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 جتاهل حمرز واختار 
�صالح الأف�صل عربيا

ماجر: �لتتويج 
بالكان �شعب

بن �صالح اأمام خيارين اإما ال�صتقالة اأو الطرد

 حتالف �لقوى غري �لد�شتورية 
�شد �ملوؤ�ش�شات �لد�شتورية؟؟ 

الأفالن بوهران

 �إطار�ت �شبانية تطالب
 برحيل �أمناء حمافظات  
من بينهم  اإمام م�صجد و رئي�س جمعية ، و تائبون

�إيد�ع 14 م�شتبها يف ق�شايا 
�إرهابية رهن �حلب�س �ملوؤقت 

    .        بلقا�شم مالح: كل من يطالب برحيل �أويحيى مرحبا به

الوة
ري ع

ت/ب�ص
   



الوطني  للجي�ش  مفرزة  اأوقفت 
الوطني،  الدرك  وعنا�رص  ال�شعبي 
بالتن�شيق مع م�شالح الأمن الوطني، 
عمليتني  اإثر   ،2019 اأفريل   07 يوم 
تلم�شان/ن.ع.2  من  بكل  منف�شلتني 

جتار   )06( �شتة  وتب�شة/ن.ع.5، 
خمدرات وحجزت )4،09( كيلوغرام 
 )02( ومركبتني  املعالج  الكيف  من 
�شياحيتني. يف �شياق مت�شل، اأوقفت 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة 

بجانت/ن.ع.4، اأربعة )04( اأ�شخا�ش 
خليط  من  كي�شا   )11( بحوزتهم 
مت  فيما  الذهب،  وخام  احلجارة 
حجز )1560( لرت من الوقود املوجه 
للتهريب بتمرنا�شت/ن.ع.6، من جهة 

اأخرى ويف اإطار حماربة الهجرة غري 
للجي�ش  مفارز  اأوقفت  ال�رصعية، 
غري  مهاجرا   )18( ال�شعبي  الوطني 
بكل  خمتلفة  جن�شيات  من  �رصعي 

من جانت والنعامة.

م�ستغامن

تزوير تاأ�شرية ف�شاء �شينغن 
متكنت ال�رصطة الق�شائية التابعة للفرقة القت�شادية واملالية لأمن 

ولية م�شتغامن من و�شع حد لن�شاط �شخ�شني متورطني يف تزوير 

تاأ�شرية ال�شفر الأوروبية )ف�شاء �شينغن(، ح�شبما اأ�شتفيد اأم�ش 
الثنني من هذا ال�شلك الأمني.

واأو�شح امل�شدر اأن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها اأن 

اأحد الأ�شخا�ش ينوي مغادرة الرتاب الوطني رفقة ابنه بجوازي 

�شفر مثبت عليهما تاأ�شرية �شفر اأوروبية م�شكوك يف �شحتها 

وبينت التحريات التي با�رصتها الفرقة املذكورة اأن املعنيني كانا 

�شحية عملية ن�شب قام بها �شخ�شان ينحدران من ولية م�شتغامن 

حيث حت�شال على هذه التاأ�شرية املزورة مقابل مبلغ مايل قدره 
400 األف دج، ي�شيف نف�ش امل�شدر.

الفان يتم�شك 
بالرميونتادا اأمام الرتجي

يتم�شك مدرب نادي �شباب ق�شنطينة ديني�ش لفان باإمكانية 

مفاجاأة فريق الرتجي التون�شي والفوز عليه يف معقله من اأجل 

خطف تاأ�شرية التاأهل اإىل ن�شف نهائي رابطة اأبطتال اإفريقيا، اأين 

�شدد املدرب الفرن�شي اأن �شباب ق�شنطينة غري بعيد

عن تكرار �شيناريو مباراتي اأجاك�ش اأم�شرتدام وريال مدريد، 

مان�ش�شرت يونايتد وباري�ش �شان جرمان يف دوري اأبطال اأوروبا.

غليزان

العثور على تلميذ 16�شنة م�شنوقا 

اإثر عمليتني منف�سلتني 

توقيفف 6 جتار خمدرات

خبر في 
صورة

موؤ�س�سة مواد البناء ب«تارقة« يف عني متو�سنت

200 عامل يطالبون برحيل املدير 

الأمن فتح حتقيقا يف الق�سية

جمهولون يحتالون على �شكان 
البويرة با�شم جمعية خريية

اأ�شخا�ش  احتيال  ق�شية  يف  حتقيقاتها  البويرة  اأمن  م�شالح  موؤخرا  با�رصت 
�شفة  بانتحالهم  املجاورة  والبلديات  البويرة  مدينة  �شكان  على  جمهولني 
م�شادر  واأكدت   ، بالولية  النا�شطة   « ال�شالم   « اخلريية  باجلمعية  اأع�شاء 
موثوقة ليومية » الو�شط » اأن هوؤلء الأ�رصار كانوا يقومون بخرجات ميدانية 
اىل خمتلف احياء املدينة وخمتلف البلديات يعر�شون خاللها على املواطنني 
العملية  اأن عائدات هذه  اإعالمهم امل�شبق  وال�شابون مع  التجميل  بيع مواد 
اإذا اعرت�ش البع�ش  �شتعود لفائدة مر�شى ال�رصطان بالبويرة ، ويف حال ما 
اأن  قبل  املقدرة  ح�شب  مالية  مببالغ  بالتربع  عليه  يلحون  منهم  ال�رصاء  عن 
ينك�شف اأمرهم على خلفية مرا�شالت تلقتها م�شوؤولة اجلمعية ال�شيدة » �شناء 
كونطة » من قبل مواطنني عرب �شفحة الفاي�شبوك حول الن�شاط امل�شبوه لهذه 
املجموعة التي و�شلت اإىل غاية بلدية �شيدي عي�شى التابعة لولية امل�شيلة ، 
لتقوم هذه الأخرية بتحرير �شكوى لدى امل�شالح الأمنية التي فتحت بدورها 
حتقيقا معمقا لتحديد هوية الفاعلني وتوقيفهم عن تهمة الإحتيال وانتحال 

�شفة الغري .
اأ.م

بعد 53 عاما

فيلم »معركة اجلزائر« 
يعود اإىل الواجهة

قالت تقارير اإعالمية عديدة اأم�ش اأن ما يحدث يف اجلزائر ل يزال يلقي 
بظالله القامتة على فرن�شا، التي ا�شتعمرتها طوال 132 عاما، وحكمت البالد 
بنظام الف�شل العن�رصي، بح�شب ما ذكرت �شحيفة »الغارديان« الربيطانية. 

ويف تلك احلقبة، كان مليون م�شتوطن اأوروبي غالبيتهم من الفرن�شيني، اأطلق  
بهم، وم�شاء اجلمعة املا�شية  كان فيلم معركة اجلزائر، يعر�ش يف �شالت 
ال�شينما يف العا�شمة الفرن�شية باري�ش، بينما كانت مو�شيقى الفيلم تعزف 
يف لندن على يد ن�شطاء يف موؤ�ش�شة »اآ�شيان دوب فاوندي�شن«،ول �شك اأن 
العالقات والروابط التاريخية ل تزال قائمة بني جانبي البحر املتو�شط، 

ناهيك عن وجود قرابة 4 ماليني فرن�شي من اأ�شول جزائرية يف فرن�شا، وهم 
مرتبطون ببالدهم، ولذلك فاإن ما يحدث هناك �شيجد �شداه يف فرن�شا. 

ويف باري�ش ولندن، اأ�شبح فيلم »معركة اجلزائر«، وهو فيلم جزائري تاريخي 
حربي اأنتج عام 1966 بالأبي�ش والأ�شود، واملو�شيقى فجاأة مو�شوعا غري 

متوقع للجزائريني وغريهم. 

اأم�ش  اأول  اأم�شية  ا�شتقبلت 
اجلثث  حفظ  م�شلحة  الأحد 
بو�شياف  حممد  مب�شت�شفى 
من   16 يف  تلميذ  جثة  بغليزان 

معلقا  عليه  عرث  والذي  عمره 
العائلي  مب�شكنه  حبل  بوا�شطة 
ببلدية  احلمر  بدوار  الواقع 
احلمادنة  دائرة  اجلمعة  وادي 

حتقيقا  فتحت  الدرك  م�شالح 
احلقيقية  الأ�شباب  ملعرفة 
الأ�شباب  ملعرفة  احلادثة  يف 
انتحار  �شحة  لتاأكد  احلقيقية 

ما  هذا  عدمها  من  التلميذ 
�شنتعرف عليه من خالل نتائج 

التحقيقات الأمنية.
 �س  �أ

عامل   200 من  اأزيد  طالب 
مبوؤ�ش�شة مواد البناء ب«تارقة« 
ال�شلطات  من  متو�شنت،  بعني 
جلنة  اإيفاد  و  بالتدخل  العليا 
حتقيق ملقر املوؤ�ش�شة و رحيل 
التي  الوحدة  ملدير  فوري 
و  املحاجر،  من  العديد  ت�شم 
اأو�شح العمال املنتف�شون على 
هام�ش وقفة احتجاجية �شنها 
اأين  اأم�ش،  اأول  م�شاء  العمال 
اأجمع املحتجون على �رصورة 
للوحدة  العام  املدير  اإقالة 
و�شفوه  ما  ب�شبب  ب«تارقة« 
منه  ال�شادرة  بالت�رصفات 
متمثلة يف القرارات الرجتالية 
و الرجتالية ، منذ تن�شيبه على 

راأ�ش اإدارة املوؤ�ش�شة .
املحتجون  العمال  طالب   و 
يف  حتقيق  فتح  ب�رصورة 
من  منعهم  و  حرمانهم 
املوؤ�ش�شة،  �شيارات  ا�شتغالل 
التي اإتهم العمال يف ت�رصيحهم 
بتمكني  قام  العام  املدير  باأن 
من  غرباء  و  مهند�شني 
ا�شتعمال ال�شيارات ، على غرار 
الدفع  رباعية  �شيارة  حتويل 
اأحد  قبل  من  القتناء  حديثة 
املهند�شني الذي حول ال�شيارة 
يف  �شخ�شية،  اأغرا�ش  لق�شاء 
العمال  يواجه  الذي  الوقت 
للمحاجر  تنقلهم  اأثناء 
توفري  �شعوبات يف  و  حتديات 

ا�شطرارهم  و  نقل  و�شائل 
غري  النقل  ل�شيارات  للجوء 
اأو  ال�رصعي«الكلوند�شتان« 

العتماد على »ال�شتوب«.
مطلب  املحتجون  وجدد 
متكينهم من منح املردودية و 
اأو�شاع العمال املهنية  حت�شني 
تدهورت  التي  الإجتماعية  و 
منذ  تعبريهم،  حد  على 
لوحدة  احلايل  املدير  تن�شيب 
اإجناز مواد البناء مبدينة تارقة 
بعني متو�شنت، اإ�شافة ملطلب 
املتعاقدين  العمال  اإدماج 
اأزيد من 12 �شنة  الذين م�شى 
على توظيفهم دون اإدماجهم .

 اأ .ب

ح�شاب البوند�شليغا ي�شيد ببلفو�شيل
اأ�شاد احل�شاب الر�شمي 

لالحتاد الأملاين لكرة القدم 
بالالعب الدويل اجلزائري 
اإ�شحاق بلفو�شيل، اأين ن�رص 

احل�شاب الر�شمي للبوند�شليغا 
على »تويرت« �شورة الالعب 
وامتدح الإمكانيات الكبرية 

واجلهود التي يبذلها يف كل 
مباراة مع ناديه هوفنهامي 
بعدما �شجل ثالثة اأهداف 

يف مباراة نهاية هذا الأ�شبوع 
والتي �شبقها الأ�شبوع 

املن�رصم بثنائية يف الأ�شبوع 
املن�رصم. 
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و�شط تخوفات زيادة احتقان ال�شارع بعد تثبيت حالة ال�شغور  

    يوم الف�صل يف خيارات املرحلة االنتقالية
الرئي�س خالفة  ولي�س  النظام  برحيل  يطالب  •       ال�صارع  الدول       رئا�صة  �صالح  بن  تويل  يرف�صون  •       برملانيون 

اإميان لوا�س

اأحمد �شادوق

بن �شالح مرفو�س 
�شعبيا واحلراك يطالب 

برحيله
ك�شف رئي�س الكتلة الربملانية حلركة 
ت�رصيح  يف  �شادوق  اأحمد  حم�س 
خ�س به »الو�شط« باأن  حركة جمتمع 
مقاطعتها  ر�شميا  اأعلنت  ال�شلم 
بغرفتيه،  الربملان  اجتماع  جلل�شة 
بق�رص  اليوم  عقدها  واملزمع 
باأن  ح�شور  معتربا  املوؤمترات، 
القادر  عبد  تلقائي  تثبيت  اجلل�شة 
بن �شالح كرئي�س للدولة ،وهو موقف 
ال�شعب املعرب عنه  خمالف ملطالب 

بو�شوح يف احلراك ال�شعبي.
اأكد اأحمد �شادوق بان حركة حم�س 
راف�شة للم�شاركة يف جل�شة الربملان 
ملن�شب  النهائي  ال�شغور  لإثبات 
ابن  باأن  م�شريا  اجلمهورية،  رئي�س 
احلراك  و  �شعبيا  �شالح  مرفو�س 
البارزة  الأوجه  كل  برحيل  يطالب 
بوتفليقة،  نظام  على  املح�شوبة 
عرب  ال�شعبي  »  احلراك  م�شيفا 
�شالح  بن  ت�شيري  رف�س  عن  بو�شوح 

للمرحلة املقبلة.«
رئا�شة  �شالح  بن  تويل  وبخ�شو�س 
الدولة، اعترب املتحدث باأن بن �شالح 
مرفو�س من طرف ال�شعب اجلزائري، 

موؤكدا بان احلركة من�شجمة املطالب 
بال�شتقالة  اإياه  مطالبا  ال�شعبية، 
اقتداء برئي�س اجلمهورية الذي قدم 
ا�شتقالته ب�شغط من ال�شارع، و يوجد 
من الرجال املقبولني غري بن �شالح 

الكثري ليخلفه على حد قوله .
احلركة   بينت  باأن  املتحدث  و�شدد 
باعتبارها   102 املادة  من  موقفها 
اأ�شيفت  اإذا  للحل  د�شتوريا  م�شارا 
ال�شامنة  ال�شيا�شية  الإ�شالحات  له 
خالل  من  ال�شعبية  الإرادة  لتج�شيد 
النتخابات احلرة والنزيهة وخمتلف 
التدابري الأخرى التي ت�شمن النتقال 
الدميقراطي الناجح، وب�رصط اكتفاء 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية مبرافقة النتقال 
اإىل  احلراك  وا�شتمرار  ال�شيا�شي، 

غاية جت�شيد الإرادة ال�شعبية.
املرحلة  بقيادة  يتعلق  وفيما 
تهمنا  ل  املتحدث«  قال  النتقالية، 
لدينا  لكن  عليها  نركز  ل  و  ال�شماء 
اأن يكون  �رصوط وموا�شفات، اأهمها 
ال�شعبي  احلراك  طرف  من  مقبول 
عن  بعيدا  يكون  ،واأن  عنه  ير�شى  و 
خالل  فيه  التورط  و  الف�شاد  �شبهة 
يكون  ل  ،واأن  املا�شية  املرحلة 
يف  النتخابي  التزوير  يف  متورطا 
م�شاركة  �شواء  ال�شابقة  املحطات 
او تاأييدا، و اخريا ان ميتلك الكفاءة 
الالزمة للم�شاهمة يف اإدارة املرحلة 
النتقالية مبا يحقق الإرادة ال�شعبية 
و املطالب التي خرج لأجلها ال�شعب 

اجلزائري ».

جاب اهلل
اجتماع الربملان غري 

�شرعي 
والتنمية  العدالة  رئي�س حزب  و�شف 
الربملان  اجتماع  اهلل  جاب  اهلل  عبد 
رحيل  احتجاج  بعد  ال�رصعي  بغري 
الباءات الثالث، داعيا كل من و�شفهم 

باأ�شحاب ال�شمري اإىل املقاطعة.
و  العدالة  حزب  رئي�س  جهته  من 
اأو�شح  اهلل  جاب  اهلل  عبد  التنمية 
يف  امل�شاركة  بعدم  حزبه  قرار  باأن 
اجتماع الربملان، راجع لعدم �رصعية 
ال�شعب،  م�شريات  ب�شبب  الربملان 
لل�شارع  خرج  ملا  ل�شعب  باأن  معتربا 
يف امل�شريات نزع ثقته من النظام ، 
واحلكومة تابعة لهذا النظام، ومعناه 

اأي�شا نزع ثقته من الربملان«.

جياليل �شفيان
ال�شعب طالب برحيل 
النظام و لي�س خالفة 

الرئي�س
من جهته رئي�س حزب اجليل اجلديد 
جياليل، انتقد ب�شدة اجتماع غرفتي 
الربملان لتثبيت حالة ال�شغور النهائي 
ملن�شب رئي�س اجلمهورية، معتربا بان 
تفعيل املادة 102 من الد�شتور لي�س 
هو احلل لالأزمة التي تعي�شها البالد، 
برحيل  يطالب  ال�شعب  بان  م�شريا 

النظام و لي�س خالفة الرئي�س، قائال 
»ال�شارع راف�س لتعيني بن �شالح على 

راأ�س الدولة ».
وبخ�شو�س تراأ�س املرحلة النتقالية، 
�رصوط  ماهي  املتحدث  ت�شاءل 
املرحلة النتقالية و مهلتها وخارطة 
طريقها، معتربا بان الرئي�س  ال�شابق 
زروال من الأ�شماء البارزة و املوؤهلة 

لقيادة املرحلة النتقالية .

الأفافا�س يعترب جل�شة 
الربملان حماولة يائ�شة 

قرار  الأفافا�س  انتقد  جهته  من 
ليوم  الربملان  غرفتي  ا�شتدعاء 
و  �رصعي  غري  باأنه  معتربا  الثالثاء، 
غري �شعبي من قبل �شلطة “ل ت�شتمع 

ل�شوت ال�شعب على حد تعبريه .
ال�شرتاكية  القوى  جبهة  و�شفت 
مبثابة  بغرفتيه  الربملان  ا�شتدعاء 
م�شئويل  لتجديد  يائ�شة  حماولة 
تقويته  و  ا�شتمراره  اجل  من  النظام 
باأن  »ال�شعب  مربزة  تعزيزه،  و 
بناء  لإعادة  املخول  هو  اجلزائري 
�شيادي  ب�شكل  موؤ�ش�شاتها  و   الدولة 
و دميقراطي بعد 57 �شنة من نظام 
انتقال  اأي   دون  حال  �شمويل  حكم 

دميقراطي”.
اأن  ال�شرتاكية  القوى  ذكرت جبهة  و 
  22 منذ  يتظاهر  اجلزائري  ال�شعب 
بتغيري  املطالبة  اجل  من  فيفري 
تغيريات  باإجراء  لي�س  و  النظام 

ال�شعب  اأن  موؤكدة  النظام،   بداخل 
الرتاب  كامل  عرب  و  مكوناته  بكل 
جذري   بتغيري  “يطالب  الوطني 
للنظام راف�شا ركيزتيه املوؤ�ش�شاتيني 
جمل�س  و  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 

الأمة.

ح�شني خلدون
على بن �شالح 

ال�شتجابة ملطالب 
احلراك 

جبهة  حلزب  الر�شمي  الناطق  دعا  جهته  من 
بن �شالح لال�شتجابة ملطالب  الوطني  التحرير 
احلراك ال�شعبي الذي يدعوه لالإ�شتقالة الفورية 
العتيد  الر�شمي للحزب  الناطق  اأكد  من من�شبه 
مع  من�شجمة  الربملانية  كتلته  ت�شكيلته  باأن 
هذا  يف  مو�شحا  اجلمهورية،  قوانني  متليه  ما 

والقوانني  الد�شتورية  احللول  مع  نحن  ال�شياق« 
من اأجل جزائر اأف�شل«.

مو�شى تواتي
 بن �شالح غري مرحب 
به من قبل ال�شعب

اعترب رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية مو�شى 
تواتي يف ت�رصيح خ�س به الو�شط بان اجتماع 
�شكلي  وهو  باجلديد  ياأتي  لن  اليوم  الربملان 
به  �شالح غري مرحب  بن  باأن  م�شريا   ، فقط 
ب�شدة  تواتي  مو�شى  انتقد   . ال�شعب  قبل  من 
حالة  لإثبات  اليوم  الربملان  غرفتي  اجتماع 
بان  معتربا  اجلمهورية،  رئي�س  من�شب  �شغور 
الربملان مطعون يف �رصعيته من قبل ال�شعب 
الذي هو م�شدر ال�شلطة، قائال: »الربملان هو 
هيئة متثل انتخابات مزورة، برملان ال�شكارة 

واملال  الفا�شد«.

بعد ان�شمامهم للحراك

 م�صايقات بحق ق�صاة تيبازة 

الأفالن بوهران

اإطارات �صبانية تطالب برحيل اأمناء حمافظات 

ونائب  قنان  املطلب  عبد  ك�شف  
يف  الإن�شان  حقوق  رابطة  رئي�س 
جملة  عن  لـ«الو�شط«،  ت�رصيح 
لها  تعر�س  التي  امل�شايقات  من 
جمل�س  م�شتوى  على  الق�شاة 
يف  م�شاركتهم  بعد  تيبازة  ق�شاء 
وقت  يف  للحراك  م�شاندة  وقفة 
�شابق، حيث عمدت رئي�شة جمل�س 
الق�شاء اإىل جملة من امل�شايقات 
ت�شاعف  تكليف  اأوامر  من  بداية 

احلمل على الق�شاة املعنيني، رغم 
اأن اأوامر توزيع املهام تكون �شنوية 
ت�شجيل  حالة  ويف  ال�شنة،  بداية 
مقابل  مربرا،  يكون  تعديلي  اأمر 
اأن احلا�شل هي توزيعات ع�شوائية 
بح�شبه وذلك عرب التغيري: من فرع 
مدين اإىل �شوؤون الأ�رصة دون مربر 
للق�شاة  بالن�شبة  ودواليك،  خا�شة 
امل�شاندة  بالوقفة  امل�شاركني 

للحراك.

عن  »الو�شط«  حمدث  وك�شف 
�شوؤون  م�شت�شارة يف غرفة  حتويل 
الأ�رصة واإ�شافتها بالغرفة التجارية 
كع�شو رابع، وهو ما يحتاج لظرف 
هكذا  اأن  مو�شحا  ا�شتثنائي، 
العمل  �شتخلف م�شاعفة  قرارات 
ونف�س  املعني،  القا�شي  على 
نقلت  اأخرى  لعينة  بالن�شبة  الأمر 
اإىل  املدنية  الغرفة  تراأ�س  من 
مو�شحا  الأ�رصة،  �شوؤون  غرفة 

على  الثقل  ي�شاعف  ذلك  اأن 
ما  الق�شايا  تداول  اأي  املعنيني، 
وفقا  واجلديد  القدمي  الفرع  بني 
م�شت�شار  فقا�شي  لاللتزاماته، 
غرفة  مع  اجلزائية  الغرفة  يف 
بفرعني  جمربا  لي�شبح  الأحداث 
مداولة  بدل  اأ�شبوعيا  ومداولتني 
واحدة، معتربا اأن ذلك تع�شف يف 

ا�شتعمال ال�شالحيات.
�س.ب 

حزب  منا�شلي  من  الع�رصات  دعا  
غالبيتهم  الوطني  التحرير  جبهة 
اإىل  بوهران،  ال�شابة  الإطارات  من 
احلزب  حمافظات  اأمناء  رحيل 
و  الغرب،  بعا�شمة  الثالثة  العتيد 
يتعلق الأمر ب�رصة بن عي�شى �رصاكة 
اأمني حمافظة اأرزيو، و رئي�س جلنة 
حمافظة وهران و�شط واعد حممد، 
ال�شانيا  حمافظة  باأمني  مرورا 
اإتهم  و  الهواري،  علي  بن  غرب 
مبقر  اأم�س،  اأول  م�شاء  املجتمعون 
ب«�شانتوجان«  اخلام�شة  الق�شمة 
ولية  م�شتوى  على  احلزب  قيادة 
وهران بالعمل على اجلمود العمدي 
احلراك  مقاطعة  و  العتيد  للحزب 
ال�شعبي، الذي اأعلن املجتمعون من 
اأمناء ق�شمات  الإطارات ال�شابة من 
و  اأرزيو  حمافظة  تنظيم  م�شوؤول  و 

عن  بلديات  بعدة  حمليني  منتخبني 
الأفالن  قيادات  لرحيل  دعوتهم 
تعقد  م�شوؤولية  حمملينها  بوهران 
احلزب  و حتويل  تعفنها  و  الأو�شاع 
�شخ�شية  ماأرب  لتحقيق  ملطية 
�شيا�شوية و اإق�شاء و تهمي�س �شباب 
الأوفياء  و  النزهاء  احلزب  اأبناء  و 
الفا�شد  املال  اأ�شحاب  حل�شاب 
ما  هو  و  ال�شيا�شيني  املتجولني  و 
الإنتخابية  الإ�شتحقاقات  اأنتجته 
ماي  ت�رصيعيات  اأخرها  املا�شية 
ذات  من  نوفمرب  حمليات  و   2017
ال�شنة و التي �شهدت اإق�شاء و عقابا 
منا�شلي  و  اأبناء  خلرية  جماعيا 

الأفالن بوهران .
وك�شف ممثل عن الإطارات ال�شبانية 
يف  القادر  عبد  بوهني  املجتمعة 
هام�س  على  ل«الو�شط«  ت�رصيح 

و  كلمات  تخللته  الذي  اللقاء 
جام  ال�شباب  فيها  فجر  مداخالت 
غ�شبهم و �شخطهم ال�شديدين على 
مقدمتهم  يف  املحافظات  اأمناء 
عي�شى  بن  �رصة  اأرزيو  حمافظي 
مت  اأين  الهواري،  علي  بن  و  �رصاكة 
اأرزيو  حمافظة  منا�شلي  حرمان 
الولئي  باملجل�س  مقاعد  تبوء  من 
و كذلك باملجل�س ال�شعبي الوطني، 
احلزب  عن  غرباء  تر�شيح  مت  اأين 
و  بالإنتهازيني  املحتجون  و�شفهم 

اأ�شحاب املال الفا�شد .
ب�شدة ملحاولت  و ندد املجتمعون 
باحلزب  الهروب  الفا�شدة  القيادة 
نحو املجهول، من خالل املحاولت 
التي تهدف  باليائ�شة  التي و�شفوها 
لتنظيم موؤمتر اإ�شتثنائي مت خياطته 
اأكرث،  الو�شع  لتعفني  املقا�س  على 

و  احلزب  تدمري  على  العمل  و 
مكوناته و زرع الياأ�س و الإحباط يف 
ترباأ  و  ال�رصفاء،  املنا�شلني  نفو�س 
املنا�شلون و اإطارات العتيد بوهران 
و  الأعمال  و  املال  رجال  تغول  من 
تعيينهم  الذين مت  الوزراء  ت�رصفات 
و  املركزية  باللجنة  كاأع�شاء 
ليوم  ن�شال  لديهم  يكن  مل  غالبيتهم 
واحد يف الأفالن، و حملوا م�شوؤولية 
اإ�شتفزاز  ت�رصيحات  و  قرارات 
مثمنني  الراهنة،  للقيادات  ال�شعب 
ت�رصيحات قائد الأركان نائب وزير 
�شالح،  قايد  اأحمد  الفريق  الدفاع 
و  املطلق  دعمهم  على   �شددوا  و 
من  ال�شعبي  للحراك  الالم�رصوط 
باب اأن منا�شلي الأفالن احلقيقيني 
هم من ال�شعب و اأبناء لهذا الوطن . 
 اأ بن عطية 
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و�شط مقاطعة برملانيون لجتماع غرفتي الربملان لإثبات حالة ال�شغور النهائي ملن�شب رئا�شة اجلمهورية املزمع ّاإجراوؤه اليوم ،يف 
ظل رف�س احلراك ل�شخ�س رئي�س جمل�س الأمة لرئا�شة الدولة، يت�شائل متابعون عن ماذا بعد تثبيت حالة ال�شغور هل هي بداية 

انفراج الأزمة اأو زيادة الحتقان ال�شارع الراف�س  لتويل بن �شالح رئا�شة الدولة .

جاب اهلل يدافع على مواقف املعار�شة 

حل االأزمة يف تفعيل املادة 7
.  على املوؤ�ش�شة الع�شكرية مرافقة املرحلة 

التنمية  و  العدالة  حزب  رئي�س  اعترب 
هو  البالد  تعي�شها  التي  لالزمة  احلل 
تفعيل املادة 7و8  من الد�شتور ،معتربا 
باأن مفعول املادة 102 ينتهي با�شتقالة 
الرئي�س، داعيا املوؤ�ش�شة الع�شكرية اإىل 
على  الإ�رصاف  دون  املرحلة  مرافقة 

ت�شريها اأو تعني ع�شكري
الأم�س  اهلل  جاب  اهلل  عبد  �شدد 
على  حزبه  مبقر  �شحفية  ندوة  يف 
ال�شعب  ملطالب  ال�شتجابة  �رصورة 
الدولة  رئا�شة  لتويل بن �شالح  الراف�س 
الثالث،  الباءات  با�شتقالة  املطالب  و 
تعي�شه  الذي  للو�شع  احلل  باأن  معتربا 
ال�شابعة  البالد حاليا هو تطبيق املادة 
مرفوقة باآليات جديدة، بعدما لفت اإىل 
با�شتقالة  ينتهي   102 املادة  مفعول  اأن 
الرئي�س، قائال » يف الدول الأوربية اأقل 
ونحن  ت�شتقيل  احلكومة  مليون  بخروج 
ال�شعب كله حترك وو�شل لأكرث من 20 
ال�شتقالة  املفرو�س  من  كان  مليون، 

تكون يف 23 فيفري«.
البارز  العنوان  باأن  املتحدث  واأو�شح 
لهذا  اجلميع  رحيل  هو  امل�شريات  يف 
حتقيق  ي�شمن  حل  يجب-ح�شبه- 
باملادة  لي�س  وذلك  ال�شعب  مطالب 
م�شامني  جت�شد  اأخرى  باآليات  بل   102
ال�شابعة، وتاأخذ من املادة 102  املادة 
ال�شغور فقط، بعدما لفت على  اأن هذه 
الأخرية ل حتقق مطالب اجلزائريني بل 
تعرقلها، واأن تطبيق الفقرة 06 و08 من 
ذات املادة هو خيانة لل�شعب واملنطق 

الد�شتور.
وهو  حزبه  مبقرتح  املتحدث  وذكر 
رحيل النظام ا�شتجابة ملطالب ال�شعب 

ويحل حملهم جمل�س رئا�شي توفري يف 
مكوناته ال�شفات حمددة، بعدما ت�شاءل 
عن اأي �شيادة للموؤ�ش�شات على ال�شعب 

بعدما خرج يطالب برحيل اجلميع
نواب  مقاطعة  باأن  اهلل  جاب  واأو�شح 
من�شب  �شغور  اإثبات  جلل�شة  حزبه 
رئي�س اجلمهورية ، بقوله بعدم �رصعية 
ال�شعب  م�شريات  ب�شب  الربملان 
لل�شارح  خرج  ملا  »ال�شعب  قال  حيث 
 ، النظام  من  ثقته  نزع  امل�شريات  يف 
ومعناه  النظام،  لهذا  تابعة  واحلكومة 
وا�شفا  الربملان«،  من  ثقته  نزع  اأي�شا 
بعد  ال�رصعي  بغري  الربملان  اجتماع 
داعيا  الثالث،  الباءات  رحيل  احتجاج 
اإىل  ال�شمري  باأ�شحاب  و�شفهم  من  كل 

املقاطعة
مواقف  عن  املتحدث  دافع  حني  يف 
املعار�شة ، اأين قال اأنها مل ت�شارك يف 
الأحزاب  اأن  اإىل  م�شريا   ، البالد  ت�شري 
وم�شايقات  ت�شويد  لعملية  تعار�شت 
ي�شتوي  فهل   « ال�شياق  هذا  يف  وقال   ،
النا�س«  تظلموا  .ل  واملظلوم  الظامل 
،كما لفت اإىل اأن ال�شعب تبني الأ�شا�س 
املعار�شة  اأحزاب  عنها  اأعلنت  الذي 
املادة  التغري  قوي  فعليات  املجتمعة 

ال�شابعة.
للمعنيني  يجب  اأنه  اهلل  جاب  قال  و 
وتطوي  ال�شعب  ملطالب  ال�شتجابة 
متفق  �شخ�شيات  تعني  ليتم  ملفاتها 
يري  ما  يقرر  ال�شعب  وبعدها  عليها 
ويعرب عن موقفه باخلروج يف م�شريات 
يخرج  اأو  والت�شفيق  بالحتفال  تاأييدية 

ب�شعارات راف�شة.
 اإميان لوا�س



 
الوطني  املكتب  اأع�ضاء  اجتماع  تو�ضل 
جتميد  قرار  اإ�ضدار  اإىل  اأم�س،  للأرندي، 
ع�ضوية �ضديق �ضهاب من املجل�س الوطني 
الوالئي  املكتب  وطالب  للأرندي، هذا 
الدميقراطي،  الوطني  التجمع  حلزب 
اأحمد  العام  اأمينه  اأم�س،  اأول  بالعا�ضمة، 
توقيف  تقرر  فيما  فوًرا،  بالرحيل  اأويحيى، 
وذلك  اأفريل،   7 االأحد  من  اعتبار  ع�ضويته 
البلدية  ال�ضعبية  املجال�س  روؤ�ضاء  بح�ضور 
الوطني  للتجمع  البلدية  املكاتب  واأمناء 
املكتب  ع�ضو  اإ�رشاف  حتت  الدميقراطي، 
�ضهاب  للجزائر،  الوالئي  االأمني  الوطني، 
لتحمل  اأويحيى  اأحمد  �ضديق. ودعوا 
عن  احلزب،  اإجتاه  االأخلقية،  م�ضوؤولياته 
طريق االن�ضحاب من االأمانة العامة للحزب، 
الرحيل  اإىل  اأويحيى  دعوة  مطالب  رافعني 
ع�ضويته  وتوقيف  العامة  االأمانة  من  فورا 
من  اعتبارا  للعا�ضمة  الوالئي  باملجل�س 
تاريخ اليوم 7 اأفريل، مع دعوة »املنا�ضلت 
ت�ضحيح  م�ضعى  يف  للنخراط  واملنا�ضلني 
واأمال  يتما�ضى وتطلعات  م�ضار احلزب مبا 
اخلطوة  اأن  معتربين  ومنا�ضليه«،  اإطاراته 

تربئة ذمة من طرف كل منا�ضلت ومنا�ضلي 
احلزب لوالية اجلزائر من ت�رشفات االأمني 

العام وقراراته.

بلقا�سم مالح
 كل من يطالب برحيل �أويحيى 

مرحبا به
 

للحزب  العامة  للأمانة  اأو�ضح املرت�ضح 
ملح  بقا�ضم  الأويحيى  واملناوئ   2016 يف 

الوطنية  الهيئة  اأن  لـ«الو�ضط«،  ت�رشيح  يف 
اجلامع  اال�ضتثنائي  املوؤمتر  لتح�ضري 
لوا  انقلبيني  لي�ضوا  واأنهم  للجميع،  مفتوح 
�ضيا�ضة  لتغيري  جامعة  هيئة  بل  ت�ضحيحيني 
ومكتبه  اأويحيى  باإقالة  مطالبني  احلزب، 
اال�ضتثنائي،  املوؤمتر  وا�ضتدعاء  الوطني 
منا�ضلي  يخ�س  عملهم  هيئة  اأنهم  موؤكدا 
احلزب وال ميكنهم رف�س اأي منا�ضل واإن كان 
قراءتهم  بخ�ضو�س  اأما  اأويحيى.  مع  تعامل 
اأويحيى  بتنحي  املطالب  االجتماع  خلطوة 

مطالب  كل  واأن  جديدة،  خطوة  اأنها  فقال 
مطالبهم،  مع  يتوافق  فهو  اأويحيى  بتنحية 
قائل اأن كل من يطالب برحيل اأويحيى يهم 
الهيئة. بدوره القيادي الطيب زيتوين اأكد يف 
ت�رشيح لـ«الو�ضط« اأنهم �ضمن هيئة الت�ضيري، 
ال يرف�ضون من يحاولون التجديد، قائل اأن 
جناحا،  ولي�ضوا  احلزب  يخ�س  م�ضارا  لهم 
واأ�ضماوؤهم  للحزب  املوؤ�ض�ضون  كونهم 
اأن  قبل  العتماده  الر�ضمية  اجلريدة  �ضمن 
اليوم  وينادون  بح�ضبه،  احلزب  �رشقة  يتم 
ملوؤمتر جامع للحزب يعيد مل �ضمل طاقات 
احلزب، قائل اأنهم منذ2002 ثم 2012 وهم 
ي�ضريون يف هذا امل�ضار، وكرروها يف 2016 
ومطالبتهم  للموؤمتر  رف�ضا  للعدالة  والتوجه 
باال�ضتقالة بحكم عدم �رشعية االأمني العام 
النظام  بحكم  الوطني  واملكتب  احلايل 
الداخلي القانون االأ�ضا�ضي للحزب، متداركا 
اأن اخللفات اإن برزت على م�ضتوى اأحلف 
االأم�س فذلك لي�س من �ضاأنهم كون هدفهم 
�ضي�ضنعه  واحلدث  للمغادرة،  دفعهم  هو 
اأويحيى  اأن  واأ�ضاف  باحلزب  املنا�ضلون 
ب�ضفة اأو اأخرى نقول اأن رحيلهم اأو بقاءهم 
هم مع حل املكتب الوطني واملوؤمتر اجلامع 
االأمني  للمنا�ضلني بدل فر�س  ال�ضيادة  يعيد 

العام من االأعلى وفقا ملا �ضاد طويل. 

بجامعة  ال�ضيا�ضية  العلوم  اأ�ضتاذ   اعترب 
اأن  �ضاغور،  الرزاق  عبد   3 اجلزائر 
حماوالت متوقع عدة وجوه للمواالة ميثل 
تلعبا مف�ضوحا، وال ي�ضتدعي حتى الرد 
عليهم، وي�ضتحي املتابع من الرد عليهم.

ودورها  ال�ضيا�ضية  الطبقة  بخ�ضو�س  اأما 

اأن  وبخا�ضة  احلالية  املرحلة  خلل 
خمتلف  تطال  بداأت  الرف�س  عمليات 
منهم،  املعار�ضني  حتى  ال�ضيا�ضيني 
عليه  هي  ما  على  تبقى  لن  املرحلة  باأن 
بداية من  الروؤية  ات�ضاح  و�ضتبا�رش عملية 
رئي�س  من�ضب  ل�ضغور  الربملان  اإثبات 

يتوىل من�ضب  اجلمهورية ومن بعدها من 
اأو  املقبلة  املرحلة  خلل  الدولة  رئا�ضة 
االجتاه باجتاه م�رشوع اآخر، معتربا اأن يوم 
الو�ضول  اأنه البد من  اأ�ضاف  كما  حا�ضم. 
وفتح  االنتقالية،  للمرحلة  و�ضط  حلل 
التفاو�س من طرف النظام، باالإ�ضافة اإىل 

احل�ضا�ضة:  امللفات  من  موقفهم  تو�ضيح 
بلعيز، وبن �ضالح وبدوي، وحكومة بدوي 
وم�ضريها وكيفية اإدارة املرحلة. يف حني 
تتعدى  ال  املعار�ضة  مقاطعة  اأن  اأ�ضاف 

كونه ورقة �ضغط للتفاو�س.
�سارة بومعزة

للنقابة  الوطني  املكتب  توعد 
التجارة  وزارة  مل�ضتخدمي  الوطنية 
بالدخول يف حركة احتجاجية وا�ضعة 
عن  اإ�رشاب  يف  ال�رشوع  و  النطاق 
العمل مع بداية حلول �ضهر رم�ضان 
النقابة  الكرمي،ح�ضبما ك�ضفه رئي�س 
م�ضاء  اجتماعه  اأحمد عليل خلل 

اأول اأم�س، مبقر النقابة مع املجل�س 
الوطني .

و اأمهلت النقابة الوطنية مل�ضتخدمي 
عمال وزارة التجارة التابعة للإحتاد 
وزير  اجلزائريني،  للعمال  العام 
الفاحت  لغاية  جلب  حممد  التجارة 
حتى  املقبل،  ماي  �ضهر  من 

االإ�ضتجابة ملطالبها املرفوعة التي 
اإجتماعية  و  مهنية  مطالب  تخ�س 
التي  االأو�ضاع  حت�ضني  �ضاأنها  من 

تخ�س عمال و اإطارات القطاع .
الجتماع  ختامي  لبيان  ا�ضتنادا   و 
النقابة تلقت اأم�س،«الو�ضط« ن�ضخة 
منه، يفيد بتطرق النقابة للعديد من 

يف   ، �ضنوات  منذ  العالقة  النقاط 
التي  التقنية  اللجنة  نتائج  مقدمتها 
مت الو�ضول الإن�ضائها و اإ�ضناد مهمة 
املركزية  مع  احلوار  قنوات  فتح 
مو�ضوع  يخ�س  فيما  �ضيما  النقابية 

النظام .
�أ بن عطية

عبد  االأمة  املجل�س  رئي�س  ينتظر  ماذا 
ماذا   ، ي�ضتقيل  كي  �ضالح  بن  القادر 
تنتظر حكومة بدوي كي ت�ضتقيل ، وماذا 
ينتظر بلعيز كي ت�ضتقيل ت�ضاوؤالت عديدة 
 ، ال�ضيا�ضية  ال�ضالونات  حمل  اأ�ضبحت 
ظل  يف  ال�ضيما   ، القنوات  وبلطوهات 
رئي�س  ا�ضتقالة  و  ال�ضعبي  احلراك  هذا 
فما   ، من�ضبه  �ضغور  واإعلن  اجلمهورية 
مبنا�ضبهم  املذكورين  هوؤالء  ت�ضمك  �رش 
، هل فعل ينتظرون االإيعاز ، اأم ينتظرون 
ي�ضمى  ما  اأن  اأم   ، عليهم  الطالة  قلب 
ما�ضكة  مازالت  د�ضتورية  الغري  بالقوى 
اال�ضتم�ضاك  وحتاول  ال�ضيطرة  من  بنوع 

اإىل اآخر فر�ضة .
فيت�ضاءل العديد من املتتبعني ال�ضيا�ضيني 
عن �رش عدم تقدمي بن �ضالح ال�ضتقالته 
باال�ضتقالة  التوقعات  رغم   ، االآن  حتى 
القريبة ، هل هناك من يهم�س يف اأذن بن 
 ، اأ�ضرب   ، ت�ضتقيل  له ال ال  يقول  و  �ضالح 
وكذلك بالن�ضبة لرئي�س احلكومة نوراالدين 
بدوي ، هو االآخر و على عك�س ا�ضتقالته 
، هو االآن يف موقع املناورة �ضد احلراك 
التي  العرو�س  بعد  خا�ضة   ، االجتماعي 
قدمها الإن�ضاء اأحزاب جديدة ، وجمعيات 
جديدة ، وكذلك اإ�ضارته اىل توزيع االإ�ضهار 

العمومي بالعدل على ال�ضحافة ، رغم اأن 
الوعي ال�ضعبي يرف�س ما اعتربه حماولة 
للم�ضاومات و�رشاء للذمم من طرف جناح 

حكومة بدوي .
ورغم كل التوقعات باأن بن �ضالح باالإمكان 
اأن ي�ضتقيل قريبا ، خا�ضة اأنه و�ضف باأنه 
 ، اإيعاز  رجل  اأنه  بل   ، اأزمات  رجل  لي�س 
بن  اأن  امل�ضادر  من  العديد  يتوقع  اذن 
�ضالح ينتظر االإيعاز االأقوى ، والذي ياأتي 
من »الطاغارا »، خ�ضو�ضا اأن العديد من 
اجلي�س  �ضغط  ب�رشورة  نادت  الدعوات 
من  وذلك  ي�ضتقيل  كي  �ضالح  بن  على 
اإىل بر  اأجل احلفاظ على طريق اخلروج 
االأمان ، واإيجاد حلول للأزمة ، قبل تفاقم 
االأمور ، ويف ظل العديد من التهديدات و 

املناورات املحيطة .
ورغم اأن جل�ضة غرفتي الربملان باإخطار 
من�ضب  �ضغور  حول  الد�ضتوري  املجل�س 
و  االأهم  اأن  اال   ، �ضكلية  تعد  الرئي�س 
من  �ضالح  بن  ا�ضتقالة  على  هو  الرتكيز 
مرفو�ضا  كونه  االأمة  جمل�س  راأ�س  على 
ال�ضابق ،  النظام  �ضعبيا ، وحم�ضوب على 
ب�ضخ�ضية  ا�ضتخلفه  امكانية  فاإن  لذلك 
�ضالح  ا�ضم  طرح  حيث  ورادة  جد  اأخرى 
قوجيل خللفته وقيادة املرحلة القادمة 

، اأو اختيار اي ا�ضم يكون مقبول �ضعبيا .
ويف ظل كل هذا ال ميكن اإغفال ال�رشاع 
القائم داخل حزب االأرندي و الذي ن�ضب 
، بني  القويني داخل احلزب  الرجلني  بني 
للحزب  الر�ضمي  الناطق  �ضهاب  ال�ضديق 
بعد   ، اويحيى  احمد  العام  االأمني  بني  و 
ع�ضوية  بتجميد  �ضديق  �ضهاب  قام  اأن 
ودعوته  العا�ضمة  مكتب  من  اويحيى 
االأمانة  من  الفورية  اال�ضتقالة  اىل 
بقيادة  احلزب  قيام  ثم   ، للحزب  العامة 
�ضديق  �ضهاب  بف�ضل  فعل  كرد  اويحيى 
الذي ال ميكنه ف�ضله عن  ال�رشاع  ، هذا 
كان  �ضديق  �ضهاب  اأن  خا�ضة   ، مايجري 
بالقوى  مي�ضى  ما  عن  الكا�ضفني  اأول 
ويكون قد تخندق مع   ، الد�ضتورية  الغري 
الغري  القوى  هذه  �ضد  الد�ضتوري  ال�ضف 
الد�ضتورية ، مايعرف اأي�ضا ببقايا الدولة 
العميقة ، التي دائما بقي احمد حم�ضوبا 

عليها ، رغم العديد من تقلباته .
اإذا ما هو ال�رش يف بقاء بن �ضالح وعدم 
الوزير  وبقاء   ، االآن  حد  اإىل  ا�ضتقالته 
نائبه  تخفي  مع   ، يناور  بدوي  االأول 
رمطان لعمامرة ، هل مازالت القوى الغري 
الد�ضتورية ، وما تو�ضف بالدولة العميقة 
تل�ضيها  بوادر  اأن  رغم   ، للبقاء  ت�ضتميث 

يرتقب  هذا  كل  ومع   ، بالظهور  بداأت 
قائد  القايد �ضالح  الفريق احمد  خطاب 
االأركان من وهران ، و الذي من املوؤكد يف 
اإعطاء اأمل جديد ، خا�ضة اأن اجلي�س بداأ 
يلعب دورا كبريا يف اخلروج من االأزمة ، و 
اأن حلوله كانت حمل ترحاب من احلراك 

ال�ضعبي ، ودعت اإىل االلتفاف حوله .
من  العديد  حتركت   ، اآخر  اإطار  ويف 
حفرت  من  بداية   ، اخلارجية  املناورات 
مما   ، املغرب  يف  املناورات  اإىل   ، ليبيا 
يدل على وجود نوايا خبيثة و ا�ضطفاف 
م�ضبوه لدول ترى اأنها فاعلة كي توؤثر على 
الو�ضع داخل اجلزائر ، لكن يبدو اأن اإرادة 
الوطن  هذا  يف  اخلريين  اإرادة  و  ال�ضعب 
م�ضتمرة ، ولن يثني عزميتها اأي مناورات 
اأمرها  ، وهي ما�ضية يف  ، بل ال تخيفها 
ال�ضعبية  املطالب  توافق  بعد  ، خ�ضو�ضا 
وعلى  وقادته  اجلي�س  روؤية  مع  الواقعية 
راأ�ضهم الفريق احمد قايد �ضالح ، حيث 
ال خمرج من هذا اإال باالمتثال اإىل االإرادة 
ال�ضعبية ،املتمثلة يف حق رئي�س عادي و 
طبيعي ، وتل�ضي الع�ضابة املحيطة التي 
اإىل  يدها  امتدت  و  الظروف  ا�ضتغلت 

اأموال ال�ضعب .
 ع�سام بوربيع 

�سر�ع �لروؤو�س �لكبرية يف »�لر�ندو«

�أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية بجامعة �جلز�ئر 3 عبد �لرز�ق �ساغور

وز�رة �لتجارة

بن �سالح �أمام خيارين �إما �ال�ستقالة �أو �لطرد

�سارة بومعزة

اأويحيى و�ضهاب يقيالن بع�ضهما البع�ض

حماوالت متوقع بع�ض ال�ضخ�ضيات تالعب مف�ضوح

النقابة تهدد ب�ضل القطاع يف رم�ضان

حتالف القوى غري الد�ضتورية �ضد املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية؟؟

رد �الأمني �لعام لالأرندي بقوة على �لناطق �لر�سمي للحزب �سديق �سهاب، وذلك باإقالة هذ� �الأخري 
من ع�سويته يف �ملكتب �لوطني و�الأمانة �لوالئية للعا�سمة.
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قياد�ت »تدعم« �حلر�ك ومنا�سلون 

يطالبونهم بالرحيل

متوقعات ما بعد احلراك 
تق�ضم االأفالن

حت�سري� ل�سهر رم�سان

جدل ب�ضبب قرار ت�ضقيف االأ�ضعار 

التحرير  جبهة  حزب  دخل  بدوره 
الوطني يف �ضل�ضلة من املزايدات بني 
اأع�ضائه، ما بني وجوه حالية وقيادات 
و�ضفو  منا�ضلني  بني  وما  �ضابقة 
وقيادات،  ال�ضبانية  بالفئات  اأنف�ضهم 
قائلني اأن عهد التعيينات بالهاتف قد 
الوجوه  كل  عن  تخليهم  معلنني   ، وىلىّ
الرئا�ضة  وحتى  باحلزب  القيادية 

الذين و�ضفوها بالع�ضابة احلاكمة.
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  يعرف 
ا�ضتداد  بعد  خا�ضة  حادة،  خلفات 
احلراك  طرف  من  عليه  الت�ضييقات 
م�ضتهدفا  جعله  الذي  ال�ضعبي، 
كل جمعة،  له  الراف�ضة  بالت�رشيحات 
ليدخل  ديقاج«،  بـ«اأفلن  وخماطبه 
بادرت  حيث  داخلية،  متوقع  مرحلة 
ما  بح�ضب  ال�ضبانية  الوجوه  من  عدد 
قائلني  احلزب،  لبعث  نف�ضها  و�ضفته 
احلزب  ا�ضرتجاع  هو  رهانهم  اأن 
خطه  عن  حادت  التي  القيادات  من 
االأ�ضلي، وهو ما تبنته �ضفحة االأمانة 
العامة للحزب وهي ال�ضفحة الر�ضمية 
موقع  عرب  للحزب  �ضابقا  الوحيدة 
التوا�ضل االجتماعي فاي�ضبوك، حيث 
ملبادرة ت�ضحيح  اطلقها  منذ  تعمد 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  م�ضار 
بقيادة ال�ضباب«، منذ 10 اأيام اإىل تبني 
احلاليني،  للقياديني  مناه�س  خطاب 
االأفلن  رمز  �ضورة  على  والرتكيز 
من  لتوؤكد  مهري،  احلميد  عبد 
يرف�ضون:  اأنهم  موؤخرا  من�ضور  خلل 
عبا�س  ولد  بو�ضارب،  �ضلل  ال�ضعيد، 
الدين  وبهاء  لوح  والطيب  و�ضعيداين 
طليبة وجمال بورا�س، كما م�ضت حتى 
وحمجوب  كفرعون  وزارية:  وجوه 
م�ضيفني  بدوي،  حكومة  وكل  بدة 
والع�ضابة  الف�ضاد  روؤو�س  �ضد:  اأنهم 
نالت  كما  احلزب،  با�ضم  احلاكمة 

وجوه املكتب ال�ضيا�ضي حظها بقولهم 
ال�ضابقني  ال�ضيا�ضي  املكتب  »اأع�ضاء 
 يف  ديقاج«،  بومهدي  راأ�ضهم  على 
احلزب  على  احلفاظ  ينبغي  اأنه  حني 
ب�ضفته احلزب املفجر للثورة وحزب 

ال�ضتة.
الر�ضمي  الناطق  طالب  جهته  من 
الوطني ح�ضني  التحرير  حلزب جبهة 
�ضالح  بن  القادر  عبد  دعا  خلدون 
للإ�ضتقالة  االأمة  جمل�س  رئي�س 
الفورية من من�ضبه اإ�ضتجابة ملطالب 
احلراك ال�ضعبي الذي يدعو ال�ضتقالة 
جميع من اأيد العهدة اخلام�ضة، حيث 
»�ضبق  موقع  نقله  ت�رشيح  يف  اأو�ضح 
العهدة  اأيدوا  الذين  »كل  اأن:  بر�س« 
اخلام�ضة اأخلقيا مطالبون باال�ضتقالة 
الفورية، الأن ال�ضعب يرف�ضهم ويدعو 
اأ�ضاف  لتنحيتهم من منا�ضبهم«. كما 
املت�ضبثني مبنا�ضبهم رغم  بخ�ضو�س 
مطالب رحيلهم املتزايدة قائل اأنهم 
الوقت، الأن بقاءهم �ضيجعل  ي�ضيعون 
يتم  حتى  وتكرار  مرار  يخرج  ال�ضعب 
جبهة  حزب  باأن  م�ضددا  رحيلهم، 
التحرير الوطني يوؤيد مطالب ال�ضعب 
يجب  والتي  امل�رشوعة  اجلزائري 
تعليقه  ويف  بح�ضبه.  لها،  االإ�ضتجابة 
على اجتماع غرفتي الربملان الإعلن 
حالة �ضغور من�ضب رئي�س اجلمهورية، 
العتيد  للحزب  الر�ضمي  الناطق  اأكد 
باأن ت�ضكيلته كتلته الربملانية من�ضجمة 
اجلمهورية،  قوانني  متليه  ما  مع 
مع  نحن  ال�ضياق:”  هذا  يف  مو�ضحا 
احللول الد�ضتورية والقوانني من اأجل 
اأف�ضل”. ونوه خلدون مبوقف  جزائر 
ال�ضاعة،  حلد  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
وا�ضفا اإياه بامل�رشف والذي مل يحيد 

عن دوره الد�ضتوري.
�سارة بومعزة

ت�ضقيف  التجارة  وزارة  قرار  اأحدث 
الفواكه  و  اخل�رش  بع�س  اأ�ضعار 
ارتفاعها  ملنع  اال�ضتهلك  الوا�ضعة 
جدال  املقبل  رم�ضان  �ضهر  خلل 
قرارها  اأن  الوزارة  وقالت  وا�ضعا 
ال�رشائية  القدرة  على  حفاظا  ياأتي 
للمواطنني، فيما اأكدت اأنه �ضيتم اأي�ضا 
الك�ضف الحقا عن االأ�ضعار املرجعية 
ي�ضبح  حتى  للقفة  ال�رشورية  للمواد 
على  فعاال  رقيبا  نف�ضه  امل�ضتهلك 
حدوث  عدم  �ضمان  و  االأ�ضعار  هذه 

م�ضاربة

حرزيل حمفوظ رئي�س �الحتاد 
�لوطني حلماية �مل�ستهلك

ال ميكن ت�سقيف �أ�سعار �خل�سر 
و �لفو�كه

حلماية  الوطني  االحتاد  رئي�س  اأكد 
امل�ضتهلك اأن اأ�ضعار اخل�رش خا�ضعة 
ال  انه  اإىل  م�ضريا  الطلب  و  للعر�س 
ميكن ت�ضقيفها اإال اإذا خ�ضعت للفوترة 
املتحدث  ذات  اأو�ضح  و  املراقبة  و 
بارونات  فيه  تتحكم  اجلملة  �ضوق  اأن 
االآليات  عن  املتحدث  ذات  ت�ضاءل  و 
التي ميكن اتخاذها لت�ضقيف االأ�ضعار 
اأو  اأين ن�ضقف االأ�ضعار عند الفلح  و 
بائع التجزئة اأو يف االأ�ضواق موؤكدا يف 
عملية  جناح  الميكن  انه  ذاته  الوقت 

الت�ضقيف

رئي�س جمعية حماية �مل�ستهلك 
م�سطفى زبدي

�الأ�سعار مرجعية و ت�سقيف 
معنوي

اأن  زبدي  م�ضطفى  قال  جانبه  من 
االنتقادات  العديد من  تلقت  اخلطوة 

دون  االأحاديث  من  الكثري  جاءت  و 
الطريق  ورقة  حتوي  ماذا  معرفة 
املتحدث  ذات  اأ�ضاف  و  املقرتحة 
اأن احلديث عن الت�ضقيف العام مل يتم 
ذكره و هو يف الوقت احلايل �رشب من 
اخليال مو�ضحا اأن ما مت االتفاق عليه 
هو و�ضع اأ�ضعار مرجعية وك�ضف ذات 
اخل�رش  اأهم  اخذ  مت  اأنه  امل�ضوؤول 
امل�ضتهلكة خلل �ضهر رم�ضان و من 
خلل درا�ضة قامت بها وزارة الفلحة 
هام�س  اخذ  وبعد  التجارة  وزارة  مع 
مرجعي  �ضعر  اتخاذ  مت  معقول  ربح 
اإذا  قائل  زبدي  واأو�ضح  اليه  للعودة 
كان �ضعر الطماطم يف تكلفته و بيعه 
و هام�س ربحه مائة دينار فهذا �ضعر 
مثل  اأق�ضى  �ضعر  و�ضع  مع  مرجعي 
ال�ضعر  هذا  فاق  واإذا  اأربعني  و  مائة 
طاملا  م�ضاربة  عن  احلديث  ميكن 
املنتوج  تكلفة  و  اأجريت  الدرا�ضة  ان 
م�ضالح  دور  ياأتي  هنا  و  معدومة 

الرقابة

بولنو�ر �حلاج طاهر
يجب ��ستقر�ر �لطلب ووفرة 

�ملنتوج

قد  التجارة  وزارة  اأن  بولنوار  قال 
التي  املواد  قائمة  �ضبط  قررت 
 6 لـ  بالن�ضبة  مرجعي  ل�ضعر  �ضتخ�ضع 
اال�ضتهلك  وا�ضعة  اخل�رش  من  اأنواع 
ملنع  التجزئة  و  اجلملة  اأ�ضواق  عرب 
و   ، رم�ضان  �ضهر  خلل  ارتفاعها 
اأن  يجب  االإجراء  هذا  قائل  اأ�ضاف 
العوامل  من  جملة  توفري    ي�ضاحبه 
منها  ا�ضتقرار الطلب  ووفرة املنتوج 
و التحكم اجليد يف عمليتي التوزيع و 

التخزين.
 ف. ن�سرين



كانت ترت�سد �سيارات من  نوع 
»لوقان« و »�سامبول« بعدة واليات

الإطاحة ب�شبكة »بوحلية« 
التي قامت ب�شرقة 30 

�شيارة بوهران
تطرقت حمكمة اجلنح الإبتدائية بوهران، لق�ضية 
اإعتاد  عمليات  يف  تورطت  التي  »بوحلية«  �ضبكة 
للدموع،  امل�ضيلة  القارورات  و  البي�ضاء  بالأ�ضلحة 
و التي قامت  بالإ�ضتيالء على اأزيد من 30 �ضيارة 
غالبيتها من نوع »هونداي لوقان » و »رونو �ضامبول 
عمليات  عرب  وليات  عدم  عرب  ذلك  و  »احلديثة 
 ، بوهران  ال�ضحايا  من  عددا  م�ضت  اإجرامية 
و  بلعبا�س  �ضيدي  و  العا�ضمة  وزو،  تيزي  �ضعيدة 
اإمتدت حتى لوليات اجلنوب الغربي مثل ب�ضار و 
اأدرار، اأين كان عنا�رص الع�ضابة امل�ضكلة من اأربع 
املتواجد يف  »بوحلية«  يتزعمهم املدعو  عنا�رص 
حالة فرار و اأ�ضدرت املحكمة ذاتها اأمرا بالقب�س 

و الإح�ضار يف حقه .
مبهاجمة  تقوم  كانت  املحرتفة  الوطنية  ال�ضبكة 
خمتلف  و  �ضواطري  بوا�ضطة  ليال  �ضحاياها 
التي  ت�ضتويل على املركبات  و  البي�ضاء،  الأ�ضلحة 
امللفات  تزوير  و  التقنية  بياناتها  بتغيري  تقوم 
الغيار  قطع  بيع  كذلك  و  بيعها،  لإعادة  القاعدية 
و العتاد بال�ضوق ال�ضوداء املوازية بتواطوؤ عدد من 

التجار .
املتهمون الثالثة تعرف عليهم عدد من ال�ضحايا 
الذين اأكدوا اأنهم هم الذين تعر�ضوا لهم، و قاموا 
�ضمنهم  من  مركباتهم،  ل�رصقة  عليهم  بالتعدي 
الطريق  م�ضتوى  على  لالإعتداء  تعر�ضا  �ضابني 
و  وهران  وليتي  بني  الرابط   11 رقم  الوطني 
م�ضتغامن بالتحديد باحلي ال�ضعبي �ضيدي الب�ضري 
التابع اإداريا لبلدية بئر اجلري، اأين مت مهاجمتهم 
نف�س  �ضامبول«،  »رونو  نوع  من  مركبة  �رصقة  و 
نوع  من  اأجرة  �ضيارة  �ضائق  مع  تكرر  ال�ضيناريو 
تلقي  عقب  و   ، الربكي  بحي  هيونداي«  »اأك�ضنت 
م�ضالح الأمن لعديد ال�ضكاوى ن�ضجت خطة اأمنية 
حمكمة تو�ضلت يف الأخري لتوقيف عنا�رص ال�ضبكة 
الوطنية، من قبل فرقة ال�رصطة الق�ضائية بالأمن 
قدر  الذين  ال�ضحايا  طالب  جهتهم  من   . الولئي 
عددهم بالع�رصات بالتعوي�س املايل ما بني 300 و 
800 مليون �ضنتيم جراء ال�رصر املادي و املعنوي 
الذي تعر�ضوا له، يف حني مت تاأجيل النطق باحلكم 
اأن  بعد  القادم  الأ�ضبوع  املقبل  اجلل�ضة  لغاية 
طالبت النيابة العامة بتطبيق اأق�ضى العقوبات يف 
حقه املتهمني عن جنحة ع�ضابة اأ�رصار و ال�رصقة 
بالإكراه و التزوير و اإ�ضتعمال املزور . اأ بن عطية

اأمن العا�سمة

توقيف �شارقي معّدات 
طبّية من م�شت�شفى جامعي

 
 )03( ثالث  اجلزائر،  ولية  اأمن  م�ضالح  اأوقفت 
من  طبّية  معّدات  �رصقوا  فيهم  م�ضتبه  اأ�ضخا�س 
داخل م�ضت�ضفى جامعي، كما مّت ا�ضرتجاع )4000( 
الأحجام  خمتلف  من  اأغطية   )05( طّبي،  قّفاز 

و)200( مرت من م�ضا�س غري معّقم.
املقاطعة  اأمن  م�ضالح  عاجلتها  احلال  ق�ضية 
الإدارية لبورزيعة، حيث قام ثالثة اأ�ضخا�س م�ضتبه 
م�ضت�ضفى  داخل  من  طبّية  معّدات  ب�رصقة  فيهم 
 )05( طّبي،  قّفاز   )4000( على  وا�ضتولوا  جامعي 
اأغطية من خمتلف الأحجام و)200( مرت من م�ضا�س 
احل�ضول  مّت  التي  الأّولية  املعطيات  معّقم،  غري 
الذي  الأّول  توقيف امل�ضتبه فيه  اإىل  عليها، قادت 
على  كان  امل�ضت�ضفى،  ب�ضيدلية  موّظف  اأّنه  اّت�ضح 
الثاين،  فيه  امل�ضتبه  هو  �ضائقها  اأجرة  �ضيارة  منت 
الثالث  فيه  امل�ضتبه  توقيف  مّت  التحّريات  بتو�ضيع 
على  ال�رصطة  عنا�رص  عرثت  ال�ضيارة،  وبتفتي�س 
جميع امل�رصوقات التي مّت ا�ضرتجاعها مع حتويل 

امل�ضتبه فيهم اإىل مقر الأمن للتحقيق معهم.
بعد ا�ضتكمال الإجراءات القانونية املعمول بها، مّت 
عر�س امل�ضتبه فيهم على ال�ضيد وكيل اجلمهورية 
ا�ضتدعاء  من  ا�ضتفادوا  حيث  اإقليميا،  املخت�س 

مبا�رص.

الإيطالية  و�رصكة   كوندوث  �رصكة   
املقاولون العرب  امل�رصية ، بالإ�ضافة 
تركية   ، �ضوي�رصية  ا�ضبانية،  �رصكات 
وهندية التي اخت�ضت يف اجناز الطرقات  
احلديدية  ال�ضكك   ، الكربى  واملباين 
وم�ضاريع الري  وحمطات حتلية املياه 
والكهرباء   والطاقة  والنقل  بالغرب  
الوليات منها  ما  العديد من  و�ضملت 
هو  مكتمل واأخرى غري مكتملة بالعيد 
ال�ضيار  الطريق  يتقدمها  الوليات  من 
ال�رصكة  تلقتها  التي  الكربى  واملبالغ 
»  مقابل  �ضي  �ضي  اأر  »�ضي  ال�ضينية 
اجنا طرقات غري مطابقة  مع تهريب 
غيار  كقطع  عتادها  وبيع  املاليري  
بعدما ح�ضلت   ، مقاولني جدد  لفائدة 
هذه  اأن  بحكم  التامني  مبلغ  على  
يف  للعمل  دخلت  ال�ضاحنات  والعتاد 
وبتامني  جمركة  املناولة  بدون  نظام 
�ضامل ، حيث مت تعوي�س ال�رصكة على  
اأنها تعر�ضت حلوادث مرور  كما �ضملت 
التحقيقات عدة وليات بالغرب ، كما 
للطريق ال�ضيار  املحولة  م�ضاريعها  اأن 
مل  الغزوات  ميناء  طريق  يتقدمهم  

ناهيك  كربى   م�ضاكل  ويعرف  يكتمل 
الت�رصيح  وعدم  العمال  تهريب  عن 
بهم ونهب العقارات يف اإقامة حماجر  
والعتداء على اأمالك اخلوا�س مثلما 

حدث مبغنية غرب ولية تلم�ضان  .
من  ا�ضتفادت   التي  ففي  تلم�ضان  
ال340   عن   قيمتها  تزيد  م�ضاريع 
املياه  حت�ضني  جمال  تخ�س  مليار  
ال�ضاحلة لل�رصب للمواطن التلم�ضاين 
الذي �رصفت عليه املاليري مل يتم 
للتحلية  حمطتني  اجناز  من  اأكرث 
تتعطالن با�ضتمرار  وتبني اأن ال�رصكة 
مع  باملناولة  تعمل  التي  ال�ضبانية 
موؤ�ض�ضة حداد حولت املاليري بدون 
وحتى  امل�ضتوى  يف  م�ضاريع  اجناز 
اإىل  البحر كانت حتول قيمتها  مياه 
ال�ضبانية  ال�رصكة  قبل  من  اخلارج 
وجممع حداد ، وتت�ضبب يف العط�س 
الدائم  بفعل حتويل املياه املحالة 
قيمتها  حت�ضب  التي   البحر  اإىل 
يف  وت�ضببت  الدولة  ميزانية  من 
،اأما  اإ�ضافية  للخزينة  خ�ضائر 
من  كان  والتي  الطرق  جمال  يف 
كلم   230 اجناز  يتم  اأن  املفرو�س 
مزدوجة  طرق  وا�ضتحداث  جديد 
مر�ضى  مغنية  طريق  فبا�ضتثناء   ،

الطريق  اإنهاء  يتم  مل  مهيدي  بن 
يربط  الذي  الطريق  ول  ال�ضاحلي 
ال�ضيار   بالطريق  تلم�ضان  جنوب 
رقم  الوطني  الطريق  ازدواجية  ول 
22 يف �ضقه الرابط ما بني تلم�ضان 
واجلنوب  والذي حو اأمواله  جممع 
موؤ�ض�ضات  مع  بال�رصاكة  حداد 
م�ضالح  عو�س  اإىل جيبها  اأخرى 
ال�ضحة   جمال  يف  اأما   ، املواطن 
الذي  اجلامعي  فان  امل�ضت�ضفى 
بريطانية  موؤ�ض�ضة  بدرا�ضته  قامت 
فقد  لجنازه  كربى  مبالغ  وحولت 
تكتمل  ومل  درا�ضته  يف  توقف 
ال�رصطان  مركز  ول  ال�ضتعجالت 
يف  ،اأما  املقايي�س  كل  حطم  الذي 
تليفرييك  توقف  فاأن  النقل  جمال 
تلم�ضان اكرث من مرة رغم ا�ضتهالكه 
ترميمه  واإعادة  مليار   11 من  لأكرث 
ح�ضاب   بدوره  دون  املبلغ  بنف�س 
م�ضالح  حتقق  ف�ضيحة  التي  
ال�رصكة  على  القائمني  مع  الدرك 
اأجنزته  دون  التي  ال�ضوي�رصية 
خطوط  تاأخر  ي�ضاف  كما  تعوي�س 
بني  ما  ال�رصيعة  احلديدية  ال�ضكة 
لن  التي  تليالت  ووادي  احلدود 
تنتهي قبل 05 �ضنوات بفعل تهريب 

ال�رصكة الإيطالية كوندوث لالأموال 
ومع  معها  حتقيقات  جتري  ،والتي 
باإجناز  املكلفة  الرتكية  ال�رصكة 
جممع  مع  باملناولة  الثاين  ال�ضطر 
حداد ، هذا وبعني متو�ضنت جتري 
حمطة  اجناز  يف  التحقيقات 
�رصكة  قبل  من  الكهرباء  توليد 
ببيع قاعدتها  والتي قامت  ا�ضبانية 
�ضياحية  قاعدة  مل�ضتثمر لقامة 
رغم اأن القانون مينع ، �ضف اإىل ذلك 
حمطة حتلية مياه البحر التي اأقيمت 
يجري  وبغليزان   ، كربى  مب�ضاكل 
اأجنبية   �رصاكة  اإقامة  يف  التحقيق 
خطاب  بالإ�ضافة  ب�ضيدي  مل�ضنع 
التي  احلديدية  ال�ضكة  خط  اإىل 
املناولة  يف  هندية  �رصكة  به  تتكفل 
ت�ضمل  وببلعبا�س   ، حداد  جممع  مع 
�ضياحية  منطقة  اإقامة  التحقيقات 
ب�رصق  للراحة  ومواقع  فنادق  ت�ضم 
الولية بالإ�ضافة اىل  حمطات الدفع 
التي �ضملت وليات الغرب اجلزائري 
موؤ�ض�ضات  التحقيقات   ت�ضمل  كما   ،
اقت�ضادية كربى يف ولية تيارت  على 
ال�ضيارات   لرتكيب  موؤ�ض�ضات  راأ�ضها  
والتي اأقيمت ب�رصوط  وعلى عقارات 

بطرق احتيالية.

حممد بن ترار 

امل�رصي جنيب  الأعمال  رجل  هدد 
ما  تفا�ضيل  بك�ضف  �ضاوير�س، 
اأجربته  التي  بـ«املوؤامرة«  و�ضفها 
واإفال�س  اجلزائر،  مغادرة  على 
�رصكة »جيزي« لالت�ضالت التي كان 

اأهم م�ضاهم فيها..
جاء ذلك يف تغريدة لنجيب �ضاوير�س 
موقع  على  الر�ضمية  �ضفحته  عرب 
»تويرت«،  الجتماعي  التوا�ضل 
�ضور  على  تعليقا  الأحد  ن�رصها 
فيها  يطلبون  اجلزائر  ق�ضاة  بع�س 
�ضفح اجلزائريني ب�ضبب ما قاموا به 
يعتذروا  و  املا�ضية،  �ضنة   20 خالل 

يل  فلقد مت الإ�ضتيالء على �رصكتى 
الأطراف  متكاملة  مبوؤامرة  جيزى 
لبلد عزيز  كل خري  اأفعل غري  ،و مل 
اأكرب  فبنيت  طيبون  اأهله  و  علي 
�رصكة ات�ضالت جزائرية ، و�ضاأن�رص  
بعد  اأطرافها  و  املوؤامرة  كيف متت 
اآماله  اجلزائرى  ال�ضعب  يحقق  اأن 
عا�ضت   .. الع�ضابة  من  بالتخل�س 
وطالب  العظيم  �ضعبها  و  اجلزائر 
له  يعتذروا  باأن  الق�ضاة  �ضاوير�س 
�رصكتي  على  »ال�ضتيالء  ب�ضبب 
)جيزي( مبوؤامرة متكاملة الأطراف«، 
بح�ضب قوله. و�ضجل اأنه اتخذ قرار 

كانت  لأنها  الثمن«  بـ«ن�ضف  البيع 
»بيع  يقول:  بالإفال�س، حيث  مهددة 
والإفال�س  الثمن  بن�س  ا�ضطراري 
لل�رصكة« ،وتابع �ضاوري�س: »ويعتذروا 
يل اأنا كمان، فلقد مت ال�ضتيالء على 
متكاملة  مبوؤامرة  جيزي  �رصكتي 
غري  اأفعل  »مل  الأطراف«،وقال: 
واأهله  علي  عزيز  لبلد  خري  كل 
ات�ضالت  �رصكة  اأكرب  فبنيت  طيبون 
الأعمال  رجل  جزائرية«وهدد 
امل�رصي بك�ضف تفا�ضيل ما و�ضفها 
بـ«املوؤامرة« التي اأدت به للتخلي عن 
ال�رصكة، قائال: »و�ضاأن�رص كيف متت 

يحقق  اأن  بعد  واأطرافها  املوؤامرة 
بالتخل�س  اآماله  اجلزائري  ال�ضعب 
و  اجلزائر  عا�ضت  الع�ضابة..  من 
�ضاوير�س  وكان  العظيم«    �ضعبها 
اجلزائر  �رصكة جيزي يف  اأ�ض�س  قد 
الأول  املوؤ�ض�س  وهو   ،2001 �ضنة 
اجلزائر،  يف  لالت�ضالت  ل�رصكة 
ملجموعة  فرع  اأهم  كانت  حيث 
الإطالق   على  تيليكوم«  »اأورا�ضكوم 
 38 من  اأكرث  »جيزي«  اأرباح  وبلغت 
ال�رصكة  اأرباح  جمموع  من  باملائة 

الأم »اأورا�ضكوم تيليكوم«.
م٫�س

باجلزائر  الثنني  اأم�س  افتتحت 
الطاقات  منتدى  اأ�ضغال  العا�ضمة 
حتت عنوان: »نحو  �رصاكة  معززة  
يف خدمة انتقال طاقوي م�ضتدام«، 
حممد  الطاقة،  وزير  بح�ضور 
عرقاب و ممثلي دول �ضفتي غرب 
البحر الأبي�س املتو�ضط و �رصكاء. 
لأ�ضغال  افتتاحية  كلمة  يف  و 
اإطار  يف  يندرج  الذي  املنتدى، 
غرب  �ضفتي  لقمة  التح�ضريات 
املزمع  املتو�ضط   الأبي�س  البحر 
 2019 جوان   24 يف  انعقادها 

عرقاب  اأفاد  )فرن�ضا(،  مبر�ضيليا 
لوحده  »يلخ�س  اللقاء  مو�ضوع  اأن 
موؤكدا  املنتظرة«،  النتائج  اأهمية 
بلورة  يف  »�ضت�ضاهم  القمة  تلك  اأن 
روؤية م�ضتقبلية  جديدة للتعاون« يف 

جمال الطاقة.
من جهته، اأو�ضح مدير ال�رصاكة مع 
بوزارة  الأوروبي  موؤ�ض�ضات الحتاد 
ال�ضوؤون اخلارجية، علي مقراين اأن 
باجلزائر  الطاقات  منتدى  انعقاد 
يربز الأهمية التي كانت توليها دوما 
اجلزائر حلوار 5+5 يف منطقة غرب 

كاإطار  املتو�ضط  الأبي�س  البحر 
و  و احلوار  للتعاون  و مف�ضل  مميز 
الإقبال  فان  امل�ضوؤول  ذات  ح�ضب 
عرفه  الذي  الكبريين  الهتمام  و 
اأخرى  مرة  يدل  اجلزائر  منتدى 
يحتلها  التي  املكانة  اأهمية  على 
مو�ضوع الطاقة �ضمن اأجندة جميع 
جانب  اإىل  و  املنطقة  يف  الفاعلني 
م�ضاركة  اللقاء  عرف  اجلزائر، 
و  املغرب  و  تون�س  و  ليبيا  من  كل 
و  فرن�ضا  و  ايطاليا  و  موريتانيا 

ا�ضبانيا و الربتغال و مالطا. 

اجلزائر  منتدى  يف  �ضارك  كما 
للطاقات عدة �رصكاء و يتعلق الأمر 
بكل من اأملانيا و الحتاد الأوروبي 
الأوروبي  البنك  و  العاملي  البنك  و 
لإعادة  العاملي  البنك  و  لال�ضتثمار 
التعمري و التنمية اإىل جانب منظمة 
و  القت�ضادية  التنمية  و  التعاون 

الحتاد من اجل املتو�ضط
جل�ضة  ماعدى  فاإنه  لالإ�ضارة 
هذا  اأ�ضغال  بقية  فان  الفتتاح، 
فقط-  يوم  يدوم  -الذي  املنتدى 

تتوا�ضل يف جل�ضة مغلقة. 

رجل االأعمال امل�سري جنيب �ساوير�س

العا�سمة

�شاأك�شف اأ�شرارا خطرية عن بيع جيزي يف اجلزائر

افتتاح اأ�شغال منتدى البحر الأبي�ض املتو�شط للطاقات 

 ت�سم كربيات ال�سركات االأجنبية

 واملوؤ�س�سات املناولة  لها 

الدرك يحقق يف م�شاريع كربى 

بالغرب اجلزائري  
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با�سرت م�سالح الدرك الوطني بالتحقيق مع العديد من 
املوؤ�س�سات االأجنبية التي ا�ستفادت من كربيات امل�ساريع خا�سة 

باجلهة الغربية بداية من �سنة 1999 والتي بع�سها اأجنزت 
بطريقة غري مطابقة واأخرى  مل تكتمل  بفعل  اإقامتها بنظام 

املناولة مع �سركات اأخرى وذلك بعد احل�سول على ملفات 
مركزية كانت اأطراف نافدة تت�سرتعليها  والتي �سي�سملها 

التحقيق ، ويتعلق االأمر ب�سركات  »�سي ار�سي �سي«ال�سينية ،



بتدخل  املطالبة  الأ�صوات  تعالت 
و  والعدالة  الأمن  اأجهزة  من  جاد 
ال�صلطات الإدارية بورقلة لل�رضب 
ومافيا  بارونات  حديد  من  بيد 
الظروف  ا�صتغلت  التي  العقار 
 ، البالد  بها  متر  التي  ال�صعبة 
الولئية  ال�صلطات  انتهاج  وكذا 
لأ�صلوب تهدئة الو�صع ، لالإ�صتيالء 
يف  كانت  �صا�صعة  م�صاحات  على 
يف  لالإ�صتغالل  موجهة  الأ�صل 
لتج�صيد  العامة  املنفعة  اإطار 
�صلة  لها  امنائية  م�صاريع  عليها 
بيوميات املواطن بكل من مناطق 
احلجرية   ، اخلفجي   ، بامنديل 
،الروي�صات  خويلد  �صيدي   ،
ويف   ، تقرت  و  البي�صاء  عني    ،
قاطني  نا�صد  فقد  مت�صل  �صياق 
بردع  الأمنية  ال�صلطات  بامنديل 
و�صارقي  ناهبي  من  املت�صببني 
الأمر  بهم  و�صل  الذين  الأرا�صي 
اىل التعدي على  املناطق الأثرية 
ةوثقافة  اأثار  مبثابة  جبال  بنزع 
الرابط  بالطريق  بامنديل  يف 
املذكور  واحلي  اخلفجي  بني 
حمطة  من  بالقرب  وبال�صبط 
ثانية فقد طالب  . من جهة  الري 

 ، القائم  امل�صكل  من  املت�رضرون 
التوقف  حول  تو�صيحات  بتقدمي  
مرات   05 من  لأكرث  املفاجئ 
والق�صائية يف  الأمنية  للتحقيقات 
نافذين  م�صوؤولني  تورط  ق�صايا 
مديريات  م�صتوى  على  بورقلة 
الرا�صي  م�صح   ، العقارية  الوكالة 
على  التنازل  يف  الدولة  واأمالك 
م�صاحات �صا�صعة موجهة للمنفعة 
لفائدة  الرمزي  بالدينار  العامة 

الأمر  وهو   ، ونفوذ  مال  اأ�صحاب 
الذي حال دون جت�صيد جملة من 
بقطاعات  الإمنائية  امل�صاريع 
ال�صحة ، الرتبية  ، ال�صكن وال�صباب 
مت�صل  مو�صوع  ويف   . والريا�صة 
يعد ملف نهب العقار من امللفات 
املجل�س  عجزت  التي  ال�صائكة  
ادراجه �صمن  الولئي يف  ال�صعبي 
بعدما  خا�صة   ، دوراته  جميع 
املري  قبل  الوايل  يتجنبه  اأ�صبح 

باإعتباره ي�صكل �صداع حاد ويدخل 
مبا�رضة  �رضاعات  يف  امل�صوؤولني 
اأن  بالذكر  . جدير  املواطنني  مع 
بتعليمات  �رضبت  البلديات  عديد 
ال�صلطات الولئية الرامية لالإ�رضاع 
يف تنفيذ املئات من قرارات الهدم 
للبنايات ، امل�صتودعات واحلظائر 
الع�صوائية التي �صيدت فوق اأوعية 
رخ�صة  بدون  عمومية  عقارية 

البناء .

يف اإطار مكافحة اآفة ترويج املخدرات 
ال�صباب، متكن عنا�رض �رضطة  و�صط 
بورقلة خالل  الثالث  الأمن احل�رضي 
حد  و�صع  من  الأخريين  اليومني 
لن�صاط كهل يف اخلم�صينيات من العمر 
ترويج  اإحرتفا  الثالثينيات  يف  و�صاب 
بالق�رض  ال�صباب  و�صط  املخدرات 
طبيعة  بذلك  م�صتغال  بورقلة،  العتيق 

عمران الق�رض واأزقته ال�صيقة . 
تفا�صيل العملية، متت عقب اإ�صتغالل 
تفيد  ملعلومات  ال�رضطة  عنا�رض 
برتويج  يقومان  �صخ�صني  بوجود 
ذلك  فور  با�رض  اأين  املخدرات، 
البحث  عمليات  ال�رضطة  عنا�رض 
حتديد  عن  اأ�صفرت  التي  والتحري 
الأمر  ويتعلق  فيهما،  امل�صتبه  هوية 
بكهل يف اخلم�صينيات من العمر و�صاب 
تتبع  ليتم  العمر،  من  الثالثينيات  يف 
اإلقاء  ليتم  لهما،  حتركاتهما والرت�صد 
القب�س عليهما وحتويلهما مبا�رضة اإىل 

مقر الأمن احل�رضي الثالث والتحقيق 
اأطوار التحقيق وعقب  معهما. خالل 
القانونية  الإجراءات  كافة  اإ�صتيفاء 
اخلا�صة بتفتي�س امل�صاكن، مت تفتي�س 
م�صكنهما من قبل عنا�رض ال�رضطة ، 
كمية  على  امل�صكن  بداخل  عرث  اأين 
باأزيد  وزنها  مقدر  املخدرات  من 
قطعة   18 اإىل  جمزاة  غرام   224 من 
اأداة  و14  و�صفيحتني،  لرتويج  معدة 
من  مايل  ومبلغ  املخدرات  قطع 
 36 من  باأزيد  مقدر  الرتويج  عائدات 
اإ�صتيفاء  عقب   . جزائري  دينار  األف 
اإجناز  مت  التحقيق،  اإجراءات  كافة 
ملفني ق�صائيني �صدهما و تقدميهما 
املخت�صة،  الق�صائية  اجلهات  اأمام 
املخدرات  حيازة  لتورطهما يف جرم 
البيع  ق�صد  م�رضوعة  غري  بطريقة 
والرتويج، اأين اأ�صدرت يف حقهما اأمر 

اإيداع احلب�س .
�أحمد باحلاج 

انت�صارا فظيعا  ورقلة   ت�صهد مدينة   
»لكلوندي�صتان  �صيارات  ل�صائقي 
للم�صالح  تام  �صبه  غياب  و�صط   ،«
اأثروا  الذين  هوؤلء  لردع  املعنية، 
ل�صائقي  اليومي  الن�صاط  على  �صلبا 
�صائقي  نا�صد    . الأجرة  �صيارات 
يف   ، ورقلة   بولية  الأجرة  �صيارات 
معر�س حديثهم مع يومية »الو�صط«، 
ب�رضورة  والأمنية،  الولئية  ال�صلطات 
اأ�صحاب  ن�صاط  على  احلرب  اإعالن 
�صيارات  لكلوندي�صتان ، حتى يت�صنى 
ظروف  و�صط  ن�صاطهم  ممار�صة  لهم 
القائم  امل�صكل  اأ�صبح  حيث  مالئمة، 
يومياتهم،  يوؤرق  هاج�س  ي�صكل 
بعدما اأ�صبح �صائقوا �صيارات الأجرة 
اأبرز  على  ي�صيطرون  ال�رضعية  غري 
املواقف الع�صوائية والعمومية، الأمر 
امل�صكل  من  باملت�رضرين  دفع  الذي 

القائم بالتهديد للخروج لل�صارع بهدف 
الحتجاجات  لهجة  من  الت�صعيد 
لل�صغط على الو�صاية للتجاوب مع ما 
و�صفوه مبطلبهم ال�رضعي، حيث بات 
يهدد  التجاوب معه  الكبري يف  التاأخر 
غالبيتهم بالت�رضد واجلوع. من جانب 
اآخر، انق�صم ال�صارع املحلي بعا�صمة 
الواحات ، بني موؤيد ومعار�س لفكرة 
تواجد ن�صاط �صيارات لكلوندي�صتان ، 
على  اأجمعت  قد  الأغلبية  كانت  واإن 
النقل  لقطاع  املوازي  الن�صاط  اأن 
فك  قد   ، ال�رضعي  غري  احل�رضي 
الزبائن، يف  العزلة عن فئة كثرية من 
الأجرة  �صيارات  خدمات  تدين  ظل 
ال�رضعيني  ال�صواق  غالبية  ورف�س 
ترتاوح  تفوق عن  م�صافة  على  التنقل 

بني 04و 06كلم  .
�أحمد باحلاج

ولية  اأمن  م�صالح   قامت 
المن  يف  ممثلة  مترنا�صت 
احل�رضي الأول من توقيف ثالثة 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�س 
بني )17 – 27 �صنة( متورطني يف 

ق�صية �رضقة بالك�رض. 
تلقي  اىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
الرقم  على  هاتفي  ات�صال 
طلب  مفاده   15  48 الأخ�رض 
الق�رض  حي  م�صتوى  على  تدخل 
حيث  مترنا�صت،  الفوقاين 
اىل  ال�رضطة  عنا�رض  انتقلت 
اأن  لهم  تبني  اأين  املكان  عني 
الأمر يتعلق بفعل �رضقة بالك�رض 
الولئية  له مقر اجلمعية  تعر�س 
الإحتياجات  ذوي  لالأ�صخا�س 
اثر  وعلى  تاف�صيت،  اخلا�صة 
ال�رضطة  عنا�رض  با�رضت  هذا 
من  والتحري  البحث  عمليات 
اأجل الو�صول اىل الفاعلني حيث 

مت حتديد هوية �صخ�صني م�صتبه 
فيهما، ليتم توقيفهما وحتويلهما 
حتقيق  وفتح  ال�رضطة  مقر  اىل 
اىل  التو�صل  مت  اأين  الق�صية  يف 
م�صتبه فيه ثالث، حيث ومبوجب 
اإذن بالتفتي�س �صادر من اجلهات 
وا�صرتجاع  توقيفه  مت  الق�صائية 
اإ�صتكمال  امل�رضوقات، بعد 
تقدمي  مت  التحقيق  اجراءات 
اأمام  الثالثة  فيهم  امل�صتبه 
اجلهات الق�صائية املخت�صة التي 
اأ�صدرت يف حق امل�صتبه فيه الأول 
�صنوات )05( حب�س  حكم بخم�س 
ب  مقدرة  مالية  وغرامة  نافذة 
500.000 دج، امل�صتبه فيه الثاين 
القا�رض اأمر اإيداع وامل�صتبه فيه 
نافذة  حب�س   )02( �صنتني  الثالث 
مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 

100.000 دج.  
�أحمد باحلاج  

��ستغلت مافيا �لعقار بولية ورقلة ، �لو�سع �ل�سعب للجز�ئر و�نتهاج �ل�سلطات �لولئية لأ�سلوب �لتهدئة ، لالإ�ستيالء  
على جيوب عقارية حم�سوبة على ممتلكات �لدولة ومناطق �أثرية ، ومما يطرح �أكرث من ت�ساوؤل يف �ملو�سوع �لتوقف 

�ملفاجئ للتحقيقات �أكرث من 05 مر�ت مع م�سوؤولني متورطني يف �لتنازل على �لعقار �لعمومي بالدينار �لرمزي .

م�ستغلني �لظروف �ل�سعبة للجز�ئر و�نتهاج �ل�سلطات لأ�سلوب �لتهدئة 

.      �لتحقيقات يف �لإ�ستيالء على م�ساحات كربى توقفت �أكرث من 05 مر�ت 

�أحمد باحلاج 

املافيا بورقلة توا�سل ال�سطو على 
عقارات عمومية ومناطق اأثرية 

وا�صل اأم�س لالأ�صبوع الثاين تواليا 
بورقلة،   البي�صاء  عني  مواطني 
غلق مقر البلدية للمطالبة برحيل 
املجل�س ال�صعبي البلدي ، و�صط 
لل�صلطات  مفهوم  غري  �صمت 

الولئية .
اأبدى املحتجني اأمام مقر بلدية 
عني البي�صاء الواقعة 05 كلم عن 
مت�صكهم   ، ورقلة  الولية  مقر 
بخيار موا�صلة الت�صعيد من لهجة 

للمطالبة   ، ال�صلمي  احتجاجهم 
البلدي  ال�صعبي  برحيل املجل�س 
وعلى راأ�صهم املري الذي حملوه 
م�صوؤولية تبعات اأ�صاليب الإق�صاء 
باتوا  الذي  املمنهج  والتهمي�س 
يتعر�صون له يف �صتى املجالت 
على غرار حرمان بع�س الأحياء 
ناهيك   ، املحلية  التنمية  من 
من  البلدية  ح�صة  غياب  عن 
ال�صباب  اإق�صاء  مع   ، ال�صكنات 

من ال�صتفادة من قطع الأرا�صي 
اإطار  يف  لال�صتغالل  املوجهة 
نفو�س  يف  يحز  ومما   ، الفالحة 
املواطنني الغا�صبني هو ال�صمت 
الولئية  لل�صلطات  املفهوم  غري 
الأول  امل�صوؤول  راأ�صها  وعلى 
مل  الذي  التنفيذية  الهيئة  على 
اإيجاد  اأجل  من  �صاكنا  يحرك 

حلول  م�صتعجلة لن�صغالتهم .
مري  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

بو�صعيد  البي�صاء  عني  بلدية 
�صحفي  ت�رضيح  يف  م�صعود 
عن   ،« »الو�صط  يومية  به  خ�س 
ا�صتعداده لفتح قنوات احلوار مع 
خمتلف �رضائح املجتمع املحلي 
و ال�صتماع لإن�صغالتهم وال�صعي 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
الإمكانات  و  الأولويات  ح�صب 

املتاحة  .
�أحمد باحلاج 

يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفاظ 
املواطنني  و�صالمة  اأمن  على 
امل�صلحة  اأدرار �صجلت  بولية 
التابعة  الق�صائية  لل�رضطة  الولئية 
الثالثي  خالل  اأدرار  ولية  لأمن 
�صنة 2019 جمموعة  من  الأول 
يف:«  ق�صية  متثلت  الق�صايا  من 
ما�صة  واجلنح  باجلنايات  خا�صة 

بالأ�صخا�س تورط فيها 64 �صخ�س 
�صجلت  كما  منها 54 ق�صية،  حلت 
امل�صلحة 111 ق�صية  نف�س 
واجلنح  باجلنايات  خا�صة 
تورط  باملمتلكات  املا�صة 
فيها 73 �صخ�س، يف ال�صياق داته مت 
ت�صجيل 22 ق�صية خا�صة باجلنايات 
واجلنح �صد ال�صيء العمومي تورط 

جميعها  حلت  فيها 75 �صخ�س 
الإقت�صادية  اجلرائم  يخ�س  وفيما 
ت�صجيل 33 ق�صية  مت  واملالية 
تورط فيها 40 �صخ�س كما �صجلت 
متعلقة  امل�صلحة 11 ق�صية  نف�س 
تورط  العامة  والآداب  بالأ�رضة 
�صجلت  كما  فيها 11 �صخ�س. 
التابعة  املخدرات  مكافحة  فرقة 

خا�صة  امل�صلحة 21 ق�صية  لنف�س 
العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات 
حلت  فيها36 �صخ�س  تورط 
حجز  اإثرها  على  مت  جميعها، 
بـ 6 كلغ  كمية من املخدرات تقدر 
القنب،  رانتج  من  و183.31 غرام 

اإ�صافة اإىل 221 قر�س مهلو�س.
�أحمد باحلاج 

يف وقت تلعب فيه �ل�سلطات �لولئية دور �ملتفرج 

�أمن �أدر�ر 

مواطنو عني البي�ساء بورقلة يوا�سلون غلق مقر البلدية 

معاجلة  62 ق�سية ما�سة بالأ�سخا�ص و 111 ق�سية خا�سة باملمتلكات 

�سبط بحوزتهما 224 غر�م من �ملخدر�ت 

هددو� باخلروج لل�سارع و�لت�سعيد من لهجة �لحتجاجات 

بتهمة �ل�سرقة بالك�سر 

اأمن ورقلة يلقي القب�ص على 
كهل و �ساب يروجان املخدرات 

�سائقي �سيارات الأجرة  بورقلة  
�ساخطون من الن�ساط  املوازي 

�سرطة مترنا�ست توقف ثالثة اأ�سخا�ص 
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تفا�صيل  حول  حديث  يف  وقالت 
�إنها  �لقانون،  م�رشوع  وخلفيات 
�صعرت باحلزن و�لأ�صف عند �صماعها 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  بقر�ر 
تر�مب، بحظر �ل�صفر على �مل�صلمني 
،و�عتربت "�صو"، وهي �صينية �لأ�صل 
�لتي �نتُخبت كع�صو يف �لكونغر�س عام 
2009، �أن م�رشوع �لقر�ر �لذي يحمل 
�مل�صلمني  بتاريخ  "�لعرت�ف  عنو�ن 
وطننا"،  �أجل  من  وم�صاهماتهم 
�صي�صاهم يف توجيه ر�صالة قوية لتقدير 
دور و�إ�صهامات �مل�صلمني يف �لوليات 
،و�أو�صحت،  �لأمريكية  �ملتحدة 
يف  �لدويل  �ملطار  �إىل  ذهبت  �أنها 
�لتي  �ملنطقة  حيث  �أجنلو�س،  لو�س 
�نتخبت منها، وطالبت باإطالق �رش�ح 
يف  هناك،  �ملوقوفني  �مل�صلمني 
و�لكفاح  �لن�صال  منها  �لغاية  خطوة 
�صد قانون حظر �صفر �مل�صلمني �إىل 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 
تر�مب  وقع   ،2017 جانفي   27 ويف 
دول  رعايا  دخول  حظر  مر�صوم 
�ملتحدة  �لوليات  �إىل  حمّددة 

�لبيت  دخوله  من  فقط  �أ�صبوع  بعد 
�لد�خل  يف  غ�صبًا  �أثار  ما  �لأبي�س، 
�حلني  ذلك  "منذ  ،وتابعت:  و�خلارج 
ملعار�صة  بو�صعي  ما  بكل  �أقوم  و�أنا 
يف  �أرى  كما  �صده،  و�لن�صال  �لقر�ر 
�خلطاب  تغيري  بوجوب  نف�صه  �لوقت 
عن  و�حلديث  بامل�صلمني،  �ملتعلق 
�لوليات  �أجل  من  م�صاهماتهم 
لتقدميي  فخورة  فاإين  لذ�  �ملتحدة. 
م�رشوع قر�ر حول جناحات �مل�صلمني 
تز�من  �إىل  �لبلد"و�أ�صارت  هذ�  يف 
مع  �ملذكور  �لقر�ر  م�رشوع  تقدميها 
��صتهدف  �لذي  �لإرهابي،  �لهجوم 
م�صجدين يف مدينة كر�ي�صت ت�صري�س 
�جلمعة،  �صالة  خالل  �لنيوزيلندية، 

�أو��صط مار�س �ملا�صي. 
�لإرهابي  �لهجوم  على  تعليقها  ويف 
على م�صجدي نيوزيلند�، قالت "�صي" 
�إنه يُظهر مدى خطورة �لطريق �لذي 
�إ�صد�ره  يف  و�ملتمثل  تر�مب،  ي�صلكه 
�إىل  �مل�صلمني  �صفر  بحظر  قر�ًر� 
"متّعنو�  ،و�أردفت:  �ملتحدة  �لوليات 
يف ت�رشفات �لقاتل بهجوم �مل�صجدين 
يف نيوزيلند�، �إنه �أمر مفزع ومده�س. 
حيث يعترب �لرئي�س تر�مب وخطاباته 
علينا  لذ�  له.  بالن�صبة  �إلهام  م�صدر 

�لأمر، ويجب علينا نحن  �إيقاف هذ� 
�لأمريكان �لنظر �إىل �أ�صولنا �ملختلفة 

من باب �لتنوع و�لت�صامح". 
��صتهدف  �ملا�صي،  مار�س   15 ويف 
"برنتون  يدعى  �أ�صرت�يل  �إرهابي 
تارنت"، م�صجدي "�لنور" و"لينوود" يف 
مدينة كر�ي�صت ت�صري�س �لنيوزيلندية؛ 
ما �أ�صفر عن مقتل 50 م�صلًيا و�إ�صابة 
مع  �لتقت  �أنها  وذكرت،  �آخرين.    50
�مل�صلمني، �لذين جاوؤو� �إىل �لعا�صمة 
�لوليات  خمتلف  من  و��صنطن 
�لكونغر�س  �أع�صاء  للقاء  �لأمريكية، 
مبنا�صبة �إحياء "يوم �لدفاع عن حقوق 
فخرها  عن  ،و�أعربت  �مل�صلمني" 

�لكونغر�س،  يف  �مل�صلمني  لتو�جد 
بالوليات  للو�صول  وم�صاهمتهم 
�أف�صل  مكانة  �إىل  �لأمريكية  �ملتحدة 
�لتعاون و�لعمل  �أهمية  ،و�صددت على 
�أ�صول  عن  �لنظر  بغ�س  �مل�صرتك؛ 
تكافوؤ  لتحقيق  �لفرد،  ومعتقد�ت 

�لفر�س يف �لوليات �ملتحدة. 
من  �لعديد  وجود  �إىل  وتطّرقت 
�ملجتمع  يف  �مل�صلمة  �ل�صخ�صيات 
�لعاملي  �ملالكم  مثل  �لأمريكي، 
�صومالية  عمر  و�إلهان  علي،  حممد 
فل�صطينية  طليب  ور�صيدة  �لأ�صل، 
�نتخابهما  يتم  م�صلمتني  �أول  �لأ�صل 

يف �لكونغر�س �لأمريكي. 

قدمت جودي �شي، النائبة الدميقراطية يف الكونغر�ص الأمريكي، م�شروع قانون اإىل الكونغر�ص ين�ص على تثمني تاريخ 
امل�شلمني الأمريكيني، وم�شاهمتهم البناءة يف الوليات املتحدة؛ داعية اإىل وجوب تغيري اخلطاب املتعلق بامل�شلمني. 

النائبة الدميقراطية يف الكونغر�ص الأمريكي جودي �شي

م٫�ص

م�شروع قانون لتثمني تاريخ 
امل�شلمني الأمريكيني 

�شحف بريطانية عن عملية حفرت بطرابل�ص

ال�شودان

"تاميز"

لفروف

ليبيــــــا قــــد تعــــــود لـ"ال�شــــــتبداد"

جنود ت�شدوا ملحاولة قوات الأمن ف�ض العت�شام اأمام وزارة الدفاع

القذايف اأخفى 30 مليون دولر يف 
منزل رئي�ض جنوب اإفريقيا ال�شابق

400 م�شروع ا�شتثماري بني 
رو�شيا والعامل العربي

�صاندي  "ذ�  �صحيفة  �أفادت 
تاميز" �لربيطانية بح�صول تطور 
جديد يف ق�صية �لرثوة �ملفقودة 
معمر  �لر�حل  �لليبي  للزعيم 
�آثار  على  ُعرث  حيث  �لقذ�يف، 
مملكة  يف  �لأمو�ل  هذه  لبع�س 
�إفريقية �صغرية وذكرت �ل�صحيفة 
يف تقرير ن�رشته �أم�س �لأحد �أن 
�لقذ�يف قبيل �نهيار نظامه �صلم 
�إىل  دولر  مليون  بـ30  يقدر  ما 
�إفريقيا  جنوب  جمهورية  رئي�س 
�أن  موؤكدة  زوما،  جاكوب  حينئذ 
هذه �لأمو�ل نُقلت يف وقت �صابق 
يف  خمباأ  من  �جلاري  �لعام  من 
نكاندل  مدينة  قرب  زوما  منزل 
�ملعروفة  �إ�صو�تيني  مملكة  �إىل 

�صابقا با�صم مملكة �صو�زيالند.
�أكتوبر  يف  �لقذ�يف  مقتل  وبعد 
�لليبية  �ل�صلطات  بذلت   ،2011
م�صعى  يف  جهود�  �جلديدة 
ل�صتعادة هذه �لأمو�ل، لكن تلك 
�ل�رش�ع  �إثر  تعرقلت  �مل�صاعي 
بني �لف�صائل �مل�صلحة يف �لبالد 
�جلنوبي  �لرئي�س  �أن  ويرجح 
�لإفريقي �حلايل �صرييل ر�مافوز� 
طلبا  �لليبية  �ل�صلطات  من  تلقى 

"ثروة  ��صتعادة  يف  للم�صاعدة 
ز�ر  �أن  �صبق  وهو  �لقذ�يف"، 
�إ�صو�تيني يف 3 مار�س على ر�أ�س 
وفد وز�ري لإجر�ء مفاو�صات مل 
�مللك  مع  �أجندتها  عن  يك�صف 
وردت  كما  �لثالث،  م�صو�تي 
قمة  �جتماع  عقد  عن  تقارير 
ثان بينهما يف مطار جوهان�صربغ 

�لدويل.
مدير  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت 
ب�صري  �صابقا،  �لقذ�يف  مكتب 
بـ"م�رشيف"  يعرف  وهو  �صالح، 
�لزعيم �لليبي �لر�حل، ز�ر جنوب 
�ل�صنو�ت  يف  مرة  غري  �إفريقيا 
�أ�صيب  وقد  �ملا�صية،  �لقليلة 
يف  عليه  �لنار  �إطالق  جر�ء 

جوهان�صربغ �لعام �ملا�صي.
يف  �صدر  �أممي  تقرير  و�أقر 
ملمو�صا  جزء�  باأن   2017 عام 
�ملختفية  �لليبية  �لأمو�ل  من 
�لإفريقية،  �لقارة  دول  يف  يوجد 
جنوب  جمهورية  وتعهدت 
باإعادة   2013 عام  يف  �إفريقيا 
�أكرث من �صبعة مليار�ت دولر �إىل 
�ل�صلطات �لليبية، مبوجب معايري 

�لأمم �ملتحدة.

�لرو�صي  �خلارجية  وزير  ك�صف 
تنفيذ  عن  لفروف،  �صريغي 
و�لعربية  �لرو�صية  �ل�رشكات 
��صتثماري  م�رشوع   400 نحو 
يتم  دولر،  مليار   40 تبلغ  بقيمة 
قبل  من  منها  دولر  مليار   25

م�صارف رو�صية.
كلمة  يف  �لوزير  ت�رشيح  وجاء 
�لفتتاحية  �جلل�صة  خالل 
�إك�صبو2019"،  "�أر�بيا  ملعر�س 
يف  فعاليته  �نطلقت  �لذي 
و��صعة  مب�صاركة  �ليوم  مو�صكو 
رو�صية  �رشكات  عن  ممثلني  من 
وعربية وثمن لفروف �لعالقات 
�لتجارية �لقت�صادية بني رو�صيا 
�إىل  م�صري�  �لعربي،  و�لعامل 
�لدول  مع  �لتجاري  �لتبادل  �أن 
�لعربية منا �لعام �ملا�صي بن�صبة 
و�أ�صاف  �إىل 22 مليار دولر   %8
�صخمة  م�رشوعات  هناك  �أن 
و�لعامل  رو�صيا  بني  م�صرتكة 
�أبرزها  حاليا  تنفذ  �لعربي 
مب�رش،  �لكهروذرية  �ملحطة 
موؤكد� �أن مو�صكو تعتزم مو��صلة 
�لعامل  مع  عالقاتها  تعزيز 
مبادئ  من  �نطالقا  �لعربي 

�لعد�لة و�مل�صاو�ة.
�لناجحة،  �مل�رشوعات  وعن 
�أ�صار لفروف �إىل �أن�صطة �رشكة 

�أويك"  "لوك  �لرو�صية  �لطاقة 
�ل�صناعية  �لعر�ق، و�ملنطقة  يف 
�ل�صوي�س  منطقة  يف  �لرو�صية 
�مل�رشية، و�لتي تعمل رو�صيا من 
خاللها على زيادة �صادر�تها �إىل 

�لدول �لعربية و�صمال �إفريقيا.
�لرو�صي  �لوزير  قر�أ  كذلك 
�لرتحيب  ر�صالة  كلمته  خالل 
�لرو�صي  �لرئي�س  وجهها  �لتي 
يف  للم�صاركني  بوتني  فالدميري 
�لأعمال  وجمل�س  �ملعر�س، 
ترت�فق  �لذي  �لرو�صي،  �لعربي 
�إك�صبو  "�أر�بيا  مع  �أعماله 

."2019
وقال بوتني، �إن جمل�س �لأعمال 
�ل�رشوط  �إعد�د  يف  �صاهم 
�لتبادل  حجم  لزيادة  �لالزمة 
من  �لعديد  وتنفيذ  �لتجاري، 
�لقت�صادية،  �مل�رشوعات 
�لطاقة  جمايل  يف  وخا�صة 
مو�صكو  �أن  �إىل  ي�صار  و�لنقل 
�أبريل   10 �إىل   8 من  ت�صت�صيف 
�جلاري فعاليات �ملعر�س �لر�بع 
و�لدورة   ،"2019 �إك�صبو  "�أر�بيا 
�لأعمال  جمل�س  لنعقاد  �لثانية 
هاتان  وتنعقد  �لرو�صي،  �لعربي 
�ملعار�س  قاعة  يف  �لفعاليتان  
"مانيج"،  مبو�صكو  �ملركزية 

مقابل �لكرملني. 

�أن  من  بريطانية  �صحف  حذرت 
�صلطة  نف�صها حتت  ليبيا قد جتد 
�لعملية  خلفية  على  "م�صتبدة" 
خليفة  ي�صنها  �لتي  �لع�صكرية 
حفرت، قائد �لقو�ت �ملدعومة من 

w�لربملان، يف طر�بل�س.
�لربيطانية،  �ل�صحف  و�هتمت 
"�لغارديان"  ر�أ�صها  وعلى  �لأحد، 
بتطور�ت  تاميز"،  و"�صند�ي 
خلفية  على  ليبيا  يف  �لأحد�ث 
حمرر  وكتب  �لع�صكرية  �لعملية 
يف  �لدبلوما�صية  �ل�صوؤون 
�إّن  وينتور،  باتريك  "�لغارديان"، 
ليبيا قد جند نف�صها بعد 8 �صنو�ت 
من �صقوط نظام معمر �لقذ�يف " 

حتت �صلطة م�صتبدة"، على خلفية 
عدم وقوف بع�س �جلهات �لغربية 

يف طريق حفرت نحو �ل�صلطة. 
ل  �لغربية  �لدول  باأّن  كذلك  ونوه 
�لدميقر�طية  �إر�صاء  يف  ت�صاعد 
يف  �لأزمة  �إىل  تنظر  بل  ليبيا،  يف 
�لبالد من ناحية دور طر�بل�س يف 
ومكافحة  �لهجرة  موجات  وقف 
وو�صف  �لنفط  و�إنتاج  �لإرهاب 
طبيعة �ل�صلطة �لتي قد تعاين منها 
"�صت�صبه �صلطة  ليبيا جمدد� باأنها 
عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف م�رش" كما 
�إىل  مقاله،  يف  "باتريك"،  �أ�صار 
لالأمم  �لتابع  �لأمن  جمل�س  تردد 
�ملتحدة يف �إ�صد�ر بيان يدعو فيه 

قو�ت حفرت �إىل وقف زحفها نحو 
طر�بل�س. 

عن  ناجت  باأنه  �لرتدد  ذلك  وف�رش 
من  حفرت  يتلقاه  �لذي  "�لدعم 
بع�س  ومن  و�لإمار�ت،  م�رش 
�لأطر�ف يف �حلكومة �لفرن�صية". 
�صحيفة  ن�رشت  �ل�صياق،  ويف 
تقرير�  �لأحد،  تاميز"،  "�صند�ي 
�إن  فيه  يقول  كمبل،  ملاثيو 
فر�صة  يغتنم  �ملارق  "�جلرن�ل 
"كمبل"  و�أ�صار  طر�بل�س"  ح�صار 
�حلرب  "�أمري  باعتباره  حفرت  �إىل 
�ملتحدة  �لوليات  دربته  �لذي 
حترك  قد  و�أنه  رو�صيا،  وتدعمه 

�أخري� لتحقيق هدفه". 

من  �لع�صكري  �لت�صعيد  وياأتي 
جانب حفرت، مع حت�صري�ت �لأمم 
يف  للحو�ر  موؤمتر  لعقد  �ملتحدة، 
)جنوب  �لليبية  غد�م�س  مدينة 
غرب(، بني 14 و16 �أبريل �جلاري، 
حلل  �أممية  طريق  خريطة  �صمن 
�لغني  �لعربي  �لبلد  يف  �لنز�ع 
ليبيا  ت�صهد   ،2011 ومنذ  بالنفط 
و�ل�صلطة  �ل�رشعية  على  �رش�عا 
�لوفاق  حكومة  بني  حاليا  يتمركز 
طر�بل�س  يف  دوليا،  بها  �ملعرتف 
�ل�رشق  قو�ت  وقائد  )غرب(، 
من  �ملدعومة  حفرت،  خليفة 
مبدينة  �ملنعقد  �لنو�ب  جمل�س 

طربق )�رشق(.

�صهود  عن  "رويرتز"  وكالة  نقلت 
منعو�  �صود�نيني  جنود�  �أن  عيان 
قو�ت �لأمن �ل�صود�نية من حماولة 
�ليوم  �ملحتجني  �عت�صام  ف�س 
�لدفاع  وز�رة  مقر  �أمام  �لثنني 
�لأمن  قو�ت  �أن  �لوكالة  و�أ�صافت 
�مل�صيل  �لغاز  باإطالق  قامت 
لتفريقهم  �ملحتجني  على  للدموع 

من �أمام مقر �لوز�رة.
وذكرت م�صادر �أن "قو�ت �جلي�س 
�إىل  �ملعت�صمني  بدخول  �صمحت 
مباين �لقو�ت �لربية حلمايتهم من 
و�ملخابر�ت  �لأمن  جهاز  قو�ت 

تفريق  �لأخرية  حاولت  �أن  بعد 
متتاليتني  ملرتني  �ملعت�صمني 
�صباحا،   2:30 �ل�صاعة  �لأوىل 
�خلام�صة  �ل�صاعة  و�لثانية 
�إن هذه  �لتقارير  وقالت  �صباحا". 
��صتباكات بني  �إىل  �أدت  �لتطور�ت 
�أ�صفرت  �لأمن،  وقو�ت  �جلنود 
وتاأتي  �لطرفني  بني  �إ�صابات  عن 
حالة  و�صط  �مل�صتجد�ت  هذه 
�لأحد�ث،  �إليه  �صتوؤول  ملا  ترقب 
�صدور  �إمكانية  عن  وت�رشيبات 
بتفريق �ملتظاهرين  رئا�صي  قر�ر 
حميط  وي�صهد  �لعت�صام  وف�س 

�لأركان  قيادة  ومقر  �لدفاع  وز�رة 
وبيت �ل�صيافة �نت�صار� كثيفا لقو�ت 
�ملتظاهرين  �آلف  وخرج  �جلي�س 
�ليومني  مد�ر  على  �ل�صود�نيني 
�خلرطوم  �صو�رع  �إىل  �ملا�صيني 
حيث و�صل �لعديد منهم �إىل مقر 
منذ  �لأوىل  للمرة  �جلي�س  قيادة 
�صهر  يف  �لحتجاجات  �ندلع 
�لرئي�س  حكم  �صد   2018 دي�صمرب 
مئات  و�عت�صم  �لب�صري  عمر 
قيادة  �أمام  �أم�س  �ملتظاهرين 
دعو�ت  مع  تز�منا  �جلي�س،  �أركان 
عام  �إ�رش�ب  �إىل  �ملهنيني  جتمع 

يف �لبالد.
وكانت "جلنة �لأطباء �ملركزية" يف 
عن  �لأحد  �أم�س  �أعلنت  �ل�صود�ن 
�صقوط 5 قتلى خالل �ملظاهر�ت 
�ل�صود�نية  �لعا�صمة  يف  �لأخرية 

�خلرطوم ومدن �صود�نية �أخرى.
و��صعة  �حتجاجية  حركة  وتهز 
�ل�صود�ن منذ 19 دي�صمرب �ملا�صي، 
�صلطات  �ملتظاهرون  يتهم  �إذ 
�لقت�صاد،  �إد�رة  ب�صوء  �لبالد 
يف  �لأ�صعار  �رتفاع  �إىل  �أدى  ما 
و�لعمالت  بالوقود  نق�س  ظل 

�لأجنبية.
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عر�ض/ حممد حممود ال�سيد – مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

قيام  وراء  الرئي�سي  الباعث  كانت  احلوادث  هذه 
ال�سحفيني  حماية  جلنة  مدير  �ساميون«،  »جويل 
باإعداد  عقدين،  من  لأكرث  بها  عمل  والذي   ،CPJ
ال�رسي للخطف  العامل  التفاو�ض:  كتابه »نحن نريد 
والرهائن والفدية«، الذي يحاول الإجابة على ت�ساوؤل 
على  ينبغي  كان  اإذا  ما  حول  الكثريين  تفكري  ي�سغل 

احلكومات التفاو�ض مع اخلاطفني.
التي  الأمريكية  ال�سيا�سَة  كلًيّا  »�ساميون«  يُعار�ض 
من  ملزيٍد  احلوافز  يخلق  الفدية  دفع  اأن  تفرت�ض 
فر�سياته،  اإثبات  �سبيل  ويف  الختطاف.  عمليات 
الطرق  تو�سح  حالة  درا�سات  الكتاب  ي�ستعر�ض 
واإ�سبانيا  فرن�سا  مثل  دول  اّتبعتها  التي  املختلفة 
يلزم  ما  بكل  للقيام  ا�ستعداد  على  كانتا  اللتني 
لتحرير مواطنيها، ومثل اململكة املتحدة والوليات 
اخلاطفني،  مع  التفاو�ض  ترف�سان  اللتني  املتحدة 

لتجعل مواطنيها اأكرث عر�سًة للقتل. 
مع  التفاو�ض  ا�سرتاتيجيات  الكاتب  ويتناول 
مهام  عليها  تنطوي  التي  واملخاطر  اخلاطفني، 
من  واملفاو�سني  التاأمني  �رسكات  ودور  الإنقاذ، 

القطاع اخلا�ض، وكيف يتم دفع الفدية بالفعل.

ن�ساأة نظم التاأمني �سد الختطاف

بدايًة يُ�سري »�ساميون« اإىل بداية اإن�ساء نظام التاأمني 
 Kidnapping( الفدية  ودفع  الختطاف  �سد 
ثالثينيات  يف   )and Ransom insurance
القرن الع�رسين، ولكنه مل يبداأ يف النت�سار حتى فرتة 
عمليات  من  �سل�سلة  اأعقاب  يف  وذلك  ال�ستينيات، 
مثل  جمموعات  اأيدي  على  اأوروبا  يف  الختطاف 
منظمة »اإيتا« يف اإ�سبانيا، وجماعة »اجلي�ض الأحمر« 
وكان  اإيطاليا.  يف  احلمراء«  و«الألوية  اأملانيا،  يف 
احلافز الأ�سا�سي لالإقبال على نظام التاأمني ب�سيًطا؛ 
ا  تعوي�سً التاأمني  يوفر  اختطاف،  حدوث  حالة  ففي 

عن دفع الفدية.
الحتيال،  ملنع  حماذير  هناك  كانت  ويُ�سيف، 
خطر  من  التاأمينية  ال�سيا�سة  تزيد  األ  ول�سمان 
تبقى  اأن  يجب  اأنها  يف  اأولها  يتمثل  الختطاف. 
مفعولها،  �سيُبطل  العامة  على  اإف�ساءها  لأّن  �رسية، 
ف�سوف  ال�سيا�سة،  بتلك  اخلاطفون  علم  ما  فاإذا 

يطلبون املزيد من املال.
ويتعلق ثانيها باأن ال�سيا�سة التاأمينية لن تُ�سدد الفدية 
اإل بعد دفعها. فمن الطبيعي عندما جتمع اأ�رسة ما 
ت�سفية  عليها  يجب  فدية  اأموال  املوارد  حمدودة 
بع�ض اأ�سولها، كرهن املنزل اأو بيع الأ�سهم اأو جتميع 
جتعل  العملية  هذه  الآخرين.  الأقارب  من  الأموال 
هذه  لأن  فقط  لي�ض  م�سداقية،  ذات  املفاو�سات 
الطريقة تُقلل دفع تعوي�سات من قبل �رسكة التاأمني، 
يُثري  �رسيعة  بطريقة  الفدية  بدفع  القيام  لأن  ولكن 
يجعل  اأن  وميكن  امل�ستقبل،  يف  اخلاطفني  توقعات 

اأخذ الرهائن اأكرث ربحية واأكرث �سيوًعا.
الفدية  ودفع  الختطاف  �سد  التاأمني  ُطرح  عندما 
لأول مرة يف ال�سوق، مت ترك حاملي وثائق التاأمني 
مبفردهم للتفاو�ض مع اخلاطفني. لكن يف منت�سف 
�سبعينيات القرن الع�رسين، تو�سل و�سيط تاأمني ا�سمه 
»جوليان رادكليف« اإىل فكرة من �ساأنها اإحداث ثورة 
�رسكة  باإن�ساء  �رسكته  اأقنع  حيث  املجال،  هذا  يف 
املخاطر«،  »مراقبة  عليها  يُطلق  لها،  تابعة  فرعية 
اجلي�ض  من  معظمهم  اأمنيني  خرباء  بتعيني  وتقوم 
وال�رسطة ال�سابقني، للتعامل مع م�ساألة املفاو�سات 
مع اخلاطفني، مع ت�سمني هذه اخلدمة يف بولي�سة 
التاأمني. ومع حلول عام 1982، حتولت هذه ال�رسكات 

الفرعية اإىل �رسكات م�ستقلة.
على مدى العقود القليلة املا�سية، منا نظام التاأمني 
من   %75 وبات ميثل  الفدية،  ودفع  الختطاف  �سد 
تُ�سيطر  واليوم  العامل،  التاأمني حول  ثروات �رسكات 
يف   AIGو املتحدة  اململكة  يف   Hiscox �رسكتا 
ا  الوليات املتحدة على ال�سوق العاملي، وهناك اأي�سً
العديد من �رسكات الأمن املتخ�س�سة يف ال�ستجابة 

لعمليات اخلطف.
اأ�سبح  الرهائن  ب�ساأن  التفاو�ض  اأن  الكتاب  ويذكر 

هناك  واأ�سحى  النظام.  هذا  من  رئي�سًيّا  جزًءا 
العديد من املوؤمترات والتفاقيات وال�سرتاتيجيات 
امل�سرتكة التي تُ�ساغ يف هذا ال�سدد. وقد مت بنجاح 
التي  الختطاف  عمليات  من   %97 من  اأكرث  حل 
الفدية.  تولها مفاو�سون حمرتفون من خالل دفع 
وهناك ن�سبة �سغرية من الرهائن يفرون، ويتم اإنقاذ 
عدد قليل منهم من خالل عمليات عالية اخلطورة، 

اإ�سافة اإىل اأقل من 1% من الرهائن يتم قتلهم.

مناهج خمتلفة للتعامل

تتبنى  ما  غالبًا  الدول  اأن  اإىل  »�ساميون«  يُ�سري 
مواطنيها،  اختطاف  مع  للتعامل  خمتلفة  مناهج 
راأ�ض  على  املتحدة  والوليات  بريطانيا  فكانت 
مع�سكر »�سيا�سات الال تنازل«، حيث ترف�ض ر�سمًيّا 
التفاو�ض مع الإرهابيني، اأو دفع الفدية اأو تقدمي اأي 
الفدية  دفع  اأن  هو  ال�سيا�سة  هذه  ومنطق  تنازلت. 
من  يزيد  مما  لالختطاف،  هدًفا  مواطنيها  ي�سع 
اأنه  كما  امل�ستقبل.  يف  الختطاف  عمليات  خطر 
التي  الإرهابية،  املنظمات  اأيدي  يف  الأموال  ي�سع 

ت�ستخدمها لتمويل عملياتها امل�ستمرة.
وبعد اأن �سارت لندن املركز العاملي لنظام التاأمني 
الثمانينيات،  يف  الفدية  ودفع  الختطاف  �سد 
وباء  يغذي  النظام  هذا  باأن  التهامات  توجيه  مت 
ويقِوّ�ض  الفدية  دفع  ل  ويُ�سِهّ العاملي،  الختطاف 
�سيا�سة عدم التنازلت الربيطانية. وهو الأمر الذي 
نقا�ض  فتح  اإىل   1986 عام  الربيطاين  الربملان  دفع 
الختطاف  عمليات  مع  والتعامل  تطوراته  حول 

ب�سكل عام.
التاأمني  ل�رسكات  املوؤيد  املع�سكر  جادل  وقد 
دوافع  يف  توؤثر  ل  ال�رسية  التاأمني  �سيا�سات  باأن 
مبالغ  زيادة  اإىل  توؤدي  ل  فهي  وبالتايل  اخلاطفني، 
الفدية املطلوبة، اإ�سافة اإىل اأن هذه ال�سناعة وفرت 
امل�ساعدة لل�رسكات الدولية التي يعمل موظفوها يف 

بيئات عمل خطرة.
تقدمي  دون  بريطانيا  يف  اجلدل  حالة  انتهت  وقد 
ال�سيا�سة  اّتباع  يف  الدول  وا�ستمرت  جديد،  ت�رسيع 
الأن�سب لها ب�سكل منفرد؛ فاإيطاليا اأقرت قانوًنا عام 
1991 يحظر دفع الفدية وتداول عمليات التاأمني يف 
هذا املجال، وكذلك حظرت كولومبيا دفع الفدية، 
واأخرًيا فر�ست احلظر مرة  ثم رفعت هذا احلظر، 
متاما،  خمتلفة  �سيا�سة  فتتبع  اإ�سبانيا،  اأّما  اأخرى. 
حيث يُطلب من اأجهزة املخابرات التابعة لها اإعادة 
ا�ستعدادها  وب�سبب  ثمن،  باأي  الوطن  اإىل  الرهائن 
النجاح  ب�سجل هائل من  البالد  تتمتع  الفدية،  لدفع 

يف ا�ستعادة رعاياها املخطوفني.

مع�سلة التمييز بني اجلرمية 
والإرهاب 

الفدية  �سد  التاأمني  �سناعة  اأن  »«�ساميون«  يذكر 
ازدهرت، حتى جاءت اأحداث 11 �سبتمرب 2001 لتغري 
اإىل  احلكومات  �سعت  حيث  باأكملها،  اللعبة  قواعد 
دفع  ميكن  )التي  الإجرامية  اجلماعات  بني  التمييز 
الفدية لها( واجلماعات الإرهابية )التي ل ميكن دفع 
الفدية لها(. وقد و�سعت حكومتا الوليات املتحدة 

الإرهابية  باملنظمات  قوائم  املتحدة  واململكة 
الأجنبية التي ل ت�ستطيع �رسكات التاأمني دفع فدية 

لها.
وقد اأثارت حماولة التمييز بني املنظمات الإجرامية 
ما  غالبًا  اإذ  التعقيدات،  من  العديد  والإرهابية 
تتظاهر  بحيث  هوياتهم؛  اإخفاء  اخلاطفون  يحاول 
حتى  اإجرامية  منظمات  باأنها  الإرهابية  اجلماعات 
جماعات  هناك  بينما  الفدية.  جمع  من  تتمكن 
التاأمني(  �رسكات  عمل  قواعد  )جتهل  اإجرامية 
اأمل  على  اإرهابية،  منظمات  باأنها  اأحياًنا  تتظاهر 
اأن توؤدي ال�سمعة املخيفة لهذه اجلماعات اإىل دفع 

املفاو�سات يف �ساحلها.
املتعلقة  القرارات  بع�ض  اأن  اإىل  الكاتب  ويُ�سري 
غالبًا  والإجرامية  الإرهابية  اجلماعات  بت�سنيف 
كان   ،2011 عام  ففي  تع�سفية.  اأو  ُم�سي�سة  تكون  ما 
مبوجب  ال�سوماليني  للقرا�سنة  فدية  دفع  يجوز 
القرا�سنة  اأن  بذلك  مفرت�سني  الربيطاين،  القانون 
ال�سوماليني جمرمون ولي�سوا اإرهابيني، وقد ا�ستمر 
جتمع  �سالت  هناك  اأن  ُزعم  حتى  الفرتا�ض  هذه 
املجاهدين  �سباب  حركة  مبت�سددي  القرا�سنة 
القانوين  من غري  كان  ذاته،  الوقت  ويف  ال�سومالية. 
يف  اإجرامي  توجه  ذات  اختطاف  خللية  فدية  دفع 
بجماعات  املزعومة  �سلتها  خلفية  على  نيجرييا، 

حمظورة مثل جماعة »بوكو حرام«.

جدوى �سيا�سات »عدم التنازل« 

هناك عدد من الدول غالبًا ما تدفع الفدية لتحرير 
رعاياها، مثل: النم�سا، وفرن�سا، واأملانيا، واإ�سبانيا، 
هذه  ت�سمية  اإىل  البع�ض  دفع  ما  وهو  و�سوي�رسا، 
الدول  وبع�ض  الأوروبية«.  بـ«ال�سيا�سة  ال�سيا�سة 
مثل:  للخاطفني،  الفدية  دفع  دائًما  ترف�ض  الأخرى 

بريطانيا، واليابان، والوليات املتحدة. 
وت�سري الإح�ساءات اإىل اأنه من املرجح اأن يتم اإطالق 
�رساح �سحايا الختطاف من املجموعة الأوىل من 
�سحايا  قتل  يتم  اأن  املرجح  من  بينما  البلدان، 
املع�سكرين  وكال  البلدان.  من  الثانية  املجموعة 
من الدول يزعم اأن هدفه هو اإنقاذ اأكرب عدد ممكن 
من الأرواح، لكن اخلالف يدور حول ال�سيا�سة التي 

�ستُحقق ذلك احلد الأق�سى لإنقاذ الأرواح.
يبدو  الأحيان  بع�ض  يف  اإنه  يقول  »�ساميون«  لكن 
ال�سليم  فاملنطق  �سحيح.  غري  منطقًيّا  نراه  ما  اأن 
تقدمي  عدم  يف  املتمثلة  ال�سارمة  ال�سيا�سة  اأن  هو 
تنازلت للخاطفني والإرهابيني �ستجعل اأعمالهم اأقل 
ربحية، مبا يُقلل من معدلتها. بينما دفع الفدية اأو 
ال�ست�سالم ملطالب اأخرى �سي�سيف حوافز لرتكاب 

جرائم مماثلة يف امل�ستقبل.
ولكن ل يبدو الأمر كذلك. فوفًقا للبحث الذي اأجرته 
دفع  رف�ض  اأن  ُوجد  اجلديدة«،  »اأمريكا  منظمة 
الفدية املطلوبة يرتبط طردًيّا بارتفاع اأعداد القتلى 
بني ال�سحايا املخطوفني. بينما لي�ض هناك عالقة 
الختطاف.  عمليات  عدد  وزيادة  الفدية  دفع  بني 
وهذا ال�ستنتاج يتعار�ض متاًما مع مزاعم حكومتي 

الوليات املتحدة وبريطانيا.
عمليات  هناك  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  ويرجع 
لنتزاع  اأو  اأيديولوجية،  لأهداف  تتم  اختطاف 
تنازلت �سيا�سية، اأو لن�رس الرعب واخلوف. كما اأنها 

تتم يف مناطق ال�رساعات التي ينعدم فيها القانون. 
تزداد  والفر�ض،  احلوافز  تتوافق  عندما  اإنه  اأي 

عمليات الختطاف.

م�ستقبل عمليات ا�ستعادة الرهائن

الأمن واملفاو�سون اخلا�سون دوًرا  يلعب م�ست�سارو 
يُنكر  ل  �سجل  ولديهم  الرهائن،  ا�ستعادة  يف  ا  مهًمّ
من النجاح يف الق�سايا اجلنائية، ميكنهم حتى القيام 
القيام  احلكومات  ت�ستطيع  ل  التي  الأ�سياء  ببع�ض 
ال�سحية  اأهل  موارد  مبحدودية  الدفع  مثل  بها، 
الفدية، وبالطبع ل ت�ستطيع  كا�سرتاتيجية لتخفي�ض 

احلكومات القيام مبثل تلك اخلطوة وادعاء الفقر.
تقدم  ل  دولة  من  ال�سحية  كانت  اإذا  ذلك،  ومع 
تنازلت للخاطفني، ل ميكن مل�ست�ساري الأمن �سوى 
تقدمي دعم حمدود فقط ل�سحاياهم. اأّما اإذا كانت 
اخلاطفني،  مع  بالتفاو�ض  ت�سمح  دولة  من  ال�سحية 
م�ست�سار  من  فيُطلب  اإ�سبانيا،  اأو  فرن�سا  مثل 
وكالت  تتوىل  بينما  التنحي  عموًما  اخلا�ض  الأمن 
يُف�سي  الذي  الأمر  مهامها.  الوطنية  ال�ستخبارات 
الأمن  م�ست�ساري  تُر�سي  ل  �سخمة،  فدية  دفع  اإىل 
لديهم  الأمن  م�ست�ساري  اإن  اأي  التاأمني.  و�رسكات 
الفدية،  مبالغ  وتقليل  امل�ساومة،  على  اأكرب  قدرة 
تفتقده  اأمر  وهو  اجلرمية،  تثبيط  حماولة  وبالتايل 

اجلهود احلكومية.
اإحدى  يف  اأنه  »�ساميون«  يذكر  ال�سياق،  هذا  ويف 
»نيويورك  �سحيفة  من  �سحفي  حاول  احلالت، 
اأن   ،2008 عام  اأفغان�ستان  يف  خطفه  مت  تاميز« 
الذين طالبوا مببلغ 25 مليون  يتجادل مع خاطفيه، 
دولر مقابل الإفراج عنه بجانب 15 �سجيًنا اآخرين. 
بعيد  املبلغ  هذا  على  احل�سول  اإن  لهم  قال  حيث 
دفعوا  الفرن�سيني  باأن  فرّدوا  لهم،  بالن�سبة  املنال 
اإغاثة،  عامل  عن  لالإفراج  دولر  مليون   38 موؤخًرا 
الإفراج  مقابل  دولر  مليون   15 دفعت  اإيطاليا  واأن 
عن عدة �سجناء. اأي اإن ال�ست�سالم ب�رسعة ملطالب 
بع�ض  فعلت  -كما  الأحيان  بع�ض  العالية يف  الفدية 
احلكومات الأوروبية والآ�سيوية- يجعل اخلطف اأكرث 
اأنحاء العامل وفًقا  جاذبية وعملية مربحة يف جميع 

للكتاب.
ويف اإطار الإجابة على ما الذي يجب على احلكومات 
فعله، اإذا كان الهدف هو اإعادة الرهائن اإىل الوطن 
امل�ستقبل،  يف  الختطاف  خطر  تقليل  مع  باأمان 
ويف الوقت ذاته تقليل تدفق الأموال اإىل اجلماعات 
من  لعدد  وفًقا  اأنه  اإىل  »�ساميون«  اأ�سار  الإرهابية؛ 
الدرا�سات، فاإن �سحايا الختطاف لي�سوا م�ستهدفني 
ح�سب اجلن�سية، وبالتايل، فاإن رف�ض دفع الفدية ل 
يقلل من حدوث اجلرمية، ولكنه يزيد ب�سكل كبري من 

احتمال مقتل ال�سحية. 
اإىل  التنازل  عدم  �سيا�سة  توؤدي  ما  غالبًا  وي�سيف، 
اإعدام اخلاطفني لرهائنهم الربيطانيني والأمريكيني، 
و�سيلة  لت�سكيل  القيمة،  عدميي  ي�سبحوا  اأن  بعد 
�سغط على الدول الأوروبية التي تدفع فدية مباليني 

الدولرات. 
ويف هذا ال�سياق، ي�سري اإىل اأهمية التن�سيق بني الدول 
ودفع  الختطاف  مع  التعامل  �سيا�سات  يف  الغربية 
الفدية، وهو اأمر ميكن اأن تلعب فيه �رسكات التاأمني 

دوًرا رئي�سًيّا. 
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جدل »التنازلت«:

دوافع تباين ال�سيا�سات الغربية 
جتاه عمليات حترير الرهائن

تزايدت عمليات اختطاف الرهائن الغربيني، من �سحفيني وعمال 
اإغاثة، مع بداية احلرب الأهلية ال�سورية و�سعود تنظيم »داع�ض« 

الإرهابي. وقد طلب املختطفون فدية لتحريرهم، لكّن بع�ض الدول 
الغربية -مثل بريطانيا والوليات املتحدة- رف�ست دفعها، بحجة 

اأن اأي فدية �سوف ُت�ستخدم يف تاأجيج الإرهاب وتغذية اجلرمية، 
ولهذا اأعدم التنظيم يف اأغ�سط�ض ٢٠١٤ ال�سحِفَيّنينْ الأمريكيني 

املختطفني »جيم�ض فويل« و«�ستيفن �سوتلوف«، والرهائن 
الربيطانيني. ويف املقابل، دفعت دول اأوروبية اأخرى )اإ�سبانيا 

وفرن�سا، واأملانيا، والدمنارك( ماليني الدولرات لتحرير رهائنها.
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مكتب الأ�ستاذة   حميدي  جناة حنان ،حم�سرة ق�سائية مبحكمة  القليعة
اخت�سا�س   جمل�س ق�ساء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�سفري- ولية تيبازة

حم�سر تبليغ حكم ح�سوري عن طريق الن�سر
املادة 412/3 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن �لأ�ضتاذة حميدي جناة حنان ، �ملح�رضة �لق�ضائية مبحكمة �لقليعة �لكائن مقرها بالعنو�ن �ملذكور �أعاله 
لفائدة : �لبنك �لوطني �جلز�ئري  ، �رضكة ذ�ت �أ�ضهم �ملمثل من طرف �ل�ضيدة بناين �أ�ضيا – طالب �لتنفيذ 

�لكائن مقره)ها( ب : 16 �ضارع �ضويد�ين بوجمعة �لقليعة  
بناء� على ن�ض �ملو�د 404 �ىل 416 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية و بناء� على  �ل�ضند �لتنفيذي  �ملتمثل يف �تفاقية �لقر�ض �لعقاري لالأفر�د ، �مل�ضجلة 
مبفت�ضية �لت�ضجيل و �لطابع و �ملو�ريث و �لبطاقية لولية تيبازة ، بتاريخ 2015/09/20 ، قائمة 3146 ، مقططع 22043 ، �ملمهور بال�ضيغة �لتنفيذية و ن�ضخة من �ل�ضند 
�لتنفيذي لعقد بيع �ضقة �ملحرر من طرف �لأ�ضتاذة  حلمر نادية ، �ملوثقة بالقليعة ، بتاريخ 2015/12/01  ، �مل�ضجل مبفت�ضية �لت�ضجيل و �لطابع و �ملو�ريث و �لبطاقية 
لولية تيبازة ، بتاريخ 2015/12/09 ، قائمة 2394 ، �مل�ضهر باملحافظة �لعقارية بالقليعة بتاريخ 2016/02/23 ، حجم 846 رقم 11 ، و بناء� على جدول قيد رهن ر�ضمي 
�تفاقي �مل�ضهر باملحافظة �لعقارية بالقليعة ، بتاريخ 2016/02/23 ، حجم 40 رقم 167 ، بناء� على �ضهادة من �لبنك بتاريخ 2018/11/21 �ملحددة ملبلغ �لدين ، 
بناء� على حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي + ت�ضليم �لتكليف بالوفاء + �لتكليف بالوفاء عن طريق �لربيد لل�ضيد دومي توفيق ، بناء� على حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي + 
�لتكليف بالوفاء �ملبلغة عن طريق �لن�رض مبحكمة �لقليعة ، بتاريخ 2019/02/12 ، و ببلدية �ملعني بتاريخ 2019/02/12 لل�ضيد دومي توفيق ، بناء� على حما�رض تبليغ 
�ل�ضند �لتنفيذي +ت�ضليم �لتكليف بالوفاء + �لتكليف بالوفاء عن طريق �لربيد لل�ضيدة حاجي �ضامية ، بناء� على حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي + �لتكليف بالوفاء �ملبلغة 
عن طريق �لن�رض مبحكمة �لقليعة بتاريخ 2019/02/12 ، و ببلدية �ملعني بتاريخ 2019/02/12 لل�ضيدة حاجي �ضامية ، و بناء� على �لأمر بالإذن بن�رض م�ضمون عقد 

�لتبليغ �لر�ضمي بجريدة يومية وطنية �ل�ضادر عن �ل�ضيد رئي�ض حمكمة �لقليعة ، بتاريخ 2019/03/10 ، رقم �لرتتيب 2019/00308 
تطبيقا لن�ض �ملادة 3/412 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية 

نكلف : 
�ضد �ل�ضادة : 01/ دومي توفيق �بن عبد �لقادر ، �لكائن موطنه )ها( ب : رقم 02 �ضارع �لإخوة عليان ، �لقليعة ، ولية تيبازة 

02/ �ل�ضيدة حاجي �ضامية ، �لكائن موطنه )ها( ب : �ضارع �لإخوة عليان �لقليعة 
 : مببلغ  �إجمال  �ملقدرة  و  �لق�ضائية  �مل�ضاريف  �ىل  بالإ�ضافة  �أعاله  بياناته  �ملذكور  �لتنفيذي  لل�ضند  وفقا  ذمتهما  يف  هو  �لذي  �لدين  مببلغ  بالوفاء  نلزمهما 

8.354.670،73 دج ) ثمانية ماليني و ثالثمائة و �أربعة و خم�ضون �ألف و �ضتمائة و �ضبعون دينار جز�ئري و ثالثة و �ضبعون �ضنتيم ( 
و �أخطرناهما باأن لها �أجل خم�ضة ع�رض يوما ) 15 يوم( كاملة للوفاء بهذ� �ملبلغ ، يبد�أ �رضيانها من تاريخ �لن�رض يف �جلريدة �ليومية و �أنه بعد �نق�ضاء هذ� �لأجل �ضوف 

تتخذ �ضدهما كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�ضمن حقوق �لطالب ل�ضيما �حلجز على �أمو�لهما �ملنقولة ثم �لعقارية متى و �أينما وجدت .
املح�سرة الق�سائية  

الو�سط:2019/04/09

�إ�شهارالثالثاء 09  اأفريل  2019  املوافـق  ل03 �سعبان 1440هـ 9
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 إ ق إ م من  750،  749 ناتالماد -بالمزاد العلني عقاري إعالن عن بيع 
 
 

، الفهــرس 09/07/2014حبجــز تنفيــذي علــى عقــار، الصــادر عــن حمكمــة الشراقــة بتاريــخ أنه تنفــيذا لألمــر علــى عريضــة 
 .2504/2014رقـــــــــــــم 

 .03/17م ـحتت رق 02/01/2017وبنـاء علـى قائمـة شـروط البيـع العقـاري املؤشـر عليهـا بتاريـخ 
 

 ممثــل فــي شخــص مديــــــره. –سامهـة" بنـك اخلليـج  اجلزائـر "شركـة  م:   لفـائـدة
 حاجز......................................: طريــق الشراقــة، دالــي إبراهــيم، واليــة اجلزائـــــــر الكائن مقره

 القائم فـي حقـه واحلاضـر عنـه وكيلـه األستــاذ/ يونســي سعيــد، احملامــي لــدى ا�لـــس.   
 

 ن سعيــد.ــد بــان حممــن دمحــ: السيد/ ب  ضـــد
 محجوز عليه..............................: مشــارف بلديــة بــن شــود، واليــة بومـــــــرداس المقـــيم
 جتزئة الصخـرة الكـربى، عـني البنيـان، واليـة اجلزائـر. 28، 26رقمي  : حاليـــا

 

 ، لدى اختصاص حمكمة الشراقةنين القضائييحممدي مراد، احملضر  –ستاذين/ محدي باشا أمحد الشركة املدنية املهنية لأل تعلن
على  28/04/2019، يوم الشراقة مبقر حمكمة 02 رقم بقاعة اجللسات عـن انعقاد جلسة بيع عقاري بالمزاد العلني

   : يــــــكالتالـتعيينه   ذياملتشكل أساسا من قطعتني أرضيتني وال ) صباحا، للعقار09.00الساعة التاسعة (
 

 :  القطعة األولـى -/1
قطعة أرضية كائنة بإقليم بلدية عني البنيان، الواقعة باملكان املسمى جتزئة الصخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر مساحتها 

س)، حتمل 80آر 80هـ 06()، مقتطعة من قطعة أرض أكرب منها تقارب مساحتها 2)م156مبائة وستة ومخسني مرتا مربعا (
 -------------------، من املخطط اخلصوصي للتجزئة، مشيد علها بناية تتكون من :28رقم 

 ---------).2م105.56ذو مساحـة تقـدر مبائـة ومخسـة أمتـار مربعـة وستـة دسيمتـر ( قبـــو -
ائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وعشر دسيمرت يتشكل من أربع غرف، مطبخ، محام، ومرحاض ذو مساحة تقدر مب طابق أول -
 -----------------------------------------------------------).2م131.10(
يتشكل من أربع غرف، مطبخ، محام، مرحاض وسطح تقدر مساحته تقدر مساحته مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا  طابق ثان -

 -----------------------------------------------).2م131.10وعشر دسيمرت (
 --------------------------------------------------------وهي حمدودة كالتايل :

  26من الغرب : القطعة رقم  -   29القطعة رقم من الشرق :  -من اجلنوب : طريق   -  27القطعة رقم من الشمال : 
 

 الشركـة المدنيـة المهنيـة للمحضريـن القضائيـين
 ، جملس قضاء تيبازةكمة الشراقةحملدى اختصاص 

 محمدي مراد  – حمدي باشا أحمدين ألستاذل
 إيدير،  عيسات ، مسكنا 60حي  29رقم 

 رـة اجلزائـوالي – ةـقالشرا
 0555 98 10 01 – 023 36 33 46هاتف فاكس : 

 

1 /2... 
 
...2/2 

 
 
 
 : القطعة الثانيـة -/2

قطعة أرض عارية معدة للبناء كائنة بإقليم بلدية عني البنيان، باملكان املسمى جتزئة الصخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر 
س)، حتمل 80آر 80هـ 06)، مقتطعة من قطعة أرض أكرب منها تقارب مساحتها (2)م180مساحتها مبائة ومثانون مرتا مربعا (

 -------------------للتجزئة، مشيد عليها بناية تتكون من :، من املخطط اخلصوصي 26رقم 
 ----------------).2م148.72دسيمرتا (72ذي مساحة تقدر مبائة ومثانية وأربعني مرتا مربعا و قبـــو -
 -------).2م148.72يتشكل من ثالث غرف، مطبخ، محام، مرحاض ومرآب ذي مساحة تقارب ( طابق أرضي -
من ثالث غرف، مطبخ، محام، مرحاض وخمزن ذي مساحة تقدر مبائة ومخسة ومخسني مرتا مربعا واثنني  يتشكل طابق أول -

 ---------------------------------------------).2م155.22وعشرين دسيمرتا (
واثنني  يتشكل من ثالث غرف، مطبخ، محام، مرحاض وخمزن تقدر مساحته مبائة ومخسة ومخسني مرتا مربعا طابق ثان -

 -------------------------------------------------).2م155.22وعشرين دسيمرتا (
 --------------------------------------------------------وهي حمدودة كالتايل :

  24عة رقم من الغرب : القط -   28القطعة رقم من الشرق :  -من اجلنوب : ممر     -   52القطعة رقم من الشمال : 
 -------------------).2م336واملساحة اإلمجالية للقطعتني األرضيتني هي ثالمثائة وستة وثالثون مرتا مربعا (

 
بعد انقصا  )ة وستة وعشرين مليونا وتسعمائة ألفا دينار جزائريمائ(دج  126.900.000.00غ ـمببلبسعـر افتتاحـي مقـدر 

 ر.ــــحقوق التسجيل ومصاريف التنفيذ واحلقـوق التناسبيـة للمحض همضاف ل ،العشر تنفيذا ألمر احملكمة
 

من   اوسحب نسخة منهقائمة شروط البيع اإلطالع على  ،الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه األمر اجلمهور وعليه فبإمكان 
 اله.ــــــــــذكور أعبالعنوان امل ةالكائنالشركة القائمة بالتنفيذ ديوان من ، أو الشراقة ةكتابة ضبط حمكم

 

 1/5: زيــادة علــى الشــروط احملــددة بقائمــة شــروط البيــع، فإنــه يســتوجب علــى كــل راغــب يف املزايــدة أن يقــدم مخــس  شــروط البيــع
 ـة.ـحاال، بواسطة صـك مصرفـي حلسـاب أمانـة ضبـط احملكمـ واملصاريف والرسوم املستحقة السعر االفتتاحي

 
 :بتاريخ بلوح إعالنات قباضة الضرائب علق  لمحضــــر القضائـــــيا                                                                                                                                                         
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ANEP N°:  1916008218 الو�سط:2019/04/09

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية



�أن  تقريرها  يف  �لهيئة  وبينت 
�لقابعني  �ملر�ضى  �لأ�رسى  عدد 
حالياً يف "عيادة �لرملة" قد و�ضل 
من  يعانون  ممن  �أ�ضري�ً،   13 �إىل 
بالغة  و�عتقاليه  �ضحية  ظروف 
غالبيتهم  حيث  و�ل�ضعوبة،  �ل�ضوء 
على  ويتنقلون  �ل�ضلل  من  يعانون 
�أي�ضاً  وهناك  متحركة،  كر��ضي 
مزمنة  باأمر��ض  م�ضابون  هم  من 
على  ويعتمدون  خبيثة،  و�أور�م 
�أ�رسى �آخرين للقيام باحتياجاتهم 
�ليومية. وذكرت �لهيئة �أن �لأ�رسى 
�ضاوي�ض،  خالد   : من  كل  هم 
رد�د،  ومعت�ضم  موقدة،  ومن�ضور 
�ضالح،  و�ضالح  �لأقرع،  وناه�ض 
�أبو  و�ضامي  خ�رس،  �أبو  وحممد 
حويلة،  �أبو  غ�ضان  وحممد  دياك، 
وعز �لدين كرجات، و�إياد حريبات، 
وم�ضطفى  �ل�ضاوي�ض،  ونا�رس 
ولفتت  مو�ضى.  و�أن�ض  در�غمة، 
�لهيئة يف تقريرها �أن حالة �لأ�ضري 
�ضامي �أبو دياك هي �لأ�ضعب على 
�لإطالق فهو بحالة �ضحية  يُرثى 
مر�ض  من  معاناته  ب�ضبب  لها، 
ثالث  منذ  �لأمعاء  يف  �ل�رسطان 

�أوجاعه تزد�د يوماً  �أعو�م ، حيث 
ل  �أ�ضبحت  و�مل�ضكنات  �آخر  بعد 
فائدة منها، و�ملوت يهدده يف �أي 
حلظة. يذكر باأن �لأ�ضري �أبو دياك 
هو �إحدى �ضحايا �جلرمية �لطبية 
�لحتالل،  �ضجون  يف  �ملنهجة 
 2002 عام  منذ  معتقل  وهو 
لثالث  �ملوؤبد  بال�ّضجن  وحمكوم 
مر�ت و)30( عاماً. ويف �ضياق ذي 

�أي�ضاً  �لهيئة  تقرير  ك�ضف  �ضلة، 
تقبع  مر�ضية  حالت  ثالث  عن 
�إحد�هما  "عوفر"،  معتقل  يف 
من  �ضكايف  �ضفيان  �لأ�ضري  حالة 
�أُ�ضيب  و�لذي  �خلليل،  حمافظة 
قبل  �لحتالل  جي�ض  بر�ضا�ض 
حو�يل �ضهرين مبحاذ�ة ما ي�ضمى 
�لو�قع  "جعربة"  حتقيق  مركز 
�لقريبة  �ملحول،  منطقة  قرب 

من م�ضتوطنة "كريات �أربع"، وقد 
�ُجريت له عدة عمليات جر�حية، 
له   خارجي  كي�ض  تركيب  ومت 
بحاجة  ز�ل  ل  لكنه  )لالخر�ج(، 
�ل�ضحي  لو�ضعه  فائقة  عناية  �إىل 
�لأ�ضري  مير  حني  يف  �ل�ضعب. 
�لعروب،  خميم  من  �لبدوي  ب�ضار 
ي�ضتكي  فهو  �ضيء،  �ضحي  بو�ضع 
نتيجة  ظهرة  يف  حادة  �أوجاع  من 
وتنكيل  �عتد�ء  من  له  تعر�ض  ملا 
��ضتجو�به يف مركز حتقيق  خالل 
�إىل  نقله  يتم  �أن  قبل  "ع�ضقالن" 
"عوفر"، وخا�ضة �أن �لأ�ضري يعاين 
ري�ض  يف  ك�ضور  من  �عتقاله  قبل 
�لرغم مما  وعلى  �لفقري،  عموده 
يعانيه �لأ�ضري من �آلم �إل �أن عيادة 
�ملعتقل مل تكرتث حلالته ومل تُقدم 
له �أي عالج. �أما عن �لأ�ضري �ضعيد 
�أبو �ضنينة  من مدينة �خلليل فهو 
ومن  �لنظر  يف  م�ضاكل  من  يعاين 
م�ضاكل  ومن  �لدم  يف  ح�ضا�ضية 
بحاجة  وهو  �ليمنى،  يده  يف 
لكن  ليده،  طبيعي  عالج  جلل�ضات 
باإعطاءة  تكتفي  �ملعتقل  �إد�رة 

�مل�ضكنات.

قالت هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير �سدر عنها ، اأن �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي 
عن بانتهاج �سيا�سة القتل البطيء بحق الأ�سرى املر�سى واجلرحى القابعني يف عدة معتقالت،  تمُ

وخا�سة الأ�سرى القابعني مبعتقل "عيادة الرملة"، فهم يكابدون اأمل ال�سجن وجحيم املر�ض يف اآن 
�فر لهم اأدنى املتطلبات العالجية الالزمة حلالتهم املر�سية اخلطرية. واحد، بدون اأن يمُ

هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين

الحتالل ينتهج �ضيا�ضة القتل البطيء بحق الأ�ضرى املر�ضى بانتهاكهم طبيًا

فار�س بارود... احلكاية مل تنتهي بعد
بقلم:  ثامر �سباعنه

�ل�ضري �ل�ضهيد فار�ض �حمد حممد 
بارود ، ��ضري جديد يرتقي �ضهيد� 
يف �ضجون �لحتالل �ضمن حكاية 
�ملمار�ض  �ل�ضامت  و�لقتل  �لظلم 
بحق ��رس�نا ، فاأكرث من700  �أ�ضري 
�لحتالل،  �ضجون  يف  مري�ض، 
�لبطيء،  يومياًللموت  يتعر�ضون 
�ملتعمد،  �لطبي  �لإهمال  ب�ضبب 
�لذي متار�ضه �ل�ضلطات �ل�ضهيونية 
بحق �لأ�رسى . يعاين �لأ�رسى من 
وم�ضاكل �ضحية خمتلفة،  �أمر��ض 
�لتي  �ملاأ�ضاوية  �لظروف  نتيجة 
�ملعتقالت،ف�ضوء  يف  يعي�ضونها 
�لطعام �ملقدم لالأ�رسى من حيث 
مر�عاة  وعدم  و�لنوعية،  �لكمية 
�لغذ�ئية،  قيمته  وتدين   ، نظافته 
�لغذ�ئية  �ل�رسوط  تر�عى  ل  كما 
و�مل�ضابني  �ملر�ضى  لالأ�رسى 

بال�ضغط، �أو �لقلب، �أو �ل�ضكري.
�ل�ضجون  م�ضلحة  وتتقاع�ض 
�لعناية  م�ضتلزمات  تاأمني  عن 
�أن  لدرجة  و�لنظافة،  �ل�ضخ�ضية، 
مي�ضون  �ملر�ضى،  �لأ�رسى  بع�ض 

�مللطخة  مبالب�ضهم  �ضهور� 
�أثناء  �إ�ضابتهم  نتيجة  بالدماء، 
�لعتقال و�لتحقيق، وي�ضمل �لنق�ض 
�لأ�ضياء  �لنظافة  م�ضتلزمات  يف 
كال�ضابون  �لأ�ضا�ضية،  �ليومية 
مثال، مما ي�ضطر �لأ�رسى جمدد� 
ل�رس�ء  �لكانتني  �إىل �لعتماد على 
زيادة  وبالتايل  �لتظيف،  �أدو�ت 
��ضتحقاق مادي �إ�ضايف على كاهل 
تتعمد  كما   ، وعائالتهم  �لأ�رسى 
م�ضلحة �ل�ضجون حرمان �لأ�رسى 
وتنتهج  �لعالج،  من  �ملر�ضى 
�لطبي،  �لإهمال  �ضيا�ضة  بحقهم 
�لكتفاء  بل  �لأدوية،  توفري  وعدم 
ما  )وغالبا  د�ئما  بامل�ضكنات 
يكون �لكمول(، على �لرغم من �أن 
بع�ض �ملعتقلني يعاين من �إ�ضابات 
تعر�ض لها خالل عملية �لعتقال، 
تتعدى  و   ، مزمنة  �أمر��ض  من  �أو 
�لحتالل،  �ضلطات  ممار�ضات 
لت�ضل  �ملتعمد،  �لطبي  �لإهمال 
كحقل  �لأ�رسى  ��ضتخد�م  �إىل 
�لأدوية  لتجريب  طبية،  جتارب 
�لتدريبات  و�إجر�ء  �خلطرية 
طلبة  ل�ضالح  عليهم،  �لطبية 

يخالف  ما  "�لإ�رس�ئيليني"،  �لطب 
�ملو�ثيق و�لأعر�ف �لدولية و�لقيم 

�لإن�ضانية.
�أ�رسى  عميد  هو  "بارود"  �لأ�ضري 
�ل�ضاطئ  و�أقدمهم من خميم  غزة 
منذ  معتقل  وهو  غزة،  غرب 
بال�ضجن  وحمكوم   ،  1991/3/23
م�ضتوطن،  قتل  �ملوؤبد بتهمة 
تنقل  �لطويلة  �لفرتة  هذه  وخالل 
كافة �ضجون �لحتالل، وعزل  بني 
وتوفيت  �ضنو�ت،   10 من  لأكرث 
حتلم  وهى  عامني  قبل  و�لدته 
فقدت  كونها  روؤيته  بلم�ضه  ولي�ض 
�لنظر منذ �ضنو�ت طويلة من طول 
وكانت  �لأ�ضري  جنلها  على  �لبكاء 
 ، ل�ضنو�ت   زيارته  من  حمرومه 
عدد  �رتفع  بارود  وبا�ضت�ضهاد 
�ىل  لي�ضل  �ل�ضهد�ء  �ل�رسى 
�لأ�ضري  �ضحة  �ن   ، )218( �ضهيد 
ب�ضكل  تر�جعت  "بارود"  �ل�ضهيد 
و��ضح بعد �ل�رس�ب �لذى خا�ضه 
فى �ضهر نوفمرب من �لعام �ملا�ضي 
�لكبد  يف  بفريو�ض  ��ضيب  حيث   ،
و�جريت له عملية ��ضتئ�ضال جلزء 
مل   ، �ل�ضجون  �ىل  و�عيد  منه، 

�لالزمة،  �لطبية  �لرعاية  له  تقدم 
وتر�جعت �ضحته كثري�ً ودخل فى 

حالة غيبوبة ثم �رتقى �ضهيد�.
على  مّر  �لذي  �لأ�ضعب  �حلدث 
�لطويلة،  �ضجنه  رحلة  يف  بارود 
مايو  �أيار/  يف  و�لدته  وفاة  هو 
�أم�ضت  2017، عن عمر 85 عاًما، 
ثلثه تقريبًا وهي تنتظر �أن جتتمع 
بابنها بعيًد� عن ق�ضبان �ل�ضجن ، و 
فقد بارود ثمانني باملئة من ب�رسه 
�ملفرت�ض  من  وكان  �ل�ضجن،  يف 
�لدفعة  مع  بارود  �رس�ح  �إطالق 
�لأخرية من قد�مى �لأ�رسى �لذين 
�رس�حهم  باإطالق  �لحتالل  تعهد 
�ملفاو�ضات  �إحياء  �ضفقة  خالل 
�أو�خر عام 2013، �إل �أنه مت تعليق 
ورف�ض  �لدفعة،  تلك  عن  �لإفر�ج 
�لحتالل �إطالق �رس�ح 30 �أ�ضرًي�. 

لقد حق علينا  �أن يفتح هذ� ملف 
خا�ض  ب�ضكل  �ملر�ضى  �ل�رسى 
على  عام  ب�ضكل  ككل  و�ل�رسى 
م�رس�عيه عامليا وعلى �ل�ضعيدين 
كل  يف  و�لقانوين  �لعالمي 
ننتظر  �ن  بدل  �لدولية،  �ملحافل 

�ضهد�ء جدد .

هيئة الأ�ضرى تدعو لدعم ا�ضراب 
الأ�ضرى وخطواتهم الن�ضالية

نادي الأ�سري الفل�سطيني

�ضتة اأ�ضرى يوا�ضلون اإ�ضرابهم عن 
الطعام رف�ضًا لعتقالهم الإداري 

اأقدمهم الأ�ضري داود عدوان

�لأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  دعت 
�ملحافظات  يف  و�ملحررين 
لدعم  �لأحد  �ليوم  �جلنوبية 
وخطو�تهم  �لأ�رسى  ��رس�ب 
�لأ�رسى  �ضيخ  بيت  �لن�ضالية من 
خالل  �ل�ضوبكى  فوؤ�د  �للو�ء 
فعاليات  �عالن  يف  �مل�ضاركة 
�لفل�ضطينى  �لأ�ضري  يوم 
�لوطنية  للقوى  �لأ�رسى  للجنة 
�لوكيل  و�أكد   . و�ل�ضالمية 
�لهيئة  لرئي�ض  �مل�ضاعد 
�لأ�ضتاذ  �لتخ�ض�ضية  لالإد�ر�ت 
خطورة  على  �ملجدلوى  ب�ضام 
�ل�رس�ب  ظل  يف  �ملوقف 
�حلركة  لقياد�ت  �لنخبوى 
 ، �لأ�ضرية  �لفل�ضطينية  �لوطنية 
من  �لأ�رسى  مطالب  وجتاهل 
 ، �ل�ضجون  م�ضلحة  �إد�رة  قبل 
�لفل�ضطينية  �ملوؤ�ض�ضات  ودعا 
�لت�ضامنية  و�لدولية  و�لعربية 

للقيام باأو�ضع حالة ت�ضامن ودعم 
�لتي تقوم بها  �لهجمة  ، يف ظل 
و�أجهزة  �ل�ضجون  م�ضلحة  �إد�رة 
�ل�رس�ئيلية  و�حلكومة  �لأمن 

بحقهم .
فعالية  عن  �ملجدلوى  و�أعلن 
هيئة �لأ�رسى لإحياء يوم �لأ�ضري 
يف  غزة  قطاع  يف  �لفل�ضطيني 
�خلام�ض ع�رس من ني�ضان لتكرمي 
�لعام  طو�ل  �ملحررين  �لأ�رسى 
 2018/4/17 بني  ما  �ملا�ضي 
بح�ضور   ،  2019/4/17 حتى 
�ل�ضخ�ضيات و�ملوؤ�ض�ضات �لعاملة 
و�حلقوقية  �لأ�رسى  جمال  يف 
 ، �لأ�رسى  و�أهايل  و�ملحررين 
للفقر�ت  للتح�ضري  بالإ�ضافة 
�لفنية و�لكلمات �لوطنية بح�ضور 
و�أهايل  �ملحررين  �لأ�رسى 
�لأ�رسى و�ملوؤ�ض�ضات �لعاملة يف 

جمال �لأ�رسى .     

�لفل�ضطيني  �لأ�ضري  نادي  قال 
معتقالت  يف  �أ�رسى  �ضتة  �إن 
يو��ضلون  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل 
�لطعام  عن  �ملفتوح  �إ�رس�بهم 
وهم:  �لإد�ري  لعتقالهم  رف�ضاً 
د�ود عدو�ن، ح�ضام �لرزه، حممد 
ح�ضن  فر�ج،  خالد  طبنجه، 
ولفت  �حلروب.  وعوده  �لعويوي، 
�أقدمهم  �أن  �إىل  �لأ�ضري  نادي 
عاماً(   35( عدو�ن  د�ود  �لأ�ضري 
�لقد�ض  ق�ضاء  �لعيزرية  بلدة  من 
تاريخ  منذ  �لطعام  و�مل�رسب عن 
 ،2019 مار�ض  �آذ�ر/  من  �لأول 
معتقل  زنازين  يف  يقبع  حيث 
�أنه  علماً  �ل�ضحر�وي"،  "�لنقب 
وق�ضى  �أطفال،  �أربعة  وله  متزوج 
ما  �لحتالل  معتقالت  يف  �ضابقاً 
كذلك  �ضنو�ت.  خم�ض  جمموعه 
من  �لرزه  ح�ضام  �لأ�ضري  يو��ضل 
عن  �إ�رس�به  نابل�ض  حمافظة 
�آذ�ر/   19 تاريخ  منذ  �لطعام 
لعتقاله  رف�ضاً   ،2019 مار�ض 
 17 تاريخ  منذ  بد�أ  �لذي  �لإد�ري 
�إىل  يُ�ضار   ،2018 �أبريل  ني�ضان/ 
يف  �ضابقاً  ق�ضى  �لرزه  �لأ�ضري  �أن 
جمموعه  ما  �لحتالل  معتقالت 
يف  عاماً   )11( منهم  عاماً   )18(
�ليوم  ويقبع  �لإد�ري،  �لعتقال 
علماً  "�ي�ضل"،  معتقل  عزل  يف 
�لرزه  بدر  وهو  �أ�ضري  جنل  له  �أن 

ويو��ضل  كما  موقوفاً.  يز�ل  وما 
عاماً(   38( طبنجه  حممد  �لأ�ضري 
�لطعام  عن  �إ�رس�به  نابل�ض  من 
منذ �خلام�ض و�لع�رسين من �آذ�ر/ 
مار�ض 2019، علماً �أنه معتقل منذ 
28 حزير�ن/ يونيو 2018 ويقبع يف 
وهو  �ل�ضحر�وي"،  "�لنقب  معتقل 
متزوج و�أب لطفلني. ومن بيت حلم 
�أعلن �لأ�ضري خالد فر�ج )31 عاماً( 
عن  �إ�رس�به  �لدهي�ضة  خميم  من 
�لطعام منذ ع�رسة �أيام، كذلك �ضد 
�عتقاله �لإد�ري، وهو معتقل منذ 
23 كانون �لثاين/ يناير 2018، ويقبع 
�ل�ضحر�وي".  "�لنقب  معتقل  يف 
�أعلن  �خلليل  حمافظة  ومن 
وعوده  �لعويوي،  ح�ضن  �لأ�ضري�ن 
عن  �ملفتوح  �إ�رس�بهما  �حلروب 
�عتقالهما  على  �حتجاجاً  �لطعام 
�إىل  �لأ�ضري  نادي  ولفت  �لإد�ري، 
وهو  عاماً(   32( عوده  �لأ�ضري  �أن 
�ضهر  منذ  ومعتقل  دور�  بلدة  من 
كانون �لأول/ دي�ضمرب 2018 ويقبع 
�ل�ضحر�وي"  "�لنقب  معتقل  يف 
�أما �لأ�ضري  �أطفال.  �أب ل�ضتة  وهو 
�لعويوي )35 عاماً( معتقل منذ 15 
وهو   ،2019 يناير  �لثاين/  كانون 
يقبع  و�أي�ضاً  �أطفال،  لثالثة  �أب 
�ل�ضحر�وي"،  "�لنقب  معتقل  يف 
وق�ضى �ضابقاً �ضنو�ت يف معتقالت 

�لحتالل.
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 اعتقال الن�ساء والأطفال

اأن االحتالل  "االأ�شقر" اإىل  واأ�شار 
ا�شتهداف  املا�شي  ال�شهر  وا�شل 
القا�رصين  واالأطفال  الن�شاء 
حيث  واال�شتدعاء  باالعتقال 
اعتقال  حالة  املركز)62(  ر�شد 
زين   " الطفل  اأ�شغرهم  الأطفال، 
والذى  �شنوات   7 ادري�س"  ا�رصف 
ف�شله  داخل  من  اعتقاله  مت 
جابر  زياد  مدر�شة  اقتحام  بعد 
االبتدائية ومت اطالق �رصاحه بعد 
�شاعات من التحقيق، كذلك الطفل 
"حممد ابو م�شلم" 8 �شنوات  من 
املركز  ر�شد  بينما  البرية.  مدينة 
ت�شاعد يف اعتقال الن�شاء وو�شلت 
من  غالبيتهن  حالة   )27( اىل 
يف  تواجدهن  خالل  املقد�شيات 
وقد  املبارك،  االق�شى  امل�شجد 
ب�رصط  جميعاً  عنهن  االفراج  مت 
لفرتات  االق�شى  عن  االإبعاد 
الدكتورة  اعتقل  بينما   ، خمتلفة 
حاجز  على   " ال�شالميه  "�شوزان 
�رصاحها  واأطلق  قفي�شه  عماره 
بعد التحقيق، و املواطنة " اإ�رصاء 
االإبراهيمي  امل�شجد  قرب  طه" 
يف اخلليل بتهمة كتابة من�شور على 

مواقع التوا�شل االجتماعي .

"�شبحة  ال�شيدة  اعتقل  فيما 
االأ�شري  زوجة  وهى   خمامرة" 
اخلليل،  من  عرام"   اأبو  "خليل 
اأثناء زيارتها له يف �شجن "جلبوع"، 
املوؤبد،  بال�شجن  حمكوم  وهو 
ا�شافة اىل والده اال�شري " حمدي 
لزيارته  توجهها  خالل  رمانة" 
اعتقلت  كذلك   . النقب  �شجن  يف 
وهى   الطحان"  "اأمل  ال�شيدة 
"طارق  االأ�شري  املحامي  زوجة 
ونقلها  اهلل،  رام  من  برغوث" 
بهدف   ، امل�شكوبية  مركز  اىل 
االعرتافات  النتزاع  عليه  ال�شغط 
بعد  �رصاحها  واطلق  عنوة،  منه 
 16( غيث"  "والء  والفتاة   ، ا�شبوع 
االإبراهيمي  امل�شجد  قرب  عاماً( 
اعتقال  اىل  ا�شافة  باخلليل. 
امل�شنة  احلاجة" فوزية مراعبة" 
ثلث  كفر  قرية  من  عاماً(   71(
مركز  اإىل  ونقلها   قلقيلية،  ق�شاء 
تعانى  انها  رغم  "اجللمة"  حتقيق 
من ال�شكري وال�شغط، و�شعف يف 
ع�شلة القلب، و�شعوبة يف التنف�س  
فيما  يومني،  بعد  �رصاحها  واطلق 
�شائدة   " اجلامعية  الطالبة  اأبعد  
اأ�شهر عن جامعة  زعارير" مدة 4 
وابعد   ، بها  تدر�س  التى  بريزيت 
�شهرا   " طوطح  عال   " الطالبة 

واحدا عن جامعة بريزيت؛ بحجة 
ن�شاطهما يف العمل الطالبي.

اأق�سى ال�سهور

ال�شهر  باأن  "االأ�شقر"  واعترب 
ال�شهور  اأق�شى  من  كان  املا�شي 
�شجن  يف  وحتديداً  االأ�رصى  على 
النقب ، حيث ا�شتمر االحتالل يف 
م�رصوع تركيب اجهزة الت�شوي�س ، 
والتنكيل باالأ�رصى االمر الذى دفع  
و"ا�شالم  �شامل"  "عدى  االأ�شريين 
عملية  تنفيذ  على   و�شاحى"، 
�شابطني  ا�شابه  اىل  اأدت  طعن  
على   االحتالل  نفذ  وقد  بجراح. 
غري  وح�شية  تنكيل  عملية  اثرها 
ا�شيب    3 ق�شم  يف  م�شبوقة، 
بع�شها  بجروح  اأ�شري   120 خاللها 
بعد  متو�شطة،  واخرى  خطرية 
اطالق النار والر�شا�س املطاطي 
االحتالل  ورف�س  ال�شام،  والغاز 
تقدمي العالج الالزم لهم، وابقاهم 
اغطيه  اأو  مالب�س  دون  مقيدين 
كل  و�شحب  كاملني،  يومني  ملدة 
الق�شم.  من  االأ�رصى  اأغرا�س 
جماعي  عزل  االحتالل  وفر�س 
الدخول  اأ�رصى ق�شم 3 ومنع  على 
واخلروج من الق�شم وحرم االأ�رصى 

عليهم  فر�س  كما  الزيارة،   من 
اىل  و�شلت  باهظة  غرامات 
نقل  وقد  �شيكل،  مليون  ن�شف 
فقط  االأ�رصى  من   9 االحتالل 
اىل  واأعادهم  امل�شت�شفيات  اىل 
ال�شجن يف اليوم التايل، وقام بعزل 
منفذي الطعن، بينما مل يقدم اأي 
امل�شابني  لباقي  العالج  من  نوع 
ا�شابه بع�شهم بجراح �شعبة  رغم 
اخلا�شة  الوحدات  نفذت  كذلك   .
اأ�رصى  بحق  وا�شعة  قمع  حملة 
ق�شم 1 ب�شجن رميون، بعد تركيب 
واعتدت  بداخله،  ت�شوي�س  اأجهزة 
على االأ�رصى بال�رصب ، االمر الذى 
دفاعاً  الغرف  احراق  اىل  دفعهم 
االأ�رصى  اأعلن  وقد   . انف�شهم  عن 
يف  التنظيمية  الهيئات  حل  عن 
ونفذوا   ، االربعة  اجلنوب  �شجون 
على  احتجاجية  خطوات  عدة 
 . لها  يتعر�شون  التي  االنتهاكات 
ال�شجون قراراً  واأ�شدرت م�شلحة 
ظلماً  مبنع اال�رصى يف النقب من 
اداء �شالة اجلمعة ب�شكل جماعي 
هو  كما  االأق�شام  �شاحات  فى 
معمول به منذ ع�رصات ال�شنني، .

القرارات الإدارية

�شلطات  باأن  "االأ�شقر"  وبني 
اذار/ خالل  وا�شلت  االحتالل 

االدارية  القرارات  اإ�شدار  مار�س 
حيث  الفل�شطينيني،  االأ�رصى  بحق 
ال�شورية  اأ�شدرت حماكم االحتالل 
)55( قرار اإداري، منهم )21( قرارا 
جديدا للمرة االأوىل غالبيتهم اأ�رصى 
حمررين اعيد اعتقالهم مرة اأخرى 
وفر�س عليهم االإداري، و)34( قراراً 

بتجديد الفرتات االعتقالية الأ�رصى 
اإداريني ملرات جديدة، تراوحت ما 
ومن  اأ�شهر.  �شتة  اإىل  �شهرين  بني 
القيادي  االإداري  لهم  جدد  من  بني 
حممد  جمال   " ال�شيخ  حما�س  يف 
البرية،   مدينة  يف  عام   56 الطويل 
تهمه  دون  الثالثة  للمرة  له  وجدد 
�شجون  يف  عاماً   13 ام�شى  وكان   ،

االحتالل .

اأكد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات باأن �سلطات الحتالل وا�سلت خالل ال�سهر املا�سي من عمليات العتقال التع�سفية بحق اأبناء �سعبنا بكافة �سرائحه، حيث ر�سد املركز يف تقريره ال�سهري 
)390( حالة اعتقال خالل اذار من بينهم )62( طفاًل قا�سراً، و)27( �سيدة وفتاة، و�سعد الحتالل من عمليات القمع لالأ�سرى بحيث ا�سيب الع�سرات منهم بجراح . واأو�سح "الباحث "ريا�ض 

الأ�سقر" الناطق الإعالمي للمركز باأن التقرير ر�سد )27( حالة اعتقال ملواطنني من قطاع غزة، )8( منهم �سيادين مت اعتقالهم بعد اطالق النار عليهم خالل ممار�سة عملهم قباله �سواطئ 
القطاع،  ا�سافة اىل اعتقال )19( من ال�سبان خالل اجتيازهم ال�سلك الفا�سل �سرق القطاع بينهم طفلني من املنطقة اجلنوبية للقطاع. وقال "الأ�سقر" باأن قوات الحتالل اأعادت اعتقال  النائب 

يف املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني ال�سيخ  " حممد حممود اأبو طري " 67عام بعد اقتحام منزله مبدينة البرية ، حيث يقيم هناك منذ ابعاده عن القد�ض قبل 9 �سنوات، علمًا بانه ام�سى ما يزيد عن 
33 عامًا من عمره متنقاًل بني �سجون الحتالل،  واأبعد عن م�سقط راأ�سه مبدينة القد�ض اإىل مدينة رام اهلل بقرار وزير داخلية الحتالل عام 2010  2010/10/8 ، و �سحب القامة "الهوية" .

مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

390  حالة اعتقال خالل اأذار بينهم 27 �سيدة و62 طفاًل

يق�سي حكما بال�سجن ملدة 20 عاما

الأ�سري املقد�سي �سادي �سرفا يدخل عامه الإعتقايل األ 18
�شادي  املقد�شي  االأ�شري  دخل 
 42( �رصفا  اأحمد  رجائي"  "حممد 
ال�شبت  اليوم  اجلوز  واد  من  عام( 
على  ع�رص  الثامن  االإعتقايل  عامه 
التوايل داخل �شجون االإحتالل. وكان 
بتاريخ 2002/4/6  اإعتقل  �شادي قد 

بعد رحلة ن�شالية حافلة، و مطاردة 
اأكرث من  اإ�شتمرت  من قبل االإحتالل 
املحكمة  عليه  حكمت  وقد  عام، 
عاما،   20 مدة  بال�شجن  االإحتاللية 
للجبهة  باالإنتماء  اأدانته  اأن  بعد 
ال�شعبية لتحرير فل�شطني و م�شاركته 

ويعترب  فعاليات  و  ن�شاطات  عدة  يف 
على  املميزين  االأ�رصى  من  �شادي 
كافة ال�شعد، و ميتلك �شبكة عالقات 
من جميع  و  االأ�رصى  كافة  مع  كبرية 
يف  �شارك  ان  له  و�شبق  التنظيمات، 
حرب االأمعاء اخلاوية اأكرث من مرة، 

وقد تنقل يف معظم ال�شجون و يقبع 
حاليا يف �شجن هدارمي. مترد �شادي 
طفال  كان  اأن  منذ  االإحتالل  على 
�شغريا، ف�شارك الكبار يف املواجهة، 
واأم�شى  قا�رص،  طفل  وهو  واإعتقل 
�شجن  داخل  ن�شف  و  عام  مدة 

من  كغرية  �شادي  يعاين  الدامون. 
االأ�رصى من االإهمال الطبي املنظم 
االإحتالل،  �شلطات  متار�شه  الذي 
املنا�شب  العالج  تلقي  من  ومتنعه 
يف  م�شاكل  من  يعاين  فهو  لعينه، 
للمتابعة  ما�شة  وبحاجة  القرنية، 

على  �شادي  يواظب  احلثيثة.  الطبية 
يف  جنح  فقد  التعليمية،  م�شريته 
اإمتحان التوجيهي مرتني، ودر�س يف 
وان�شم   ، املفتوحة  العربية  اجلامعة 
اجتاز  و  العربية  اجلامعات  الإحدى 

العديد من الدورات املهمة.

املنظمة التون�سية ملناه�سة التعذيب بـــــيان ت�سامن مع الأ�سرى الفل�سطنيني
املعتقالت  عديد  ت�شهد  مدة  منذ 
اآالف  بها  يوجد  التي  ال�شهيونية 
حركات  الفل�شطنيني  اال�رصى 
�شاملة  واإ�رصابات  احتجاج 
احتجاجا على قيام قوات االحتالل 
ت�شوي�س على مقربة  اجهزة  بن�شب 

اجهزة  وهي  االأ�رصى  غرف  من 
ويوؤدي  ال�شحة  على  خطرية 
ال�رصع  من  حاالت  اىل  ت�شغيلها 
وتاأثريات  ال�شمع  يف  وا�شطرابات 
على النوم وت�شارع يف دقات القلب. 
هذه  االحتالل  قوات  وتواجه 

االحتجاجات بالعنف واالقتحامات 
واإطالق الر�شا�س احلي واملطاطي 
من  وغريها  الغاز  وقنابل  والر�س 
لذلك  ونتيجة  الهمجية.  اال�شاليب 
بك�شور  اال�رصى  ع�رصات  ا�شيب 
اخلطورة  متفاوتة  بدنية  واأ�رصار 

منهم  العديد  نقل  ا�شتدعى  مما 
ذلك  بعد  واعادتهم  امل�شايف  اىل 
ظروف  يف  ابقائهم  مع  مقيدين 
قا�شية وغري ان�شانية رغم جروحهم 
احلركات  تلك  �شجلت  وا�شاباتهم. 
و"النقب"  رميون"   " مبعتقالت 

ونفذ  وغريها.  و"جمدو"  و"عوفر" 
ن�شالية  خطوات  �شل�شلة  اال�رصى 
متثلت   2019 العام  بداية  منذ 
التمثيلية  التنظيمات  بحل  خا�شة 
واعالن  املعتقالت  من  عدد  يف 
ال�شامل.  الع�شيان واال�شتنفار  حالة 

وكرّد فعل عمدت �شلطات االحتالل 
العنف  ممار�شات  اىل  باال�شافة 
من  اال�رصى  حرمان  اىل  والقمع 
املقتنيات  وم�شادرة  االهل  زيارة 
التو�شل  ومنع  واالغطية  وااللب�شة 

بني االق�شام.
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عي�شة ق.

يف ظل ا�صتهداف النادي العا�صمي 
تتويجا  الأندية  اأكرث  ركب  بلوغ 
الثامنة  الكاأ�س  واإحراز  باللقب 
�صباب  ي�صعى  بينما  تاريخه،  يف 
لأول  اللقب  اإحراز  ق�صنطينة 
توج  الذي  وهو  تاريخه  يف  مرة 
يف  مرتني  الوطنية  البطولة  بلقب 

م�صواره.
بينما يالقي �صاحب الرقم القيا�صي 

وفاق  باملناف�صة  الألقاب  يف عدد 
بجاية  �صبيبة  مناف�صه  �صطيف 
والذي يلتقي معه ذهابا على ملعب 
الثامن ماي يف �صطيف بينما تلعب 
»الوحدة  مبلعب  العودة  مقابلة 
املغاربية« يف بجاية، حيث لن تقل 
يف  �صابقتها  عن  اإثارة  املواجهة 
ظل رغبة ت�صكيلة اأبناء احلماديني 
طريقه  من  القوي  مناف�صه  اإزاحة 
نحو اإحراز لقب الكاأ�س الثانية يف 
م�صواره، اإل اأن املاأمورية لن تكون 

الفوارة«  »عني  اأبناء  اأمام  �صهلة 
الذين ي�صعون اإىل النفراد بالرقم 
ال�صيدة  األقاب  لعدد  القيا�صي 
التا�صعة  الكاأ�س  واإحارز  الكاأ�س 
والذي  ال�صطايفية  م�صوار  يف 
يتقا�صمونه يف الوقت الراهن رفقة 
ومولودية  العا�صمة  احتاد  فريقي 
اجلزائر بثمانية األقاب لكل فريق. 
الدور  مباريات  جتري  لالإ�صارة 
و23   16 يومي  الذهبي  املربع 

اأفريل املقبل.

�سدام بني الكحلة وبجاية ال�سيا�سي واأبناء العقيبةالدور ن�شف الث�ين لك�أ�س اجلمهورية
اأ�شفرت عملية �شحب القرعة املتعلقة ب�لدور ن�شف النه�ئي من من�ف�شة ك�أ�س 

اجلمهورية عن مواجهتني قمة يف الإث�رة والت�شويق واللت�ن تلعب�ن على �شكل ذه�ب 
واإي�ب، حيث ت�شدرت القمة املواجهة املرتقبة بني فريقي �شب�ب ق�شنطينة و�شب�ب 
بلوزداد واللذان �شوف يلتقي�ن ذه�ب� يف ملعب ال�شهيد حمالوي واإي�ب� على ملعب 20 

اأوت ب�لع��شمة، اأين ي�شتهدف كل فريق ك�شب ت�أ�شرية الت�أهل وتن�شيط نه�ئي ال�شيدة 
الك�أ�س يف مواجهة ينتظر ان تعرف اإث�رة كبرية على اأر�شية امليدان 

مولودية اجلزائر / 
مولودية وهران اليوم 

ابتداء من 17:45

العميد لالقرتاب 
من البوديوم 

واحلمراوة 
لالبتعاد عن 

منطقة اخلطر
يلتقي م�صاء اليوم فريقي مولودية 
على  وهران  ومولودية  اجلزائر 
ملعب 5 جويلية يف مباراة تندرج 
املتاأخر  اللقاء  ت�صوية  �صمن 
الرابطة  من   22 اجلولة  عن 
املحرتفة الأوىل، ويدخل لعبو 
النادي العا�صمي اأر�صية امليدان 
تعرث  وتدارك  الفوز  عن  بحثا 
الداربي  يف  املن�رصمة  اجلولة 
باجلار  جمعهم  الذي  العا�صمي 
اجلولة  �صمن  داي  ح�صني  ن�رص 
اأين  الوطنية،  البطولة  من   25
فر�صة  العا�صمي  النادي  فّوت 
اللتحاق  اأجل  من  ثمينة 
وبالتايل  املقدمة،  بكوكبة 
ت�رص  »العميد«  ت�صكيلة  فاإن 
خالل  من  مو�صمها  اإنقاذ  على 
النقاط  من  عدد  باأكرب  الفوز 
»البوديوم«  يف  املو�صم  واإنهاء 
املو�صم  قارية  م�صاركة  ل�صمان 
فاإن  الغر�س  ولهذا  املقبل، 
خمازين  حممد  املدرب  اأ�صبال 
اأن�صارهم  تعوي�س  على  ي�رصون 
هزمية الن�رصية والت�صالح معهم 
مولودية  اأمام  الثالث  بالنقاط 
النت�صار  واأن  خا�صة  وهران، 
»العميد«  لت�صكيلة  ي�صمح 
الرابع على  اإىل املركز  الرتقاء 
واحدة  نقطة  بعد  وعلى  انفراد 
بارادو  اأمام  الثالث  املركز  عن 
�صبيبة  الو�صيف  عن  ونقطتني 
اأمام  خيار  ل  وبالتايل  القبائل، 
الالعبني من اأجل ا�صتعادة الثقة 

�صوى اإحراز الفوز اليوم.
وتعرف ت�صكيلة النادي العا�صمي 
والتي  عدة غيابات يف �صفوفها 
ت�صع الطاقم اأمام ماأزق حقيقي 
تاأكد  اأين  البدائل،  عن  للبحث 
دبكة  بن  ال�صباعي  م�صاركة  عم 
العقوبة،  ب�صبب  علجية  وبن 
�صويبع  عزي،  حا�صي،  ح�صود، 
اإ�صابات  الذين يعانون  ودرارجة 
لعبون  يتواجد  بينما  متفاوتة، 
اللعب  بعدم  مهددون  اآخرون 
ب�صب الإ�صابة يف �صورة كني�س، 

عرو�س، بالغ ولعمارة.
مولودية  يتنقل  املقابل،  يف 
عن  بحثا  العا�صمة  اإىل  وهران 
اإىل  ايجابية  بنتيجة  العودة 
منطقة  عن  والبتعاد  الديار 
تف�صله  ل  واأنه  خا�صة  اخلطر 
بال�صقوط  املهددين  ثالث  عن 
وبالتايل  فح�صب،  نقطتني  �صوى 
الفرن�صي  املدرب  اأ�صبال  يجد 
جون مي�صال كفايل اأنف�صهم اأمام 
التعرث واخل�صارة  �رصورة تفادي 
يف العا�صمة لتفادي اأي مفاجاآت 
غري �صارة، خا�صة يف ظل تعقد 
ح�صابات البقاء بني الأندية التي 
اإىل  ال�صقوط  تفادي  على  تلعب 

الرابطة الثانية.
عي�شة ق.

دف�ع ت�جن�نت / �شب�ب بلوزداد اليوم ابتداء من 18:00

قّمة ملتهبة بتاجنانت لل�سراع على البقاء

يحت�صن ملعب �صماعيل جلوة مباراة 
فريقي  جتمع  والتي  الرتتيب  ذيل 
بلوزداد  و�صباب  تاجنانت  دفاع 
عن  املتاخر  اللقاء  ت�صوية  �صمن 
الرابطة املحرتفة  19 من  اجلولة 
الفريقني على  ي�صارع  اأين  الأوىل، 
دفاع  ي�صعى  حيث  البقاء،  حتقيق 
النقاط  عن  البحث  اإىل  تاجنانت 
خالل  ال�صتفاقة  وتاأكيد  الثالث 
مل  الذي  وهو  الأخرية  املباريات 
ينهزم يف اجلولت الثالث الأخرية، 
الفريق  يدخل  الغر�س  ولهذا 

من  مرتفعة  مبعنويات  املحلي 
الدرب  نف�س  على  املوا�صلة  اأجل 
التوايل،  على  الثاين  فوز  وحتقيق 
»الديارتي«  ت�صكيلة  واأن  خا�صة 
تعول على ا�صتغالل عاملي الأر�س 
الأهم  حتقيق  اأجل  من  واجلمهور 
نتيجة  يف  �صقوط  اأي  وتفادي 
يف  بالغرق  النادي  تهدد  �صلبية 
اأين ميلك املحليون  ذيل الرتتيب، 
فر�صة ثمينة من اأجل البتعاد عن 
الفارق  وتو�صيع  املوؤخرة  اأندية 
�صباب  ي�صعى  املقابل،  يف  عنها. 

بلوزداد اإىل العودة بنتيجة ايجابية 
من تنقل تاجنانت وذلك من خالل 
ت�صجيل  وموا�صلة  الهزمية  تفادي 
يحقق  والذي  ايجابية،  نتائج 
الن�صف الثاين من املو�صم اجلاري 
بطريقة مثالية، خا�صة واأن اأ�صبال 
مل  عمراين  القادر  عبد  املدرب 
جولت  ثماين  اآخر  يف  ينهزموا 
والفر�صة  الوطنية،  البطولة  من 
مواتية من اجل التاأكيد عرب تدعيم 

الر�صيد بثالث نقاط ثمينة.
ع.ق.

بطولة البحر البي�س املتو�شط للك�راتي

�سبع ميداليات للجزائر 
واحدة منها ذهبية

 اأهدت م�صارعة الكاراتي دو، ريان 
امليداليتني  اجلزائر  �صالكجي، 
بطولة  يف  ال�صابعة  و  ال�صاد�صة 
)ا�صبال،  املتو�صط  البي�س  البحر 
حاليا  التي جتري  واآمال(  اوا�صط 
باأنطاليا )تركيا(، بافتكاكها الربونز 
يف الكاتا و الكوميتي الأحد خالل 
ان  الثاين.و�صبق  اليوم  مناف�صات  
اجلزائرية  اليوم،  �صبيحة  ح�صلت 
على  اللطيف  عبد  امرية  الخرى 
اقل  فئة  عند  الف�صية  امليدالية 

ميدالية  ن�صيان  دون  كلغ،   61 من 
املعدن النفي�س التي توج بها رامي 
الول  اليوم  كلغ( يف   55-( عماري 
اي�صا  عرفت  والتي  ال�صبت،  اأم�س 
نيل مواطنيه ياني�س حال�صة )-51 
 76-( زيتوين  الدين  وبهاء  كلغ( 
كلغ( ميداليتني ف�صيتني.كما تدعم 
امليداليات  من  اجلزائر  ر�صيد 
بربونزية اخرى خالل اليوم الول 
من اجناز ياني�س تا�س )-55 كلغ(.
وك�لت

ال�شب�حة

 اجلزائر تفر�ض ح�سورها 
يف الهيئات الدولية  

اجلزائرية  ال�صباحة  اأ�صحت 
لدى  حمرتمة  مكانة  تكت�صب 
الهيئات الدولية �صيما من خالل 
لل�صباحة  الدويل  الحتاد  اإدراج 
لبطولة اجلزائر املفتوحة داخل 
موؤهلة  كمناف�صة  الكبري  احلو�س 
اإىل اأوملبياد طوكيو 2020، عالوة 
جزائريني  اأع�صاء  اكت�صاب  على 
ملقاعد �صمن الهيئات الإقليمية، 
لالخت�صا�س،  والعاملية  القارية 
من  �صباحني  تكوين  انتظار  يف 
يف  مرة  ولأول  العايل،  امل�صتوى 
تاريخ ال�صباحة الوطنية، �صت�صكل 
من  ال�صيفية  اجلزائر  بطولة 
املقبل  جويلية   3 اإىل  جوان   29
حمطة تاأهيلية ل�صباحي املنتخب 
العامل،  �صباحي  وكذا  اجلزائري 
الأدنى  احلد  حتقيق  اأجل  من 
اأوملبياد  اإىل  املوؤهلني  و«ب«  »اأ« 
�صجلتها  بعدما  اليابانية،  طوكيو 

»فينا« �صمن برناجمها ال�صنوي.
الحتادية  رئي�س  وك�صف 
حممد  لل�صباحة  اجلزائرية 
اأن تنظيم الن�صخة  حكيم بوغادو 
املفتوحة  اإفريقيا  لبطولة   13
الفارط  �صبتمرب  �صهر  لل�صباحة 
باجلزائر كان له الأثر الإيجابي، 
ف�صال عن اأهمية م�صبح املركب 
بو�صياف«  »حممد  الأوملبي 
الذي متت اإعادة تهيئته مبنا�صبة 
الثالثة  للطبعة  اجلزائر  احت�صان 
يف  لل�صباب  الإفريقية  لالألعاب 
العتاد  اإىل  بالإ�صافة   ،2018
باملنا�صبة  املقتنى  اجلديد 
واملعتمد دوليا، وقال: »هذه من 
يف  �صاهمت  التي  العوامل  بني 
لل�صباحة،  الدويل  الحتاد  قرار 
التنظيم اجليد لفعاليات البطولة 
التجهيزات  وكذا  الإفريقية 
امل�صبح  اكت�صبها  التي  التقنية 
معتمدا  اأ�صبح  الذي  الأوملبي 
للعبة،  الدويل  من طرف الحتاد 
اجلزائر  طلب  قبول  يف  �صاهم 
ال�صيفية  البطولة  لت�صنيف 

املفتوحة �صمن برنامج فينا«.و

اجلزائرية  الإطارات  ومتكنت   
يف ال�صنوات الأخرية من افتكاك 
خمتلف  �صمن  منا�صب  عدة 
الهيئات اجلهوية والدولية، وهذا 
التي  املرموقة  املكانة  يثبت  ما 
عرب  اجلزائرية  ال�صباحة  نالتها 
التقنيني،  امل�صريين،  كفاءة 
احلكام والأطباء وذلك يف انتظار 
تكوين اأبطال عامليني و احت�صان 
مناف�صات كربى، وعلى امل�صتوى 
الأ�صبق  الرئي�س  ي�صغل  القاري، 
اأحمد  اجلزائرية  لالحتادية 
�صباراكا ع�صوية املكتب التنفيذي 
لل�صباحة  الإفريقي  لالحتاد 
حممد  الربوفي�صور  ويرتاأ�س 
الطبية  اللجنة  �رصيف،  يحيى 
لذات الهيئة، زيادة على ع�صويته 
يف جلنة الطب الريا�صي لالحتاد 
اإىل  بالإ�صافة  لل�صباحة،  الدويل 
ع�صوية الأ�صتاذ فريد بن بلقا�صم 
املن�صطات  مكافحة  جلنة  يف 

»للفينا«.
تقنيني  �صتة  تواجد  على  ناهيك 
خمتلف  يف  كاأع�صاء  جزائريني 
القارية،  للهيئة  الفنية  اللجان 
ع�صلوم  بابراهيم  الأمر  ويتعلق 
الدين  بدر  امل�صابقات،  جلنة 
حممد  املاء،  كرة  بوقزوحة 
حممد  الغط�س،  �صالح  ر�صوان 
جالل )ل�صباحة املتزامنة الفنية، 
و  احلرة  املياه  مراد  ريا�س 
اأما  الأ�صاتذة،  جلنة  يخلف  علي 
ي�صغل  الإقليمي،  امل�صتوى  على 
رئي�س  نائب  من�صب  يخلف  علي 
من  لل�صباحة،  العربي  الحتاد 
اإعادة  اإىل  بوغادو  بادر  جهته 
تفعيل الحتاد املغاربي لل�صباحة 
 15 من  لأكرث  دام  جتميد  بعد 
للهيئة  كرئي�س  انتخابه  �صنة ومت 
وتعيني  �صنوات  اأربع  تدوم  لعهدة 
عاما،  اأمينا  زروق  بن  جعفر 
الأع�صاء  الدول  اجتماع  عقب 
الإفريقية  البطولة  هام�س  على 

اجلزائر-2018.
وك�لت
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  عي�شة ق.

الأمر  �سيرتك  اأنه  ا�ستطرد  لكنه 
من  والتاريخ  املنا�سب  الوقت  اإىل 
كانت  التي  الأ�سباب  �سيك�سف 
اإىل خروجه  ال�سبب لرحيله، ومّلح 
ما  كل  يف�سح  بت�رصيحات  لحقا 
وي�سع  الفرتة  تلك  يف  له  حدث 
اجلميع يف ال�سورة. اأو�سح �ساحب 
موقع  مع  حوار  يف  العايل  الكعب 
الوطني  املنتخب  اأن  »كووورة« 
التناف�س  اأجل  من  حظوظا  ميلك 
اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  التتويج  على 
ال�سائفة  تنظيمها  يجري  التي 
اأ�ساف يف  املقبلة يف م�رص، لكنه 
نف�س الوقت اأن املاأمورية �ستكون 
�سعبة على اأ�سبال الناخب الوطني 
جمال بلما�سي الذين يف ظل عدم 

خارج  �سابقا  باللقب  تتويجهم 
ال�سمراء،  القارة  ويف  القواعد 
قوية  منتخبات  تواجد  جانب  اإىل 
منتخبات  �سورة  يف  املناف�سة  يف 
املغرب،  ديفوار،  كوت  الكامرون، 
تون�س وم�رص هذه الأخرية ر�سحها 
باللقب  التتويج  اإىل  املتحدث 
تلعب  الفراعنة  ت�سكيلة  باعتبار 

على اأر�سها وبني جمهورها.
ولعب  مواطنه  ماجر  جتاهل 
حمرز  ريا�س  الوطنية  الت�سكيلة 
الدويل  باعتبار  اأجزم  بعدما 
اأف�سل  �سالح  حممد  امل�رصي 
احلايل،  الوقت  يف  عربي  لعب 
يف  اأداء  يقدم  اأنه  مو�سحا 
ليفربول  ناديه  مع  امل�ستوى 
م�رص،  بالده  ومنتخب  الجنليزي 
الراحل  منف�سل  �سياق  يف  واعترب 

عبد احلميد كرمايل اأف�سل مدرب 
الكروي  م�سواره  يف  معه  عمل 
يف  ووالدا  مدربا  اعتربه  والذي 
بينما اعترب احلاري  الوقت،  نف�س 
من  الأف�سل  �سوماخر  الأملاين 
الذين واجههم يف م�سواره الكروي 
مونديال  يف  هدفا  عليه  و�سجل 
اأف�سل  بريجل  اختار  بينما   ،1982
مدافع واجهه يف م�سريته، اأما عن 
فقد  م�سواره  يف  الأهداف  اأجمل 
اختار هدفه مع املنتخب الوطني 
يف �سباك اأملانيا وهدفه مع ناديه 
بورتو الربتغايل اأمام بايرن ميونيخ 

يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

اأتوقع مباراة قوية 
بني براهيمي و�شالح 

واأمتنى تتويج احدهما 
بال�شومبيونزليغ 

ح�سني  ن�رص  نادي  خريج  وو�سف 
بني  اليوم  املنتظر  اللقاء  داي 
وبورتو  الجنليزي  ليفربول 
دوري  نهائي  ربع  يف  الربتغايل 
قويا  �رصاعا  اأوروبا  اأبطال 
اجلزائري  الدويل  بني  �سيجمع 
يا�سني براهيمي والدويل امل�رصي 
اأنهما  �سدد  اأين  �سالح،  حممد 
يقدمان مردودا جيدا مع ناديهما 
كبرية،  مباراة  لتقدمي  ومر�سحان 
تر�سيح  يف  احل�سم  ماجر  ورف�س 
نهائي  ن�سف  لبلوغ  اأحدهما 
متنى  لكنه  الأوروبية  املناف�سة 
الأوروبي  باللقب  اأحدهما  تتويج 

مثلما حدث معه يف العام 1987.

جتاهل حمرز واختار �شالح الأف�شل عربيا

ماجر: لن اأحتدث الآن عن مغادرتي للخ�صر والتتويج بالكان �صعب
.         طريقة مغادرتي للخ�صر الأ�صواأ يف م�صواري الكروي

الطاقم الفني لحتاد العا�شمة يح�شر حدو�ش 
ملرافقة بن يحي يف املحور

الأن�صار يرف�صون عودة 
�صافعي وي�صرون على طرده

الدورة الدولية لالأوا�شط

ريحان يواجه مناف�س 
فرن�صي يف الدور الأول

احتاد  فريق  اأن�سار  يرف�س 
الفريق  لعب  عودة  العا�سمة 
�سفوف  اإىل  �سافعي  فاروق 
مقاطعته  بعد  جمددا  الت�سكيلة 
�سمن  بلوزداد  �سباب  ملقابلة 
الرابطة  من  املن�رصمة  اجلولة 
والتي  القدم،  لكرة  املحرتفة 
الفريق  على  بال�سلب  اأثرت 
خا�سة بعد الإحباط الذي واجه 
للقاء  انهزموا  الذين  الالعبني 
الأمر  هذا  التوايل،  على  الثالث 
العا�سمي  النادي  باإدارة  دفع 
احل�سة  من  املعني  طرد  اإىل 
زمالئه  خا�سها  التي  التدريبية 
ح�رص  بعدما  اأم�س  اأول  م�ساء 
العودة  اجل  من  الريا�سي  بالزي 
مع  طبيعية  ب�سورة  وااندماج 
زمالئه اإل اأن الإدارة كان لها راأي 
للفريق  العام  الأمني  وقام  اآخر 
امتثل  اأين  التدريبات  من  بطرده 
التاديبي يف  اأمام املجل�س  اأم�س 
انتظار العقوبة التي �سوف ت�سلّط 
يجمع  ال�سدد  هذا  ويف  عليه، 

والأحمر  الأ�سود  اللونني  ع�ساق 
الفريق  عن  �سافعي  طرد  على 
ورف�س عودته جمددا اإىل �سفوف 
خا�سة  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة 
ترويجها  مت  التي  الأخبار  بعد 
مع  عقد  توقيع  على  باإقدامه 
اجلزائر  مولودية  اجلار  الفريق 
من  وقدم  �سفوفه  يف  ن�ساأ  الذي 
العا�سمة.  احتاد  اإىل  �سفوفه 
للمواجهات  التح�سري  �سياق  ويف 
الكروي  املو�سم  عن  املتبقية 
الفني  الطاقم  يح�رص  احلايل، 
بقيادة املدرب املوؤقت ملني كبري 
الالعب ال�ساب حدو�س من اجل 
وتكوين  الدفاع  حمور  يف  اللعب 
بن  الالعب حممد  رفقة  الثنائي 
عن  ال�ستغناء  قرر  بعدما  يحي 
هذا  يف  اللعب  من  مفتاح  ربيع 
املن�سب والذي ف�سل يف جت�سيده 
بعد الهزمية القا�سية التي �سجلها 
الفريق اأمام اجلار �سباب بلوزداد 

وتلقي �سباكه لثالثية كاملة.
عي�شة ق.

اجلزائري  التن�س  لعب  يواجه   
الثالثاء،  غد  يوم  ريحان  يو�سف 
بريي�سا�س  مارتني  الفرن�سي 
الدولية  للدورة  الأول  الدور  يف 
من  اجلارية  كاب-دايل  لالأوا�سط 
املقبل  اجلاري  اأفريل   14 اإىل   7
)فرن�سا،  ماريتيم يف  باألب  مبدينة 
يف  امل�سنف  ريحان  مهمة  وتبدو 
بطل  نائب  عامليا   115 املركز 
مناف�س  اأمم  معقدة  افريقيا، 
م�سنف رقم 5 يف اجلدول النهائي. 
اجلزائري  يالقي  الفوز  حالة  يف 

اللقاء  من  الفائز  الثاين  الدور  يف 
الجنليزي  الالعب  �سيجمع  الذي 
فيتيك  بالت�سيكي  فرينلي  جاكوب 

هوراك.
امل�سنف  املوعد  هذا  ويجرى 
الأرا�سي  على  الثانية  الدرجة  يف 
الرتابية لنادي كاب دايل، وي�سارك 
من  العديد  املوعد  هذا  يف 
اأوائل   50 بني  امل�سنفني  الالعبني 
الكندي  غرار  على  للفئة،  عامليا 
طاها بعدي 40 عامليا واليطايل 

فالفيو كوبويل 48 عامليا.

 اأطراف تتدخل لدى مالل
 لتفادي ف�شخ العقد مع الثاين

بن يو�صف واأوقا�صي 
يحولن على �صجن البلية 

ل�صتكمال الق�صية
مّتت اإحالة لعبا �سبيبة القبائل اإليا�س بن يو�سف وجوبا 

اأوقا�سي نحو �سجن البليدة من اأجل و�سعهما حتت املتابعة 

وا�ستكمال التحقيق يف ق�سية الإم�ساك بهما يحوزان على كمية 

من املخدرات واملتمثلة يف الكوكايني، حيث مر الالعبان عرب 

قا�سي التحقيق وامتثال اأمام وكيل اجلمهورية ملحكمة ال�رصاقة 

قبل اأن يقرر الأخري حتويلهما على �سجن البليدة من اأجل 

ا�ستكمال التحقيق يف الق�سية وا�ستكمال احل�سول على الوقائع 

يف الق�سية للبث فيها، اأين اأحدثت ف�سيحة الثنائي ا�سطرابا 

كبريا يف حميط »الكناري« و�سجة يف الإدارة وحميط الفريق 

خا�سة واأن ما اأقدما عليه يلطخ �سمعة النادي، وهو ما جعل 

اإدارة الرئي�س �رصيف مالل تخرج عن �سمتها وتوؤكد اأنها تترباأ 

ملا قام به الثنائي، وهما اللذان تواجدا يف تلك الفرتة يف راحة 

نحها الطاقم الفني بقيادة املدرب باتريك دوما لالعبني قبل 
ا�ستئناف التدريبات. 

يف �سياق مت�سلن ك�سفت م�سادر مقربة من بيت »الكناري« اأن 

بع�س الأطراف تقوم بالو�ساطة لدى الرئي�س مالل من اأجل عدم 

ف�سخ العقد مع الالعب اأوقا�سي والكتفاء بتحويله اإىل املجل�س 

التاديبي لت�سليط العقوبة عليه، دون التخلي عن خدماته وطرده 

من الفريق، ينما ح�سمت اإدارة النادي القبائلي بخ�سو�س 

الالعب بن يو�سف الذي قامت بف�سخ العقد معه ر�سميا وهو 

الذي ميلك �سوابق غري ان�سباطية يف وقت �سابق.

عي�شة ق.

اعرتف ب�شراء املباريات واأجزم انها 
�شيا�شة الأندية لتحقيق ال�شعود

زعيم: دفعت 7 ماليري 
�صنتيم املو�صم الفارط 

مقابل �صعود احتاد عنابة
اخلا�سة اأنه قام املو�سم املا�سي ب�رصاء املباريات لناديه من ال�سدد ك�سف املعني يف ت�رصيحات باإحدى القنوات التلفزيونية جريئة فيما يتعلق برتتيب و�رصاء املقابالت وبيعها، ويف هذا اأطلق رئي�س فريق احتاد عنابة عبد البا�سط زعيم ت�رصيحات 
م�ساعدة احتاد عنابة من اجل ال�سعود وهو الذي دفع الأموال احلرا�س �سمن اجلولة ال�سابقة ن�سوا العمل الذي قام به من اأجل الذين قاموا ب�ستم والدته عقب نهاية اللقاء ال�سابق اأمام احتاد يف العلن رغم اأن اجلميع يرف�س الإقرار بها، م�سيفا اأن الأن�سار املحرتفة، وقال زعيم اأنه ل يجب اإخفاء الأمور التي هي ظاهرة و�رصف ما قيمته 7 ماليري �سنتيم من اأجل ال�سعود اإىل البطولة اأجل ال�سعود من بطولة الهواة اإىل الرابطة املحرتفة الثانية 
من جيبه اخلا�س من اأجل �رصاء املقابالت وت�سهيل مهمة 

احلرا�س ووداد تلم�سان، اأين اأو�سح اأنه تلقى عر�سا باأموال كبرية اللقاءات، نافيا يف نف�س ال�سياق قيامه بالتنازل عن لقاءي احتاد يف بطولة الهواة ل حتقق ال�سعود اإىل الرابطة الثانية �سوى ب�رصاء واأجزم املتحدث اأن جميع اأندية ال�رصق اجلزائري التي تن�سط ال�سعود اإىل درجة اأعلى.
رف�س العر�س، واأو�سح اأنه يتفهم تلك الفرق التي تبتعد بثالث من اأجل ت�سهيل مهمة الفرق ومنحها نقاط املواجهة اإل انه 

نقاط عن ال�سعود وتريد حتقيقه.
عي�شة ق.
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ك�شف الناخب الوطني ال�شابق رابح ماجر اأن اأ�شواأ ذكرياته يف م�شواره الريا�شي الطريقة التي غادر بها العار�شة الفنية الوطنية موؤخرا، حيث اأعترب اأن 
رحيله عن تدريب املنتخب الوطني جاء بطريقة توؤثر بال�شلب على م�شواره الكروي منذ كان لعبا وحتول اإىل مدرب، ويف هذا ال�شدد اأو�شح اأنه يرف�ش 

التطرق يف الوقت احلايل عن الأ�شباب والدوافع احلقيقية التي ا�شطرته ملغادرة تدريب املنتخب الوطني مف�شال ال�شمت حاليا



راكيتيت�ش يوافق على اللعب رفقة كري�ستيانو

الفريق،  �صفوف  عن  الرحيل  من  اقرتب  بر�صلونة  جنم  اإن  اإيطايل  �صحفي  تقرير  قال 
واالنتقال اإىل الدوري االإيطايل بداية من املو�صم اجلديد، وذكرت �صحيفة »الغازيتا ديللو 
�صبورت« اأن الكرواتي راكيتيت�س توا�صل بالفعل مع جوفنتو�س واأعطى موافقته على االنتقال 
ل�صفوف الفريق بداية من ال�صيف املقبل، واأ�صافت اأن العب و�صط بر�صلونة و�صع فريق 
كري�صتيانو رونالدو كخيار اأول، يف حال عدم اال�صتمرارية يف بر�صلونة، خا�صة بعد تعاقد 
راكيتيت�س  اأن  ي�صار  اأم�صرتدام،  اأجاك�س  ميدان  متو�صط  يوجن  دي  فرينكي  مع  البلوغرانا 
اأن و�صول دي يوجن قد ي�صاهم  اإال  اأنه ال يريد مغادرة بر�صلونة،  اأو�صح يف ت�رصيح �صابق 
يف رحيله عن البلوغرانا، واإذا رحل الكرواتي لليويف، �صينتقل من اللعب بجوار االأرجنتيني 

ليونيل مي�صي، اإىل مزاملة كري�صتيانو رونالدو وهي فر�صة مل تتح لكثري من الالعبني.

4 اأ�سباب وراء مت�سك زيدان باقتنا�ش بوغبا
يُ�رص الفرن�صي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد االإ�صباين على �صم مواطنه بول 
االنتقاالت  الفريق امللكي، خالل فرتة  ل�صفوف  االإجنليزي  يونايتد  بوغبا جنم مان�ص�صرت 
ال�صيفية املقبلة، وذكرت �صحيفة »ماركا« االإ�صبانية اأن هناك 4 اأ�صباب وراء مت�صك زيدان 

با�صتقدام بول بوغبا مللعب �صانتياغو برنابيو يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.

بيبي: بورتو ملك اأوروبا اجلديد
اأن فريقه �صيحرتم مناف�صه ليفربول االإجنليزي، م�صدًدا  اأكد بيبي مدافع بورتو الربتغايل 
على �صعوبة املباراة التي �صتجمع الفريقني يف ذهاب الدور ربع النهائي من دوري اأبطال 
بالفعل  فزت  »لقد  االأوروبي:  لالحتاد  الر�صمي  للموقع  ت�رصيحات  بيبي يف  وقال  اأوروبا، 
بدوري االأبطال 3 مرات من قبل، وهذا املو�صم �صيكون الرابع«، واأ�صاف: »نحن نعلم اأن 
اأمامنا مهمة �صعبة للغاية �صد فريق قوي، ويلعب باأ�صلوب مدربه، لكن يجب اأن نفكر يف 
اإيجابية  نتيجة  عن  يبحث  �صيء،  كل  اأجل  من  ينا�صل  متما�صكا  فريقا  نكون  واأن  اأنف�صنا 
ليفربول،  احرتام  »علينا  بيبي  وتابع  اأنف�صنا«،  نكون  اأن  يجب  االأهداف،  لت�صجيل  ويتطلع 
هو فريق رائع، لكننا ذاهبون للقيام بعملنا«، واأكمل »�صاأقول دائًما اإن كرة القدم هي التي 
اأحالمك حقيقة«،  اأعطتني كل �صيء يف احلياة الكثري من االأ�صدقاء، الفر�س لكي جتعل 
ا، كنت �صعيًدا للغاية،  وختم مدافع بورتو: »العودة اإىل بورتو كانت من �صمن اأحالمي اأي�صً
هذا هو الفريق الذي علمني الكثري وجعلني الالعب املوجود االآن، بورتو يح�صن من كل 

العب«. 

اأن�سيلوتي يحذر التهاون اأمام اأر�سنال
طالب كارلو اأن�صيلوتي املدير الفني لنابويل العبيه بالظهور ب�صكل جيد يف مباراة الفريق 
املقبلة اأمام اأر�صنال االإجنليزي يف ذهاب ربع نهائي الدوري االأوروبي، ويحل نابويل �صيًفا 
ثقياًل على اَر�صنال، مبلعب االإمارات اخلمي�س املقبل، فيما �صي�صت�صيف نابويل لقاء االإياب 
مبلعب �صان باولو، تعادل نابويل مع جنوى 1-1 يف مباراة �صهدت اأف�صلية لفريق اجلنوب 

بعد طرد العب جنوى يف ال�صوط االأول، اإال اأن نابويل ف�صل يف ا�صتغالل الفر�صة.
الالعبني  اأن  اأعتقد  »ال  مريكاتو:  كالت�صيو  موقع  اأبرزها  ت�رصيحات  يف  اأن�صيلوتي  وقال 
اللعب �صد  علينا  ال�صهل  من  يكن  »مل  وتابع:  اأر�صنال«،  مباراة  تفكريهم يف  ي�صعون  كانوا 
ا اأمام جنوى«، واأ�صاف: »اإذا لعبنا �صد اأر�صنال بهذا  اإمبويل االأ�صبوع املا�صي، عانينا اأي�صً
ال�صكل املتوا�صع، �صنكون يف م�صكلة خطرية جًدا، يجب علينا العمل بجد يف االأيام املقبلة 
اأن نكون قريبني منهم، لكن  اأردنا  الغانرز«، واأو�صح »جوفنتو�س  للتح�صري جيًدا ملواجهة 
اليويف يف حالة ممتازة، ن�صعى حل�صد 80 اأو 90 نقطة يف الكالت�صيو بجانب الظهور ب�صكل 
جيد يف الدوري االأوروبي«، وختم اأن�صيلوتي حديثه بالتاأكيد على جاهزية لورينزو اإن�صيني 

للم�صاركة يف مباراة اأر�صنال املقبلة.

دي بروين ال يخ�سى ملعب توتنهام اجلديد
 

و�صط  جنم  بروين  دي  كيفني  قال 
مان�ص�صرت �صيتي، اإن فريقه ال يخ�صى 
هوت�صبري  توتنهام  ملعب  يف  اللعب 
الفريقان  يلتقي  عندما  اجلديد، 
النهائي  ربع  الدور  ذهاب  يف  هناك 
دي  واأ�صاف  اأوروبا،  اأبطال  لدوري 
زيارة  قبل  ت�رصيحات  يف  بروين 
تبلغ  الذي  اجلديد  للملعب  ال�صيتي 
�صعته 62 األف م�صجع اليوم: »امللعب 
اأكرث  اأهتم  ي�صغلني،  ال  اجلديد 
بالفريق الذي نواجهه، الكل يتحدث 
حول اال�صتاد وكاأنه �صيء ا�صتثنائي، 
ومتتلك  مالعب  لديها  االأندية  كل 
»�صي�صعرون  واأ�صاف  م�صجعني«، 
االأرجح،  على  احلما�س  من  باملزيد 
ا�صتاد  اإنه  املطاف  نهاية  يف  لكن 
اأن  اأعتقد  ال  م�صجعون،  به  يوجد 

هناك اأي فارق«.
يف  الثاين  املركز  ال�صيتي  ويحتل 

الدوري االإجنليزي املمتاز بفارق نقطتني خلف ليفربول، لكن تتبقى له مباراة وبلغ نهائي كاأ�س االحتاد االإجنليزي بعد فوزه 
على برايتون اآند هوف األبيون ال�صبت املا�صي، وعقب فوزه بكاأ�س رابطة املحرتفني االإجنليزية هذا املو�صم، ما زال مان�ص�صرت 
�صيتي يف طريقه نحو رباعية تاريخية، لكن دي بروين قال: »ال يجب التفكري يف ذلك االآن«، وتابع »هل تعرفون اجلدول املزدحم 
الذي ينتظرنا، اأعتقد اأن النا�س ال يقدرون بال�صكل املنا�صب توايل املباريات �رصيعا بهذه الطريقة«، واأمت: »ال يوجد وقت حتى 

الإراحة اأنف�صنا، لذلك كيف ميكننا التفكري يف ما �صيحدث خالل 4 اأ�صابيع«.

اقرتب الفرن�صي عثمان دميبلي جناح بر�صلونة من االن�صمام 
ملواجهة  ا�صتعداًدا  اإجنلرتا،  اإىل  امل�صافرة  الفريق  لقائمة 
مناف�صات  حل�صاب  ترافورد  اأولد  مبلعب  يونايتد  مان�ص�صرت 
وذكرت  اأوروبا،  اأبطال  دوري  من  النهائي  ربع  الدور  ذهاب 
والذي  دميبلي  اأن  االإ�صبانية  ديبورتيفو«  »موندو  �صحيفة 
يف  ليون  مواجهة  خالل  الي�رصى  ال�صاق  يف  اإ�صابة  من  عانى 
مع  التدريبات  امل�صاركة يف  بالفعل  بداأ  املا�صي،  مار�س   13
زمالئه االأ�صبوع املا�صي واقرتب من التواجد اأمام مان�ص�صرت 

يونايتد.
تدريبات  بعد  الطبي  الت�رصيح  �صيتلقى  دميبلي  اأن  واأ�صارت 

اأم�س اأو اليوم لي�صبح على ا�صتعداد للم�صاركة برفقة البلوغرانا 
بالفرتة املقبلة، ونوهت ال�صحيفة اأن اإرن�صتو فالفريدي املدير 
الفني لرب�صلونة واجلهاز الطبي، لي�س لديهم اأي نية للمخاطرة 
باجلناح الفرن�صي ال�صيما واأن الظروف املحيطة باملباراة ال 
تدفع املدرب على اإ�رصاك دميبلي، خا�صة اأنها مباراة ذهاب 
وال تزال هناك موقعة االإياب يف كامب نو، وتابعت اأن ال�صبب 
تواجد  هو  بدميبلي،  املخاطرة  فالفريدي  رف�س  وراء  الثاين 
مدريد  اأتلتيكو  اأمام  جيدة  مباراة  لعب  الذي  كوتينيو،  فيليب 
الربازيلي  حمله  يحل  اأن  اإمكانية  بجانب  املا�صي،  ال�صبت 

ا. مالكوم اأي�صً

بر�سلونة يرف�ش املخاطرة بدميبلي

توخيل: ال اأعلم ت�سرف موتنغ وتفادينا االأ�سواأ ملبابي
جيد، والليلة كان حزينا الأنه بداأ اللقاء ب�صكل جيد و�صجل الهدف االأول ثم حرم زميله من اإحراز هدف اآخر، وال اأعرف مل ين�صم للفريق ليلعب ب�صكل اأ�صا�صي، واالآن يتم االعتماد عليه ب�صكل كبري يف ظل االإ�صابات، هذا لي�س دوره فهو بديل من اإحراز هدف باإيقاف كرته على خط مرمى �صرتا�صبورغ، متما: »موتنغ يعاين من فقدان الثقة، وكما اأكدت م�صبقا فهو مدرب بي اإ�س جي اأي�صا للحديث عن اخلطاأ الكوميدي للمهاجم الكامريوين ت�صوبو موتينغ مبنع زميله كري�صتوفر نكونكو م�صوؤولية ما حدث، لقد انزعجت الأنني من املفرت�س اأن اأحمي فريقي من االإ�صابات يف ظل النق�س العددي«، وتطرق جنيد التعامل مع الهجمات املرتدة، اإال اأن االأداء حت�صن يف ال�صوط الثاين ومنعنا املناف�س من خلق الفر�س، اأحتمل وعن التعادل مع �صرتا�صبورغ اأقر توما�س توخيل: »اتخذت قرارات خاطئة قبل بداية املباراة وجازفت هجوميا، لذا مل االعتماد عليها يف 40 اإىل 50 مباراة يف املو�صم، اأحتاج ملجموعة ت�صم 16 اأو 17 العبا يتحملون �صغط املباريات«.وحماية الالعبني، فلي�س املطلوب التعاقد مع اأكرب كم من الالعبني ولكن املهم وجود وفرة من العنا�رص التي ميكن واأ�صار: »لي�س لدي اأي �صمانات ب�صاأن ال�صفقات اجلديدة، اأمتنى اأن يحالفنا قليل من احلظ واأن يبتعد عنا �صبح االإ�صابات ملاركينيو�س باإ�صابته يف مباراة نانت«.كما اأن كيليان �صعر ببع�س االآالم الع�صلية يف اآخر 3 مباريات لذا كان من ال�صعب االعتماد عليه با�صتمرار لتفادي ما حدث فريقي، بالطبع ال اأود اللعب بدون نيمار وكافاين ودي ماريا وكل الالعبني الذين ي�صنعون الفارق ولكنها خطوة �رصورية، خاللها م�صوؤولية اإحراز االأهداف، وهو اأمر اأي�صا مثري للده�صة واال�صتغراب«، واأ�صاف املدرب االأملاين: »يجيب اأن اأحمي على كيليان كثريا، لقد انده�س الكثريون من جلو�صه بديال ولكن يف الوقت ذاته فاإنه �صارك يف 9 مباريات متتالية حتمل من الدوري، وقال توخيل يف ت�رصيحات اأبرزتها �صحيفة ليكيب الفرن�صية: »هل فوجئ الكثريون بقراري، لقد اعتمدنا االأ�صا�صي والدفع به يف ال�صوط الثاين من مباراة �صرتا�صبورغ التي انتهت بالتعادل 2-2 م�صاء اأول اأم�س يف اجلولة 31 ف�رص توما�س توخيل مدرب باري�س �صان جريمان قراره بو�صع كيليان مبابي على مقاعد البدالء، وا�صتبعاده من الت�صكيل 

ملاذا فعل ذلك«.
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رئي�س جمعية« الرفيق« جمال ميزي ليومية الو�سط

.        نعمل على تر�سيخ قيم املواطنة يف �سلوك ال�ساب اجلزائري

نعاين �سحا يف التنظيمات التي تن�سط يف الإطار ال�سياحي

ك�سف رئي�س اجلمعية الوطنية »الرفيق«لن�ساطات ال�سباب وترقية ال�سياحة  جمال ميزي يف حديث خ�س به يومية »الو�سط » على اأننا  ن�سعى اإىل 
تر�سيخ قيم املواطنة يف �سلوك ال�ساب اجلزائري كما نعمل على اإبراز املوؤهالت ال�سياحية واحلفاظ عنها  خا�سة واأننا ي�سيف نعاين �سحا يف مثل هذه 

التنظيمات التي تن�سط يف الإطار ال�سياحي  فكانت هذه الدرد�سة الق�سرية  . 

الق�سم الثقايف

لكل م�سروع فكرة 
،كيف جاءتكم 
فكرة تاأ�سي�س 

اجلمعية؟ 
اجلمعية  تاأ�سي�س   فكرة  تولدت 
»الرفيق«لن�ساطات  الوطنية 
نتيجة  ال�سياحة   وترقية  ال�سباب 
اجلمعيات  و  التنظيمات  �سح 
ال�سبابي  الإطار  يف  تن�سط  التي 
ال�سياحي  ال�سق  يف  وبالأخ�س 
يف  اجلزائر  به  تزخر  ما  بالرغم 
و  وال�سبابي   ال�سياحي  املجالني 
كذا ا�ستمرارية للعمل يف اجلمعوي 
من  كنخبة  علينا  تطلب  الذي  
بال�ساأن  املهتمني  و  الأ�ساتذة  

بالرقي  امل�ساهمة  ال�سياحي 
بال�سياحة كونها بديال للمحروقات 

ناهيك عن الهتمام بفئة ال�سباب

ماهي اأهم اأهداف 
اجلمعية ؟

�سطرتها  التي  الأهداف  بني  من 
قيم  تر�سيخ  على  العمل  اجلمعية 
�سلوك  يف  اليجابية  املواطنة 
خالل  من  اجلزائري  ال�سباب 
و جمد  تاريخهم  باأ�سالة  توعيتهم 
الرتويج  على  نعمل  كما  ثورتهم 
لل�سياحة اجلزائرية  فاجلزائر لها 
من املقومات ال�سياحية ما يجعلها 

رائدة يف املجال ال�سياحي .

ما اأهم الن�ساطات 
التي قمتم بها؟

الن�ساطات  ن  العديد  هناك 
الفتي  اجلمعية  عمر  من  بالرغم 
وزير  طرف  من  ا�ستقبالنا  فتم 
مرموري   ح�سان  الأ�سبق  ال�سياحة 
تطور  حول  احلديث  تبادلنا  حيث 
نظرتنا  له  و�رشحنا  ال�سياحة 
يف  ال�سياحة  رقية  حول  وفكرتنا 
كل  اجلزائر  واأن  خا�سة  اجلزائر 
�سرب فيها �سياحة بالنظر ملوقعها 
متنوعة  �سياحة  فهناك  اجلغرايف 
علمية  اإىل  لتاريخية  دينية  من 
و�سحراء  �سواحل  طبيعية  فاأثرية 

،كما كانت
و�سطيف  ب�سكرة  يف  ملكاتبنا 
متنوعة  ن�ساطات  وامل�سيلة 
وخمتلفة هدفها الرتويج لل�سياحة 
بفئة  الأمثل  والتكفل  اجلزائرية 
الوطني  ،كما قام املكتب  ال�سباب 
الأحمر  الهالل  رئي�س  بتكرمي 
بن  �سعيدة  ال�سيدة  اجلزائري 
حبيل�س مبنا�سبة عيد املراأة نظري 
الت�سامن  جمال  يف  تقدمه  ما 
ق�سية  مع  الر�سيد  وتعاملها 
اإ�سافة  طبعا  الأفارقة  الالجئني 
ال�سياحية  الن�ساطات  لعديد 
رحالت  بتنظيم  قمنا  ،حيث 
�سحراويني  طلبة  لفائدة  �سياحية 
وموريتانيني ورحلة لفائدة مدر�سة 
ال�سم والبكم ناهيك عن ن�ساطات 

املكاتب الولئية

وماذا عن  تن�سيب 
املكاتب الولئية ؟ 

هي  الولئية  املكاتب  تن�سيب 
�رشورة حتمية ق�سد العمل اجلاد 
بالرغم اأنه لي�س من اأولوياتنا على 

ونحن  الراهن  الوقت  يف  الأقل 
متواجدون ب18ولية و نحن اليوم 
هدفنا هو انتقاء موا�سيع هادفة و 
بفئة  يتعلق  ما  باأهم  تتعلق  نوعية 
عن  ف�سال  الوطن  عرب  ال�سباب 
خالله  من  ن�سعى  برنامج  تنظيم 

للرتويج لل�سياحة اجلزائرية

ماهي العراقيل التي 
تعرت�س حتقيق 

اأهداف اجلمعية ؟
توجد  ل  الآن  حلد  احلقيقة  يف 
عراقيل لن الر�سالة نبيلة يحت�سنها 
و  وطنه  على   غيور  اإن�سان  كل 
الهيئات  و  الإدارات  فان  بالتايل 
للقيام  الت�سهيالت  لنا كل  يقدمون 

بن�ساطات يف حدود املوجود .

كيف تنظرون 

لواقع ال�سياحة يف 
البالد ؟

ما  �سياحة يف اجلزائر ونحن  ل 
ال�سواطئ  فو�سى  نعي�س  زلنا 
ما  وكل  �سياحة  تكون  كيف 
يف  اأنت  ادفع  لك  يقال  تتوقف 
ال�سيف  حدث  ،وما  موقف 
مثل  على  بالرد  كفيل  املا�سي 
جرمية  حتدث  اأمل  �سوؤال  هكذا 
جمانية  فاأين  موقف  ب�سبب  ثتل 
وزير  عنها  تكلم  التي  ال�سواطئ 
اإ�سافة  حينها  والوايل  الداخلية 
لنقل  جتارة  اخلدمامتن  لقلة 
التي  احللقة  هي  فال�سياحة 

جتمع كل القطاعات .

ما اأهم ن�ساطاتكم 
امل�ستقبلية؟

�سطرت  اجلمعية   احلقيقة  يف 
برناجما �سنويا ثريا يجوب عدة 
بالوطن و مي�س �رشيحة  وليات 
لل�سياحة  والرتويج  ال�سباب 
ت�سجيع  خالل  من  اجلزائرية 
جولة   لنا  كانت  حيث  ال�سواح 
لعدة �سفارات منها �سفارة م�رش 
ونحن  موريتانيا  الأردن  قطر 
مر�سدين  تكوين  على  نعمل 
�سياحيني من خالل التن�سيق مع 
عدة دول التي لها باع يف املجال 

ال�سياحي

كلمة اأخرية ؟
اأ�سكر جريدة »الو�سط« على هذه 
اللتفاتة والتي تبقى ترفرف يف 
�سماء الإعالم  والتي من خاللها 
�سنعمل  حيث  �سبابنا  على  نطل 
من  اجلميعكل  جهود  وبتكاثف 
ر�سالة  وتو�سيل  حلمل  موقعه  

التي نحملها وقبلنا بحملها .

من اأر�سيف  ر�سائل غ�سان كنفاين اإىل غادة ال�سمان
كتبوا  الكثريين  اأّن  اأعرف  غادة..  
املكتوبة  الكلمات  اأّن  واأعرف  لك، 
ا  تخفي عادة حقيقة الأ�سياء خ�سو�سً
�ّس وتنزف على  اإذا كانت تعا�س وحتحُ
ورة الكثيفة الّنادرة التي ع�سناها  ال�سّ
ورغم  املا�سيني..  الأ�سبوعني  يف 
الورقة  هذه  اأم�سكت  فحني  ذلك، 
لأكتب لك كنت اأعرف اأّن �سيًئا واحًدا 
اأ�ستطيع اأن اأقوله واأنا اأثق من �سدقه 
مال�سقته  ورمّبا  وكثافته  وعمقه 
�سيًئا  كانت  اأّنها  الآن  اإيّل  يخّيل  التي 
التي  كالأقدار  و�ستظّل،  حمتوًما، 

�سنعتنا: اإنني اأحّبك. 
الآن اأح�ّسها عميقة اأكرث من اأّي وقت 
فقط  واحدة  حلظة  وقبل  م�سى، 
مثلي  لرجّل  ما ميكن  باأق�سى  مررت 
اأن ميّر فيه، وبدت يل تعا�ساتي كلّها 
جمّرد معرب مزّيف لهذه الّتعا�سة التي 
يف  الّن�سل  كربيق  حلظة  يف  ذقتها 
هذه  اأح�ّسها،  الآن  الكفيف..  اللحم 
يل  قلت  كما  و�ّسخوها،  التي  الكلمة 
كّل  اأبذل  اأن  علّي  باأّن  �سعرت  والتي 
ل  كي  يبذل  اأن  الّرجل  طاقة  يف  ما 

اأو�ّسخها بدوري. 

والأمل  الآن  اأح�ّسها  اأحّبك:  اإنني 
اأكرث  ول  اأقّل  لي�س   – تكرهينه  الذي 
عظامي  كّل  ينخر  اأنا-  اأمقته  مما 
دبيب  مثل  مفا�سلي  يف  ويزحف 
املوت. اأح�ّسها الآن وال�سم�س ت�رشق 
ال�ستارة  قابل  محُ اجلرداء  التلّة  وراء 
اإىل �رشائح  اأفق �رشفتك  تقّطع  التي 
اأنني  اأتذّكر  واأنا  اأح�ّسها  تطاولة..  محُ
ا مل اأمن ليلة اأم�س، واأنني فوجئت  اأي�سً
واأنا اأنتظر ال�رشوق على �رشفة بيتي 
اأنني – اأنا الذي قاومت الّدموع ذات 
يوم وزجرتها حني كنت اأجلد- اأبكي 
بحرقة. مبرارة مل اأعرفها حتى اأّيام 
اجلوع احلقيقي، مبلوحة البحار كلّها 
وبغربة كّل املوتى الذين ل ي�ستطيعون 
اأكان  وت�ساءلت:  �سيء..  اأمّيا  فعل 
�سلخ  اأم  اأ�سمعه  الذي  هذا  ن�سيًجا 

ال�ّسياط وهي تهوي من الّداخل؟ 
ل  رجل  اأنني  تعرفني  اأنت  ل. 
باجلحيم  منك  اأعَرف  اأن�سىواأنا 
جانب،  كّل  من  حياتي  يطّوق  الذي 
وباجلّنة التي ل اأ�ستطيع اأن اأكرهها، 
عروقي،  يف  ي�ستعل  الذي  وباحلريق 

خرة التي كتب علّي اأن اأجّرها  وبال�سّ
وجتّرين اإىل حيث ل يدري اأحد.. واأنا 
اأنا،  حياتي  باأّنها  ا  اأي�سً منك  اأعرف 
اأنا،  اأ�سابعي  بني  من  تن�رشب  واأّنها 
وباأّن حّبك ي�ستحّق اأن يعي�س الإن�سان 
املنفّي  ي�ستطيع  ل  جزيرة  وهو  له، 
ميّر  اأن  ال�ّسا�سع  املحيط  موج  يف 
بها دون اأن... ورغم ذلك فاأنا اأعرف 
حد  اإىل  اأحّبك  باأنني  ا  اأي�سً منك 
ورة التي  اأ�ستطيع اأن اأغيب فيه، بال�سّ
هذا  اأّن  تعتقدين  كنت  اإذا  ت�سائني، 
وباأّنه  �سعادة،  اأكرث  �سيجعلك  الغياب 

�سيغرّي �سيًئا من حقيقة الأ�سياء. 
حني  لك  اأقوله  اأن  اأردت  ما  اأهذا 
ولكن  اأدري..  ل�ست  الورقة؟  اأم�سكت 
�سّدقيني يا غادة اأنني تعّذبت خالل 
اأّن  يف  اأ�سّك  عذاًبا  املا�سية  الأّيام 
اأجلد  كنت  احتماله،  ي�ستطيع  اأحًدا 
دومنا  الّداخل  ومن  اخلارج  من 
تافهة،  كلّها  حياتي  يل  وبدت  رحمة 
اإمّنا  اهلل  واأّن  له،  وا�ستعجال ل مربر 
و�سعني بامل�سادفة يف املكان اخلطاأ 
لأّنه ف�سل يف اأن يجعل عذابه الّطويل 
اجل�سد،  لهذا  العادل  وغري  املم�س 

الذي اأحتقر فيه قدرته غري الب�رشّية 
البة، ينحني وميوت..  على ال�سّ

تنا ل تحُكتب، و�ساأحتقر نف�سي  اإّن ق�سّ
لقد  اأفعل،  اأن  يوم  ذات  حاولت  لو 
يحُفهم،  ل  الذي  كالإع�سار  �سهًرا  كان 
املحروثة  كالأر�س  كالّنار،  كاملطر، 
وكنت  اجلنون  حّد  اإىل  اأعبدها  التي 
نف�سي  ملت  حّد  اإىل  بك  فخوًرا 
ذاتي  وبني  بيني  قلت  حني  ليلة  ذات 
والأ�سياء  الّنا�س  وجه  درعي يف  اأّنك 
اأعماقي  يف  اأعرف  وكنت  و�سعفي، 
ل  لأنني  لي�س  اأ�ستحّقك  ل  اأنني 
عينّي  حّبات  اعطيك  اأن  اأ�ستطيع 
الحتفاظ  اأ�ستطيع  لن  لأنني  ولكن 

بك اإىل الأبد. 
اإنني  يعّذبني..  ما  فقط  هذا  وكان 
عقل  وذات  رائعة،  اإن�سانة  اأعرفك 
ما  تعريف  اأن  وبو�سعك  ي�سّدق  ل 
اأق�سد: ل يا غادة مل تكن الغرية من 
منهم  اأكرب  اأح�ّسك  كنت  الآخرين.. 
منهم  اأخ�سى  اأكن  ومل  يحُقا�س،  ل  مبا 
ل  ظفرك.  قالمة  منك  ياأخذوا  اأن 
والتمثيل  الّدعاء  يكن  مل  غادة،  يا 
الذي  الوحيد  ال�سيء  فذلك  والّزيف 

اأتقنته  ولو  اإتقانه  اأبًدا  اأ�ستطيع  ل 
ل  العامل..  قاع  يف  الآن  كنت  ملا 
ال�ّسعور  ذلك  اإل  يًكن  مل  غادة..  يا 
مثل  ليحُغادرين،  يكحُن  مل  الذي  الكئيب 
ل  باأّنك  �سدري،  عليها  اأطبق  ذبابة 
حمالة �ستقولني ذات يوم ما قلِته هذه 

الليلة.
اإّن ال�رّشوق يذهلني، رغم ال�ستارة التي 
باألوف  وتذّكرين  �رشائح  اإىل  حتّوله 
امل�ستقبل  من  جتعل  التي  احلواجز 
واأ�سعر  �رشائح..  جمّرد  امامي-   –
ب�سفاء ل مثيل له مثل �سفاء الّنهاية 
معك،  اأظّل  اأن  اأريد  فاأنا  ذلك  ورغم 
اللتان  عيناك  عّني  تغيب  اأن  اأريد  ل 
انتزعته  �سيء  كّل  عجز  ما  اأعطتاين 
يف هذا العامل من اإعطائي. بب�ساطة 
غادة،  يا  كثرًيا  واأحّبك  اأحّبك.  لأيّن 
و�سيدّمر الكثري مّني اأن اأفقدك، واأنا 
اأعرف اأّن غبار الأّيام �سيرت�ّسب على 
اجلرح ولكنني اأعرف بنف�س املقدار 
ج�سدي:  جروح  مثل  �سيكون  اأّنه 

تلتهب كلّما هّبت عليها الّريح. 
اأنا ل اأريد منك �سيًئا وحني تتحّدثني 
اإىل  يتبادر  النت�سارات  توزيع  عن 

اإمّنا  العامل  انت�سارات  كّل  اأّن  ذهني 
وّزعت من فوق جثث رجال ماتوا يف 

�سبيلها. 
اأريد  ول  �سيًئا،  منك  اأريد  ل  اأنا 
اأن  اأبًدا  اأبًدا  املقدار-  بنف�س   –

اأفقدك. 
لن  �ستحُ�سافرينها  التي  امل�سافة  اإّن 
اأ�سياءكثرية  بنينا  لقد  عّني،  حتجبك 
تغّيبها  اأن  بعد،  ميكن  ل  مًعا، 
القطيعة  تهدمها  اأن  ول  امل�سافات 
دق ل  لأّنها بنيت على اأ�سا�س من ال�سّ

يتطّرق اإليه التزعزع. 
الذين  »الّنا�س«  اأفقد  اأن  اأريد  ول 
هذا  وقود  يكونوا  اأن  ي�ستحّقون  ل 
التي  احلقائق  مع  املرّوع  دام  ال�سّ
ما  هذا  كان  اإذا  ولكن   .. نعي�سها.  
تريدينه فقويل يل اأن اأغيب اأنا. ظلي 
اأن اأحمل  اأنت فاأنا الذي تعّودت  هنا 

غرية واأم�سي..  حقيبتي ال�سّ
واأنا  �ساأم�سي  املّرة  هذه  ولكنني 
اأنزف  و�ساأظّل  اأحّبك،  اأنني  اأعرف 
كلّما هّبت الّريح على الأ�سياء العزيزة 

التي بنيناها مًعا.. 
غ�ّسان 
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للباحثة ال�ضورية جنالء اخل�ضراء

�سدور كتاب »�سحر القد�س 
بني احلروب والأ�سفار«

ما تكتنزه مدينة القد�ش من رموز ح�ضارية وتاريخية تعك�ش حالة التعاي�ش والتاآخي 
التي طاملا ميزت املدينة هو حماور رئي�ضية يف الكتاب ال�ضادر حديثا بعنوان ” �ضحر 

القد�ش بني احلروب والأ�ضفار” للباحثة جنالء اخل�ضراء.

وكالت 

ويحمل غالف الكتاب �صورة لقبتني 
الأق�صى  امل�صجد  قبة  اإحداهما 
القيامة على  كني�صة  قبة  والأخرى 
وبالط  اأر�صية  ل�صورة  خلفية 
اأن  اإىل  ي�صار  و  الأق�صى  امل�صجد 
املدينة  دار  عن  �صادر  الكتاب 
القطع  من  �صفحة   172 يف  ويقع 
الكبري. ويتحدث الف�صل الأول من 
الدينية  املن�صاآت  اأهم  الكتاب عن 

املقد�صة  املدينة  يف  القدمية 
�صور  �صمن  تقع  التي  وامل�صاجد 
امل�صجد الأق�صى اإ�صافة اإىل اأهم 
فيها  املنت�رشة  القدمية  الكنائ�س 
اأقدم  الثاين  الف�صل  تناول  بينما 
الهجرات اإىل القد�س وتاريخ ن�صاأة 
املدينة على يد ال�صعوب املهاجرة 
كما  بها.  واأقامت  �صكنتها  التي 
احلمالت  اأوائل  الكتاب  تناول 
تزال  ول  كانت  التي  القد�س  على 
اأما  الإمرباطوريات  اأطماع  حمط 

اأقدم  عن  فتحدث  الثالث  الف�صل 
الرحالة الذين زاروا املدينة ونقل 
و�صفهم لها ومل�صاهدها وطبيعتها 
احلياة  واأ�صلوب  و�صكانها  واأبنيتها 
زوارها  انطباعات  وقدم  فيها 
وتفردها  بجمالها  واندها�صهم 
وكان  واأ�صواقها.  ومتيزها 
ال�صت�رشاق  عن  الأخري  الف�صل 
وو�صح  فعرفهما  وامل�صت�رشقني 
واأهدافه  ال�صت�رشاق  ن�صاأة 
والأ�صاليب التي اتبعها ونتائجه مع 

امل�صت�رشقني  بع�س  لأ�صماء  ذكر 
الذين نقلوا الواقع كما هو فكانت 
والتعلم  العلم  ب�صبب  زيارتهم 
واآرائهم  اأفكارهم  عن  فعربوا 
ووثقوها بطريقة فنية اإبداعية اإىل 
والأبحاث  الأدبية  الكتابات  جانب 
العلمية واآخرين م�صي�صني تالعبوا 
باحلقائق وغريوا الوقائع مل�صلحة 

ال�صهيونية وال�صتعمار.
ت�رشيح  يف  اخل�رشاء  واأ�صارت 
يعر�س  الكتاب  اأن  اإىل  �صانا  لـ 

عرب  وتطورها  القد�س  ل�صورة 
على  ال�صوء  اإلقاء  مع  التاريخ 
باأر�صها  مرت  التي  احل�صارات 
كيان  حماولت  مع  �صيما  ول 
ت�صويهها  الإ�رشائيلي  الحتالل 
ق�ص�س  باإدخال  معاملها  وتغيري 
املناطق  اأ�صماء  وتغيري  وهمية 
وال�صخ�صيات لإيهام العامل بتاريخ 
خمتلق وتراث م�صلوب على اأر�س 
الهدف  اأن  مبينة  مغت�صبة  حمتلة 
اإطالق �رشخة مدوية  الكتاب  من 

تنادي بعروبة القد�س وتوؤكد على 
اأنها عا�صمة فل�صطني الأبدية .

والباحثة جنالء اخل�رشاء خريجة 
التاريخ  ق�صم  دم�صق  جامعة 
ماج�صتري يف الت�صوير يف احل�صارة 
ال�صورية وباحثة يف الرتاث ال�صعبي 
عدة  لها  ون�رشت  الفل�صطيني 
من  عدد  يف  ومقالت  اأبحاث 
واأقامت عدة  وال�صحف  املجالت 
املراكز  من  عدد  يف  حما�رشات 

الثقافية يف دم�صق.
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انطالق “القمة الثقافية اأبوظبي 2019مب�ساركة 450 خبريًا من 90 دولة
الثقافية  “القمة  من  الـ3  الن�صخة  انطلقت 
تنظمها  التي  اأم�س  اأول    2019 اأبوظبي 
يف  اأبوظبي”   – وال�صياحة  الثقافة  “دائرة 
وت�صتمر  اأبوظبي،  يف  ال�صعديات  منارة 
حتى 11 اأفريل احلايل، مب�صاركة اأكرث من 

450 خبرياً ومتخ�ص�صاً من 90 دولة.
تناق�س القمة على مدار 5 اأيام �صل�صلة من 
الق�صايا التي تندرج حتت �صعار “امل�صوؤولية 
الثقافية والتكنولوجيا اجلديدة”، وتتناول 
مو�صوعات تتعلق بالفن والإعالم والرتاث 
اإىل  بالإ�صافة  والتكنولوجيا،  واملتاحف 
وبناء  للتوا�صل  وفعاليات  ثقافية  عرو�س 

�صبكات العالقات.
كما تبحث القمة �صبل متكني املوؤ�ص�صات 
يف  فعالة  ب�صورة  امل�صاركة  من  الثقافية 
وت�صخري  العاملية،  التحديات  معاجلة 
التغيري  لتحقيق  والتكنولوجيا  الإبداع 

الإيجابي.
رئي�س  املبارك،  خليفة  حممد  وقال 
دائرة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي: “القمة 
ع�رشنا  يف  امللحة  الق�صايا  تناق�س 
النقا�س  جل�صات  تتناول  حيث  احلا�رش؛ 
يف  الرئي�صية  املو�صوعات  العمل  وور�س 
لإدراكنا  والجتماعي،  الثقايف  امليدانني 
عاتق  على  تقع  التي  الكربى  امل�صوؤولية 
املوؤ�ص�صات الثقافية، للم�صاهمة يف تطور 

ورقي املجتمعات”.
“القمة  من  النقا�صية  اجلل�صات  وتنطلق 
الإثنني  ر�صمياً،   ”2019 اأبوظبي  الثقافية 
التي  الفتتاحية  الكلمة  بعد  املقبل، 
رئي�س  املبارك،  خليفة  حممد  يلقيها 
دائرة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي، والكلمة 
حممد  بنت  نورة  تلقيها  التي  الرئي�صية 

الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة.
دولة  وزير  ن�صيبة،  اأنور  زكي  ويدير 
للقمة  الفتتاحية  اجلل�صة  بالإمارات، 
“الدبلوما�صية  عنوان  حتمل  التي 
الثقافية وامل�صوؤولية يف زمن التكنولوجيا 
فيها كل من خو�صيه  ويتحدث  احلديثة”، 
الأ�صبق  الوزراء  رئي�س  ثباتريو،  لوي�س 
كريوجا،  فرناندو  وخورخي  اإ�صبانيا،  يف 
 ،″2002-2001“ خالل  بوليفيا  رئي�س 
لأكادميية  العام  املدير  ليون،  وبرناردينو 

الإمارات الدبلوما�صية.
تاأتي  التي  القمة  جل�صات  اأوىل  وتبحث 

ع�رش  يف  الإعالم  دور  هو  “ما  بعنوان 
بريدو،  جون  ويراأ�صها  التكنولوجيا؟”، 
الوليات  يف  اإيكونومي�صت”  “ذي  حمرر 
�رشكات  جنم  �صعود  الأمريكية،  املتحدة 
التكنولوجيا يف جمال ن�رش الأخبار، وكيف 
وو�صائل  اجلديدة  التكنولوجيا  عملت 
التو�صل الجتماعي على حتول العالقات 
اأ�صكال  جميع  وم�صتخدمي  املنتجني  بني 
الإعالم الثقايف. وت�صم قائمة املتحدثني 
رئي�صة  العريبي،  مينا  اجلل�صة  هذه  يف 
مينون،  و�صا�صي  نا�صيونال”؛  “ذا  حترير 
ل�رشكة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ص�س 
حمرر  ديفتوريا�س،  وجون  “نريفورا”، 
قناة  النا�صئة يف  الأ�صواق  برنامج  ومقدم 

.CNN
وتاأتي اجلل�صة الثانية بعنوان “كيف ميكن 
الرقمي؟”،  الع�رش  تواكب  اأن  للمتاحف 
املتاحف  ا�صتخدام  �صبل  وت�صتك�صف 
جتربة  لتح�صني  احلديثة  للتكنولوجيا 

الزوار.
كبري  ثريين،  تروي  اجلل�صة  هذه  ويدير 
املعمارية  للمبادرات  الفنيني  القيمني 
اآر  “�صولومون  متحف  يف  والرقمية 
ا�صرتاتيجيني  خرباء  وت�صم  جوجنهامي”، 
وفنانني رقميني ي�صتخدمون التكنولوجيا، 
احلالية  التقنيات  من  العديد  ملناق�صة 
بهدف  املتاحف،  يف  وامل�صتخدمة 
م�صاركة اجلمهور ومناق�صة دور املتاحف 

يف امل�صتقبل.
الثانية  باجلل�صة  املتحدثني  قائمة  وت�صم 
التنفيذي  الرئي�س  بو�صياناندا،  اأبينان 
واملدير الفني لبينايل اأرت بانكوك، وليزي 
تكنولوجيا  م�رشوعات  رئي�صة  جوجنما، 
من  وجالم  والت�صالت،  املعلومات 
“�صبكة هولندية رقمية ملقتنيات احلرب 
تيم  كودو من  وتاكا�صي  الثانية”،  العاملية 
بطوكيو  الرقمية  الفنون  متحف  من  لب 

والفنان اإميكا اأوجبوه.
ويدير تيم مارلو، املدير الفني لالأكادميية 
املتحدة،  اململكة  يف  للفنون  امللكية 
التي  ال�صعبوية”  مقابل  “ال�صعبية  جل�صة 
من  العديد  طموح  على  ال�صوء  ت�صلط 
تعزيز  يف  العر�س  و�صالت  املتاحف 
م�صاركة اجلمهور على اختالف �رشائحه.

كاًل  باجلل�صة  املتحدثني  قائمة  وت�صم 

لر�س  والكاتب  الفني  والناقد  القيم  من 
تيت  ملتحف  ال�صابق  املدير  نيتف، 
ومتحف  كوجن،  هوجن  يف  للفنون  مودرن 
ال�صويدية  العا�صمة  يف  احلديث  الفن 
�صتوكهومل، اإىل جانب املنتج الفني فاروق 
اأكرم  الفني يف موؤ�ص�صة  �صودري، واملنتج 
مريزا،  ومنرية  املتحدة،  اململكة  خان، 
كلية  الثقافة يف  لق�صم  التنفيذية  املديرة 
ملدير  ال�صابقة  والنائبة  بلندن،  كنجز 
ق�صم الثقافة والتعليم، هيئة لندن الكربى، 
اململكة املتحدة. كما تناق�س جل�صة دور 
لزار  برئا�صة  الأزمات،  خالل  الرتاث 
والطوارئ  الثقافة  قطاع  مدير  اإلوندو، 
التابع لليون�صكو، الدور الذي يلعبه الرتاث 
يف دعم املجتمعات املت�رشرة اإثر التعايف 
عر�س  خالل  من  الطوارئ،  حالت  من 
�صوؤون  واملتخ�ص�صني يف  جتارب اخلرباء 
الثقافة. وت�صم قائمة املتحدثني كاًل من 
الوطني  املتحف  مدير  كيلرن،  األيك�صاندر 
ومارلني  الربازيل؛  جانريو”،  دي  “ريو 
الثقايف  الرتاث  موؤ�ص�صة  اأودوين،  باريت 
يون�س.  اآلء  الأردنية  والفنانة   ،iTE
فنية  عرو�س  تقدمي  �صيتم  اليوم،  وخالل 
اجلوائز  من  العديد  على  احلائز  للفنان 
يف  امل�صاركون  ويختتم  لوتينز.  ماركو�س 
بجولة  يومهم  اأبوظبي”  الثقافية  “القمة 
يليها  الثقايف،  احل�صن  موقع  يف  خا�صة 
عر�س اأداء يحيه ربيع اأبوخليل يف املجمع 
الثقايف. ويف اليوم الـ2 من “القمة الثقافية 
اأبوظبي”، تنطلق النقا�صات باإدارة حممد 
حتت  بجل�صة  اليوم  يبداأ  حيث  العتيبة؛ 
اأن  لالإعالم  كيف  العامل:  متثيل  عنوان 
الأثر  تبحث  التي  التغيري؟  عربة  يقود 
على  املجتمعية  ال�صلوكيات  لتغري  الكبري 
امل�صتوى العاملي على زيادة اأهمية التنوع 
الأخبار  غرف  داخل  التقدمي  واأ�صاليب 

وعلى ال�صا�صات.
قدرة  فتتناول  التالية  اجلل�صة  اأما   
ل�صتعادة  طريقة  توفري  على  املتاحف 
منظور  من  وا�صتك�صافه  الثقايف  املا�صي 
“كيف  عنوان  حتت  الع�رشية،  احلياة 
وقتنا  يف  املا�صي  اإحياء  للمتاحف  ميكن 
اجلل�صة  هذه  يف  وي�صارك  احلا�رش؟” 
الفنيون  والقيمون  املتاحف  مديرو 
املعماريون،  واملهند�صون  والفنانون 

ملناق�صة دور املتاحف يف اإحياء املا�صي 
ال�صتف�صارات  من  جديدة  اأبعاد  واإ�صافة 

والتجارب اإىل فهمنا للفن املعا�رش.
الثقافية  “القمة  من  الـ2  اليوم  ويختتم 
الفني  العر�س  بتقدمي  اأبوظبي” 
نيويورك  جامعة  يف  “تي�صرياكت”، 
اليوم  نقا�صات  تنطلق  فيما  اأبوظبي. 
حمرر  بريدو  جون  يديرها  بجل�صة  الـ3 
عنوان  حتت  اإيكونومي�صت”  “ذي  جملة 
وتناق�س  اجلديدة؟”،  احلدود  هي  “ما 
املختلفة  التفكري  وطرق  البتكار  قدرة 
الأخبار  عامل  يف  جديدة  اآفاق  فتح  على 
والإعالم الثقايف. كما تقام جل�صة بعنوان 
“كيف تدعم التكنولوجيا اجلديدة الرتاث 
اأوليفر  ويديرها  الطوارئ؟”،  حالت  يف 
التخطيط  برامج  دام، متخ�ص�س يف  فان 
اإمكانيات  “يونو�صات”،  يف  والتن�صيق 
يتعلق  فيما  اجلديدة،  التطورات  هذه 
الرتاث  حلماية  اخلا�صة  بالحتياجات 
الثقايف وقت الأزمات. وتتخلل النقا�صات 
لكويتا  اأولها  فنية،  اأدائية  عرو�س  عدة 
الراب  ملغني  اآخر  وعر�س  فاتانايانكور، 
واملو�صيقي  الأغاين  وكاتب  الأمريكي 
وال�صاعر واملوؤلف واملمثل �صاول وليامز، 
اإم  ديك�صون  اأداء  بعر�س  اليوم  ويختتم 
اليوم  يبداأ  فيما  دوجن.  جيالن  ومايا  بي 
اأبوظبي”  الثقافية  “القمة  من  الأخري 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عن  بجل�صة 
انت�صار  نطاق  تو�صيع  يف  اأ�صهمت  التي 
اأي�صاً  �صهلت  لكنها  الإعالمي،  املحتوى 
تكون  قد  ومفاهيم  لأفكار  النا�س  تع�صب 
وعلى  اأنف�صهم  على  خطرية  تبعات  لها 
املجتمع عموماً. وتقدم اجلل�صة اخلتامية 
مراجعة  اأبوظبي”  الثقافية  “القمة  من 
خل�صت  التي  والنتائج  لالأفكار  �صاملة 
خليفة  حممد  فيها  وي�صارك  القمة،  اإليها 
املبارك، رئي�س دائرة الثقافة وال�صياحة- 
بريدو، حمرر �صحفي يف  وجون  اأبوظبي، 
مارلو،  وتيم  اإيكونومي�صت”،  “ذي  جملة 
للفنون،  امللكية  لالأكادميية  الفني  املدير 
موؤ�ص�صة  مدير  اأرم�صرتوجن،  وريت�صارد 
واآنا  جوجنهامي،  اآر  �صولومون  ومتحف 
اخلليج  دول  يف  اليون�صكو  ممثلة  باوليني، 

واليمن.
 وكالة اأنباء ال�ضعر 

بالتزامن مع اليوم 
العاملي للكتاب 
وحقوق املوؤلف

معر�س للكتاب 
يف جامعة 

الطائف
نظمت عمادة �صوؤون 

املكتبات بجامعة الطائف 
معر�صاً للكتاب، بالتزامن مع 
اليوم العاملي للكتاب وحقوق 

املوؤلف، ا�صتمرت فعالياته 
لأربعة اأيام.

و�صم املعر�س جمموعة 
مميزة من الكتب تتنوع بني 

الكتب املوجهة للقارئ 
الب�صيط واملتو�صط واملثقف، 

كما تتنوع مو�صوعاتها بني 
الكتب الدينية وتطوير الذات 

والأدب والفنون.
وا�صت�صاف املعر�س ع�صو 

هيئة التدري�س بكلية الرتبية 
الدكتورة منال عمار، التي 

قدمت جل�صة حوارية بعنوان 
“الولء للمكتبة”، تطرقت 

خاللها ملجموعة من 
املحاور من اأبرزها: اأهمية 
املكتبة للطالب اجلامعي، 
وماذا نقراأ؟، ودور القراءة 

يف �صقل ال�صخ�صية وتطوير 
الذات.

واأكدت عميدة عمادة �صوؤون 
املكتبات بجامعة الطائف 

الدكتورة هناء جملد، اأن 
اهتمام العمادة بتنظيم 

املعر�س ينطلق من اإدراك 
اأن العلم واملعرفة اأهم اأعمدة 

بناء الأمم واحل�صارات، واأن 
اأهم امل�صادر للح�صول على 

املعرفة هو الكتاب.
ونوهت الدكتورة جملد اإىل 
اأهمية دور الكتاب، وا�صفة 

اإياه باأنه اأقوى اأدوات املعرفة 
وحفظ التاريخ والثقافة، 

وكذلك حفظ املعرفة 
الإن�صانية ونقلها من جيل اإىل 

جيل وتطورها عرب الع�صور.
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يف ملتقى وطني عن »نظام العزابة« يومي 02 و03 اأكتوبر 2019 بغرداية 

ا�ستذكار اأبي عبد اهلل حممد بن بكر الفر�سطائي 
النفو�سي بعد األف عام على رحيله

 تنظم  جامعة غرداية وخمرب اجلنوب اجلزائري للبحث يف التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية  بالتن�شيق 
مع جمعية الرتاث بالقراراة  ولية غرداية  امللتقى الوطني املو�شوم بـ »  نظام العزابة : ن�شاأته  ودوره 

احل�شاري يف بالد املغرب  بقاعة  املوؤمترات الكربى بالقطب اجلامعي رفم 03 ـ غرداية  وذلك يومي 02 و03 
اأكتوبر 2019  وتتمحور اإ�شكالية امللتقى   يف ماهية هذا النظام عموما والتي تندرج �شمنها جمموعة من 

الفروع كالتعريف بنظام العزابة والت�شمية وامل�شطلح  ومالب�شات التاأ�شي�س والإن�شاء  و�شخ�شية املوؤ�ش�س« 
اأبي عبد اهلل  حممد بن بكر الفر�شطائي النفو�شي »  ودور جربة يف فكرة  التاأ�شي�س  وجبل نفو�شة  مرابع 

املوؤ�ش�س  وتطورات نظام عزابة وعالقاته املختلفة.  

 حكيم مالك 

الوطني  امللتقى  منظمو  واأكد 
اأنه   مت اختيار هذا  املو�ضوع 
نظام   « يف  واملتمثل  بالذات 
ودوره  ن�ضاأته    : العزابة 
احل�ضاري يف بالد املغرب  يف 
ال�ضنة الهجرية 1440 هـ / 2019  
على  عام   األف  مرور  مبنا�ضبة 
وهو  النظام   هذا  وا�ضع  وفاة 
بكر   بن  حممد  اهلل   عبد  اأبي 
ببالد  النفو�ضي  الفر�ضطائي 
اأريغ  عام 440هـ / 1049-1048 
جتاوز  الذي  النظام  هذا   ، م 
فلقد  وعليه  �ضنة   1000 عمره 
العلمية  الوقفة  هذه  تنظيم  مت 
مالب�ضات  لدرا�ضة  الأكادميية  
ا�ضتمراره  وعوامل  ن�ضاأته  
فهذا  وبالتايل  بقائه  وجدوى 
الأقطار  عرفته  الذي  النظام 
واملتمثلة  الثالثة   املغربية 
الن�ضاأة  مكان  اجلزائر   يف 
وتون�س  اليوم  اإىل  وال�ضتمرار 
وليبيا  والإبداع  الفكرة  مكان 
وهذان  املوؤ�ض�س  موطن 
املواطنان الأخريان زال منهما 

موجودا  يعد  ومل  العزابة  نظام 
ف�ضيتناول  ،وعليه  فيهما 
بالبحث  امللتقى  مو�ضوع  
اهلل   عبد  اأبي  ل�ضرية   والدرا�ضة 
الفر�ضطائي  بكر  بن  حممد 
العزابة  نظام  و�ضرية  النفو�ضي 
يف  اليوم  اإىل  وا�ضتمرارا   ن�ضاأة 
اجلزائر وانقرا�ضا من املواطن 
الدور  يتناول  كما  الأخرى   
احل�ضاري  وعالقاته املختلفة 

.
دادة  الدكتور  الأ�ضتاذ   «  ويدير 
جامعة  مدير  بلخري  مو�ضى  
الوطني    امللتقى  هذا  غرداية 
التنظيم  جلنة  اأع�ضاء  ومن 
عبد  بقادير  من  كل  يوجد 
واإ�ضماعيل  بابا  الرحمن وزهري 
حممد  النور  عبد  والدكتور 
والدكتور حممد ق�ضار والدكتور 
بابا  والدكتور  غمر  قايد  بن 
والأ�ضتاذ  يو�ضف  واإ�ضماعيل 
بن  والأ�ضتاذ  اأحمد   دمانة 
خطارة  والأ�ضتاذ  عبا�س  �ضيخ 
عبد الرحمن  واأ.حممة عائ�ضة 
ويرتاأ�س اللجنة العلمية للملتقى 
بحاز  اإبراهيم  الدكتور  الأ�ضتاذ 

ال�ضت�ضارية  الهيئة  وت�ضم   ،
اأ�ضاتذة  للملتقى   والعلمية 
ودكاترة من  وهم  عالوة عمارة 
القادر  عبد  الأمري  جامعة  من 
من ق�ضنطينة و الدكتور بن عمر 
الوادي و من  هالل من جامعة 
يف  وي�ضارك   غرداية   جامعة 
الهادفة  العلمية  التظاهرة  هذه 
و  الدكاترة  من   كبري  جمع  
ياجو  الدكتور  يف   املتمثلني 
�ضالح   بو�ضليم  و  م�ضطفى 
قرمار  وبن   م�ضطفى   وويننت 
خل�رض وبرقيبة داود وبن قومار 
جلول وبابا واعمر عبد الرحمن 
وبوعروة  اجلليل  عبد  ومالخ 
بكري وحمودين بكري وبن �ضغري 
ومونة  حمو  وال�ضبيهاين  ميينة  
اأرفي�س وبن علي  عمر وباحمد 

طاهر ويحي بن يحي.

خلق ف�شاء علمي للتوا�شل 
بني الباحثني واملهتمني 
ب�شوؤون الهيئات العرفية

من  امللتقى  هذا  وي�ضعى      
اإىل  خلق ف�ضاء  اأهدافه  خالل 

الباحثني   بني  للتوا�ضل  علمي 
الهيئات  ب�ضوؤون   واملهتمني 
اأقيم حولها   من  العرفية  وما 
هذه  دور  اإبراز  مع  درا�ضات 
املوؤ�ض�ضة العرفية  التي لتزال 
قائمة يف بالدنا اجلزائر بالذات 
احل�ضاري  الدور  لإبراز  اإ�ضافة 
العزابة يف بالد املغرب  لنظام 
وهذا  اإعالميا   به  والتعريف 
للباحثني   الفر�ضة  لإتاحة  
دكتوراه   وطلبة  اأ�ضاتذة  من 
النظر  ووجهات  الأفكار  لتبادل 

لالإ�ضهام يف البحث العلمي .

الدور الرتبوي والعلمي 
لنظام العزابة

ولقد خ�ض�س لهذا امللتقى القيم 
6  حماور كاملة و واملتمثلة يف  
يتطرق  الذي  الأول  املحور 
ويركز  وامل�ضطلح   للت�ضمية 
ملالب�ضات  الثاين   املحور 
التاأ�ضي�س ودور الأقاليم الثالث 
) نفو�ضة ، جربة وريغ ( ويت�ضمن 
املحور الثالث �ضخ�ضية و�ضرية   
بكر   بن  حممد  اهلل   عبد  اأبي 

ومت   ، النفو�ضي  الفر�ضطائي 
الرابع   املحور  يف   التحدث  
خالل  العزابة   نظام  لتطورات 
املحور  ويتحدث  عام  األف 
اخلام�س الدور الرتبوي والعلمي 
العزابة  ومت يف املحور  لنظام 
العزابة  عالقة  اإبراز  ال�ضاد�س 
بالآخر وذلك من خالل امل�ضلم 
 . وال�ضتعمار  والن�رضاين 
املدر�ضة الفر�ضطائية  ودورها 
والتوعية   والتثقيف  التعليم  يف 
حلقة  ملوؤ�ض�س  ن�ضبت  ولقد 
اأبي عبد اهلل حممد بن  العزابة 
بكر الفر�ضطائي النفو�ضي ) ق 5 
هـ /11 م( املدر�ضة الفر�ضطائية  
يحكمها  تعليمية  مدر�ضة  وهي 
�ضيخ  عن  يت�ضكل  دقيق  نظام 
احللقة والعرفاء الذين ي�رضفون 

وبالتايل  التالميذ  تعليم  على 
فلقد مت و�ضع حللقة  التدري�س 
اأوقات  حتديد  اأهمها  �ضوابط 
المتحانات  وطريقة  الدرا�ضة 
واأ�ضبابها  واأنواعها  والعقوبات 
وترمي التنظيمات التي و�ضعها 
هدفني  اإىل  الفر�ضطائي 
اأ�ضا�ضني الأول« روحي تربوي » 
الكبرية  ويظهر يف تلك اجلهود 
العزابة  حلقة  بها  تقوم  التي 
والتثقيف  التعليم  يف  واملتمثلة 
كل  با�ضتغالل  وذلك  والتوعية 
ما اأمكن من و�ضائل للمحافظة 
ويتمثل  الإ�ضالمية  ال�ضخ�ضية 
 « »دفاعي  يف  الثاين  الهدف 
الدعوة  اأهل  اإبقاء  اإىل  يرمي 
ا�ضتمرار  على  واحلفاظ 

املذهب الإبا�ضي..

»اأ�سيهار«: جملة �سهرية جديدة خم�س�سة لل�سياحة و الأ�سفار
�ضهدت ال�ضاحة العالمية �ضدور 
بعنوان  جديدة  �ضهرية  جملة 
لل�ضياحة  خم�ض�ضة  »اأ�ضيهار« 
نوعا  �ضت�ضاهم  التي  الأ�ضفار  و 
يف  امل�ضجلة  الثغرة  �ضد  يف  ما 
جمال الإ�ضدارات التي تهم هذا 

الن�ضاط.
التي  املجلة  هذه  تت�ضمن  و 

�ضقيل  ورق  على  باألوان  طبعت 
  Art of Advertising من قبل
و  العربية  باللغات  مقالت 
ق�ضد  الإجنليزية  و  الفرن�ضية 
ال�ضياحية  املوؤهالت  ترقية 
ل�ضيما  اجلزائر  بها  تزخر  التي 
و  للتا�ضيلي  الطبيعية  املناظر 
املتميز  الطلق  الهواء  متحفه يف 

باآلف الر�ضوم ال�ضخرية، اإ�ضافة 
ل�ضحراء  الثقايف  الرتاث  اإىل 
الإ�ضدار  هذا  تناول  و  اجلزائر. 
املحطة اجلوية اجلديدة ملطار 
اجلزائر الدويل اجلديد ب�ضعة 10 
م�ضجد  و  �ضنويا  م�ضافر  ماليني 
اكرب  ثالث  العظم،  اجلزائر 
م�ضجد  بعد  العامل  يف  م�ضجد 

النبوي  امل�ضجد  و  املكي  احلرم 
تطرقت  كما  املنورة.  باملدينة 
اجلزائر  ق�ضبة  اإىل  املجلة  هذه 
عامليا  اإن�ضانيا  تراثا  امل�ضنفة 

�ضنة 1992 من قبل اليون�ضكو.
و ا�ضتح�ضن مدير الوكالة الوطنية  
نورالدين  ال�ضياحة،  لتطوير 
للمجلة،  خ�ضه  حوار  يف  ندري 

عن  فاأكرث  اأكرث  »نتحدث  كوننا 
اأن  اإىل  م�ضريا  اجلزائر«،  وجهة 
تدخل  املطورة  ال�ضرتاتيجية 
كامل  تثمني  و  ا�ضتغالل  اإطار  يف 
يزخر  التي  ال�ضياحية  القدرات 
على  ركز  اأن  بعد  و  البلد.  بها 
ال�ضياحة،  �ضهدته  الذي  التطور 
اأكد املدير العام للوكالة اأن هذا 

من   %   2.5 حاليا  ميثل  القطاع 
 %  1 مقابل  اخلام  املحلي  الناجت 
يف وقت �ضابق، حيث �ضجل »منوا 
تطوره  اأن  اإىل  م�ضريا   ،« حقيقيا 
يعتمد منذ 2008 على املخطط 
التوجيهي للتهيئة ال�ضياحية الذي 

ي�ضمل جميع اجلوانب. 
ق.ث 

�سدور كتاب "ال�سفقة "لغاندي النعانعة
وال�ضاعر  »ال�ضفقة«للكاتب  بعنوان  كتاب  �ضدر حديثاً 
، جاء  يف 175 �ضفحة، من  النعانعة  الأردين غاندي 
اأنيقة  بلغة  كتبت  ن�ضو�ضاً  ي�ضم  املتو�ضط،  القطع 
الإن�ضاين  والإبداع  الفكر  وواعدة تربز مقدار ح�ضور 

من خاللها.
يعد هذا الكتاب ال�ضادر عن دار وائل للن�رض والتوزيع 
وامل�ضامني  املعاين  من  الكثري  يحمل  قيماً  كتاباً 
واإطالق  الذات  معرفة  اإىل  تقودنا  قد  التي  العميقة 
قدراتها الكامنة ،يدعو فيه الكاتب قارئه اإىل التخل�س 
من كل القيود واحلدود، وال�ضتمتاع بوجوده ككينونة 
تفت�س عن حريتها يف هذا العامل . وميكن لهذا الكتاب 
بني  والن�ضجام  التوازن  اإىل  للو�ضول  دلياًل  يكون  اأن 
غاندي  فيه  جمع  كتابة  عرب  حميطه  وبني  الإن�ضان 
العاملية  وال�ضعرية  املده�ضة  النرثية  بني  النعانعة، 
الإن�ضانية  للحظته  خاللها  من  يوؤرخ  مادة  املتميزة، 
التي ل بد واأنه تكثف �ضنوات من التجربة الإبداعية 

املتاأ�ضلة حتث كل منا لأخذ ن�ضيبه منها.
اجلدلية  العالقة  الكتاب  هذا  يف  النعانعة  ويتناول 
والأحالم،  الواقع  وبني  وامل�ضتحيل،  املمكن  بني 
اإن�ضان  تهم  التي  الأفكار  من  جملة  اإىل  متطّرقاً 
بجميع  والإبداع  اخلطاب  و�ضلطة  كالتاريخ  اليوم، 
مما   ، والجتماعية  النف�ضية  و  املعرفية  اأبعادها 
نفهم  اأن  ميكن  الّتي  الكتب  من  واحداً  منه  يجعل 
التي حتدد  واجلمالية  الفكرية  اخللفية  من خالله 
على  ي�ضتغل  التي  اجلديدة  الكتابة  مالمح  بع�س 
كتابة  النعانعة  يوا�ضل  ففيها  الكاتب.  تاأ�ضي�ضها 
العقل  �ضاأن  من  ترفع  بروؤية  الفكرية،  ن�ضو�ضه 
ل  ما  احلقيقة،  عن  البحث  يف  جمهوداته  وتتبنى 
يف  برع  التي  التفا�ضيل  تلك  لإغفال  جمالً  يرتك 
تتبعها ور�ضدها، لإ�ضافة الكثري من جتلياتها على 

عوامل  الأدب وال�ضعر والأفكار.
وكالت
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ّول �لقلق �إىل  كيف تحُ

طاقة �إيجابية؟
   

الفرق الأ�سا�سي بني التوتر والقلق اأن الأخري ي�ستمر بعد انتهاء 
ال�سغط امل�سبب للتوتر لأن الدماغ تنتج اإح�سا�س اخلوف 

با�ستمرار، ويتولّد مع ذلك اأحا�سي�س بالغ�سب ونوبات ع�سبية. 
كما ي�سكو من لديه قلق من ت�سارع دقات القلب، ونوبات ال�سداع 
املزمن والبكاء. لكن ل يعني ذلك اأن القلق عن�رص �سلبي دائم يف 

حياتك، فبالإمكان حتويله اإىل طاقة اإيجابية بالطرق التالية:
امتدح اأحا�سي�س القلق لأنك ت�ستطيع متييزها، وجتّنب تنميطها 

اإىل �سلبية واإيجابية، وتذكر اأن الكثريين ل مييزون م�ساعرهم 
جيداً * حاول اأن تفهم م�ساعرك، وجتّنب تنميطها بالطريقة 

التقليدية: اإيجابية و�سلبية. القلق اإح�سا�س قوي بالإثارة، اإذا كنت 
واعياً به ميكن حتويل اإ�ساراته اإىل اجل�سم اإىل قوة دفع.

* امتدح اأحا�سي�س القلق لأنك ت�ستطيع متييزها. كثري من النا�س 
ل مييزون م�ساعرهم جيداً، وقم بتوجيه م�ساعر عدم الراحة 
واخلوف من مو�سوعات معينة اإىل طاقة بحث عن املعلومات 

واحل�سابات الدقيقة للمواقف.
* اتبع تقنيات ال�سرتخاء املعروفة، مثل اخلروج اإىل املتنزهات، 

وامل�سي واجللو�س على ال�سواطئ، وممار�سة متارين اليوغا، 
والريا�سة البدنية، والبيالت�س.

* ل تعترب م�ساعر اخلوف والقلق �سلبية، هي بالفعل اأداة تبحث 
بها عن الأمان والثقة. فقط عليك حتويل اأحا�سي�س القلق اإىل 
خطة عملية للبحث عن و�سعية اأكرث اأماناً من دون الن�سحاب.

* اإذا �سعرت اأن اخلطوات التالية �سعبة تخّيل النجاح، والفائدة، 
واملك�سب اأو التقدير الذي يعود عليك. ب�سيغة اأخرى انظر اإىل 
احلافز ول تفقد بو�سلته لتوا�سل حتويل قلقك اإىل قوة دفع اإىل 

الأمام.

�إنتاج عالج و�عد من �أور�ق 
�لتبغ لل�صكري و�اللتهابات

   

متّكن باحثون من جامعة وي�سرتن اأونتاريو الكندية من ا�ستخدام 
اأوراق التبغ يف اإنتاج كمية كبرية من بروتني تنتجه كلية الإن�سان 

بكميات �سئيلة ويقوم ب�سبط م�ستوى اللتهابات. ويُعتقد 
اأن الربوتني الذي يُ�سّمى IL-37 ميكن اأن يُ�ستخدم يف عالج 

ال�سكري والتهابات املفا�سل. تنتج الكلى بروتني IL-37 بكميات 
�سئيلة ل�سبط م�ستوى اللتهابات يف اجل�سم، وباإنتاجه جتارياً من 
التبغ ميكن توفري عالج ناجح ومل يتم ا�ستخدام هذا الربوتني من 
قبل يف جتارب عديدة على احليوانات ب�سبب عدم قدرة العلماء 
على اإنتاجه بكميات كبرية. وتقوم كلية الإن�سان باإنتاجه بكميات 

�سغرية داخل اجل�سم، وتلعب هذه الكميات ال�سئيلة دوراً هاماً يف 
�سبط م�ستوى اللتهابات.

وبح�سب »جورنال �ِسل بالنيت ريبورت�س« التي ن�رصت نتائج 
الدرا�سة ميكن الآن توفري هذا الربوتني كدواء عالجي باأ�سعار 

معقولة بعدما متّكن العلماء من اإنتاجه بكميات جتارية من خالل 
معاجلة اأوراق التبغ.

وتتزايد التهابات اجل�سم على نحو كبري بعد عمليات زراعة 
الأع�ساء وخا�سة الكلى، ما يعيق جناح الزرع، لكن بوا�سطة هذا 

الربوتني ميكن التغلّب على هذه امل�سكلة، اإىل جانب خف�س 
م�ستوى اللتهابات التي ينتج عنها مر�س ال�سكري والتهاب 

املفا�سل.

��صتخد�م تقنيات �لذكاء �ال�صطناعي لتقييم �صالمة �الأجنة
الوليات  يف  باحثون  طّور 
املتحدة منظومة جديدة للذكاء 
حتدد  اأن  ميكنها  ال�سطناعي 
اجلنني  كان  اإذا  ما  بالغة  بدقة 
اأيام  خم�سة  عمره  يبلغ  الذي 
قيد  على  للبقاء  فر�س  اأمامه 

احلياة داخل رحم الأم.
وهذه املنظومة ت�ساهم يف زيادة 
احتمالت جناح عمليات التلقيح 
حدوث  من  ويقلل  املجهري، 
الجها�س بعد فرتة من احلمل. 
التلقيح  عمليات  اأن  حني  ويف 
املاليني  �ساعدت  املجهري 
فر�س  ت�سل  الإجناب،  على 
جناح هذه العمليات يف الوليات 

املتحدة اإىل حوايل %45.
من  الدرا�سة  فريق  وا�ستخدم 
للعلوم  كورنيل  »ويل  مركز 
نيويورك  مدينة  يف  الطبية« 
ب�رصية  لأجنة  �سورة  األف   12
�ساعات   110 بعد  التقاطها  مت 
التخ�سيب،  عملية  حدوث  من 
الذكاء  منظومة  لتدريب 
بني  التمييز  على  ال�سطناعي 

الأجنة اجليدة وغري اجليدة.
الهدف،  هذا  حتقيق  اأجل  ومن 
يقوم فريق من علماء الأجنة يف 
جنني  كل  �سورة  بتقييم  البداية 
اعتماداً على مظهره، ثم اإجراء 
فر�س  ب�ساأن  اإح�سائي  حتليل 
يظهر  الذي  اجلنني  هذا  بقاء 
فرتة  نهاية  حتى  ال�سورة  يف 
النتائج  هذه  وتغذية  احلمل، 
داخل املعادلة اخلوارزمية التي 

الذكاء  منظومة  عليها  تعتمد 
ال�سطناعي.

التدريب،  من  النتهاء  وبعد 
التي  املنظومة،  ا�ستطاعت 
»�ستورك«  ا�سم  عليها  اأطلق 
بن�سبة  الأجنة  جودة  ت�سنيف 
دقة ت�سل اإىل 97%. ونقل املوقع 
ديلي«  »�ساين�س  الإلكرتوين 
املتخ�س�س يف الأبحاث العلمية 
زيف  الباحث  عن  والتكنولوجيا 

يف  املتخ�س�س  واك�س،  رو�سن 
مبركز  الإجنابي  الطب  جمال 
طريق  »عن  القول:  كورنيل  ويل 
اجلديدة يف جمال  التقنية  هذه 
ميكننا  املجهري،  التلقيح 
وقيا�سية  اآلية  و�سيلة  تطبيق 
مناهج  على  اعتماداً  فعالة 
التقييم الب�رصي... تتيح لنا هذه 
التقنية معرفة كيف �سيبدو هذا 

املجال يف امل�ستقبل«.

�لقاتل �ل�صامت

 يتناول اأغلبية النا�س كميات كبرية من ال�سوديوم الذي ي�سكل املكون الرئي�سي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�سّنعة مثل البيتزا والربغر وال�سجق والبطاط�س ال�سيب�سي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�سبب ال�سوديوم الزائد ارتفاع �سغط الدم الذي ي�سّمى »القاتل ال�سامت« لأنه 

يهدد �سحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�سوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�سطرتك الظروف ل�رصاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�سوديوم« على العبوة قبل ال�رصاء. وت�سّنف كثري من املواد احلافظة امل�ستخدمة يف 

الأطعمة امل�سّنعة باعتبارها مواد م�رصطنة، وتعترب م�سوؤولة عن انخفا�س ذكاء الأطفال. 

يف  ي�ستخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رصيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�سببات  من  تعترب  �سارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �سكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رصطان

خيوط ن�صيج ذكية يتغري لونها فور ر�صدها غاز�ت �صامة 

مادة كيميائية يف م�صحوق �لكاري تقاوم �الأور�م �ل�صرطانية

الأمريكية  تافت�س  جامعة  يف  باحثون  طور 
نوعاً فريداً من املالب�س الذكية القادرة على 
و�سديدة  ال�سامة  الغازات  ور�سد  اكت�ساف 
ال�سمية املوجودة يف الهواء وتنبيه مرتديها 
فوراً من خالل تغيري لون اأن�سجتها ب�رصعة. 
مالب�س  خيوط  ابتكار  من  الباحثون  ومتكن 
م�سبوغة كيماوياً يتغري لونها ب�رصعة، عندما 
تر�سد غازات �سامة مثل الأمونيا اأو كلوريد 
الهيدروجني يف املكان املحيط باملرتدي، 
معرفة  املرتدي  وي�ستطيع  لها،  فتنبهه 
مقدار الغاز ال�سام املوجود يف الهواء ومدى 
لون  تغري  و�سدة  من خالل عمق  منه،  قربه 

ن�سيج املالب�س، بح�سب ما ورد يف �سحيفة 
دايلي ميل الربيطانية، ويعترب هذا النوع من 
التنقيب  للعاملني يف جمال  مثايل  املالب�س 
عن النفط اأو الغاز اأو الذين يتعر�سون خلطر 
�سديدة  غازات  ت�رصيب  اأو  النفجارات 

ال�سمية مثل اأول اأك�سيد الكربون.
ووفقاً لأبحاث مراكز مكافحة الأمرا�س اأو 
ال�سيطرة عليها يف الوليات املتحدة، فنحو 
عام  كل  الطوارئ  يدخلون  �سخ�س  األف   50
الكربون،  اأك�سيد  اأول  غاز  انبعاث  ب�سبب 
وقرابة 430 �سخ�ساً يلقى حتفه �سنوياً لهذا 

ال�سبب.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�سة  ك�سفت 
الكاري  م�سحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
اأن  العلماء  ويعتقد  ال�رصطان  تقاوم  اأن  ميكن 
الكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف 
الكركم تعطي م�سحوق الكاري لونه الأ�سفر، ميكن 
والدم،  الثدي  ال�رصطانية يف  الأورام  اأن تبطئ منو 
عرب جعل اخلاليا ال�رصطانية اأقل قدرة على حتطيم 
اأو تدمري خاليا اأخرى. وقد يكون الكركمني، الذي 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�سي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�سبة  اأقوى  ال�رصطان، 
�سابقا. وعند دمج الأدوية �سائعة ال�ستخدام لعالج 
اأن  الختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رصطان 
يف  و�ساعد  اأف�سل،  ب�سكل  تعمل  جعلها  الكركمني 
التقليل من اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن نتائج 
التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
الآن يف تطوير عالج ال�رصطان با�ستخدام الكركمني 
ال�رصطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�ستخدام  وميكن 
اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما  لأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�سمي  الإنزميات  من  حمددة 
ات�سال الثنني، ل ميكن للخاليا اأن تتكاثر ب�رصعة 
اأن ال�سمة املميزة لل�رصطان هي  ويو�سح الباحثون 
بها،  التحكم  ميكن  ل  ب�رصعة  النمو  علي  القدرة 
ويو�سح  الكركمني  خالل  من  اإبطاوؤها  ميكن  ولكن 
الباحث �سوراف بانريجي اأنه »ب�سكل عام، يتم طرد 
ي�سبح  ولكي  كبرية،  ب�رصعة  اجل�سم  من  الكركمني 
جمرى  لدخول  تعديل  اإىل  يحتاج  فاإنه  فعال،  دواء 
ل�ستهداف  كافية  لفرتة  اجل�سم  يف  والبقاء  الدم 

ال�رصطان«.
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�سهر �سعبان و�لغفلة �لب�سرية عن �لعبادة
�شهر �شعبان هو ال�شهر 

الذي يغفل النا�س 
عن العبادة فيه؛ نظًرا 

لوقوعه بني �شهرين 
عظيمني؛ هما: رجب 

احلرام ورم�شان 
املعظم، وفيه قال 

احلبيب  » ذلك �شهر 
يغفل عنه النا�س » وقد 

انق�شم النا�س ب�شبب 
ذلك اإىل �شنفني: �شنف 

ان�رصف اإىل �شهر 
رجب بالعبادة والطاعة 

وال�شيام وال�شدقات، 
وغاىل البع�س وبالغ 

يف تعبده يف رجب 
حتى اأحدثوا فيه من 
البدع واخلرافات ما 

جعلهم يعظمونه اأكرث 
من �شعبان، وال�شنف 

االآخر ال يعرفون العبادة 
اإال يف رم�شان، وال 

يقبلون على الطاعة 
اإال يف رم�شان، فاأ�شبح 
�شعبان مغفوالً عنه من 
النا�س، وا�شتغل النا�س 
ب�شهري رجب ورم�شان 
عن �شهر �شعبان، ف�شار 

مغفوالً عنه، ولذلك 
قال اأهل العلم: هذا 

احلديث فيه دليل على 
ا�شتحباب عمارة اأوقات 

غفلة النا�س بالطاعة، 
واأن ذلك حمبوب هلل 
عز وجل، وقد كان 

بع�س ال�شلف ي�شتحبون 
اإحياء ما بني الع�شائني 
بال�شالة ويقولون: هي 

�شاعة غفلة ، فهي دعوة 
لوقفة مع النف�س ، هل 
�رصنا من الغافلني عن 

�شهر �شعبان وف�شله 
؟ وهل اأدركتنا الغفلة 

مبعناها املطلق ؟ هي 

وقفة تربوية نقيم فيها 
اأنف�شنا ومدى متلك 

الغفلة منا ، و نعر�س 
فيها اأنف�شنا على قوله 

تعاىل  » وال تطع من 
اأغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان اأمره 

فرطا » وقوله تعاىل  » 
و اذكر ربك يف نف�شك 

ت�رصعا وخفية وال تكن 
من الغافلني » وقوله 

تعاىل  » لَُهْم ُقلُوٌب 
اَل يَْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم 

اأَْعنُيٌ اَل يُبْ�رِصُوَن ِبَها 
َولَُهْم اآَذاٌن اَل يَ�ْشَمُعوَن 

نَْعاِم  ِبَها اأُْولَِئَك َكااْلأَ
ْولَِئَك  ُلّ اأُ بَْل ُهْم اأَ�شَ

ُهْم الَْغاِفلُوَن » �شلمنا 
اهلل واإياكم من الغفلة 

وم�شارها وجعلنا 
واإياكم من اأهل طاعته 

على الدوام . 

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�شي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رصار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�شرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�شنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �شنفنِي؛ ذنوُب ال�شَّ
والكبائر، ويف اأ�شمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َشِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�شنيِف الُذّ َحّ �شِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�شَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�شِّ ها يتَّ�شِ اأَنّ بَع�شَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِشّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِصّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�شِتغفاِر وال 
�شغريَة مع االإ�رصار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�شٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�شالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�شِتهاِرِه عنَد ال�َشّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �شيغة مبالغة 
�شديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�شبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

 �طرقو� �أبو�ب �جلنان 
البوابة  مبثائة  �شعبان  �شهر  فاإن 
رم�شان،  �شهر  اإىل  تدخلنا  التي 
تفتح  �شهر  هو  رم�شان  والأن 
احلبيب  اأخبنا  كما  اجلنة  اأبواب 
اإذا   « بقوله   و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
اجلنة،  اأبواب  فتحت  رم�شان  جاء 
و�شفدت   ، النار  اأبواب  واأغلقت 
امل�شمرون  فاأين   ،  « ال�شياطني 
امل�شتاقون  ؟؟اأين  ال�شواعد  عن 
اىل  امل�شتاقون  ؟؟اأين  اهلل  لقاء  اىل 

اأنا  تنادي  اجلنة  هاهي  ؟؟  اجلنة 
، ففي �شهر  اأبوابكم  اأ�شبحت عند 
بكل  االأبواب،  طرق  جمال  �شعبان 
، فاطرقوا  الطرق املتاحة  و�شائل 
واال�شتغفار  بالتوبة  اجلنان  اأبواب 
 ، اإليه  واللجوء  اهلل  اإىل  واالإنابة 
بالت�رصع  اجلنان  اأبواب  واطرقوا 
والوقوف على اأعتاب بابه مرددين  
 « لنا   تغفر  بابك حتى  لن نبك   «
بال�شيام  اجلنان  اأبواب  واطرقوا 

والنا�س  بالليل  وال�شالة  والقيام 
اجلنان  اأبواب  واطرقوا   ، نيام 
يف  وباالإحلاح  والقربات  بالطاعات 
يقول:   كان  الدرداء  اأبا  فاإن  الدعاء 
» ِجدوا بالدعاء، فاإنه من يكرث قرع 
هي   ،« له  يفتح  اأن  يو�شك  الباب 
والتهيوؤ  واال�شتعداد  للتحفز  دعوة 
واالأعتاب  العتبات  على  بالوقوف 
لعله يفتح عن قريب فرتى نور اهلل 

القادم مه �شهر القراآن .

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�شهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�شم ، و عندنا يف اللغة ا�شم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�شتحيل وجود ، م�شتحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�شتحيل اأن يكون االبن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�شياء م�شتحيلة ، اأما االأ�شياء املمكنة ما �شوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �شاحب االأ�شماء احل�شنى كلها ، ُجمعت االأ�شماء احل�شنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�شماء احل�شنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �شمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�شتطيع اأن ت�شمي نف�شها » اهلل« ؟ م�شتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �شينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�شياًل 
، الكفر و االإحلاد �شطحي ، هم يف اأعماق اأنف�شهم ي�شهدون اأن اهلل موجود :  َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 

ِكنَي ]�شورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم ]�شورة االأنعام:  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْصِ َواهلَلّ
]24

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّشالم-  ه اإىل �شوؤال امُل�رصكني للنبّي الكرمي -عليه ال�شّ ون: اإّن �شبب نزول �شورة االإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِصّ

ف لهم اهللَ �شبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �شبحانه وتعاىل �شورة االإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�شِ
الة وال�ّشالم- عن �شوؤالهم حول �شفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �شورة االإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�شّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�شلََّم: ان�ِشب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �شلَّى اهلَلّ ر�شي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِصكنَي قالوا لر�شوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َس �شيءٌ يولَُد اإاَلّ �شيَموُت، وال �شيء ميوُت اإاَلّ �شيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�شَّ ُ ال�شَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �شبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �شيءٌ(. وجاء يف �شبب  اهلَلّ
الة وال�ّشالم- اأن يَ�شف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �شورة االإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�شارى �شاألوا النبّي -عليه ال�شّ

تعاىل �شورة االإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �شلَّى اهللُ عليِْه و�شلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �شفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �شِ
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
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مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش
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املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ت�شارب الأنباء حول ان�شحاب 
كاري�س ب�شار من »دقيقة �شمت«

انت�رشت تف�شريات واأخبار مت�شاربة حول االأ�شباب الكامنة وراء ان�شحاب 

النجمة ال�شورية، كاري�ش ب�شار، من امل�شل�شل الرم�شاين القادم، »دقيقة 
�شمت«، من بطولة عابد فهد و�شتيفاين �شليبا.

ون�شبت ت�رشيحات لب�شار حول ا�شتبعادها ب�شكل مفاجئ على الرغم من 

ت�شويرها كافة امل�شاهد يف امل�شل�شل، بينما تتحدث اأخبار اأخرى عن 

قرار اتخذته �رشكة االإنتاج ال�شتبدالها بالنجمة ال�شورية، رنا �شمي�ش.

ويف ال�شياق نف�شه، حتدثت تقارير لبنانية حملية عن كون اخلالف بني 

�رشكة االإنتاج، »ال�شباح«، والنجمة ال�شورية قد ح�شل لـ »�شبب مادي« 
يخ�ش اأجر التعاقد.

وبالرغم مما �شبق، رجحت معظم امل�شادر اأن تكون النجمة ال�شورية 

هي التي ان�شحبت طواعية من امل�شل�شل، نظرا ل�شيق الوقت، اإذ ت�شارك 

بت�شوير م�شل�شلني اآخرين لرم�شان 2019، هما: »�شال�شل ذهب« و«م�شافة 
اأمان«.

فيلم جديد يعر�س ق�شة ثنائي 
الإجرام ال�شهري »بوين وكاليد«

     

يتناول فيلم جديد من بطولة كيفن كو�شترن وودي هارل�شون زاوية جديدة 

لق�شة الثنائي اخلارج عن القانون بوين وكاليد، فبدال من اأن يركز على 

هاتني ال�شخ�شيتني ين�شب على ال�رشطيني اللذين اأنهيا �شل�شلة جرائمهما 
يف اأنحاء الواليات املتحدة.          

ويقوم كو�شترن يف فيلم »قطاع الطرق« )ذا هايوامين( بدور �رشطي من 

تك�شا�ش هو فرانك هامر الذي كان �شمن جمموعة �شباط قتلوا بوين 

وكاليد بالر�شا�ش يف كمني ن�شبوه لهما فجرا يف لويزيانا عام 1934، بينما 
يلعب هارل�شون دور زميله ماين جولت.

   فيلم )بوين اآند كاليد( من اإنتاج عام 1967 قد روى ق�شة الثنائي، ولعب 

وارن بيتي وفاي دوناواي دور االثنني اخلارجني عن القانون اللذين يُعتقد 

اأنهما قتال 13 �شخ�شا ونهبا بنوكا و�رشقا �شيارات ونفذا جرائم خطف.

لكن كو�شترن قال يف مدريد يف جولة ترويجية للفيلم اإن فيلمه اجلديد 
يتخذ منحى خمتلفا متاما.

مي �شليم تنتهي من ت�شوير 
م�شاهدها يف »�شانع الأحالم«

انتهت الفنانة االأردنية  مي �شليم  من ت�شوير م�شاهدها يف م�شل�شل » �شانع 

االأحالم »، والذي جت�شد فيه �شخ�شية »م�شممة اأزياء«. امل�شل�شل ي�شارك 

يف بطولته بجانب اأروى جودة، مك�شيم خليل، جي�شي عبدو، طوين عي�شى، 

جهاد �شعد، اإيلي مرتي، وغريهم، من تاأليف ب�شار عبا�ش، واإخراج حممد 
عبد العزيز.

ومن ناحية اأخرى، اأو�شكت �شليم على االنتهاء من ت�شوير م�شاهدها يف 

فيلم » حممد ح�شني »، حيث يتبقى لها يوم واحد فقط وتنتهي متاماً من 
الت�شوير، وجت�شد فيه �شخ�شية مديرة فندق.

الفيلم من بطولة حممد �شعد، م�ش �شليم، فريال يو�شف، و�شمري �شربي، 
من تاأليف �رشيف عادل، واإخراج حممد علي.

»�شازام« يت�شدر اإيرادات دور 
ال�شينما الأمريكية

   

ت�شدر فيلم االأك�شن واملغامرة والكوميديا والفانتازيا »�شازام« اإيرادات 

دور ال�شينما باأمريكا ال�شمالية، ح�شبما اأظهرت تقديرات ا�شتوديوهات 
ال�شينما اأول اأم�ش .

وحقق الفيلم، الذي ي�شارك يف بطولته كل من زكاري ليفي ومارك 
�شرتوجن ودجيمون هون�شو،اإيرادات بلغت 45ر53 مليون دوالر.

وجاء يف املركز الثاين الرعب واالإثارة »مقربة احليوانات« )بيت 

�شيماتري( الذي ي�شارك يف بطولته جي�شون كالرك واآميي �شاميتز وجون 
ليثجو باإيرادات بلغت 25 مليون دوالر.

وتراجع اإىل املركز الثالث فيلم الفانتازيا واملغامرة »دامبو«، والذي 
ي�شارك يف بطولته كل من كولني فاريل ومايكل كيتون واإيفا جرين، 

باإيرادات بلغت 224ر18 مليون دوالر.

 وهران: العر�س الأول لفيلم »اأبرياء ولكن« 
يف اأربعينية الفنانة الراحلة مليكة جنادي

عادل اإمام: ارحموين من ال�شائعات

 �شيتم تقدمي بوهران العر�ض الأول للفيلم الق�شري »اأبرياء ولكن« الذي �شاركت فيه املمثلة الراحلة 
مليكة جنادي تكرميا لهذه الفنانة التي وافتها املنية الأ�شبوع املا�شي عن عمر ناهز 52 �شنة بعد مر�ض 

ع�شال ح�شبما ا�شتفيد  به لدى خمرج هذا الإنتاج ال�شينمائي .

االجتماعي  الفيلم  هذا  ويعترب 
املنتظر عر�شه يف اأربعينية وفاة 
مليكة جنادي اآخر عمل فني تقوم 
به الفقيدة على الرغم من معاناتها 
من املر�ش الذي األزمها الفرا�ش 
اأكرث من �شنتني كما اأ�شاف الفنان 
الفتا  الهواري  غفور  بوزبوجة 
مت  الفيلم  هذا  »م�شاهد  اأن  اىل 
ت�شويرها داخل بيت هذه املمثلة 
الكثري  اأعطت  التي  امل�رشحية 
املر�ش  وحتدت  الرابع  للفن 
باأعمال  اجلمهور  اإمتاع  اأجل  من 
ولكن«  »اأبرياء  ويتناول  رائعة«. 
تفا�شيل  تدور  اجتماعية  ق�شة 
من  يعاين  طفل  حول  اأحداثها 
مر�ش نف�شي مما يوؤدي به االأمر 
داخل  ب�شعة  جرمية  ارتكاب  اإىل 
املخرج.  اأبرزه  ما  وفق  اأ�رشته 
كتبت  الذي  العمل  هذا  ويعالج 
وقام  الفراقة  نادية  ال�شيناريو 
بينهم  من  ممثلني   8 اأدواره  باأداء 
جنادي  مليكة  الراحلة  املمثلة 
طريقة  اإبراهيم  احلاج  بوزيد  و 
عليهم  والكذب  االأطفال  تربية 
اإ�شابتهم  اإىل  بهم  يوؤدي  قد  مما 

تدفعهم  قد  نف�شانية  باأمرا�ش 
ي�شيف  �شلبية  ت�رشفات  اإىل 
الفنانة  كانت  و  املتحدث.  نف�ش 
عدة  يف  تن�شط  جنادي  مليكة 
فرق م�رشحية بوهران وبامل�رشح 
 « علولة  القادر  »عبد  اجلهوي 
حيث �شاركت يف عدة م�رشحيات 
منها » التفاح« لعبد القادر علولة و 
»التمثال احلي« ملجاهري مي�شوم 
 2010 يف  بكندا  عر�شت  التى 

تاأليف  من  الكوردوين«  و«حمة 
عز الدين ميهوبي واإخراج حممد 
باململكة  عر�شها  مت  والتي  اأدار 

العربية ال�شعودية يف 2007 .
واأدت فقيدة ال�شاحة الفنية اأدوارا 
يف اأعمال ذات طابع تاريخي منها 
و«�شيفاك�ش«   « اللوؤلوؤة   « ملحمتي 
غرار  على  تلفزيونية  اأخرى  و 
و«الوقائع«  احلومة«  »نا�ش 
ر�شيد  . ويف  اإذاعية  وم�رشحيات 

الهواري  غفور  بوزبوجة  الفنان 
عدة اأعمال فنية منها تاأليفه لن�ش 
�شاكلة  على  املهرجني«  »�شلك 
)البانتوميم(  ال�شامت  امل�رشح 
العرائ�ش  م�رشحيتي  واإخراج 
العا�شفة   « و   « »االكت�شاف 
م�شاركته  عن  ف�شال   « ال�شم�شية 
يف عدة تظاهرات منها املهرجان 
 « عرب  العرائ�ش  مل�رشح  الدويل 

الواب » املنتظم مب�رش .

»نب�س الأبطال« يفوز باجلائزة الكربى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

ما  اإمام  عادل  الفنان  ا�شتنكر 
اأثري اأخرياً عن تعر�شه لوعكة 
اإيقاف  ا�شتدعت  �شحية 
اجلديد  م�شل�شله  ت�شوير 
»فالنتينو«، املقرر عر�شه يف 
 ، اإمام  وقال  املقبل.  رم�شان 
اإنه بخري ويتمتع ب�شحة جيدة، 
م�شاهد  ت�شوير  ويوا�شل 
م�شل�شله اجلديد وفقاً جلدول 
م�شيفاً:  املحدد،  الت�شوير 
»ارحموين من ال�شائعات، فتارة 

وفاتي،  نباأ  مروجوها  يردد 
تعر�شي  يزعمون  واأخري 
�شبب  اأعلم  وال  �شحية،  الأزمة 
ال�شائعات  هذه  مثل  اإطالقهم 
وي�شارك  الآخر«.   حني  من 
دالل  »فالنتينو«  بطولة  يف 
عبدالعزيز وحمدي املريغني 
فريد  واأحمد  يا�شني  ورانيا 
وطارق االإبياري واأحمد فريد، 
قمر  بهجت  اأمين  تاأليف  من 

واإخراج رامي اإمام.

للمخرجة هند بن  فاز فيلم »نب�ش االأبطال« 
الوطني  للمهرجان  الكربى  باجلائزة  �شاري 
للفيلم بطنجة الذي اأ�شدل ال�شتار على دورته 
�شمال  طنجة  ال�شبت مبدينة  اأم�ش  الع�رشين 
املغرب. الفيلم وثائقي مدته 80 دقيقة و�شبق 
عر�شه يف مهرجان دربان ال�شينمائي بجنوب 
لالأفالم  دوك�ش  هوت  ومهرجان  اأفريقيا 
الفيلم خطى بطل  الوثائقية يف كندا. ويتتبع 
النويري   الدين  عز  املغربي  القوى  األعاب 
االحتياجات اخلا�شة 2016 يف ريو دي جانريو 
االأفالم  باقي جوائز م�شابقة  بالربازيل. ويف 
للمخرج حممد  »امباركة«  الطويلة، فاز فيلم 
دور  واأف�شل  االإخراج  بجوائز  الدين  زين 
ن�شائي  دور  واأف�شل  العروبي  للمهدي  رجايل 
لفاطمة عاطف اإ�شافة جلائزة جلنة التحكيم. 
كما فاز فيلم »جمال عفينة« بجوائز الت�شوير 

اإ�شافة  ت�شويرية  واملو�شيقى  وال�شيناريو 
ماركو  يا�شني  للمخرج  االأول  العمل  جلائزة 
�شمري  اإىل  ال�شوت  جائزة  وذهبت  ماروكو. 
بنعبيد عن فيلم »نذيرة« للمخرج كمال كمال. 
�شمت  التي  الق�شرية  االأفالم  م�شابقة  ويف 
»اأبناء  فيلم  الكربى  باجلائزة  فاز  فيلماً،   15
الرمال« للمخرج الغايل اكرمي�ش، بينما ذهبت 
جائزة ال�شيناريو لفيلم »مر�شحون لالنتحار« 
ومنحت جلنة حتكيم  اإخراج حمزة عاطفي. 
»يا�شمينة«  لفيلم  امل�شابقة جائزتها اخلا�شة 
اإخراج علي ال�شميلي وكلري كاهني كما نوهت 
بنجلون  علي  اإخراج  »قلق«  بفيلمي  اللجنة 
القادري.  اليزيد  اإخراج  البجعة«  و«اأغنية 
م�شابقة  يف  فذهبت  النقاد  جائزة  اأما 
م�شابقة  ويف  »نذيرة«  لفيلم  الطويلة  االأفالم 
البجعة«. »اأغنية  لفيلم  الق�شرية  االأفالم 
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خا�ستها  اب  البيك  �ستد�سن  هيونداي 
الو�سطى! القرون  من  درع  با�سم 

ت�سجيل  طلبات  يف  التدقيق  عند 
اخلا�سة  التجارية  الأ�سماء 
ال�سيارات،  �سناعة  ب�رشكات 
معرفة  اأحياناً  املمكن  من  يكون 
الطرازات  عن  املعلومات  بع�ض 
الك�سف عنها، حيث  القادمة قبل 
حدث ذلك مع كرو�ض اأوفر فينيو 
عنها  تعلن  اأن  قبل  املدجمة 
والآن  موؤخراً،  ر�سمياً  هيونداي 
بعد اأن مت ا�ستخدام ا�سم بالي�سايد 

كذلك يف اأحدث �سيارات العالمة 
التي  الأ�سماء  ما   ،SUVالـ بفئة 
ال�رشكة  موديالت  �ستحملها 

القادمة؟
طلب  موؤخراً  هيونداي  قدمت 
مكتب  لدى  جديد  ا�سم  ت�سجيل 
التجارية،  للعالمات  نيوزيلندا 
بايفي�ض  ذلك  كان  حيث 
“Pavise”، والذي يعد ا�سم درع 
ا�ستخدمه  الو�سطى  القرون  من 

اأثناء  والن�ساب  القو�ض  رماة 
على  ال�سم  وقع  فيبدو  احل�سار، 
اأن  ميكن  ما  ومهيباً،  رائعاً  الأذن 
خم�س�سة   SUVلـ منا�سباً  يكون 
طراز  اأعلى  تقع  الوعرة  للطرق 
لند  تويوتا  ملناف�سة  بالي�سايد 

كروزر، كما ت�سري ال�سائعات.
احتمال  كذلك  ويوجد  هذا 
�سانتا  ا�سم  عن  هيونداي  لتخلي 
للبيك  ا�ستخدمته  الذي  كروز 

عند  بها  اخلا�سة  الختبارية  اب 
الإنتاجية  ن�سختها  عن  الك�سف 
كي تاأتي هي حاملة ا�سم بايفي�ض، 
اإطالق موديل  اإمكانية  اإىل جانب 
هاتني  كال  عن  كلياً  خمتلف 
ملجرد  اأو  بالطبع  الختيارين 
لحق،  وقت  حتى  به  الإحتفاظ 
مثل ا�سم �ستيك�ض “Styx” الذي 
�سجلته الكورية منذ اأكرث من عام 

دون اإطالق اأي طرازات اأ�سفله.

ني�سان قد تندمج يف �سركة 
موّحدة مع جيب ودودج!

حمادثات  بدء  يف  ترغب  رينو 
اندماج كامل مع ني�سان خالل العام 
القادم، م�ستهدفة اإن�ساء واحدة من 
اأكرب ال�رشكات املوحدة يف العامل 
فاجن  فولك�ض  جمموعة  لتناف�ض 
رينو  اندماج  حالة  يف  وتويوتا. 
غالباً  القادمة  اخلطوة  وني�سان، 
�ستكون اإجراء حمادثات ا�ستحواذ 
جيب  مالكة  كراي�سلر  فيات  على 
وكراي�سلر  وفيات  ورام  ودودج 
مناق�ستها  مت  والتي  وفرياري، 
كارلو�ض  اإدارة  حتت  املا�سي  يف 
اآنذاك  غ�سن، قبل تعرث حماولته 

بفعل تدخل احلكومة الفرن�سية.
عن  كراي�سلر  فيات  تبحث  والآن 
يجعلها  ما  اندماج،  او  �رشاكة 
رئي�ض  اأن  ويُذكر  �سانحة،  فر�سة 
اأجرى  اإلكان  جون  الإدارة  جمل�ض 
حول  مناف�سني  مع  حمادثات 
بيجو  جمموعة  منهم  الأمر،  هذا 

�سرتوين.

كراي�سلر  فيات  على  ال�ستحواذ 
�ستكون خطوة �سخمة لأي �سانعة 
عقبات  �ستواجه  ورينو  �سيارات، 
الفرن�سية  احلكومة  لكون  اإ�سافية 
ترف�ض  وقد  فيها،  م�ساهم  اأكرب 
احلكومة خف�ض ح�ستها وحتكمها 

ب�سبب دخول �رشكات اأخرى.
ني�سان  رينو  حتالف  اأن  ويُذكر 
لدرجة  اأبداأ  ي�سل  مل  احلايل 
رغم  ولكن  الكامل،  الندماج 
من  كبرياً  جناحاً  حقق  ذلك 
الناحية املادية، مع ا�ستمرار ثقة 
ف�سيحة  رغم  فيه  امل�ستثمرين 
غ�سن  كارلو�ض  ال�سابق  الرئي�ض 
التهرب  بتهمة  عليه  والقب�ض 
ال�سوقية  القيمة  وتبلغ  ال�رشيبي. 
لرينو حالياً 18 مليار دولر، بينما 
مليار   35 عند  تقف  ني�سان  قيمة 
قيمة  املقابل  ويف  حالياً،  دولر 
 23 حول  ترتاوح  كراي�سلر  فيات 

مليار دولر.

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

اأحياناً يواجه ال�سائقني مواقف 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�ض للت�سادم نتيجة القيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�ساءل 
عن اأف�سل طريقة لإيقاف 
ال�سيارة يف اأق�رش م�سافة، 

وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف 
ال�سطور التالية.

 حالة قيادة �سيارة يدوية:

 عند القيادة ب�رشعة عالية 
يف ال�سيارة اليدوية، وتعر�ست 

خلطر ال�سطدام، يجب عليك 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 

ول ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�سيارة، مع عدم ال�سغط على 

دوا�سة “الدبرياج”، حتى ل حترر 
ال�سيارة من قيود الرتو�ض وهو 

ما ي�ساعدك على التوقف ب�سورة 

اأ�رشع وال�سيطرة على ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�سا ال�سغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، ول 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة 
مع عدم القرتاب من القري 

الأوتوماتيكي نهائياً.

ويف كلتا احلالتني يجب الإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة 
من النحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�سم الذي 

اأنت معر�ض لالإ�سطدام به، 
وانظر اإىل الجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�سيارتك اإليه لتفادي 
الت�سادم بهذا اجل�سم. 

الرو�سية  »لدا«  �رشكة  ا�ستعر�ست 
»اأوتوفاز«  قبل  من  اململوكة 
�سيارات  من  القادم  منوذجها 
متو�سطة  العائلية  اأوفر  الكرو�ض 
 Lada Granta« احلجم. وجاءت
 4 بطول  ع�رشي  بهيكل   »Cross
اأ�سواء  اأمتار ون�سف تقريبا، تزينه 
وواجهة   ،LED بتقنية  تعمل 
 ،»X« حرف  ب�سكل  مميزة  اأمامية 
املعدن  مع  الكروم  فيها  يتداخل 
والبال�ستيك ب�سورة غاية يف الأناقة 
لـ  فتت�سع  ال�سيارة  هذه  قمرة  اأما 
قيادة  بواجهة  ومزودة  ركاب،   5

متطورة، ميكن من خاللها التحكم 
والتكييف،  املولتيميديا  باأنظمة 
واأنظمة القيادة املختلفة، واأنظمة 
واملرايا  املقاعد  وتربيد  ت�سخني 

والزجاج الأمامي واخللفي.
بنوعني  املركبة  هذه  و�ستطرح 
اأحدهما  البنزين،  حمركات  من 
ب�سعة 1.5 لرت، وعزم 105 اأح�سنة، 
 120 وعزم  لرت،   1.6 ب�سعة  واآخر 
علب  اإىل  بالإ�سافة  ح�سانا، 
وميكانيكية  اأوتوماتيكية  �رشعة 
اأمامي  دفع  ونظامي  مراحل،   6 بـ 

ورباعي.

»الدا« الرو�سية تطلق 
�سيارة عائلية مميزة
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الذكية  »اآبل«  اأجهزة 
ت�ضعه� يف م�أزق جديد

 iPad« �أجهزة  م�ستخدمي  من  �لعديد  تقدم 
»�آبل«،  �رشكة  �سد  جديدة  ب�سكاوى   »Pro
حو��سبهم  عمل  يف  و�جهتهم  م�سكالت  ب�سبب 

�للوحية.
�ل�سكاوى  �أن  �إىل   »3dnews« موقع  و�أ�سار 
 iPad« جاءت ب�سكل رئي�س من مالكي حو��سب
Pro« �لتي طرحت عامي 2017 و2018، حيث 
�أكد �لعديد منهم �أن �سا�سات هذه �حلو��سب ال 
ت�ستجيب دوما للم�س، وال تتحرك فيها �ل�سورة 
�أن  �إىل  �مل�ستخدمني  بع�س  �أ�سار  كما  �أحيانا. 
�مل�سكالت يف ��ستجابة �ل�سا�سات للم�س تظهر 

�ملفاتيح  بلوحة  �لكتابة  حماولة  عند  حتديد� 
عند حماولة  رئي�س  ب�سكل  وتربز  �الفرت��سية، 

.»O« كتابة حرف
��سطر  �مل�سكلة،  هذه  من  وللتخل�س 
�سبط  »�إعادة  خيار  �إىل  للجوء  �مل�ستخدمون 
�مللفات  �أفقدهم  �لذي  �الأمر  �مل�سنع«، 
هذه  وتن�سم  �أجهزتهم  يف  �ملحفوظة  و�ل�سور 
منها  ��ستكى  �سابقة  �أخرى  �إىل  �مل�سكالت 
م�ستخدمو حو��سب »iPad Pro«، منها ظهور 
على  �ل�سطوع  �سديدة  وبقع  خ�رش�ء  خطوط 

�سا�سات �أجهزتهم.

 اأبرز موا�ضف�ت ه�تف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

ب�حث يخرتق ح�ض��س الب�ضمة 
يف Galaxy S10 عن 

طريق ط�بعة ثالثية الأبع�د
�إنه: متكن من خد�ع  �أمني  باحث  قال 
“غاالك�سي  �لب�سمة يف هاتف  ح�سا�س 
 Plus  Galaxy S10 بل�س”  �إ�س10 
��ستُن�سخت  �أ�سبع  ب�سمة  با�ستخد�م 
بتقنية �لطباعة �لثالثية �الأبعاد؛ لي�سع 
حمرج  موقف  يف  �سام�سونغ  �رشكة 
ح�سا�س  �أن  �ل�سابق  يف  �أكدت  �أن  بعد 
بف�سل  �آمن  بالهاتف  �خلا�س  �لب�سمة 

تقنية �الأمو�ج فوق �ل�سوتية.
يقع  �لذي  �لب�سمة  ح�سا�س  وكان 
هاتفي  مز�يا  �أبرز  من  �ل�سا�سة  �سمن 
 Galaxy S10 و   ،Galaxy S10
�رشكة  عنهما  �أعلنت  �للذين   ،Plus
�سباط/   20 يف  �لكورية  �سام�سونغ 
عن  ميتاز  وهو  �ملا�سي،  فرب�ير 
فوق  �الأمو�ج  تقنية  يعتمد  باأنه  غريه 
�لب�سمة  بح�سا�سات  مقارنًة  �ل�سوتية، 
�لب�سمات ب�رشًيا،  �لتي مت�سح  �الأخرى 

وهو ما يجعلها �أكرث �أماًنا.
ولكن يبدو �أن كالم �سام�سوجن عن �الأمان 
باالأمو�ج  �لب�سمة  يوفره ح�سا�س  �لذي 
فوق �ل�سوتية لي�س دقيًقا متاًما، خا�سًة 
خد�ع  من  �أمني  باحث  متكن  �أن  بعد 
�أ�سبعه  ب�سمة  طباعة  بعد  �حل�سا�س 

عن طريق �لتقنية �لثالثية �الأبعاد.
قام  ما  ن�رش  �لذي  �لباحث،  وقال 
��سم  حتت   ،imgur موقع  على  به 
darkshark: “حاولت خد�ع �ملا�سح 
باملوجات  �الأ�سابع  لب�سمات  �ل�سوئي 
 Samsung فوق �ل�سوتية �جلديد من
�لطباعة  با�ستخد�م   Galaxy S10

�لثالثية �الأبعاد، وقد جنحت”.
فيديو  مقطع   darkshark ون�رش 
ثانية يُظهر كيف فتح  ق�سري مدته 20 
بالب�سمة   Plus  Galaxy S10 هاتف 
و�أ�ساف:  �سنعها.  �لتي  �ملزيفة 
يف  طبعات   3 مني  �الأمر  “��ستغرق 
�الرتفاع  على  للح�سول  حماولة 
�لب�سمة  �أعك�س  �أن  )ون�سيت  �ل�سحيح 
كانت  نعم،  ولكن  �الأوىل(  �لطبعة  يف 
�لطباعة  �ستفتح  �سحًر�.  �لثالثة  �ملرة 
بع�س  ويف   … �الأبعاد هاتفي  �لثالثية 
�إ�سبعي  يفعل  كما  متاًما  �حلاالت، 
ما  �أن  �إىل  �لباحث  و�أ�سار  �لفعلي”. 
من  �لكثري  يطرح  به  �لقيام  من  متكن 
“ال  �إذ  و�ملخاوف.  �الأخالقية  �الأ�سئلة 
يوجد �سيء مينعني من �رشقة ب�سمات 
طباعة  ثم  علمك،  دون  �أ�سابعك 
�أ�سابعك مدجمة  ب�سمات  مع  قفاز�ت 

فيها ثم �رتكاب جرمية”.
�رشقُت  “�إن   :darkshark و�أ�ساف 
ب�سماته  فاإن  ما،  �سخ�س  هاتف 
�لقيام  بالفعل، وميكنني  موجودة عليه 
 3 من  �أقل  يف  برمتها  �لعملية  بهذه 
�الأبعاد  �لثالثية  �لطباعة  وبدء  دقائق، 
عن بُعد، بحيث يتم ذلك بحلول �لوقت 
معظم  تتطلب  وال  �إليها.  �أ�سل  �لذي 
م�سادقة  �سوى  �مل�رشفية  �لتطبيقات 
ب�سمات �الأ�سابع، لذ� ميكنني �حل�سول 
�أمو�لك  على جميع معلوماتك، و�إنفاق 
يف �أقل من 15 دقيقة، �إذ� كان هاتفك 

موؤّمًنا بب�سمة �الأ�سابع وحدها”.

برن�مج �ضهري »جت�ض�س« على 
حوا�ضبن� لأكرث من 18 �ضنة!

 Check Point« حّذر خرب�ء من
باأمن  �ملتخ�س�سة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  �ملعلومات 
من  �ل�سهري،   »WinRAR«
�ملمكن �أنها كانت ت�ستغل الخرت�ق 

�حلو��سب منذ �سنو�ت.
موجودة  �لثغرة  �إن  �خلرب�ء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
�أنها  فيها  و�خلطري   ،2000 �لعام 
�خرت�ق  يف  �ساهمت  قد  تكون  قد 
ذلك  منذ  �حلو��سب  من  �لكثري 
�لتي   »ACE« فملفات  �لوقت، 
يدعمها هذ� �لربنامج ت�ساعد على 
تفعيل فريو�س �إلكرتوين خطري قد 

بيانات �حلو��سب  ي�ستخدم ل�رشقة 
على  �لقائمون  �أّكد  جانبهم،  من 
�أنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  �لربجمية  �لثغرة  �أ�سلحو� 
تطبيقهم، و�أ�سدرو� ن�سخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ال تدعم ملفات

»م�يكرو�ضوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكوم�ت ع�ملية

»مايكرو�سوفت« �ملطالبات  �نتقد مدير �رشكة 
�الأخرية �لد�عية �إىل وقف بيع تقنيات »�لتعرف 

على �لوجوه« جلميع �حلكومات �لعاملية.
�أن  �إىل  �سميث،  بر�د  �ل�رشكة،  مدير  و�أ�سار 
�رشكات  جلاأت  ما  �إذ�  »قا�سيا«،  �سيكون  �لقر�ر 
�لتقنية ملنع �حلكومات من �حل�سول على تقنية 
�الأخرية  منع  بهدف  �لوجوه«،  على  »�لتعرف 
كل  يف  و�أفعالها  �لنا�س  حتركات  مر�قبة  من 
د�فو�س  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
�أفهم  »ال  قائال:  �سميث  حتدث  �القت�سادي، 
�حلجة �لتي تطالب جميع �ل�رشكات بوقف منح 

�لتقنية لكافة �حلكومات والأي �سبب كان«و�أتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �سميث  ت�رشيحات 
�ل�سابقة  �لتقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
�ملنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«�أمازون«  »مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
�حلقوقية  �ملنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  �حلكومات  ��ستخد�م  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مر�قبة  يف  �لوجوه«  على  »�لتعرف 
وغريهم  و�لالجئني  �حلقوقني  �لنا�سطني 
�لتقنية  �أن  �سميث  �أ�ساف  نف�سه،  �ل�سياق  ويف 
�ملعقدة،  �لق�سايا  من  عديد  حل  يف  ت�ساعد 

حني  يف  �ملفقودين«،  �الأطفال  على  »كالعثور 
�لتي  �لقر�ر�ت  �أن  �حلقوقيون  �لنا�سطون  �أكد 
كانت  �إذ�  فيما  �ليوم، حتدد  �ل�رشكات  تتخذها 
�الأجيال �لقادمة �ستعي�س يف »خوف من �لتعقب 
�سد  مبظاهرة  ��سرت�كها  حال  يف  و�ملالحقة 
يف  حتى  �أو  عبادة،  لدور  ق�سدها  �أو  �حلكومة 

حال عي�سها حياة طبيعية«.
�سميث  �ملدير  �أن  هو  �أي�سا،  للجدل  و�ملثري 
نف�سه، �أعلن يف �ملا�سي عن خماوف ��ستخد�م 
بالتمييز  متعلقة  مل�ساكل  �ل�سابقة،  �لتقنية 

�لعن�رشي و�خل�سو�سية وحقوق �الإن�سان. 

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�ضتثم�ر 1 ملي�ر دولر لتطوير األع�ب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �الألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �الأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إال �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

بريط�ني� تخطط لتنظيم 
و�ض�ئل التوا�ضل الجتم�عي 

ملح�ربة املحتوى ال�ض�ر
�قرتحت بريطانيا قو�نني جديدة لل�سالمة على 

�الإنرتنت تفر�س عقوبات على �رشكات �لتو��سل 
�الجتماعي، و�رشكات �لتقنية،  ت�سببت فيه �سهولة 
�لو�سول �إىل �ملو�د �ل�سارة – وخا�سة بني �ل�سباب 
– يف زيادة �لقلق  بريطانيا بعد وفاة تلميذة تبلغ 

من �لعمر 14 عاًما، مويل ر��سل، و�لتي قال و�لد�ها: 
�إنها جاءت بعد �أن �ساهدت مو�د على �الإنرتنت عن 
�الكتئاب و�النتحار. وتت�سارع �حلكومات يف جميع 
�أنحاء �لعامل ب�ساأن كيفية �لتحكم ب�سكل �أف�سل يف 

�ملحتوى على من�سات و�سائل �لتو��سل �الجتماعي، 
وغالبًا ما يتم �إلقاء �للوم عليها يف ت�سجيع �الإ�ساءة، 
ون�رش �ل�سور �الإباحية على �الإنرتنت، و�لتاأثري على 

�لناخبني �أو �لتالعب بهم. وتاأججت �ملخاوف �لعاملية 
حديًثا ب�سبب �لبث �ملبا�رش للهجوم �الإرهابي يف �أحد 

�مل�ساجد يف نيوزيلند� على �أحد من�سات في�سبوك، 
وبعد ذلك قالت �أ�سرت�ليا �إنها: �ستفر�س غر�مة على 
مو�قع �لتو��سل، و�رشكات ��ست�سافة �لويب، وت�سجن 

�مل�سوؤولني �لتنفيذيني، �إن مل تتم �إز�لة �ملحتوى �لعنيف 
“ب�رشعة”. وقالت ريبيكا �ستيم�سون، رئي�سة �ل�سيا�سة 
�لعامة يف �رشكة في�سبوك: �إن �أي قو�عد جديدة يجب 
�أن حتقق �لتو�زن بني حماية �ملجتمع، ودعم �البتكار، 

وحرية �لتعبري. و�أ�سافت �ستيم�سون يف بيان: “هذه 
ق�سايا معقدة يجب ت�سحيحها، ونتطلع �إىل �لعمل مع 
�حلكومة و�لربملان؛ ل�سمان فعالية �للو�ئح �جلديدة”.



عن  تخلوا  تائبون  اإرهابيون  املوقوفني  �ضمن 
امل�ضاحلة  لإجراءات  اأذعنوا  و  ال�ضالح  حمل 
و  دواجن  مربي  و  بتجار  مرورا  الوطنية 
احلب�س  رهن  اأودعوا  حيث   ، مذابح  اأ�ضحاب 
الحتياطي عقب مرور 12 �ضاعة متوا�ضلة من 
لدى  التحقيق  قا�ضي  قبل  من  معهم  التحقيق 

حمكمة عني الرتك غربي وهران .
الأمنية  للتحريات  تعود  الق�ضية  حيثيات 
ال�رشطة  فرقة  با�رشتها  التي  املكثفة 
عقب  البي�ضاء،  بالدار  املتنقلة  الق�ضائية 
 « �رشعية  غري  اأجرة  �ضيارة  �ضائق  توقيف 
 « »احلا�ضي  كلوندي�ضتان  بحي  بوعمامة 
و  اأوتوماتيكي  م�ضد�س  بحوزته  و  �ضابقا 

تن�ضط  اإرهابية  خلية  اإىل  بانتمائه  اأقر  الذي 
اإرهابيني تائبني  بالعديد من الوليات يقودها 
 ، وهران  وليات  من  بكل  اآخرون  اأ�ضخا�س  و 

تيارت ، ت�ضم�ضيلت.

و عليه قامت ذات امل�ضالح بتمديد الإخت�ضا�س 
اأين مت القب�س عليهم الواحد تلوى الأخر كما 
اأ�ضفرت العملية عن حجز عدة قطع اأ�ضلحة و 

كمية كبرية من الذخرية احلية .

�أ بن عطية

من بينهم  �إمام م�سجد و رئي�س جمعية ، و تائبون

اإيداع 14 م�ضتبها يف ق�ضايا اإرهابية رهن احلب�س امل�ؤقت 
.      توقيف »كلوند�ستان« بحوزته م�سد�س �أوتوماتيكي

�أ�سدر قا�سي �لتحقيق مبحكمة عني �لرتك �لإبتد�ئية بوهر�ن يف �ساعة متاأخرة من �أول �أم�س، �أمر� باإيد�ع 14 �سخ�سا 
رهن �حلب�س �ملوؤقت بتهمة تنظيم خلية �إرهابية و �لإ�سادة بالأعمال �لإرهابية و �لتكفريية و حمل �أ�سلحة حربية بدون 

رخ�سة قانونية، فيما مت �لإفر�ج عن ثالثة �آخرين من بينهم  �إمام م�سجد و رئي�س جمعية .

�أم �لبو�قي

حجز 27,2 غراما 
من مادة الزئبق 

متكن عنا�رش فرقة البحث و التدخل 
باأمن ولية اأم البواقي من حجز 27،2 
غراما من مادة الزئبق الرمادي و 58 
األف دج من العملة الوطنية املزورة، 
ح�ضب ما علم اأم�س الثنني من خلية 
الت�ضال و العالقات العامة لدى ذات 

ال�ضلك الأمني.
و اأو�ضحت ذات اخللية باأن حيثيات 
الق�ضية تعود اإىل ورود معلومات اإىل 
عنا�رش ال�رشطة تفيد باأن �ضخ�ضا 
يحوز مادة حمظورة تتمثل يف مادة 
الزئبق و كان يعتزم بيعها مبدينة 

اأم البواقي و بعد حتديد هوية هذا 
ال�ضخ�س البالغ من العمر 28 �ضنة، مت 
توقيفه بذات املدينة على منت مركبة 

�ضياحية و بحوزته كي�س بال�ضتيكي 
يحوي 27،2 غراما من مادة الزئبق 

الرمادي داخل قارورة و مبلغ 58  األف 
دج تبني اأنه مزور، وفقا لذات ال�ضلك 

الأمني.
و توا�ضلت حتقيقات عنا�رش 

ال�ضبطية الق�ضائية التي اأثبتت لحقا 
اأن ال�ضخ�س املوقوف يقوم برتويج 
هذه املادة املحظورة عرب موقع 
التوا�ضل الجتماعي »فاي�ضبوك« 

ح�ضب نف�س امل�ضدر.

�لباحثة �لتون�سية �أمال مو�سى

هذه حمركات التفكري يف م�ضارما بعد ب�تفليقة

للمطالبة بالإفر�ج عن خمطط �لتوظيف وقو�ئم �ملعنيني بالفح�س

 بطال�ن من ورقلة يحتج�ن اأمام م�ؤ�ض�ضة الأ�ضغال يف الآبار

معركة طر�بل�س

ارتفاع عدد ال�ضحايا اإىل 21 قتيال
�ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني تنظم ب�سطيف

 الطبعة  الـ 82 لالأيام الإعالمية ح�ل ال�قاية املرورية

مو�ضى  اأمال  التون�ضية  الأكادميية  قالت 
الأو�ضط  ال�رشق  بجريدة  لها  مقال  يف 
الآن  اجلزائر  يف  يحدث  ما  اأن  اللندنية  
بعد  فيما  النتقايل  امل�ضار  �ضيعرفه  وما 
حمركات  ي�ضكل  اإمنا  بوتفليقة  حقبة 
يثريها  التي  الأ�ضئلة  يف  للتفكري  رئي�ضة 
اإىل  اأدت  التي  واملالب�ضات  نف�ضه  امل�ضار 

قرار ال�ضتقالة.
اللحظة  هذه  يف  الكبري  فال�ضوؤال 

اجلي�س  دور  �ضيكون  كيف  هو  اجلزائرية: 
يكون يف �ضف  اأن  اختار  الذي  اجلزائري 
ال�ضعب اجلزائري، واأحدث باختياره فارقاً 
وبهذا  الرئي�س.  با�ضتقالة  عّجل  كبرياً 
قد  يكون  اجلي�س  اتخذه  الذي  املوقف 
جدد م�ضمون م�ضداقيته و�رشعيته، حيث 
اإنه يتمتع باعتبارية خا�ضة م�ضدرها دوره 
يف حترير اجلزائر ودوره يف احلرب على 
األف   200 �ضحيتها  ذهب  التي  الإرهاب 

جزائري. والآن يقوم اجلي�س بعد مراقبة 
اجلزائري  ال�ضارع  احتجاجات  اإيقاع 
برف�س  اخلا�س  مطلبه  وراء  بال�ضتجابة 
تر�ضح بوتفليقة للرئا�ضة يف ولية خام�ضة 
بعد  النتخابات  تاأجيله  رف�س  واأي�ضاً 

التعهد بعدم الرت�ضح.
دور  باأن  تنادي  اأ�ضوات  هناك  طبعاً 
وحتاول  الثكنات،  يف  البقاء  هو  اجلي�س 
غ�س الطرف عن اإ�ضهام م�ضاندته لل�ضعب 

هذه  اأن  لنا  ويبدو  بوتفليقة.  ا�ضتقالة  يف 
اإذ  ال�ضيا�ضية،  الروؤية  اإىل  تفتقر  الدعوة 
اجلي�س  اإعالن  اأ�ضباب  يف  التفكري  يكفي 
تلك  اأن  لنفهم  لل�ضعب  منا�رشته  عن 
املرحلة  ر  يوؤِطّ �ضتجعله  نف�ضها  الأ�ضباب 
ل  ظهره  اإدارة  يف  يتهاون  ول  النتقالية 
اأجل  من  هي  لل�ضعب  منا�رشته  اأن  �ضيما 
وحلماية  لالحتجاجات  انزلق  اأي  منع 

اجلزائر. 

البطالني  من  جمموعة  اأم�س  يوم  جتمع 
الآبار  يف  الأ�ضغال  �رشكة  اأمام   ، بورقلة 
بدائرة حا�ضي م�ضعود ، للمطالبة بال�رشاع 
يف الفراج عن خمطط التوظيف والقوائم 
الفحو�س  لإجتياز  للمر�ضحني  ال�ضمية 

املهنية .
اأمام  املحتجني  البطالني  ممثلي  عرب 
املعروفة  الأبار  يف  الأ�ضغال  �رشكة 
بـ  entp  النا�ضطة حتت و�ضاية املجمع 
النفطي العمالق �ضوناطراك ، عن ا�ضتيائهم 
و تذمرهم ال�ضديدين مما اأ�ضموه بال�ضمت 
امل�رشوعة  مطالبهم  حيال  املطبق 
املتمثلة اأ�ضا�ضا يف ت�رشيع عملية الإفراج 

مع  يلتزم  ب�ضكل  التوظيف  خمطط  عن 
تو�ضيات وتعليمات احلكومة الرامية ملنح 
يف  العاملة  بال�رشكات  التوظيف  اأولوية 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  النفطية  ال�ضناعة 
البطالني  اأبدى  فقد  ذلك  مع  موازاة   ،
بخ�ضو�س  الكبري  ت�ضاوؤلهم  املحتقنني 
الإفراج  يف  املذكورة  املوؤ�ض�ضة  متاطل 
املعنيني  للبطالني  ال�ضمية  القوائم  على 
باملوؤ�ض�ضة  املهنية  الفحو�ضات  باإجراء 
حفيظة  اأثارت  الو�ضعية  هذه  اأن  حيث   ،
البطالني خا�ضة بعد ترويج معلومات عن 
وجود ا�ضتدعاءات �رشية لبع�س ال�رشكات 
وفق  الباب  من  توظيفهم  مت  لبطالني 

�ضد  املعروف  ال�ضوداء  الإدارية  التقارير 
بال�رشكات  النافذين  امل�ضوؤولني  من  عدد 
ورقلة  ولية  برتاب  العاملة  البرتولية 
للجنوب  املركزية  بالعا�ضمة  املعروفة 

ال�رشقي .
الوكالة  رئي�س  اأكد  فقد  ثانية  جهة   من 
ت�رشيح  يف  رايق  حممد  للت�ضغيل  الولئية 
اأن  »الو�ضط«،  يومية  به  خ�س  �ضحفي 
بالفح�س  للمعنيني  ال�ضمية  القوائم 
فقط  الآبار  خدمات  �رشكة  من  و�ضلت 
وذلك يف انتظار �رشكتي الأ�ضغال يف الآبار 

و املوؤ�ض�ضة الوطنية للتنقيب .
�أحمد باحلاج  

حلكومة  التابعة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
الوفاق الوطني الليبية عن ارتفاع ح�ضيلة 
حميط  يف  القتالية  الأعمال  �ضحايا 
و80  قتيال   25 اإىل  طرابل�س  العا�ضمة 
ل�ضان  على  الوزارة  واأو�ضحت  جريحا 
متحدث با�ضمها اأكد اأن هذا العدد ي�ضمل 
اأفراد  فيهم   مبن  واملدنيني،  املقاتلني 
عائلة واحدة، قال �ضابقا »اجلي�س الوطني 
الليبي« اإنهم قتلوا يوم 6 اأفريل بغارة جوية 
قوات  يد  على  نفذت  طرابل�س  جنوب 

ال�ضابقة  احل�ضيلة  وبلغت  م�رشاتة.  من 
بيان  ح�ضب  طرابل�س،  يف  لال�ضتباكات 
لوزارة ال�ضحة اأم�س الأحد، 21 قتيال و27 
ي�ضهد  املا�ضي  اخلمي�س  ومنذ  جريحا، 
ا�ضتباكات  لطرابل�س  اجلنوبي  املحيط 
اإطالق قوات »اجلي�س  عنيفة على خلفية 
خليفة  امل�ضري  بقيادة  الليبي«  الوطني 
حفرت عملية لل�ضيطرة على العا�ضمة، التي 
تتخذها حكومة الوفاق الوطني املعرتف 

بها دوليا مقرا.

الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية  تنظم 
الطبعة 82 لالأيام الإعالمية حول الوقاية 
�رشيك  املواطن   « �ضعار  املرورية، حتت 
بدار  وهذا  الوقائي«،  العمل  يف  اأ�ضا�ضي 
و  ب�ضطيف   ، بومدين«  »هواري  الثقافة 
اأفريل 2019 ،الطبعة  ذلك يومي 09 و 10 
للوقاية  خم�ض�ضة  الإعالمية،  لالأيام   82
خماطر  من  املواطن  توعية  و  املرورية 
الطرقات و غر�س ثقافة مرورية لديه، مع 
اإبراز اجلهود املبذولة من طرف املديرية 

التوعية  جمال  يف  الوطني  لالأمن  العامة 
املرورية.   

24
www.elwassat.comالثالثاء 09  اأفريل  2019  املوافـق  ل03 �شعبان 1440هـ العدد : 4915/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�شا €1

جيجل

فريق �ضباب امليلية 
يع�د اإىل ق�ضم مابني 

الرابطات 
امليلية  �ضباب  لفريق  بالن�ضبة  الرحلة  تكن  مل 
بطال  فيه  توج  الذي  املو�ضم  هذا  خالل 
رابطة  الأول  اجلهوي  الق�ضم  ملجموعة 
بني  ما  بطولة  بحظرية  ليلتحق  ق�ضنطينة، 
جد  كانت  بل  بالورود،  مفرو�ضة  الرابطات 
لقيها  التي  ال�ضديدة  املزاحمة  ظل  يف  �ضاقة 
كانوا  اآخرين  مناف�ضني  من  احلمر  الفر�ضان 
غرارجمعية  على  الطموح،  نف�س  يقا�ضمونهم 
عني كر�ضة و�ضبيبة منزل الأبطال ورائد بوقاعة 
اأعطى للبطولة نكهة  و»الفوبور« ق�ضنطينة، ما 
خا�ضة، وجعل »ال�ضي�ضبان�س« متوا�ضال اإىل غاية 
اجلولة 28، اأين ر�ضم اأبناء امليلية عودتهم، قبل 
تلك  منذ  لتنطلق  بجولتني،   النهاية  املحطة 
ال�رشور  اأدخل  م�ضهود  بتتويج  الأفراح،  الفرتة 
بل كل  امليلية فح�ضب،  �ضكان  لي�س  نفو�س  يف 
�ضكان ولية جيجل،هاته الفرحة �ضاركتهم فيها 
جماهري كل اأندية الولية يف اللقاء الأخري اأمام  
ال�ضاب  فاز  اأين  بوتيا�س  مبلعب  بوقاعة  رائد 
بنتيجة  خم�ضة اأهداف  مقابل هدف ) 5 ـ 1(  
احلمراء  لأبناء  وعرفان  حمبة  كعربون  وذلك  
ملا قدموه طيلة خم�ضة �ضنوات ق�ضوها �ضمن 
باللقب  حمادة  اأبناء  تتويج  اجلهوي،  حظرية 
التي  الباهرة  والنتائج  املجهودات  بعد  جاء 
�ضجل  بحيث  املو�ضم   طيلة  الفريق  حققها 
و�ضتة  تعادلت  و�ضبعة  انت�ضار  ع�رش  �ضبعة 
 06 بفارق  نقطة    58 بذلك  م�ضجال   ، هزائم 
نقاط على الو�ضيف جمعية عني كر�ضة وثالث 
من  كل  بعد  هدفا    41 بر�ضيد  هجوم  اأح�ضن 
هجوم �ضباب عني كر�ضة ، �ضباب رجا�س،هذا 
الفريق  اأن�ضار  و  بع�س م�ضريي  التتويج ح�ضب 
مل يكن �ضهال نظرا للظروف ال�ضعبة التي مر 
بها الفريق يف الأ�ضهر الأخرية واأهمها ا�ضتقالة 
املادي  الدعم  ونق�س  نيبو�ضة  الأول   املدرب 
اأبناء  اأورجال الأعمال من  �ضواء من ال�ضلطات 

املدينة.
ر.هزيل   

بعد حجز 04 مركبات حمملة 
ب50غ كوكايني و03 كلغ كيف

 الإطاحة ببارون  
حمل 10 اأوامر 

بالقب�س  يف مغنية
لأمن  التابعة  والتحري  البحث  عنا�رش  متكنت 
خمت�س  ببارون   الإطاحة  من  تلم�ضان  ولية  
حمل  ظل  واملخدرات  تهريب  الكوكايني   يف  
و50  مركبات   04 وحجز  بالقب�س   اأوامر   10
كما   ، املعالج  الكيف  من  و3كلغ  كوكايني  غ 
الذي  البارون   . �رشكائه  من   04 توقيف  مت 
يف  داموا  بن  اأولد  بحي  مبنزله  توقيفه  تن 
�رشكائه  من   04 توقيف  اثر  على  مغنية  جاء 
�ضيارات   04 منت  على  �رشق  ال�ضيار  بالطريق 
ب50غ  25  حمملة  ورونو  �ضامبول  نوعي  من 
كيف و3 كلغ كيف وبالتحقيق معهم ك�ضفوا عن 
باملنطقة  الذي هو معروف  الب�ضاعة  �ضاحب 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اإبالغ  وبعد  احلدودية 
اأولد  بحي  منزله  مداهمة  مت  مغنية   حمكمة 
بن داموا باملدخل ال�رشقي  ملدينة مغنية ليتم 
توقيفه متلب�ضا  وبعد التحقيق معه والتاأكد من 
بالقب�س  اأوامر   10 حمل  كان  اأن  تبني  هويته 
يف  الق�ضاء  لتورطه  م�ضالح  خمتلف  قبل  من 

التهريب الدويل للمخدرات .
حممد بن تر�ر
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