاً,والذي  وخم�صون  الواحد  ابن 
مدار  على  ال�صجون  اأ�صوار  �رساخاته 
جربوت  وظلم  الإ�صابة  اأمل  من  ال�صاعة 
املر�صى  الأ�رسى  اأقدم  ال�صجان,ويعترب 
م�صت�صفى  بعيادة  ت�صمى  فيما  القابعني 
اأو  املوتى  ثالجة  الإ�رسائيلي)  الرملة 
الأ�صعب  النموذج  ويعد  الأحياء(  مقربة 
للحالت املر�صية اخلطرية املوجودة يف 
لالإهمال  تتعر�ض  والتي  الحتالل  �صجون 
ر�صا�صات  بعدة  اإ�صابته  بعد  الطبي 
معدته  َق  لتُمِزّ بطنه  اإىل  ّوبت  �صُ الأوىل 
لت�صل  اأح�صاءه  اخرتقت  ومثانته,والثانية 
اإىل عموده الفقري م�صّببًة له �صلاًل ِن�صِفًيّا 
حمكوما  حو�صه,  على  ر�صت  والأخرية 
عليِْه باإكماِل ما تبقى من عمِره يف مقربة 
الّرملة مبعدةٌ بال�صتيكية وكي�صان متدليان 
الآخر  و  البول  بطنه,اأحدهما يحمُل  على 
يحمل الرُباز,وِرجالن عاطلتان عن العمل 

حممولتان على ُكر�صي متحرك...
وا�صحة  ومماطلة  طبي  اإهمال  يرافقها 
اإدارة  قبل  من  الالزم  العالج  تقدمي  يف 
عامه  اأنهى  الحتالل.وقد  معتقالت 
ال�صابع  عامه  ودخل  ع�رس  ال�صاد�ض 
الحتالل  �صجون  يف  التوايل  على  ع�رس 
بني  متنقاًل  ثلثيها  من  اأكرث  اأم�صى  حيث 
نتيجة  وامل�صت�صفيات  ال�صجون  عيادات 
باملوت  واملهدد  ال�صعب  ال�صحي  و�صعه 
2002/7/3م  بتاريخ  اعتقاله  منذ  وذلك 
اإثره  على  اأ�صيب  م�صلح  ا�صتباٍك  بعد 

بالر�صا�ض احلي....
قال املنا�صل الأ�صري البطل من�صور موقدة 
يف و�صيته والتي جاء فيها:�صعوين يف كفن 
طاهر ولي�ض يف اأكفان اإدارة ال�صجون وان 
اأكفاناً  ي�صرتون  بداأوا  املر�صى  الأ�رسى 
اأن  ي�صعرون  حيث  اخلا�ض  ح�صابهم  على 

م�صريهم ال�صهادة يف اأي حلظة"
من�صور  الأ�صري  املري�ض/  الأ�صري    -

حممد عزيز منر موقدة )اأبا رعد(
-  مواليد/ 1968/2/17م 

-  مكان الإقامة / منطقة الزاوية ب�صلفيت 
يف ال�صفة الغربية

وله  واأب  متزوج   / الجتماعية  احلالة    -
وعد-  حمفوظة-  رعد-  الأبناء/  من 
ملن�صور  الأكرب  البن  كان  حممد,حيث 
�صنوات   6 وقتها  يتجاوز  مل   ) هو)رعد 
ينعم  مل  والده  اعتقال  عمره,فمنذ  من 
حتى  الحتالل  منه  �صلبها  التي  بطفولته 

امل�صوؤولية من  ليتوىل  الـ21 من عمره  بلغ 
بعده ...

-  عائلته الكرمية / تتكون اأ�رسة الأ�صري 
وافته  الذي  الوالد  من  من�صور  البطل 
املنية وابنة من�صور يف ال�صجن والوالدة اأم 
عتيا,تعاين  الكرب  من  بلغت  والتي  نا�رس- 
من اأمرا�ض ال�صيخوخة وعدم القدرة على 
الإخوة  من  وله  وامل�صي  والروؤية  الذاكرة 

اأربعة.. 
املهنة / موظف بال�صلطة الوطنية ويعمل 

يف جهاز الأمن الوطني 
-  تاريخ العتقال / 20002/1/7

م�صت�صفى  �صجن  العتقال/  مكان    -
الرملة

-  احلكم/ موؤبد مدى احلياة 
لكتائب  النتماء  اإليه/  املوجه  التهمة    -
�صهداء الأق�صى وقتل م�صتوطن اإ�رسائيلي 
اإجراءات ظاملة وجمحفة بحق عائلة    -
الأ�صري من�صور موقدة فيما يتعلق بالزيارة 
لكافة  الزيارة  من  احلرمان  لقوا  وقد 

اأفراد العائلة ... 
ويذكر اأن الأ�صري من�صور موقدة اعتقل 4 

مرات �صابقا يف اأعوام 1998م – 1993م 
حمطات قا�صية يف حياته العتقالية:-

اعتقاله  من  عامني  بعد  والده  تويف   -
تكن  مل  موؤمل,وحينها  �صري  حادث  يف 
�صهلة؛حيث  ال�صجون  مع  الت�صالت 
يف  اأ�صهر  مدار  على  العائلة  تدرجت 
بدًءا  ملن�صور  الوالد  وفاة  خرب  اإي�صال 
بوفاته  لإبالغه  م�صاب  باأنه  اإخباره  من 
العناية  يف  مبكوثه  ت�صبب  اأ�صهر,ما  بعد 
ال�صدمة  جتددت   - يوًما.   22 لـ  املكثفة 
له  والدته  زيارة  افتقد  حني  من�صور  لدى 
اأنها  هو  ال�صبب  اأن  ليكت�صف  عامني  منذ 
كرثة  تتحمل  مل  بعدما  الذاكرة  فقدت 
امل�صائب التي انهالت عليها من تداعيات 
الزوج,وهو  اإ�صابة واعتقال من�صور ووفاة 
ب�صدمة جديدة جعلته  من�صور  اأ�صاب  ما 
اأن يطلب من عائلته  ل ميل يف كل زيارة 
لو  اأنها  فيخربوه  لروؤيتها؛  اأمه  اإح�صار 
تعرف  تعد  مل  لأنها  تعرفه  فلن  ح�رست 
اأحًدا. - فابنه البكر رعد والذي يبلغ اليوم 
من العمر 21 عاًما ممنوع من زيارته منذ 
ال�صجن  بوابة  و�صل  وكلما  �صنوات,  ثالث 
�صقيق  مع  احلال  وكذلك  ومنعوه,  اأعادوه 
منذ  زيارته  من  واملمنوع  الأكرب  من�صور 
بزيارته  له  ي�صمح  بالكاد  اعتقاله.والذي 

مرة واحدة يف ال�صنة,
داخل  وهو  ابنتاه  تزوجت  فيما    -

وتخرج  بالتوجيهي  ابنه  ال�صجن,واحتفل 
من جامعة ال�صتقالل اأريحا دون م�صاركة 
الأب,وي�صاف اإىل ذلك م�صل�صل متكرر من 
ال�صجون  بوابات  على  املهني  التفتي�ض 

واملنع الأمني املتكرر.
احلالة ال�صحية لالأ�صري املري�ض/ من�صور 

موقدة 
يعترب  موقدة  من�صور  املري�ض  الأ�صري 
�صجون  يف  املر�صية  احلالت  اخطر  من 
وج�صده  م�صلول  ال�صهيوين,فهو  الحتالل 
مدمر وو�صعه ال�صحي يف تدهور م�صتمر, 
النوم  ي�صتطيع  ول  دماً  يتقياأ  انه  لدرجة 
اللحظة  هذه  لغاية  امل�صكنات  على  اإل 
ر�صا�صات  بخم�ض  لالإ�صابة  تعر�ض  وقد 
قوات  مع  احلية  بالذخرية  ا�صتباكه  اأثناء 
الحتالل  ر�صا�صات  الحتالل,واحده من 
مما  الفقري  العمود  يف  ا�صتقرت  الغادرة 
اجلزء  يف  ن�صفي  ب�صلل  اإ�صابته  اإىل  اأدى 
يف  كبري  ج�صده,وتهتك  من  ال�صفلي 
نهار  ليل  لألم  اله�صمي م�صاحب  اجلهاز 

وت�صنجات موؤملة تفقد الوعي..
مل  ظهره  يف  ر�صا�صة  هناك  لزال  كما 
ن�صبة  لن  وذلك  اإزالتها  الأطباء  ي�صتطيع 
جناح العملية هي 1%,وقد وخ�صع الأ�صري 
كان  جراحية  عمليات  لعدة  اعتقاله  بعد 
واأن  بال�صتيكية  اأمعاء  و�صع  اأحداها 
70%من معدته"اأبال�صتيك" ولديه بروز يف 
بطنه ي�صبه الكرة"ويتديل من بطنه اأكيا�صا 
ا�صتخدام  ي�صتطيع  ول  والبول"  الرباز  من 
يف  حديدية  اأ�صياخ  وتو�صع  املرحا�ض 
ي�صعر  ول  املثانة  ا�صتئ�صال  ومت  قدميه 
باأطرافه جراء عطب يف اأع�صابه نتيجة ما 
تعر�ض له من اإ�صابته,وطيلة فرتة اعتقاله 
ومكث  الرملة  �صجن  عيادة  يف  حمتجز 
املركزة  العناية  حتت  يوماً  ثالثني  فيها 

بعد اعتقاله مبا�رسة.. 
اإجراء  ينتظر  من�صور  الأ�صري  اأن  كما 
اأثر  املوت  من  لإنقاذه  جراحية  عمليات 
الطبي بحقه,فهو يحتاج  الإهمال  �صيا�صة 
وزرع  �صعفت,  اأن  بعد  اأ�صنان  لزراعة 
متكورة  املنطقة  وهذه  بالبطن  �صبكة 
امل�صتمر  الت�صنج  من  يعاين  واأ�صبح 
اإىل  توؤدي  والتي  الختناق  من  وحالت 
الروؤية  على  القدرة  وعدم  الوعي  فقدان 
ت�رس  ذلك  كل  باجل�صد,ورغم  واإخدرار 
اإبقائه  على  ال�صهيوين  الحتالل  قوات 
لوجود ورم غري  يتعر�ض  يف املعتقل,فهو 
رقبته  اأ�صفل  الأمين  اجلانب  يف  معروف 
اإىل  اأدى  والذي  الورم.  نوعية  يتحدد  مل 

تدهور يف �صحته ب�صكل كبري
البطل/  الأ�صري  اعتقال  عملية  كيفية 

من�صور موقدة"اأبا رعد"
الأ�صري اجلريح القائد املنا�صل/ من�صور 
القادة  كبار  اأحد  رعد"  موقدة"اأبا 
الأق�صى  �صهداء  كتائب  يف  امليدانيني 
الغربية  بال�صفة  اجلنوبية  باملحافظات 
الثوار,مل  �صفوف  يف  مقاتل  واأ�رس�ض 
يتمتع  وكانت  اأمرا�ض  اأي  من  يعاين  يكن 
ب�صحة جيد عالية, عندما مت اعتقاله يف 
طويلة  مطاردات  بعد   2002-7-2 تاريخ 
املكان  حما�رس  جرى  ل�صنوات  ا�صتمرت 
املراد ا�صتهدافه يف قرية �صنرييا التابعة 
ملحافظة قلقيلية يف �صاعات من منت�صف 
الليل معززة بالآليات والدبابات واجليبات 

الع�صكرية..
حيث رف�ض ال�صت�صالم ب�صكل قاطع لقوات 
الحتالل وانتهت املواجهة مبلحة بطولية 
اأ�صطورية �صطرها الأ�صري,با�صتباك م�صلح 
مع  احلية  "�صاعات"بالذخرية   6 ا�صتمر" 
اإ�صابته  مت  ال�صهيوين,حتى  الغدر  قوات 
يف  ا�صتقرت  اإحداها  اإ�صابات  بخم�ض 
العمود الفقري واحلو�ض والبطن,مت اإلقاء 
الزكية  بدماءه  مدرج  وهو  عليه  القب�ض 
الإ�رسائيلي  ال�صابط  عرث  الطاهرة,وقد 
بطاقة  على  من�صور  الأ�صري  جيب  يف 
ال�صبيه  �صقيقه  وا�صم  �صورة  فيها  تعريف 
له يف املالمح معت�صم وقد اعتقد اجلي�ض 
معت�صم  هو  قب�صتهم  يف  وقع  من  باأن 
ولي�ض هو من�صور وعلى الفور جرى عمل 
اإ�صابته  اأدت  له,وقد  الأولية  الإ�صعافات 
اإىل �صلل ن�صفي, كما وتعر�ض لإ�صابة يف 
كتفه �صديقه عماد �صكري اأثناء ال�صتباك 

امل�صلح....
ندائي  اأوجه  مقايل  �صطور  على  من 
الدولية  والهيئات  املوؤ�ص�صات  كافة  اإىل 
وخا�صة منظمة ال�صحة العاملية,ومنظمة 
لإنقاذ  العاجل  بالتدخل  حدود  بال  اأطباء 
حياة الأ�صري/ من�صور موقدة لالإفراج عنه 
ال�صجون  خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي 
احلركة  �صهداء  بكوكبة  يلتحق  اأن  قبل 
نتيجة  حلظة  اأي  يف  الأ�صرية  الوطنية 
من  بحياته  وال�صتهتار  الطبي  الإهمال 
الحتالل  ال�صجون,ويرف�ض  اإدارة  قبل 

اإطالق �رساحه ...
واأ�صرياتنا  لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 
للمر�صى  العاجل  وال�صفاء  املاجدات 
امل�صابني باأمرا�ض ال�رسطان وغريها من 

الأمرا�ض الفتاكة بالإن�صان.

اأكتب مبداد قلمي وحرارة �سوقي اإىل عمالقة ال�سرب اأبطالنا الأ�سود الراب�سة يف عرينها 
والقاب�سة على جمر اإرادة ال�سمود والثبات والتحدي, وانحني اإكباراً واإجالًل اأمام عظمة 

و�سموخ الأحياء يف مقابر الأموات الراب�سني خلف الق�سبان احلديدية,فطوبى لكم يا 
رجال العز والفخار واأنتم تقارعون الحتالل واأذنابه يف ال�سجون املظلمة....

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين�لأ�صري من�صور موقدة ي�صارع �ملوت بعد �إ�صابته ب�صلل ن�صفي

قو�ت �لحتالل تعتدي بال�صرب على طفلني 
يف معتقل "�مل�صكوبية" خالل �عتقالهما

�لأ�صري مر�د �أبو هديب 
يتن�صم عبري �حلرية

�لأ�صري �ملوؤبد �صليم حجة 
يدخل عامه �ل17 يف �لأ�صر

الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  وثقت 
 , عنها  �صدر  تقرير  يف  واملحررين 
يقبعان  قا�رسين  لأ�صريين  افادتني 
ي�رسدان  "امل�صكوبية",  معتقل  يف 
الوح�صي  العتداء  تفا�صيل  فيهما 
عملية  خالل  بهما  والتنكيل  عليهما 
ووفقاً  معهما.  والتحقيق  اعتقالهما 
الطفلني  تعر�ض  فقد  ل�صهادتهما 
وقي�ض  )15 عاماً(  �صنينة  اأبو  حممد 
من  وكالهما  عاماً(   17( البا�صطي 
ب�صكل  لل�رسب  املحتلة,  القد�ض 
عنيف على يد قوات "الي�صام" التابعة 
بعد  الإ�رسائيلي,  الحتالل  ل�رسطة 
امل�صجد  باحات  داخل  مهاجمتهما 
حيث  اأر�صاً,  وطرحهما  الأق�صى 
ا�صتمر التنكيل بهما وذلك ب�رسبهما 
البنادق,  واأعقاب  والأرجل  بالأيدي 
وكدمات  ر�صو�ض  لهما  م�صبنب 
عديدة. وخالل ا�صتجوابهما يف مركز 

التحقيق, مل ي�صلم كال الأ�صريين من 
وال�صتم  والهانة  الدنيئة  التفوهات 
على  لجبارهما  امل�صبات  باأقذر 
�صدهما,  املوجه  بالتهم  العرتاف 
ثم  ومن  مرات  عدة  معهما  ُحقق 
املعتقل.  زنازين  اإىل  نقلهما  جرى 
ما  اأن  تقريرها  يف  الهيئة  ولفتت 
املقد�صة  املدينة  يف  حالياً  يجري 
والتي  م�صعورة  اعتقال  حمالت  من 
والأطفال  ال�صبان  ع�رسات  طالت 
الدينية  ال�صخ�صيات  من  وعدد 
اأي�صاً  يجري  ما  واأن   , والعتبارية 
وتعدي  العبادة,  حلرية  منع  من 
ما  وتدني�صها,  املقد�صات  على 
ال�رس�صة  الهجمة  من  جزء  اإل  هو 
حكومة  تقودها  التي  املربجمة 
احلرم  املتطرف,  جلعل  اليمني 
القد�صي ال�رسيف م�رسحاً للدعايات 

النتخابية واملكا�صب ال�صيا�صية.

الـقـد�ض  مهجة  موؤ�صـــ�صـة  اأفادت 
�صــلـطـات  اأن  والأ�صـرى,  للـ�صـهـداء 
عن  اأفرجت  ال�صهـيـوين  الحتالل 
اأبو  ح�صني  اأمين  مراد  الأ�صري 
هديب )24 عاماً( من خميم ع�صكر 
بعد  وذلك  نابل�ض,  مدينة  ق�صاء 
البالغة  حمكوميته  مدة  اأنهى  اأن 
ثمانية وع�رسون �صهراً. واأو�صحـت 
مهـجـة الـقـد�ض اأن قوات الحتالل 
بتاريخ  اعتقلته  ال�صهيوين 
2017/01/12م, واأ�صدرت حمكمة 
حكماً  ال�صهيونية  الع�صكرية  �صامل 
بحقه بال�صجن الفعلي )28( �صهراً 
 )8000( قدرها  مالية  وغرامة 
بن�صاطات  قيامه  بتهمة  �صيكل, 

ال�صهيوين  الحتالل  قوات  �صد 
جدير  حارقة,  زجاجات  واإلقاء 
بالذكر اأن الأ�صري املحرر مراد اأبو 
هديب من مواليد 1995/09/09م, 
وهو اأعزب, وله �صقيق اآخر داخل 
حكماً  يق�صي  الحتالل  �صجون 
حالياً  ويقبع  �صهراً   )21( بال�صجن 
جـهــتـهــا  من  النقب.  �صجن  يف 
تــتــقـدم مـوؤ�صـــ�صـة مهــجـة الــقــد�ض 
من  الـحـارة  القـلبيـة  بالتهـنـئـة 
اأبو هديب  الأ�صـــيـر املحـرر مراد 
مبنا�صبة  املجاهدة,  وعائلته 
العاجل  الإفراج  متمنيًة  حترره, 
من  واأ�صــرياتنا  اأ�رسانا  جميع  عن 

�صــجون الحتالل ال�صهيوين.

تقرير: اإعالم الأ�سرى 

�صعيد  حممد  �صليم  الأ�صري  اأنهى 
برقة,  بلدة  �صكان  من  حجة)46عاماً( 
ال�صاد�ض  عامه  نابل�ض,  مدينة  ق�صاء 
ال�صهيوين,  ع�رس يف �صجون الحتالل 
ودخل عامه ال�صابع ع�رس, وذلك منذ 
مكتب   .2002/4/2 بتاريخ  اعتقاله 
الأ�صري  باأن  اأو�صح  الأ�رسى  اإعالم 
حجة حمروم من زيارة زوجته منذ عام 
وثالثة اأ�صهر, ويق�صي حكماً بال�صجن 
اإىل  اإ�صافة  مرة,   16 املكرر  املوؤبد 
اأخرى؛ بتهمة تنفيذ عمليات  30 عاماً 
عام  نفذت  التي  ميحول  عملية  منها 
2000, وعملية �صبارو والتي نفذت عام 
2001, واأوقعت كال العمليتني قتلى يف 

اأب  حجة  الأ�صري  الحتالل.  �صفوف 
لبن يدعى عمر وتلتقي �صنوات عمره 
من  حرم  وقد  والده  اعتقال  و�صنوات 
برفقته,  طبيعية  حياة  عي�ض  يف  حقه 
وميار�ض الحتالل انتهاكاً بحق عائلته 
بحرمان زوجته من حق الزيارة مراٍت 
اأكرث  اإرجاعها عن املعرب  عدة وتعمد 
من مرة. واأ�صار اإعالم الأ�رسى اإىل اأن 
هذا العتقال يعترب الثالث يف م�صرية 
اأم�صى  فقد  الن�صالية,  حجة  الأ�صري 
اعتقالته  يف  اأعوام  ال�صت  يقارب  ما 
�صنوات  ا�صتثمر  اأنه  غري  ال�صابقة, 
 2015 عام  اأ�صدر  فقد  جيداً  اعتقاله 
كتابه املعروف درب الأ�صواك, والذي 
مقاومة  من  �صفحات  فيه  يعر�ض 

ال�صعب الفل�صطيني.
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لعدد امل�صابني  النهائية  احل�صيلة 
)120( اأ�صرياً نادي الأ�صري يطالب 
الدولية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 
م�صري  عن  للك�صف  بالتدخل 

الأ�رسى يف ق�صم )3( يف "النقب"
نادي   -2019-3-31  - اهلل  رام 
الأ�صري  نادي  طالب  الأ�صري: 
الأحد  اليوم  الفل�صطيني 
الدولية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 
بالتدخل  فل�صطني  يف  العاملة 
للك�صف عن م�صري اأ�رسى ق�صم )3( 
ال�صحراوي"،  "النقب  معتقل  يف 
ظروف  يف  عزلهم  ا�صتمرار  مع 
قا�صية وماأ�صاوية بعد اأن جّردتهم 
من  ومنعهم  مقتنياتهم،  كافة  من 
والتوا�صل  والعائلة،  الأهل  زيارة 
الأخرى.  الأق�صام  يف  رفاقهم  مع 
ح�صيلة  اأن  النادي  واأو�صح 
 )3( ق�صم  يف  النهائية  الإ�صابات 

اإىل  و�صلت  القمع  عمليات  جراء 
بني  ما  توزعت  اأ�صرياً،   )120(
الأيدي،  يف  بالك�صور  اإ�صابات 
اىل  ا�صاقة  واحلو�ض،  والأ�صنان 
نوع  )وهو  بالر�صا�ض  اإ�صابات 
بحيث  القمع،  ي�صتخدم يف  جديد 
حبيبات  الر�صا�صة  من  تخرج 
توؤدي اإىل اإحداث جروح يف اأماكن 
وجروح  اجل�صم(،  يف  خمتلفة 
واإ�صابات  والعيون،  الراأ�ض،  يف 
بال�صدر، علماً اأن غالبيتهم اأُ�صيبوا 
بعدة اإ�صابات. واأ�صار نادي الأ�صري 
يف  تركزت  الإ�صابات  اأن  اإىل 
الراأ�ض، حيث و�صل عدد امل�صابني 
اإىل  اأ�صرياً،   )82( اإىل  بالراأ�ض 
جانب اإ�صابة )76( منهم بكدمات 
املرّبح.  ال�رسب  نتيجة  ور�صو�ض 
تعليق  اليوم  "النقب"  اأ�رسى  وقرر 
لل�صماح  الطعام،  وجبات  ا�صتالم 
 )3( ق�صم  يف  رفاقهم  بزيارة  لهم 
كل  ف�صل  بعد  عليهم،  والطمئنان 
الأيام  خالل  ال�صابقة  املحاولت 

املا�صية.
اأجرت  قد  املعتقل  اإدارة  وكانت 
يف  لالأ�رسى  داخلية  حماكمات 
غرامات  عليهم  وفر�صت  الق�صم، 
األف   )12( اىل  و�صلت  مالية 
�صيقل،) 3700 دولر تقريبا (  وما 
العالج  تقدمي  عن  متتنع  تزال 
من  جمموعة  تتعر�ض  فيما  لهم. 
الأق�صام اإىل اقتحامات وتفتي�صات 
اأن  اإىل  يُ�صار  م�صتمر.  ب�صكل 
اأبلغت  الحتالل  معتقالت  اإدارة 
ن�صب  يف  م�صتمرة  اأنها  الأ�رسى 
و�صتنتهي  الت�صوي�ض،  منظومة 
مايو  اأيار/  �صهر  اآخر  يف  منها 
الإجراءات  هذه  ومقابل  املقبل. 
بداأ الأ�رسى باإجراء م�صاورات بني 
املعتقالت،  يف  التنظيمات  كافة 
ن�صايل  برنامج  عن  بالإعالن 
يبداأ يف الأ�صبوع الأول من ني�صان 
اإعالن  اإىل  ي�صل  وقد  املقبل، 
قيادات التنظيمات يف املعتقالت 
وفق  الطعام،  عن  بالإ�رساب 

برنامج تدريجي يعلن عنه.
اأ�رسى  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
ال�صحراوي"  "النقب  معتقل 
ممنهجة  قمع  لعمليات  يتعر�صون 

من  ع�رس  التا�صع  تاريخ  منذ 
ذروتها  ا�صتدت  املا�صي،  فرباير 
اجلاري،  مار�ض  من   24 تاريخ  يف 
عمليات  الأ�رسى  واجه  وخاللها 

القمع بطعن اثنني من ال�صجانني، 
الأ�رسى  من  جمموعة  اأن  علماً 
التحقيق  مراكز  اإىل  نقلهم  جرى 

رغم اإ�صابتهم.

ا�ستوقفني بيان "نادي اال�سري" اليوم والذي يحمل تفا�سيل خطرية حول امل�سابني وال�سالح امل�ستخدم..!! ومنذ ان حدث االعتداء الكبري على اال�سرى يف عوفر 
بتاريخ 20 يناير املا�سي، حذرنا من تكراره يف �سجون اخرى، وقلنا عقب انتهاء االحداث: ان حالة الهدوء ال تعني انتهاء االزمة. وقد يكون ذلك بداية ملرحلة 

جديدة تكون اكرث عنفا وقمعا، ما مل جنيد الرد. وقد تكرر ذلك مرارا. وهذا بيان يحمل الكثري من التفا�سيل اخلطرية.

عبد النا�سر فروانة

بيان نادى الأ�صري تفا�صيل ومعلومات خطرية

الأ�صري اجلريح ها�صم طه تعر�ض لعتداء وح�صى خالل اأحداث النقب
فل�صطني  اأ�رسى  مركز  ل  حَمّ
الحتالل  �صلطات  للدرا�صات 
وادارة ال�صجون امل�صئولية الكاملة 
عن �صالمه الأ�صري اجلريح ها�صم 
بعد  عاماً،   29 طه  يا�رس  حممد 
من  همجي  لعتداء  تعر�صه 
احداث  خالل  اخلا�صة  الوحدات 

�صجن النقب.
الأ�صري  عائلة  عن  املركز  ونقل 
“طه” باأن جنلهم تعر�ض لعتداء 
همجي بال�رسب ال�صديد على كل 
اأنحاء ج�صده خالل عملية اقتحام 

ا�صيب  والتى  ال�صجن  يف   4 ق�صم 
بجراح  الق�صم  ا�رسى  كل  فيها 
اىل  نقله  ومت  خمتلفة،  ور�صو�ض 
م�صت�صفى �صوروكا، ومل تتمكن من 
تفا�صيل اخرى عن حالته  معرفة 
ال ما و�صلهم عرب ال�رسى الذين 

كانوا برفقته يف امل�صت�صفى 
“ها�صم”  باأن  العائلة  وقالت 
جريح �صابق كان تعر�ض لالإ�صابة 
جنود  من  عليه  النار  اطالق  بعد 
باب  اأمام  القتل  بق�صد  الحتالل 
ال�رسيف  الإبراهيمي  احلرم 

بطعن  قام  ان  بعد  اخلليل،  يف 
ب�صكني،  "اإ�رسائيليني"  جنديني 
الإ�صابة  اأثر  من  يعانى  يزال  ول 
اعتقاله،  حني  لها  تعر�ض  التي 
اأمرا�ض  من  معاناته  اإىل  اإ�صافة 
الهمال  نتيجة  جديدة  اخرى 
من  ام�صى  وقد  املتعمد  الطبي 
عاماً   12 الن  حتى  حمكوميته 
“ها�صم”  �صحه  بان  واأ�صافت   .
املا�صي  العام  خالل  �صهدت 
�صيا�صة  ب�صبب  وا�صحاً  تراجعاً 
حيث  بحقه،  الطبي  الهمال 

الدرقية  بالغدة  عانى من م�صاكل 
ي�صكل  مما  الرقبة،  منطقة  يف 
بعد  حياته  على  حقيقية  خطورة 
العتداء الذى تعر�ض له على يد 
يف  القمعية  اخلا�صة  الوحدات 

ال�صجن موؤخراً.
ال�صليب الحمر  العائلة  ونا�صدت 
الأ�صري  جنلها  بزيارة  الدويل 
انقطاع  عليه يف ظل  والطمئنان 
بعد  النقب  �صجن  من  الخبار 
�صهدها  التي  ال�رس�صة  الهجمة 
وا�صيب خاللها  ايام  قبل  ال�صجن 

بجراح  ا�صري   90 عن  يزيد  ما 
الأ�صري  بان  بالذكر  وجدير   .
طه”  ها�صم  واملري�ض”  اجلريح 
اعتقل  اخلليل  مدينة  �صكان  من 
العامة  الثانوية  يف  طالباً  وهو 
اطالق  بعد   ،2007/4/8 بتاريخ 
الحتالل،  جنود  من  عليه  النار 
بعد  ا�صت�صهاده  عن  اعلن  وقد 
وبعدها   ، مبا�رسة  احلادث 
بجراح  وم�صاب  حي  بانه  تبني 
خطرية. وقد دخل يف حالة غيوبة 
ومت  متتالية،  اأيام  لأربع  ا�صتمرت 

ومكث  “هدا�صا”  مل�صفى  نقله 
وهناك  ون�صف،  �صهرين  بها 
اأجريت له عدة عمليات جراحية، 
اأح�صائه  بع�ض  ا�صتئ�صال  و 
يف  و�صعه  وكان  متزقها،  نتيجة 
بعد  و  للغاية،  �صعباً  الفرتة  تلك 
نقله  مت  قلياًل،  حالته  ا�صتقرار 
اإىل م�صت�صفى �صجن الرملة. وقد 
بحقه  الحتالل  حماكم  ا�صدرت 
 13 ملدة  الفعلي  بال�صجن  حكماً 
وقف  �صنوات  اىل5  ا�صافة  عام، 

تنفيذ.

ال�صهيد / �صاجد عبد احلكيم حلمي مزهر - و�صوت الواجب
الهام املغيث نزال

�صمع ا�صوات ال�صتغاثة وال�صياح 
،فارتدى  فجرا  املخيم  يف 
وبدلة  مالب�صه  �صاجد"   "
خدمته  لتاأدية  وهرع  الإ�صعاف 
التطوعية ، ،كما تعود ان يفعل . 
تنقل ب�رسعة بني جريح وخمتنق 
بالكحول  املبلل  ال�صا�ض  ،يوزع 
ال�صام  الغاز  حدة  من  ليخفف 
املنت�رس يف �صماء املخيم على 
بامكانياته  وي�صمد  م�صتن�صقيه، 

الب�صيطة جراحا بات يعرفها يف 
�صباب وطنه الثائر . مل يكن يف 
قنبلة  ،ول  �صالح  �صاجد  حقيبة 
�صوت ،ول غازا �صاما ..ومل يكن 
مهددا لمن ا�رسائيل ب�صماداته 
الحتالل  جنود  اأحد  راقب   ،
�صاجد  حتركات  "الإ�رسائيلي" 
التي  املواجهات  اأثناء   ،
الرئي�صي  ال�صارع  عند  اندلعت 
ال�صبان  )القد�ض - اخلليل( بني 
ا�صتفز  وكاأنه  الحتالل،  وقوات 
و�صط  الن�صاين  بن�صاطه 

اإعدامه  اإجرامهم ،فاتخذ قرار 
على  ر�صا�صة  اجلندي  اأطلق   .
 ، ال�صدر  اأ�صفل  �صاجد  بطن 
التي  الدولية  القوانني  متحديا 
للم�صعفيني  التعر�ض  متنع 
بغريزة  وال�صحفيني،ومنت�صيا 
 ، حمتل  كل  يف  املتاأ�صلة  الدم 
لبث �صاجد على طاولة العمليات 
ان  ،قبل  كاملة  �صاعات  خلم�ض 
يعلن ا�صت�صهاده ، �صاجد "التحق 
منذ عامني بالإغاثة الطبية، واأمت 
مرحلة الإعداد والتدريب، حتى 

�صفوفها،  يف  متطوعا  اأ�صبح 
ملعاجلة  للميادين  يخرج  و�صار 
�صاجد  اأن  اإىل  اجلرحى". لفتا 
ومقداماً،  و�صجاعاً  جريئاً  كان 
ل يخاف اجلنود، مقدما عمله 
على  الوطني  وواجبه  الإن�صاين 
حياته، كان ال�صهيد �صاجد عبد 
احلكيم حلمي مزهر )18 عاما( 
العامة،  الثانوية  مرحلة  يف 
يدر�ض التوجيهي ال�صناعي،وقد 
يف  التطوعية  باخلدمة  التحق 

جمال ال�صعاف منذ �صنتني .

الأ�صري اأن�ض عالن يدخل عامه 
ال14 يف �صجون الحتالل

تقرير:اإعالم االأ�سرى 

م�صطفى  اأن�ض  املوؤبد  الأ�صري  اأنهى 
�صكان  من  عالن)32عاماً(  حممود 
بلدة جين�صافوط �رسق قلقيلية، عامه 
الحتالل  �صجون  يف  ع�رس  الثالث 
ع�رس  الرابع  عامه  ودخل  ال�صهيوين، 
الأ�رسى  اإعالم  مكتب  التوايل.  على 
الأ�صري  اعتقل  الحتالل  باأن  اأو�صح 
عالن بتاريخ 2006/3/31، ووجهت له 
خمابرات الحتالل تهمة امل�صاركة يف 
عمليات ع�صكرية اأدت ملقتل واإ�صابة 

اأ�صدرت  وقد  ال�صهاينة،  من  عدد 
بحقه حكماً  الع�صكرية  �صامل  حمكمة 
مرات،  اأربع  املكرر  املوؤبد  بال�صجن 
واأ�صاف  اأخرى.  عاماً   25 اإىل  اإ�صافة 
اإعالم الأ�رسى باأن الأ�صري عالن كان 
خالل  العقوبات  من  للعديد  تعر�ض 
اأم�صاها  التي  عاماً  ع�رس  الثالثة 
للعزل  تعر�ض  حيث  ال�صجون،  داخل 
اأكرث  الزيارة  من  وحرم  مرات،  عدة 
من مرة خا�صًة زيارة والديه امل�صنني، 
منحه  يف  مياطل  الحتالل  كان  فقد 

ت�صاريح زيارة؛.
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عي�شة ق.

العا�صمة  احتاد  يدخل  حيث 
ي�صتفيد  وهو  امللعب  اأر�صية 
واجلمهور  الأر�ض  عاملي  من 
بحثا عن حتقيق النقاط الثالث 
النت�صارات  نغمة  وا�صتعادة 
التي  الفراغ  فرتة  بعد  جمددا 
الرتتيب،  مت�صدر  عليها  يتواجد 
يف  الفوز  ف�صل يف حتقيق  حيث 
التوايل  على  مقابالت  ثالث 
يف  متتاليتني  هزميتني  منها 
نادي  اأمام  عا�صميني  داربيني 
بارادو ومولودية اجلزائر، و�صيد 
كبري  ملني  املوؤقت  املدرب 
من  �صعبة  مهمة  اأمام  نف�صه 
اأجل التح�صري للقاء من الناحية 
الالعبني  وم�صاعدة  املعنوية 
من  الفوز  عقدة  فك  على 
النف�ض  يف  الثقة  ا�صتعادة  اأجل 
املالحق  عن  الفارق  وتعميق 

اإىل  القبائل  �صبيبة  املبا�رش 
الأخري  بعد هزمية  نقاط  ثماين 
ي�صعى  اأين  القواعد،  خارج 
اإىل  »�صو�صطارة«  ت�صكيلة  لعبو 
باللقب  التتويج  من  القرتاب 
يف  الوطنية  للبطولة  الثامن 
مهمة  تكون  و�صوف  م�صوارهم. 
بلخما�صة  الالعب حممد  رفقاء 
اأجل جتاوز املناف�ض  �صعبة من 
املو�صم  مباراة  يلعب  الذي 
فاإن  املر  ولهذا  له،  بالن�صبة 
�رشورة  على  تعاهدوا  الالعبني 
وتدارك  اأن�صارهم  مع  الت�صالح 
التعرثات ال�صابقة من اأجل العودة 

اإىل ال�صكة ال�صحيحة جمددا.
�صباب  يدخل  املقابل،  يف 
عن  بحثا  اليوم  مقابلته  بلوزداد 
اأجل  من  ل�صاحله  نقاطها  ح�صم 
خا�صة  اخلطر،  منطقة  مغادرة 
ثمينة  فر�صة  اأمام  الفريق  واأن 
يف  بحظوظه  التم�صك  اجل  من 

تواجده  ظل  يف  البقاء  حتقيق 
ونقاط  املوؤخرة،  ثالثي  رفقة 
اللقاء كاتفية له من اجل التواجد 
البقاء  �صباق  ماأمن وموا�صلة  يف 
على  جولت  خم�ض  قبل  بقوة 
اجلاري،  الكروي  املو�صم  نهاية 
القادر  عبد  املدرب  ويدرك 
الثقيلة  امل�صوؤولية  عمراين 
من  عاتقه  على  تتواجد  التي 
ح�صم  نحو  باأ�صباله  الدفع  اأجل 
اإىل  كامال  بالزاد  والعودة  الفوز 
الديار، اأين يعول رفقاء احلار�ض 
ا�صتغالل  على  �صيديريك 
التي  املرتفعة  املعنويات 
�صل�صلة  بعد  عليها  يتواجدون 
�صجلوها  التي  اليجابية  النتائج 
�صبع  يف  ينهزموا  مل  الذين  وهم 
و�صوف  التوايل،  على  جولت 
»العقيبة«  اأبناء  ت�صكيلة  تعرف 
ويتعلق  اليوم  لقاء  يف  غيابني 

الأمر بكل من 

اأبناء �سو�سطارة لتعميق الفارق والعقيبة ت�سعى للخروج من اخلطراحتاد العا�شمة / �شباب بلوزداد اليوم ابتداء من 18:00
يحت�شن ملعب 20 اأوت بالعا�شمة مباراة الداربي العا�شمي التي جتمع الفريقني 

اجلارين احتاد العا�شمة و�شباب بلوزداد والتي تلعب باأهداف متباينة ويبقى القا�شم 
امل�شرتط بني الفريقني حاجتهما امللحة اإىل الفوز بالنقاط الثالث، اأين تتوجه الأنظار 

�شوب املقابلة التي تعد بالكثري و�شوف تكون الإثارة يف املوعد بني لعبي الفريقني 
على اأر�شية امليدان

تراجع اأ�شهم 
الت�شكيلة يف 

التناف�س على لقب 
البطولة الوطنية

الكناري يعّقد 
الو�سع ومهدد 

بفقدان 
الو�سافة

يتوا�صل ال�صقوط احلر لفريق 
البطولة  يف  القبائل  �صبيبة 
الثانية  الهزمية  بعد  الوطنية 
على التوايل التي �صجلها اأمام 
تاجنانت،  دفاع  امل�صيف 
القبائلي  النادي  اأظهر  حيث 
يتعلق  عندما  كبريا  �صعفا 
اللقاءات  بخو�ض  الأمر 
ف�صلت  اأين  القواعد  خارج 
الهزمية  تفادي  يف  الت�صكيلة 
اأمام  ايجابية  بنتيجة  والعودة 
فريق يلعب على البقاء، حيث 
توا�صل الأداء ال�صيئ لت�صكيلة 
باتريك  الفرن�صي  املدرب 
دوما والذين مل يقدموا �صيئا 
وجنوا  امليدان،  اأر�صية  على 
وتاأتي  ثقيلة،  هزمية  من 
خ�صارة  بعد  الهزمية  هذه 
اأوملبي  اأمام  الفارطة  اجلولة 
النادي  تهدد  والتي  املدية 
الثاين خا�صة  بت�صييع املركز 
بعد  على  تواجده  ظل  يف 
اأمام املالحق  نقطتني فقط 
الذي  بارادو  نادي  املبا�رش 
متاأخرتني،  مباراتني  ميلك 
اأنف�صهم  حيث يجد الالعبون 
عليه  يح�صدون  ل  و�صع  اأمام 
يطالهم  التهديد  اأن  ظل  يف 
الرتتيب  جدول  يف  بالرتاجع 
املوؤجلة  املباريات  ظل  يف 
التي تنتظر الأندية املطاردة 
واإمكانية  املقدمة،  لكوكبة 
يف  ملكانها  ال�صبيبة  خ�صارة 
م�صتبعد  غري  »البوديوم« 
املقابالت  تراكم  ظل  يف 
النادي  تهدد  والتي  املوؤجلة 
اللعب  ت�صييع  يف  القبائلي 
وفر�صة  الأوىل  الأدوار  على 
قارية  مناف�صة  خو�ض 
املو�صم املقبل. يف املقابل، 
نبيل  الالعب  رفقاء  فقد 
�صعدو حظوظهم يف التناف�ض 
الوطنية  البطولة  لقب  على 
نفاط  لعدة  ت�صييعهم  بعد 
من  الثاين  الن�صف  خا�صة يف 
ف�صلت  اأين  الوطنية،  البطولة 
الفوز  يف  »الكناري«  ت�صكيلة 
ب�صت مقابالت يف اآخر ع�رش 
بالبطولة  خا�صتها  مواجهات 
اأربعة  وخ�رشت  الوطنية، 
مرحلة  انطالق  منذ  لقاءات 
التي  احل�صيلة  وهي  الإياب، 
يف  ال�صبيبة  حظوظ  جتعل 
البطولة  لقب  على  التناف�ض 

الوطنية ترتاجع كثريا.
عي�شة ق.

رفقاء حّمار اأمطروا �شباك ل�شام برباعية

ن�سور اجلنوب يتم�سكون بالعب الأدوار الأوىل

اأمطر فريق �صبيبة ال�صاورة �صباك 
برباعية  مليلة  عني  جمعية  �صيفه 
جمعت  التي  املباراة  يف  لهدف 
اجلولة  �صمن  اأم�ض  اأول  الفريقني 
25 من الرابطة املحرتفة الأوىل، 
الأمامي  اخلط  �رشب  حيث 
رباعية  بت�صجيله  بقوة  لل�صبيبة 
كاملة اأكرم بها وفادة ال�صيف وجنح 
نغمة  ا�صرتجاع  من  اإثرها  على 
النت�صارات ومعانقة الفوز جمددا 
والذي ف�صل يف حتقيقه خالل اآخر 
الوطنية، قبل  البطولة  جولتني من 

حيث  بقوة،  الالعبون  ي�رشب  اأن 
اجلزائري  اجلنوب  ممثل  متكن 
اأجل  من  بقوة  حظوظهم  رفع  من 
لعب الأدوار الأوىل والتناف�ض على 
واأنه  خا�صة  »البوديوم«  يف  مكانة 
قل�ض الفارق بهذا الفوز اإىل خم�ض 
ومتلك  الثالث  املركز  عن  نقاط 
يف  متاأخرين،  لقاءين  ال�صبيبة 
املباريات  رزنامة  ت�صوية  انتظار 

املوؤجلة.
الغر�ض فاإن رفقاء الالعب  ولهذا 
اللقاء  يف  تاألق  الذي  حمار  زيري 

متريرة  ومنحه  هدف  بت�صجيله 
الذي  طالح  زميله  اإىل  حا�صمة 
اللقاء  يف  الثالث  الهدف  �صجل 
اأي  من  باأكرث  يتم�صكون  اأ�صحوا 
لعب  يف  بحظوظهم  م�صى  وقت 
املناف�صة القارية املو�صم الكروي 
اآمالهم  ارتفاع  ظل  يف  املقبل، 
ب�صاأن التناف�ض على احد املركزين 
التاألق  وموا�صلة  والثالث  الثاين 
»ن�صور  ت�صكيلة  عليه  تداأب  الذي 

اجلنوب« يف املوا�صم الأخرية.
ع.ق.

رابيو يتجاهل ليفربول 
وي�ستقر على الريال

بريطاين  �صحفي  تقرير  ك�صف 
اأدريان  الفرن�صي  موقف  عن  ام�ض 
�صان  باري�ض  و�صط  لعب  رابيو 
املو�صم  يف  وجهته  ب�صاأن  جريمان، 
»مريور«  ل�صحيفة  ووفًقا  املقبل، 
جتاهل  قرر  رابيو  فاإن  الربيطانية، 
ات�صالت ليفربول، من اأجل النتقال 
اإىل �صفوف ريال مدريد، ويعد رابيو 
كلوب  يورغن  الأملاين  اأهداف  اأحد 
مدرب ليفربول يف املريكاتو، ولكن 
التدريب  يف�صل  الفرن�صي  الالعب 
الدين  زين  مواطنه  قيادة  حتت 
زيدان يف ريال مدريد، وي�صع زيدان 
جنم  بوغبا  بول  جوار  اإىل  رابيو 
الأ�صماء  �صمن  يونايتد،  مان�ص�صرت 
الو�صط  خط  لدعم  امل�صتهدفة 

�صان  ولكن لعب  املقبل،  باملو�صم 
�صعر  يخ�ض  فيما  اأقرب  جريمان 
مع  رابيو  عقد  وينتهي  ال�صفقة. 
احلايل،  املو�صم  يف  جريمان  �صان 
وبالتايل �صيكون انتقال الالعب اإىل 
ريال مدريد خالل �صفقة جمانية.

مدريد  ريال  اإدارة  تف�صل  كما 
اإىل  الجتاه  عن  رابيو  مع  التعاقد 
لعب  بيانيت�ض،  مرياليم  البو�صني 
يف  ياأتي  الذي  يوفنتو�ض،  و�صط 
الرتتيب الثالث مبريكاتو املريجني.

من  املو�صم  هذا  رابيو  ويعاين 
بعد  جريمان،  �صان  رفقة  التجميد 
عقد  على  التوقيع  عدم  قرر  اأن 

جديد مع النادي الفرن�صي.
ق.ر.   

الت�شكيلة البجاوية ترفع حّمى �شباق البقاء

املوب يتنف�س ال�سعداء 
ويربح منطقة اخلطر

بجاية  مولودية  فريق  تّنف�ض 
الذي  الثمني  بالنت�صار  ال�صعداء 
اأمام  اأم�ض  اأول  مباراة  يف  حققه 
يف  وجنح  بلعبا�ض،  احتاد  اجلريح 
ح�صم قمة موؤخرة الرتتيب ل�صاحله 
م�صتغال عاملي الأر�ض واجلمهور 
حيث  �صاحله،  يف  كانا  اللذان 
حققت مولودية بجاية فوزا ثمينا 
نتائج  عن  النت�صارات  غياب  بعد 
جولت  ثماين  مدار  على  الفريق 
الأخرية من البطولة الوطنية، قبل 
اأن ينجحوا يف حتقيق ثالث نقاط 
ثمينة �صمحت لهم مبغادرة منطقة 
اخلطر وجتاوز ثالثي املوؤخرة ولو 
ت�صوية  انتظار  –يف  موؤقتة  ب�صفة 
للبطولة  املتاأخرة  املباريات 
ت�صكيلة  توا�صل  حيث  الوطنية-، 
اأبناء »ميا قورايا« بذل اجلهود من 
اأجل اإنقاذ الفريق من فخ ال�صقوط 
كان  بعدما  الثانية،  الرابطة  اإىل 
يتواجد يف املركز ما قبل الأخري، 
يف  »املوب«  لعبو  ينجح  اأن  قبل 
بني  كانت  التي  الفر�صة  ا�صتغالل 
ب�صت  انت�صارا  ويحققوا  اأيديهم 
نقاط منحهم جرعة اوك�صجني من 

اأجل اخلروج من عنق الزجاجة.

اآلن مي�شال: فتحنا 
�شفحة جديدة وردة 
فعل الالعبني ايجابية

اآلن  بجاية  مولودية  مدرب  اعترب 
يف  جنحوا  الالعبون  اأن  مي�صال 
بعد  اإيجابية  فعل  ردة  حتقيق 
من  النادي  على  مر  �صعب  اأ�صبوع 
اأ�صباله  اأن  اإل  الإدارية،  الناحية 
من  ومتكنوا  م�صوؤولية  اأكرث  كانوا 
اإفراح اجلماهري الكبرية التي حلّت 
مبلعب الوحدة املغاربية، مو�صحا 
ايجابية  بداية  حتقيق  الأهم  اأن 
ت�صمح بفتح �صفحة جديدة للفريق 
املرحلة  هذه  جتاوز  اأجل  من 
النقاط  من  عدد  اأكرب  وحتقيق 
ت�صمح لهم باحلفاظ على حظوظهم 
يف حتقيق البقاء، وتطرق املدرب 
تعاين  كانت  ت�صكيلته  ان  الفرن�صي 
من بع�ض الغيابات لالعبيه اإل اأن 
قامت  اختارها  التي  املجموعة 
بالأهم وركزت على فائدة الفريق 
منطقة  من  اإخراجه  عن  والبحث 

اخلطر والبتعاد يف الرتتيب.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

مقابلة  الرابطة  تنتظر  حيث 
»ال�سيا�سي« اأمام الرتجي التون�سي 
مباراتي  �سمن  يواجهه  والذي 
النهائي  ربع  الدور  واإياب  ذهاب 
قبل  اإفريقيا،  اأبطال  لرابطة 
مبارياته  تواريخ  عن  الإعالن 
ال�سدد،  هذا  ويف  املتاأخرة. 
و�سعت هيئة الرئي�س عبد الكرمي 
مدوار برنامج املباريات املتاأخرة 
الوطني  املنتخب  وفق حت�سريات 
عاما   23 من  اأقل  لفئة  الأوملبي 
الذي يخو�س ترب�سني حت�سرييني 
اجلاري  اأفريل  �سهر  مدار  على 
الغاين  نظريه  ملواجهة  ا�ستعداد 
�سمن الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س 
اللقاءات  وجتري  لالأمم،  اإفريقيا 

املتاأخرة ما بني 6 اأفريل و2 ماي 
برجمة  يتخللها  والتي  املقبل 
الرابطة  من   26 اجلولة  مباريات 
اأفريل،   20 بتاريخ  املقررة  الأوىل 
حيث قررت الهيئة الكروية توحيد 
توقيت املقابالت حت�سبا للجولت 
البطولة  من  الأخرية  اخلم�س 
الوطنية برابطتيها الأوىل والثانية، 
من  ابتداء  جميعها  جتري  والتي 
بينما تلعب  الرابعة زوال،  ال�ساعة 
اجلولت اخلم�س الأخرية للرابطة 
اأفريل   27  ،20  ،10  ،4 اأيام  الثانية 

و4 ماي.

برنامج املباريات 
املتاأخرة

 6 اأفريل: ن�شر ح�شني 

داي / مولودية بجاية 
اجلولة 21

دفاع  اأفريل:   9
تاجنانت / �شباب 
بلوزداد اجلولة 19

           مولودية اجلزائر 
/ مولودية وهران 

اجلولة 22
احتاد  اأفريل:   10

بلعبا�س / ن�شر ح�شني 
داي اجلولة 22

ح�شني  ن�شر  اأفريل:   15
داي / جمعية عني 
مليلة اجلولة 23

ذهاب  اأفريل:   16
ن�شف نهائي كاأ�س 

اجلمهورية
اجلولة  افريل:   20

املحرتفة  للرابطة   26
الأوىل

ن�شف  اإياب  اأفريل:   23
نهائي كاأ�س اجلمهورية

بارادو  نادي  اأفريل:   27
/ ن�شر ح�شني داي 

اجلولة 24
بلعبا�س  2 ماي: احتاد 

/ �شبيبة ال�شاورة 
اجلولة 24

الهيئة الكروية تك�شف عن تواريخ املباريات املتاأخرة للرابطة الأوىل

الرابطة توّحد توقيت املباريات الأخرية للبطولة الوطنية
عادت الرابطة املحرتفة لكرة القدم لتحديد تواريخ املقابلت املتاأخرة التي تراكمت ب�شبب امل�شاركات القارية للأندية اجلزائرية 

والو�شع ال�شيا�شي التي متر عليه بلدنا، اأين ك�شف موقع الهيئة الكروية اأن الرابطة ح�شمت تواريخ �شبع مقابلت متاأخرة، ومل 
يتبق �شوى �شبط املقابلت املوؤجلة لنادي �شباب ق�شنطينة الذي ميلك ثلث مقابلت يف جعبته اأمام كل من �شبيبة ال�شاورة، 

مولودية اجلزائر و�شبيبة ال�شاورة حل�شاب اجلولت 18، 23 و24 من الرابطة املحرتفة الأوىل 

 رفعوا راية كبرية اأم�س 
قبل التوجه نحو ملعب 20 اأوت

اأن�سار العميد يريدون رحيل �سوناطراك 
وا�ستعادة الفروع الريا�سية

 اإدارة غالتا�شراي الرتكي 
توؤجل احل�شم يف الأمر

اإدارة فول�سفبورغ تعر�ض 14 مليون 
اأورو للتعاقد مع فيغويل

 ميلك عرو�شا للتعاقد معه
 هذه ال�شائفة من تركيا واأملانيا

 زفان يتوجه نحو جتديد
 العقد مع اإدارة ران

اجلزائر  مولودية  فريق  اأن�سار  عبرّ 
عن رف�سهم للديركتوار اجلديد الذي 
عينته �رشكة �سوناطراك مالكة اأغلبية 
اأ�سهم الفريق حت�سبا لت�سيري املرحلة 
من  جمموعة  رفعت  حيث  املقبلة، 
ب�ساحة  العا�سمي  النادي  جمهور 
فيها  التدوين  مت  كبرية  راية  ال�سهداء 
لالإدارة  مبا�رشة  غري  ب�سفة  الرف�س 
خلالفة  تعيينها  مت  التي  اجلديدة 
ال�سعيد  قا�سي  كمال  العام  املدير 
اإىل  وحتويله  مهامه  اإنهاء  مت  الذي 
بينما  البرتولية،  ال�رشكة  يف  م�ست�سار 
ي�رش ع�ساق اللونني الأخ�رش والأحمر 
على �رشورة اإعادة املولودية ال�سابقة 

ذهاب  من خالل  عهدها،  �سالف  اإىل 
ت�سيري  وعدم  �سوناطراك  �رشكة 
الفروع  ا�سرتجاع  جانب  اإىل  النادي 
النادي  التي مت �سحبها من  الريا�سية 
�سوناطراك  اإدارة  حتت  وحتويلها 
وحتويل اأ�سمها اإىل املجمع الريا�سي 
الأن�سار على  ي�رش  ما  البرتويل، وهو 
اجلزائر،  مولودية  با�سم  ا�ستعادته 
كبرية  راية  برفع  اأم�س  قاموا  حيث 
قبل التنقل اإىل ملعب 20 اأوت ملتابعة 
خمازين  حممد  املدرب  اأ�سبال  لقاء 
 25 اجلولة  �سمن  داي  ح�سني  ون�رش 

من الرابطة املحرتفة الأوىل.
ع.ق.

تلقت اإدارة نادي غالتا�رشاي الرتكي 
فول�سفبورغ  نظريتها  من  عر�سا 
مع  التعادق  بخ�سو�س  الأملاين 
�سفيان  اجلزائري  ادلويل  الالعب 
املقبلة،  ال�سائفة  خالل  فيغويل 
تركية  اإعالمية  تقارير  ك�سفت  حيث 
الرتكي  العمالق  النادي  اإدارة  اأن 
مليون   14 قيمته  مايل  عر�س  و�سله 
اأورو من اأجل ت�رشيح متو�سط ميدان 
اإىل  وحتويله  الوطني  املنتخب 
هذا  بنهاية  الأملاين  النادي  �سفوف 
لفت  من  فيغويل  اأين متكن  املو�سم، 
اإىل  القوية  عودته  بعد  نحوه  النتباه 
اإمكانياته وا�سرتجاع لياقته املعهودة 

اإىل  مباراة  من  يتاألق  اأ�سبح  بعدما 
اخرى مع حامل لقب الدوري الرتكي 
عقب  املن�رشم  الكروي  املو�سم 
خاللها  حتول  �سعبة  مو�سم  بداية 
اإىل مقعد الحتياط، وبالتايل اأ�سحى 
تتابعه  التي  الأوروبية  لالأندية  قبلة 
امل�سدر  نف�س  وح�سب  كثب،  عن 
فاإن اإدارة غالتا�رشاي مل متنح ردها 
نحو  فيغويل  ت�رشيح  حول  النهائي 
احل�سم  واأجلت  الأملاين  فول�سفبورغ 
احلايل،  املو�سم  نهاية  اإىل  الأمر  يف 
من اأجل ا�ست�سارة مدرب الفريق فاحت 

تريمي.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوجه 
مع  العقد  جتديد  نحو  زفان  مهدي 
بعد  الفرن�سي  ران  ملعب  فريقه 
والذي  قدمه  الذي  املثايل  املو�سم 
كان الأف�سل على مدار اأربعة موا�سم 
النادي،  �سفوف  يف  الالعب  ق�ساها 
حيث ك�سفت جريدة ليكيب الفرن�سية 
عري�س  لتقدمي  حت�رش  ران  اإدارة  ان 
والذي  الالعب  على  العقد  جتديد 
نهاية  الفريق  اإدارة  مع  تعاقده  ينتهي 
هذا املو�سم، وي�رش م�سريو ران على 
توقيع عقد جديد مع الظهري الأمين 
تفادي  اأجل  من  الوطنية  للت�سكيلة 
دون  جديد  فريق  اإىل  تنقله  اإمكانية 
فاإن  نف�سه  امل�سدر  وح�سب  مقابل، 

من  الرغبة  ميلكون  ران  م�سوؤويل 
وموا�سلة  بخدماته  الحتفاظ  اأجل 
واأنه  خا�سة  انالدي  مع  امل�سوار 
معروف بتعدد املنا�سب واللعب على 

الرواقني الأمين والأي�رش.
اأوملبيك  نادي  خريج  الالعب  وميلك 
اأندية  من  عرو�سا  الفرن�سي  ليون 
خالل  معه  بالتعاقد  مهتمة  اأوروبية 
املريكاتو ال�سيفي املقبل وتنتمي اإىل 
البطولة الرتكية والأملانية وهو الأمر 
من  تتخوف  ران  اإدارة  جعل  الذي 
�سيكون  اأنه  باعتبار  جمانا  مغادرته 
هذا  نهاية  يف  التزام  اأي  من  حرا 

املو�سم.
ع.ق.

�سباليتي يعيد اإيكاردي 
اإىل اأنتري ميالن

الفني  �سباليتي،املدير  لوت�سيانو  ك�سف 
ملاورو  النهائي  املوقف  عن  ميالن  لإنرت 
لقائمة  العودة  الفريق، من  اإيكاردي مهاجم 
النرياتزوري وامل�ساركة يف املباراة املقبلة 
الدوري  اأمام جنوى حل�ساب اجلولة 30 من 
املوؤمتر  خالل  �سباليتي  وقال  الإيطايل، 
»اإيكاردي متاح  اليوم:  ال�سحفي قبل مباراة 
ملباراة الغد، العمل الذي قام به ماروتا كان 
الأطراف  كل  بني  املناق�سات  ل�سمان  مهًما 
اأن  يعني  وهذا  حقيقية،  ب�سورة  املعنية 
مل�ساعدة  جاهز  مو�سع  يف  اأ�سبح  اإيكاردي 
الفريق«، واأ�ساف »اإيكاردي �سيبداأ املباراة، 
العقلية  الناحية  من  الفعل  ردة  اأظهر  لقد 
والذهنية، وهو اأمر اأكرث اأهمية من الناحية 
البدنية، �سرنى كم املدة التي ميكنه اأن يبقى 
فيها داخل امللعب وهل �سنحتاج لتبديله اأم 
فريق  جنوى  مهمة،  مباراة  »كل  وتابع:  ل«، 
قوي وجاهز، وعلينا اأن نقدم م�ستوى بدين 
وفني قوي لنتغلب عليهم«، ووا�سل �سباليتي 
مركزنا  على  احلفاظ  اأجل  من  »�سنذهب 
الثالث بكل اإمكاناتنا املتاحة، هذا �سي�سمح 
�سحيحة  بطريقة  النهاية  حتى  بالقتال  لنا 
لدوري  والتاأهل  الهدف  حتقيق  اأجل  من 
اأبطال اأوروبا«، وختم » نعمل على قلب رجل 
واحد، واملجموعة القوية هي اأهم ما مييز 

الإنرت«.

وكالت
  

كان رجل اللقاء بتمريرتني حا�شمتني

باليلي يهدي الرتجي كاأ�ض تون�ض املمتازة
والذي كان حا�سمتا لنتيجة اللقاء بهدفني لواحد باعتبار اأن ال�سوط الثاين مل يعرف احلا�سمتني اللتان جاء منهما هديف ناديه الرتجي يف ال�سوط الأول من املقابلة املقبلة مب�رش، اأين قدم باليلي مباراة يف امل�ستوى من خالل منحه التمريرتني املنتخب الوطني املعنية بامل�ساركة يف كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة ال�سائفة حيث برهن باليلي جمددا على اإمكانياته الكبرية واأحقيته للتواجد �سمن قائمة اأين جرت املقابلة مبلعب »عبد اهلل بن خليفة« التابع لنادي الدحيل القطري، رائعة كان من خاللها رجل اللقاء حتت اأنظار الناخب الوطني جمال بلما�سي، ح�سموها ل�ساحلهم بنتيجة هدفني لواحد، وقدم متو�سط ميدان اخل�رش مباراة الذي حققوه يف املقابلة التي جمعتهم م�ساء اأول اأم�س اأمام نادي البنزرتي والتي توج الالعب الدويل اجلزائري يو�سف باليلي بلقب كاأ�س تون�س املمتازة بعد الفوز 

الإفريقي عندما انهزموا اجلمعة املن�رشم اأمام الرجاء البي�ساوي املغربي، و�سيعوا وجاء تتويج الرتجي بكاأ�س ال�سوبر التون�سية بعد ف�سلهم يف اإحراز لقب ال�سوبر ت�سجيل الأهداف.
اإحراز لقب اإفريقي يدعمون به خزائنهم.

بليلي: فخور باإهداء الرتجي لقبا جديدا وخ�شارة 
ال�شوبر الإفريقي كبوة

ح�سم التتويج باللقب يف ال�سوط الأول من املباراة، حيث رفعوا ر�سيد النادي اإىل اأنهم �سيطروا بالطول والعر�س على جمريات لقائهم اأمام البنزرتي وجنحوا يف مباراة ال�سوبر الإفريقي والتي و�سفها بال�سقوط العابر، وا�ستطرد مهاجم اخل�رش جديدا، م�سيفا اأن التتويج بال�سوبر التون�سي ميثل �سحوة لزمالئه بعد ال�سقوط يف يف جت�سيد الفريق ل�سيطرته على املناف�سة املحلية يف تون�س واإ�سافته رقما قيا�سيا جديد، وقال يف ت�رشيحات ن�رشها اأم�س الإعالم التون�سي اأنه �سعيد بعدما وا�سل عب الالعب باليلي عن افتخاره بقيادة الرتجي التون�سي اإىل تدعيم ر�سيده بلقب 
عي�شة ق.اأربعة األقاب اأدخلتهم التاريخ يف تون�س.
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.       اختتام الرابطة املحرتفة الثانية يف 2 ماي



اأر�سنال يتجاوز نيوكا�سل نحو للمركز الثالث

الدوري الإجنليزي املمتاز بفوزه م�ساء  الثالث على �سلم ترتيب  اأر�سنال املركز  اقتن�ص 
اأول اأم�ص على �سيفه نيوكا�سل يونايتد 2-0 على ملعب الإمارات يف ختام اجلولة 32 من 
األك�سندر لكازيت هديف املباراة، وبهذه  اآرون رامزي والفرن�سي  البطولة، اأحرز الويلزي 
النتيجة ارتفع ر�سيد اأر�سنال اإىل 63 نقطة، ليتقدم اإىل املركز الثالث على ح�ساب توتنهام 
�سيطر   ،14 املركز  يف  نقطة   35 عند  ر�سيده  فتجمد  نيوكا�سل  اأما  يونايتد  ومان�س�سرت 
اأر�سنال على جمريات ال�سوط الأول بو�سوح، واألغى له احلكم هدفا يف الدقيقة 13 اأحرزه 
رامزي بعد خطاأ قبل ت�سجيل الهدف على �سوكراتي�ص. وتوا�سلت هيمنة اأ�سحاب الأر�ص 
لكن اإيجاد امل�ساحات يف الثلث الأخري من امللعب كان اأ�سبه باملهمة امل�ستحيلة، و�سط 
اكتظاظ لعبي نيوكا�سل، وكان لبد لأر�سنال من العتماد على اللمحات الفنية من اأجل 
ك�رس �سمود مناف�سه، وهو ما حتقق يف الدقيقة 30 عندما مرر رامزي كرة جميلة للغاية 
اإىل لكازيت داخل املنطقة اجلزاء، لكن الدفاع قطعها من اأمام املهاجم الفرن�سي لتعود 
ارتطمت  زاحفة  كرة  �سدد  والذي  املقبل،  املو�سم  جوفنتو�ص  اإىل  املنتقل  الالعب  اإىل 

بالقائم البعيد ودخلت ال�سباك. 
اإىل 4-3-3 مع  مل يحدث جديدا مع بداية ال�سوط الثاين، حتولت طريقة لعب نيوكا�سل 
على  �سعبت  املرتدات  اأر�سنال يف  لكن خطورة  ريت�سي،  مكان  كينيدي  الربازيلي  دخول 
ال�سيوف مهمة تقلي�ص الفارق فتلقى مرماهم هدفا ثانيا يف الدقيقة 83، عندما تبادل 
لكازيت الكرة بطريقة اأنيقة مع اأوباميانغ، قبل اأن ي�سع الكرة من فوق احلار�ص اإىل داخل 

ال�سباك.

�سانت اإيتيان ينتزع املركز الرابع من مر�سيليا
فاز �سانت اإيتيان على �سيفه نيم 2-1 يف املرحلة 30 من الدوري الفرن�سي والتي تختتم 
اليوم بلقاءي مونبلييه مع غانغان و�سرتا�سبورغ مع رمي�ص، ورفع �سانت اإتيان ر�سيده اإىل 
49 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على مر�سيليا م�ستفيداً من تعادل الأخري ال�سبت مع 
�سيفه اأجنيه 2-2 بعد اأن تقّدم يف اأول ربع �ساعة بثنائية الإيطايل امل�ساك�ص ماريو بالوتيلي، 
خ�سارتني  اأعقاب  يف   0-5 كاين  على  الأول  بعد  توالياً  الثاين  فوزه  اإيتيان  �سانت  وحقق 
متتاليتني اأمام مر�سيليا وليل، ومت�سك بحلم العودة للم�ساركة يف م�سابقة الدوري الأوروبي 
املو�سم املقبل، يف املقابل مل يحقق نيم الفوز يف مبارياته الأربع الأخرية وحتديداً منذ 
اأن هزم ديجون 2-0 يف 15 فيفري املن�رسم فوقف ر�سيده عند 37 نقطة يف املركز 12.

على ملعب جوفري غي�سار، فاجاأ نيم م�سيفه بهدف مبكر من كرة عر�سية رفعها الدويل 
الغابوين ديني�ص بوانغا وتابعها اأنطونني بوبي�سون براأ�سه يف �سقف الزاوية اليمنى، وعادل 
�ساحب الأر�ص عرب رميي كابيال بعدما تلقى كرة داخل املنطقة �سددها قوية بيمناه يف 
اأ�سفل الزاوية اليمنى، ويف الدقائق الأخرية من ال�سوط الثاين، اقتن�ص �سانت اإيتيان النقاط 
الثالث بهدف ثان �سجله ال�سلوفيني روبرت برييت�ص بعد اأن تابع بنجاح كرة عر�سية من 

الإيطايل الأرجنتيني فالنتني فادا. 

الكازيت يك�سف خطة عبور نيوكا�سل
اأبدى مهاجم اأر�سنال األك�سندر لكازيت، �سعادته بفوز فريقه على �سيفه نيوكا�سل يونايتد 
2-0 وتقدمه للمركز الثالث على �سلم ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز، و�سجل لكازيت 
هدف اأر�سنال الثاين وهو 13 له هذا املو�سم، علما باأن الويلزي اآرون رامزي افتتح الت�سجيل 
يف اللقاء، ورفع اآر�سنال ر�سيده اإىل 63 نقطة يف املركز الثالث، ليعزز حظوظه يف العودة 

اإىل م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا باملو�سم املقبل.

مي�سي يتفوق على رونالدو يف الدخل ال�سنوي
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  يدخل 
تقليدي  بر�سلونة، يف �رساع  جنم 
الربتغايل  مع  �سنوي  ب�سكل 
فريق  مهاجم  رونالدو  كري�ستيانو 
بخ�سو�ص  اليطايل  جوفنتو�ص 
لكل لعب،  ال�سنوي  الدخل  حجم 
ووفًقا ل�سحيفة »فران�ص فوتبول« 
يت�سدر  مي�سي  فاإن  الفرن�سية، 
دخاًل  الأعلى  الالعبني  قائمة 
على  يح�سل  اأنه  حيث  العامل،  يف 
ويتجاوز  �سنوًيا،  يورو  مليون   130
10 ماليني  ال�سهر ملي�سي  الدخل 
الراتب  خالل  من  وذلك  يورو، 
بر�سلونة  من  اإليه  يح�سل  الذي 
وعقود  املكافاآت  اإىل  بالإ�سافة 

الرعاية.
الثاين  املركز  يف  رونالدو  وياأتي 
بدخل �سنوي ي�سل اإىل 113 مليون 
الربتغايل  النجم  اإن  حيث  يورو، 
رفع قيمة راتبه ال�سنوي 10 ماليني 
يورو بعد النتقال اإىل جوفنتو�ص يف املو�سم احلايل، وح�سل الربازيلي نيمار دا �سيلفا مهاجم باري�ص �سان جريمان، على املركز 
الثالث بقيمة 91.5 مليون يورو �سنويا، وذلك رغم اأنه ما يزال 27 عاًما ولكنه اقرتب من حاجز 100 مليون، كما يوا�سل منحنى 
دخله يف الرتفاع. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل الفارق الكبري يف الدخل ال�سنوي بني نيمار والفرن�سي اأنطوان غريزمان مهاجم اأتلتيكو 
مدريد، �ساحب املركز الرابع مقابل 44 مليون يورو، مو�سحة اأنه ح�سل على راتب اأعلى بعد اأن قرر هذا املو�سم عدم النتقال 

اإىل بر�سلونة، اأما الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، فجاء يف املركز اخلام�ص بدخل �سنوي يبلغ 40.2 مليون يورو.

 تتوا�سل كربى اأندية القارة الأوروبية مع جنم الو�سط الربازيلي 
الدويل فيليب كوتينيو، لالنتقال اإىل �سفوفها ال�سيف املقبل 
اإىل  اأدى  ما  بر�سلونة  يف  الأجواء  على  التاأقلم  يف  ف�سله  بعد 
تراجع م�ستواه داخل امل�ستطيل الأخ�رس، وبح�سب ما ن�رسته 
باري�ص  فاإن  الإ�سبانية  الريا�سية  »�سبورت«  �سحيفة  الثالثاء 
�سان جريمان الفرن�سي يراهن على التعاقد مع جنم ليفربول 
دا  نيمار  باملنتخب  وزميله  مواطنه  جانب  اإىل  للعب  ال�سابق 
�سيلفا، الأمر الذي �سريفع من م�ستوى الفريق الذي ل يزال 

يحلم بالتتويج بدوري اأبطال اأوروبا.
الالعب  حميط  مع  الإجنليزي  ت�سيل�سي  توا�سل  وباملثل 
�ساحب 26 ربيعا ملعرفة موقفه يف املو�سم املقبل، خا�سة 
اإيدين هازارد،  للبلجيكي  لتعوي�ص رحيل حمتمل  ي�سعى  واأنه 
وميتلك كوتينيو اخلربة الالزمة يف الربميريليغ، البطولة التي  
بديل لهازارد املطلوب يف ريال مدريد، كما اأ�سافت ال�سحيفة 
اأن نادي مان�س�سرت يونايتد اأي�سا مهتم بتقدمي عر�ص لكوتينيو 

اإذا ما تاأكدت رغبته يف الرحيل عن القلعة الكتالونية.

3 اأندية كربى تهتم بخدمات كوتينيو

فاران يقرر الرحيل عن قلعة املرينغي
اأن رافائيل فاران مدافع ريال قال تقرير اإعالمي اإ�سباين اإن جنم ريال مدريد طلب الرحيل عن �سفوف الفريق امللكي خالل املريكاتو ال�سيفي املقبل،  رحيل رافائيل فاران من املتوقع اأن يتكلف حوايل 100 مليون يورو.مدريد اأخرب اإدارة ناديه برغبته يف الرحيل خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، واأ�ساف الربنامج الإ�سباين ال�سهري اأن وذكر برنامج »ال�رسينجيتو« عرب احل�ساب الر�سمي على موقع التوا�سل الجتماعي تويرت، 
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5- ارتكاب جرمية 
التعذيب له عدة مقا�صد: 

�أو  معلومة  على  �حل�صول  �أ - 
من  �أو  �ل�صخ�ص  من  �عرت�ف 
�صخ�ص ثالث، وهذ� �لغر�ص �لأكرث 
باأذهان  �لتعذيب  مبفهوم  �رتباطاً 
�لتعذيب،  جمال  يف  �لباحثني 
�لتعذيب  حالة  من  كل  ويت�صمن 
�جل�صدي و�لنف�صي �أو كالهما معاً، 
عندما حتدث عند تعذيب �صخ�ص 
�حل�صول  �أجل  من  مبا�رش  ب�صكل 
على معلومة �أو �عرت�ف �أو تعذيب 
�حل�صول  �أجل  من  ثالث  �صخ�ص 
ثاين،  �صخ�ص  من  معلومات  على 
�أجل  من  �لزوجة  تعذيب  مثاًل 
�لزوج،  من  معلومة  على  �حل�صول 
�لغر�ص  هذ�  �أن  بالذكر  و�جلدير 
�لأعم  بالغالب  مرتبط  للتعذيب 
لدى  و�لتوقيف  �لتحقيق  باأماكن 

�لأجهزة �لأمنية و�ل�رشطية.

ب - العقاب على عمل 
ارتكبه �صخ�ص اأو ي�صتبه 

باأنه ارتكبه 

وهذ� �لق�صد من �ملقا�صد �ملهمة 
ي�صندها  �لتي  للتعذيب  حلدوث 
تف�صري �ل�صتثناء �لو�رد على مفهوم 
�لأمل �أو �لعذ�ب �مل�صاحب للعقوبة 
�لغر�ص  هذ�  �أن  حيث  �لقانونية، 
و��صح  ب�صكل  فهمه  يتم  �أن  يجب 
�حلد  تبيان  لغر�ص  وذلك  وجلي، 
�ملكلفني  �صالحيات  بني  �لفا�صل 
�لق�صاء  ومهام  �لقانون  باإنفاذ 
لها �صالحية  �لتي  باعتباره �جلهة 
خمالف  فعل  بارتكاب  �لإد�نة 
للقانون و�إيقاع �لعقوبة �ملن�صو�ص 
من  �لغر�ص  وهذ�  قانوناً،  عليها 
ب�صكل  ي�صتخدم  �لتعذيب  �أغر��ص 
�إنفاذ  يف  �ملكلفني  قبل  من  كبري 
وعلى  �لعملية  �حلياة  يف  �لقانون 
�لتجمع  حالت  �ملثال  �صبيل 
��صتباكات  �ل�صلمي، عندما حتدث 
بني �ملتظاهرين و�ملكلفني باإنفاذ 
ف�ص  على  يعملون  �لذين  �لقانون 
با�صتخد�م  �ل�صلمية  �لتجمعات 
عاتقهم  على  يقع  حيث  �لقوة، 
مدونة  مبر�عاة  قانوين  �لتز�م 

�لناري  و�ل�صالح  �لقوة  ��صتعمال 
ل�صتخد�م  �لتدريجي  و�لإعمال 

�لقوة.
باإنفاذ  �ملكلفني  �عتقال  فعند 
�لأ�صخا�ص  لأحد  �لقانون 
وحرمانه  يد�ه  وتوثيق  �مل�صاركني 
�ملناط  �لدور  ينتهي  حريته  من 
وعليهم  �حلد،  لهذ�  قانوناً  بهم 
من  �ملحروم  �ل�صخ�ص  عر�ص 
يوقع  �لذي  �لق�صاء  على  حريته 
�لقانوين  باملقت�صى  عليه  �لعقوبه 
بال�رشب  عليه  �لعتد�ء  مت  فاإذ� 
�أن  يعترب  حريته  من  حرمانه  بعد 
�لعقوبة  �يقاع  بق�صد  هذ�  فعلهم 
وهذ� �لعمل يعترب �صكل من �أ�صكال 

�لتعذيب.
كما يكفل �حلق يف �لأمن �ل�صخ�صي 
�إحلاق  تعمد  من  �لأفر�د  حماية 
�لأذى �لبدين �أو �ل�رشر �لعقلي بهم، 
بغ�ص �لنظر عّما �إذ� كان �ل�صحية 
حالة  حمتجز،  غري  �أو  حمتجز�ً 
ما  ب�صخ�ص  �لبدين  �لأذى  �إحلاق 
دون مربر�ت ويُلِزم �حلق يف �لأمن 
�أي�صاً  �لأطر�ف  �لدول  �ل�صخ�صي 
للت�صدي  منا�صبة  تد�بري  باتخاذ 
�إىل تهديد�ت �لقتل �لتي توجه �إىل 
�لعام،  �لعمل  جمال  يف  �أ�صخا�ص 
�تخاذ تد�بري حلماية  �أعم  وب�صكل 
�ملتوقعة  �ملخاطر  من  �لأفر�د 
�صالمتهم  �أو  حياتهم  تهدد  �لتي 
�لبدنية من قبل �أية �أطر�ف فاعلة 
�لدول  وعلى  خا�صة،  �أو  حكومية 
مالئم  ب�صكل  �لت�صدي  �لأطر�ف 
�لذي ميار�ص على  �لعنف  لأمناط 
مثل  �ل�صحايا  من  معينة  فئات 
حقوق  عن  �ملد�فعني  تخويف 
�لإن�صان و�ل�صحفيني و�لنتقام من 
�ملر�أة، مبا  �صد  و�لعنف  �ل�صهود، 
وتروي�ص  �لعائلي،  �لعنف  ذلك  يف 
يف  �لإجباري  �لتجنيد  منت�صبي 
�صد  و�لعنف  �مل�صلحة،  �لقو�ت 
�أ�صا�ص  على  و�لعنف  �لأطفال، 
�مليل �جلن�صي �أو �لهوية �جلن�صية، 
ذوي  �لأ�صخا�ص  �صد  و�لعنف 
متنع  �أن  �أي�صاً  وينبغي  �لإعاقة 
غري  �ل�صتخد�م  �لأطر�ف  �لدول 
�إنفاذ  جمال  يف  للقوة  �ملربر 
�لقانون و�لتعوي�ص عنه، و�أن توفر 
�لنتهاكات  من  ل�صكانها  �حلماية 
�لأمن  قو�ت  ترتكبها  �لتي 
�ملخاطر  من  و�حلماية  �خلا�صة، 

�لأ�صلحة  تو�فر  عن  �لناجمة 
يعالج  ول  مفرط.  ب�صكل  �لنارية 
�ل�صخ�صي  �لأمن  يف  �لفرد  حق 
�أو  �لبدنية  �ل�صحة  خماطر  جميع 
�لعقلية ول يرتبط بالآثار �ل�صحية 
مبن  تلحق  �لتي  �ملبا�رشة  غري 
قانونية  لإجر�ء�ت  يخ�صعون 

مدنية �أو جنائية .

ج- تخويف ال�صخ�ص اأو 
اإرغامه هو اأو �صخ�ص ثالث 

فل�صفة  �أن  عليه  �ملتعارف 
على  �جلز�ئية  �لعقوبات  تطبيق 
ب�صكل  قائمة  للقانون  �ملخالفني 
�لأ�صخا�ص  حرمان  على  �أ�صا�صي 
حريتهم  من  للقانون  �ملخالفني 
�خلا�ص  �لردع  ي�صمى  ما  وهذ� 
�لو�قع على �ل�صخ�ص �لذي يتحمل 
�جلز�ئية  �ل�صخ�صية  �مل�صوؤولية 
وذلك  �لقانون،  لقو�عد  ملخالفته 
مرة  �جلرم  تكر�ر  عدم  ل�صمان 
�لردع  حتقيق  بغية  و�أي�صاً  �أخرى 
عن  �آخر  �صخ�ص  �أي  لنهي  �لعام 
�إل  �لقانون،  مبخالفة  �لتفكري 
من  �لر�صمني  �ملوظفني  قيام  �أن 
�لقانون  مبخالفة  �أنف�صهم  تلقاء 
تخويف  على  و�إقد�مهم  وفل�صفته 
�لأ�صخا�ص �أو �إرغامهم على �لقيام 
بها  بالقيام  يرغبون  ل  باأفعال 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  نطاق  خارج 
�لتخويف  بق�صد  تعذيب  يعترب 
وميكن �أن ينطبق هذ� �لق�صد على 
حالت �خلطف بالزي �ملدين دون 
�لإف�صاح عن �جلهة �لأمنية و�أي�صاً 
�قتحام  على  ينطبق  �أن  ميكن 
�لبيوت ب�صاعات متاأخرة من �لليل 
طبعا �إذ� جرت حلالت ل تقت�صيها 

�ل�رشورة �لق�صوى. 

د-الأمل اأو العذاب لأي 
�صبب من الأ�صباب يقوم 

على التمييز 

مبد�أ  �لتمييز  عدم  مبد�أ  يعترب 
حقوق  حماية  يف  وعاّماً  �أ�صا�صياً 
�لإن�صان وجوهرياً لتف�صري �تفاقية 
وتطبيقها،  �لتعذيب  مناه�صة 
�لتمييز �صمن  ويندرج جانب عدم 
ذ�ته  بحد  �لتعذيب  تعريف  نطاق 
من   )1( �ملادة  من   )1( �لفقرة  يف 
�رش�حة  حتظر  �لتي  �لتفاقية 
�صبب  لأي  تنّفذ  حمددة  �أفعالً 
من �لأ�صباب يقوم على �لتمييز �أياً 
مناه�صة  جلنة  »وتوؤكد  نوعه  كان 
�أو  �لعنف  ��صتخد�م  �أن  �لتعذيب 
على  �لبدين  �أو  �لنف�صي  �لإيذ�ء 
يف  مهم  عامل  هو  متييزي  نحو 
ميثل  �لفعل  كان  �إذ�  ما  حتديد 
�خلا�ص  �ملقرر  ويوؤكد   ، تعذيباً 
�ل�صيد  �لتعذيب  مب�صاألة  �ملعني 
�ملقدم  بتقريره  �أ.ميندي�ص 
»�حلاجة  �لإن�صان  حقوق  ملجل�ص 
مناه�صة  �تفاقية  تطبيق  �إىل 
�جلن�صني  ي�صمل  تطبيقاً  �لتعذيب 
للمنظور  �لكامل  �لدمج  �أن  وذلك 
للتعذيب  حتليل  �أي  يف  �جلن�صاين 
�أمر يف غاية  و�إ�صاءة �ملعاملة هو 
�لأهمية ل�صمان �لعرت�ف �لكامل 
عن  �أ�صاًل  �لناجمة  بالنتهاكات 
تدور  متييزية  �جتماعية  قو�عد 
حول نوع �جلن�ص و�لأمور �جلن�صية 
لهذه �لنتهاكات  �لت�صدي  و�صمان 

ومعاجلتها« .

6- تو�صيع نطاق امل�صوؤولية 
عن ارتكاب جرمية 

التعذيب 

�جلز�ئية  �مل�صوؤولية  يتحمل 
عليه  �ملحر�ص  �أو  �لفعل  مرتكب 
�أو من يو�فق عليه �أو ي�صكت عنه، 
بوجود  �لتذرع  ميكن  ل  �أنه  حيث 
عليا  جهات  من  �صادرة  �أو�مر 
�أو  �مل�صاءلة  من  �لتمل�ص  بغر�ص 
�جلنائية  �مل�صوؤولية  من  �لهرب 

حيث ترى جلنة مناه�صة �لتعذيب 
�أنه من �ل�رشوري �أن جتري �لنيابة 
�لق�صائية  و�ل�صلطات  �لعامة 
يف  كاماًل  حتقيقاً  �ملخت�صة 
كبار  من  موظف  �أي  م�صوؤولية 
�أو  �ملوظفني �صو�ء عن �لتحري�ص 
�لتعذيب  على  �ملبا�رش  �لت�صجيع 
�ملو�فقة  �أو  �ملعاملة  �إ�صاءة  �أو 
فاإذ�  عنها،  �ل�صكوت  �أو  عليها 
عرفت �صلطات �لدولة �أو �جلهات 
ب�صفة  تت�رشف  �لتي  �لأخرى 
�لقانون  مظلة  حتت  �أو  ر�صمية 
حكومني  غري  موظفني  بوجود 
ترتكب  خا�صة  فاعلة  �أطر�ف  �أو 
�أعمال �لتعذيب �أو �إ�صاءة �ملعاملة، 
�إىل  يدفع  ما  �ل�صلطات  لدى  وكان 
عن  وعجزت  بارتكابها،  �لعتقاد 
ملنعهم  �لو�جبة  �لعناية  ممار�صة 
ومقا�صاتهم  معهم  و�لتحقيق 
فاإن  �لتفاقية،  و�أحكام  يتفق  مبا 
وينبغي  م�صوؤولية  تتحمل  �لدولة 
هذه  مرتكبي  موظفيها  �عتبار 
�أو  بها  �مل�صموح  غري  �لأعمال 
متو�طئني يف �رتكابها �أو م�صوؤولني 
مبوجب  ذ�ك  �أو  �ل�صكل  بهذ� 
�ل�صكوت  �أو  قبولها  عن  �لتفاقية 
هذ�  �للجنة  طبقت  وقد  عنها، 
�لتي  �لأطر�ف  �لدول  على  �ملبد�أ 
�لقائم على  �لعنف  منع  تعجز عن 
كالغت�صاب،  �جلن�ص  �أ�صا�ص 
و�لعنف �ملنزيل، وت�صويه �لأع�صاء 
و�لجتار  لالإناث،  �لتنا�صلية 

بالأ�صخا�ص .

7- الفرق بني التعذيب 
و�صوء املعاملة 

�ملادة 16 من �لتفاقية: »تتعهد كل 
�أي �قليم  دولة طرف باأن متنع يف 
حدوث  �لق�صائية  لوليتها  يخ�صع 
�صوء  �أعمال  من  �أخرى  �أعمال  �أي 
�أو  �لقا�صية  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة 
ل  �لتي  �ملهينة  �أو  �لال�إن�صانية 
ت�صل �إىل حد �لتعذيب كما حددته 

موظف  يرتكب  عندما   1 �ملادة 
يت�رشف  �آخر  �صخ�ص  �أو  عمومي 
�أو  �لأعمال  هذه  ر�صمية  ب�صفة 
عندما  �أو  �رتكابها،  على  يحر�ص 
عليها.  ب�صكوته  �أو  مبو�فقته  تتم 
�للتز�مات  خا�ص  بوجه  وتنطبق 
�لو�ردة يف �ملو�د )10،11،12،13(، 
�لإ�صارة  عن  بال�صتعا�صة  وذلك 
غريه  �إىل  بالإ�صارة  �لتعذيب  �إىل 
�لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �رشوب  من 
�لقا�صية �أو �لال�إن�صانية �أو �ملهينة«. 
�لتعذيب  مناه�صة  جلنة  �عتربت 
يت�صم  �لتعذيب  مبنع  �للتز�م  �أن 
و�للتز�مات  �لنطاق  و��صع  بطابع 
�رشوب  من  وغريه  �لتعذيب  مبنع 
�أو  �لقا�صية  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة 
)�مل�صار  �ملهينة  �أو  �لال�إن�صانية 
�ملعاملة«(  »�إ�صاءة  بعبارة  �إليها 
�ملادة  من   )1( �لفقرة  مبوجب 
قابلة  غري  �لتز�مات  هي   )16(
ومرت�بطة  ومتد�خلة  للتجزئة 
�إ�صاءة  مبنع  �للتز�م  ويتد�خل 
على  خا�ص«  »بوجه  �ملعاملة 
 )10( �ملو�د  يف  �ملبينة  �لتد�بري 
�ملنع  جتعل  ل  ولكنها   ،)13( �إىل 
�لفعال مق�صور�ً على هذه �ملو�د، 
فيما  ذلك  �للجنة  �أو�صحت  مثلما 
�ملادة  مبوجب  بالتعوي�ص  يتعلق 
بني  �لفا�صل  �حلد  وعملياً   )14(
مفهومي �إ�صاءة �ملعاملة و�لتعذيب 
بعدم  �لأحيان  من  كثري  يف  يت�صم 
�لق�صد  على  �لو�صوح)يعتمد 
�أن  �إل  و�لعذ�ب(،  �لأمل  باإحد�ث 
�لتجربة �لعملية تثبت �أن �لظروف 
�لتي توؤدي �إىل �صوء �ملعاملة ت�صهل 
�لتعذيب يف كثري من �لأحيان، لذلك 
يجب تطبيق �لتد�بري �لالزمة ملنع 
�إ�صاءة  منع  �أجل  من  �لتعذيب 
�ملعاملة، وبناًء على ذلك �عتربت 
�ملعاملة  �إ�صاءة  حظر  �أن  �للجنة 
ي�صكل �أي�صا مبد�أ غري قابل للتقييد 
�أن  مبوجب �لتفاقية كما �عتربت 
مكافحته ت�صكل تدبري�ً فعالً غري 

قابل للتقييد .
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قراءة حتليلية 

تعريف جرمية التعذيب مبوجب اتفاقية مناه�ضة التعذيب
من ال�صروري اإمتالك الباحثني يف جمال حقوق الإن�صان لقراءة وفهم موحد ملفهوم التعذيب باملعنى املق�صود يف اتفاقية مناه�صة التعذيب وذلك 

بالعتماد على ن�صو�ص التفاقية والتعليقات العامة الواردة عليها، الأمر الذي ينعك�ص بكل تاأكيد على عملية الر�صد والتوثيق وال�صغط واملنا�صرة 
املحلية والدولية، بهدف حتقيق الغر�ص العام لالتفاقية وهو الق�صاء على كافة اأ�صكال العنف الذي تكون الدولة ممثلة مبوظفيها الر�صميني طرفًا به 

اإما بارتكابها الفعل اأو مبوافقتها عليه اأو بال�صكوت عنه اأو بالتحري�ص على ارتكابه حيث تعترب بـاأنها متار�ص �صكل من اأ�صكال التعذيب و�صوء املعاملة 
وغريه من �صروب املعاملة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة. 

عالء البدارنة /امل�صت�صار القانوين 
ملركز الدفاع عن احلريات 
واحلقوق املدنية »حريات«



الكاتبة فرحاوي مرمي 

ال ميكن للن�ص الروائي 
االإفالت من الواقع

فرحاوي مرمي من والية ال�شلف بالتحديد من بلدية تاجنة 
، من مواليد �شتة و ت�شعون ت�شع مئة و األف . متح�شلة على 

�شهادة لي�شان�س يف احلقوق،قررت ولوج جتربة الكتابة 
الروائية و بحثت عن ترك اثر يف ال�شاحة االأدبية 

بقلم  /  اأ .  خل�شر . بن يو�شف 

كيف كانت بدايتك مع 
الرواية ؟

بدايتي مع الكتابة كانت يف اأوائل 
�سهر �سبتمرب من العام 2015 .. 
كانت البداية بكتابة ق�سائد غري 
منها  جعل  ال�سجع   ، منتظمة 
ذلك  و   ، الآذان  تطرب  ق�سائد 
و  اأقراين  بني  �سهرة  زادها  ما 

زمالئي يف ال�سف .
عن  توقفت  تقريبا  بعام  بعدها 
القراءة  التوقف  �سمل  و  الكتابة 
عن  البعد  كّل  ابتعدت  و  اأي�سا، 
توقفت   ، الأدب  اأنواع  جميع 
اأن  بعد  لأعود  تقريبا،  لعامني 
اأتخرج و اأتفرغ للقراءة و للكتابة 
لكتابة  اأعد  مل  املرة  هذه  و   ،
الرواية  لكتابة  بل عدت  ق�سائد 

.
اإّن من اأهّم املوؤثرات الّتي اأّثرت 
هو  الأدبي  اجتاهي  تكوين  يف 
تعاي�ست  و  عاي�سته  الّذي  الواقع 

معه

اإ�شدارك “ اأ�شغاث 
اأحزان  ” من اأي م�شتل 

جئت بهذا العنوان ؟ وما 
هي االأفكار املحورية 

التي بنيت عليها �شردية 
روايتك ؟

طويلة،  ق�سة  العنوان  لهذا 
كنت   ... كالآتي  �ساأخت�رصها 
الرواية  اإنهاء  على  �سارفت  قد 
اأغري  اأن  فجاأة  قررت  عندما 

العنوان الذي كان بداية النهاية.
مفردة  على  عيني  ا�ستقرت 
اأ�سغاث التي وردة يف �سورة يو�سف 
من القراآن الكرمي و األهمتني كثريا 
عنوانا  تكون  اأن  النهاية  يف  لأقرر 
الفكرة  عر�ست  عندما   ، للرواية 
على املقربني  مني نالت ا�ستياءهم 
اأّنها ل ت�سلح و لأين  كثريا و قالوا 
اأتخلى  اأن ل  عنيدة بطبعي قررت 
و  �سديقتي  ا�ست�رصت  و  عنها 
دعمتني الكاتبة ن�سيمة بن م�سعود 
بعد  لي�سبح  خري  األف  اهلل  جزاها 
ذلك بداية النهاية هو عنوان ف�سل 
العنوان  هو  اأحزان  اأ�سغاث  بينما 
ق�سة  عن  هي  روايتي   ، الرئي�سي 

طبيب    ال�رصطانية اإدري�س 

اأ�شغاث اأحزان هي رواية 
اجتماعية ، بطلها طبيب 
اأمرا�س �شرطانّية ا�شمه » 

اإدري�س« 

غريبة  باأفكار  الّرواية  ا�ستهلت 
تراود  وا�سحة  غري  مبهمة 
وليدة  الأفكار  تلك  و   ، البطل 
و   ، حياته  يف  حدثت  قد  وقائع 
�سيبدو  الأفكار  تلك  خالل  من 
عاناها  الّتي  املعاناة  جلّيا 
 ، حياته  فرتات  من  فرتة  خالل 
نف�ًسا،  تاأخذوا  اأن  قبل  و  بعدها 
و قبل اأن ت�ستوعبوا تلك الأفكار 
�ستنجدون اأنف�سكم يف زمن ي�سبق 
زمن ولدة البطل ب�سنوات، زمن 

مّلة العائلة.
�ستتعرفون من خالل تلك الفرتة 
العائلة  داخل  والديه  حياة  على 
بداية  كانت  كيف  و  الكبرية، 
زوجات  كيد  ب�سبب  معاناتهما 

اأعمامه، و كيف انتهى بهم احلال 
اإىل  �ستنتقلون  ثّم  العائلة.  خارج 
زمن الأبي�س و الأ�سود من حياة 
لفقدان  معاناته  عن  و  البطل، 
لظروف  مكافحته  و   ، والديه 
احلياة القاهرة، و كيف ا�ستطاع 
اأن يربي اأخوه اأح�سن تربية و اأن 
بلوغ حلمه   و  ذلك  كّل  بني  يوفق 

..

�شخو�س روايتك ، من 
اأين هي هل من الواقع اأم 
ن�شجتها من وحي اخليال 

؟

ال�سخ�سيات  فيها  مبا  الق�سة 
قمت  قد  لكن  و   ، حقيقية 
اأ�سماء  و  الأحداث  بع�س  بتغيري 

ال�سخ�سيات

يقال اأن اأغلب كتاب 
الروايات كانوا �شعراء، 

فهل كانت لك حماوالت 
�شعرية ا؟

بكتابة  البداية  كانت  قد  بالفعل 
ق�سائد �سعرية ، و لأيّن مل اأدر�س 
فنون ال�سعر فلم تكن موزونة بل 
فيها  يكرث  ق�سائد  جمرد  كانت 
تطرب  و  املح�سنات  و  ال�سجع 

الآذان

ما موقفِك من النقد يف 
امل�شهد الثقايف؟ وهل 

تتقبلني النقد؟

موقفي من النقد البّناء اإيجابّي، 
لرنتقي  منه  لبد  اأّنه  اأرى  و 

الّنقد  اأتقّبل  عّني  و   ، باأقالمنا 
يكون  اأن  �رصيطة  رحب  ب�سدر 

النقد مو�سوعّي بّناء ل هّدام

هل فكرت يوما من االأيام 
بقر�س ال�شعر اأ�شوة 

ببع�س الروائيني ؟

ل، ل اأفّكر يف كتابة ال�سعر لأيّن 
يف  اأفقه  ل  و  اأكادميّية  ل�ست 
كم  اأكتب  اأحيانا   ، �سيئا  ال�سعر 
و  موزونا   يكون  ل  لكن  و  بيتا 

يفتقر كثريا لل�رصوط الأ�سا�سّية

كيف ترين واقع الثقافة 
يف بالدنا ؟

مهّم�س  بالدنا  يف  الثقافة  واقع 
اأّن  يعني  ل  اأّنه  ذلك   ، ما  نوعا 
مثقف  لي�س  اأو  جاهل  جمتمعنا 
مثقف  جمتمعنا  بل   ، اأبدا  ل 
 ، بذلك  اأ�سهد  من  اأنا  ل�ست  و 
لكّن  و  بحتة  حقيقة  تلك  بل 
اأّن  واقعها مهّم�س ، جند اأحيانا 
ال�سعرية  اأو  الأدبية  امللتقيات 

اأ�سحاب الخت�سا�س  حكر على 
فقط ب�سبب عدم �سهرة مثل تلك 

امللتقيات للعاّمة.

ر�شالتك ون�شيحتك 
لالأجيال ال�شاعدة من 

اأ�شحاب املواهب ؟

رجائي  و  ن�سيحتي  و  ر�سالتي 
اأ�سحاب  و  ال�ساعدة  لالأجيال 
وراء  يرك�سوا  ل  اأن  املواهب 
ال�سهرة لأّنه لأجل ذلك اأ�سبحوا 
يفعلون ما ل يُْفعل لبلوغ ال�سهرة 
، اأ�سبحوا م�سوخا يقلّدون فقط 
هذا  خالل  من  و   ، ليُ�ْسَهروا 
ر�سالة  اأي�سا  �ساأوجه  ال�سوؤال 
من  لكّل  و  للُقّراء  و  للمتابعني 
احلوار  هذا  على  عينه  �سقطت 
ل جتعلوا  اأرجوكم   ... اأرجوكم  
فقد  م�ساهري  احلمقى  من 

اكتفينا منهم.

ت�شهد اجلزائر هذه 
االأيام م�شريات وحراكا 

�شعبيا لتغيري النظام 

احلاكم ، من وجهة 
نظرك ما هو دور املثقف 

والكاتب يف تغيري 
االأو�شاع االجتماعية 
وال�شيا�شية يف البالد ؟

و  للمثقف  نظري  وجهة  من 
تغيري  يف  كبري  دور  الكاتب 
الأو�ساع الجتماعية و ال�سيا�سية 
�سمعت  فبالقلم   ، البالد  يف 
اأ�سوات ال�سعوب و بالقلم حتقق 

ما مل يتحقق بال�سالح

كلمة ختامية لقراء 
اجلريدة ؟

هذا  على  اأ�سكرك  اخلتام  يف 
و   ، خا�سا  �سكرا  ال�سيق  احلوار 
اأ�سكر اهتمامك بدعم املواهب 
ال�ّسابة و اأدعوا اهلّل اأن يوفقك و 
اأقول  للقّراء  و   . خطاك  ي�سدد 
ملن وقعت عينه على هذا احلوار 
كّل �سيء مهما ع�رص �سيي�رّص اإن 
يوؤمن  اأن  فقط  عليه  اهلل  �ساء 

بقدرة القادر الأحد .  
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تعوي�شا عن حجب جائزة العام املا�شي

نوبل تعلن عن منح جائزتني لالأدب 
قالت الأكادميية امللكية ال�سويدية 
اإنها �ستقدم جائزتني لالأدب هذا 
العام، اإحداهما عن العام احلايل، 
والثانية عن العام املا�سي وكانت 
العام  حجبت  قد  نوبل  موؤ�س�سة 
لأول  لالأدب  جائزتها  املا�سي 
مرة منذ نحو 70 عاما يف اأعقاب 
ادعاءات بارتكاب زوج ع�سوة يف 

الأكادميية لإ�ساءات جن�سية.
مدير  هايكين�ستني  لر�س  وقال 
املوؤ�س�سة اإن نوبل اأجرت تغيريات 

مهمة نتيجة للف�سيحة.

وقتا  الأمر  »ا�ستغرق  واأ�ساف: 
اتخذنا  لكننا  توقعنا،  مما  اأطول 
املختلفة.  اخلطوات  من  عددا 
الأع�ساء  ا�ستبعاد  ذلك  بني  ومن 
الذين كانوا �سالعني يف الف�سيحة 
جائزة  عمل  يف  امل�ساركة  من 

نوبل«.
اأن املوؤ�س�سة اأ�سبحت  واأ�سار اإىل 
هناك  واأن  اأكرث،  منفتحة  الآن 
ع�سوية  مدة  ب�ساأن  يدور  نقا�سا 
مدى  كانت  التي  الأكادميية، 
الآن  املمكن  من  واأ�سبح  احلياة. 

ترك الأع�ساء لالأكادميية.

ما الذي حدث العام املا�شي؟

لالنتقاد  الأكادميية  تعر�ست 
بها  تعاملت  التي  الطريقة  ب�سبب 
مع �سوء �سلوك امل�سور الفرن�سي، 
من  املتزوج  اأرنو،  جان-كلود 
املعهد  هذا  يف  �سابقة  ع�سوة 
اإىل  تاريخه  يرجع  الذي  العريق 

عام 1786.
املعنية،  الع�سوة  ا�ستقالت  وقد 

رئي�سة  ا�ستقالت  ذلك،كما  اإثر 
اأع�ساء  واأربعة  الأكادميية 

اآخرين.
ويف نوفمرب املا�سي، تقدمت 18 
جن�سي  حتر�س  بادعاءات  �سيدة 
بحملة  مدفوعات  اأرنو،  �سد 
»مي تو«وقد وقعت عدة حوادث، 
عقارات  يف  تقارير،  بح�سب 
اأرنو  ولكن  الأكادميية.  متتلكها 
ثم  كلها  الدعاءات  تلك  نفى 
اقرتاح  �سد  املنظمة  �سوتت 
ال�ساعرة  زوجته،  ع�سوية  باإلغاء 

فرو�ستين�سون،  كاترينا  والكاتبة 
من جلنتها املكونة من 18 ع�سوا 
و�سط  القرار،  هذا  اإن  وقيل 
امل�سالح،  بتعار�س  اتهامات 
وت�رصب اأ�سماء الفائزين، اأدى اإىل 
انق�سام املنظمة، واأثار موجة من 
ا�ستقالة  بينها  من  ال�ستقالت، 
رئي�سة  وا�ستقالة  فرو�ستين�سون، 
�سارا  بروفي�سور  الأكادميية، 
دانيو�س، بحيث مل يبق يف اللجنة 

�سوى 11 ع�سوا.
الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  وقد 

بوب  الأمريكي،  املغني  ح�سول 
وال�سحفي  والكاتب  ديالن، 
�سفيتالنا  البيالرو�سي، 
األيك�سيفيت�س على اجلائزة، بينما 
عليها،  ح�سل  من  قائمة  ت�سمل 
�سوينكا،  وول  النيجريي،  الكاتب 
غابرييل  الكولومبي  والروائي 
غار�سيا ماركيز، واملن�سق الروائي 
�سوجلن�ستني،  األك�سندر  الرو�سي 
رابيندارات  الهندي،  وال�ساعر 
طاغور، والروائي امل�رصي جنيب 

حمفوظ. 
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مدير املركز الوطني للبحوث يف ع�سر ما قبل التاريخ ،علم الإن�سان والتاريخ

 �سنعمل على اإعطاء البعد العاملي 
لالكت�سافات الأثرية باجلزائر

اأكد  اأم�س  مدير املركز الوطني للبحوث يف ع�سر ما قبل التاريخ ، علم الإن�سان  والتاريخ ، فريد 
خربو�س خلل ا�ست�سافته يف برنامج  املقهى الأدبي »�سجالت ومعنى« للإذاعة الثقافية  باملركز 
الثقافية عي�سى م�سعودي للإذاعة اجلزائرية  باجلزائر العا�سمة   جلملة من  املوا�سيع اأبرزها 

احلفريات  التي عرث عليها موؤخرا  يف اجلزائر  م�سريا اأنه �سيعمل على اإعطاء لهذه الكت�سافات 
الأثرية باجلزائر بعدا عامليا  عرب جهود هذا املركز   للحفاظ  وت�سنيف  عنا�سر الرتاث الوطني  

�سمن الرتاث العاملي  كاحلفريات  والكت�سافات الأثرية  لكون اجلزائر غنية بالعديد منها يف 
خمتلف مراحل ما قبل التاريخ .

حكيم مالك 

�سنحافظ على 
الكت�سافات احليوانية 

القدمية بالقلتة 
الزرقاء« ب�سطيف

 ولقد �ضلط ال�ضوء خربو�ش  على 
عرث  التي  الأخرية  الكت�ضافات 
هي  اجلزائري  ال�رشق  يف  عليها 
الفيل  اأنياب  تخ�ش  اكت�ضافات 
عرث  والتي  املنقر�ش   ال�ضويف 
بالعلمة    الزرقاء  »القلتة  يف  عليها 
التابعة لولية �ضطيف والقريبة من 
العثور  موقع« عني احلن�ش »  ومت 
م�رشوع  يف  ال�رشوع  اأثناء  عليه 
�ضطيف  بني  ال�رشيع  الطريق 
املركز  اإجراءات  ومن   ، وجيجل 
عر�ضه  مت  الكت�ضاف  هذا  بعد 
املحافظة  بغية  �ضطيف  مبتحف 
عليها واخرتنا هذا املكان القريب 
حني  يف  الأثار،  هذه  حل�ضا�ضية 
خمابر  اإىل  م�ضتقبال  نقلها  �ضيتم 
القيام  بغية   العا�ضمة  اجلزائر 
الكت�ضافات  لهذه  علميا  درا�ضتها 
القدمية   احليوانات  تخ�ش  التي 
م�ضريا اأن اأن اجلزائر لديها خربة 
اإل   ، الأثار  التنقيب  يف جمال  يف 

اأن هناك نق�ش فيما يتعلق مبخابر 
التحاليل العلمية الأجنبية.

 �سنعطي ملوقع »عني 
بو�سريط« �سدى عامليا 

كبريا

ويف ذات ال�ضياق فلقد اأو�ضح ذات 
موقع  العثور يف  مت  اأنه  املتحدث 
ب�ضطيف   الكائن   « بو�رشيط  »عني 
الذي يعد اأقدم  تواجد ب�رشي  يف 
تواجد  اأكرب  اإفريقيا  وثاين  �ضمال 
فيه  عرثنا  فلقد  وعليه  العامل  يف 
�ضنع  من  حجرية  اأدوات  على 
لقطع  ا�ضتعملها  والذي  الإن�ضان  
حلوم احليوانات التي وجدنا بقايا 
وهذا  القطع  واأثار  عظامها  من 
النخاع  ا�ضتخراج  اأجل  من  كله 
وعلى  وتناوله   للحيوان  ال�ضوكي 
نح�رش  فنحن   الأ�ضا�ش  هذا 
قبل  ما  ع�ضور  يخ�ش  مللتقى 
التاريخ واكت�ضافات عني بو�رشيط 
لإعطاءه  منا  رغبة  يف  ب�ضطيف 
ا�ضتدعاء  عرب  كبري  عاملي  �ضدى 
�ضخ�ضيات علمية كبرية  من العامل  
وو�ضائل الإعالم الوطنية والعاملية 
لهذا  الأمثل  للرتويج  للم�ضاركة  
�ضيا�ضة  وتتمثل  البارز  احلدث 
للبحوث يف ع�رش  الوطني  املركز 
الإن�ضان   علم   ، التاريخ  قبل  ما 

من  النوع  هذا  لت�ضويق  والتاريخ 
والعالقة  للبحث  اإ�ضافة  الرتاث  
مع و�ضائل الإعالم   واإدراجها يف 
الرتبية  لوزارة  الرتبوية  املنظومة 
التعريف  بغية  وهذا  الوطنية 
املدار�ش   يف  التالميذ  لدى  بها 
ملعرفة هذه الكت�ضافات القيمة .

درا�سة ملف الك�سك�س 
كرتاث عاملي م�سرتك 

بني البلدان املغرب 
العربي لدى ليون�سكو

 ويف ذات ال�ضياق ك�ضف  خربو�ش  
من  العديد  اإدراج  �ضيتم  اأنه 
لدى  ت�ضنيفها  بغية  امللفات 
اأبرزها  عاملي  كرتاث  اليوني�ضكو 
لت�ضنيف  الرمزي  امللف  اإيداع  
العاملي  الرتاث  �ضمن  الك�ضك�ضي 
مع   بال�ضرتاك«   باليوني�ضكو 
ت�ضم  التي  العربي  املغرب  دول 
واملغرب  وتون�ش  اجلزائر  من  كل 
وموريتانيا ، م�ضريا ذات املتحدث 
اأن  ملف الك�ضك�ش  ا�ضتغرق �ضنوات 
اأخ�ضائيني  طرف  من  لإعداده 
اأن هذا  كما  وخرباء  جزائريني   
اجلمعة  يوم  اإيداعه  مت  امللف 
املا�ضية يف 29 مار�ش2019  لدى  
اليون�ضكو اأين �ضيتم درا�ضته والذي 
�ضنة  لت�ضجيله  درا�ضته  يحتمل 

2020 خالل دورة اللجنة احلكومية 
الثقايف  الرتاث  حلماية  امل�ضرتكة 

غري املادي.

�سنعمل م�ستقبل على 
اإدراج ملف اأغنية 
»الراي« وتقطري 

الزهور« لدى اليون�سكو

الوطني  املركز  مدير  واأ�ضاف    
التاريخ  قبل  ما  للبحوث يف ع�رش 
، علم الإن�ضان  والتاريخ  اأن هناك 
ملفات اأخرى من بينها  ملف اأغنية 
»الراي »  الذي �ضيتم التحدث عنه 
  2019 نوفمرب  يف  اليون�ضكو   لدى 
يف لقاء دويل حول الرتاث املادي  
التطرق  �ضيتم  وبعدها  بكولومبيا  
»تقطري  ملف  املقبل  العام  يف 
مدينة  به    ت�ضتهر  الذي  الزهور« 
ال�رشق  يف  الواقعة  ق�ضنطينة 

اجلزائري .

 نحن ب�سدد در ا�سة 
ملفات »اأ�سويق« ، »يناير« 
و«الربنو�س«  لت�سنيفها 

كرتاث عاملي

اأن  املتحدث  ذات  ك�ضف  كما   
جديدة   ملفات  يدر�ش  املركز 

اإدراج م�ضاريع عديدة   ويعول على 
اليون�ضكو   لدى  عاملي  كرتاث 
»اأ�ضويق«  وهي  اأبرزها  م�ضتقبال  
منطقة  يف  الن�ضاء  لغناء  طريقة 
القبائل  والتي تقام يف املنا�ضبات 
على  نعمل  اأننا  كما  والأفراح 
البحث اإن كان متواجدا يف مناطق 
اأخرى يف اجلزائر وهناك م�رشوع 
اآخر واملتمثل يف  احللي  ك�ضناعة 
الف�ضة املعروفة  ببني يني  التابعة 
القبائل  مبنطقة  وزو  تيزي  لولية 
اأو    « »يناير  لـ  اإ�ضافة  الكربى، 
ال�ضعي  مع    ، الأمازيغية  ال�ضنة 
اجلزائري  التقليدي  الزي  لإدراج 

»الربنو�ش ».

�سرنكز على عن�سر 
البحث يف كامل ربوع 

الوطن

 ومن اأبرز رهانات املركز الوطني 
التاريخ  قبل  ما  للبحوث يف ع�رش 
قال   ، والتاريخ  الإن�ضان   علم   ،
عن�رش  على  �ضريكز  اأنه  خربو�ش 

هذا  تدعيم  طريق  عن  البحث 
املجال  البحثي  بالدرجة الأوىل يف 
اأثار  ما قبل التاريخ يف عدة مناطق  
ومواقع متعددة يف اجلزائر ،  فيما 
اأ�ضار ذات املتحدث اأن 80 باملائة 
املخابر،  يف  تقام  الأعمال  من 
حيث �ضيتم م�ضتقبال الرتكيز على 
يف  املوجودة  املناطق  خمتلف 
تيغنيف  منطقة   اأبرزها    الوطن 
دوائر  واإحدى  بلدية  تعد   التي 
غرب  �ضمال  يف  الواقعة  مع�ضكر 
اجلزائر  والتي �ضبق واأن مت العثور 
الذي عا�ش  الأطلنطي  الفيل  على 
ومت  التاريخ    قبل  ما  ع�ضور  يف 
اإن�ضان يف  اأقدم  على  العثور  اأي�ضا 
قبل  ما  رجل  وهو  اأفريقيا  �ضمال 
عنه  الأطل�ش  رجل  او  التاريخ 
�ضيقوم  كما   ،   1952 اأكتوبر  يف 
اأكرث  والهتمام  بالعناية  املركز 
الواقعة يف اجلنوب  على املناطق 
البحث  طريق  عن  اجلزائري  
اأكرث يف هذه املناطق التي مل يتم 
بعد  بحكم  بحثيا  فيها  ال�ضتثمار 

م�ضاحتها.

م�سروع اأر�سفة اإلكرتونية لنقو�ش اللغات العربية القدمية
يف  العربية  اجلزيرة  �ضبه  كانت 
موطًنا  الإ�ضالم  قبل  ما  فرتة 
تزال  ول  الثقافات،  من  للعديد 
واآثارها  وخمطوطاتها  نقو�ضها 
الرئي�ضي  امل�ضدر  ت�ضّكل  الباقية 
من  اجلزء  هذا  وتاأريخ  لتوثيق 

ال�رشق الأو�ضط.
بيزا  جامعة  اأطلقت  وموؤخرا 
يف  رائدا  م�رشوعا  الإيطالية 
تطبيق تكنولوجيا الرقمنة احلديثة 
لدرا�ضة احلياة العربية القدمية يف 
�ضبه اجلزيرة العربية قبل الإ�ضالم 
من خالل فهر�ضة واأر�ضفة النقو�ش 

العريقة.
وي�ضعى »الأر�ضيف الرقمي لدرا�ضة 
قبل  العربية  ونقو�ش  خمطوطات 
من  جمموعة  جلمع  الإ�ضالم« 
النقو�ش العربية املثرية لالهتمام، 
ووثائق ون�ضو�ش كتابية من العامل 
يزيد عددها عن  القدمي  ال�ضامي 
ن�ضية  وقطعة  خمطوط  األف   15

مكتوبة من النقو�ش وال�ضور.
ومتثل هذه الوثائق املكتوبة �ضورة 
مهمة من الثقافة التي ازدهرت يف 
جنوب و�ضمال اجلزيرة العربية منذ 
الثانية قبل امليالد  اأواخر الألفية 
امليالدي،  ال�ضاد�ش  القرن  اإىل 

ازدهار  �ضهدت  التي  الفرتة  وهي 
قدمية  عربية  وح�ضارات  لغات 
اجلزيرة  من  خمتلفة  مناطق  يف 

العربية.
يحتوي  احلا�رش،  الوقت  ويف 
لدرا�ضة  الرقمي  الأر�ضيف 
قبل  العربية  ونقو�ش  خمطوطات 
الإ�ضالم على جمموعة من حوايل 
بوا�ضطة  ترقيمها  مت  ا  ن�ضً  8150

فريق جامعة بيزا.
وال�ضمالية  اجلنوبية  العربية 

القدمية
متت  الكثرية،  النقو�ش  هذه  ومن 
رقمنة ما يقارب 900 من النقو�ش 
اإىل  تاريخها  يرجع  احل�رشموتية 
ما بني القرن ال�ضابع قبل امليالد 
امليالدي،  الثالث  القرن  ونهاية 
ولغوية  ثقافية  تاأثريات  وتظهر 
ح�رشموت  وكانت  �ضباأ،  ملنطقة 
اأهمية  وذات  قوية  مملكة  قدميا 
ن�ضاطها  وكان  كبرية  �ضيا�ضية 

الرئي�ضي جتارة البخور.
اجلنوبية  العربية  النقو�ش  وت�ضم 
املتاحف  من  مقتنيات  كذلك 
الأوروبية منذ بداية القرن التا�ضع 
الأوروبي  وال�ضتعمار  ع�رش 
للمنطقة وتوافد بعثات الأوروبيني 

العربية،  اجلزيرة  �ضبه  العلمية يف 
جانب  اإىل  رقمياً  اأر�ضفتها  ومتت 
اأمريكية  متاحف  من  مقتنيات 
وجمموعات  مينية  ومتاحف 

خا�ضة.
ل�ضمالها،  اجلزيرة  جنوب  ومن 
على  الإلكرتوين  الأر�ضيف  يحتوي 
�ضمال  لنقو�ش  اأخرى  جمموعة 
مت  القدمية  العربية  اجلزيرة 
اخلليلي  مركز  قبل  من  توثيقها 
اأك�ضفورد،  بجامعة  لالأبحاث 
اإلكرتونية  ن�ضخة  لتقدمي  بهدف 
جلميع  ومفهر�ضة  للتحديث  قابلة 
العربية  النقو�ش  من  املتاح 

ال�ضمالية القدمية.
حتديد  ي�ضعب  ما  غالبًا  ولأنه 
ال�ضمالية  العربية  النقو�ش  لغات 
لأن  الدقة  وجه  على  القدمية 
ق�ضرية  غالباً  تكون  الكتابة 
ومتكررة وغري مكتملة، يتم اعتبار 
عريية  للغة  »لهجات«  النقو�ش 
قدمية واحدة، وي�ضم هذا الق�ضم 
التاميانية  اللهجات  امل�رشوع  من 
وال�ضافيتية  واحل�ضيتية  والدادانية 

والي�ضماوية والتامودية.
العربية  اللغة  املخت�ضون  ويق�ضم 
�ضمايل  ق�ضمني:  اإىل  القدمية 

ال�ضمالية  العربية  وت�ضم  وجنوبي، 
والتيمائية،  التامودية  القدمية 
ال�ضبئية  اجلنوبية  ت�ضمل  بينما 
والقتبانية واحل�رشمية واملعينية.

القدمية  اللغات  هذه  اأن  ورغم 
الف�ضحى  العربية  وبقيت  اندثرت 
النقو�ش  بقيت  لكن  احلديثة، 
القدمية والن�ضو�ش التاريخية مثل 
لبداية  يعود  الذي  النمارة  نق�ش 
القرن الرابع امليالدي، وتعد لغته 
لكنه  احلديثة  للف�ضحى  الأقرب 
القريب  النبطي  باخلط  مكتوب 

من اخلط العربي احلايل.
نق�ش  القدمية  النقو�ش  بني  ومن 
والتي  كندة  مملكة  عا�ضمة  الفاو 
قريبة  بلغة  امل�ضند  باخلط  كتبت 
قبل  الأول  القرن  يف  ال�ضبئية  من 
امليالد، ويف �ضحراء النقب كذلك 
للقرن  تاريخه  يعود  نق�ش  وجد 
الأول اأو الثاين بعد امليالد مكتوبا 

بالكتابة النبطية.
العديد  اجلنوبية  العربية  تت�ضمن 
التي  ال�ضبئية  اأبرزها  اللغات  من 
لوجود  جيداً  الباحثون  يعرفها 
املتبقية  النقو�ش  اآلف  اأو  مئات 
املعينية  اللغة  كذلك  وتوجد  بها، 
املعينيون  ا�ضتخدمها  التي 

امليالد،  قبل  الثامن  القرن  منذ 
ووجدت نقو�ضها يف مدائن �ضالح 

وغريها.
الرقمي  الأر�ضيف  م�رشوع  وي�ضم 
من  خمتارة  جمموعة  كذلك 
من  خمتلفة  مناطق  من  النقو�ش 
جنوب  من  النبطية،  اململكة 
�ضوريا اإىل �ضمال اجلزيرة العربية، 
البيانات  اإدخالها يف قاعدة  �ضيتم 
ن�ضو�ضا  ت�ضمل  و�ضوف  للم�رشوع. 
وحوران،  البرتاء  من  كذلك  مهمة 
النقو�ش  من   %90 لأن  ونظًرا 
النبطية هي كتابات على اجلدران، 
جمموعة  اإدخال  ا  اأي�ضً �ضيجري 
البيانات  قاعدة  يف  منها  خمتارة 

حتى يتم متثيلها.
ويقول القائمون على امل�رشوع اإن 
اإجنازهم الأكرب على مدار خم�ش 
رقمية  فهر�ضة  اإن�ضاء  كان  �ضنوات 
كتابات  بني  ترتاوح  قدمية  ملواد 
�ضلف  تعد  خمتلفة  �ضامية  بلغات 
اللغة العربية املعا�رشة، وبني قطع 
اأثرية عليها نقو�ش وكتابات، وجمع 
تتيح  بيانات  قاعدة  يف  ذلك  كل 
العديد  اإجراء عمليات بحث على 
الرقمنة  وتركز  امل�ضتويات،  من 
الن�ضو�ش  ميزات  و�ضف  على 

اإىل  وما  الن�ضية  والنقو�ش  )اللغة 
ذلك( وعلى ت�ضجيل البيانات ذات 
املواد  عن  معلومات  مثل  ال�ضلة 
امل�ضتخدمة )احلجر والطني اإلخ( 
وترجمته.  الن�ش  ن�ضخ  وكذلك 
الأر�ضيف  مل�ضتخدمي  ويتاح 
النقو�ش  اإىل  الو�ضول  الرقمي 
خمتلفة،  فهار�ش  طريق  عن 
با�ضتخدام  النتائج  وميكن حت�ضني 
املر�ضحات، ويتم ت�ضنيفها ح�ضب 

اللغة ون�ش الكتابة.
واأقيم امل�رشوع التابع جلامعة بيزا 
عرب  التعاون  برنامج  من  بتمويل 
التابع  املتو�ضط  الأبي�ش  حدود 
لالحتاد الأوروبي، وي�ضتعني بخربة 
فريق دويل متنوع من ال�رشكاء من 
الأردنية،  الريموك  جامعة  بينهم 
ومعهد  لبنان،  يف  للرتاث  ومركز 
القدمي  الأدنى  ال�رشق  درا�ضات 
ماجو  و�رشكة  بر�ضلونة،  بجامعة 
ويهدف  اإ�ضبانيا،  من  لالإنتاج 
النقو�ش  وفهم  معرفة  لتعزيز 
والنبطية،  الفينيقية  واملنحوتات 
املجتمعات  جهود  وت�ضجيع 
املحلية للحفاظ على هذه القطع 

القيمة من الرتاث.
 وكالت
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فوائد زيت الثوم يف حتفيز اجلهاز املناعي :

علي  الثوم  زيت  يحتوي 
حيوي  م�ضاد  خ�ضائ�ص 
كن ا�ضتخدامه يف  طبيعية ويمُ
ال�ضعال  عالج نزالت الربد و 
يمُ�ضتخدم  ، ويف الهند خا�ضة 

طويلة  فرتة  منذ  الثوم  زيت 
واحلمي  االلتهابات  لعالج 
يحتوي  الثوم  زيت  اأن  كما   ،
من  عالية  م�ضتويات  علي 
تمُعزز  التي  الغذائية  العنا�رص 

اجلهاز املناعي والتي ت�ضمل 
فيتامني   ، ب1  فيتامني  علي 
)ج( ، فيتامني ب6 ، اللي�ضني 
، احلديد ، الفو�ضفور ، وزيت 
لتعزيز  رائع  عالج  هو  الثوم 

كنك  يمُ  ، العامة  ال�ضحة 
ا�ضتخدام زيت الثوم امل�ضنوع 
اأو كب�ضوالت زيت  يف املنزل 
الثوم وفقاً للجرعة املو�ضي 

بها .

اجلرعة املو�صي بها من زيت اخلروع لعالج الإم�صاك  :

كيف يعمل زيت اخلروع للبطن كملني ؟

 . للبالغني  واحدة   معلقة 
 . لالأطفال  �ضغرية  معلقة 
اخلروع  زيت  يحدث  ولكي 
تناوله  يكنك  اأف�ضل  تاأثري 
اأو  ال�ضباح  يف  الريق  علي 
تناوله قبل 4 – 7 �ضاعات قبل 
الرغبة يف الذهاب للمرحا�ص 
الأن زيت اخلروع قد يوؤدي اإيل 
اأن  املحتمل  ومن  االإ�ضهال 
مرة   من  اأكرث  للحمام  تذهب 
باإ�ضافة  البع�ص  يقوم  قد   .
الربتقال  ع�ضري  من  القليل 

لتح�ضني  اخلروع   زيت  اإيل 
وتظهر   . تناوله  عند  طعمه 
اخلروع  زيت  اأن  الدرا�ضات 
ي�ضاعد يف عالج االإم�ضاك عند 
الكبار يف ال�ضن. حيث ر�ضدت 
 7 ملدة  امل�ضاركني  الدرا�ضة 
تناول  من  اأيام   4 وبعد  اأيام 
زيت اخلروع �ضاعد حوايل 80 
% من امل�ضاركني يف التخل�ص 
مرور  و�ضهولة  االإم�ضاك  من 
باالإخالء  واالإح�ضا�ص  الرباز 

الكامل للمعدة . 

يحتوي زيت اخلروع علي 80 
 ricinoleic  من حم�ص %

وهو اأحد االأحما�ص الدهنية  
التي تربط مب�ضتقبالت 

اخلاليا املوجودة يف الع�ضالت 
املل�ضاء لالأمعاء . يحدث 

حم�ص  ricinoleic  تقل�ضات 
قوية مما يجعل له تاأثري ملني 

. والين�ضح با�ضتخدام زيت 
اخلروع كملني  اأثناء فرتة 

احلمل الأنه ال يحفز ع�ضالت 
املعدة بل  يقوم بتحفيز 

ع�ضالت الرحم ويزيد من 
التقل�ضات ، ب�ضفة عامة، 

يف�ضل عدم كرثة ا�ضتخدام 
زيت اخلروع لعالج االإم�ضاك 
ب�ضفة م�ضتمرة الأنه قد يوؤدي 
اإيل عدم التوازن وغريها من 

امل�ضاعفات  .
لذلك، نوؤيد ا�ضتخدام زيت 

اخلروع  بطريقة دقيقة جداً 
عند عالج االإم�ضاك يكنك 

اللجوء اإليه يف حالة عدم 
الذهاب اإيل احلمام لعدة اأيام 
وال ت�ضتطيع االإنتظار اأكرث من 
ذلك  الأن زيت اخلروع يعد من 

امللينات املنبه .

من فوائد اأوراق التني 
 

فوائد التني و فوائد اأوراق التني تعترب كنز لل�ضحة 
فعال يعترب التني اأحد الفواكه ال�ضعبية املنت�رصة حول 

العامل و التي يتناولها العديد و العديد من االأ�ضخا�ص. 
و بجانب طعمه اللذيذ فاإن التني يقدم العديد من 
الفوائد الغذائية الرائعة، كما اأنه ي�ضاعد يف عالج 

بع�ص احلاالت و امل�ضاكل الطبية مثل مر�ص ال�ضكري 
و االإكزيا. و يكن تناول التني الطازج اأو املجفف، 
كما يكن اإ�ضافته اإىل اأطباق احللويات و الو�ضفات 

املختلفة، و يحتوي التني على العديد من املواد 
الغذائية الرائعة املفيدة للج�ضم.

ال�سكري مر�ض  التني  اأوراق  تكافح   1-

ت�ضري الدرا�ضات اإىل اإنخفا�ص ن�ضبة اجللوكوز يف دم 
الفئران التي تناولت م�ضتخل�ص من اأوراق التني. و قد 

اأظهرت نتائج درا�ضات اأخرى اأن هناك اأي�ضاً اإنخفا�ص 
يف م�ضتويات الكولي�ضرتول و ن�ضاط مل�ضادات االأك�ضدة 

التي ت�ضاعد على مكافحة االإجهاد التاأك�ضدي الناجت عن 
مر�ص ال�ضكري.

كما ت�ضاعد ثمرة التني و التني املجفف اأي�ضا على 
التخل�ص من االآثار اجلانبية ملر�ص ال�ضكري، كما اأن 

لها خ�ضائ�ص م�ضادة لالأك�ضدة و االإلتهابات مما ي�ضاعد 
يف اإ�ضالح ال�رصر الذي ت�ضبب فيه مر�ص ال�ضكري يف 

اجل�ضم.

�سرطان  عالج  على  التني  اأوراق  ت�ساعد    2-
اجللد

اأوراق التني حتتوي على بع�ص املركبات الن�ضطة 
بيولوجياً و التي يكن اأن ت�ضاعد على مكافحة ال�رصر 

الذي ت�ضببه اجلزيئات احلرة. و نتيجة لذلك فاإن بع�ص 
الدرا�ضات قد اإ�ضتخدمت اأوراق التني لتطوير عالج 

�ضوئي لعالج اأنواع معينة من �رصطان اجللد.

مكافحة  على  التني  اأوراق  ت�ساعد   3-
التجاعيد

ت�ضري بع�ص الدرا�ضات اإىل اأن اإ�ضتخدام م�ضتخل�ص 
اأوراق التني ي�ضاعد على مكافحة التجاعيد و منع 

ظهورها على الب�رصة. و قد اأظهر االأفراد الذين 
ي�ضتخدمون الكريات التي حتتوي على اأوراق التني 

اأو ثمرة التني اإنخفا�ص كبري يف جتاعيد الوجه، و ذلك 
بف�ضل ن�ضاطها امل�ضاد لالأك�ضدة.

و ت�ضري درا�ضة اأخرى اإىل اأنه يكن اإ�ضتخدام الكريات 
التي حتتوي على م�ضتخل�ص التني للم�ضاعدة يف عالج 

فرط الت�ضبغ و حب ال�ضباب و النم�ص.

لالأك�سدة قوي  م�ساد  التني  اأوراق   4-

يعمل التني كم�ضاد قوي لالأك�ضدة، و الأن االأك�ضدة 
توؤثر على جميع اأنظمة اجل�ضم تقريباً، فاإن ال�رصر 
الذي ت�ضببه االأك�ضدة يرتبط بالعديد من االأمرا�ص 

مثل ال�ضيخوخة و ال�رصطان. معظم اأنواع التني غنية 
بالبوليفينوالت و التي ت�ضاعد على مكافحة االإجهاد 
التاأك�ضدي. و ت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن التني املجفف 
يكن اأن يكون م�ضدر رائع للمركبات الفينولية مما 
ي�ضاعد على التخل�ص من اجلزيئات احلرة بطريقة 

فعالة.
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موقف لل�سحابي �أبي طلحة مع زوجته ر�سي �هلل عنهما:
عن اأن�س بن مالك ر�شي اهلل عنه قال: ا�شتكى ابٌن لأبي طلحة، 
قال: فمات، واأبو طلحة خارج، فلما راأت امراأتُه اأنه قد مات، 
هيَّاأت �شيًئا، ونحته يف جانب البيت، فلما جاء اأبو طلحة، قال: 
قد  يكون  اأن  واأرجو  نف�ُشه،  هداأْت  قد  قالت:  الغالم؟  كيف 
ا�شرتاح، وظن اأبو طلحة اأنها �شادقة، قال: فبات، فلمـا اأ�شبح 
مع  ف�شلى  مات،  قد  اأنه  اأعلَمتْه  يخرج  اأن  اأراد  فلما  اغت�شل، 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، ثم اأخرب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
))لعل  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فقال  منهما،  كان  مبا 
من  رجل  فقال  �شفيان:  قال  ليلتكما((،  لكما يف  يبارك  اأن  اهلل 

الأن�شار: فراأيت لهما ت�شعة اأولد كلهم قد قراأ القراآن.

- موقف لل�صحابي اأبي الدحداح مع زوجته 
ر�صي اهلل عنهما:

عن اأن�س ر�شي اهلل عنه اأن رجاًل قال: يا ر�شول اهلل، اإن لفالن 
اأقيم  حتى  يعطيني  اأن  فاأُْمْره  بها،  حائطي  اأقيم  واأنا  نخلًة، 
حائطي بها، فقال له النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: ))اأعطها اإيَّاه 
ْحداح، فقال: بعني نخلتك  بنخلة يف اجلنة((، فاأبى، فاأتاه اأبو الَدّ
يا  فقال:  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فاأتى  ففعل،  بحائطي، 
له،  فاجعلها  قال:  بحائطي،  النخلة  ابتعُت  قد  اإين  اهلل،  ر�شول 
فقد اأعطيتكها، فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ))كم من 
فاأتى  قالها مراًرا قال:  ْحداح يف اجلنة((؛  الَدّ َرداٍح لأبي  ِعْذٍق 
فاإين قد  اخُرجي من احلائط،  الدحداح،  اأَمّ  يا  امراأته، فقال: 

بعتُه بنخلة يف اجلنة. فقالت: رِبح البيع، اأو كلمًة تُ�شبهها .

- موقف لل�صحابي اأ�صيد بن ح�صري ر�صي اهلل 
عنهما:

�شاحًكا  �شاحًلا  رجاًل  عنهما  اهلل  ر�شي  ح�شري  بن  اأ�شيد  كان 
ث  مليحـًا، فبينما هو عند ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يُحِدّ
و�شلم يف  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فطعن  ويُ�شحكهم،  القوم، 
خا�رصته، فقال: اأوجعتني، قال: ))اقت�س((، قال: يا ر�شول اهلل، 
ا، ومل يكن علي قمي�س، قال: فرفع ر�شول اهلل  اإن عليك قمي�شً
�شلى اهلل عليه و�شلم قمي�شه، فاحت�شنه، ثم جعل يقبل ك�شحه 
]اخل�رص: وهو ما بني اخلا�رصة اإىل ال�شلع اخللفي[، فقال: 

باأبي اأنت واأمي يا ر�شول اهلل، اأردت هذا 

- موقف لل�صحابي اأبي اأيوب ر�صي اهلل عنه:

عن اأفلح موىل اأبي اأيوب، عن اأبي اأيوب ر�شي اهلل عنه، اأن النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم، نزل عليه، فنزل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
يف ال�شفـل، واأبو اأيوب يف العلو، قال: فانتبه اأبو اأيوب  فتنحوا 
فباتوا يف جانب، ثم قال للنبي �شلى اهلل عليه و�شلـم، فقـال النبي 
�شقيفًة  اأعلو  اأرفق((، فقال: ل  ))ال�شفل  و�شلم:  �شلى اهلل عليه 
واأبو  العلو  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فتحول  حتتها،  اأنت 

اأيوب يف ال�شفل .

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�شه )اأدبني ربي فاأح�شن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�شة اأم املوؤمنني ر�شي اهلل عنها 
حني �شئلت: كيف كان خلق ر�شول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�شلة خري يف القرءان هي 

يف ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
وقالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها يف و�شف خلقه 

اأي�شاً:«مل يكن ر�شول اهلل فاح�شاً ول متفح�شاً ول 
يجزي ال�شيئة ال�شيئة ولكن يعفو وي�شفح وقالت: ما 
انتقم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لنف�شه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه: 
كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �شيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�شافه �شلى 

اهلل عليه و�شلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�شالة وال�شالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �شرباً، ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�شحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�شوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�شي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وعليه برد غليظ 
احلا�شية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �شديدة 

حتى اأثرت حا�شية الربد يف �شفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�شكت عليه ال�شالة وال�شالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �شلى اهلل عليه و�شلم.

�أهمية �لتكر�ر لتثبيت �حلفظ
التح�شيل  يف  ال�شلف  طريق  التكرار  اإن 
تكرار  يف  عنهم  ورد  وما  والإتقان، 
�رصًبا  لي�س  واملقروء  املحفوظ 
بغية  ثابتة  حقيقة  واإمنا  اخليال؛  من 
املحفوظ  اإحكام  طرق  ومن  الإتقان. 
عندهم: كرثة الإعادة، والنا�س يتفاوتون 
يف ذلك: فمنهم من يثبت معه املحفوظ 

مع قلة التكرار، ومنهم َمْن ل يحفظ اإَلّ 
بعد التكرار الكثري، فينبغي لالإن�شان اأن 
يعيد بعد احلفظ ليثبت معه املحفوظ، 
ول �شيَّما يف حفظ القراآن الكرمي؛ فعن 
النبي  عن  عنه،  اهلل  ر�شي  مو�شى  اأبي 
))تعاهدوا  قال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
هذا القراآن، فو الذي نف�س حممد بيده 

عقلها(( يف  الإبل  من  تََفلًُّتا  اأ�شُدّ  لهو 
عنه  اهلل  ر�شي  عمر  ابن  وعن   ،]1[
اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، قال: 
الإبل  كمثل  القراآن  �شاحب  مثل  ))اإمنا 
واإن  اأم�شكها،  عليها  عاهد  اإن  املعلقة، 
اأطلقها ذهبت((، ومن اأمثلة التكرار عند 

العلماء:

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�شان اإىل بع�س امل�شطلحات �شمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�شجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�شليمة يف اأ�شل خلقها تعرفها، الق�شاء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

الطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب الفطر ال�شليمة قد يك�شفون احلقيقة، الإن�شان له فطرة �شليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�شليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�شيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �شيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�شان معروفاً، و�شمي ال�شيء الذي تاأباه 
الفطر ال�شليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

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

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�شن لكن يف الأمراء اأح�شن، واحلياء ح�شن لكن يف الن�شاء اأح�شن، وال�شخاء ح�شن 

لكن يف الأغنياء اأح�شن، وال�شرب ح�شن لكن يف الفقراء اأح�شن، والتوبة ح�شن لكن يف ال�شباب اأح�شن. 
يعني ال�شاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�شخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�شرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�شد، اأحب الطائعني، وحبي لل�شاب الطائع اأ�شد، اأحب املتوا�شعني، وحبي 
للغني املتوا�شع اأ�شد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�شد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�شي لثالث اأ�شد، 
اأبغ�س الع�شاة، وبغ�شي لل�شيخ العا�شي اأ�شد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�شي للفقري املتكرب اأ�شد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�شي للغني البخيل اأ�شد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: اإن مل ت�شتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�شتِح من اهلل فافعل ما �شئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َشِبيِل اهلَلّ

�شورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�شالم 
و�شطي.
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الطبعة احلادية ع�سر للمهرجان الوطني مل�سرح العرائ�س

انطلقت  اأول اأم�س بدار الثقافة لعني متو�سنت فعاليات املهرجان الثقايف الوطني مل�سرح العرائ�س يف طبعته احلادية 
ع�سر التي ت�ست�سيف 10 فرق ثقافية ح�سبما علم لدى املنظمني.

علي  املهرجان  حمافظ  واأبرز 
الطبعة  »هذه  اأن  بو�شيخي 
احلادية ع�رش تاأتي بعد انقطاع 
دام �شنتني وت�شكل حمطة هامة 
لبعث من جديد هذا املهرجان 
يجمع  والذي  متجدد  بنف�س 
م�رشح  يف  متخ�ش�شة  فرق   10
العرائ�س قادمة من 7 واليات« 
املهرجان  »هذا  اأن  و�رشح   .
الذي تتوا�شل فعالياته اإىل غاية 
اأهمية  يكت�شي  املقبل  اأبريل   4
خا�شة حيث يعد نقطة تالقي 
النا�شطة  الفرق  خمتلف  بني 
و  امل�رشحي  النوع  هذا  يف 
و  لالحتكاك  موعدا  يكر�س 
فر�شة  اأي�شا  و  اخلربات  تبادل 
الفرق  لدى  خ�شو�شا  للتكوين 

النا�شئة«.
من جهته، اأو�شح مدير الثقافة 
بعني متو�شنت اأحمد مودع لدى 

الر�شمي  االإفتتاح  عن  اإعالنه 
التظاهرة  »هذه  اأن  للمهرجان 
�شتكون على توا�شل مبا�رش مع 
اجلمهور خا�شة االأطفال خالل 
هذه العطلة الربيعية و �شتجوب 
املوؤ�ش�شات  من  عدد  العرو�س 
اإطار  اإتفاقية  جتمعها  التي 
على  بالوالية  الثقافة  بقطاع 
ملدينة  احلفالت  قاعة  غرار 
االأطل�س  وقاعة  �شاف  بني 

ببلدية حمام بوحجر«.
االنطالق  حفل  عرف  وقد 
تكرمي  الطبعة  لهذه  الر�شمي 
الفنان امل�رشحي �شعيد مي�شوم 
 40 من  اأكرث  م�شوار  �شاحب 
�شنة يف جمال امل�رشح الهاوي 
مميزة  باأعمال  املحرتف  و 
حققت عدة جناحات يف م�رشح 
الطفل و عرائ�س القراقوز على 
وجه اخل�شو�س اأهمها »جحا و 

»جولة  »عزيوزة«و  حديدوان«و 
يف اجلزائر«.

امل�رشحي  العر�س  ونال 
اجلهوي  للم�رشح  »بينيكيو« 
به هذه  افتتحت  الذي  لوهران 
الذي  اإعجاب اجلمهور  الطبعة 
لدار  العرو�س  قاعة  به  غ�شت 
خا�شة  متو�شنت  بعني  الثقافة 
كثريا  جتاوبوا  الذين  االأطفال 

مع هذا العر�س.
االأوىل  البدايات  فاإن  لالإ�شارة 
مل�رشح  الوطني  للمهرجان 
 2007 �شنة  اإىل  تعود  العرائ�س 
ال�شلف  والية  احت�شنت  حيث 
فيما  ليحول  االأوىل  الطبعة 
متو�شنت  عني  والية  اإىل  بعد 
لتحت�شن باقي الطبعات االأخرى 
و  للتناف�س  ف�شاءا  �شكلت  التي 
التبادل بني عديد الفرق الفنية 

النا�شطة يف م�رشح العرائ�س.
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النقال  :0661.41.25.76  

رحيل  »زعيم حارة اأبو عواد 
»الفنان الأردين نبيل امل�سيني » 

اأحد  يرحل   ، اأم�س  اأول  امل�شيني   نبيل  الكبري  االأردين  الفنان  برحيل 
اأعمدة الفن، وعمود بيت »حارة اأبو عواد«، ليفقد االأردن والوطن العربي 

رائدا من رواد الفن العربي ولي�س االأردين فح�شب.
باأن  رحيله  و�شفت  حني  عواد  جولييت  االأردنية  الفنانة  �شدقت  وقد 

»اأعمدة الفن االأردين تتهاوى«، موؤكدة اأنه مل يرتك بديال.
قبل  من  الكبري،  الراحل  بنعي  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  و�شجت 
الذي  اجلميل  الفن  ذكريات  على  ون�شاأ  اأحبه  الذي  جمهوره  و  زمالئه 

قدمه على مدى اأكرث من خم�شني عاما.
ب�شام  االأردين  املخرج  نعاه  هكذا  االأردنيني«،  الفنانني  �شيخ  »وداعا 

امل�رشي، �شائال اهلل الرحمة للفقيد والعزاء الأحبته.
�شفحته يف  على  امل�شيني  �شورة  النوباين  زهري  االأردين  الفنان  وو�شع 
في�شبوك، �شورة تعريف وتروي�شة، ناعيا رفيقه بكلمات موؤثرة »تركت 
بالفقيد  جميعا  لنا  العزاء  النا�س،  قلوب  ويف  احلياة  يف  جميال  اأثرا 
الكبري«، لريدفها بعبارة »اأنتم ال�شابقون ونحن الالحقون واإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون اأيها املحب الدمث النبيل اجلميل«.
ال�شرية  غافل«  بـ«العم  ال�شهري  طبي�شات،  ح�شني  االأردين  الفنان  ون�رش 
»الوطن  اأن  موؤكدا  في�شبوك،  يف  �شفحته  على  الراحل  للفنان  الذاتية 
�شيفتقد الفنان الراحل، كونه رمزا من رموز الدراما االأردنية والعربية«، 

وا�شفا م�شواره بـ«الفن امللتزم والكوميديا اجلادة«.
ويح�رش نبيل امل�شيني يف ذاكرة اأجيال من االأردنيني والعرب ممن تربوا 
على م�شاهدة »حارة اأبو عواد« الذي عر�س يف الثمانينيات، وانت�رش يف 
و«اأم  عواد«،  »اأبو  لبطلها  الكوميدية  احلكايات  لي�شاهدوا  اخلليج  دول 
ربيع  الفنان  »عواد«  وابنهما  الدجاين،  ر�شيدة  الراحلة  الفنانة  عواد« 

�شهاب، وابنتهما »جناح« الفنانة عبري عي�شى.
ال�شحكة على  االأ�رشة جتتمع حوله فري�شم  الذي كانت  وهو امل�شل�شل 
وتقال  غاد«،  »�شي  مثال  ذهبت  التي  ال�شهرية  بجملته  وخا�شة  الوجوه 
ابتعد،  اأي مبعنى  يعجبه،  ال�شخ�س على كالم معني ال  عندما يعرت�س 

اأو قل كالما اآخر.
رئتيه  اأ�شابت  �شحية  معاناة  ب�شبب  رحل  الذي  امل�شيني  نبيل  والفنان 
اأكرث  اأم�شى  اخلطيب-  ح�شن  االأردنيني  الفنانني  نقيب  اأعلن  -كما 
وم�رشحية  اإذاعية  والعربية،  االأردنية  الدراما  يف  عاما  خم�شني  من 
االإذاعة،  يف  املا�شي  القرن  من  ال�شتينيات  اأوائل  بداأت  وتلفزيونية، 
اأواخر  لي�شارك  العارف«،  »اأبو  وقتها  ال�شهري  االإذاعي  ومنها امل�شل�شل 
التلفزيون  بث  اإطالق  مع  بالتزامن  تلفزيونية  متثيلية  يف  ال�شتينيات 

االأردين عام 1968.
عام  عجالن«  وابن  »و�شحى  م�شل�شل  مع  الراحل  م�شرية  وت�شاعدت 
1976 الذي قدم فيه �شخ�شية »مناع«، مب�شاركة الفنان امل�رشي يو�شف 
�شعبان بدور »ابن عجالن«، وج�شدت الفنانة امل�رشية هناء ثروت دور 

»حمدة«.

فيلم عن لجئة �سورية يفجر موجة انتقادات يف هوليوود

ويل �سميث ينفي امل�ساركة يف اجلزء املقبل من »الفرقة 

واملمثلة  الكاتبة  تعر�شت 
اإىل  دونهام  لينا  االأمريكية 
�شعواء  انتقادات  حملة 
التوا�شل  مواقع  رواد  من 
خلفية  على  االجتماعي، 
املخرج  قبل  من  تر�شيحها 
�شبيلرغ،  �شتيفن  العاملي 
لكتابة  ابرامز،  جى  وجى 
ق�شة  عن  فيلم  �شيناريو 
دعاء  ال�شورية  الالجئة  كفاح 
الزامل خالل رحلتها املميتة 
احتج  اأوروبا  اإىل  �شوريا  من 

ورواد  املتابعني  من  العديد 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
لينا  املمثلة  اختيار  على 
باختيار  مطالبني  دونهام، 
العرب  من  اأو  �شوريني  كتاب 
واالأن�شب  االأجدر  باعتبارهم 
الالجئني  م�شاعر  لفهم 
ما  مت�شاءلني  ال�شوريني، 
ت�شعر  دونهام  كانت  اإذا 
بالتعاطف مع الالجئني اأو قد 
حمالت  يف  قبل  من  �شاركت 
جهود اإغاثة الالجئني. وجاء 

دونهام عرب  اإعالن  فور  ذلك 
كتابة  تويرت،  على  ح�شابها 
من  املقتب�س  الفيلم  ق�شة 
اأقوى  »اأمل  بعنوان  كتاب 
با�شم  للمتحدثة  البحر«،  من 
ل�شوؤون  العليا  املفو�شية 
فيلمينغ،  ميل�شا  الالجئني، 
بعد اتهامات �شابقة تعر�شت 
لها دونهام عام 2016، ب�شبب 
اإنتاجها وتاأليفها لفيلم غالبية 
اأ�شحاب  من  فيه  املمثلني 
الوقت  يف  البي�شاء،  الب�رشة 

الذي كانت تنادي فيه بزيادة 
يف  االأقليات  ظهور  معدالت 
هوليوود  يف  الفنية  االأعمال 
�شاحبة  حاولت  املقابل  يف 
فليمينغ  ميل�شا  الكتاب، 
الختيار  املتابعني  طماأنة 
حر�شها   موؤكدة  دونهام، 
ما  على  وح�شولها  للواقع، 
هوية  على  احلفاظ  ي�شمن 
التي حاولت  الق�شة احلقيقة 
خالل  من  للجميع  اإي�شالها 

كتابها.

اأعلن ويل �شميث ان�شحابه ر�شمياً من اجلزء 
املقبل من«الفرقة االنتحارية«، والذي لعب 
يف جزئه االأول �شخ�شية »ديد�شوت«، ب�شبب 

ان�شغاله بت�شوير عدد من االأعمال الفنية، 
ح�شبما اأفاد موقع فاريتي.

وجاء ذلك تزامنا مع اإعالن موعد طرح اجلزء 
الثاين من الفيلم يف اأوت 2021، و رغم اأن 

»وارنر برو�س« مل تعلن اأ�شماء امل�شاركني يف 
اجلزء القادم، اإال اأن تقارير قالت اإن تقييمات 
النقاد ال�شلبية التي ح�شدها اجلزء االأول من 

الفيلم، كانت �شبب ان�شحاب بع�س اأبطاله.
ي�شار اإىل اأن اجلزء االأول من »الفرقة 

االنتحارية«، ُعر�س يف 2016، وح�شد 700 
مليون دوالر، حول العامل، و�شارك يف بطولته 

ويل �شميث، وجاريد ليتو، ومارغو روبي.
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اأف�سل 10 �سيارات دفع رباعي فاخرة
اإذا كنت على و�سك �رشاء �سيارة جديدة 
، لديك عائلة كبرية ن�سبًيا وتريد اختيار 
اخليار  احلال  بطبيعة  منا�سبة،  �سيارة 
الدفع  �سيارات  هو  منطقية  الأكرث 
لكم  �سن�رشد  لذلك  الفاخرة،  الرباعي 
رباعي  دفع  �سيارات   10 اأف�سل  اليوم 

فاخرة.

 2019 XT5 كاديالك

لأول   XT5 كاديالك  �سيارة  طرح  مت   
مرة يف العامل يف عام 2016 لتتميز عن 
التناف�سي على  القطاع  مكانتها يف هذا 
الإطالق،  حيث رمبا ينظر اإليها البع�ض 
القائمة،ولكن  هذه  يف  �سيارة  كاأ�سعف 
فاإن   ، ال�سعر  حيث  من  املقارنة  عند 
هذه  يف  منطقية  الأكرث  هي  ال�سيارة 

القائمة.

بور�ش كايني 2019

�سنع �رشكة  رباعي من  دفع  �سيارة  اأول 
اأنها  نعتقد  الأملانية،  ال�سيارات  �سناعة 
خيار ممتاز نظًرا لتخ�سي�ض  اخليارات 
والديكورات  املحركات  بني  الكبرية 
جتعل من ال�سهل تكييف ال�سيارة ح�سب 
الراحة  على  احلفاظ  مع   ، احتياجاتك 

والرفاهية والهند�سة الأملانية.

2019 Q7 اأودي

اأودي Q7 لأول مرة يف  مت طرح �سيارة 
ال�سيارة  هذه  كانت  وقد   ،  2005 عام 
الأ�سخا�ض  من  العديد  لدى  مف�سلة 
املذهل   Quattro نظام  ل�سببني: 
ن�سبًيا  املنخف�ض  وال�سعر  اأودي  من 
مع  الأملان  مناف�سيها  مع  باملقارنة 

الت�سميم اجلديد.

2019 X5 بي اإم دبليو

 X5 و�سعنا  وراء   الرئي�سي  ال�سبب 
اإم  بي  اأن  هو  قائمتنا  �سمن   اجلديد 
دبليو  قد اأ�سافت موؤخراً اأو�ساع الطرق 
الت�سعينيات  نهاية  اإىل X5، منذ  الوعرة 
 X5 و�سعت   ، املا�سي  القرن  من 
متعددة  الريا�سية  لل�سيارات  حاجزاً 
ال�ستخدامات الفاخرة الأوروبية ، بينما 
جتاوزت ال�رشكات الأملانية بي اإم دبليو  
لكنها   ، املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف 
حققت عودة قوية مع اأحدث طراز من 

.X5

رجن روفر فيالر 2019 

اأف�سل  من  واحدة  اإن   ، القول  ميكن 
املظهر  ذات  الرباعي  الدفع  �سيارات 
روفر  رجن  ،هي  اليوم  ال�سوق  يف  اجليد 
؛  ح�ساب  لها  يح�سب  قوة  فهي  فيالر 
خا�سًة مع الطرق الوعرة التي ت�ستهر بها 
�سيارات لند روفر ، ميكن اأن يكون هذا 
ال�ستخدامات  متعددة  ريا�سية  �سيارة 

فاخرة بالكامل.

2019 XC90 فولفو

الرباعي  الدفع  �سيارات  ذكرت  كلما 
مميز  اختيار  فولفو  كانت   ، الفاخرة 
العائالت  من  للعديد  ال�سيارات  من 
اأكرث  من  واحدة  اإنها  القول  لأنها ميكن 
الطريق،  اأماًنا املتوفرة على  ال�سيارات 
توفر   ، اجلديدة   T8 من�سة  مع  الآن 
 XC90 فولفو   يف  الإ�سافية  املكونات 
وكفاءة  والرفاهية  الراحة   Hybrid
واحدة  حزمة  يف  الوقود  ا�ستهالك 

باهظة الثمن ولكنها اآمنة.

 2019 RX لكز�ش

اختياًرا   RX لكز�ض   اأن  القول  ميكن 
الباحث  للم�ستهلك  بالن�سبة  للغاية  لئًقا 

ا عن  عن الت�سميم اجليد بالإ�سافة اأي�سً
خيار حمرك هجني.

 GLE مر�سيد�ش بنز
 2019

ما الذي يح�سل عندما حتب ال�سيارات ال�رشيعة ولكن 
حتتاج اإىل نقل الأطفال من واإىل املدر�سة ب�سيارة دفع 
 63  GLE مر�سيد�ض   بالطبع  لطيفة؟  مريحة  رباعي 
�سابًقا    M الفئة  مر�سيد�ض  على  يُطلق  كان  والذي    ،
يف عام 2016 ، حيث قررت مر�سيد�ض توحيد عالمة 
الت�سميات اخلا�سة بها حتت ا�سم  GLE. تعد اختيارات 
املحرك والداخلية الفائقة التقنية يف هذه ال�سيارة هي 

ال�سبب يف جعلها مدرجة يف هذه القائمة

2019 Nautilus لينكولن

قوية  عودة  موؤخًرا  لينكولن  ا�ستعادت 
خالل  من  الفاخرة  الفئة  اإىل  جًدا 
ت�سوبه  ل  الذي  اخلارجي  ت�سميمها 
راأينا  العينني. لقد  �سائبة والذي يجذب 
بها  تتمتع  التي  الت�سميم   لغة  لأول مرة 
يكن  مل  لذلك   ،  Navigator لينكولن 
الأمر �سوى م�ساألة وقت حتى اتبع �سانع 
ال�سيارات الأمريكي جناًحا مع �سيارات 
اأ�سماء  وعودة  الدرجة  بنف�ض  جذابة 

!Nautilus رائعة مثل

2019 QX50 اإنفينيتي

يف  الوحيدة  الأخرى  اليابانية  ال�سيارة 
هذه القائمة هي QX50 ، وقد خ�سعت 
كبرية  ت�سميم  لإعادة  موؤخًرا  ال�سيارة 
والداخلي،  اخلارجي  ال�سعيدين  على 
حيث  للغاية  مريحة  ال�سيارة  تعد 
يف  �ساطئ  على  وكاأنك  ت�سعر  جتعلك 
جانب  اإىل   ، الكاريبي  البحر  منطقة 
�ستحدث   ، للغاية  متموج  ج�سم  ت�سميم 
ل   ، ال�سوق  يف  �سجيًجا  ال�سيارة  هذه 
 VC بها حمرك  �سيارة  اأول  اأنها  �سيما 

Turbo امل�سحون. 
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كينغ�ستون ديجيتال تطرح بطاقات ذاكرة microSD فائقة التحمل
“كينغ�ستون”  �رشكة  �أعلنت 
طرح  عن  �ليوم   Kingston
من”بطاقات  جديدة  جمموعة 
فائقة  دي  �إ�س  مايكرو  ذ�كرة 
 High Endurance �لتحمل” 
ممت  microSD Cards، �لتي �سُ
تتطلب  �لتي  للتطبيقات  ا  خ�سي�سً
كامري�ت  مثل  مكثفة  كتابة  عمليات 
وكامري�ت  �ملنزلية،  �ملر�قبة 
تثبت  �لتي  و�لكامري�ت  �ل�سيار�ت، 

على �جل�سم.
وقالت �ل�رشكة �ملتخ�س�سة يف حلول 
�لتطبيقات  تعتمد  “�إذ  �لتخزين: 
مكثفة  كتابة  عمليات  تتطلب  �لتي 
يف عملها على م�ستويات رفيعة من 

بطاقات  توفر  و�ملوثوقية،  �لأد�ء 
�جلديدة  دي  �إ�س  مايكرو  ذ�كرة 
�أرقى  كينغ�ستون  من  �لتحمل  فائقة 
�لتخزين  �ملتانة وقدر�ت  م�ستويات 
�لعمل لفرت�ت  و�لقدرة على  �لكبرية 
�لفريدة  �ملتطلبات  ملو�كبة  طويلة 
�ملر�قبة  بكامري�ت  و�خلا�سة 
�لأمنية �ملنزلية و�لكامري�ت �ملثبتة 

على �ل�سيار�ت”.
هذه  ممت  �سُ فقد  لل�رشكة،  ووفًقا   
ت �أثناء �ل�ستخد�م  �لبطاقات و�ختُبرِ
�أثبتت  حيث  �لظروف،  �أ�سعب  يف 
متانتها وقدرتها على حتمل درجات 
و�ملياه  و�ل�سدمات  �لعالية  �حلر�رة 
ت�سكل  “كما  �ل�سينية.  و�لأ�سعة 

ومثالًيا عند  موثوًقا  �لبطاقات حًل 
�حلاجة �إليها يف �لت�سوير �ل�رشيع �أو 
�لت�سوير ملدة طويلة من �لزمن دون 
�أو  �لبيانات  تلف  ملخاطر  �لتعر�س 

�سياعها”.
ويف هذ� �ل�سياق، قال تياغو غوميز، 
�خلارجية  �لذو�كر  ق�سم  مدير 
�لأو�سط  و�ل�رشق  �أوروبا  ملنطقة 
“كينغ�ستون”:  �رشكة  يف  و�أفريقيا 
�مللتقطة  �لفيديو  ملقاطع  “ميكن 
�أن  �لأمنية  �ملر�قبة  �أنظمة  عب 
�لأهمية.  بالغة  قيمة  على  تنطوي 
بطاقات  �إىل  �مل�ستهلكون  ويحتاج 
وم�سممة  �ملوثوقية  عالية  ذ�كرة 
�لظروف،  �أق�سى  لتحمل  ا  خ�سي�سً

م�ستقرة  تخزين  حلول  توفري  مع 
عند  �حل�سا�سة  �للقطات  لت�سجيل 
��ستخد�م  �أ�سبح  كما  لها.  �حلاجة 
�ملركبات  على  �ملثبتة  �لكامري�ت 
�سيوًعا.  �أكرث  �ملر�قبة  وكامري�ت 
ومن خلل تقدمي ت�سكيلتنا �جلديدة 
من “بطاقات ذ�كرة مايكرو �إ�س دي 
�أ�سبحنا  �لتحمل”،  فائقة  �جلديدة 
�لطلب  ملو�كبة  ��ستعد�د  �أمت  على 
�ساعات  ت�سجيل  على  �ملتنامي 
�خلا�س  �لفيديو  حمتوى  من  طويلة 
بكامري�ت �ملر�قبة، ف�سًل عن توفري 
يف  و�لكفاءة  �لأد�ء  م�ستويات  �أرقى 
�لتي  �لعالية  و�ملوثوقية  �لت�سجيل 

ت�ستهر بها علمة كينغ�ستون”.

بالكبريي تقا�سي تويرت بزعم 
انتهاكها �ست براءات اخرتاع 

قامت �رشكة بلكبريي برفع دعاوي ق�سائية 
�سد من�سة �لتو��سل �لجتماعي تويرت بزعم 
�إنتهاكها للعدد من بر�ء�ت �لخرت�ع �خلا�سة 

بها يف �أنظمة �لرت��سل وتقنيات �لإعلنات عب 
�لهو�تف وكذلك كتم �لإ�سعار�ت حيث ن�ست 
�ل�سكوى على �أن تويرت لتز�ل تنتهك حقوق 
بر�ء�ت �لخرت�ع لبلكبريي يف �ست مناحي 

خمتلفة ومن �سمنها �إن�ساء �ملن�سة لتطبيقات 
مر��سلة با�ستخد�م �بتكار�ت بلكبريي وو�جهات 

�مل�سخدم خا�ستها �لتي طاملا متيزت بها 
وكانت �سبيل تعزيز جناحها �لتجاري.

وقد وجهت بلكبريي تهماً م�سابهة �لعام 
�ملا�سي لفي�سبوك بزعم �نتهاك �سبع بر�ء�ت 
�خرت�ع لها تتعلق بالأمان و�مليز�ت �مل�سافة 

لو�جهة �مل�ستخدم كما حتديثات حالة �لبطارية 
كذلك �أخرى خا�سة بر�سائل �لهاتف يف �لألعاب 

و�أخرى م�سابهة بق�سية تويرت.
�إل �أن في�سبوك ردت عليها باملثل متهمًة �إياها 

بانتهاك خم�س من بر�ء�تها حيث ل تز�ل 
�لدعاوي يف قاعات �ملحاكم للحظة، و�جلدير 

بالذكر �أن بلكبريي �أبدت توجهها للجانب 
�لبجمي بعد �إيقافها خلط ت�سنيع �لهو�تف يف 
2016 و�إطلق هاتفها KEYone �مُل�سنع من 
قبل �رشكة TCL عام 2017 و�لتي �أعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خلل معر�س

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

�أن  �ل�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها �جلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  �لذي  �جلهاز 
للتقاط  خا�سة  ��سطناعي  ذكاء 
�سور �سيلفي متاًحا لل�رش�ء وباأ�سعار 

مناف�سة كما هو �حلال د�ئٍما.
ياأتي �لهاتف مع �سا�سة بقيا�س 5.99 
بو�سة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �سنابدر�غون 
�لذ�كرة وم�ساحة �لتخزين �لد�خلية، 
مع  تاأتي  �لأوىل  �لن�سخة  �أن  حيث 
وم�ساحة  بايت  جيجا   3 ر�م  ذ�كرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �سعودي،  ريال   549 ب�سعر 
ذ�كرة  على  �لثانية  �لن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�ساحة  جيجابايت   4 ر�م 
64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 ريال 

�سعودي.

يجلب  و
�لهاتف معه كامري� �أمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغا 
binning لرفع دقة �ل�سور، كما هو 
�حلال مع تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي 
لتح�سني �سور �لتقاط �ل�سيلفي. كما 
خلفية  كامري�  على  �لهاتف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�سل يُذكر، �أن �جلهاز �سيكون 
عب  ح�رشي  وب�سكل  لل�رش�ء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطلق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

Key2 بالكبريي تك�سف عن ن�سخة حمدثة من هاتفها

هاتفها  �ملا�سي  �لعام  بلكبريي  �أطلقت 
ل�سوق  جديدة  عودة  لي�سكل   Key2
�لهو�تف �لذكية مع نظام ت�سغيل �أندرويد 
من  �لذكية  �لهو�تف  عك�س  على  ولكنه 
لوحة  يحمل  كان  �لأخرى،  �ل�رشكات 
�ملفاتيح �لتقليدية �مللمو�سة من �ل�رشكة 

بجانب �حتو�ئه على �سا�سة مل�سية.
هاتف  عن  �ل�رشكة  تعلن  فلم  �لآن  �أما 
ن�سخة  �إطلق  ف�سلت  لكنها  جديد، 
حمدثة من هاتفها Key2 بلون �أحمر مع 

بع�س �لتحديثات �ملتعلقة بال�سعة ونظام 
�لت�سغيل.

ويحتوي هاتف بلكبريي على ذ�كرة ر�م 
د�خلية  تخزين  �سعة  مع  بايت  جيجا   6
�ل�سعة  �سعف  ميثل  ما  بايت  جيجا   128
بايت  جيغا   64 �ل�سابقة  �لن�سخة  يف 
بوجود  �ملعالج  نف�س  �لهاتف  ويجلب 
�سنابدر�غون 660. ويحمل �سا�سة بقيا�س 
4.5 بو�سة من نوع LCD �أ�سفلها لوحة 
مزدوجة  كامري�  ويقدم  تقليدية،  مفاتيح 

ت�سغيل  نظام  مع  ياأتي  كما  باخللف. 
مع   Key2 وياأتي  �أوريو.   8.1 �أندرويد 
بطارية 3،000 ملي �أمبري ويدعم �ل�سحن 

�ل�رشيع من كو�لكوم.
�أن  �إل  �ملتو�سطة،  مز�ياه  من  وبالرغم 
على  بناًء  و�أعلى  ب�سعر  �سياأتي  �لهاتف 
�ملنطقة �جلغر�فية، ورمبا تعتب �ل�رشكة 
هذ� �ل�سعر جيد كونها توفر مز�يا حماية 
�ل�رشكات  لدى  متوفرة  لي�ست  وغريها 

�لأخرى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعملء م�سكلت تتعلق 
بتقنية »في�س �آي دي« يف �آي فون �إك�س، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سلح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�س �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�ستخدمني لحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�س �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.



�أنه  من  تلفيزيونية  مقابلة  خالل  وحذر 
حرب  حت�صل  قد  �ال�صتحقاق،  ذلك  بعد 
»�إ�رس�ئيلية« �صاملة على غزة لك�رس معادلة 
�لردع �ملوجودة يف �لقطاع �ملحا�رس، ف�صاًل 
عن توزيعه م�صوؤوليات �النق�صام �لفل�صطيني 

على �ل�صلطة بني »فتح« و«حما�س«.
»لعبة  تُتقن  غزة  ف�صائل  �أن  �إىل  و�أ�صار 
ع�صية  نتنياهو  �أن  وتعرف  و�لرخي«،  �ل�صد 
جتاه  ي�صمت  �أن  ي�صتطيع  »ال  �النتخابات 
�ملقاومة، وال �أن يندفع حربياً خ�صية تكّبد 
خ�صائر كبرية قد تغري �ملعادلة �النتخابية«. 
�ملقاومة  ف�صائل  �ن�صباط  �أن  �إىل  ولفت 
»حال  �لت�صعيد،  من  �الأخرية  �جلولة  يف 
حقيقية  حرب  �إىل  �لق�صف  �متد�د  دون 
�أنه  من  �ملقابل،  يف  حّذر،  �صاملة«لكنه 

قد  �إ�رس�ئيل،  �نتخابات  بعد  �أي  »الحقاً، 
باأن  �إ�رس�ئيلي  ��صتعد�د  عدم  و�صع  ين�صاأ 

تبقى غزة م�صلحة بهذ� �ل�صكل �لر�دع، وقد 
حت�صل حرب حقيقية �صاملة«.

م.�س

عزمي ب�شارة يتنباأ بها 

حرب "اإ�شرائيلية "�شاملة لتغيري معادلة الردع يف غزة
مع اإقرتاب موعد االنتخابات يف الكيان ال�شهيوين التي جترى )9 اأفريل(، اأكد الكاتب العربي عزمي ب�شارة، باأن »اليمني لن يخ�شر يف الكيان 
ال�شهيوين مثلما يتوّهم )رئي�س ال�شلطة الفل�شطينية( حممود عبا�س« يف انتخابات الكني�شت، واأنه �شيحكم بكل االأحوال، اأكان الفوز عدديًا 

من ن�شيب الليكود وحلفائه، اأو مع�شكر اجلرناالت، نافيًا وجود اأي احتمال جدي النت�شار مع�شكر »الي�شار« )ال�شهيوين( والو�شط الذي 
�شي�شطر اإىل التحالف مع اليمني، على اأ�شكاله واأنواعه )ديني اأو علماين(، يف حال فاز مر�شحوه، ليتمكن من تاأليف حكومة.

املتهم  مت اإدانته ب05 �شنوات حب�شا 

عن اإجراءات املثول الفوري

الإطاحة  مبروج 
للمهلو�شات و�شط 

�شيدي بلعبا�س
�لق�صائية  �ل�رسطة  عنا�رس  متكنت 

باالأمن �حل�رسي �حلادي ع�رس  ب�صيدي 

بلعبا�س من �الإطاحة  مبروج لالأقر��س 

�ملهلو�صة بحي بن حمودة وحجز  كمية 

قدرت  �ملهلو�صة  �الأقر��س  من  هامة 

مايل  مبلغ  �إىل  باالإ�صافة  قر�س  ب533 
من عائد�ت بيعها .

ملعلومات  ��صتغالال  جاءت  �لعملية 

�ل11  �حل�رسي  �الأمن  م�صالح  تلقتها 

�لثالث من   �لعقد  حول قيام �صخ�س يف 

�صباب  و�صط  �ملهلو�صات  برتويج  �لعمر 

بلعبا�س  �صيدي  و�صط  حمودة  بن  حي 

متلب�صا  وتوقيفه  له  �لرت�صد  ليتم   ،

وبتفتي�صه مت �لعثور على  كمية هامة  من 

�الأقر��س �ملهلو�صة بجيبه وبعد تفتي�س 

لدى  �جلمهورية  وكيل  من  باأمر  منزله 

كمية  حجز  مت  بلعبا�س  �صيدي  حمكمة 

�أخرى و�صلت يف جمملها �إىل 533 قر�س 

مهلو�س ومبلغ مايل قدره 50 �ألف دج ، 

�جلمهورية  نيابة  �أمام  �ملتهم  وبتقدمي 

مبحكمة �صيدي بلعبا�س مت �إحالته على 

�ملحاكمة عن �إجر�ء�ت �المتثال �لفوري 

 05 بال�صجن  حكما  حقه  يف  �صدر  �أين 

�صنو�ت نافذة وغر�مة مالية قدرها 100 
�ألف دينار جز�ئري .

حممد بن ترار

�شرطة تلم�شان

حتجز 90 كيلوغراما من الكيف املعالج

االأمم املتحدة

 اأكرث من 113 مليون اإن�شان يت�شّورون جوعا يف العامل

ب�شار

اإن�شاء اأزيد من 40 حميطا فالحيا ببني عبا�س 

تنلم�شان

حجز مركبة حمملة بقنطار كيف وتوقيف مهربني

م�شتغامن

اإنتاج 4.283 قنطارا من املحا�شيل الفالحية 

تي�شم�شيلت 

ر�شكلة 330 طن من النفايات املنزلية 

�مل�رسوع  �الجتار غري  مكافحة  �إطار  يف 
تلم�صان من  باملخدر�ت، متكنت �رسطة 
�ملعالج   �لكيف  من  كيلوغر�ما   90 حجز 
كانت موجهة للرتويج، مع توقيف �صخ�س 

م�صتبه فيه. 

حيثيات هذه �لعملية �لتي نفذتها عنا�رس 
�الأمن �حل�رسي �لثالث الأمن د�ئرة مغنية، 
متت على �إثر معلومات موؤكدة وردت �إىل 
�صخ�س  وجود  مفادها  �لعنا�رس،  ذ�ت 
م�صتبه فيه، يقوم باالجتار غري �ل�رسعي 

م�صكنه  من  يتخذ  حيث  باملخدر�ت، 
ومقر  هويته  حتديد  بعد  لذلك،  مالذ� 
من  بالتفتي�س  �إذن  ��صت�صد�ر  مت  �صكناه، 
�ل�صلطات �لق�صائية �ملخت�صة مت مبوجبه 
تفتي�س م�صكنه �لذي �أ�صفر عن حجز 90 

كيلوغر�م من �لكيف �ملعالج، ليتم حتويله 
بعد  �لق�صية،  يف  وفتح حتقيق  للم�صلحة 
��صتكمال �الإجر�ء�ت �لقانونية مت تقدميه 
�ملخت�س  �جلمهورية  وكيل  �ل�صيد  �أمام 

�إقليميا.              

�أعلنت �الأمم �ملتحدة  �أم�س �لثالثاء �أن 
�أكرث من 113 مليون �صخ�س يف 53 دولة 
يعانون من »�جلوع �حلاد« جر�ء �حلروب 
و�لكو�رث �ملناخية، و�أن �إفريقيا هي �أكرث 
�الأغذية  منظمة  وقالت  ت�رسر�  �لقار�ت 

�لعاملي  تقريرها  يف  )فاو(  و�لزر�عة 
»�إن   ،2019 للعام  �لغذ�ء  �أزمات  حول 
�ليمن و�لكونغو �لدميقر�طية و�أفغان�صتان 
ثلثي  �صجلت  دول  ثماين  �صمن  و�صوريا 
�ملعر�صني  �الأ�صخا�س  عدد  �إجمايل 

�أن  �لعامل«وذكرت  يف  �ملجاعة  خلطر 
رئي�صيان  �صببان  �الأمن  و�نعد�م  �الأزمات 
�ال�صطر�بات  �إىل  باالإ�صافة  للجوع، 
�القت�صادية و�لهز�ت �ملفاجئة �ملتعلقة 
و�لفي�صانات  �جلفاف  مثل  باملناخ 

�ملنظمة  يف  �لطو�رئ  ق�صم  مدير  وقال 
دومينيك بورغيون، �إن »�لدول �الإفريقية 
�أن  �إذ  متنا�صب  �صكل غري  ت�رسرت على 
جوع  من  عانو�  �صخ�س  مليون   72 نحو 

حاد«. 

�لثالث  خالل  فالحيا  حميطا   41 �إن�صاء  مت 
�صنو�ت �الأخرية على م�صتوى �لوالية �ملنتدبة 
بني عبا�س ومب�صاحة تقدر ب 37.094 هكتار� 

حيث 
للتنمية  مهمة  �أد�ة  تكون  �أن  �ملنتظر  من 
�لفالحية  �مل�صالح  ملديرية  وفقا  باجلهة، 
�ال�صتثمار  ترقية  �إطار  يف  جرى  وقد  بب�صار، 

�مل�صاحة  هذه  من  كبري  جزء  منح  �لفالحي 
لفائدة �ل�صباب بهذه �ملنطقة �لو�قعة على بعد 
240 كلم جنوب ب�صار كما �أ�صري �إليه  وخ�ص�س 
بالنظر  �حلبوب  لزر�عة  فالحيا  حميطا   15
�صبه  �ملناخ  وعامل  �جليدة  تربتها  نوعية  �إىل 
من  �لنوع  هذ�  منو  على  ي�صجع  لذي  �جلاف 

�لزر�عة، ح�صب ذ�ت �مل�صدر .

للدرك  �القليمية  �لفرقة  عنا�رس  متكنت   
�لوطني بوالية تلم�صان من حجز قنطار من 
نوع  مكن  مركبةو  منت  على  �ملعالج  �لكيف 
ومر�فقه  �صائقها  وتوقيف  هيلك�س  طيوطا 
�للذ�ن كان قادمان من مغنية باجتاه  �ملناطق 

�لد�خلية  عرب �لطريق �ل�صيار �رسق غرب .
على  ثابت  حاجز  �ثر  على  متت  �لعملية 
م�صتوى �لطريق �ل�صيار  مبنطقة  عني �حلجر 
يف �حلدود ما بني بلديتي  تلم�صان و�حلناية 
5كلم �صمال تلم�صان ، �ين مت توقيف �ملركبة 

كيف  كانت حمملة ب100كلغ  �نها  تبني  �لتي 
د�خل  باحكام  خمزنة  �صفائج  �صكل  على 
�قامة  مت  �لتي  ومقطورتها  �ل�صيارة  حمرك 
بها خمازن خا�صة هذ� وال تز�ل �لتحقيقات 
باقي  �ىل   للو�صول  �ملوقوفان  مع  جارية 
لعدة  متتد   قد  �لتي  �ل�صبكة  هذه  عنا�رس 
وكيل  على  �مللف  �حالة  قبل  واليات  
�ملخت�س  �لرم�صي  حمكمة  لدى  �جلمهورية 

�قليميا .
حممد بن ترار

�لغابية  باالأمالك  �ملا�صي  �لعام  خالل  مت 
�إنتاج 4.283 قنطار  بوالية م�صتغامن  �لوطنية 
�ألف  و200  �لفالحية  �ملحا�صيل  خمتلف  من 
�لثالثاء  �أم�س  �أ�صتفيد  ح�صبما  غابية  �صتلة 
يف  �مل�صدر  و�أو�صح  �لغابات.  حمافظة  من 
�ملا�صي  �لفالحي  �ملو�صم  �أن  �ل�صدد  هذ� 
قنطار�   2.363 �إنتاج  م�صتغامن  بوالية  عرف 
من خمتلف �لثمر�ت من بينها 2.132 قنطار� 

من �لربتقال و�لليمون و139 قنطار� من �لتفاح 
و�لعنب  �لزيتون  عن  ف�صال  و�لتني  و�مل�صم�س 
نف�س  خالل  مت  كما  قنطار�(،   92( و�لزعرور 
للحرث  �لقابلة  �لفر�غات  ��صتغالل  �لفرتة 
مما  م�صتغامن  لوالية  �لغابية  �الأمالك  د�خل 
�لبطاط�س  من  قنطار   1.200 باإنتاج  �صمح 
من  قنطار�  و120  �لطماطم  من  قنطار  و600 

�لع�صل، ي�صيف �مل�صدر نف�صه.

متكنت �ملوؤ�ص�صة �لعمومية لت�صيري مر�كز 
�حل�رسية  �ل�صلبة  للنفايات  �لتقني  �لردم 
من  �ملا�صية  �ل�صنة  تي�صم�صيلت  لوالية 
ر�صكلة 68ر334 طنا من �لنفايات �ملنزلية 
مدير  �لثالثاء  �أم�س  به  �أفاد  ح�صبما 

�لبيئة.
تقدميه  خالل  يو�صف  بن  حممد  و�أو�صح 
�أ�صغال  �إطار  يف  قطاعه  حول  لعر�س 
هذه  باأن  �لتنفيذي  �لوالئي  �ملجل�س 

�لبال�صتيكية  �ملو�د  يف  تتمثل  �لنفايات 
و�لورق  و�لكرتون  طنا(   237 من  )�أكرث 
طنا(  )28ر9  و�ملعادن  طنا(  )86ر125 
و�الأملنيوم )68ر1 طنا( و�أ�صاف باأن عملية 
ر�صكلة هذه �لنفايات متت عرب �صتة مر�كز 
�حل�رسية  �ل�صلبة  للنفايات  �لتقني  للردم 
وبرج  �حلد  وثنية  تي�صم�صيلت  ببلديات 
وخمي�صتي  وعماري  �لقادر  عبد  �الأمري 

وبرج بونعامة.
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وفاة امراأة و اإ�شابة 3 
اأ�شخا�س يف حادث مرور 

لقيت �مر�أة حتفها �أم�س و�أ�صيب 3 �أ�صخا�س 
�آخرين يف حادث مرور مروع نتج عن ��صطد�م 
بني حافلة من نوع » هيقر » و�صيارة �صاحنة 
ن�صف مقطورة يف �لطريق �لوطني رقم 18 
�لرباط بني عني ب�صام و�لبويرة ، حيث نقل 
�مل�صابون �إىل م�صت�صفى » حممد بو�صياف » 
مبدينة �لبويرة �أين لفظت �ل�صيدة يف �لعقد 
�لذين  �إ�صعاف �مل�صابني  �لر�بع يف حني مت 
فتحت  فيما  هذ�   ، �إ�صاباتهم  درجة  تفاوت 
يف  معمقا  حتقيقا  �لوطني  �لدرك  م�صالح 

�حلادث �ملوؤمل .
اأح�شن مرزوق           

من 24 اإىل 30 مار�س الفارط

اإرهاب الطريق يح�شد 
اأرواح4 اأ�شخا�س

 1235 و�أ�صيب  حتفهم  �صخ�صا   22 لقي 
مرور  حادث   1016 يف  بجروح  �آخرين 
�صجلت يف فرتة �ملمتدة من 24 �إىل 30 
�ليوم   �أورده  ما  ح�صب  �لفارط  مار�س 
�ملدنيةوح�صب  للحماية  بيان  �لثالثاء 
�صجلت  �ملدنية  �حلماية  م�صالح 
تب�صة  والية  م�صتوى  على  ح�صيلة  �أثقل 
�آخرين   04 جرح  و  �أ�صخا�س   04 بوفاة 
�ملر�كز  �إىل  حتويلهم  و  �إ�صعافهم  مت 
�إثر 13 حادث مرور  �الإ�صت�صفائية على 
من جهة �أخرى قامت وحد�ت �حلماية 
�ملدنية بـ 828 تدخال �صمح باإخماد 520 
وحر�ئق  �صناعية  منزلية  منها  حريقا 
�لعمليات  يخ�س  فيما  �أما  خمتلفة 
�حلماية  وحد�ت  فقامت  �ملختلفة 
�ملدنية بـ 5633 تدخال يف نف�س �لفرتة 
و�إنقاذ  �إ�صعاف  عملية   5225 لتغطية 

�الأ�صخا�س يف خطر.

بلدية االأربعاء بالبليدة

 بعث م�شروع ربط 
860 م�شكنا بالغاز 

�أعطى و�يل �لبليدة، يو�صف �رسفة، �أم�س 
�لثالثاء �إ�صارة �نطالق م�رسوع ربط 860 
م�صكنا   260 و  �لطبيعي  بالغاز  م�صكن 

بالكهرباء بحي 
�رسق  �الأربعاء  ببلدية  �صالح  �صيدي 
�أو�صح مدير �لطاقة بالنيابة،  �لوالية ،و 
عمل  زيارة  هام�س  على  عمر  دويدي 
�لو�يل �إىل عدد من �أحياء بلدية �الأربعاء 
�أن »حي �صيدي �صالح ��صتفاد من م�رسوع 
�ملحلية  بال�صبكة  م�صكنا   860 ربط 
بالطاقة  م�صكنا   260 و  �لطبيعي  للغاز 
�لكهربائية« م�صري� �إىل تخ�صي�س غالف 
��صند  �للتني  �لعمليتني  لهاتني  مايل 
يقدر  »كهريف«  ملوؤ�ص�صة  �جنازهما 

باأكرث من 1.5 مليار �صنتيم.
»�مل�رسوع  هذ�  �أن  �مل�صوؤول  ذ�ت  وقال 
�صبعة  غ�صون  يف  ت�صليمه  لدى  �صي�صمح 
�لتزود  عناء  �ل�صكان  بتجنيب  �أ�صهر 
من  �لتقليل  و  �لبوتان  غاز  بقارور�ت 
��صتعمالها  عن  �لناجمة  �ملخاطر 
باالإ�صافة �ىل تخفي�س �ل�صغط �ملتز�يد 
من  �حلد  و  �لكهربائية  �ل�صبكة  على 

�لربط �لع�صو�ئي لها«.
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