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الأمني العام اجلديد لالأفالن حممد جميعي :

ارتكبنا اأخطاء و نطلب ال�ضفح من ال�ضعب
�ص3

    .      عبدالكرمي عبادة يطعن يف �ضرعية حممد جميعي 
    .    تيغر�ضي يقدم ا�ضتقالته من املجل�س ال�ضعبي الوطني

بني 21 اإىل 27 اأفريل 2019

اإرهاب الطريق يح�ضد اأرواح 38 �ضخ�ضا
�ص2البويرة يف ال�ضدارة ب6 وفيات
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�ص6

�ص3�ص6

نائب رئي�ص حركة البناء اأحمد الدان

حل الأزمة لن يكون 
 بانتخابات تر�ضكل
 النظام القدمي   

عرب ا�ضتعمال طائرتني بدون طيار "اجلزائر 55"

تدمري خمابئ اإرهابية يف عملية نوعية
املوؤ�ض�ضة الوطنية لالأ�ضغال البرتولية الكربى

 العمال يطالبون  برحيل املدير
 العام واملديرين الفرعيني  

ورقلة حتتل ال�ضدارة 

احلراك ال�ضلمي يخلف 
800  احتجاج باجلنوب  



عزازقة  دائرة  اأمن  م�صالح  األقت 
يف تيزي وزو على �صخ�ص متورط 
مبدينة  �صيارة  �رسقة  عملية  يف 
احلب�ص  رهن  اإيداعه  و  عزازقة 

حيازة  ال�رسقة  بتهمة  املوؤقت 
بها وجاءت  واملتاجرة  م�رسوقات 
ال�صكوى  بعد  التوقيف  عملية 
مكاملة  ال�صحية عرب  قدمها  التي 

�صيارته  باأن  �رسح  الذي  هاتفية 
حالة  يف  وهي  لل�رسقة  تعر�صت 
الأمن  م�صالح  لتبا�رس  توقف، 
امل�صتبه  اإىل  اأو�صلت  حتريات 

�صنة   42 العمر  من  البالغ  فيهما 
باإيداعه  ينحدر منطقة مقلع ومت 

رهن احلب�ص املوؤقت
ح- كرمي

عرب ا�ستعمال طائرتني بدون طيار »اجلزائر 55«

 جناح يف تدمري 
خمابئ �إرهابية

على اإثر عملية ا�صتطالع جوي نفذتها طائرة بدون 

طيار » اجلزائر 54«، يومي 28 و 29 اأفريل 2019، تفيد 

بوجود خمابئ للجماعات الإرهابية وفقا لإحداثيات 

دقيقة،  مت اإعطاء الأوامر لتنفيذ رمايات حقيقية لتدمري 

تلك الأهداف بدقة عالية، عرب ا�صتعمال طائرتني بدون 

طيار »اجلزائر 55« اإذ كللت املهمة بالنجاح التام واأثبتت 
فعاليتها ومدى كفاءة طاقمها الأر�صي.

جتدر الإ�صارة اأنه قد مت جتريب هاته الطائرات ميدانيا 

يف �صهر دي�صمرب الفارط حتت اإ�رساف ال�صيد الفريق؛ 

نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني 

ال�صعبي، بامليدان املركزي للجو بحا�صي بحبح/ ن ع 

1، هذه الطائرات امل�صنعة باجلزائر، باأيادي وكفاءات 

وطنية من مهند�صي وتقنيي اجلي�ص الوطني ال�صعبي، 

جمهزة بالتقنيات والو�صائل احلديثة ومت ت�صميتها بـ 

»اجلزائر 54 » و«اجلزائر 55« تيمنا بهاتني املحطتني 

التاريخيتني البارزتني يف م�صار الثورة التحريرية املباركة، 

لتوؤكد حر�ص القيادة العليا للجي�ص الوطني ال�صعبي على 

امل�صايرة الفاعلة للتطور التكنولوجي الذي ي�صهده امليدان 

الع�صكري، ل�صيما يف جمال الطائرات بدون طيار، والتي 

اأ�صبحت اأحد اأهم الو�صائل التكنولوجية احلديثة، يف 

خمتلف اأ�صكال العمليات القتالية، ل�صيما املراقبة اجلوية 

امل�صتمرة والبث الآين ملعلومات ال�صتطالع وامل�صاركة 

يف عمليات الك�صف، والتدمري يف اإطار مكافحة الإرهاب 
وحماية احلدود.

�أن�ضار �لعميد يرف�ضون منع �لتنقالت

�لقب�ض على �ضارق �ملركبات بتيزي وزو

خبر في 
صورة

بجامعة �سكيكدة

ندوة حول �حلر�ك �ل�ضعبي من منظور �لقانون و�ل�ضيا�ضية 

تعزيزا للمراقبة الأمنية للنقاط احلدودية

700 �ضرطي لتاأمني �ملحطة �جلديدة 
ملطار هو�ري بومدين �لدويل

حيث �صخرت املديرية العامة لالأمن الوطني ما يزيد عن 700 �رسطي 
من خمتلف الرتب والتخ�ص�صات ل�صمان الأمن داخل احليز املطاري 

ويف حميطه، من خالل ت�صكيل اأمني يعمل 24/24 �صا، مع تدعيم 
خمتلف الفرق العاملة باأحدث التجهيزات والو�صائل التقنية وكذا 
اإ�صتغالل كافة التطبيقات احلديثة واملتطورة يف جمال املراقبة 

احلدودية، والتي من �صاأنها ت�صهيل عبور امل�صافرين بعد التاأكد من 
خ�صوعهم لل�رسوط الأمنية املعمول بها دوليا.

كما �صعت املديرية العامة لالأمن الوطني اإىل تكوين وتاأهيل ال�رسطيني 
العاملني على م�صتوى خمتلف النقاط احلدودية، ق�صد تقدمي اأرقى 
اخلدمات ال�رسطية التي تهدف اإىل احلفاظ على اأمن امل�صافرين 

وممتلكاتهم و�صمان الت�صهيالت الالزمة للعبور عرب احلدود، يف اإطار 
اإحرتام القوانني والتنظيمات ال�صارية املفعول.    

بني 21 اإىل 27 اأفريل 2019

�إرهاب �لطريق يح�ضد 
�أرو�ح 38 �ضخ�ضا

.       البويرة يف ال�سدارة ب6 وفيات
وحدات  �صجلت   ،  2019 اأفريل   27 اإىل   21 بني  ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
احلماية  املدنية 21681 تدخل وهذا  على اإثر تلقي مكاملات ال�صتغـاثة من  
طرف  املواطنني، هذه التدخالت �صملت خمتلف جمالت اأن�صطة احلماية 
املدنية �صواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، الإجالء ال�صحي 
بينها   التظاهرات، من  اإخمــاد احلرائق و تغطية الأجهزة الأمنية ملختلف 
و  اإ�صــعاف  فــيهــا  اأيـن مت  ال�صحي،  الإجالء  بعمليات  13496 تدخــل خا�ص 
طرف  من  امل�صت�صفيات  اإىل  مري�ص   11592 حتويل  و  جريح   1715 اإجالء 
وحدات  قامت  املرور  حوادث  يخ�ص  فيما  اأما  املدنيـة.  احلــماية  اأعوان 
احلماية املدنية بـ 2112 تـدخـل من اأجل 1217 حادث مرور اأدت اإىل وفاة 38  
�صخ�ص و جرح 1337 اآخرين مت اإ�صعافهم و نقلهم اإىل املراكز الإ�صت�صفائية. 
للعلم اأن اأثقل ح�صــيلة �صجلت يف وليــة البويرة بوفاة 06 اأ�صخا�ص و 
جرح 40 اآخريــن مت اإ�صعافهم و حتويلهــم اإىل املراكز الإ�صت�صفـائية  

على اإثـر  34  حوادث مرور.

عربرّ اأن�صار فريق مولودية اجلزائر 
التنقالت  ملنع  رف�صهم  عن 
نحو  الفرق  بجماهري  اخلا�صة 

لت�صجيع  الوطن  ربوع  خمتلف 
فرقهم، حيث قامت جمموعة من 
الأن�صار بتعليق لفتة مبلعب عمر 

حمادي ببولوغني مكتوب عليها » 
ال�صغف ال�صغب ل

الر�صالة  وهي  التنقالت«،  ملنع 

النادي  اأن�صار  وجهها  التي 
القدم  م�صوؤوليكرة  اإىل  العا�صمي 

يف بالدنا.

نظمت كلية احلقوق و العلوم ال�صيا�صية جلامعة �صكيكدة 
يوم 30 اأفريل، يوما درا�صيا بحث مو�صوع »حراك ال�صعب 
اجلزائري من منظور القانون وال�صيا�صية«، باإ�رساف من 
الدكتور  الندوة  رئي�ص  كان  الأ�صاتذة، حيث  جمموعة من 
من�صور  الدكتور  العلمية  اللجنة  ورئي�ص  بو�صيدة  في�صل 
ملني  حممد  الدكتور  املنظمة  اللجنة  ورئي�ص  رحماين 

م�صيخ.
الوطني-  الن�صيد  بو�صيدة-بعد  في�صل  الدكتور  وذكر 
احللول  تدار�ص  هو  الندوة  هدف  اأن  الفتتاح  كلمة  يف  
والعلمية  النوعية  التوعية  الد�صتورية وتقدي  و  ال�صيا�صية 
من  ومواقفه  ال�صعبي   احلراك  يف  والبحث  للطلبة، 
مع  طرحت  التي  والق�صايا  القراءات  وخمتلف  ال�صلطة، 

التغيريات ال�صيا�صية والفكرية يف الواقع اجلزائري...
و جاءت اجلل�صة الأوىل برئا�صة الدكتور كيفاجي، وناق�ص 
فيها الدكتور ب�صري �صايب مو�صوع« احلراك املجتمعي يف 
اجلزائر بني التاأطري والتمثيل«، وحاول فيها مناق�صة ق�صية 
رف�ص وقبول وجود ممثلني للحراك ملحاورة ال�صلطة، و 
اقرتح وكيال للحراك هو اجلي�ص ب�رسط اأن يختار ال�صعب 
بع�ص  تناول  دميقراطية،كما  بطريقة  رئي�صه  م�صتقبال 
الأمور التي ميكن اأن تقع يف ظل غياب املمثلني، وحتدث 

:«هل  ،وت�صاءل  احلراك  داخل  الواقعة  الختالفات  عن 
كما  حقيقي؟«...  دميقراطي  لنقا�ص  م�صتعدون  نحن 
وتون�ص  اوكرانيا  يف  احلراك  جتارب  بع�ص  عند  توقف 

وليبيا...
والوعي  احلراك   « �صايف  اهلل  عبد  الدكتور  وبحث   
الد�صتورية  املخارج  خمتلف  ودر�ص  الد�صتوري«، 
الد�صتور  مبواد  الوعي  ح�صور  وبني  اجلزائرية،  لالأزمة 
�صخري  الدكتور  وقدم  ال�صعبي،  احلراك  تطورات  مع 
احلراك«،  لنجاح  الأ�صا�صية  املقومات  عن  مداخلة  طه 
التعقل،  و  احلكمة  ال�صلمية،  منها  نقاط  يف  واخت�رسها 
ال�صتمرارية و املوا�صلة، الت�صدي ملحاولت بث الياأ�ص، 

التكيف اليجابي مع قرارات ال�صلطة.
كخيار«،فبحث  الد�صتوراليا   « بو�صيدة  د-في�صل  وبحث 
املفهوم وتاثري العوملة على الد�صاتري الوطنية، وم�صائل 
فقهاء  منظور  من  املتخلفة  الدول  يف  الد�صتور  خرق 
الد�صتور، وحر�ص على اهمية �صمان احلريات وحمايتها 

يف الد�صاتري وتنظيم العالقة بني ال�صلطات...
وناق�ص د-من�صور رحماين »التاأ�صيل ال�رسعي للم�صريات 
ال�صطالحية،  و  اللغوية  اجلوانب  واملظاهرات«،بتقدمي 
احلكام،فقراأ  �صد  للتظاهر  املجزين  و  املانعني  اآراء  و 

راأي وحجج علماء و�صيوخ كل فريق،  وتوقف عن مفهوم 
البدعة بني العبادة و الو�صيلة...

مقارنة  ال�صعب  كيفاجي حراك  ال�صيف  الدكتور  وتناول   
باأحداث اأكتوبر �صنة 1988، وحتدث �صليلح �صعد التغيري 
و  ال�صعبي  احلراك  مطالب  بني  احلكم  لنظام  اجلذري 
ال�صيادة  تفعيل  فليغة  الدين  نو  وناق�ص  الد�صتور،  اأحكام 
ال�صعبية كم�صدر لل�صلطات  وقدمت نوال ل�صلج بحثا عن 

القراءة الد�صتورية لالإ�صالحات 
كانت  املداخالت  هامة جدا، يف اإطار اأكادميي نخبوي 
حمرتم، يح�صب لأ�صاتذة احلقوق و العلوم ال�صيا�صية،وجتلت 
ال�صعبي  احلراك  حتليل  واآليات  طرق  يف  الختالفات 
وال�صلبيات واليجابيات وامل�صائل الد�صتورية و ال�صيا�صية 
انتظارات كبرية من اجلامعة  ال�صلمية، يف ظل  الثورة  يف 
لتقدمي الأفكار ومناق�صة التحولت ال�صيا�صية و املجتمعية 
الراهنة، فبمثل هذا اللقاء تنفتح اجلامعة على حميطها 
اللقاء  اأن  ،علما  والدولة  املجتمع  يف  جديد  كل  وتواكب 
العلمي �صهد ح�صور اأ�صاتذة من خمتلف كليات اجلامعة، 
حول  وت�صاوؤلتهم  مبالحظاتهم  الطلبة  بع�ص  ل  وتدخرّ

م�صائل من �صلب احلراك ال�صعبي.
و.ب   

�أبو تريكة يعاتب بوجناح

امل�سرية

45 مو�طنا �ضحية ت�ضمم حاد ب�ضبب بي�ض فا�ضد

امل�رسي  الدويل  النجم  مازح 
الدويل  الالعب  تريكة  اأبو  حممد 
عندما  بوجناح  بغداد  اجلزائري 

كان يهم مبنحه جائزة لقب اأف�صل 
مهاجم يف الدوري القطري، حيث 
امل�رسي  الدويل  الالعب  قال 

ال�صابق اأن اأبناءه رف�صوا اللتحاق 
بعدما  العربي  ،فريقهم  بتدريبات 
اأقدم مهاجم اخل�رس على ت�صجيل 

يف  واحدة  دفعة  اأهداف  �صبعة 
مرمى الفريق الأول �صمن الدوري 

القطري.

اأ�صيب 45 �صخ�صا منهم اأطفال ون�صاء 
بت�صمم  ام�ص   اأول  م�صاء  حاد  بت�صمم 
�صمال  كلم   30 امل�رسية  مبدينة  حاد 
خلفية  على   النعامة  ولية  �رسق 
مت  انه  ي�صتبه  حللويات   تناولهم 

�صناعتها ببي�ص فا�صد مت اقتنائها من 
اإحدى املحالت بامل�رسية .

من  حالة  عليهم  ظهرت  امل�صابون 
البطن  باآلم  امل�صحوبة  الإعياء 
مت  حيث  احلاد  والإ�صهال  والتقيوؤ 

نقلهم على جناح ال�رسعة اإىل م�صلحة 
الإخوة  مب�صت�صفى  ال�صتعجالت 
ت�صكيل  مت  اأين  بامل�رسية  �صنافة  
الذين  بال�صحايا  للتكفل  اأزمة  خلية  
مت عر�صهم لغ�صل املعدة قبل مغادرة 

فتح  مت  حني  يف  امل�صت�صفى  اغلبهم 
احللويات  حمل  �صاحب  مع  حتقيق 
للمقايي�ص  للتاأكد من مدى مطابقتها 
وكذا املواد امل�صتعملة يف �صناعتها .
م.ب
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اعتربه من خملفات بلخادم

عبدالكرمي عبادة يطعن يف �شرعية حممد جميعي
انتقد قياديون يف احلزب العتيد يف ت�شريح "للو�شط انتخاب  حممد جميعي على راأ�س الأمانة العامة للحزب، حيث طعنوا يف �شرعية اللجنة 

املركزية املنبثقة من املوؤمتر العا�شر، جممعني باأن تعيينه �شيزيد من عمق الأزمة احلالية التي يتخبط فيها احلزب منذ �شنوات ، يف حني ثمن  
اآخرون  قرار تعيني حممد جميعي على راأ�س الأمانة العامة للحزب العتيد ،داعني اإىل احرتام قرار اللجنة املركزية املنبثقة من املوؤمتر العا�شر 

ال�شرعي  على حد تعبريهم .

اإميان لوا�س

 انتخب اأع�ضاء اللجنة املركزية حلزب جبهة 
بق�رص  ا�ضتثنائية  دورة  يف  الوطني،  التحرير 
رجل  العا�ضمة،  اجلزائر  غرب  املوؤمترات 
جديًدا  عاًما  اأميًنا  جميعي  حممد  الأعمال 
لإنهاء �ضغور املن�ضب، متفوًقا على مناف�ضيه 
رئي�س  بوحجة،  وال�ضعيد  حمودة،  بن  جمال 

املجل�س ال�ضعبي الوطني غري امل�ضتقيل.
 

عبد الكرمي عبادة
اأ�شكك يف �شرعية اللجنة 

املركزية

�رصعية  عبادة يف  الكرمي  عبد  القيادي  طعن 
الأفالن،  حلزب  احلالية  املركزية  اللجنة 
راأ�س  على  جميعي  حممد  تعيني  وا�ضفا 
من  �ضتزيد  التي  "بالكارثة"  العتيد  احلزب 

عمق اأزمة احلزب.
انتقد عبد الكرمي عبادة يف ت�رصيح خ�س به 
على  جميعي  حممد  تعيني  ب�ضدة  "الو�ضط" 
متوقعا  كان  تعينه  باأن  م�ضريا  الأفالن،  راأ�س 
بلخادم  متهما  للحزب،  العا�رص  املوؤمتر  منذ 
خالل  من  احلزب  باغت�ضاب  �ضعيداين  و 
القرارات املجحفة و فتح الباب اأمام اأ�ضحاب 

املال الفا�ضد .
بيان اللجنة  ن�س  يف  املتحدث  و�ضكك 
املركزية املنبثقة عن املوؤمتر العا�رص،موؤكدا 
باأنه  من ال�ضعب اإرجاع الثقة يف احلزب دون 
رجال �رصفاء قادرين عل مل �ضمل موؤ�ض�ضات 

احلزب امل�ضتتة على حد قوله .
 

�شمرية كركو�س
 ما جرى نتيجة املوؤمتر 

العا�شر
 

التحرير  جبهة  حزب  يف  رف�ضت  القيادية 
حممد  تعيني  كركو�س  �ضمرية  الوطني 
باأن  للحزب  ،معتربة  عاما  اأمينا  جميعي 

اللجنة  املركزية احلالية غري �رصعية.
اعتربت �ضمرية كركو�س باأن املركزية احلالية 
كانت  احلزب  هياكل  وكل  �رصعية،  لي�ضت 
جترى  اأن  اأ�ضفها  عن  عربت  حني  حملة،يف 
الوقت  هذا  يف  لالأفالن  املركزية  اللجنة 
لي�ضت  بظروف  متر  واجلزائر  بالتحديد، 

عادية.
العام  الأمني  تعيني  باأن  املتحدثة  واأ�ضارت 
قبل  من  العا�رص  املوؤمتر  لالأفالن خطط يف 
المني العام ومن معه من القيادات ال�ضابقة. ، 

اأين مت اإق�ضاء كل املنا�ضلني املخل�ضني”.
 

بوعبد اهلل
 اأثمن قرار تعيني حممد 

جميعي على راأ�س الأفالن

الكتلة الربملانية لالأفالن  بوعبد  ثمن رئي�س 
اهلل يف ت�رصيح خ�س به "الو�ضط" قرار انتخاب 
حممد جميعي على راأ�س الأفالن، داعيا اإىل 
من  املنبثقة  املركزية  اللجنة  قرار  احرتام 

موؤمتر عا�رص �رصعي على حد قوله.

التي  النتقادات  على  اهلل  بوعبد  رد 
على  جميعي  حممد  تعيني  طالت 
راأ�س الأمانة العامة لالفالن، م�ضددا 

اللجنة  قرار  احرتام  �رصورة  على 
قرار  احرتام  اإىل  داعيا  املركزية، 

الأغلبية ال�ضابقة.

الأمني العام اجلديد لالأفالن حممد جميعي :

ارتكبنا اأخطاء و نطلب ال�شفح من ال�شعب
.        موقف اجلي�س كان م�شرفا

 �شاعات بعد انتخاب جميعي على راأ�س الأفالن

 تيغر�شي يقدم ا�شتقالته
 من املجل�س ال�شعبي الوطني

اأن  لالأفالن  اجلديد  العام  الأمني  اأعترب 
عرب  �ضينبثق  للحزب  ال�ضيا�ضي  املكتب 
على  حفاظا  احلزب  قيادات  مع  م�ضاورات 

التوازن و�ضيتم اخلروج مبجموعة مقبولة
 ، انتخابه  بعد  �ضحافية  ندوة  اأول  ويف  و 
جميعي  قال  ال�ضحافة  اأ�ضئلة  على  رده  ويف 
حديثه  يف  لالأفالن  اجلديد  العام  الأمني 
البالد  تعرفها  التي  ال�ضيا�ضية  الأزمة  عن 
�ضلب  من  اإننا  "�ضاأكون �رصيحا  احلل  ،و 
ال�ضعب وم�ضاكل املواطنني هي نف�س م�ضاكل 

منا�ضلي الأفالن ، مطالبهم مقبولة  "
�ضلوكات  بفعل  الأفالن  اأن  اأ�ضاف جميعي  و 
لكن   ، ملطخا  ثوبا  األب�ضوه  قياداته  بع�س 
اأخطاأنا  اإذا  فئاته  بكل  ال�ضعب  من  نطلب 
ي�ضفح لنا ،ويغفر لنا ،و اأن ننطلق يف �ضفحة 
اأن امل�ضكل لي�س يف اخلطاأ  جديدة ، معتربا 

واإمنا يف التمادي فيه .
يتكلم  الذي  النوع  من  لي�س  اأنه  قال  جميعي 
يتاأثر  الذي  النوع  من  لي�س  ،لكنه  كثريا 
من  م�ضيفا   ، الكاذب  والكالم  باملهاترات 
جهة اأخرى اأنه خريج  من اجلامعة  متحديا 
اجلميع اأن يجدو منه ت�رصفا غري لئق و اأي 

ف�ضاد .
عائلة  اإىل  ينتمي  اأنه  جميعي  اأ�ضاف  و 
1200عامل  ت�ضغل  �رصكة  لديهم   ، م�ضتثمرة 
، ومل يكن جميعي يوما ما لديه حتى �ضجل 
 ، الربملان  اأم�ضى جلها يف  ، وحياته  جتاري 

ومن اأخطاأ يف حقه فهو  م�ضامح.

الآن  الأفالن  يهمهم يف  ما  اأن  وقال جميعي 
هو العمل ، ويجب اأن نربط اأحذيتنا جيدا ، 
و امل�ضوؤولية كبرية يجب اأن تعينونا ، لأنه ل 

يقدر عليه لوحده 
اأن احلراك ومطالبه م�رصوعه  وقال جميعي 
اأن  واعترب   ، املند�ضون  يخيف هم  ما  لكن   ،
الآفالن عاد اإىل ال�رصعية بف�ضل هذا احلراك 
، لكن ح�ضبه املند�ضني هم من ي�ضو�ضون على 
ينادون  من   اأنف�ضهم  وهم   ، احلراك  هذا 

بحزب جبهة التحرير" ديقاج " .
و قال جميعي اأنه تاأكدوا فقط اأن املجاهدين 
و اأبناء املجاهدين مازالوا اأما اأولد احلركى 

فال مكان لهم يف الأفالن .
وعن حل الأزمة و اخلروج من الأزمة قال ، 
جميعي اأن احلراك فيه �ضباب مثقف و �ضباب 
وطني يعرب فعال عن حقائق معا�ضة ، متحدثا 
عن واقع النواب الذي مت ف�ضلهم و تهمي�ضهم 
ومن مت اإخ�ضاعهم للجنة التاأديب ملجرد اأن 

ينتقدوا وزيرا
احلل ح�ضب  جميعي هو و�ضع اجلزائر خط 
اأحمر ل يجب اأن يتم امل�ضا�س بها، " نحن يف 
، حتى  بي�ضاء ممدودة  اأيدينا  التحرير  جبهة 
مناف�ضيهم  حتى  اأن  معتربا   ، مناف�ضينا  لكل 
يف ال�ضيا�ضة هم اأي�ضا يهمهم ا�ضتقرار الوطن 
اأفكار  فيه  التي  احلوار  ،و  البناء  احلوار   ،
يتخبط  التي  امل�ضاكل  من  للخروج  حقيقية 

فيها ال�ضعب .
ع�شام بوربيع

الوطني،  ال�ضعبي  باملجل�س  النائب  قام 
تيغر�ضي الهواري، بتقدمي ا�ضتقالته من حزب 
ا�ضتقالة  وجاءت  الوطني ،  التحرير  جبهة 
ب�ضفحته  من�ضور  اأعلن عنها يف  التي  تيغر�ضي 

حممد  انتخاب  بعد  �ضاعات  الفاي�ضبوك  على 
اللجنة  قبل  من  للحزب  عاما  اأمينا  جميعي 

املركزية .
اإميان لوا�س

نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان

حل الأزمة لن يكون بانتخابات تر�شكل النظام القدمي
الدان  اأحمد  البناء  رئي�س حركة  نائب  انتقد 
يف حوار "للو�ضط" ر�ضالة رئي�س الدولة عبد 
القادر بن �ضالح مبنا�ضبة عيد العمل ، م�ضريا 
باأنه كان على  كان على بن �ضالح اأن ي�ضتقيل 
لأحد  �ضالحياته  ويفو�س  ال�ضعب  لتحرير 
الرموز الوطنية، مثمنا مت�ضك اجلي�س باحلل 
ملرافقة  ال�ضمانات  تقدميه  و  الد�ضتوري 
مطالب احلراك و اإعادة فتح ق�ضايا الف�ضاد، 
للجي�س  التي  م�ضادة  العمليات  من  حمذرا 
نحو  الو�ضع  ودفع  احلراك  ا�ضتخدام  تريد 

التعفني على حد قوله
 

 قراءتك للت�شريحات 
الأخرية للقايد �شالح 
الذي رف�س من خاللها 

حالاً خارج الد�شتور 
وهاجم منتقدي اجلي�س؟

اأعتقد اأن قائد الأركان لي�س وحده من يرف�س 
اأي�ضا يف حركة  الد�ضتور، فنحن  احلل خارج 
البناء الوطني نبحث عن حل د�ضتوري، ولهذا 
ال�ضيا�ضية  الأزمة  حلل  واقعية  قراءة  قدمنا 
املطالب  خالل  من  الد�ضتور  مع  يتعامل 
من  ال�ضعبية  املطالب  مع  ويتعامل  ال�ضعبية 
،ويجدر  الد�ضتور، فالد�ضتور  روح  خالل 
تتطلب  نعي�ضها  التي  باأن  الظروف  الإ�ضارة 
اإلغاء  لأّن  الد�ضتور  مع  التعامل  يف  مرونة 
د�ضتوريا وعزل  يكن  ام  املا�ضية  النتخابات 
حالت  عدة  وهناك  د�ضتوريا  لي�س  الولة 
حكومة  مثل  د�ضتورية  لي�ضت  اليوم  حتدث 
قيادة  من  مطلوب  وغريها ، ولذلك  بدوي 
اجلي�س اأن ترافق احلراك والنخب ال�ضيا�ضية 
يف البحث عن حلول بروح الد�ضتور لكي ل نكرر 
اأخطاءنا وجند تنف�ضنا اأما نقطة ال�ضفر مرة 
للجي�س  يتعلق  بالنتقادات  فيما  اأما  اأخرى، 
عمليات  غرف  من  موجهة  اأنها  فاأعتقد 
احلراك  ا�ضتخدام  وتريد  للجي�س  م�ضادة 
من  ،فهي  تتغذى  التعفني  نحو  الو�ضع  ودفع 
على  ولكن  فئوية  وم�ضالح  اإقليمية  اأجندات 
بال�ضعب  تتح�ضن  اأن  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
عرب  حل  عن  البحث  خالل  من  واأخريا  اأول 
خطوات ت�ضتجيب للمطالب ال�ضعبية ول ت�رص 
�ضخ�ضية  لأنه  �ضالح  بن  حدده  تاريخ  على 
اأن  ال�ضعبي ، واأعتقد  من  احلراك  مرفو�ضة 
تكون  ان  ميكن  ال�ضيا�ضية  مبادرات  الطبقة 
ويحمي  ال�ضعب  ير�ضي  توافقي  حلل  من�ضة 
ال�ضيا�ضية  املعارك  لأن  املجهول  من  البالد 
لي�س دائما فيها انت�ضار وانهزام واإمنا ميكن 
اأن تكون  فيه توافقات تخرج البلد من الأزمة 

.
 

فيما يتعلف بك�شف القايد 
�شالح عن امتالك م�شالح 
الدفاع الوطني ملعلومات 

حول ملفات ف�شاد ثقيلة، 
ما تعليقك على ذلك؟

 
اأمامها  تكون  الأركان  قيادة  اأن  بالتاأكيد 
الدارات  لأن  كل  القت�ضادية  امللفات 
يف  لها  تابعة  اأ�ضبحت  الع�ضكرية  المنية 
غياب الرئا�ضة بعد ا�ضتقالة الرئي�س بوتفليقة 
احلقيقة  و�ضع  م�ضوؤولية  يحملها  وهذا 
اجلزائريني  اموال  ل�ضتعادة  الق�ضاء  امام 
املنهوبة بطرق قانونية خ�ضو�ضا واأن املبالغ 
اأن تخرج اجلزائر من ازمتها  اخليالية ميكن 
اأن  اعتقد  لكن   ، الآن  املالية  ال�ضيولة  يف 
الف�ضاد املايل منظومة مت�ضابكة مما يتطلب 
الوطني  القت�ضاد  حتمي  دقيقة  عالجات 
اإ�ضالحات  ويتطلب  ال�ضلبية  اإنعكا�ضاتها  من 
حلماية  الإقت�ضادية  للمنظومة  حقيقية 
ال�ضتثمار من الف�ضاد وع�ضابة الف�ضاد وهذا 

جزء ا�ضا�س يف اإ�ضالحات الرئي�س القادم.
 

قراءتك ملا حملته لر�شالة 
عبد القادر بن �شالح 

مبنا�شبة عيد العمال، 
على غرار دعوته اإىل 

جتنب النتقائية وت�شفية 
احل�شابات كفيلة بفرز 
اخلريين من املف�شدين؟

 
كان  كثريا،  يكابر  بن  �ضالح  اأعتقد  اأن 
ويتيح  ال�ضعب  ليحرر  ي�ضتقيل  عليه  اأن 
خ�ضو�ضا  احلقيقية  لالنتخابات  فر�ضة 
ولهذا  اليها  دعا  التي  الندوة  ف�ضلت  اأن  بعد 
امل�ضرتكة  احللول  عن  طرفه  من  فاحلديث 
حزبه  عن  للدفاع  حماولة  هي  اإق�ضاء  دون 
حلزبه  املجال  يف�ضح  بوتفليقة  كان  كما 
،كان  و�ضيا�ضيا  �ضعبيا  مرفو�س  وهذا  اي�ضا 
لأحد  �ضالحياته  يفو�س  �ضالح  اأن  بن  على 
ينتج  وطني  حوار  لإدارة  الوطنية  الرموز 
على  ت�رصف  وم�ضتقلة  نزيهة  وطنية  جلنة 
يتنا�ضب  جديدا  تاريخا  وحتدد  النتخابات 
القوى  فيها  تتفق  او  املرحلة  احتياجات  مع 
الجماع  ميثل  رئي�س  انتخاب  على  الوطنية 
اإ�ضالحات  الوطني لعهدة ق�ضرية، متكن من 
وتلبي  وال�ضفافية  النزاهة  ت�ضتوعب  انتخابية 

مطالب ال�ضعب.

هل تظن باأن الو�شع 
ال�شيا�شي ي�شمح بالذهاب 

اىل انتخابات رئا�شية؟
ذكية  ثورة  حالة  يف  هو  ال�ضيا�ضي   الو�ضع 
الوطن،  لكل  و�ضمولها  و�ضبابها  ب�ضلمتيها 
النظام  تر�ضكل  بانتخابات  يكون  ل  واحلل 
كلها،  ال�ضيا�ضية  لل�ضاحة  بتجديد  بل  القدمي 

واأول احلل هو ا�ضتعادة ال�ضعب للثقة واخلروج 
احلل  خياراته،  على  اللتفاف  حماولت  من 
يكون يف نظام دميقراطي ودولة مدنية حيث 
الأول والنتخاب  القا�ضي  القا�ضي هو  يكون 
هو اأ�ضل ال�رصعية والقانون هو ح�ضن الدولة 
للثوابت والوحدة الوطنية  بالتطور دون تنكر 
التي ازدادت قوة يف ثورة 22فيفري ال�ضلمية.

اأعلنت اأحزاب و�شخ�شيات 
معار�شة ت�شكيل جلنة 

لتنظيم لقاء وطني لقوى 
التغيري يكون مفتوحا على 

كافة فعاليات املجتمع، 
من اأجل البحث عن 

حل ي�شتجيب للمطالب 
ال�شعبية ال�شلمية، ما 

قراءتك لهذه اخلطوة؟
املبادرات  مرحلة  هي  املرحلة  هذه 
ال�ضيا�ضية لأن احلل الذي قدمته ال�ضلطة بداأ 
يعجز عن احلل الذي ير�ضي ال�ضعب واحللول 
امل�ضبوهة  الأجندات  بع�س  طرحتها  التي 
التفريق  حماولت  ورغم  احلراك  رف�ضها 
بني  التالحم  اأن  ال  وال�ضعب  اجلي�س  بني 
قويا  زال  ما  الع�ضكرية  واملوؤ�ض�ضة  احلراك 
كل  مع  التجاوب  الأن  ومتما�ضكا، واملطلوب 
املبادرات القادرة على احلل وهو ما جتاوب 
بواقعية،  وال�ضفة  اجلي�س  خطاب  معه 
اأن  ميكن  الندوة  بها  �ضتو�ضف  التي  ال�ضعبية 
الد�ضتور  اإطار  يف  حل  حول  توافقات  حتقق 
خروج  خالل  من  الأقل  على  روحا  اأو  ن�ضا 
احلكومة  خروج  الأقل  على  اأو  الباءات 
للجنة  الدولة  رئي�س  �ضالحيات  وتفوي�س 
قدمت  كما  اأو  وطنية  �ضخ�ضية  تراأ�ضها  التي 
وطنية  �ضخ�ضيات  بتعيني  راأيها  البناء  حركة 
على راأ�س املجل�س الد�ضتوري وجمل�س الأمة 
ل�ضد الفراغ الد�ضتوري بعد ا�ضتقالة بن �ضالح 
الزمة  حلل  �رصورية  وهي  منها  بد  ل  التي 
وعلى بن �ضالح اأن يتنازل وفق ارادة ومطالب 

ال�ضعب.
 

تقييمك لأداء املعار�شة 
يف ظل الأزمة الراهنة؟

 
تعمل  اجلزائر  يف  ال�ضيا�ضية   املعار�ضة 
لدى  تتوفر  مل  �ضيا�ضية  واأخالق  ب�رصف 
�ضعبة  ظروف  يف  وتعمل  لالأ�ضف  ال�ضلطة 
�ضلطة  من  م�ضتهدفة  كانت  دائما  لأنها 
وحدت  التزوير،  واملعار�ضة  واأحزاب 
لت�ضكل  الكربى  وجتاوزت خالفاتها  جهودها 
كتلة وطنية من ندوة مازافران اإىل كتلة قوى 
التغيري وهي اليوم متخندقة كليا يف احلراك 
اأنها هي التي فجرته  اأن تدعي  ال�ضعبي دون 

ول تدعي اأنها متثله، ولالأ�ضف هناك حماولة 
تاأطري  على  عملت  التي  اجلهات  بع�س  من 
املعار�ضة  على  باللتفاف  ومتثيله  احلراك 
مكونات  به  تقوم  ما  بالرغم  واإق�ضائها 
تقوم  التي  البناء  حرمة  ومنها  املعار�ضة 
حمدد  ب�ضكل  القوى  جلميع  مبادرة  بتقدمي 
اأن  واأعتقد  الأزمة،  من  للخروج  املعامل 
املرحلة القادمة �ضتكون هي مرحلة جتديد 
دور  للمعار�ضة  و�ضيكون  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة 
اجلزائر  وبناء  امل�ضتقبل  تاأطري  يف  جوهري 

اجلديدة.
 

يف نظرك ماهي احللول 
للخروج من الأزمة 

احلالية؟
ال�ضجاعة  هي  الأزمة  من  للخروج  احللول 
بني  واملزج  اإق�ضاء  دون  واحلوار  تهور  دون 
ال�ضيا�ضي والد�ضتوري والبتعاد عن التع�ضف، 
ويكون ذلك اإجرائيا بتعيني �ضخ�ضيات مقبولة 
ال�رصوع  ثم  الهرم  راأ�س  يف  الباءات  تعو�س 
كلها  الوطنية  ال�ضيا�ضية  القوى  بني  حوار  يف 
يف  ال�ضعبي  احلراك  مطالب  من  انطالقا 
ت�ضبيت  واإعادة  جتديدية،  ثورية  روؤية  ظل 
مددنا  ولو  قوي  رئي�س  بانتخاب  ال�رصعية 
اأن  ميكن  نوفمرب  ويف  اأربعة  اأو  اأ�ضهر  لثالثة 

تولد جزائر جديدة.
 

ما تعليقك على تن�شيب 
 جميعي على راأ�س 

الأفالن ؟
 

لأحد  لالأفالن  املركزية  اللجنة  انتخاب 
اىل  الفالن  عودة  نحو  خطوة  هو  اع�ضائها 
م�ضتقبلية  خطوات  �ضيتطلب  وهذا  موؤ�ض�ضاتها 
جتميع  اأن  واأعتقد  املوؤمتر،  اىل  للعودة  جريئة 
املنا�ضلني احلقيقيني لالأفالن هو اأولوية مفيدة 
كثريا،  الع�ضابة  لعمته  الذي  ال�ضيا�ضي  للراهن 
واحلراك ال�ضعبي الآن ينتظر من القوى الوطنية 
اأن جتدد روؤيتها للم�ضتقبل لأن التنظيم التقليدي 
مطالب  واجلميع  ال�ضيا�ضي  الراهن  ي�ضتوعب  ل 
الف�ضاءات  وتو�ضيع  وجتديد  الربامج  بتجديد 

الن�ضالية وربكها بال�ضباب واملواطنني.
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اأقدم اأول اأم�س، الع�رشات من منا�ضلي 
و  اجلزائريني  للعمال  العام  الإحتاد 
البوابة  غلق  ،على  بوهران  اإطاراته 
بو�ضط  الولئي  للمكتب  الرئي�ضية 
و  معدنية  �ضال�ضل  بوا�ضطة  املدينة 
»الكادنة« تعبريا عن رف�ضهم للمن�ضق 
بورهان  النقابية  للمركزية  الولئي 
جطو عبد القادر، و للمطالبة برحيل 
�ضيدي  املجيد  عبد  العام  الأمني 
ال�ضعيد، و �رشح املحتجون يتقدمهم 
م�ضري  و  الرتبية  قطاع  يف  الإطار 

بن  �ضابقا  الإجتماعية  اخلدمات 
ت�رشيح  يف  احلق  عبد  قدور  �ضعادة 
للعمال  العام  الإحتاد  اأن  ل«الو�ضط« 
الثابثة  مواقفه  عن  حاد  اجلزائريني 
من  الألف  حددها  التي  مبادئه  و 
العمال الذين �ضحوا باأعز ما ميلكون 
عي�ضات  ال�ضهيد  موؤ�ض�ضه  غرار  على 
اإيدير و املرحوم الذي اإغتالته اأيادي 
الغدر من الإرهاب الأرعن عبد احلق 

بن حمودة .
من  عدد  رفقة  املتحدث  اأو�ضح  و 

منا�ضلي و اإطارات الإيجتيا بعا�ضمة 
الغرب، اأن ال�ضعب اجلزائري خرج يف 
ب�ضقوط  للمطالبة  ال�ضعبي  احلراك 
التي  الف�ضاد و حما�ضبة رموزه  نظام 
عاثت ف�ضادا و غريت قاطرة و م�ضار 
مقدمتهم  يف  النقابية،  املركزية 
�ضيدي  املجيد  عبد  العام  الأمني 
و  اجلزائريون  طالبه  الذي  ال�ضعيد 
الفوري  بالرحيل  الإيجتيا  اإطارات 
ال�رشعية  مطالبنا  �ضد  كان  كونه 
حت�ضني  على  العمل  يف  املتمثلة 

الذوذ  و  العمال  من  املاليني  اأو�ضاع 
اخلنوع  من  بدل  م�ضلحتهم  عن 
من   . الأوليغار�ضية  و  املال  لرجال 
احلاج  الولئي  الأمني  حاول  جهته 
جطو عبد القادر مقاومة الراف�ضني 
له و الذين هتفوا ب�ضعارات معادية له 
ال�ضعيد،اأين  �ضيدي  املجيد  لعبد  و 
رف�ضهم  على  املحتجون  �ضدد 
خماط  على  مبوؤمتر  للقيام  املطلق 
اإنتخاب  و  زمرته  و  ال�ضعيد  �ضيدي 
اأ�ضحاب  اأهواء  ح�ضب  ولئي  من�ضق 

املال و امل�ضالح.
عبد  جطو  احلجا  جلاأ  قد  و  هذا 
و  اجلمهورية  لوكيل  لل�ضكوى  القادر 
حماولته  جميع  ،لكن  الأمن  م�ضالح 
هو  جرى  ما  كون  بالف�ضل  باءت 
م�ضري  حول  الأعداء  بني  خالفات 
ميكن  ل  اأنه  و  النقابية،  املركزية 
اأن  �ضيما  نقابية  اأمور  يف  التدخل 
و  �ضلمية  كانت  الإحتجاجية  الوقفة 
مل تعرتيها اإخاللت بالأمن و النظام 
العام . جدير بالذكر اأن عهدة الأمني 

مار�س  ب�ضهر  اإنتهت  احلايل  الولئي 
ظل  ذلك  رغم  لكنه   2015 �ضنة  من 
فيه  مكث  الذي  من�ضبه  على  باقيا 
منذ 5 عهدات متتالية يف ظل غ�ضب 
و �ضخط من قبل اإطارات و منا�ضلي 
رف�ضوا  الذين  ال�ضباب  »الإيجتيا« 
القرارات التع�ضفية و �ضيا�ضة الهروب 
التي  ال�ضماء  الأذن  و  الأمام  نحو 
ح�ضبهم اإنتهت نهائيا بعد حراك 22 

فيفري املا�ضي  . 
�أحمد بن عطية

منعو� �الأمني �لوالئي جطو من �لدخول و قامو� بطرده

اإطارات يغلقون مقر "الإيجتيا" بتالكادنة" و يطالبون برحيل �سيدي ال�سعيد بوهران

وردد املتظاهرين الأنا�ضيد الوطنية، 
�ضعارات  من  بالعديد  الهتاف  مع 
»كليتوا  راأ�ضها  على  ال�ضعبي  احلراك 
حرة  و«جزائر  ال�رشاقني«  يا  البالد 
بتنحاو  يريد  و«ال�ضعب  دميقراطية،« 
للتغيري  و«العمال �ضامدون  بقوة«  قاع 
مطالبون« و«اأول ماي حتدي ومقاومة 
ق�ضية  و«النتقالية  العمال«  ون�ضالت 
ال�ضعب« مع » ل رئا�ضيات بنب �ضالح«، 
ال�ضلمية  على  الرهان  جتديد  مبقابل 
ثقمات  خاوة  خاوة  �ضلمية  »�ضلمية 
ثقمات«، يف حني حذروا مما و�ضفوها 

مبحاولة النظام جتديد نف�ضه.
ال�ضعارات  ول  الهتافات  تفوت  ومل 
خطابات رئي�س الأركان، مطالبني اإياه 

مبوقف وا�ضح.

روينة
 �لقمع يك�سف ��ستمر�ر نف�س 

�لنظام

الكال  عن  ممثال  روينة  جهته  من 
اأن  ل«الو�ضط«  ت�رشيح  يف  اأو�ضح 
الكنفدرالية  اإطار  يف  جاءت  وقفتهم 
املركزي  الربيد  باجتاه  ماي  اأول  من 
لكن القمع حال دون ذلك مع ا�ضتعمال 
وح�ضارهم،  للدموع  امل�ضيلة  القنابل 
با�ضتمرار  تفيد  ر�ضائل  اأنها  معتربا 
واأن  نف�ضه،  يجدد  واأنه  النظام  نف�س 
والتطبيق  �ضيء  امل�ضوق  اخلطاب 
خمالف، قائال اأن هذا ما ن�ضجله من 
من  القادمني  العمال  فبع�س  ت�ضييق 
اللتحاق،  من  منعوا  اأخرى  وليات 

العمال  عيد  يف  يفرت�س  اأنه  رغم 
الحتفال بالتحرر، موؤكدا اأن حتررهم 
ال�ضعب،و  كل  حترر  من  جزء  النقابي 
فاتورة  لدفع  م�ضتعدين  لي�ضوا  اأنهم 
ف�ضاد الع�ضابة وهو ما يوؤكده ال�ضعب 
اأن  معتربا  جمعة،  كل  فئاته  وكل 
هناك حماولت للقفز على احلراك، 
حمذرا من ا�ضتخدام قانون القوة بدل 
اأن  مو�ضحا  القانون،  لقوة  التاأ�ضي�س 
احلريات النقابية دليل على ذلك، مع 

احلفاظ على ال�ضلمية مهما بدر. 

بوديبة
 على �جلي�س ��ستغالل 

�الحت�سان �ل�سعبي �حلايل 

للكنابا�ضت  الر�ضمي  الناطق  بدروه 

اأن  للو�ضط  اأكد  بوديبة،  م�ضعود 
م�ضرية عيد العمال جاءت يف ظروف 
ا�ضتثنائية تعرب عن ت�ضحيات وكفاح 
التاريخ  مدار  على  العامل  عمال 
لتحقيق املكا�ضب احلالية ولتح�ضني 
ال�ضائدة،  والقوانني  العمل  ظروف 
مع  الأمن  تعاطي  اأن طريقة  معتربا 
ذلك،  نقي�س  عن  عربت  م�ضريتهم 
العنف  ا�ضتعمال  ت�ضجيل  موؤكدا 
مع  بحقهم  لئقة  غري  وممار�ضات 
للدموع،  امل�ضيل  الغاز  ا�ضتعمال 
لل�ضلطات  ينبعي  كان  اأنه  م�ضيفا 
الأمنية اأن تكون قد حفظت الدر�س 
واأن املمار�ضات الأمنية ل تاأتي باأي 
العمال  �ضلمية  على  مراهنا  نتائج، 
يتالعب  ولن  الأكرب  رهانهم  واأنها 

بها اأحد.

لن�ضالت  بال�ضورة  بوديبة  عاد  كما 
النظام  تكري�س  من  بداية  العمال 
ال�رشائية  القدرة  لنخفا�س 
على  والت�ضييق  الزهيدة  والأجرة 
الدولة  عن  للرتاجع  احلريات 
من  �ضحى  التي  الجتماعية 
بقوانني  وتعوي�ضها  ال�ضهداء  اأجلها 
»ع�ضابة« عرب امتداداتها مبختلف 
خمتلف  اأن  موؤكدا  املوؤ�ض�ضات، 
احلاجة  مدى  تربز  العوامل  هذه 
لإحداث  ال�ضعبي  احلراك  لدعم 
القطيعة مع النظام احلايل واإيجاد 
وجوه تر�ضي ال�ضعب لقيادة مرحلة 
دولة  لبناء  الأمل  له  وتعيد  انتقالية 

املوؤ�ض�ضات والقانون واحلريات.
وحول خطابات رئي�س اأركان اجلي�س 
فقال اأنه ينبغي للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
وما  احلالية  الفر�ضة  ت�ضتغل  اأن 
حتظى به من احت�ضان �ضعبي لبناء 
موؤكدا  وحريات،  موؤ�ض�ضات  دولة 
م�ضاحلة  عن  تعرب  فر�ضة  اأنها 
تفويتها،  يتوجب  ل  تاريخية 
م�ضيفا اأنه لي�س من حقها اإجها�س 
الطرفني  بني  املحققة  املكا�ضب 
لل�رشعية  التاأ�ضي�س  من  ولبد 
لها احلق  ولي�س  وحمايتها  ال�ضعبية 
بالرتاجع يف اجتاه اإجها�س ال�ضيادة 
ال�رشوري  من  اأنه  موؤكدا  ال�ضعبية، 
اأن يرحل النظام برموزه التي ت�ضري 
املوؤ�ض�ضات وال�ضري ملرحلة ت�ضريها 
وجوه حتظى بالر�ضا ال�ضعبي بدعم 
الأمور  �ضارت  واإل  اجلي�س  من 
باجتاه التعقيد، مو�ضحا اأن الإرادة 
القوى  احرتام  م�ضدر  ال�ضعبية هي 
الحت�ضان  ظل  يف  اخلارجية 

ال�ضعبي احلايل.

منخرطي  من  املئات  جتمع 
اجلزائريني  للعمال  العام  الإحتاد 
النقابية،  املركزية  مقر  اأمام 
مطالبني برحيل الأمني العام عبد 
مبنا�ضبة  ال�ضعيد،  �ضيدي  املجيد 
اليوم العاملي للعمال، هاتفني ب« 

ليبريي ليجيتيا«.
العام  الحتاد  منخرطو  جتمهر 
من  قادمني  اجلزائريني  للعمال 
خمتلف الوليات للمطالبة برحيل 
حاملني  للمركزية،  العام  الأمني 
املوؤ�ض�ضات  خمتلف  عن  لفتات 
بداية من �ضيدال و«عمال موؤ�ض�ضة 
اخل�رشاء  امل�ضاحات  تنمية 
�ضيدي  من  يتربوؤون   edeval
نريد  ل  بجاية  ال�ضعيد«و«عمال 
 snvi الع�ضابة« وعمال من  نقابة 

و�ضبه  احل�رشي  النقل  وموؤ�ض�ضة 
احل�رشي وكذا نفطال واملوؤ�ض�ضة 
املنتوجات  لتحويل  الوطنية 
الوطنية  واملوؤ�ض�ضة  الطويلة 
والإ�ضهار   والن�رش  لالت�ضال 
للتنقيب  الوطنية  وملوؤ�ض�ضة 
للطريان،  اجلوية  واخلطوط 
الحتاديات  من  للعديد  بالإ�ضافة 
للباحثني  الوطنية  كالنقابة 

الدائمني.
طويال  املتجمهرون  وهتف 
ال�ضعيد«  �ضيدهم  ب«ديقاج 
مع  ارحل«،  ال�ضلطة  هو  و«العامل 
الحتاد  »ارجاع  �ضعارات  حمل 
و« من   « للعمال اجلزائريني  العام 
ا�ضتثنائي  موؤمتر  حت�ضري  اأجل 
م�ضداقية«  ذوي  عمال  طرف  من 

ل�ضارق  ولي�س  للعمال  الكلمة  و« 
املال«.

كما ت�ضمنت �ضعارات اأخرى جملة 
تطبع  جتاوزات  اأنها  اأكدوا  مما 
و�ضط  املوؤ�ض�ضات  من  العديد 
�ضمت القيادة النقابية من قبيل » 
عمال logitrans يطالبون باإيفاد 
جلنة حتقيق« و«نحن �ضحايا �ضيدي 
فارحل«  يرف�ضك  الحتاد  ال�ضعيد 
وكذا »كيني را�ضي اإطارات الوزارة 
بال�ضيارات والربوجيات« و«اأين هي 
solitrans لفائدة من اأغلقت« و« 
 sasps اإدارة  رئي�س جمل�س  كيني 
اأغلقت«،  من  لفائدة  عامل    1700
بالإ�ضافة للهتاف �ضد عدة رجال 
ل  الرا�ضتيا  طحكوت  »يا  اأعمال 

متوت« .

كما ا�ضتذكر احلا�رشون ت�ضحيات 
عي�ضات ايدير واغتيال بن حمودة 
م�ضتنكرين ما اآل اإليه حال الإحتاد 
الذي يعد مرجعا للن�ضال النقابي 

للعمال اجلزائريني.
من جهتهم الأمن عمدوا لتح�ضني 
�ضاحنات  عرب  الإحتاد  مدخل 
ال�رشطة  بالإ�ضافة لو�ضع حاجزين 
لالأمن ما بني عي�ضات ايدير واأول 
تفاديا  النقل  حمطة  مقابل  ماي 
اأن  خا�ضة  جتاوزات،  اأي  لوقوع 
ال�ضعيد  �ضيدي  رف�س  وقفات 
بلغت  جتاوزات  طبعتها  واأن  �ضبق 
حد ا�ضتعمال ال�ضال�ضل من طرف 
موؤيديه  يف خ�ضم وقفات رف�ضهم 

املنظمة كل �ضبت �ضابقا.
�سارة بومعزة.

يف �لذكرى �ل�سنوية لعيد �لعمال

ممثلني عن خمتلف �ملوؤ�س�سات

�سارة بومعزة 

جتدد الحتجاجات �سد �سيدي ال�سعيد و من معه

مطلب اإ�سقاط قيادة »الإيجيتيا »يوحد العمال

تلم�سان

40 األف عامل مت ت�سريحهم  
وخو�س�سة موؤ�س�ساتهم 

تهتز  الذي  الوقت  يف 
وقع  على   يوميا  اجلزائر 
ت  جا حتجا ل ا و ، ت با ا �رش لإ ا
العمال  بحقوق  للمطالبة 
املعي�ضي   م�ضتواهم  وحت�ضني 
العمال  من  املئات  اأن  جند 
الع�رشية  خالل  ت�رشيحهم  مت 
م�ضانعهم  غلق  ومت  املا�ضية 
غطاء  حتت  الغربية  بالوليات 
اأن  جند  حني  يف   ، اخلو�ض�ضة 
ا�ضتغلت  اأجنبية  موؤ�ض�ضات 
ومل  حقوقهم  و�ضلب  العمال 
تتحرك النقابات حلل اإ�ضكالهم . 
ففي تلم�ضان مت ت�رشيح ما يزيد 
مب�ضانع  عامل  األف  ال10  عن 
م�ضنع  غرار  على  اقت�ضادية 
،واملنجم  بالغزوات  الزنك 
 ، مبغنية  الزيت   ، بالعابد 
الآجر   ، بالرم�ضي  امل�رشوبات 
،الأفر�ضة  ومزاورو  بالرم�ضي 
والأغطية  بتلم�ضان ، الدواجن 
متت  اغلبها  والتي  بالرم�ضي  
اإىل  الآلت  وحولت  خو�ض�ضتها 
اأغلق  حني  يف  لبيعها   الأ�ضواق 
دون  هياكل  وبقيت  امل�ضانع 
ي�ضبق  مل  ن�ضب  عملية  يف  روح 
لها مثيب ،  نف�س الأمر عرفته 
اأين  بلعبا�س   ت�ضيدي  ولية 
 8000 عن  يزيد  ما  ت�رشيح  مت 
موؤ�ض�ضات  من  اأغلبهم  عامال 
قبل  منتجة  كانت  عمومية 
خمتلف  من  اأبوابها   تغلق  ان 
�ضهدت  حني  يف  القطاعات  
مع�ضكر ت�رشيح 450 عامل  يف 
موؤ�ض�ضات اقت�ضادية كربى منها 
وتيارت  دوليا  كانت معروفة  ما 
،وغليزان  6000 عامل  لكل منها 
يف خمتلف قطاعات  ال�ضناعة  
م�ضتغامن  �ضهدت  حني  يف 
ت�رشيح 4000 عامل رفقة �ضلف 
متو�ضنت  ،وعني  العدد  بنف�س 
اإح�ضائيات  وهي  عامل    2000
غياب  ظل  يف  جزئية  لتزال 

لتزال  دقيقة  اإح�ضائيات 
م�ضتوى  على  مطروحا  بع�ضها 
يف  ،والعدالة  العمل  مفت�ضيات 
غياب تام  للفروع النقابية  التي 
مت �رشاء ذمتها لبيع املوؤ�ض�ضات 
جهة  من   . الرمزي  بالدينار 
من  الآلف  اإح�ضاء  مت   اأخرى 
حقوقهم  �ضلبت  الذين  العمال 
دعم  حتت  يف  اأجنبية  �رشكات 
من اأ�ضباه بع�س النقابني ، حيث 
تعد ال�رشكة اليطالية كوندوث 
ا�ضتنزافا  املوؤ�ض�ضات   اأكرث 
حلقوق العمال بوليات تلم�ضان 
تعترب  كما  ومع�ضكر،  بلعبا�س 
ال�ضيارات  �ضناعة  موؤ�ض�ضات 
وغليزان  وم�ضتغامن  بتيارت 
الآخر  هو  الأقم�ضة  وجممع 
العمال  ل�ضتغالل  مركزا 
كانت  حني  يف   ، مب�ضتغامن 
�ضي  ار  »�ضي  ال�ضينية  ال�رشكة 
اكرب  اليوم  اإىل   ولتزال   « �ضي 
للعمال  ا�ضتغالل  املوؤ�ض�ضات 
اجلزائريني  على ح�ضاب العمال 
ال�ضينيني ، ونف�س ال�ضيء تقوم 
به املوؤ�ض�ضات الرتكية املكلفة 
احلديدية  ال�ضكة  خط  باإن�ضاء 
وب�س امل�ضاكن بتلم�ضان  زيادة 
املكلفة  الهندية  ال�رشكة  على 
بني  احلديد  �ضكة  باأ�ضغال 
ورغم   ، وتي�ضم�ضيلت  غليزان  
دون  لكن  العمال  احتجاجات 
جند  اآخر  جانب  من   ، جدوى 
بع�س املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة اأكرث 
وت�رشيحا  للعمال   ا�ضتعبادا 
حداد  جممع  غرار  على  لهم 
 ، لالأجر  تافنة  وموؤ�ض�ضة   ،
وم�ضنع بوبلنزة للخروب ، حيث 
العمال   حقوق  اأدنى  اأن  جند 
نقابات  غياب  بفعل  منهوبة 
فعالة تدافع عن حقوق العمال 
، حيث غالبا ما تدافع عن حقوق 

عمالها ل غري .
 حممد .ب

نظمت كنفدر�لية �لنقابات �جلز�ئرية م�سرية منا�سبة �ليوم �لعاملي للعمال، حيث جتمع �لعمال قادمني من خمتلف واليات 
�لوطن على م�ستوى �لربيد �ملركزي بعدما كان من �ملزمع �الإنطالق من �ساحة �أول ماي �أين عرفت ت�سييقات �أمنية وح�سار� عن 

طريق �حلو�جز �الأمنية طيلة �ل�سبيحة قبيل �نتقالهم فر�دى للربيد �ملركزي بد�ية من 11 �سباحا.
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الأ�ضبوع الأول من �ضهر رم�ضان 

عمال قطاع التجارة 
يف اإ�ضراب 

.      تعديل القانون الأ�ضا�ضي و 
التمكني من منح مردودية 

قررت اأم�س،النقابة الوطنية مل�ستخدمي وزارة 
وطنية  احتجاجية  حركة  يف  الدخول  التجارة 
ابتداء  العمل  عن  اإ�رضاب  و  النطاق،  وا�سعة 
وقفات  تليها  اجلاري،  ال�سهر  من   6 تاريخ  من 
الوالئية  املديريات  عرب  �سلمية  احتجاجية 
بتاريخ 6 و 7 من نف�س ال�سهر تعبريا عن غ�سب 
جالب  حممد  وزارة  جتاوب  عدم  من  العمال 
ملطالبهم التي و�سفوها بال�رضعية و الب�سيطة، 
كما توعد اأع�ساء املكتب الوطني م�سالح وزارة 
اليوم  خالل  كلي  ب�سكل  القطاع  ب�سل  التجارة 
عنه  تف�سلنا  ال  الذي  رم�سان  �سهر  من  االأول 

�سوى اأيام معدودات .
و ي�سيف بيان النقابة الذي تلقت اأم�س، »الو�سط« 
ن�سخة منه،اأنه �سيتم �سن اإ�رضاب يومي 8 و 9 
من �سهر ماي اجلاري، على اأن يتم تتبعه لثالثة 
اأيام متتالية مرفقة بوقفات احتجاجية بتواريخ 
و  باملديريات  ذاته  ال�سهر  من  و15   14 و   13
و  الفورية  اال�ستجابة  لغاية  الوالئية  الفروع 
اأ�سابيع  قبل  رفعت  التي  املطالب  قائمة  قبول 
لوزير التجارة حممد جالب .  كما كان متوقعا 
للنقابة الوطنية  الوطني  املكتب  توعد  عقب 
حركة  يف  مل�ستخدمي وزارة التجارة بالدخول 
احتجاجية وا�سعة النطاق و ال�رضوع يف اإ�رضاب 
رم�سان  �سهر  حلول  بداية  مع  العمل  عن 
النقابة اأحمد  رئي�س  ك�سفه  الكرمي،ح�سبما 
النقابة الوطنية  اأمهلت  اأن  بعد   ، عاليل 
عمال وزارة التجارة التابعة  مل�ستخدمي 
لالإحتاد العام للعمال اجلزائريني، وزير التجارة 

حممد جالب لغاية تاريخ اليوم.
نتائج  مقدمتها  يف  العمال  مطالب  تتمثل  و    
و  الإن�سائها  الو�سول  مت  التي  التقنية  اللجنة 
املركزية  مع  احلوار  قنوات  فتح  مهمة  اإ�سناد 
النظام  مو�سوع  يخ�س  فيما  �سيما  النقابية 
�ساأنه  من  مراجعته  بعد  الذي  و  التعوي�سي 
و  مرتبات  يف  املحرتم  الرفع  يف  ي�ساهم  اأن 
ال�سندوق  مبنحة  القطاع،  مرورا  عمال  اأجور 
النظام  و  التكوين  ملطالب  اإ�سافة  التكميلية 
العوي�سي و القانون االأ�سا�سي و مراجعة عديد 
و  اأعوان  �سالحيات  و  بن�ساط  املتعلقة  البنود 

مفت�سي املراقبة.
م�سالح  اإىل  التعوي�سي  النظام  رفع  اإىل  اإ�سافة 
عليه  امل�سادقة  اأجل  من  االأول  الوزير  ديوان 
يف اأقرب االآجال، اإ�سافة لرفع منحة ال�سندوق 
بتاريخ  املقرتح  اإر�سال  مت  التكميلي  حيث 
منحة  يف  للنظر  املا�سي  مار�س  �سهر  من   26
و  تعنت وزارة العدل  بعد  الق�سائية  العائدات 
العائدات  لهذه  التح�سيل  طريقة  يف  الغمو�س 

على م�ستوى املحاكم االبتدائية.
الوطني  املعهد  مطلب  جت�سيد  اإعادة   و 
االإطارات  ا�ستدعاء  يف  ال�رضوع  للتكوين  و 
لت�سييد  املواقع  جميع  حتديد  و  املتقاعدة 
ا�ستنفاذ  بعد  القريب  امل�ستقبل  يف  املعهد 
القانونية  االإدارية  و  املالية  االإجراءات  جميع 
و  النقائ�س  كل  ا�ستدراك  اإىل  اإ�سافة  الالزمة، 
رقم  االأ�سا�سي  القانون  اعرتت  التي  ال�سوائب 
و احلر�س على متكني عمال التجارة   09/415
من االمتيازات التي يتح�سل عليها بقية عمال 
القطاعات االأخرى يف مقدمتهم عمال اجلمارك 
الرقابة  اأعوان  ا�ستفادة  مطلب  اإىل  اإ�سافة   ،
ال�سجل  يف  التجار  ت�سجيل  عدم  عائدات  من 
اإ�ستفاذ  على  الفوري  العمل  مع  االإلكرتوين، 
اقتناء  اأجل  من  اتفاقيات  اإم�ساء  اإجراءات 
اإ�سافة  مع  كيا«،  بالق�سط من �رضكة«  �سيارات 
متعاملني اآخرين مثل »�سوفاك« و »هيونداي«، 
ناهيك عن تطبيق تخفي�سات و اإبرام اتفاقيات 
مع موؤ�س�سات فندقية و حمامات معدنية لعمال 

القطاع .
 اأحمد بن عطية

من  ا�ستيائها  الرابطة  ذات  كما 
االأداء الهزيل للوايل يف ت�سيري عدة 
ان�سداد  حاالت  يف  ت�سبب  ملفات 
نذكر  م�سالح  عدة  م�ستوى  على 
مديرية  و  النقل  مديرية  منها 
االت�سال،  تكنولوجيا  و  الربيد 
مديرية الفالحة و غريها ، ناهيك 
عن  اختالل النظام يف عدة م�سالح 
يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو  تنفيذية 
ب�سكل مبا�رض على املواطن الب�سيط 
اإجراءات  الأي  الوايل  اتخاذ  دون 

فعالة مع انق�سام داخل العديد من 
مغالطات  عدة  يف  ت�سبب  امل�سالح 

للراأي العام .
ذات  طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
تو�سيحات  تقدمي  ب�رضورة  البيان 
م�ساجع  تق�س  اأ�سئلة  عدة  حول 
من  لعل  الب�ساري  املواطن 
اإىل  ب�سار  والية  اأبرزها    حتول 
موؤ�س�سة عقابية خا�سة للم�سوؤولني 
واليات  من  القادمني  الفا�سلني 
و  ال�سكن  مللف  اإ�سافة  اأخرى، 
يزال  يراوح  ال  الذي  االأرا�سي 
تفاقما  يوميا  ي�سهد  بل  مكانه 

احللول  و  للتخاذل  نظرا  للم�ساكل 
الوالية  مقر  اأن  مع  الرتقيعية 
اأ�سحى م�رضح يومي لالحتجاجات 
دون  الوايل  مقابلة  ميكن  ال  حيث 

القيام باحتجاج عند املدخل.
الرابطة  به  اأفادت  وح�سبما 
حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
ق�ساها  التي  الفرتة  فاإن  االإن�سان 
الوايل على راأ�س اجلهاز التنفيذي 
االأداء يف  لتبني �سعف  كانت كافية 
تعني  التي  امللفات  مع  التعامل 

رجح  اأين  مبا�رض  ب�سكل  املواطن 
الطاقم  تغيري  لعدم  فيها  االمر 
مبنى  داخل  اأفراد  من  املرافق 
عدة  مغالطة  يف  ت�سببوا  الوالية 
حذر  فقد  عليه  و  �سابقني  والة 
االأو�ساع  انفجار  من  البيان  ذات 
ملفات  عدة  تراكم  بعد  خ�سو�سا 
احلل  هو  الوعود  و  الت�سويف  كان 
والية  وايل  مع     حتمل  املتخذ، 
ب�سار امل�سوؤولية الكاملة يف ت�سيري 

ملفات ال�سحة ال�سغل و ال�سكن .

اأحمد باحلاج

االأول عن  التنفيذي  امل�سوؤول  اأمر 
ت�سيري �سون عا�سمة الغرب وهران 
مولود �رضيفي بفتح حتقيق يف ق�سية 
النفايات  جتميع  حاويات  �رضقة 
االأخرية  الفرتة  عرفت خالل  التي 
اإرتفاعا خميفا،حيث اأعطى الوايل 
تعليماته اإىل امل�سالح املعنية بعد 
تفاقم عدد حاالت ال�رضقات و دعا  
و  ُمعّمق  حتقيق  فتح  اإىل  الوايل  
االأ�سخا�س  ك�سف  بغر�س  ميداين 
املتورطني يف هذه اجلرمية،حيث 
املتنامية  الظاهرة  هذه  اأ�سبحت 
خالل  من  نهجا،  ُمَ طابعا  تاأخذ 
ب�رضقة  جمهولني  اأ�سخا�س  قيام 
اإعادة  و  البال�ستيكية  احلاويات 
مادة  حتويل  ملوؤ�س�سات  بيعها 

البال�ستيك.
لهذه  ال�سلبي  للتاأثري  اإعتبارا  و 

الظاهرة الالح�سارية، على عملية 
اإ�سافة  املحيط،  و  البيئة  نظافة 
التي  االإ�سافية  املالية  لالأعباء 
فقد  االإدارة،  كاهل  تثقل  اأ�سبحت 
ك�سف  �رضورة  على  الوايل  �سّدد  
للعدالة،  تقدميهم  و  املتورطني 
عليها،يف  النهائي  الق�ساء  ق�سد 
�رضيفي  اأعطى  ذلك،  مقابل 
ملختلف  ال�سارمة  تعليماته 
البيئة،  مبلف  املعنية  امل�سالح 
جوارية  توعوية  بحمالت  للقيام 
ب�سفة متوا�سلة، بهدف املحافظة 
نظافتها،  و  احلاويات  هذه  على 
اجلمايل  الوجه  اإعطاء  �سبيل  يف 

لالأحياء و ال�سوارع.
من  العديد  عرفت  قد  و  هذا 
�رضقة  عمليات  ال�سكنية  االأحياء 
حلاويات جديدة م�سنعة من مادة 

اخلزينة  كلفت  التي  و  البال�ستيك 
قامت  املاليري،حيث  العمومية 
مع  بالتن�سيق  و  الوالئية  امل�سالح 
اجلمعيات  بع�س  و  البيئة  مديرية 
و  البيئة  حماية  ميدان  الفاعلة يف 
اإىل  املحيط،  �سالمة  عن  الدفاع 
و  النفايات  لف�سل  م�رضوع  خلق 
فرزها من خالل تخ�سي�س نفايات 
اأخرى  و  اخلبز  ملادة  بال�ستيكية 
جمالية  املنزلية،لكن  للنفايات 
حجمها  كرب  و  احلاويات  هذه 
من  العديد  لعاب  ت�سيل  جعلها 
ع�سابات  �سكلت  التي  االأطراف 
الظالم  جنح  حتت  ل�رضقتها  ليلية 
يف  لبيعها  حتويلها  و  الدام�س، 
اإعادة  لور�سات  اأو  ال�سوداء  ال�سوق 
ال�رضعية  غري  البال�ستيك  ر�سكلة 
هذه  عليها  تذر  اأ�سبحت  التي  و 

احلاويات مبالغ مالية جد معتربة، 
من  البلديات  روؤ�ساء  ا�ستكى  فيما 
عمال  مواجهة  و  الظاهرة،  تفاقم 
النظافة مل�ساكل يومية جراء قيام 
ال�سكان برمي االأو�ساخ و النفايات 
ب�سفة  و  االأر�س  على  املنزلية 
النفايات  تعر�س  ع�سوائية يف ظل 
ال�رضقة  و  للنهب  البال�ستيكية 
و�سعها  على  اأيام  مرور  ،مبجرد 
باأماكن و�سع القمامة، ومن �سمن 
حي  جند  ت�رضرا  االأكرث  املناطق 
البلدية  باملندوبية  لطفي  العقيد 
وهران،اأين  لبلدية  التابع  املنزه 
والية  م�سالح  اأن  املعطيات  ت�سري 
مبائة  احلي  بتعزيز  وهران،قامت 
حاوية للنفايات مت اإختفاء غالبيتها 

و التي تعر�ست لل�رضقة . 
اأحمد بن عطية

ق�سديري  �سكن   15058 اإح�ساء  مت 
 10 عرب  موزعة  موقعا   25 عرب 
ح�سب  وهران،  بوالية  بلديات 
ت�رضيحات م�سادر م�سوؤولة من جلنة 
الوالئي  ال�سعبي  باملجل�س  التعمري 
ل«الو�سط«وقد مت ت�سجيل اأكرب موقع 
حا�سي  ببلدية  الق�سديري  لل�سكن 
ثم  م�سكن  اأالف   3 مبجموع  بونيف 
بـ 2820 م�سكن ثم بلديتي  بن فريحة 
بئر اجلري واأرزيو مبعدل 2000 م�سكن 
لكل بلدية و1953 م�سكن اآخر ب�سيدي 
اأي�سا  االإح�ساء  هذا  ال�سحمي،و�سمل 
و400  الرتك  عني  ببلدية  م�سكن   655
ببو�سفر  و180  العن�رض  ببلدية  م�سكن 

بن  �سيدي  ببلدية  اأخر  م�سكن  و150 
يبقى، كما اأ�سري اإليه.

هذه  على  الق�ساء  عملية  و�ستمكن 
عقار  اإ�سرتجاع  من  اله�سة  ال�سكنات 
يرتبع على م�ساحة150 هكتار مبعدل 
الواحد،  الهكتار  يف  م�سكن   100
الظاهرة  هذه  على  نهائيا  وللق�ساء 
فاإن والية وهران بحاجة اإىل ت�سجيل 
15 األف وحدة �سكنية عمومية اإيجارية 
للتكفل  عملية  ت�سجيل  عن  ف�سال 
والتح�سني احل�رضي،  التهيئة  باأ�سغال 
لالإ�سارة، فاإن هذا االإح�ساء ال ي�سمل 
الذي  �سابقا«  »بالنتري  ال�سنوبر  حي 
األف   20 زهاء  على  حاليا  يحتوي 

م�سكن ق�سديري بعدما كان يف حدود 
قيد  حاليا  2007ويوجد  خالل   9500
يف  �سكنية  وحدة   15548 التج�سيد 
امل�سجلة  االإيجاري  العمومي  �سيغة 
للم�ستفيدين  املوجهة  وهران  لوالية 
امل�سبقة  التخ�سي�س  قرارات  من 
طالبي  وكذا  ال�سنوبر  حي  ملنطقة 
ال�سكنات  تعداد  بلغ  حني  يف  ال�سكن، 
االأمل  حي  م�ستوى  على  الفو�سوية 
بدائرة  الكرمة  لبلدية  اإداريا  التابع 
ال�سانيا ،اإىل 400 �سكن ق�سديري بات 
ي�سوه املنظر العام للمنطقة ، يف وقت 
تنعدم  فيه م�ساريع ال�سكن المت�سا�س 
عرفت  التي  ال�سكنات  هذه  حجم 

املا�سية،  ال�سنوات  مدار  على  تناميا 
حيث يعي�س ال�سكان دون تنمية يف ظل 
وم�ساريع   ، اجلوارية  املرافق  غياب 
انعدام  و�سط  احل�رضي  التح�سني 
وغريها  املدينة  غاز  ب�سبكة  الربط  
بذات  تغيب  التي  التنمية  من مظاهر 
االأ�سود  احلزام  تو�سع  ظل  يف  احلي 
حتديدا بهذه املنطقة ما يظهر ب�سدة 
يتموقع  حلي  الق�سديري،  الت�سويه  
التي  الكرمة  ببلدية  هامة  مبنطقة 
اأحاطت بها ملكة ال�سفيح وتو�سعت 
كبري  ب�سكل  بها  الفو�سوية  البناءات 

على مدار ال�سنوات االأخرية 
اأحمد بن عطية

الوايل ياأمر بفتح حتقيق

.      حتقيقات تك�ضف حتويلها ملوؤ�ض�ضات التحويل و ر�ضكلة البال�ضتيك* 

حا�ضي بونيف على راأ�س القائمة

ع�ضابات حترتف �ضرقة حاويات القمامة و بوهران

15 األف �ضكن ق�ضديري يحا�ضر 10 بلديات بوهران

 حذرت من مغبة عواقب  توظيف

 ورقة الأعيان للم�ضا�س باأمن الدولة

رابطة حقوق الإن�ضان حتمل وايل 

ب�ضار م�ضوؤولية الو�ضع املحتقن
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ندد  بيان  للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 
الإن�ضان ، حت�ضلت »الو�ضط« على ن�ضخة منه 

من  فو�ضى الإجراءات التي اتخذت اجتاه من خرجوا 
احتجاجا على زيارة وزير الداخلية منها ت�ضخرية 
تفريق بالقوة ملتظاهرين �ضلميني قرب طريق املطار 
بالإ�ضافة اإىل حادثة تفريق متظاهرين بتاغيت 

با�ضتعمال القوة املفرطة مع �ضوء تقدير القبول العام 
لزيارات الأجهزة املركزية  و هذا لعتماد الوايل على 

جمموعة معينة باأنها اأعيان املدينة..



وبلغة االأرقام فقد �سجلت والية ورقلة 
معدالت  من  الكربى  احل�سة  لوحدها 
من  لعل  االحتجاجية  احلركات 
املتوا�سل  ال�سلمي  االعت�سام  اأبرزها 
بورقلة  البي�ساء  عني  بلدية  مقر  اأمام 
برحيل  للمطالبة  تواليا  الثاين  لل�سهر 
املجل�س ال�سعبي البلدي ، ناهيك عن 
االحتجاجات امل�ستمرة للبطالني اأمام 
مقر الدولة بعا�سمة الوالية و ال�رشكات 
النفطية النا�سطة باقليم دائرة حا�سي 
الفوري  بالتطبيق  للمطالبة   ، م�سعود 
القا�سية  احلكومة  لتعليمات  وال�سارم 
بال�رشكات  التوظيف  اأولوية  مبنح 
النفطية  ال�سناعة  العاملة يف  الوطنية 
االأ�سغال   ، االأبار  خدمات  غرار  على 
الوطنية  املوؤ�س�سة  و  االأبار  يف 
للتنقيب لفائدة اأبناء املنطقة ،بهدف 
االمت�سا�س من الطلب املتزايد على 
هذا النوع من املوؤ�س�سات ، ويف �سياق 
مت�سل فقد جنح رئي�س الوكالة الوالئية 
للت�سغيل بالنيابة بورقلة فار�س الداوي 

اإىل حد بعيد يف املهمة املوكلة اإليها 
، حيث متكن من اإلزام �رشكة االأ�سغال 
القوائم  على  باالإفراج  االآبار  يف 
باإجراء  املعنيني  للبطالني  اال�سمية 
يحط  اأن  قبل   ، املهنية  الفحو�سات 
للتنقيب  الوطنية  باملوؤ�س�سة  الرحال 
الفح�س  قوائم  بن�رش  ملطالبتها 
اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما   ، املهني 
من  اأي�سا  متكن  الداوي  فار�س  فاإن 
ب�سكل  العمل  عرو�س  على  احل�سول 
اجلامعات  خريجي  لفائدة  تدريجي 
ذوي  وفئة  امل�ستوى  حمدودي   ،
ال�رشكات  م�ستوى  على  االحتياجات 
ذلك  جانب  اإىل   . الكربى  النفطية 
فقد التحق عمال ال�رشكات  املناولة 
االحتجاجات  بركب  م�سعود  بحا�سي 
العارمة بالوالية ، للمطالبة بالتج�سيد 
العاجل ملطالبهم امل�رشوعة اجتماعيا 
مترنا�ست   بوالية  اأما   . ومهنيا 
 ، والنيجر  مايل  دولتي  مع  احلدودية 
فقد عرفت مناطق مترنا�ست ، اأبل�سة 
لعل  كبرية   احتجاجات   ، امقل  وعني 
التي  التجاوزات  ا�سبابها  اأبرزها  من 
االجتماعي  ال�سكن   قائمة  عرفتها 

التدهور  ناهيك   ، العمومي  االيجاري 
وافتقار  ال�سحي  بالقطاع  احلا�سل 
الوالية  بنف�س  النائية  البلديات  عديد 
ملقومات العي�س الكرمي ، ناهيك عن  
لهجة  من  بالت�سعيد  البطالني  مت�سك 
العمل  يف  باحلق  للمطالبة  خطابهم 
العاملة  واالجنبية  الوطنية  بال�رشكات 

برتاب الوالية .

موجات  اأثارت  فقد  ثانية  جهة  من 
، رقان ،  اأدرار  االحتجاجات ببلديات 
�سايل  و متقطن خماوف �سناع القرار 
الوالية  وايل  راأ�سهم  وعلى  بالوالية 
الهيئة  على  االأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
التنفيذية غري املرغوب فيه ، خا�سة 
تعالت  قد  االأ�سوات  اأن  علمنا  اإذا 

للمطالبة براأ�سه . 

الوطنية  املوؤ�س�سة  عمال  دخل 
 ، الكربى  البرتولية  للأ�سغال 
العمل  عن  مفتوح  اإ�رشاب  يف 
مع  الفوري  بالتجاوب  للمطالبة 
مقدمتها  يف  تاأتي  التي  مطالبهم 
للموؤ�س�سة  العام  املدير  رحيل 
واملدراء العامون الفرعيون بعدما 

جتاوزتهم االأحداث .
عمال  عن  �سادر  بيان  اأفاد 
للأ�سغال  الوطنية  املوؤ�س�سة 
قد  ،كانت  الكربى  البرتولية 
ن�سخة   « »الو�سط  يومية  ت�سلمت 
اأن جلوئهم خليار الدخول يف  منه 
الغاية  العمل  عن  مفتوح  ا�رشاب 
جذرية  باإ�سلحات  املطالبة  منه 
للموؤ�س�سة ، وو�سع قوانني �سارمة 
االإ�رشاع  مع  املخربني  حق  يف 
اأبدى  حيث   ، الف�ساد  حماربة  يف 
مت�سكهم  املحتقنني  العمال 
مبطلب رحيل املدير العام ل�رشكة 
جي تي بي ، ا�سافة لرحيل كل من 
بكل  الفرعيون  العامون  املدراء 
حا�سي   ، م�سعود  حا�سي  مناطق 
العام  املدير  رحيل  وكذا  الرمل 
امل�رشبني   اأبدى  كما   ، للنقابة 
مدير  برحيل  مت�سكهم  العمل  عن 

االإيواء و االإطعام .

نف�س  اأفاد  فقد  ثانية   جهة  من 
بتطبيق  العمال  مطالب   ، البيان 
جميع  مثل   4/4 العمل  نظام 
املوؤ�س�سات البرتولية ، دون ن�سيان 
للعمال  االأجور  يف  الزيادة  مطلب 
واملردودية  القاعدي  كاالأجر 
�سوناطراك  به  معمول  هو  مثلما 
االأخرى  البرتولية  واملوؤ�س�سات 
عمال  اأجور  يف  لزيادة  اإ�سافة   ،
التلحيم ، وحت�سني ظروف االيواء 
يف  احلق  و   ، للعمال  واالطعام 
�سنوات   04 لديهم  الذين  الرت�سيم 
 ، املوؤ�س�سة  يف  عمل  اأكرث  فما 
�سنة  اىل  العمل  اتفاقية  وزيادة 
احلق  كذا  ،و  االأقل  على  كاملة 
ال�رشكة  عمل  جلميع  الرتقية  يف 

وحماربة البريوقراطية .
البيان  �سدد  فقد  ثانية  جهة  من   
حت�سني  �رشورة  على  املذكور 
االجتماعي  ال�سمان  خدمات 
م�سحات  مع  كالتعاقد  لل�رشكة 
جمانا  العلج  اأجل  من  اخلوا�س 
مظاهر  بتف�سي  التنديد  مع   ،
العرو�س  يف  البريوقراطية 
العمرة   ، كاحلج  االجتماعية 

وال�سياحة .
�أحمد باحلاج 

 متكن عنا�رش ال�رشطة الق�سائية 
حا�سي  دائرة  الأمن  التابعني 
اليومني  خلل  بورقلة  م�سعود 
جد  كمية  حجز  من   االأخريين، 
 ( الرت�سق  تبغ  مادة  من  معتربة 
مع  ال�سلحية،  منتهية   ) ال�سمة 
ا�ستوىل  الذي  �ساحبها  توقيف 
على مكتب اأحد اخلوا�س . اأفاد 
واالت�سال  االعلم  خللية  بيان 
مبديرية  اخلارجية  والعلقات 
قد  كانت  ورقلة  والية  اأمن 
على  »الو�سط«  يومية  حت�سلت 
ن�سخة منه اأن تفا�سيل الق�سية، 
اأحد  تقدم  بعد  وقائعها  تعود 
االأ�سخا�س لتقدمي �سكوى جراء 
باأحد  املتواجد  مكتبه  تعر�س 
االحتلل  اإىل  ال�سعبية  االأحياء 
من طرف �سخ�س يجهل هويته، 
ليتنقل فور ذلك عنا�رش ال�رشطة 
اإىل عني املكان، وخلل معاينته 
اأن  االإكت�ساف  مت  ال�رشطة  من 
�ساب  طرف  من  حمتل  املكتب 
يف الثلثينيات من العمر، اإتخذه 
كماأوى للمبيت وم�ستودع لتخزين 
كمية معتربة من مادة تبغ الرت�سق 
اأنواعها  مبختلف  )ال�سمة( 
منتهية ال�سلحية، ومواد اأخرى 
اأكيا�س من احلجم  معباأة يف 07 

الكبري اإىل جانب معدات )طحني 
ال�سمة التقليدية + مادة رمادية 
+ غربال+ �سباك غربال + رزم 
ت�ستعمل  بل�ستيكية(،  اأكيا�س 
املقلدة  ال�سمة  �سناعة  يف 
ليتم  البيع،  لغر�س  مزجها  بعد 
جحز املعدات واملواد االأخرى 
وحتويله  �ساحبها  وتوقيف 
الدائرة  اأمن  مقر  اإىل  مبا�رشة 

ق�سد التحقيق .
اأن  تبني  التحقيق،  اأطوار  خلل 
كهرباء  ب�رشقة  قام  املوقوف 
اإ�ستيفاء  وعقب  اأي�سا،  املحل 
القانونية  االإجراءات  كافة 
ملف  اإجناز  مت  اللزمة، 
املوقوف  �سد  جزائي  ق�سائي 
اأمام اجلهات الق�سائية  وتقدمه 
جرم  يف  لتورطه  املخت�سة، 
حيازة وتخزين مادة تبغ الرت�سق 
منتهية ال�سلحية، ومواد اأخرى 
غري  التبغ  �سناعة  يف  تدخل 
بغر�س  للموا�سفات  مطابقة 
جتاري  ن�ساط  ممار�سة  و  البيع 
جرم  يف  تورطه  و   ، �سجل  دون 
متبوع  امللكية  على  التعدي 
ب�رشقة الكهرباء ، حيث �سدر يف 

حق املتورط عام حب�س نافذ.
�أحمد باحلاج

�أح�شت دو�ئر�الخت�شا�ص �الأمنية بواليات جنوب �لبالد �لكبري منذ �نطالقة �حلر�ك �ل�شعبي 
�ل�شلمي باجلز�ئر يف �لـ 22 فيفري من �ل�شنة �جلارية وحلد كتابة هاته �الأ�شطر، ما يزيد عن 800 

حركة �حتجاجية للمطالبة بتطهري خمتلف موؤ�ش�شات �لدولة �لعمومية و�القت�شادية وحتى 
�لنفطية من �أباطرة �لف�شاد »�لع�شابة �ل�شغرية ».

ورقلة حتتل �ل�شد�رة 

.       م�شوؤولون نافذون يف عني �الإع�شار 

�أحمد باحلاج 

احلراك ال�سلمي يخلف 
800 احتجاج باجلنوب 

ترويج  اآفة  مكافحة  اإطار  يف 
ال�سباب،  و�سط  العقلية  املوؤثرات 
الق�سائية  ال�رشطة  عنا�رش  متكن 
االأيام  خلل  ورقلة  والية  باأمن 
االأخرية، من و�سع حد لن�ساط ثلثة 
املوؤثرات  برتويج  يقومون  �سباب 
متت  العملية،  تفا�سيل  العقلية. 
حا�سي  �رشطة  عنا�رش  قيام  اأثناء 
باإقليم  راجلة  بدوريات  م�سعود 
اإنتباههم  لفت  اأين  االإخت�سا�س، 
العمر  من  الع�رشينيات  يف  �ساب 
م�سبوهة  بطريقة  بالتنقل  يقوم 
ليتم  ال�سعبية،  االحياء  و�سط 
التلم�س  لعملية  واإخ�ساعه  توقيفه 
عرث  اأين  القانونية،  اجل�سدي 

املوؤثرات  من  كمية  على  بحوزته 
العقلية مقدرة عددها بـ16 قر�س 
من  9000دج  بـ  مقدر  مايل  ومبلغ 
حتويله  ليتم  الرتويج  عائدات 
اإخ�ساعه  و  الدائرة  اأمن  مقر  اإىل 
التحقيق  اأطوار  وخلل  للتحقيق، 
اأن  ال�رشطة  اإىل  عنا�رش  تو�سل 
املوقوف له �رشكاء يقومون برتويج 
االأمر  ويتعلق  العقلية،  املوؤثرات 
ال�رشكات  باإحدى  يعملن  ب�سابني 
اأمنية  خطة  اإعداد  ليتم  الوطنية، 
حمكمة، جنح من خللها عنا�رش 
ال�رشطة من توقيفهما وهما ب�سدد 
االإجرامي،  ن�ساطهما  ممار�سة 
على  اأحدهما  بحوزة  �سبط  اأين 

العقلية  املوؤثرات  من  قر�سا   30
املعروفة بـ) احلمراء(، و موا�سلة 
اتخاذ  وبعد  الق�سية،  يف  للتحقيق 
كافة االإجراءات القانونية اللزمة 
ال�رشطة  عنا�رش  قام  للتفتي�س، 
الثاين  املتورطني  بتفتي�س غرفتي 
بقاعدة  يقيمان  اللذان  والثالث، 
البرتولية،  ال�رشكة  بنف�س  احلياة 
كمية  على  بداخلها  العثور  ليتم 
اأخرى من املوؤثرات العقلية متمثلة 
مل   20 ب�سعة  زجاجية  قارورة  يف 
العقلية،  املوؤثرات  �سائل من  ذات 
و39 قر�س من املوؤثرات العقلية، 
املوقوفان  وحتويل  حجزها  ليتم 
اإىل مقر اأمن دائرة حا�سي م�سعود 

ملوا�سلة اإجراءات التحقيق.
االإجراءات  كافة  اإ�ستيفاء  عقب 
اإجناز  مت  اللزمة،  القانونية 
املوقوفني  �سد  ق�سائية  ملفات 
اجلهات  اأمام  تقدميهم  و  الثلثة 
الق�سائية املخت�سة التي اأ�سدرت 
باإدانة كل  يف حقهم حكم ق�سائي 
�سنوات   07 بعقوبة  منهم  واحد 
حب�س نافذة وغرامة مالية قدرها 
1.000.000 دج، لتورطهم يف جرم 
وعر�س  و�رشاء  وتخزين  حيازة 
للموؤثرات  البيع  اأجل  من  وتوزيع 
العقلية بطريقة غري م�رشوعة يف 

اإطار جماعة اإجرامية منظمة .  
�أحمد باحلاج     

 2019 ل�سنة  الرتاث  �سهر  مبنا�سبة 
للمعامل  العاملي  اليوم  مع  املتزامن 
واليوم  اأفريل،  لـ20  املوافق  االأثرية 
املوؤلف  وحقوق  للكتاب  العاملي 
العاملي  واليوم  لـ  23اأفريل  املوافق 
اأفريل،  لـ26  الفكرية املوافق  للملكية 
ورقلة  والية  اأمن  م�سالح  �سطرت 

العديد  تنظيم  يت�سمن  ثري،  برنامج 
التوعوية  التح�سي�سية  احلملت  من 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
بالوالية  اإىل  املهني  التكوين  ومراكز 
اجلمعيات  مع  امل�ساركة  جانب 
املجتمع  من  الفاعلني  وخمتلف 
والن�ساطات  التظاهرات  يف  املدين 

تن�سيط  مت  كما  باملنا�سبة،  املنظمة 
اإطارات  مب�ساركة  اإذاعية  ح�س�س 
ورقلة،  والية  الأمن  تابعني  خمت�سة 
حيث مت من خللها تعريف املواطن 
حلماية  والقانوين  الت�رشيعي  باالإطار 
االإطار  واللمادي،  املادي  الرتاث 
حقوق  حلماية  القانوين  الت�رشيعي 

املوؤلف و احلقوق املجاورة ، وتذكري 
تقوم  التي  باملجهودات  املواطن 
حماية  يف  الوطني  االأمن  م�سالح  بها 
الوطنية  الهوية  كونه جزء من  الرتاث 
بهدف احلفاظ على الذاكرة ال�سعبية 

لتاريخ الدولة اجلزائرية .
�أحمد باحلاج 

يف �إطار تطبيق خمطط �حتالل �مليد�ن 

بتنظيم حمالت حت�شي�شية باملوؤ�ش�شات �لرتبوية ومر�كز �لتكوين 

اأمن حا�سي م�سعود ي�سع حدا لن�ساط ثالثة مروجني للموؤثرات العقلية 

اأمن والية  ورقلة يحيي �سهر الرتاث

�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لالأ�شغال �لبرتولية �لكربى

.        �إ�شر�ب مفتوح �إىل غاية تلبية �ملطالب

�أمن د�ئرة حا�شي م�شعود 

العمال يطالبون  برحيل املدير 
العام واملديرين الفرعيني 

حجز اأزيد من 9000 كي�س من 
مادة » ال�سمة » منتهية ال�سالحية 
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عدم �سدور القانون الع�سوي املحدد لـــ "املحكمة العليا للّدولة"  

هل ي�ؤدي �إىل �لتمل�ص من �مل�ساءلة �جلز�ئية و/�أو �لإفالت من �لعقاب ؟

 �سبلي خالد  باحث جامعي 
يف القانون الد�ستوري 

وال�سوؤون الربملانية
ع�سو مبخرب القانون 

العمران واملحيط

الن�س   -/   I
الد�ستوري:

 
حمكمة  ت�ؤ�ّس�س   :  177 "املادة 
مبحاكمة  تخت�ّس  للّدولة،  عليا 
الأفعال  عن  اجلمه�رّية  رئي�س 
باخليانة  و�سفها  ميكن  الّتي 
الأول  وال�زير  العظمى، 
الّتي  واجلنح،  اجلنايات  عن 
تاأديتهما  مبنا�سبة  يرتكبانها 

مهامهما.
ت�سكيلة  ع�س�ّي  قان�ن  يحّدد 
املحكمة العليا للّدولة وتنظيمها 
الإجراءات  وكذلك  و�سريها 

املطّبقة."
 

 -/IIالتحليل 
القانوين :

اأواًل / مدخل 
مفاهيمي قانوين :

  اأ - يق�سد بالمتياز الق�سائي 
الدولة  م�ظفي  من  فئة  منح 
اإجراءات  اأو  و/  خا�س  قان�ن 
واملحاكمة  املتابعة  يف  خا�سة 
اأو جنحة  عند ارتكابهم جلناية 
 ، وظيفتهم  مزاولتهم  اأثناء 
عليه  اأطلق  الذي  المتياز  هذا 
الخت�سا�س  م�سطلح  البع�س 
ق�اعد  اأو  ال�ستثنائي 

الخت�سا�س اخلا�سة.
 

  ب -  االمتياز 
الق�سائي االإجرائي 

املتعلق بال�سلطة 
التنفيذية يف 
اجلزائر ميكن 

تق�سيمه اإنطالًقا 
من املنظور 

الد�ستوري ، اإىل :

  -1 الإمتياز الق�سائي اخلا�س 
برئي�س اجلمه�رية وال�زير الأول 
اجلمه�رية  رئي�س  حماكمة   :
اأو  العظمى"  اخليانة   " بتهمة 
يرتكبها  التي  واجلنح  اجلنايات 
تاأدية  مبنا�سبة  الأول  ال�زير 
قان�ن  مب�جب  تنظم  مهامه، 
ع�س�ي، وفًقا للفقرة الثانية من 

املادة 177 من الد�ست�ر.
املرتكبة  واجلنح  اجلرائم   2-  
احلك�مة  اأع�ساء  طرف  من 
 ( امل�ظفني  وبع�س  والق�ساة 
عليها  املن�س��س  الإجراءات 
يف الكتاب اخلام�س املعن�ن بــ " 
يف بع�س الجراءات اخلا�سة / 
الباب الثامن امل�اد : 581-573 
اجلزائية(،  الإجراءات  قان�ن 
عادي)  قان�ن  مب�جب  نظمت 
66-155املعدل  رقم  الأمر 
 140 للمادة  ووفقا  واملتمم(، 
املطة 07 من الد�ست�ر احلايل.

ثانًيا/ االإ�سكاالت 
القانونية واحللول 

املمكنة :

الثاين  ال�سنف  اإذا  اأ -        
اأو  احلاليني  بال�زراء  واملتعلق 

يف  اإ�سكالً  يثري  ل  ال�سابقني 
م�ساألة متابعتهم ق�سائيا بالرغم 
 ، الق�سائي  المتياز  هذا  من 
الإجراءات  اإحرتام  ه�  املهم 
الذي  الإ�سكال  ولكن  فقط، 
رئي�س  متابعة  م�ساألة  يطرح يف 
الأول  ال�زير  اأو  اجلمه�رية 
القائمة  ال�سلطة  تعنت  ظل  يف 
باإ�سدار  مبادرتها  وعدم 
املحدد  الع�س�ي  القان�ن 
لت�سيكلة املحكمة العليا للدولة 
وكذلك  و�سريها  وتنظيمها 
فاإنه  املطبقة،  الإجراءات 
املخارج  عن  البحث  ي�ستلزم 

املمكنة ، ومنها :
ب -   املخارج املمكنة :

 " الت�رشيعية  املبادرة       -1
ن�س  لإ�سدار  وحالً  ف�ًرا   :
قان�ن ع�س�ي ل�سد هاته الثغرة 
الظروف  يف  ولكن  القان�نية، 
هاته  م�ستبعدة   ، احلالية 
املبادرة ب�سبب فقدان الربملان 
لل�رشعية  التنفيذية  وال�سلطة 
امل�رشوعية  وبالتايل  ال�سعبية 
الد�ست�رية، اإل اإذا اأرادوا اإعطاء 
ال�سلطة  اأن  على  اأخرى  �س�رة 
من  كال  يف  ممثلة  الت�رشيعية 
مع  اإ�سطفت  الربملان  غرفتي 

ال�سعب يف م�اجهة الف�ساد.
 

2- تطبيق الإمتياز الق�سائي" : 
اجلزائية  املتابعة  يخ�س  فيما 
وحماكمة ال�زير الأول ال�سابق، 
الق�سائي  المتياز  تطبيق 
املادة  يف  عليه  املن�س��س 
573 من ق اإ.ج وما يليها ب�سفته 
وذلك   ،... احلك�مة  يف  ع�س� 
املحدد  القان�ين  الن�س  لغياب 
املادة  من  الثانية  الفقرة  يف 
واإعمالً  الد�ست�ر،  من   177
النتقالية  الد�ست�رية  لالأحكام 

املطة  يف  عليها  املن�س��س 
من   180 املادة  من  الأوىل 
الد�ست�ر قبل تعديل 2016 والتي 
تن�س �رشاحة على : " ريثما يتم 
تن�سيب امل�ؤ�س�سات املن�س��س 

عليها يف هذا الد�ست�ر: 
مفع�ل  �رشيان  ي�ستمر   -
الق�انني التي تتعلق بامل�ا�سيع 
الق�انني  ملجال  تخ�سع  التي 
اأو  تُعدل  اأن  اإىل  الع�س�ية، 
الإجراءات  وفق  تُ�ستبدل 
املن�س��س عليها يف الد�ست�ر،"، 
القان�نية  للمنظ�مة  وفقا  اأي 
احلالية، ولكي ل يت�سفيد ه�ؤلء 
املبادرة  يف  تق�سريهم  من 

باإلتزاماتهم...
املادة  �سمنًيا  ت�ؤكده  ما  وهذا 
النتقالية  الأحكام  من   213
احلايل..."  الد�ست�ر  �سيغة  يف 
�رشيان  ي�ستمر   : )جديدة( 
التي  العادية  الق�انني  مفع�ل 
ح�لها هذا الد�ست�ر اإىل ق�انني 
ع�س�ية، اإىل اأن تعدل اأو ت�ستبدل 

وفق الإجراءات الد�ست�رية."
جممل الق�ل : ل ميكن  لرئي�س 
الأول  ال�زير  اأو  اجلمه�رية 
�سابق كان اأو حايل التن�سل من 
اجلزائية  وامل�ساءلة  املتابعة 
.... ب�سبب "التق�سري الت�رشيعي 
حماولة  اأو  ال�سلطة  قبل  من 
" ، وذلك  حتايلها على القان�ن 

من خالل :
 

1-    فيما يخ�س 
اجلمهورية  "رئي�س 

: "

اجلمه�رية  رئي�س  بخ�س��س 
لأن  ق�سائًيا  متابعته  فيمكن 
من  الأوىل  الفقرة   177 املادة 

على  تتكلم  الد�ست�ر،  �رشيحة 
جرمية  بـــ  امل��س�فة  الأفعال 
ومبفه�م   ،" العظمى  اخليانة 
اجلرائم  جميع  فاإن  املخالفة 
اأي  له  فلي�س  الأخرى  اأو اجلنح 
ح�سانة من املتابعة اأو العق�بة 
اإذا ثبت عليه تهم الف�ساد املايل 
لرئي�س  يحق  ول  ....اإلخ،  اأو 
الدولة احلايل اأن مينح اأي عف� 
يجنب  اآخر  طرح  واأي  لهم... 
قد  اجلزائية  امل�ساءلة  ه�ؤلء 
اإنكار العدالة  ي�ؤدي اإىل جرمية 
و/اأو  اجلزائي(   ( مبفه�مها 

مبفه�مها )احلق�قي(.
 

2-    فيما يخ�س 
االأول"  : "الوزير 

الأول  ال�زير  متابعة  ميكن 
مب�جب  احلايل  اأو  كان  �سابًقا 
يحق  ول  اجلزائري  القان�ن 
قان�ن  وج�د  بعدم  الدفع  لهم 
ع�س�ي املحدد للمحكمة العليا 
للدولة ، للتمل�س من امل�س�ؤولية 
اجلزائية، ويف هاته احلالة؛ يتم 
اخلا�سة  "الجراءات  تطبيق 
املن�س��س  احلك�مة  بع�س� 
عليها يف املادة 573 من ق.اإ.ج 
القان�ين  املركز  اأن  فالأ�سل   "
ل  اجلزائر  يف  الأول  لل�زير 
املركز  عن  كثريا  يختلف 
القان�ين لأي ع�س� يف احلك�مة 
ال�ظيفية  اإلتزاماته  حيث  من 
ومن�سق  منفذ  جمرد  فه�   ،
امل�رشع  ا�ستخدم  لذلك   ( لها 
عمل  خمطط   "  : الد�ست�ري 
عمل  خمطط  ولي�س  احلك�مة 
ال�زير الأول ، اأنظر املادتني : 
الد�ست�ر( يف ظل  من   97 و   94
د�ست�رًيا،  �سالحياته  تقلي�س 
من  اجلمه�رية،  رئي�س  ل�سالح 

وهي  اأخرى  جهة  ومن  جهة، 
الأهم وهي:

الد�ست�ري  امل�ؤ�س�س  نية 
اجلزائري التي تك�سفها الهند�سة 
اأن  حيث  املتكاملة  الد�ست�رية 
اإىل  ت�سدت  الإنتقالية  الأحكام 
هاته احلالة قبل وق�عها بتاأكيد 
مبقت�سى  الد�ست�ري  امل�ؤ�س�س 
للد�ست�ر  النتقالية  الأحكام 
حتيل  والتي   ، البيان  وال�سالفة 
ال�سارية  العادية  الق�انني  على 
�سابًقا  بها  واملعم�ل  املفع�ل 
)اإىل غاية ا�ستحداث ا�ست�سدار 
الع�س�ي(،  القان�ين  الن�س  هذا 
�رشاحة قبل التعديل الد�ست�ري 
لعام 2016 ) املادة 180 املطة 
ما  �س�ء  يف  و�سمنًيا  الأوىل( 
 213 )املادة  التعديل  هذا  بعد 
اجلديدة(....  الد�ست�ر  من 
يجب  دائما  احلالة  هاته  ففي 
الرج�ع اإىل الأحكام الد�ست�رية 
اخلتامية ذات ال�سبغة النتقالية 
الفراغ  هذا  اإىل  ت�سدت  التي 
والذي   " امل�ؤقت   " املرحلي 
اأراد البع�س جعله "دائما " فال 
القان�ين  الن�س  هذا  اأن  يعقل 
الذي ي�ست�جب املبادرة به منذ 
)وهنا  بعد  ي�سدر  مل  �سنة   23
على  وا�سحة  وقرينة  دليل 
عدم  ي�ست�جب  التي  النية  �س�ء 

اإ�ستفادة مرتكبيها منه.(.
ي�ست�جب   ، الأخري  ويف 
التنفيذ  اآلية  غياب  باأن  التاأكيد 
الفقرة  يف  عليها  املن�س��س 
من   177 املادة  من  الثانية 
الد�ست�ر، فاإنه ي�ؤدي اإىل تعطيل 
لرئي�س  الق�سائي  الإمتياز 
الأول،  وال�زير  اجلمه�رية 
الفقرة  يف  عليه  املن�س��س 
الأوىل، ول ي�ؤدي بال�رشورة اإىل 
تن�سلهما من امل�ساءلة اجلزائية 

اأو اإنكار الق�ساة للعدالة.

ملخ�س : " ُطرِحت ا�سكالية التمل�س من املتابعة اجلزائية يف غياب املحكمة العليا للدولة املخت�سة بهكذا نوع من اجلرائم وَخل�ست االجابة 
اإىل عدم اإمكانية التن�سل د�ستوريا ."



م�ؤ�شرات دالة:

تعرب  التي  امل�ؤ�رشات  من  جمم�عة  ثمة 
عن تفاقم اأزمات ال�ق�د يف �س�ريا واليمن 
النح�  على  تناولها  ميكن  والعراق،  وليبيا 

التايل:
لل�سيارات  الط�يلة  الط�ابري  انت�سار   -1
للح�س�ل  دم�سق  ال�س�رية  العا�سمة  يف 
على البنزين قرب حمطات ال�ق�د، خالل 
اإبريل اجلاري، ف�ساًل عن ظه�ر �ساحات 
اإ�سارة  ال�سيارات يف  من  خالية  دم�سق  يف 
نح�  على  البنزين،  انعدام  اإىل  وا�سحة 
م�قع  على  املنت�رشة  ال�س�ر  عك�سته  ما 
الت�ا�سل االجتماعي »في�س ب�ك«. وجتدر 
االإ�سارة اإىل اأن االإنتاج املحلي من النفط 
يبلغ 24 األف برميل ي�مًيا، يف حني حتتاج 
ما  اأى  برميل،  األف   136 اإىل  ي�مًيا  البالد 
االحتياجات  من  فقط   %17.6 يعادل 
النفطية  امل�ستقات  لتاأمني  املحلية 

بالكامل.
يف  ال�ق�د  نق�س  اأزمة  نطاق  ات�ساع   -2
عليها  ت�سيطر  التي  اليمنية  املدن  بع�س 
مدى  على  االنقالبية،  احل�ثية  امليل�سيا 
االأ�سابيع الثالثة املا�سية من اإبريل 2019، 
وه� ما انعك�س يف اإغالق حمطات ال�ق�د، 
ال�ق�د يف خمازن �رشكة  وتناق�س كميات 

النفط، دون تبل�ر اأى ب�ادر للحل.
يف  ال�ق�د  حمطات  اأغلب  ازدحام   -3
مدينة بني وليد بليبيا، يف 24 اإبريل 2019، 
عقب و�س�ل �سحنات من ال�ق�د اإليها بعد 
اإحدى  اأيام. وقال مدير  انقطاع دام عدة 
لـ«ب�ابة  وليد  بني  يف  ال�ق�د  حمطات 
»�سبب  اأن  الليبية  االإخبارية  ال��سط« 
ال�سحنات  و�س�ل  تاأخر  ه�  االزدحام 
املخ�س�سة للمدينة من م�ست�دعات �رشكة 
الربيقة للنفط فرع م�رشاتة«. وذكر ع�س� 
جلنة متابعة ت�زيع ال�ق�د والغاز املنزيل 

ببلدية بني وليد حامت الت�يجر اأن »اللجنة 
الربيقة  �رشكة  مع  م�ستمر  ت�ا�سل  على 
من اأجل �سد العجز التي ت�سهده حمطات 

ال�ق�د باملدينة«.

اعتبارات عديدة:

من  جمم�عة  اإىل  خمتلفة  كتابات  ت�سري 
اأزمة  حدة  ازدياد  تف�رش  التي  الع�امل 
امل�سلحة  ال�رشاعات  ب�ؤر  يف  ال�ق�د 

العربية، وتتمثل يف:
على  املفرو�سة  االأمريكية  العق�بات   -1
يف  ال�ق�د  اأزمة  على  اأثرت  والتي  اإيران: 
طهران  زالت  ما  اإذ  �س�رية.  مدن  عدة 
فيما  ال�س�رية  للحك�مة  الرئي�سي  الداعم 
العق�بات  اأن  اإال  النفط،  بت�فري  يتعلق 
من  االإيرانية  احلك�مة  منعت  االأمريكية 
�س�ريا،  اإىل  العراق  عرب  النفط  ت�سدير 
وه� ما بداأت م�ساعفاته تظهر يف االآونة 
»ال�طن«  �سحيفة  قالت  وهنا،  االأخرية. 
 17 االأ�سد، يف  نظام  القريبة من  ال�س�رية 
اإبريل اجلاري: »منذ ت�قف اخلط يف 15 
اأكت�بر املا�سي، و�س�ريا تفتقد النفط، وال 

ناقلة نفط خام و�سلت اإىل �س�ريا«.
ي�سيطر عليها  التي  وقد �سهدت املناطق 
بداية  منذ  ال�س�ري،  النظامي  اجلي�س 
ا  نق�سً املا�سي،  دي�سمرب  ال�ستاء يف  ف�سل 
اإمدادات ال�ق�د، وع�دة انقطاع  حاًدا يف 
امتدت  ثم  ل�ساعات،  الكهربائي  التيار 
عن  يزيد  ما  منذ  البنزين،  لتطال  االأزمة 
دم�سق  قلًقا يف  ثمة  اإن  بل  اأ�سابيع،  ثالثة 
م�اد  على  ال�ق�د  اأزمة  ان�سحاب  من 
النفط  وزارة  اأخرى، حيث قررت  غذائية 
حتديد  اجلاري،  اإبريل   15 يف  ال�س�رية، 
بيان:  يف  وقالت  امل�زعة،  البنزين  كمية 
البنزين  ت�زيع  بهدف  م�ؤقت  »كاإجراء 
مت  االآليات  اأ�سحاب  جميع  على  بعدالة 

ال�سيارات  التالية:  املخ�س�سات  حتديد 
لرًتا   20 اأن�اعها  اختالف  على  اخلا�سة 
النارية  والدراجات  اأيام،  خم�سة  خالل 
على اختالف اأن�اعها 3 لرت خالل خم�سة 
اأيام، و�سيارات التاك�سي العم�مية 20 لرًتا 

كل 48 �ساعة«.
الق�ى  بع�س  بني  ال�رشاعات  ت�ساعد   -2
ال�رشاع  غرار  على  والدولية:  االإقليمية 
امل�سالح  �سبكة  على  واإيران  رو�سيا  بني 
اأزمة  رو�سيا  ا�ستغلت  فقد  �س�ريا.  يف 
ال�ق�د التي ت�اجهها االأخرية، بعد ت�قف 
اتفاق  لت��سيع  االإيراين،  النفط  اإمدادات 
ا�ستئجار قاعدة طرط��س البحرية لي�سمل 
كل امليناء واالأرا�سي املحيطة به، للنقل 
نقاط  وتاأ�سي�س  االقت�سادي،  واال�ستخدام 
ما  وه�  البالد،  يف  االأمد  ط�يلة  متركز 
نائب  بها  قام  التي  الزيارة  اأهمية  يف�رش 

ب�ري�س�ف  ي�ري  الرو�سي  ال�زراء  رئي�س 
خاللها  نقل  والتي  م�ؤخًرا،  دم�سق  اإىل 
عديدة،  تقارير  ح�سب  مفادها،  ر�سالة 
النف�ذ  ت��سيع  مقابل  ال�ق�د  اأزمة  حل 
»االإيرانية«  الالذقية  من  فبدالً  الرو�سي. 
�ستغدو طرط��س »الرو�سية« ب�ابة النفط 

الرئي�سية اإىل دم�سق.
بني  امل�سلحة  امل�اجهات  ا�ستداد   -3
اأطراف ال�رشاع: امتدت اأزمة البنزين اإىل 
خارج العا�سمة الليبية طرابل�س لت�سل اإىل 
العا�سمة،  اأطراف  على  االأخرى  املدن 
وجلنة  البلدي  املجل�س  ع�س�  اأكد  حيث 
�سبها  بلدية  يف  والغاز  ال�ق�د  اأزمة 
اجلاري،  اإبريل   10 يف  االأح�ل،  اأب��سيف 
وازدحام  ال�ق�د  نق�س  »اأ�سباب  اأن  على 
ال�سيارات عند املحطات يرجع اإىل ت�قف 
م�رشاتة  م�ست�دع  من  ال�ق�د  اإمدادات 
نتيجة االأحداث التي ت�سهدها املنطقة«.

ال�ق�د:  تهريب  اقت�ساديات  ت�سكل   -4
ت�ستغل بع�س اجلماعات تفاقم ال�رشاعات 
مالية  مكا�سب  لتحقيق  العربية  الداخلية 
الظل«  »�سبكات  عليه  يطلق  ما  وراء  من 
امل�رشوع،  غري  االإجتار  يف  املتخ�س�سة 
وخا�سة  ال�ق�د،  تهريب  �سبكات  ومنها 
الت�ن�سية. ويف هذا  الليبية-  على احلدود 
البلدي  املجل�س  ع�س�  اأ�سار  ال�سياق، 
اأزمة ال�ق�د والغاز يف بلدية �سبها  وجلنة 
اأب��سيف االأح�ل، يف 10 اإبريل اجلاري اإىل 
اأن »جلنة اأزمة ال�ق�د والغاز يف بلدية �سبها 
تعمل على حل االأزمة من خالل اإمدادات 
م�سيًفا  النفطي«،  الزاوية  م�ست�دع  من 
املا�سية  املدة  ال�ق�د خالل  »تهريب  اأن 
�سلطت  كما  ال�ق�د«.  نق�س  يف  ت�سبب 
اإبريل   21 يف  �س�رية،  اإعالمية  و�سائل 
ع�سابات  ظاهرة  على  ال�س�ء  اجلاري، 

�رشقة البنزين من ال�سيارات املت�قفة يف 
حمافظة الالذقية.

مع  امل�سلحة  امليل�سيات  تعامل  �س�ء   -5
على  ذلك  وينطبق  االقت�سادية:  امل�ارد 
االقت�سادية  اللجنة  اتخذت  حيث  اليمن، 
التابعة للحك�مة اليمنية قراًرا، يف 18 اإبريل 
نفطية  �سحنة  اأى  ا�سترياد  مبنع  اجلاري، 
ذلك  واأرجعت  املركزي،  البنك  عرب  اإال 
اليمني،  الريال  على  للحفاظ  �سعيها  اإىل 
لل�س�ق  مكثف  انت�سار  ظل  يف  �سيما  ال 
املتمردين  افتعال  عن  ف�ساًل  ال�س�داء، 
مبعاناة  للمتاجرة  ال�ق�د  الأزمة  احل�ثيني 
امل�اطنني يف مناطق �سيطرتهم، والتحكم 
اأ�سعار  يف  الزيادة  ومترير  ال�ق�د  باأ�سعار 

امل�ستقات النفطية.
وكذلك احلال بالن�سبة الأزمة نق�س ال�ق�د 
يف طرابل�س، حيث ت�سري عدد من و�سائل 
حك�مة  على  املح�س�بة  الليبية  االإعالم 

النق�س  �سبب  اأن  اإىل  ال�طني،  ال�فاق 
دفع  تاأخر  اإىل  يرجع  ال�ق�د  يف  احلا�سل 
م�سيفة  للناقالت،  املالية  امل�ستحقات 
حلك�مة  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  اأن 
االإذن،  اأعطى  قد  ال�رشاج،  فايز  ال�فاق 
يف 22 اإبريل اجلاري، ل�زير املالية ومدير 
وم�ؤ�س�سة  اخلارجي  الليبي  امل�رشف 
ومعاجلة  امل�ستحقات  هذه  لدفع  النفط، 
تزويد  عملية  ت�اجه  التي  االختناقات 

ال�س�ق املحلية بامل�ستقات النفطية. 
للتدمري  النفطية  امل�سايف  تعر�س   -6
خالل امل�اجهة مع التنظيمات االإرهابية: 
النفط  مب�سايف  حلق  الذي  التدمري  اأدى 
العراقية، بيجي وامل��سل وحديثة، خالل 
مع  اندلعت  التي  الع�سكرية  امل�اجهات 
حادة  وق�د  اأزمة  اإىل  »داع�س«،  تنظيم 
ف�سل  خالل  العراق  حمافظات  بع�س  يف 
تراجعت  اأن  بعد  املا�سي،  ال�سيف 
ب�سكل  اأ�سعاره  وارتفعت  ال�ق�د  اإمدادات 

كبري يف ال�س�ق ال�س�داء.
والتجارية  التقنية  االإمكانيات  غياب   -7
خرباء  يطرحه  ما  وه�  النفط:  لت�سدير 
م��سك�  قدرة  عدم  تف�سري  ب�ساأن  النفط 
ال  حيث  �س�ريا،  اإىل  النفط  ت�سدير  على 
ت�جد بنية حتتية برية لذلك )اأنابيب اأو نقل 
بري(، يف حني اأن تكلفة ال�ق�د عرب النقل 
مرة،   20 تت�ساعف ح�ايل  �س�ف  البحري 
لدرجة اأن اجتاهات عديدة ت�ستهجن ذلك 
ح�سب  ذهبًيا«  »نفًطا  �سيك�ن  اأنه  باعتبار 
اأن  اأخرى  ترى اجتاهات  روؤيتها. يف حني 
ال�س�رية  احلك�مة  دعم  ترف�س  رو�سيا 
التفاهمات  اإلغاء  يتم  حتى  باملحروقات، 
مع اإيران، مبا يتيح لها ال��س�ل اإىل البحر 

املت��سط عرب ميناء الالذقية.

اأزمة م�شتمرة:

من  حزمة  هناك  اإن  الق�ل،  خال�سة 
االأ�سباب التي تف�رش اأزمات ال�ق�د يف دول 
ال�رشاعات العربية، منها نق�س االإمدادات 
اخلارجية الناجتة عن العق�بات االأمريكية 
بت�سفري  التعهد  مع  واإيران،  �س�ريا  على 
�سادرات النفط االإيراين، يف ال�قت الذي 
ت�سيطر التنظيمات الكردية امل�سلحة على 
الغنية بالنفط، بعد  الفرات  منطقة �رشق 
»داع�س«،  تنظيم  �سيطرة  من  حتريرها 
ب�سكل  م�ستقباًل  االجتاه  عن  ف�ساًل 
بال�سعر  النفطية  امل�ستقات  لبيع  تدريجي 
احلك�مة  قدرة  لعدم  املدع�م،  غري 
ال�س�رية على ت�فري االحتياجات االأ�سا�سية 
وتكتيك  ن�ساط  بخالف  هذا  للم�اطن. 
يف  املتخ�س�سة  االإجرامية  اجلماعات 
االآبار  تاأهيل  وتعقيدات  ال�ق�د،  تهريب 
املناطق  والغازية يف  النفطية  وامل�ساريع 
للعمل،  واإعادتها  االإرهاب  من  املحررة 
مر�سحة  االأزمة  هذه  يجعل  ما  وه� 

لال�ستمرار خالل املرحلة القادمة.  
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ع�امل متكاملة:

ملاذا ت�ساعدت اأزمات الوقود 
يف بوؤر ال�سراعات العربية؟

تزايدت اأزمات ال�ق�د يف ب�ؤر ال�شراعات امل�شلحة العربية، ب�شكل الفت 
للنظر، خالل االأ�شابيع القليلة املا�شية، على نح� ما عك�شته جملة 

من امل�ؤ�شرات الدالة عليها مثل انت�شار ط�ابري ال�شيارات اأمام حمطات 
البنزين وانخفا�س عدد ال�شيارات يف ال�شاحات العامة. وقد متثلت 
اأ�شباب ذلك يف العق�بات االأمريكية املفرو�شة على اإيران، وت�شاعد 

حدة اخلالفات بني بع�س الق�ى االإقليمية والدولية، وا�شتداد 
امل�اجهات امل�شلحة بني اأطراف ال�شراع، وت�شكل اقت�شاديات تهريب 

ال�ق�د، و�ش�ء تعامل امليل�شيات امل�شلحة مع امل�ارد االقت�شادية، وتعر�س 
امل�شايف النفطية للتدمري خالل امل�اجهة مع التنظيمات االإرهابية، 

وغياب االإمكانيات التقنية والتجارية لت�شدير النفط. 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية :الأغواط

دائرة : حا�شي الرمل
بلدية : حا�شي رمل  

رقم : 05/2019
و�شل اإيداع الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية

مبقت�سى القان�ن رقم : 06/12 امل�ؤرخ يف : 18 �سفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا الي�م : 
2019/04/16  اإيداع ملف تاأ�سي�ش جمعية  ذات �سبغة بلدية 
ت�سمية اجلمعية : جمعية اأولياء التالميذ ابتدائية العربي بن 

مهيدي 
املقر االجتماعي : املدر�سة االبتدائية * العربي بن مهيدي 

* بليل 
امل�دع : بعاج العيد

ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�ش اجلمعية 
رئي�ش املجل�ش ال�سعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية :الأغواط
دائرة : اأفلو
بلدية اأفلو 

رقم : 12/19
 و�شل اإيداع ملف

 جتديد جمعية بلدية

مبقت�سى القان�ن رقم : 06/12 امل�ؤرخ يف : 18 
�سفر 1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق 
باجلمعيات ، مت هذا الي�م : 2019/04/07  
اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �سبغة بلدية 
ت�سمية اجلمعية : جمعية اأبطال القعدة لل�سيد

املقر االجتماعي : �سارع القعدة – اأفل�
امل�دع : �سايف ب�لفعة �سالح الدين

ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�ش اجلمعية 
مالحظة : يجب القيام ب�سكليات االإ�سهار 

تطبيقا لن�ش املادة : 18 من القان�ن املذك�ر 
اأعاله 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
ولية اجللفة عني البل 

بلدية املجبارة 
مكتب اجلمعيات 

رقم:01/2019

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتا�شي�س 
جمعية حملية

مبقت�سى القان�ن رقم:06/12 امل�ؤرخ يف 12 جانفي عام 2012 
املتعلق باجلمعيات مت هذا ي�م:2019/04/17 

ت�سليم و�سل الت�رضيح بتا�سي�ش اجلمعية املحلية امل�سماة 
جمعية اأولياء التالميذ االبتدائية ال�سهيد ن�ى عثمان باملعلبة 

املجبارة 
يرا�سها ال�سيد:جليطة معمر 

الكائن مقرها ب:مدر�سة ن�ي عثمان باملعلبة بلدية املجبارة 
االم�ساء :رئي�ش املجل�ش ال�سعبي البلدي 

ام�ساء :زي��ش حمزة 
و بالتايل يجب القيام باجراءات اال�سهار وفقا الحكام املادة 

18 الفقرة 02  من القان�ن ال�سالف الذكر 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
الديوان العمومي للمح�شرة الق�شائية 

الأ�شتاذة معزوز نبيلة 
حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة 

حي 100 م�شكن عمارة �س 11 �شقة رقم 05 ال�شراقة 
الهاتف 0551196145 

حم�شر تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن االأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�سائية معتمدة لدى جمل�ش ق�ساء تيبازة امل�قعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة �ش 
11 �سقة رقم 02 ال�رضاقة

تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�ش حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/04/08 فهر�ش رقم 19/1389 املت�سمن االذن بن�رض تبليغ ر�سمي يف جريدة 
ي�مية وطنية طبقا ملا يقت�سيه القان�ن على ان يك�ن الن�رض على نفقة الطالب.

بطلب من : �رضكة ايفال �رضكة ذات اأ�سهم املمثلة قان�نا من طرف مديرها العام  .
الكائن مقرها ب : املنطقة ال�سناعية واد ال�سمار .

بال�سيغة  ، رقم 18/04332 املمه�ر  بتاريخ 2018/05/21    ، البحري   التجاري /  الق�سم    ، ال�رضاقة   ال�سادر عن حمكمة  بناءا على احلكم 
التنفيذية 

كلفنا عن طريق الن�رض:
ال�رضكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�سماة �س�ر الك�ف املمثلة قان�نا يف �سخ�ش امل�سري

الكائن مقرها ب : رقم 27 فرحات عبد القادر ا�سطاوايل 
بدفعه بني اأيدينا خالل االأجل القان�ين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على االأداء : 

مبلغ قدره : 60.690.000 دج الذي ميثل مبلغ الدين و التع�ي�ش و مبلغ 2.005.154 دج م�ساريف التنفيذ و احلق�ق التنا�سبية و الر�سم على 
القيمة امل�سافة له.

و نبهناها باأن لها اأجل خم�سة ع�رض )15( ي�ما لل�فاء االإرادي ي�رضي من ي�م الن�رض و اإال �سيتم التنفيذ �سدها جربا بكافة الطرق القان�نية .
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :

اثباتا لذلك   حررنا هذا املح�رض لتن�رض منه ن�سخة منه ب�سحيفة وطنية طبقا للقان�ن .
املح�شرة الق�شائية 
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اأجمد النجار 
نادى الأ�سري الفل�سطينى 

الأ�رسى  لت�شمل  الأداة  هذه  وامتدت 
الحتالل  معتقالت  يف  الفل�شطينيني 
من  ل�شيل  تعر�شوا  الذين  الإ�رسائيلي، 
الإ�رسائيلية  والقوانني  القوانني  م�شاريع 
لك�رس  وحماولة  حقوقهم  �شلبهم  بهدف 
الأمر  وهذا  عليهم،  وال�شيطرة  اإرادتهم 
مع  بالتمدد  اآخذ  بل  باجلديد  لي�س 
ت�شاعد اليمني يف احلكومات الإ�رسائيلية 

املتعاقبة. 
اخليار  هي  املواجهة  كانت  ذلك  مبقابل 
الحتالل  معتقالت  يف  لالأ�رسى  الوحيد 
خطوات  عرب  ذلك  اإما  الإ�رسائيلي، 
احتجاجية ل منتهية، اأو عرب الع�رسات من 
ودفع  الأ�رسى  خا�شها  التي  الإ�رسابات 
بع�شاً منهم حياتهم يف �شبيل �شون حقوق 
تاريخ  عرب  عليها  احل�شول  من  متكنوا 
بانتهاج  الحتالل  وا�شتمر  طويل،  ن�شايل 
من  لالنتقام  الإن�شانية  ال�شلب  �شيا�شية 

الأ�شري الفل�شطيني. 
القوانني  من  جملة  ن�شتعر�س  وهنا 
العن�رسية التي ناق�شتها واأقرها ما ي�شمى 
ال�شعب  اأبناء  بحق  الإ�رسائيلي  بالكني�شت 
الأ�رسى  وبحق  عام  ب�شكل  الفل�شطيني 
بعر�س  �شاربة  اخل�شو�س،  وجه  على 
الدولية.  والأعراف  القوانني  كل  احلائط 
بحق  اأُقرت  التي  قوانني  ن�شتعر�س  وهنا 

الأ�رسى منذ عام 2015 – 2018. 
قانون التغذية الق�رّسية لالأ�رسى امل�رسبني 
الإ�رسائيلية  احلكومة  اأقرت  الطعام:  عن 
ميّكن  قانون  م�رسوع   2015/6/14 يوم 
التغذية  اإجراء  من  الحتالل  �شلطات 
الق�رّسية لالأ�رسى الفل�شطينيني امل�رسبني 
عليه يف  الكني�شت  و�شادقت  الطعام؛  عن 
من  القانون  هذا  واعترب   .2015/7/30
الأ�رسى  حياة  تهدد  التي  القوانني  اأخطر 
امل�رسبني عن الطعام، الذي يعد )ح�شب 
الأطباء  واحتاد  الدويل،  الأحمر  ال�شليب 
التعذيب وتهديد حياة  من  العاملي( نوعاً 
اأخالقي، ويتنافى  واإجراء غري  امل�رسب، 
وحظر  والطبية.  املهنية  الأعراف  مع 
القانون،  هذا  اإ�رسائيل  يف  الأطباء  احتاد 
على  وينطوي  التعذيب  من  نوعاً  واعتربه 
يف  الأطباء  كافة  وحث  �شحية؛  خماطر 
اإ�رسائيل على عدم المتثال لهذا القانون؛ 
ومنع الأطباء امل�شاركة يف عمليات اإطعام 

لالأ�رسى بالقوة دون اإرادتهم.
قانون رفع الأحكام بحق الأطفال را�شقي 
الإ�رسائيلية  الكني�شت  �شادقت  احلجارة: 
على   2015/7/21 يوم  الثالثة  القراءة  يف 
عقوبة  فر�س  اإمكانية  على  ين�س  قانون 
را�شقي  على  �شنوات  ع�رس  ملدة  ال�ّشجن 
ال�رسر؛  اإحلاق  نية  اإثبات  دون  احلجارة، 
احلجارة  ر�شق  القانون  و�شف  حيث 
احلكم  م�شتويني:  اإىل  وق�شمها  باجلرمية، 
اأق�شاها  ملدة  احلجارة  را�شقي  على 
نية  اإثبات  اإىل  احلاجة  دون  �شنوات،   10
ر�شق  جرمية  الثاين  وامل�شتوى  القتل؛ 
وعقوبتها  القتل،  نية  اإثبات  مع  احلجارة 
و�شادقت  عاماً.   ع�رسون  الق�شوى 
يوم  القانون  على  الإ�رسائيلية  احلكومة 
القانون  هذا  طال  وقد   ،2015/10/11

الأطفال املقد�شيني ب�شكل خا�س. 
الأدنى  احلد  عقوبة  ت�شديد  قانون 
القد�س:  يف  احلجارة  را�شقي  على 
على   2015/11/2 يوم  الكني�شت  �شادقت 
العدل  وزيرة  به  تقدمت  قانون  م�رسوع 

على  ين�س  �شاكيد(،  )اإيالت  الإ�رسائيلية 
 4-2 ملدة  الفعلي  ال�شجن  عقوبة  فر�س 
و�شحب  احلجارة،  را�شقي  على  اأعوام 
اأ�رسى  من  الوطني  التاأمني  خم�ش�شات 
تعوي�شات  دفع  على  واإجبارهم  القد�س؛ 
لالإ�رسائيليني املت�رسرين. وين�س القانون 
�شحب  على  القد�س،  باأطفال  يتعلق  فيما 
وهبات  العائلة،  من  الأطفال  خم�ش�شات 
مثل:  اأخرى،  مالية  واإ�شافات  التعليم، 
لالأهايل،  الجتماعية  ال�شوؤون  دعم 
وخم�ش�شات  الإعاقة،  وخم�ش�شات 
القانون  م�رسوع  ويوؤدي  وغريها.  اأرامل 
دون  التحري�س،  بتهمة  �شخ�س  اإدانة  اإىل 
وجود اإثباتات؛ حيث اعترب م�شا�شاً بحرية 
التعبري والحتجاج، وخا�شة لدى الن�شطاء 

على مواقع التوا�شل الجتماعي.
قانون حماكمة الأطفال دون �شن 14 عاماً: 
اأقرت الكني�شت يوم 2015/11/25 م�رسوع 
الأطفال  و�شجن  مبحاكمة  ي�شمح  قانون 
يتعلق  ما  وهو  عاماً،   14 من  اأقل  هو  من 
يخ�شعون  الذين  الفل�شطينيني  بالأطفال 
املدين"  الإ�رسائيلي  الأحداث  لـ"قانون 
على  القانون  وين�س  القد�س.  كاأطفال 
اأطفالً  حتاكم  اأن  ت�شتطيع  املحكمة  اأن 
ال�شجن  عقوبة  لكن  عاماً؛   12 �شن  من 
عاًما؛   14 �شن  بلوغهم  بعد  تبداأ  الفعلي 
بحيث ي�شبح جيل امل�شوؤولية اجلنائية هو 
والتحقيق  اعتقال طفل  عاًما؛ وميكن   12
معه؛ وبعد اإدانته يتم اإر�شاله اإىل اإ�شالحية 
مغلقة، ويبقى فيها اإىل اأن يبلغ 14 عاًما. 
الثانية  بالقراءة  الكني�شت  �شادق  وقد 
على م�رسوع قرار اعتقال القا�رسين، يف 

جل�شته م�شاء يوم 2 اأغ�شط�س 2016.
وجود  ودون  اجل�شدي  التفتي�س  قانون 
الوزارية  اللجنة  �شادقت  �شبهات: 
 2015/10/19 يوم  للت�رسيع  الإ�رسائيلية 
ال�رسطة  اأفراد  مينح  قانون  م�رسوع  على 
حتى  ج�شدي  تفتي�س  اإجراء  �شالحية 
حتت  م�شتبهني،  غري  �شبيل  عابري  على 
العنف، وبالتايل ي�شبح كل  حجة مكافحة 
فل�شطيني عر�شة للتفتي�س اجل�شدي دون 

ا�شتباه ملمو�س.
توثيق  من  املخابرات  اإعفاء  قانون 
الإ�رسائيلية  الكني�شت  �شادقت  التحقيق: 
لقانون  بند  على متديد   2015/6/25 يوم 
موؤقت يعفي جهاز املخابرات الإ�رسائيلي 
توثيق  من  الإ�رسائيلية  وال�رسطة 
التحقيقات بال�شوت وال�شورة؛ وذلك ملدة 
توثيق  �شاأن  ومن  اإ�شافية.  �شنوات  خم�س 
مينع  اأن  وال�شورة  بال�شوت  التحقيقات 
ومينع  املعتقلني،  �شد  التعذيب  ممار�شة 
امل�رسوعة،  غري  الأ�شاليب  ا�شتخدام 
التحقيق  غرف  زالت متار�س يف  ما  التي 
اعرتافات؛  انتزاع  اأجل  من  الإ�رسائيلية، 
يعني  التوثيق  من  الإعفاء  متديد  اإن  كما 
يف  م�رسوعة  غري  اأ�شاليب  ا�شتمرار 

ا�شتجواب املعتقلني.
يف  الإ�رسائيلي  اجلنائي  القانون  تطبيق 
امل�شتوطنني:  ل�شالح  املحتلة  الأرا�شي 
وقع اللواء نيت�شان الون )القائد الع�شكري 
للمنطقة الو�شطى يف اجلي�س الإ�رسائيلي( 
الو�شع  ا�شتبدال  على  ين�س  قانون  على 
القائم، وتطبيق القوانني الإ�رسائيلية على 
ال�شفة الغربية؛ وذلك خلدمة امل�شتوطنني 
متييز  هناك  يكون  ل  حتى  ال�شفة؛  يف 
ح�شب زعمه بينهم وبني بقية الإ�رسائيليني. 
على  الو�شطى  املنطقة  قائد  وقع  وقد 
اجلنائي  القانون  بتطبيق  ع�شكري  اأمر 
الإ�رسائيلي على الفل�شطينيني الذين جتري 

حماكمتهم يف الأرا�شي املحتلة؛ وي�شتثنى 
الذي  )درومي(  قانون  ي�شمى  ما  ذلك  من 
ل ي�شمل اعتداء امل�شتوطنني على ال�شكان 
امل�شوؤولية  من  ويعفيهم  الفل�شطينيني، 

اجلنائية.
بتاريخ  الأ�رسى:  اإعدام  قانون  م�رسوع 
م�رسوع  الكني�شت  قدمت   2015/6/2
اأ�رسى  اإعدام  على  ين�س  جديد  قانون 
قتل  بعمليات  اإدانتهم  بحجة  فل�شطينيني؛ 
امل�رسوع  قدم  وقد  اإ�رسائيليون،  فيها 
"اإ�رسائيل  حزب  من  كني�شت  ع�شو 
ان�شمام  �شوء  على  تفعيله  ومت  بيتنا"؛ 
بالتوافق  الإ�رسائيلية،  للحكومة  ليربمان 
الإعدام  قانون  م�رسوع  طرح  اإعادة  على 

لالأ�رسى بتاريخ 2016/5/19.
بالقراءة  الإ�رسائيلي  الكني�شت  �شادق 
ي�شمى  ما  على   2018/1/3 يوم  الأوىل 
"م�رسوع قانون اإعدام منفذي العمليات".
ياأمر  اأن  على  ين�س  القانون  م�رسوع  اإن 
قوات  قائد  الإ�رسائيلي  الدفاع  وزير 
هيئة  �شالحية  باأن  املنطقة  يف  اجلي�س 
املحكمة الع�شكرية يف املنطقة باأن حتكم 
بل  الهيئة؛  اإجماع  ا�شرتاط  دون  بالإعدام 
لأي  لي�س  واأن  العادية؛  بالأغلبية  تكتفي 
عليه  �شدر  من  عقوبة  تخفيف  حمكمة 
حكم اإعدام نهائي من املحكمة الع�شكرية 
فقط  ي�رسي  القانون  واأن  املنطقة؛  يف 
هذا  �شواهم.  دون  الفل�شطينيني  على 
والغتيالت  للقتل  اعترب �رسعنه  القانون 
اإ�رسائيل  اأن  ويوؤكد  امليدانية،  والت�شفية 
عن�رسيون،  بها  يتحكم  "اأبرتهايد"  دولة 
القانونية  اإ�رسائيل  التزامات  وينتهك 
حماكمات  وجود  ت�شرتط  التي  والدولية 

عادلة واحرتام كرامة الإن�شان الأ�شري.
دون  فل�شطينيني  اإدانة  قانون  م�رسوع 
�شادقت   2015/7/27 بتاريخ  �شبهات: 
يف  الت�رسيع  ل�شوؤون  الوزارية  اللجنة 
احلكومة الإ�رسائيلية على اقرتاح "قانون 
العدل  وزيرة  قدمته  الذي  الإرهاب" 
العامة  النيابة  على  للت�شهيل  الإ�رسائيلية 
مقاومني  اإدانة  الإ�رسائيلي  الأمن  وجهاز 
وين�س  ال�ّشهاد.  وجود  دون  ون�شطاء 
القانون على الت�شييق اأكرث على املعتقلني 
الفل�شطينيني واإدانتهم دون وجود ال�شهود، 
باإدانة  للمحكمة  القانون  ي�شمح  وكذلك 
اأ�شخا�س، حتى يف حال عدم توفر ال�شهود؛ 
وعدم متكن اأجهزة الأمن من اإح�شارهم. 
الإرهابي"  "العمل  القانون  هذا  ويعّرف 
�شيا�شية  دوافع  من  نابع  عمل  كل  باأنه 
مبعنى  اأيدلوجية؛  اأو  قومية  اأو  دينية  اأو 
خمالف  عمل  كل  يعترب  القانون  هذا  اأن 
اإرهابا.  عماًل  الإ�رسائيلية،  لل�شيا�شة 
الإفراج  اأنه ل ميكن  القانون على  وين�س 
عن معتقل حكم باأكرث من موؤبد واحد، اإل 
بعد 40 عاًما من وجوده بال�شجن؛ وين�س 
كذلك على رفع عدد ال�شنوات التي ي�شمح 
بالنظر  املعتقلني،  عن  الإفراج  للجنة 
 9 مرور  بعد  اإل  معتقل،  عن  بالإفراج 

�شنوات من وجوده بال�شجن.
قانون حماربة الإرهاب: �شادق الكني�شت 
يف  القانون  هذا  على  الإ�رسائيلي 
ب�شكل  الت�شديد  بهدف  2016/6/15؛ 
مقاومة  يف  ال�شالعني  معاقبة  على  كبري 
ال�شجن  عقوبة  يفر�س  بحيث  الحتالل؛ 
تنظيم  رئي�س  على  عاًما   25 ملدة 
ي�شغل  من  على  �شنة  و15  فل�شطيني؛ 
كما  التنظيم؛  يف  قيادًيا  اأو  اإدارًيا  من�شبًا 
ل  ال�رساح  اإطالق  جلنة  اأن  على  ين�س 
بتقلي�س  الدولة  رئي�س  اإىل  تو�شية  تقدم 

حمكومية من حكم عليه بال�شجن املوؤبد، 
كما  اعتقاله،  على  �شنة   15 مرور  بعد  اإل 
اأو  اأموال  م�شادرة  القانون  هذا  ويتيح 
من  وعلى  حمددة  اإثباتات  دون  ممتلكات 
ت�شادر ممتلكاته اأن يثبت م�شادر متويلها، 
ويحدث اأن �شادرت مبالغ باأقل من 1000 
عيوب  بوجود  الإ�رسائيليون  ويقر  دولر، 
بعدم  تتعلق  القانون  هذا  يف  ونواق�س 
توفر فر�شة للمت�رسرين من هذا القانون 
ويدعي  ق�شائيا  اأنف�شهم  عن  للدفاع 
اإدخال  على  يعكفون  اأنهم  الإ�رسائيليني 
من  للمت�رسر  ميكن  القانون  على  تعديل 
التوجه للق�شاء الع�شكري الإ�رسائيلي، مع 
العلم اأن الق�شاء الع�شكري هو ق�شاء ينفذ 
الأمنية  اجلهات  وقرارات  اأوامر  فقط 
حمطة  ما  يوم  يف  يكن  ومل  الإ�رسائيلية 

للعدل اأو اإن�شاف اأي فل�شطيني.  
املدنية  املحاكم  اعرتاف  قانون 
الع�شكرية  املحاكم  بقرارات  الإ�رسائيلية 
الكني�شت  �شادق  وقد  اإ�رسائيل:  يف 
على   2017/11/3 يوم  الإ�رسائيلي 
املحاكم  بقرارات  يعرتف  الذي  القانون 
كاأداة  الغربية،  ال�شفة  يف  الع�شكرية 
مقبولة يف الإجراءات املدنية يف املحاكم 
الت�شهيل  القانون  ويهدف  الإ�رسائيلية.  
بالتعوي�شات  املطالبة  الإ�رسائيليني  على 

بوا�شطة اإجراءات مدنية.
من  الأ�رسى  حرمان  قانون  م�رسوع 
"روبريت  الكني�شت  ع�شو  قدمه  التعليم: 
بيتنا"،  "اإ�رسائيل  حزب  من  ايلتوف" 
وين�س على اأن الأ�شري الفل�شطيني الأمني 
لي�س من حقه الدرا�شة يف موؤ�ش�شة التعليم 
بتعديل  القانون  م�رسوع  ويطالب  العايل. 
ال�شجون بعدم منح الأ�رسى فر�شة  لوائح 

التعليم.
من  جزء  احتجاز  قانون  م�رسوع 
امل�شتحقات املالية لل�شلطة الفل�شطينية: 
من  جزء  احتجاز  قانون  م�رسوع 
امل�شتحقات املالية لل�شلطة الفل�شطينية، 
تدفع  التي  املخ�ش�شات  حجم  توازي 
حمل  وقد  وال�شهداء.   لالأ�رسى  كاإعانات 
لل�شلطة  اأموال  "خ�شم  عنوان  القانون 
)الإرهاب).   دعم  ب�شبب  الفل�شطينية 
يوم  الإ�رسائيلي  الكني�شت  �شادق 
2017/6/11 بالقراءة الأوىل على م�رسوع 
قانون خ�شم خم�ش�شات الأ�رسى وعوائد 
ال�رسائب  اأموال  من  واجلرحى  ال�شهداء 
الإ�رسائيلية  ال�شلطات  حتولها  التي 
لل�شلطة الفل�شطينية، بقيمة املخ�ش�شات 
الأ�رسى  لعائالت  تدفع  التي  والإعانات 

وال�شهداء واجلرحى.

م�رسوع قانون منع زيارات اأ�رسى منظمات 
فل�شطينية حتتجز اإ�رسائيليني:  قدم ع�شو 
الكني�شت "اأورون حزان" يوم 2017/6/18 
اأ�رسى  زيارة  يحظر  قانون  م�رسوع 
فل�شطيني  لتنظيم  ينتمون  فل�شطينيني 
يحتجز اإ�رسائيليني، ومنع زيارة املحامني 

ومندوبي ال�شليب الأحمر لهم.
جثامني  باحتجاز  ي�شمح  قانون  م�رسوع 
الداخلي  الأمن  وزير  اأعلن  ال�شهداء: 
الإ�رسائيلي )جلعاد اأردان( ووزيرة الق�شاء 
 2018/1/3 يوم  )�شكيد(  الإ�رسائيلي 
باأنهما �شيقدمان م�رسوع قانون للكني�شت 
جثامني  باحتجاز  ي�شمح  الإ�رسائيلي، 
ال�شهداء بغر�س امل�شاومة واملفاو�شات، 
العليا  املحكمة  �شالحيات  وتقلي�س 
الإ�رسائيلية واإخ�شاعها مل�شيئة احلكومة. 
تعمل  الإ�رسائيلي  الحتالل  �شلطات 
تعاملها  يف  عن�رسيتها  لت�رسيع  جاهدة 
مع  الأ�رسى يف �شجونها، وتتناف�س جهات 
�شلطات  باأن  علما  ذلك،  يف  الت�رسيع 
الحتالل تطبق ما يحلو لها من اإجراءات 
تع�شفية بحق الأ�رسى بغ�س النظر هناك 

ت�رسيعات بذلك اأو بدون ت�رسيعات.
لالأ�رسى  ال�شجن  فرتة  تق�شري  منع  قانون 
الكني�شت  �شادقت  الفل�شطينيني: 
الإ�رسائيلية بالقراءتني الثانية والثالثة يوم 
25 /2018/12 على قانون ين�س على منع 
ال�شجن  فرتة  تق�شري  الحتالل  �شلطات 
اأنه  يعني  وهذا  الفل�شطينيني،  لالأ�رسى 
ال�شتفادة  فل�شطيني  اأ�شري  لأي  ميكن  ل 
مدة  ثلثي  ق�شاء  بعد  الإجراء  هذا  من 
القرار بعد قدمت  حمكوميته، وجاء هذا 
ب�شاأن  العام  الدفاع  جلنة  من  تو�شيات 
اعتماد ذلك من املحكمة العليا اأن تو�شع 
يتطلب  وذلك  ال�شجون  داخل  امل�شاحات 
حكومة  اأقرت  حيث  اأ�رسى،  عن  الإفراج 
لبناء  ميزانيات  وجود  بعدم  الحتالل 
القانون  هذا  ومبوجب  جديدة،  �شجون 
عن  الإفراج  يتم  اأن  املفرت�س  من  كان 
اأن مي�شي ثلثي  املئات من الأ�رسى، بعد 
املدة، اإل اأنها �شارعت على اقرار قانون 
خا�س بالأ�رسى الفل�شطينيني وا�شتثنائهم 

من ذلك عرب القانون. 
م�رسوع قانون خ�شم الأموال التي تدفعها 
لعائالت  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة 

الأ�رسى وال�شهداء: 
من  جزء  احتجاز  قانون  اإقرار  مت  وقد 
الفل�شطينية  لل�شلطة  املالية  امل�شتحقات 
حجم  يوازي  مبا   2018 العام  خالل 
املخ�ش�شات التي تدفع كاإعانات لالأ�رسى 
وال�شهداء، والتي مت تقديرها بواقع مليار 

حمل  وقد  �شنوياً،  �شاقل  مليون  ومئة 
لل�شلطة  اأموال  )خ�شم  عنوان  القانون 

الفل�شطينية ب�شبب دعم )الإرهاب(.
قانون اإلغاء الإفراج املبكر: 

بتاريخ  القانون  هذا  م�رسوع  طرح  مت 
بتاريخ  الأوىل  بالقراءة  واأقر   2018/5/3
2018/11/5، فيما اأ�شبح نافذاً بالقراءتني 
 2018/12/25 بتاريخ  والثالثة  الثانية 
ال�شجن  فرتات  تقلي�س  منع  على  وين�ّس 
بتهم  اأدينوا  "ممن  الفل�شطينيني  لالأ�رسى 
متعلقة بالقتل"، وبعدم ا�شتثناء اأحد ممن 
لالحتالل"،  ومقاوم  "ن�شايل  بعمل  قام 
فرتة  خالل  ال�شلوك  ح�شن  كان  اإان  حتى 

اعتقاله اأو ب�شبب املر�س ال�شديد.
م�رسوع قانون عدم متويل العالج للجرحى 

والأ�رسى : 
نوفمرب  �شهر  يف  القانون  هذا  طرح  مت 
ال�رسى  من  لالنتقام   2018 العام  من 
مقاومة  بحجة  املر�شى  الفل�شطينيني 
نفقات  تغطية  يتم  بحيث  الحتالل، 
الأ�رسى،  من  واملر�شى  اجلرحى  عالج 
الأ�رسى  امل�شابني  اأهايل  ح�شاب  على 
الوطنية  ال�شلطة  اأموال  من  تخ�شم  اأن  اأو 
اّدعاء  وفق  تقدر  والتي  الفل�شطينية 

الحتالل بـ 40 مليون �شيكل �شنويا.
م�رسوع قانون منع الزيارات العائلية : 

قدم ع�شو الكني�شت "اورن حازان" م�رسوع 
لالأ�رسى  العائلية  الزيارات  ملنع  قانون 
حتتجز  لتنظيمات  ينتمون  الذين  وخا�شة 
جنود اأو اإ�رسائيليني وا�شتثني من القانون 
ال�شليب  ومندوبي  املحامني  زيارات 
مت  قد  كان  القانون  هذا  الدويل  الأحمر 
تقدميه  واأعيد   2017/6/18 يف  تقدميه 
عليه  و�شادقت   2018/10/21 يوم  ثانية 
بالقراءة  واأجيز  للت�رسيع  الوزارية  اللجنة 
ا�شم  وحمل   ،2018/10/25 يوم  الأوىل 

قانون تعديل اأنظمة �شلطة ال�شجون.
م�رسوع قانون احتجاز جثامني ال�شهداء: 

قيود  فر�س  القانون  هذا  ا�شتهدف 
ال�شهداء  ذوي  معاناة  وزيادة  وعقوبات 
�رسوط  وفر�س  جثامينهم  املحتجزة 
الت�شييع  مرا�شيم  على  وكبرية  قا�شية 
وقائد  الأمنية  الأجهزة  وتخويل  والدفن 
مبا  اإجراءات  باتخاذ  الع�شكري  املنطقة 
ع�شو  وكان  الدفن  اأماكن  حتديد  فيها 
"جلعاد  الداخلي  الأمن  ووزير  الكني�شت 
اأردان" قد تقدم مب�رسوع القانون حيث مت 
اإقراره بالقراءة التمهيدية يوم 2018/1/24 
ومتت   2018/2/27 يوم  الثانية  وبالقراءة 
بال�شكل  الكني�شت  من  عليه  امل�شادقة 

النهائي يوم 2018/3/7. 

ا�ستخدمت �سلطات الحتلل الإ�سرائيلي منذ احتللها لفل�سطني عام 1948م وتهجري �سكانها و�سلبها للأر�ض القوانني العن�سرية لإحكام �سيطرتها على الإن�سان الفل�سطيني، 
واأ�سبح القانون اأداة م�سلطة على رقاب الفل�سطينيني، ومل تكتفي بذلك بل اأقامت املحاكم الع�سكرية وما تزال حتديداً يف الأرا�سي املحتلة عام 1967م، ولُتكمل �سيطرتها، 
اأخ�سعت الفل�سطينيني اإىل عدة منظومات قانونية، فالفل�سطينيني الذين يعي�سون يف الأرا�سي املحتلة عام 1948م، يخ�سعون للقانون الإ�سرائيلي اخلا�ض بالإ�سرائيليني، 

فيما تفر�ض جملة من الأوامر الع�سكرية على ال�سفة الغربية، اأما املقد�سيني فهم ورغم اأنهم يخ�سعون للقانون املدين الإ�سرائيلي، اإل اأن جتليات العن�سرية ميكن قراءاتها مع 
املقد�سي، وهذا ل يعني اأن اإن�سافًا اأو عدًل يطال اأحداً يف باقي مناطق ال�سفة، اأو حتى على فل�سطيني اأرا�سي عام 1948م. 

القوانني العن�سرية االإ�سرائيلية بحق االأ�سرى الفل�سطينيني يف معتقالت االحتالل
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ابراهيم مطر 
الدائرة لالعالمية 

�أبو  �لقادر  عبد  �لأ�سري  �ل�سهيد 
�لفحم �أول �سهد�ء 

"معارك  يف   ع�سقالن  �سجن 
�لأمعاء �خلاوية" 

�لقادر  “عبد  �لأ�سري  �ل�سهيد  ولد 
يف  برير  قرية  يف  �لفحم”  �أبو 
وهاجر   ،1929 �سنة  فل�سطني 
ق�رس� مع �أ�رسته �سنة 1948، و�أقام 
يف خميم جباليا بقطاع غزة وحتى 
�ليوم تقيم عائلته يف جباليا �لبلد– 
�جلرن. ولقد و��سل هذ� �ملنا�سل 
وتزوج  �ل�سابع  �ل�سف  �إىل  تعليمه 
و�أجنب �بنة و�أ�سماها فتحية و�بنا 
بالقو�ت  و�لتحق  حامت،  ��سماه 
وح�سل  1953م  �سنة  �مل�رسية 
ورّفع  ع�سكرية  دور�ت  عدة  على 
�ىل  ثم  عريف  رتبة  �إىل  بعدها 
دورة  على  وح�سل  رقيب،  رتبة 
م�رس  يف   1960 �سنة  �أو�ئل  رقباء 
فرّفع  �لدورة،  على  �لأول  وكان 

مثالً  وكان  �أول،  رقيب  رتبة  �إىل 
�حرت�م  على  وحاز  به،  يحتذى 
�سباط  من  عرفه  من  كل  وثقة 
وعندما  وفل�سطينيني.  م�رسيني 
بد�أ تكوين �جلي�ش �لفل�سطيني كان 
�ل�سهيد “�أبو �لفحم” �مل�سوؤول عن 
وخا�ش  خانيون�ش  تدريب  مركز 
وكان   ،1967 وحرب  1956م  حرب 
قاتلت  �لتي  �ل�ساعقة  كتيبة  �سمن 
ذ�ته،  �لحتالل  يعرفها  ب�رس��سة 
لف�سيل  �ملوؤ�س�سني  من  وكان 
و�سارك  �ل�سعبية،  �لتحرير  قو�ت 
ع�سكرياً.  �ملنا�سلني  تدريب  يف 
ع�سكرية  عمليات  يف  �سارك  كما 
لكفاء�ته  نظر�ً  ومميزة  عديدة 
فيها  يُ�رسب  كان  �لتي  �لع�سكرية 
�ل�سبان  من  �لعديد  فّجند  �ملثل، 
يف �سفوف قو�ت �لتحرير �ل�سعبية 
قائد�ً  وكان  �ل�سالح،  على  ودربهم 
لقو�ت  �لع�سكرية  للت�سكيالت 
وخالل  غزة.  قطاع  يف  �لتحرير 
�سنة  �لع�سكرية  عملياته  �إحدى 
حيث  بالغة  جر�حاً  جرح  1969م 

ر�سا�سات  بعدة  ج�سده  �أ�سيب 
ت�سفيته،  يق�سدون  كانو�  وكاأنهم 
�لحتالل  �سلطات  فاعتقلته 
�ملوؤبد  بال�سجن  عليه  وحكمت 
�سجنه  يف  وكان  مر�ت،  عدة 
منوذجاً ر�ئعا يف �لعطاء و�ل�سمود 
ميتلك  وكان  �حلميدة،  و�لأخالق 
يكون  لأن  �أهلته  و��سعة  عالقات 
�سخ�سية حمورية موؤثرة يف تنظيم 
�سفوف �لأ�رسى وقيادة ن�سالتهم 

�سد �د�رة �ل�سجون. 
�لعام  منذ  �لأ�رسى  خا�ش  لقد 
عن  �لإ�رس�بات  1967ع�رس�ت 
�لطعام و�نتزعو� من خاللها �لكثري 
ت�سحيات  وقدمو�  حقوقهم،  من 
�ل�سهد�ء،  من  و�لعديد  ج�سام 
وكان �أول �إ�رس�ب جماعي ومنظم 
�سجن  يف  حدث  قد  �لطعام،  عن 
 .1970 متوز   5 بتاريخ  ع�سقالن، 
�لأ�سري/عبد  فيه  ��ست�سهد  وقد 
�لقادر �أبو �لفحم. وقد �أحدث هذ� 
تاأثري�ً  �ل�سهادة  وهذه  �لإ�رس�ب 
�لأ�سرية،  �حلركة  و�قع  على  كبري�ً 

كبرية،  �سجة  و�أحدث  بعد،  فيما 
وبد�ية  لالأ�رسى  حافز�ً  و�سّكل 
نحو  و�لنوعية  �لفعلية  لالنطالقـة 
�لإ�رس�بات �جلماعيـة  �ملزيد من 
�ساهم  لقد  �لطعام.  عن  �ملنظمة 
�لفحم”  “�أبو  �لأ�سري  ��ست�سهاد 
للحركة  �سهيد  �أول  يُعترب  �لذي   –
�لإ�رس�بات  يف  �لأ�سرية  �لوطنية 
�لإ�رس�ب  منح  يف   – �لطعام  عن 
�لزخم و�ل�سجيج و�لنجاح، و�أ�سبح 
يف  عميق  معنى  �ل�سهيد  ل�سقوط 
ومنذ  �لأ�سرية.  �حلركة  وجد�ن 
�لعالقة  �أ�سبحت  �للحظة،  تلك 
مب�سلحة  �لأ�رسى  تربط  �لتي 
على  قائمة  �لإ�رس�ئيلية  �ل�سجون 
�لإ�رس�بات  فتو�لت  و�لثاأر،  �لدم 
بعد ذلك، يف �إطار �ل�رس�ع �لد�ئر 
كافة  �ل�سجون  �ساحات  يف  رحاه 
“�حلرية  ��رس�ب  �آخرها  وكان 
يف  �نطلق  �لذي   " و�لكر�مة_2 
ني�سان/�بريل �جلاى  من  �لثامن 
معظهم  �ل�رسى  حقق  وقد 
فيها ،  طالبو  �لتى  ��ستحقاقتهم  

��رس�با  �خرين  ��رسى  دخل  فيما 
ثقتهم  لعظم  �لطعام  عن  مفتوح 
من خرق  �ل�سجون  م�سلحة  بنو�يا 
يحققه  �جناز  �و  �تفاقية  لى 
�ل�رسى  وهذ� ما عهدته م�سلحة 
مد�ر  علي  �لعن�رسية  �ل�سجون  

�ل�سنو�ت  �ل�سابقة 

ومترت�سهم  �ل�رسى   �ر�دة  وتبقي 
وثباتهم و حقوقهم  خلف �سربهم 
كل  يف  �لنت�سار  حتقق  �لتى  هى 

مرة.
�أول  هو    1970 �أيار   5 تاريخ 
يف  �لأ�سرية  للحركة  عام  �إ�رس�ب 

�سجن ع�سقالن،

لوا اأحد اأهم الروافد ال�سيا�سية والتنظيمية والثقافية للحركة  الأ�سرى هم من حملوا لواء الن�سال جنبًا اإىل جنب مع بقية املنا�سلني، من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني. وعندما دخلوا ال�سجون، �سَكّ
الوطنية الفل�سطينية. وخا�سوا معارك �سر�سة يف مواجهة ال�سجان وكل ما ميثله الحتالل ذودا عن كرامتهم ودفاعا عن وجودهم وهويتهم وبهدف انتزاع حقوقهم الإن�سانية وحت�سني �سروط 
حياتهم. فكان “الإ�سراب عن الطعام” اأو ما بات ُيعرف بـ “معركة الأمعاء اخلاوية” و�سيلة ن�سالية و�سكال من اأ�سكال املقاومة امل�سروعة خلف الق�سبان، وهكذا غدت ال�سجون �ساحة اأخرى من 

�ساحات املواجهة، بني الفل�سطينيني والحتالل الإ�سرائيلي 

مفو�سية ال�سهداء والت�سرى واجلرحى

ال�شهيد الأ�شري عبد القادر اأبو الفحم اأول �شهداء  معارك الأمعاء اخلاوية

عبد القادر اأبو الفحم

اأول �شهداء الإ�شراب عن الطعام .. يف الذكرى 49 ل�شت�شهاده
بقلم : عبد النا�سر فروانة

�لأ�سرية  �لوطنية  �حلركة  �سّكلت  لقد 
�سعبنا  ن�سال  تاريخ  يف  بارز�ً  معلماً 
م�سريتها  عرب  و�سجلت   ، �لفل�سطيني 
ميكن  ل  ر�ئعة  جتارب  �لطويلة 
�إكت�سبت  �لتجارب  هذه   ، ح�رسها 
ن�سالها  خالل  من  وعظمتها  روعتها 
�مل�ستمر خلف �لق�سبان ، و�سمودها 
رغم  �جل�سام  وت�سحياتها  �لإ�سطوري 
�ل�سجن  وق�سوة  �لفائقة  معاناتها 
طويلة  قافلة  وقدمت  بل   ، و�ل�سجان 
نرب��ساً  ز�لت  ول  كانت  �ل�سهد�ء  من 
دمائهم  فامتزجت   ، �لأ�سرية  للحركة 
�لزنازين  و�سمت  �جلدر�ن  برطوبة 
هذ�  مثل  ويف    . �ملعذبون  و�آهات 
�ليوم وقبل �أربعني عاماً �ن�سم لقافلة 
�ل�سهيد  �لأ�سرية  �حلركة  �سهد�ء 
�أبو  �أحمد  �لقادر جرب  �لأ�سري / عبد 
�إلتحق  من  �أول  كان  �لذي   ، �لفحم 
بقافلة �ل�سهد�ء خالل �لإ�رس�بات عن 
�لطعام �أو ما ت�سمى " معركة �لأمعاء 
م�ساركته  خالل  وذلك   " �خلاوية 
�ل�سهري  ع�سقالن  �سجن  ��رس�ب  يف 
ويف   .  1970 عام  �آيار   / مايو  �أو�ئل 
نوؤكد   " �لفحم  �أبو   " ��ست�سهاد  ذكرى 

�سكل  هو  �لطعام  عن  �لإ�رس�ب  باأن 
�لأ�رسى  له  يلجاأ  �لن�سال  �أ�سكال  من 
رغماً عنهم �حتجاجاً على ممار�سات 
�لظلم و�لإ�سطهاد ، ومن �أجل �نتز�ع 
ف�سل  حال  يف    ، �لأ�سا�سية  حقوقهم 
كافة �لو�سائل �لن�سالية �لأخرى �لأقل 
�أملاً ، مت�سلحني بار�دة �سلبة وعزمية 
بجوعهم  �جلالد  متحديني   ، تلني  ل 
لآلم  نعم   " �سعار  حتت  وعط�سهم  
�جلوع و ) ل ( لآلم �لركوع ". وكثري� 
ما خا�ست �حلركة �لأ�سرية ��رس�بات 
��سرت�تيجية عن �لطعام ، �متدت لأيام 
و�أحياناً  يوماً  �لع�رسين  جتاوز  طو�ل 
�ل�سجون  كافة  و�سملت   ، �ل�سهر 
و�ملعتقالت �أو غالبيتها ، و��ستطاعت 
من خاللها �نتز�ع �لعديد من �حلقوق 
كثري  خاللها  من  وحققت  �لأ�سا�سية 
فيما قدمت خاللها   ، �لإجناز�ت  من 
�لعديد من �لأ�رسى �سهد�ء �أمثال �أبو 
ومر�غة  و�جلعفري  وحالوة  �لفحم 
 ، و�آخرين  وعبيد�ت  دولة  و�أني�ش   ،
كما  �لفحم  �أبو  �ل�سهيد  يعترب  فيما 
قلنا �آنفاً هو �أول �أ�سري ي�ست�سهد خالل 
�لإ�رس�ب عن �لطعام .. فمن هو �أول 
..؟    �لطعام   عن  �لإ�رس�بات  �سهد�ء 
ولد �ل�سهيد �لأ�سري " عبد �لقادر جرب 

برير يف  قرية  يف   " �لفحم  �أبو  �أحمد 
مع  وهاجر   ، م   1929 �سنة  فل�سطني 
�أ�رسته �سنة 1948 م ، و�أقام يف خميم 
�ليوم تقيم  جباليا بقطاع غزة وحلتى 
 ، �جلرن   – �لبلد  جباليا  يف  عائلته 
وو��سل �سهيدنا يف تعليمه �ىل �ل�سف 
و�أ�سماها  �بنة  و�أجنب  وتزوج  �ل�سابع 
�إلتحق   . حامت  ��سماه  و�بنا  فتحية 
بالقو�ت �مل�رسية �سنة 1953 م وح�سل 
ورّفع  ع�سكرية  دور�ت  عدة  على 
رتبة  �ىل  ثم  عريف  رتبة  �ىل  بعدها 
رقيب ، وح�سل على دورة رقباء �أو�ئل 
�لأول  وكان  م�رس  يف   ، م   1960 �سنة 
على �لدورة ، فرّفع �ىل رتبة رقيب �أول 
على  وحاز   ، به  يحتذى  مثالً  وكان   ،
�إحرت�م وثقة كل من عرفه من �سباط 
م�رسيني وفل�سطينيني ، وكان �ساحب 
نكتة ، لطيف �ملع�رس ، �أمني و�سادق 
، وملا بد�أ تكوين �جلي�ش �لفل�سطيني 
عن  �مل�سوؤول  هو   " حامت  �أبو   " كان 
مركز تدريب خانيون�ش وخا�ش حرب 
1956م وحرب 1967 وكان �سمن كتيبة 
�ل�ساعقة �لتي قاتلت ب�رس��سة يعرفها 
�لعدو ذ�ته .  ومل تثنِه " �لهزمية " عن 
لف�سيل  �ملوؤ�س�سني  من  فكان  �لن�سال 
يف  و�سارك  �ل�سعبية  �لتحرير  قو�ت 

كما  ع�سكرياً  �ملنا�سلني  تدريب 
عديدة  ع�سكرية  عمليات  يف  �سارك 
ومميزة نظر�ً لكفاء�ته �لع�سكرية �لتي 
كان يُ�رسب فيها �ملثل ، فّجند �لعديد 
من �ل�سبان يف �سفوف قو�ت �لتحرير 
وكان   ، �ل�سالح  على  ودربهم  �ل�سعبية 
لقو�ت  �لع�سكرية  للت�سكيالت  قائد�ً 
وخالل   ، غزة  قطاع  يف  �لتحرير 
�سنة  �لع�سكرية  عملياته  �إحدى 
حيث  بالغة  جر�حاً  جرح  1969م 
ر�سا�سات  بعدة  ج�سده  �أ�سيب 
ت�سفيته  يق�سدون  كانو�  وكاأنهم 
�جلر�ح  هذه  من  يعاين  وبّقى 
فاإعتقلته   ، �إ�ست�سهاده  يوم  حتى 
وحكمت  �لإ�رس�ئيلية  �ل�سلطات 
عليه بال�سجن �ملوؤبد عدة مر�ت ، 
ود�خل �ل�سجن كان منوذجاً ر�ئعا 
و�لأخالق  و�ل�سمود  �لعطاء  يف 
عالقات  وميتلك   ، �حلميدة 
�سخ�سية  يكون  لأن  �أهلته  و��سعة 
حمورية موؤثرة يف تنظيم �سفوف 
�سد  ن�سالتهم  وقيادة  �لأ�رسى 
�خلام�ش  ويف   . �ل�سجون  �د�رة 
من مايو / �آيار عام 1970 م كان 
�إنفجرت   ، �ملذهل  �لإنفجار 
معلنة  �لثائرة  �لإن�سانية  �لإر�دة 

�إنتفا�سة  فكانت  �ل�سفر  �ساعة 
�لأ�رسى ، وكان �أول �إ�رس�ب عام 
للحركة �لوطنية �لأ�سرية يف �سجن 
و�سعه  ل�سوء  ونظر�ً   ، ع�سقالن 
�إعفاءه  �ل�سهيد  رف�ش  �ل�سحي 
عن  �لإ�رس�ب  يف  �مل�ساركة  من 
�مل�ساركة  على  و�أ�رس  �لطعام 
�إل  فاأبى   ، و�آلمه  جر�حه  رغم 
�لأمامية  �ل�سفوف  يف  يكون  �أن 
فكان   ، دوماً  �ملقدمة  ويف 
�لإر�دة  من  ميتلك  �لرجل  هذ� 
و�ل�سالبة ما يكفي لقهر �لأعد�ء 
ممار�سة  �ىل  �ل�سلطات  فلجاأت   ،
بهدف  �لقمعية  �لأ�ساليب  �أب�سع 
على  و�لتاأثري  �لإ�رس�ب  �إنهاء 
�إل  و�سمودهم  �ملعتقلني  �إر�دة  
�أ�رس�نا  لدى  و�لعزمية  �لإر�دة  �أن 
و�لأ�سلب  �لأقوى  كانت  �لأبطال 
. ويف م�ساء �لعا�رس من �آيار عام 
1970م ، تفاقم و�سع " �أبو �لفحم " 
�ل�سحي �سوء�ً ، فاأخرجه �لأ�رسى 
�ل�سجانون ج�سد  للعيادة ، وحمل 
�ل�سجن  عيادة  �ىل   " حامت  �أبو   "
ويف  وكعادتهم  لكنهم   ، للعالج 
�لطبي  �لإهمال  �سيا�سة  �طار 
له  يقدمو�  ومل  عليه  تاآمرو� 

�لتايل  �ليوم  ويف   ، �لالزم  �لعالج 
11-5-1970م  بتاريخ  وحتديد�ً 
كان �ملوعد مع �ل�سهادة ، فن�سى 
�آلمهم  �ملعتقلني  من  �جلميع 
وحبيبهم  قائدهم  وبكو�  �خلا�سة 
رمز�ً  �سيبقى  �لذي   … �ل�سهيد 
�ملقاومة  لأجيال  ثورياً  ومعلماً 
ُكتب  ومما   ، �لتحرير  درب  على 
��سطورة  ر  �سَطّ �لفحم  �أبو   " عنه 
يف  وروحه   ، �سعلة  ل�سعبي  وكان 
 " �سهيدنا   .  " وردة  ع�سقالن 
ع�سكرياً  قائد�ً  كان   " �لفحم  �أبو 
�جلماهري  بحب  فحظى  ووطنياً 
 ، فاأحبوه  �أحبهم   ، و�إحرت�مهم 
خلف  �لن�سال  م�سرية  يف  قادهم 
�ل�سهد�ء  �أو�ئل  من  فكان  �لأ�رس 
�أذيع خرب �لإ�ست�سهاد  �أن  … وما 
�لغفرية  �جلماهري  �إنطلقت  حتى 
لت�سييع جثمانه بح�سد جماهريي 
�لف�سائل  كل  فيه  �ساركت  مميز 
�لوطنية ، فع�ست بطاًل ومت بطاًل 
رمز�ً  �ستبقى   … بطاًل  و�ستبقى 
من رموز �حلركة �لوطنية �لأ�سرية 
خا�سة و �لثورة �لفل�سطينية عامة 
�ملجد  �سهد�ئنا  ولكل  فلك   ...

ومنا �لعهد و�لوفاء .
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عي�شة ق.

التح�ضري  مو�ضوعه  كان  والذي 
ل�ضحب الثقة من مدوار وا�ضتبعاده 
من ت�ضيري الرابطة، غري اأن الأمور 
انقلبت راأ�ضا على عقب يف نهاية 
اإعادة  �ضهدت  والتي  املطاف 
عام  بعد  مدوار  يف  الثقة  جتديد 
من تراأ�ضه الرابطة املحرتفة للعبة 
عقب انتخابه العام الفارط خلفا 
املنتهية مهامه حمفوظ  للرئي�س 
اجلمعية  اأ�ضغال  وعرفت  قرباج، 
العامة العادية ح�ضور جمموع 41 
اأع�ضاء  ع�ضوا، حيث امتنع ثالثة 
ويتعلق  للتقريرين  الت�ضويت  عن 
الأمر مبمثلي اأندية كل من �ضبيبة 
و�ضبيبة  ال�ضاورة  �ضبيبة  القبائل، 
اإداراتها  رف�س  ظل  يف  �ضكيكدة 

لطريقة ت�ضيري الهيئة الكروية.

مالل مينع من 
امل�شاركة ويفتح النار 

�شد اجلميع

العامة  اجلمعية  اأ�ضغال  متّيزت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
القبائل  �ضبيبة  فريق  رئي�س  مبنع 
ح�ضور  من  مالل  �رشيف 
اأين  فيها،  وامل�ضاركة  الأ�ضغال 
املركز  دخول  من  املعني  منع 
بعد  وذلك  الأعوان  طرف  من 
للعبة  املحرتفة  الرابطة  قرار 
اجلمعية  اأ�ضغال  ح�ضور  منعه 
امل�ضلطة  العقوبة  ب�ضبب  العامة 
�ضده من طرف جلنة الن�ضباط، 

التي  النارية  الت�رشيحات  عقب 
اأطلقها يف وقت �ضابق �ضد رئي�س 
زط�ضي  والرابطة  الحتادية 
ثالثة  اإىل  تقلي�ضها  ومت  ومدوار 

اأ�ضهر.
اجلميع  �ضد  النار  مالل  وفتح 
الكرويتني  الهيئتني  راأ�س  على 
اأن  اأ�ضار  اأين  بالدنا،  يف  للعبة 
اأ�ضواأ  ميثالن  والرابطة  الفاف 
امل�ضتديرة  الكرة  يف  امل�ضاكل 
اجلميع  رحيل  مطالبا  ببالدنا، 
م�ضتوى  على  امل�ضوؤولني  من 
اإىل  املياه  تعود  حتى  الهيئتني 
جماريها، م�ضددا يف الت�رشيحات 
الإعالمية التي اأطلقها اأن زط�ضي 
ومدوار ف�ضال يف مهامهما ح�ضبه 
الكرويتني  الهيئتني  ورحيلهما عن 

�رشوري.

مدوار ينجو من مق�سلة �سحب الثقةامل�شادقة بالإجماع على التقريرين املايل والأدبي
جتاوز رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم اأ�شعب امتحان عندما جنح يف مترير 

التقريرين املايل والأدبي ملكتبه وامل�شادقة عليهما بالإجماع من طرف اأع�شاء اجلمعية 
العامة للهيئة الكروية التي انعقدت م�شاء اأول اأم�س مبركز حت�شري املنتخبات الوطنية 

ب�شيدي مو�شى، حيث جرت اجلمعية الهامة يف ظروف م�شحونة بعد الأخبار التي 
مت ترويجها عن انعقاد اجتماع �شبقها يف ال�شبيحة وجمع روؤ�شاء الأندية املحرتفة 

برابطتيها الأوىل والثانية

ت�شامنوا مع الرئي�س 
امل�شتقيل بن حمادي

العبو اأهلي 
الربج يقاطعون 

التدريبات
قاطع لعبو اأهلي برج 

بوعريريج النا�ضط يف الدوري 
اجلزائري للمحرتفني، 

التدريبات ت�ضامنا مع رئي�س 
النادي امل�ضتقيل اأني�س 

بن حمادي، ورف�س اأ�ضبال 
املدرب بالل دزيري التدرب 

عقب ا�ضتقالة الرئي�س بن 
حمادي، حيث طالبوه بالعدول 

عن قراره خا�ضًة اأن الفريق 
مير مبرحلة ح�ضا�ضة ويف 

اأم�س احلاجة للرجل الأول 
يف النادي، وياأمل زمالء 

احلار�س فوزي �ضاو�ضي اأن 
يعدل بن حمادي عن قراره، 

ويعود ملزاولة مهامه على 
راأ�س الفريق حت�ضبا لنهاية 
املو�ضم الكروي. هذا وقد 
خرج حمبو النادي الأ�ضفر 
والأ�ضود يف وقفة ت�ضامنية 

مع بن حمادي، وتنقلوا �ضوب 
مقر الولية، حيث طالبوا 

ال�ضلطات املحلية بالوقوف 
مع الفريق وتدعيمه ماليات، 
جدر الإ�ضارة اإىل اأن الأهلي 

يحتل املرتبة التا�ضعة يف 
جدول الرتتيب بر�ضيد 33 

نقطة، ويتجه ل�ضمان البقاء 
يف دوري النخبة قبل 4 جولت 

على نهاية املو�ضم الكروي.
وكالت

بوزيدي 
مدرًبا جديًدا 

ملولودية وهران
اتفقت اإدارة مولودية وهران  
مع املدرب يو�ضف بوزيدي 

من اأجل الإ�رشاف فنًيا 
على الفريق حتى نهاية 

املو�ضم الكروي احلايل، ومل 
ميانع بوزيدي يف تدريب 
املولودية، لإنقاذ الفريق 
من �ضبح ال�ضقوط للق�ضم 

الثاين، وجتدر الإ�ضارة اإىل 
اأن املدرب الفرن�ضي، كافايل 

غادر الفريق موؤخرا بعد 
�ضغوطات من الأن�ضار، اإثر 
توايل النتائج ال�ضلبية التي 

قد تدفع املولودية نحو 
الق�ضم الأدنى، و�ضيبا�رش 

بوزيدي مهامه ر�ضميا 
مع الفريق على هام�س 

املع�ضكر الذي �رشع فيه 
بدايًة من ام�س، وي�ضتعد 
مولودية وهران ملواجهة 
�ضباب ق�ضنطينة الثنني 
املقبل، حل�ضاب اجلولة 

28 من دوري املحرتفني 
اجلزائري، ويحتل املولودية 
املركز 13 يف جدول ترتيب 

دوري املحرتفني بر�ضيد 28 
نقطة.

ي�شعى اإىل العودة رئي�شا لالحتادية اجلزائرية للمالكمة

نحا�سية يطلب م�ساعدة برناوي الإعادة االعتبار

الرئي�س  نحا�ضية  املجيد  عبد  طلب   
اجلزائرية  لالحتادية  املخلوع 
العقوبة  عنه  ُرفعت  والذي  للمالكمة 
الريا�ضة  و  ال�ضباب  وزارة  طرف  من 
العودة  اأجل  من  الو�ضاية  م�ضاعدة 
الآجال  اأقرب  يف  من�ضبه  اإىل  جمددا 
بالأمر،  املعني  اأو�ضحه  ما  ح�ضب 
لوكالة  و�رشح نحا�ضية يف ت�رشيحات 
الأنباء اجلزائرية قائال: »بعد اإم�ضاء 
الوزير،  طرف  من  العقوبة  رفع  قرار 
مفت�ضني  تعيني  الو�ضاية  من  �ضاأطلب 
اأجل  من  ق�ضائي  وحم�رش  اثنني 
ا�ضتئناف عملي كرئي�س، وهي و�ضعية 
معقدة جدا بالن�ضبة للهيئة الفيديرالية 
معلومات  املك  حيث  اإزائي،  احلالية 

خطرية حول املكتب الفيديرايل، اإذ و 
فور عودتي لالحتادية �ضاأقوم بعملية 
ت�ضليم املهام كما �ضاأطلب تعيني جلنة 
املايل  الت�ضيري  حول  خارجية  تدقيق 
اأوهيب  مراد  فرتة  خالل  والإداري 

الرئي�س بالنيابة للهيئة الحتادية«.ن
منه  �ُضحبت  الذي  نحا�ضية  وا�ضتفاد 
 15 بتاريخ  املالكمة  احتادية  رئا�ضة 
جويلية 2017 من رد العتبار من طرف 
الوزير احلايل لل�ضباب والريا�ضة �ضليم 
ا�ضتقبلته  قرار  وهو  برناوي،  روؤوف 
و  بارتياح  اجلزائرية  املالكمة  عائلة 
وي�ضيف  لل�رشعية،  عودة  تعتربه  التي 
ات�ضال  على  »اأتواجد  قائال:  نحا�ضية 
دائم بالحتادية الدولية للمالكمة التي 

لالحتادية  ال�رشعي  الرئي�س  تعتربين 
�ضجاع  قرار  اأنه  اأظن  اجلزائرية، 
اأن  يجب  لكن  احلايل،  الوزير  اتخذه 

ترافقه اجراءات ملمو�ضة ميدانيا«.
وكان نحا�ضية قد انتخب يوم 4 مار�س 
املالكمة  لحتادية  رئي�ضا   2017
خلفا   2020-2017 الأوملبية  للعهدة 
طرف  من  عوقب  لكنه  �ضعدي  لنبيل 
�ضوء  ب�ضبب  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة 
الت�ضيري قبل اأن تتم اإزاحته من من�ضبه 
من طرف اجلمعية العامة ال�ضتثنائية 
بجمعية  متبوعة  كانت  لالحتادية 
اأوت  الفاحت  يف  انعقدت  انتخابية 
رئي�ضا  ذراع  ال�ضالم  عبد  واختارت 

لها.

الق�شم املمتاز لكرة اليد �شيدات

تتويج املجمع البرتويل 
بلقب البطولة الوطنية

بلقب  البرتويل  املجمع  توج   
انهزامه  رغم   2019-2018 مو�ضم 
-20 بنتيجة  الأبيار  نادي  اأمام 
اأول   -14-10 الأول  -ال�ضوط   22
الكيفان حل�ضاب  اأم�س بقاعة برج 
بطولة  من  والأخرية   18 اجلولة 
الق�ضم املمتاز  اليد  لكرة  اجلزائر 
�ضيدات، ويخلف املجمع البرتويل 
الأبيار،  نادي  البطولة  �ضجل  يف 
بف�ضل  املجمع  تتويج  وياأتي 
فاز  التي  الذهاب  مباراة  نتيجة 

واأن  علما   ،22-24 بنتيجة  فيها 
الأول  املركز  يتقا�ضمان  الفريقني 
اللقب 26  بر�ضيد 34 نقطة. هذا 
للت�ضكيلة البرتولية منها 17 بت�ضمية 
األقاب  مولودية اجلزائر �ضابقا و9 
و�ضيتالقى  اجلديدة،  بالت�ضمية 
ال�ضبت  يوم  جمددا  الفريقان 
اجلزائر  كاأ�س  نهائي  يف  املقبل 
بالقاعة البي�ضاوية التابعة للمركب 

الأوملبي حممد بو�ضياف.
وكالت

جمل�س الإدارة لحتاد العا�شمة يعني �شندري 
رئي�شا موؤقتا

جمّمع حداد يعلن العجز عن التكفل 
بالتزاماته املالية

تغيريات  العا�ضمة  احتاد  عرف 
على راأ�س قيادة الفريق، اأين �ضهد 
اجتماع  عقد  ام�س  اأول  الفريق 
امل�ضاهمني  جمل�س  اأع�ضاء  جمع 
الع�ضو  بقيادة  وذلك  الفريق  يف 
التطرق  اجل  من  فا�ضويل  حفيظ 
من  خا�ضة  النادي  و�ضعية  اإىل 
الناحية الإدارية والتي مير خاللها 
خا�س،  بو�ضع  العا�ضمي  النادي 
�ضندري  بوعالم  تعيني  مت  اأين 
ب�ضفة  الإدارة  ملجل�س  رئي�ضا 
موؤقتة خلالفة الرئي�س علي حداد 
الذي يتواجد خلف اأ�ضوار ال�ضجن 
العدالة  طرف  من  متابعته  ب�ضبب 
قرر  ال�ضدد  هذا  وفق  اجلزائرية، 
اأع�ضاء جمل�س الإدارة لنادي احتاد 
العا�ضمة الذي اجتمع مبلعب عمر 
الفراغ  جتاوز  ببولوغني  حمادي 
حداد  علي  غياب  تركه  الذي 
اأجل  من  �ضندري  الع�ضو  بتعيني 
قيادة الفريق من الناحية الإدارية 
خالل الفرتة املقبلة وما تبقى من 

املو�ضم الكروي اجلاري. 
التاأكيد  مّت  ذلك  جانب  واإىل 
�رشكة  جممع  قدرة  عدم  على 
الوفاء  على   »ETRHB«
والتكفل  املالية  باللتزامات 
خا�ضة  للنادي  املالية  بالأعباء 
فيما تعلّق بت�ضوية الأجور ال�ضهرية 
باأربعة  يدينون  والذين  لالعبني 
جممع  نف�س  حيث  كاملة،  اأ�ضهر 
حداد  علي  العا�ضمة  اإحتاد  مالك 
اأيديه من التكفل باأموال الالعبني 
ال�ضعبة  الو�ضعية  ظل  يف  خا�ضة 
التي مير بها يف ظل تواجد مالكه 

فاإن  الغر�س  ولهذا  احلب�س،  يف 
بقية امل�ضاهمني يف النادي اتفقوا 
على التعهد بالتكفل بت�ضوية اأجرة 
وتقلي�س  لالعبني  واحدة  �ضهرية 
اأجور  ثالثة  اإىل  الإدارة  ديون 
فح�ضب، حيث وفق الجتماع فاإن 
الأجرة  بدفع  تقوم  �ضوف  الإدارة 
ال�ضهرية قبل دخول �ضهر رم�ضان 
تتم  اأن  ي�ضتبعد  ول  املبارك، 
املقبل  الأ�ضبوع  بداية  يف  العملية 
ي�رشعون  الالعبني  ترك  اأجل  من 
يف ال�ضهر الكرمي باأف�ضل الظروف. 
اأين  وا�ضتغّل امل�ضاهمني الفر�ضة، 
كانوا  الذين  بالالعبني  اجتمعوا 
يجرون ح�ضة تدريبية حتت قيادة 
املدرب املوؤقت ملني كبري، وكانت 
الفر�ضة مواتية من اأجل طماأنتهم 
حول اأموالهم والتاأكيد اأنهم �ضوف 
يف  املالية  امل�ضتحقات  ي�ضتلمون 
اأقرب الآجال اإىل جانب حتفيزهم 
من اأجل اإنهاء املو�ضم بقوة والفوز 
باأكرب عدد من النقاط يف اجلولت 
الأربع املتبقية من البطولة الوطنية 
املقابل،  يف  باللقب.  للتتويج 
اأم�س  �ضو�ضطارة  ت�ضكيلة  خا�ضت 
مباراة ودية اأمام املنتخب الوطني 
الأوملبي والتي جرت مبلعب مركز 
الوطنية  املنتخبات  حت�ضريات 
ب�ضيدي مو�ضى، اأين كانت الفر�ضة 
عبد  الالعب  لرفقاء  مواتية 
التح�ضري  اأجل  من  زواري  الكرمي 
اأمام  الذي ينتظرهم  للقاء املقبل 
اأوملبي املدية حل�ضاب اجلولة 27 

من الرابطة الأوىل.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

�أوتي  ما  بكل  يعمل  �لذي  وهو 
روؤ�ساء  �أجل حتويل  من قوة من 
وروؤ�ساء  �جلهوية  �لر�بطات 
و�لوقوف يف  �إىل جبهته  �لأندية 
�حلديث  ظل  يف  وذلك  �سفه، 
�لكبري عن حت�سري�ت يف �خلفاء 
من  �لب�ساط  �سحب  �أجل  من 
خالل  من  وذلك  �أقد�مه  حتت 
حول  �مل�سادقة  يف  �لرف�ض 
�لتقريرين �ملايل و�لأدبي، لهذ� 
�ملبذولة  �جلهود  فاإن  �لغر�ض 

�إىل  ترمي  زط�سي  طرف  من 
�سمان م�سادقة �أغلبية �لأع�ساء 
و�لأدبي  �ملايل  �لتقريرين  على 
�أ�سغال �جلمعية �لعامة  و�رسيان 

ب�سورة عادية ودون م�ساكل.
�ليوم  �أ�سغال  تعرف  و�سوف 
فوجني  �إن�ساء  م�رسوع  توجيه 
بني  ما  بطولة  يف  جديدين 
�لر�بطات يتمثالن يف ��ستحد�ث 
و�جلنوب  �ل�رسقي  �جلنوب  فوج 
�لذي  �مل�رسوع  وهو  �لغربي، 
�أع�ساء  �إىل  حتويله  يتم  �سوف 
�أجل  من  �لعامة  �جلمعية 

و�مل�سادقة  عليه  �لت�سويت 
على  للتطبيق  حتويله  على 
�سوف جتري  �أين  �لو�قع،  �أر�ض 
�لأفو�ج  خمتلف  على  تعديالت 
�لأربعة لبطولة ما بني �لر�بطات 
�سو�ء جمموعات �لغرب، �ل�رسق، 

و�سط غرب وو�سط �رسق.
منحت  مت�سل،  �سياق  يف 
لكرة  �جلز�ئرية  �لحتادية 
�إىل  �لأخ�رس  �ل�سوء  �لقدم 
لورقلة  �جلهوبة  �لر�بطة  رئي�ض 
ح�سور  �أجل  من  باأعمر  علي 
للفاف  �لعامة  �جلمعية  �أ�سغال 

عليه  �مل�سلطة  �لعقوبة  رغم 
�لأخالقيات  جلنة  طرف  من 
�أق�سته  و�لتي  �لكروية  للهيئة 
ن�ساط  �أي  ممار�سة  من  ل�سنتني 
�لتي  �لت�رسيحات  بعد  كروي 
�أطلقها يف وقت �سابق و�ملتعلقة 
باعرت�فه عدم �رسعية �جلمعية 
�إىل  وتعر�سه  للفاف  �لنتخابية 
�لوزير  طرف  من  �ل�سغوطات 
و�لريا�سة  لل�سباب  �ل�سابق 
�لهادي ولد علي من �أجل مترير 
للهيئة  �حلايل  �لرئي�ض  قائمة 

�لكروية خري �لدين زط�سي.

انعقاد اجلمعية العادية للفاف و�شط الكر والفر

زط�شي يكرم �ليوم �أو يهان
ي�شهد مركز حت�شري املنتخبات الوطنية �شباح اليوم انعقاد اأ�شغال اجلمعية العامة العادية لالحتادية اجلزائرية لكرة 

القدم، والتي ينتظر اأن تكون حيثياتها �شاخنة يف ظل �شراع الكر والفر الذي يجمع اأع�شاء املكتب الفدرايل الذي يراأ�شه 
خري الدين زط�شي والأع�شاء املعار�شني ل�شيا�شة الت�شيري التي ي�شتعملها املعني، حيث يجتهد زط�شي بكل ما اأوتي من 

قوة من اأجل تفادي اأي �شيناريو غري منتظر غري منتظر 

و�شط رف�ض ريا�شي اإيقاف باعمر وتهديد 
مبقاطعة البطولة

�أندية �جلنوب تثور �شد 
�حتادية زط�شي

بوجناح: جائزة �أف�شل 
هد�ف متنحني �لد�فع 

ملو��شلة ح�شد �لألقاب

�لكبري  �جلنوب  �أندية  نددت   
�لقدم   كرة  ميد�ن  يف  �لنا�سطة 
�لتع�سفي  بالقر�ر  و�سفته  مبا 
�لأخالقيات  جلنة  عن  �ل�سادر 
لكرة  �جلز�ئرية  بالحتادية 
رئي�ض  بايقاف  �لقا�سي  �لقدم 
�لقدم  لكرة  �جلهوية  �لر�بطة 
علي  �حلاج  �ل�رسقي  باجلنوب 
باحرت�م  يحظى  �لذي  باعمر 
�لريا�سية  �لأ�رسة  لدى  كبري 
عامة  ب�سفته  �جلز�ئرية 
وباجلنوب على وجه �خل�سو�ض، 
بيان  �أفاد  �ل�سدد  هذ�  ويف 
للنو�دي �لريا�سية بجنوب �لبالد 
»كلنا  �سعار  حمل  �لذي  �لكبري 
قد  كانت  باعمر«  علي  �حلاج 
على  »�لو�سط«  يومية  حت�سلت 
�أن نو�دي كرة �لقدم  ن�سخة منه 
مترن��ست،  ورقلة،  بوليات 
�أدر�ر،  �لو�دي، غرد�ية،  �يليزي، 
قد  و�لأغو�ط  تيندوف  ب�سار، 
�سد  مندد  بيان  �إ�سد�ر  قررت 
جلنة �لأخالقيات غري �ل�رسعية 
�جلز�ئرية  لالحتادية  �لتابعة 
مبعاقبة  �لقا�سي  �لقدم  لكرة 
�لأول يف  و�لرجل  �لروحي  �لأب 
�جلز�ئرية  �لقدم  كرة  ريا�سة 
�لكبري  و�جلنوب  عامة  ب�سفته 

ب�سفة خا�سة .
�ذ وب�سفة نهائية تو�سح �لنو�دي 
�أن  �مل�ستمدة  �لعقوبة  هذه  �أن 
من  �مل�ستمدة  �لعقوبة  هذه 
�أع�ساء �ملكتب �لفيدر�يل �حلايل 
�جلنوب عن  �أ�سد  �إبعاد  مفادها 
ح�سور مر��سيم �جلمعية �لعامة 
�لتي �ستنعقد بتاريخ �ليوم، كونه 
غري  �خلروقات  كل  �سيك�سف 

�لقانونية �لتي ��ستمد منها هوؤلء 
�جلز�ئرية  �لكرة  ت�سيري  زمام 
 ، �لآن  عليه  هي  ملا  و�ي�سالها 
ذ�ت  فقد ذهب  ذلك  �إىل جانب 
بعد  ذلك  من  �بعد  �ىل  �لبيان 
�أ�سباب  بني  من  �أن  على  �لتاأكيد 
تعود  علي  باعمر  �حلاج  معاقبة 
ير�فع  ظل  �لذي  �ملطالبة  �إىل 
كرة  لريا�سة  خدمة  �أجلها  من 
من  لعل  �لكبري  باجلنوب  �لقدم 
ق�سم  �إن�ساء  �ملطالب  تلك  �أبرز 
وطني للهو�ة باجلنوب �ل�رسقي، 
�ملنتخبات  تدريب  مركز 
�لوطنية باجلنوب ورقلة ، �إ�سافة 
للتهمي�ض �ملتعمد يف حق حكام 
�لكبري  مت�سكه  وكذ�  �جلنوب 
�لريا�سي  �ل�سارع  باملطلب 
�ملتمثل يف دعم �لنو�دي �ملحلي 
يف  �لعاملة  �ل�رسكات  طرف  من 

�ل�سناعة �لنفطية .
طالب  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
�حتادية  باإن�ساء  �ملذكور  �لبيان 
عليها  و�إطالق  باجلنوب  خا�سة 
لكرة  �جلز�ئري  �لحتاد  ��سم 
�لو�حات، و�لنف�سال عن  �لقدم 
و�لر�مي  �ل�رسعي  غري  �لحتاد 
�إىل زعزعة �إ�ستقر�ر �لبالد، كما 
�أ�ساف �لبيان �أن �حلر�ك �ل�سلمي 
باجلز�ئر �أثبت ف�ساد �ملجموعة 
�أن  و�أثبت  للع�سابة   و�نتمائها 
ويف  عليه.  يعلى  ول  يعلو  �حلق 
�لنو�دي  بيان  �خطر  �لأخري 
�لنا�سطة  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية 
باجلنوب �لكبري، مبقاطعة كل ما 
هو حتت لو�ء �لحتاد �جلز�ئري 

لكرة �لقدم غري �ل�رسعي .
اأحمد باحلاج

بغد�د  �جلز�ئري  �لدويل  �أعرب   
بوجناح مهاجم �ل�سد �لقطري عن 
�أف�سل  جائزة  �إحر�زه  بعد  فخره 
�لدوري  مناف�سات  يف  هد�ف 
خالل  وذلك  �لقدم  لكرة  �لقطري 
حفل جائزة �لحتاد �لقطري لكرة 
�لقدم �أول �أم�ض، وقال بوجناح يف 
ت�رسيحات �سحفية �إنه �سعور جيد 
تعترب  بجائزة  �ملو�سم  �أنهي  �أن 
ذلك  يف  �لف�سل  و�أرجع  �لأف�سل، 
�لأفر�د من  �لعديد من  �إىل جهود 
طبي،  وطاقم  فنية  و�إد�رة  لعبني 
و�أ�ساف: »هذ� �لإجناز لي�ض فرديا 
من  �لعديد  تكاتف  نتيجة  هو  بل 
متو�جد�  جعلني  ما  هو  �لأطر�ف 
�ل�سد لقب  و�أهدى مهاجم  �ليوم«، 
�أف�سل هد�ف جلماهري نادي �ل�سد 
د�ئمة حا�رسة  و�لتي كانت  �لوفية 
بقوة يف جميع �ملباريات من �أجل 
�مل�ساندة و�ملوؤ�زرة، م�سري� �إىل �أن 
�سيجعله  �للقب  هذ�  على  ح�سوله 
�أجل  من  بجهد  �لعمل  يو��سل 
بكل  �لقادم  للمو�سم  �ل�ستعد�د 
�سعادته  عن  بوجناح  وعرب  قوة، 
�للقب  هذ�  على  بح�سوله  �لكبرية 
�لتاريخي  �لهد�ف  جعله  �لذي 
�لعديد  حمطما  �لقطري  للدوري 

�أن  م�سري�  �لقيا�سية،  �لأرقام  من 
�ل�سد �سي�سعى  لإنهاء  فريق نادي 
�أكمل وجه، و�لتتويج  �ملو�سم على 
بلقب �أغلى �لكوؤو�ض كاأ�ض  �لأمري، 
وبقوة  جاهز�  �لفريق  �سيكون  كما 
خالل �ملو�سم �جلديد للدفاع عن 

لقبه كبطل للدوري.
توج  بوجناح  �أن  بالذكر  جدير 
بجائزة �ف�سل هد�ف وذلك بعدما 
حل يف �ملركز �لأول �سمن قائمة 
لالأهد�ف  ت�سجيال  �لالعبني  �أكرث 
حيث  �ملو�سم،  خالل  �لدوري  يف 
مبار�ة   22 خالل  هدفا   39 �أحرز 
ببطولة  �ل�سد  مع  فيها  �سارك 
�لدوري، وهو متو�سط كبري ويوؤكد 
�لتي  �لتهديفية  �لقدر�ت  على 
ميتلكها، وقد حطم بوجناح �لرقم 
�لعدد من  بت�سجيله هذ�  �لقيا�سي 
�لدوري  بطولة  خالل  �لأهد�ف 
رقم  كما حطم   و�حد،  مو�سم  يف 
مهاجم  كليمر�سون  �لرب�زيلي 
قد  كان  و�لذي  �ل�سابق  �لغر�فة 
�لبطولة خالل  �أحرز 27 هدفا يف 
من  �لكثري  وحقق  و�حد،  مو�سم 
�لأرقام �لأخرى من خالل ت�سجيله 

لالأهد�ف يف بع�ض �ملباريات.
ق.ر.

كرة القدم / كاأ�ض اإفريقيا لالأمم 
2019

�عتماد تقنية 
�لفيديو �بتد�ء من 
�لدور ربع  �لنهائي

 

يف  بالفيديو  �مل�ساعدة  تقنية  �عتماد  �سيتم 

لنهائيات  �لنهائي  ربع  �لدور  من  �بتد�ء  �لتحكيم 

م�رس  يف  �ملقررة   2019 لالمم  �فريقيا  كاأ�ض 

ح�سبما  �ملقبلني،  جويلية   19 �ىل  جو�ن   21 من 

ك�سف عنه رئي�ض  جلنة �لتحكيم يف �لكنفيدر�لية 

و�بريي  �سليمان  �جليبوتي  و�أو�سح  �لفريقية، 

»�سيبد�أ   �لقارية:  �لهيئة  يف  �لتحكيم  جلنة  رئي�ض 

تطبيق �لفار بدء من �لدور ربع �لنهائي يف كاأ�ض 

لن  �لتقنية  �ن  يعني  �إفريقيا �ملقبلة«، وهذ�  �أمم 

و�لدور  �ملجموعات  مرحلة  يف  ��ستخد�مها  يتم 

 24 فيها  ي�سارك  �لتي  »�لكان«  يف  �لنهائي  ثمن  
منتخبا لأول مرة.

لإد�رة  �ملر�سحني  �حلكام  من  جمموعة  وكانت 

�لإفريقية  �لبطولة   من  �ملقبلة  �لن�سخة  مباريات 

نظام  تطبيق  على  مكثفة  تدريبات  على  ح�سلت 

قد  �لتقنية  وكانت   ،»VAR« �مل�ساعد  �لفيديو 

نهائي  ربع  يف  �لتجربة  �سبيل  على  ��ستخدمت 

�لبطولة �لإفريقية  لالأمم لالعبني �ملحليني 2018 
باملغرب، ثم يف نهائي ر�بطة �أبطال �إفريقيا.

وكالت

يخو�شون مقابلة الإياب مبلعب الثامن ماي ب�شطيف

�أوملبيو �خل�شر يالقون 
غانا يومي 5 و 9 جو�ن

يف �لعر�ض �لكروي �لقاري و�لذي �سوف يكون حمطة تاأهيلية �إىل ب�سطيف، و�سوف يكون �للقاءين هامني يف �إطار �لتح�سري للم�ساركة بني �ملنتخبني يف �لتا�سع من نف�ض �ل�سهر على ملعب �لثامن ماي على ملعب �لعا�سمة كين�سا�سا يف �خلام�ض جو�ن بينما يلعب �لإياب تخو�ض �للقاءين يف �سهر جو�ن �ملقبل، حيث جتري مبار�ة �لذهاب نوفمرب �ملقبل مب�رس، ويف هذ� �ل�سدد فاإن �لت�سكيلة �لوطنية �سوف كاأ�ض �إفريقيا لالأمم لفئة �قل من 23 عاما �ملقررة خالل �سهر �لوطني �لأوملبي �أمام نظريه �لغاين حت�سبا للت�سفيات �ملوؤهلة �إىل �أعلن �لحتاد �لإفريقي لكرة �لقدم عن تاريخ مبار�تي �ملنتخب 
23 لعبا كانو� �سمن قائمة �لعنا�رس �ملعنية بخو�ض �لرتب�ض �لذي �رسعت فيه منذ �ل�سبت �ملن�رسم من خالل ح�سور جمموع ��ستعد�د �لعنا�رس �لوطنية، و�لتي تختتم �ليوم ترب�سها �لتح�سريي لودوفيت�ض باتيلي من �جل و�سع �آخر �ل�ستعد�د�ت و�لوقوف على و�لتي كانت فر�سة للطاقم �لفني �لوطني بقيادة �ملدرب �لفرن�سي �سيدي مو�سى، وخا�سو� �أم�ض مبار�ة ودية �أمام �حتاد �لعا�سمة، �رسعو� يف ترب�ض حت�سريي مبركز حت�سري �ملنتخبات �لوطنية يف مكثفة ��ستعد�د للمقابلة �لهامة �لتي تنتظرهم �أمام غانا، حيث ولهذ� �لغر�ض فاإن رفقاء �لالعب ه�سام بود�وي يجرون حت�سري�ت �لألعاب �لأوملبية �ملقررة يف طوكيو �ليابان �سائفة 2020.

عي�شة ق.�لتح�سريي.
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دي ليخت يفتخر باإحباط توتنهام
حتدث الهولندي ال�ساب ماتيا�س دي ليخت مدافع اأجاك�س اأم�سرتدام، عن 
فوز فريقه على توتنهام يف ذهاب ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وقارن 

بينه وبني الفوز على ريال مدريد وجوفنتو�س، وفاز اأجاك�س خارج ملعبه على 
توتنهام بنتيجة 1-0 ليقرتب من التاأهل للمباراة النهائية، وقال دي ليخت يف 

ت�رصيحات نقلها املوقع الر�سمي »لليويفا« عقب املباراة: »هذه هي الطريقة 
التي لعبنا بها �سد مدريد وجوفنتو�س و�سد بايرن ميونخ خارج ملعبنا«، 

واأ�ساف: »توتنهام فريق جيد للغاية، لعبوا متريرات طويلة جتاه يورينتي الذي 
يتمتع بطول فارع، مما جعل من ال�سعب علينا ال�سغط عليهم، يف النهاية كانت 

معركة ج�سدية، لكننا حققنا هدفنا«، وتابع مدافع اأجاك�س: »اإنها املباراة 
الأوىل فقط، لكن الفوز بها مميز للغاية لأنها خارج الأر�س«، واأمت: »هذا 

�سيمنحنا الأف�سلية على ملعبنا خالل مباراة العودة«. جدير بالذكر اأن مباراة 
العودة �ستقام م�ساء الأربعاء املقبل على ملعب اأم�سرتدام اآرينا.

بوكيتينو يوؤمن بتاأهل توتنهام من هولندا
اأكد الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو املدير الفني لتوتنهام الإجنليزي اأن فريقه 
مازال لديه احلظوظ للتاأهل لنهائي دوري اأبطال اأوروبا، وخ�رص توتنهام على 

ملعبه اأمام اأجاك�س الهولندي بهدف دون رد، لي�سعب موقفه يف التاأهل للمباراة 
النهائية، قبل مباراة العودة الأ�سبوع املقبل، وقال بوكيتينو يف ت�رصيحاته للموقع 
الر�سمي لالحتاد الأوروبي عقب املباراة: »لزال لدينة فر�سة 1-0 لي�ست نتيجة 
كبرية، يجب اأن نوؤمن اأننا ذاهبون اإىل هولندا للفوز فقط«، واأ�ساف: »يف ال�سوط 

ا كافية، اإذا قمت بتحليل الهدف  الثاين �سغطنا بكل قوة، لكننا مل نخلق فر�سً
الذي دخل مرمانا، �ستجد اأن متركزنا كان �سيًئا للغاية، لكني اأحتمل امل�سوؤولية 

الكاملة لأنني املدير الفني«، ووا�سل بوكيتينو: »اأعتقد اأننا مل نبداأ ال�سوط 
الأول ب�سكل جيد، لقد اأظهروا رغبة اأكرب منا، اأعتقد اأن اللياقة البدنية و�سغط 

املباريات هو ما �سعب مهمتنا«، وتابع: »بداأنا ال�سوط الثاين بالطريقة التي كان 
لبد اأن نبداأ بها ال�سوط الأول، لكننا مل نوفق«، واأمت املدرب الأرجنتيني »�سنقاتل 

يف هولندا من اأجل خطف بطاقة التاأهل«.

ت�سيل�سي يعلن نهاية مو�سم روديغر
اأعلن ت�سيل�سي الإجنليزي اأن مدافعه اأنطونيو روديغر �سيغيب حتى نهاية املو�سم 
بعد خ�سوعه جلراحة يف الركبة ب�سبب اإ�سابته خالل التعادل 1-1 مع مان�س�سرت 

يونايتد الأحد املن�رصم، وخرج روديغر م�ساباً يف ركبته يف الدقيقة 65 ولن 
ي�سارك بالتايل يف اآخر مباراتني لت�سيل�سي يف الدوري اأمام واتفورد ولي�سرت �سيتي 

اإ�سافة اإىل م�سرية الدوري الأوروبي حيث �سيلعب ناديه اللندين اأمام اأينرتاخت 
فرانكفورت يف قبل النهائي ، وذكر ت�سيل�سي مبوقعه على الإنرتنت: »خ�سع 

روديغر جلراحة ناجحة يف ركبته الي�رصى، �سيغيب حتى نهاية املو�سم و�سيخ�سع 
لفرتة التعايف خالل ال�سيف و�سيكون جاهزاً يف وقت مبكر للمو�سم املقبل«.  
ومن املنتظر اأن ي�سغل اأندريا�س كري�ستن�سن مركز املدافع الأملاين البالغ 26 

عاماً عندما يحل ت�سيل�سي �سيفاً على فرانكفورت يف ذهاب قبل نهائي الدوري 
الأوروبي اليوم، وكتب روديغر على اإن�ستغرام: »من املوؤ�سف اأنه لن يكون بو�سعي 

م�ساعدة زمالئي يف املباريات الأخرية من املو�سم«، ويحتل ت�سيل�سي املركز 
الرابع يف الدوري بر�سيد 68 نقطة ويتطلع اإىل �سمان التاأهل اإىل دوري اأبطال 

اأوروبا يف املو�سم املقبل.  

مونبلييه يهزم باري�س �سان جريمان
خ�رص باري�س �سان جريمان على اأر�س م�سيفه مونبلييه 2-3 اأول اأم�س �سمن 

مناف�سات املرحلة 34 من الدوري الفرن�سي، و�سّجل اأهداف الفائز كل من 
بري�سنيل كيمبيمبي خطاأ يف مرمى فريقه واآندي دولور وال�سنغايل �سليمان 

كامارا، يف حني وّقع كل من الكامريوين اأومربواز اأويونغو خطاأ يف مرمى فريقه 
والأرجنتيني اآنخل دي ماريا )63( هديف اخلا�رص، ورفع مونبلييه ر�سيده اإىل 54 

نقطة يف املركز اخلام�س يف حني جتّمد ر�سيد �سان جريمان املتّوج �سلفاً بطاًل 
للم�سابقة املحلية عند 84 نقطة. يذكر اأن فريق العا�سمة الفرن�سية فّرط ال�سبت 

املا�سي يف لقب كان يف متناوله عندما تقّدم بهدفني على رين يف نهائي كاأ�س 
فرن�سا اإل اأن الأخري قلب الطاولة على مناف�سه وعادل الكفة يف مرحلة اأوىل قبل 

اأن يحرز اللقب بف�سل الركالت الرتجيحية.

اأجاك�س اأم�سرتدام يطرق اأبواب نهائي الت�سامبيونزليغ
اأم�سرتدام  اأجاك�س  نادي  و�سع 
دوري  نهائي  يف  قدًما  الهولندي 
على   0-1 الفوز  بعد  اأوروبا،  اأبطال 
م�سيفه توتنهام الإجنليزي اأول اأم�س 
امل�سابقة،  نهائي  ن�سف  ذهاب  يف 
مرور  بعد  اأياك�س  فوز  هدف  وجاء 
عن  املباراة،  بداية  على  دقيقة   15
وخالف  بيك،  دي  فان  دوين  طريق 
املا�سية  مباراته  �سيناريو  اأجاك�س 
اأمام جوفنتو�س بتخليه عن احلذر يف 
الدقائق الأوىل، لي�سع توتنهام حتت 
ال�سغط من البداية، وافتقر توتنهام 
الثلث  يف  الأخرية  اللم�سة  لدقة 
هجماته  كافة  لتنتهي  الهجومي، 
قبل الو�سول ملنطقة جزاء اأجاك�س، 
للفريق  ن�سبًيا  ال�سيطرة  ودانت 

ال�سيف، لكنه ف�سل يف الو�سول ملرمى احلار�س هوجو لوري�س بفر�س حقيقية نظًرا لل�سالبة والتنظيم الدفاع لل�سبريز، ومع 
حلول الدقيقة 15، منح املغربي حكيم زيا�س زميله فان دي بيك، متريرة متقنة داخل منطقة اجلزاء، ليجد الأخري نف�سه وجًها 
لوجه مع لوري�س لي�سدد الكرة ب�سهولة داخل ال�سباك بنجاح. مل يهداأ اأياك�س بعد التقدم، وا�ستمر يف زحفه نحو مرمى توتنهام 
بوابل من الهجمات، و�سط عجز وا�سح من اأ�سحاب الأر�س الذين ف�سلوا يف جتاوز و�سط ملعبهم بعد التاأخر بهدف، وظهر تاأثر 
توتنهام بغياب الكوري اجلنوبي �سون هيوجن مني خا�سة مع عجز املهاجم فرناندو يورنتي على اخلروج بالكرة وت�سليمها ب�سكل 
�سحيح يف كافة املرتدات التي انتهت عند اأقدامه، ومن جملة فنية رائعة، و�سلت الكرة اإىل فان دي بيك داخل منطقة اجلزاء 
ليطلق ت�سديدة اأر�سية قوية، لكن لوري�س ت�سدى لها برباعة لت�سيع فر�سة الهدف الثاين لأجاك�س، وو�سل توتنهام باأول فر�سة 
على مرمى احلار�س اأندري اأونانا يف الدقيقة 26، بعدما اأر�سل كري�ستيان اإريك�سن كرة عر�سية، قابلها يورنتي ب�رصبة راأ�سية 
لكنها ذهبت بعيدة عن املرمى. مع بداية ال�سوط الثاين، كاد يورنتي اأن يعادل النتيجة يف اللحظات الأوىل بعدما ت�سلم كرة على 
حدود منطقة اجلزاء وراوغ مرتني، قبل اأن ي�سدد الكرة يف اأقدام الدفاع الهولندي، وجاء الرد �رصيًعا من جياك�س بت�سديدة 
اأر�سية زاحفة من نيكول�س تاجليافينكو، لكنها مرت بجوار القائم الأي�رص للوري�س، وبدا توتنهام باأداء مغاير يف ال�سوط الثاين، 
بعدما هدد مرمى اأجاك�س مبجموعة من الفر�س املتتالية، اأخطرها ت�سديدة على الطائر من ديلي اآيل لكنها ذهبت بني اأح�سان 
اأونانا، اأر�سل كريان تربيري عر�سية اإىل ديلي اآيل داخل منطقة اجلزاء، ليوجهها الالعب الإجنليزي ب�رصبة راأ�سية لكن الكرة 
علت املرمى، وبعد �سل�سلة من الهجمات املتتالية عاد توتنهام لرتداء ثوب العجز كما حدث طوال ال�سوط الأول، ليبداأ الفريق 
يف التقدم بع�سوائية لالأمام ما اأ�سفر عن كرثة التمريرات اخلاطئة، وكاد ديفيد نريي�س اأن يطلق ر�سا�سة الرحمة على توتنهام 
يف الدقيقة 78، بعدما و�سلته الكرة داخل منطقة اجلزاء لي�سددها بي�رصاه، لكن القائم الأي�رص حرمه من ت�سجيل الهدف الثاين 
لأجاك�س، واأ�رص توتنهام على �سيناريو العر�سيات من الركالت الثابتة، لكن حماولته ف�سلت لتمر الدقائق الأخرية دون جديد 

ليطلق احلكم �سافرة النهاية بفوز اأجاك�س.

بر�سلونة  نادي  اأن  اأم�س  بريطاين  �سحفي  تقرير  اأكد 
لريال  ال�سابقني  الالعبني  اأحد  مع  �سفقة  لعقد  يخطط 
فاإن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا  مدريد، 
و�سط  لعب  ماتا  خوان  الإ�سباين  ل�سم  ي�سعى  بر�سلونة 
على  الكتالوين  النادي  ي�سرتط  لكن  يونايتد،  مان�س�سرت 
ماتا  ويح�سل  ال�سفقة،  لإمتام  راتبه  تخفي�س  الالعب 
يف  اإ�سرتليني  األف   170 يبلغ  اأ�سبوعي  راتب  على  حالًيا 
ل�سيما  مرتفًعا،  رقًما  يراه  البار�سا  لكن  ترافورد«  »اأولد 
اأن الالعب قد ل يكون اأ�سا�سًيا يف �سفوف بلوغرانا، ومن 
املقرر اأن ينتهي عقد ماتا مع ال�سياطني احلمر ال�سيف 

لرتداء  الإ�سباين  الالعب  طريق  ميهد  ما  وهو  املقبل، 
قمي�س البار�سا ب�سفقة جمانية.

يذكر اأن ماتا لي�س اأول لعب من مان�س�سرت يونايتد يدخل 
�سبقه  ولكن  املو�سم،  هذا  بر�سلونة  اهتمامات  دائرة 
الفرن�سي بول بوغبا والإجنليزي ماركو�س را�سفورد، من 
اأجل تدعيم �سفوف البلوغرانا يف ال�سيف املقبل، و�سبق 
اأن لعب ماتا يف فرق ال�سباب بريال مدريد من عام 2003 
وحتى 2007، قبل اأن ينتقل اإىل �سفوف فالن�سيا، حيث تاألق 
مع اخلفافي�س قبل اأن ي�سد الرحال بعدها اإىل الربميريليغ 

للدفاع عن �سعار ت�سيل�سي ومنه اإىل ال�سياطني احلمر.

بر�سلونة ي�سرتط تخفي�س اأجرة ماتا ال�ستقدامه

مطالب با�ستبعاد نيمار من كوبا اأمريكا
ملدة 3 مباريات ب�سبب هجوم على التحكيم بعد مباراة مان�س�سرت يونايتد وباري�س �سان جريمان يوم 6 مار�س املا�سي.عقوبة اإيقاف �سد نيمار ترتاوح بني 5 اإىل 8 مباريات، وذلك بخالف عقوبة اأخرى �سادرة عن الحتاد الأوروبي لكرة القدم املميز لالعب يف املباراة بت�سجيله هدف و�سناعة اآخر لزميله ومواطنه داين األفي�س، وكانت تقارير �سحفية تكهنت ب�سدور واأ�سافت اأن الإعالم الربازيلي �سلط ال�سوء يف الأيام الثالثة املا�سية على واقعة نيمار وم�سجع رين، وتنا�سى متاًما الأداء ت�ست�سيفها بالده يف ال�سيف املقبل.اإىل اأن هناك مطالب ب�رصورة معاقبة نيمار، وو�سل الأمر اإىل امُلطالبة با�ستبعاده من امل�ساركة يف بطولة كوبا اأمريكا التي �سعود لعبي الفريق الباري�سي لت�سلم امليداليات الف�سية، اأغ�سب الراأي العام وو�سائل الإعالم الربازيلية، واأ�سارت ال�سحيفة فرن�سا يوم ال�سبت املا�سي، وذكرت �سحيفة ليكيب الفرن�سية اأن ما فعله نيمار بتوجيه لكمة اإىل وجه اأحد م�سجعي رين اأثناء يواجه الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان ومنتخب الربازيل حملة هجوم �سديدة ملا بدر منه يف نهائي كاأ�س 
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تو�صيات

اأهمية توثيق النتهاكات الإ�سرائيلية حلقوق الأطفال الفل�سطينيني 
التوثيق هو مرحلة الت�صجيل الدقيق لتفا�صيل الوقائع و الأحداث و الأدلة املخالفة لأحكام و قواعد حقوق الإن�صان، و القانون الدويل الإن�صاين ، ويعد 

توثيق النتهاكات هو العملية الأهم لت�صجيل ما يجري من انتهاكات، و خمالفات اأثناء احلروب و النزاعات و خمالفة مواثيق حقوق الإن�صان من قبل 
احلكومات ،و اجلماعات بحق املواطنني، وتاأتي عملية التوثيق بعد عملية الر�صد وتق�صي احلقائق

الدكتور فهد اأبو احلاج / مدير عام 
مركز اأبو جهاد ل�صوؤون احلركة 

الأ�صرية يف جامعة القد�س 

فالر�شد: هو مفهوم وا�شع ي�شمل كافة 
اأ�شكال وطرق مراقبة امليدان ملعرفة 
�شلبا  كان  �شواء  الإن�شان  حقوق  واقع 
اأم اإيجابا، من اجل حتديد النتهاكات 
والأمناط التي قد تطراأ على الأر�ض، 
الأمر الذي يجعل الر�شد رادار اإنذار 
ممنهجة  عملية  يف  لالنطالق  مبكر 

نحو التحقيق، ومن ثم التوثيق.
البحث  عملية  هي  احلقائق:  تق�شي 
انتهاك  وقوع  عند  احلقيقة  عن 
عملية  تهدف  بحيث  ما،  حدث  اأو 
واحلقائق  املعلومات  جمع  التق�شي 
من  التاأكد  الوقت  نف�ض  ويف  والأدلة، 
من  وذلك  وم�شداقيتها،  دقتها  مدى 

اجل اإثبات وقوع اأحداث اأو انتهاك.
بعد  التوثيق  مرحلة  تاأتي  التوثيق: 
عمليتي الر�شد والتق�شي، وهي عملية 
بناء �شجل اأو ملف حول انتهاك حمدد 
ي�شمل كافة الوثائق والأدلة التي تثبت 
وقوع فعل النتهاك املخالف لأحكام 

القوانني الدولية واملحلية.
جاء القرار 1612 األ�شادر عن جمل�ض 
على  بناء   ،2006 عام  الدويل  الأمن 
ظروف  عن  احلجم  هائلة  معلومات 
امل�شلح  النزاع  يف  الأطفال  انخراط 
يتعر�ض  التي  النتهاكات  حجم  وعن 
واأن  امل�شلح،  النزاع  يف  الطفال  لها 
يف  اجلهود  توحيد  اإىل  يهدف  القرار 
الطفل  حقوق  انتهاكات  توثيق  جمال 

يف زمن النزاع امل�شلح.
تعد عملية توثيق واقع حقوق الن�شان 
املنتهكني  وحما�شبة  مل�شاءلة  جهداً 
العدالة،  وحتقيق  ال�شحايا  واإن�شاف 
كذلك يهدف التوثيق اإىل اإثبات وقوع 
لك�شف  اأمناط من الإنتهاكات متهيداً 
تلك  خلف  مدرو�شة  �شيا�شة  وقوف 
يثبت  الذي  فالتوثيق  النتهاكات، 
اأماكن  عدة  يف  ما  انتهاك  وقوع 
اإثبات  على  ي�شاعد  متكررة  وب�شورة 
حدثا  ولي�ض  منط  هو  النتهاك  اأن 
وبطبيعة  كان.   �شبب  لأي  معزولً 
حالة  حول  اأر�شيف  بناء  فان  احلال 
اأهداف  اأهم  من  الإن�شان  حقوق 
هذا  ا�شتخدام  يتم  بحيث  التوثيق، 
الأر�شيف فيما بعد لإعداد درا�شات، 
مداخالت، واأبحاث، ناهيك عن كون 
اإعدادها  يتم  التي  اجلرائم  ملفات 
قد  مهنية  توثيق  عملية  خالل  من 
يتم اللجوء لها ولو بعد مرور �شنوات 
على   ، الإنتهاك  حدوث  بعد  طويلة 
الأحيان  من  كثري  يف  اأنه  من  الرغم 
حما�شبة  اإمكانية  ت�شور  ي�شعب 
اإل  وقوعها،  بعيد  اجلرائم  مرتكيب 
اأن التجربة التاريخية اأثبتت اإمكانية 
مرتكبي  بع�ض  وحماكمة  مالحقة 
اجل�شيمة  والإنتهاكات  اجلرائم 
عملية  فاإن  هنا  ومن  حني،  بعد  ولو 
مهني  ب�شكل  جترى  التي  التوثيق 
ت�شكل القاعدة الذهبية لعمل حقوق 

الإن�شان. 
تهدف عملية توثيق الإنتهاكات بحق 
اإىل  املعتقلني  الفل�شطينني  الأطفال 
ت�شليط ال�شوء على انتهاكات حقوق 
والعمل  الفل�شطينيني،  الأطفال 
مرتكبي  م�شاءلة  �شمان  باجتاه 

العمل  اآليات  وتربز  النتهاكات.  هذه 
العاملة يف جمال  للمنظمات  املتاحة 
حقوق الإن�شان يف الأر�ض الفل�شطينية 
تقارير  تقدمي  خالل  من  املحتلة، 
ملوؤ�ش�شات الأمم املتحدة، مثل جلان 
حقوق  كلجنة  التفاقيات،  مراقبة 

التعذيب،  مناه�شة  وجلنة  الطفل، 
وجلنة حقوق الإن�شان. وكذلك تقدمي 
الأمم  يف  ني  اخلا�شّ للُمقّررين  تقارير 
املتحدة  الأمم  كمقرر  املتحدة، 
اخلا�ض حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي 
الفل�شطينية املحتلة، واملقرراخلا�ض 
اإىل  بالإ�شافة  التعذيب.  ملو�شوع 
ملجل�ض  ومداخالت  تقارير  تقدمي 
هيئات  مع  والعمل  الإن�شان،  حقوق 
وتقوم  املختلفة.  املتحدة  الأمم 
النتهاكات  بف�شح  املنظمات  هذه 
من  الأطفال،  حلقوق  الإ�رسائيلية 
خالل  ومن  الإعالم،  و�شائل  خالل 
اإن�شان  موؤ�ش�شات حقوق  مع  التوا�شل 
وبناء  عاملية.   واحتادات  دولية 
التي  الإنتهاكات  لتلك  موثق  ار�شيف 
لأنه  حرب  جرائم  م�شتوى  اىل  ترقى 
فيه  �شيحاكم  الذي  الوقت  �شياأتي 
�شد  جرائمهم  على  احلرب  جمرمو 
من  يكافح  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب 

اأجل حريته.
من   147 املادة  تعريف  وح�شب 
لالنتهاكات  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
اجل�شيمة حلقوق الإن�شان، التي ترقى 
اىل م�شتوى جرائم احلرب فان هناك 
حلقوق  ج�شيمة  انتهاكات  بالفعل 
املعتقالت  يف  الفل�شطينني  الأطفال 
املحتلة  فل�شطني  ويف  الإ�رسائيلية، 

ب�شكل عام.
الإ�رسائيلي  الحتالل  �شلطات  تقوم 
اأب�شط  بحرمان الأطفال الأ�رسى من 
املواثيق  لهم  متنحها  التي  حقوقهم 
التي  الدولية، هذه احلقوق الأ�شا�شية 
عن  النظر  بغ�ض  الأطفال  ي�شتحقها 
وهي:  جن�شهم  اأو  قوميتهم  اأو  دينهم 
لالعتقال  التعر�ض  عدم  يف  احلق 
�شبب  معرفة  يف  واحلق  الع�شوائي، 
على  احل�شول  يف  احلق  العتقال، 
�شبب  معرفة  يف  الأ�رسة  حق  حماٍم، 
يف  احلق  الطفل،  اعتقال  ومكان 
بها،  والطعن  التهمة  على  العرتا�ض 
اخلارجي،  بالعامل  الت�شال  يف  احلق 
حتفظ  اإن�شانية  معاملة  يف  واحلق 

كرامة الطفل املعتقل.
اتفاقية  من  )ب(   37 املادة  فح�شب 

حقوق الطفل الدولية
»ل يجوز اأن »يحرم اأي طفل من حريته 
ب�شورة غري قانونية اأو تع�شفية، ويجب 

اأو احتجازه  اأن يجري اعتقال الطفل 
يجوز  ول  للقانون  وفقاً  �شجنه  اأو 
ولأق�رس  اأخري  كملجاأ  اإل  ممار�شته 

فرتة زمنية منا�شبة«.
بينما اعتقال الطفال من قبل قوات 
الحتالل الإ�رسائيلي �شيا�شة منهجية، 
اأخري  كمالذ  ولي�ض  با�شتمرار  حتدث 

كما ن�ض على ذلك القانون الدويل.
الفل�شطينيون  الأطفال  يحاكم  كما 
الذين يعتقلون من قبل قوات الحتالل 
نف�شها  املحاكم  اأمام  الإ�رسائيلي 
كالفل�شطينيني البالغني، حيث ل يوجد 
بالطفال  اأحداث خا�ض  نظام ق�شاء 
الإ�رسائيلية.  الع�شكرية  املحاكم  يف 
عمر  الإ�رسائيلية  املحاكم  وحت�شب 
الطفل الفل�شطيني وقت احلكم ولي�ض 

وقت ارتكاب املخالفة املتهم بها.
 132 رقم  الع�شكري  والأمر 
مل  الذي  بال�شخ�ض  يعرف«الطفل« 
مدد  ويحدد  العمر،  من   16 ال  يبلغ 
املمكن  من  التي  بال�شجن  احلكم 
الذي  الوقت  ويف  عليه.  تفر�ض  اأن 
يعامل به الأطفال الفل�شطينيني الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 16 و17 عام من 
الإ�رسائيلية  الع�شكرية  املحاكم  قبل 

كبالغني، فاإن الأطفال 
يف  يعي�شون  الذين  الإ�رسائيليني 
امل�شتوطنات  يف  اأو  اإ�رسائيل 
ال�شفة  يف  ال�رسعية  غري  الإ�رسائيلية 
حتى  كاأطفال  يعاملون  فاإنهم  الغربية 
�شيا�شة  يوؤكد  بلوغهم �شن ال18. مما 
الفل�شطينني  �شد  العن�رسي  التمييز 

وطبيعة نظام الأبرتهايد ال�شهيوين.
وح�شب تقارير احلركة العاملية للدفاع 
عن الأطفال- فرع فل�شطني ففي %65 
من احلالت فاإن الأدلة املقدمة �شد 

الذي  العرتاف  على  تعتمد  الطفل 
خالل  التعذيب  حتت  انتزاعه  مت 

التحقيق.
الع�شكريون  ال�شباط  ي�شتطيع  كما 
الأطفال  ادانة  الإ�رسائيليون 
�رسية  اأدلة  على  بناًء  الفل�شطينيون 
اأو  الأطفال  على  عر�شها  يتم  ل 
حماموهم. ويف الواقع الفل�شطينيون 
العتقال  رهن  و�شعهم  يتم  الذين 
لأ�شهر  اعتقالهم  ميكن  الإداري 
دون  من  ل�شنوات،  يكن  مل  اإن  عّدة، 
اعتقالهم،  مدة  اأو  باأ�شباب  اإبالغهم 
كما اأن املعتقلون يتم اإبالغهم ب�شكل 
روتيني بتجديد مدة اعتقالهم فقط 
انق�شاء  ي�شبق موعد  الذي  اليوم  يف 
ال�شابق.  الإداري  العتقال  اأمر 
للفل�شطينيني  لي�ض  وباملح�شلة 
و�شيلة فعالة لتحدي اأوامر العتقال 

الإداري.
 وين�ض العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 

املدنية وال�شيا�شية املادة 10 )1(.
يعامل جميع املحرومني من حريتهم 
الكرامة  حترتم  اإن�شانية،  معاملة 

الأ�شلية يف ال�شخ�ض الإن�شاين.
اخلا�ض  الدويل  العهد  ين�ض  كما 
املادة  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق 

.)7(
ل يجوز اإخ�شاع اأحد للتعذيب ول 
الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  للمعاملة 
يجوز  ل  بالكرامة.  احلاطة  اأو 
اأيا  ا�شتثنائية  ظروف  باأية  التذرع 
الظروف  هذه  اأكانت  �شواء  كانت 
باحلرب  التهديد  اأو  احلرب  حالة 
داخلي  �شيا�شي  ا�شتقرار  عدم  اأو 
العامة  الطوارئ  حالت  اأية  اأو 

الأخرى كمربر للتعذيب.
ل يجوز اإخ�شاع اأحد للتعذيب ول 
الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  للمعاملة 
يجوز  ل  بالكرامة.  احلاطة  اأو 
اأيا  ا�شتثنائية  ظروف  باأية  التذرع 
الظروف  هذه  اأكانت  �شواء  كانت 
باحلرب  التهديد  اأو  احلرب  حالة 
داخلي  �شيا�شي  ا�شتقرار  عدم  اأو 
العامة  الطوارئ  حالت  اأية  اأو 

الأخرى كمربر للتعذيب.
لقد ن�شت العديد من املواثيق الدولية 
على حترمي التعذيب، وو�شع حد ل�شوء 
املعاملة داخل ال�شجون اأو املعتقالت 

اأو اأماكن التوقيف نذكر منها:
للتعذيب،  اأحد  اإخ�شاع  يجوز  »ل   -
اأو  القا�شية،  العقوبة  اأو  للمعاملة  ول 
بالكرامة«  احلاطة  اأو  الالاإن�شانية، 
 – الإن�شان  حلقوق  العاملي  )الإعالن 

املادة5(.
تكون  اأن  طرف  دولة  كل  »ت�شمن   -
مبوجب  جرائم  التعذيب  اأنواع  جميع 
ذاته  الأمر  وينطبق  اجلنائي،  قانونها 
حماولة  باأي  �شخ�ض  اأي  قيام  على 
باأي  قيامه  وعلى  التعذيب،  ملمار�شة 
وم�شاركة  تواطوؤًا  ي�شكل  اآخر  عمل 
مناه�شة  التعذيب«.)اتفاقية  يف 

التعذيب- املادة 4(
الن�شو�ض ال�شابقة تتحدث عن الأفراد 
ب�شكل عام �شواء كانوا اأطفاًل اأم كباًرا، 
اأما اتفاقية حقوق الطفل ويف املادة 

37-اأ فتن�ض على اأن-
»تكفل الدول الأطراف اأن ل يتعر�ض 
من  لغريه  اأو  للتعذيب،  طفل  اأي 
�رسوب املعاملة اأو العقوبة القا�شية، 
اأو الالاإن�شانية اأو املهينة، ول تفر�ض 

عقوبة الإعدام اأو ال�شجن مدى احلياة 
ب�شبب جرائم يرتكبها اأ�شخا�ض تقبل 
وجود  دون  عاًما   18 عن  اأعمارهم 

اإمكانية لالإفراج عنهم«.
املواثيق  هذه  من  الرغم  على 
اإ�رسائيل  اأن  اإل  الدولية؛  والتفاقيات 
تتجاوز هذه الأعراف ومتار�ض اأق�شى 
اجل�شدي  التعذيب  �شنوف  واأعنف 
الأطفال.  املعتقلني  �شد  والنف�شي 
حلقوق  ال�شهيونية  والنتهاكات 
عند  تقف  ل  الفل�شطينيني  الأطفال 
اإىل  وتتعداها  بل  التحقيق؛  مرحلة 

املراحل الالحقة. 
ول  للتعذيب  اأحد  اإخ�شاع  يجوز  وبال 
اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  للمعاملة 
التذرع  يجوز  ل  بالكرامة.  احلاطة 
باأية ظروف ا�شتثنائية اأيا كانت �شواء 
اأو  الظروف حالة احلرب  اأكانت هذه 
ا�شتقرار  عدم  اأو  باحلرب  التهديد 
�شيا�شي داخلي اأو اأية حالت الطوارئ 

العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
املواثيق  من  العديد  ن�شت  •لقد 
الدولية على حترمي التعذيب، وو�شع 
حد ل�شوء املعاملة داخل ال�شجون اأو 
نذكر  التوقيف  اأماكن  اأو  املعتقالت 

منها:
للتعذيب،  اأحد  اإخ�شاع  يجوز  »ل   -
اأو  القا�شية،  العقوبة  اأو  للمعاملة  ول 
بالكرامة«  احلاطة  اأو  الالاإن�شانية، 
)الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان – 

املادة5(.
تكون  اأن  طرف  دولة  كل  »ت�شمن   -
اأنواع التعذيب جرائم مبوجب  جميع 
قانونها اجلنائي، وينطبق الأمر ذاته 
حماولة  باأي  �شخ�ض  اأي  قيام  على 
ملمار�شة التعذيب، وعلى قيامه باأي 
وم�شاركة  تواطوؤًا  ي�شكل  اآخر  عمل 
مناه�شة  التعذيب«.)اتفاقية  يف 

التعذيب- املادة 4(
جميع  على  �رساحة  »يحظر   -
التدابري  جميع  املتعاقدة،  الأطراف 
معاناة  ت�شبب  اأن  �شاأنها  من  التي 
بدنية اأو اإبادة لال�شخا�ض املحميني 
ول  �شلطتها؛  حتت  املوجودين 

القتل  على  اخلطر  هذا  يقت�رس 
البدنية  والعقوبات  والتعذيب، 
والطبية  العلمية  والتجارب  والت�شويه 
وح�شية  اأعمال  اأي  تقت�شيها  التي 
مدنيون  وكالء  بها  قام  �شواء  اأخرى، 
جنيف  ع�شكريون«.)اتفاقية  اأو 

الرابعة - املادة 32(
عن  تتحدث  ال�شابقة  الن�شو�ض 
الأفراد ب�شكل عام �شواء كانوا اأطفاًل 
الطفل  حقوق  اتفاقية  اأما  كباًرا،  اأم 

ويف املادة 37-اأ فتن�ض على اأن-
ل  اأن  الأطراف  الدول  »تكفل 
اأو  للتعذيب،  طفل  اأي  يتعر�ض 
اأو  املعاملة  �رسوب  من  لغريه 
العقوبة القا�شية، اأو الالاإن�شانية 
عقوبة  تفر�ض  ول  املهينة،  اأو 
الإعدام اأو ال�شجن مدى احلياة 
ب�شبب جرائم يرتكبها اأ�شخا�ض 
عاًما   18 عن  اأعمارهم  تقبل 
لالإفراج  اإمكانية  وجود  دون 

عنهم«.
املواثيق  هذه  من  الرغم  على 
اأن  اإل  الدولية؛  والتفاقيات 
اإ�رسائيل تتجاوز هذه الأعراف 
ومتار�ض اأق�شى واأعنف �شنوف 
والنف�شي  اجل�شدي  التعذيب 
الأطفال.  املعتقلني  �شد 
والنتهاكات ال�شهيونية حلقوق 
تقف  ل  الفل�شطينيني  الأطفال 
وتتعداها  بل  التحقيق؛  مرحلة  عند 

اإىل املراحل الالحقة. 
يوًما   30 ل  الحتجاز  فرتة  وبتمديد 

اأخرى اإ�شافية.
•بعد انق�شاء مدة ال 90 يوًما اإ�شافة 
قا�شي  فاإن  الأوىل   8 ال  الأيام  اإىل 
ال�شتئناف من املمكن اأن ميدد فرتة 
الحتجاز ملدة 90 يوم اخرى، بذلك 
اأن  ميكن  التي  املدة  جمموع  يكون 
الحتجاز  قيد  الفل�شطيني  مي�شيها 

دون تهمة 188 يوم.
188 يوًما املدة التي ميكن اأن يق�شيها 
الفل�شطينيني مبا يف ذلك الأطفال قيد 

الحتجاز دون تقدمي لئحة التهام.
الأمر الع�شكري 878 املادة 78 )د(.
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بينما يتم اعتقال الأطفال 
الفل�صطينيني اإما من ال�صارع 

اأو على احلواجز الع�صكرية 
اأو من بيوتهم. وقد يتم 

العتداء على الطفل ج�صدًيا 
خالل وجوده يف البيت 

اأمام اأفراد عائلته. والطفل 
املعتقل يتم تع�صيب عينيه 
وتقييد يديه وو�صعه على 

اأر�صية اجليب الع�صكري 
ويتم نقله لأحد مراكز 

التحقيق والعتقال. يف 
خمالفة �صريحة ملا ن�صت 

عليه املادة املذكورة.

- »يحظر �صراحة على جميع 
الأطراف املتعاقدة، جميع 
التدابري التي من �صاأنها اأن 

ت�صبب معاناة بدنية اأو اإبادة 
لال�صخا�س املحميني املوجودين 
حتت �صلطتها؛ ول يقت�صر هذا 
اخلطر على القتل والتعذيب، 
والعقوبات البدنية والت�صويه 

والتجارب العلمية والطبية 
التي تقت�صيها اأي اأعمال 

وح�صية اأخرى، �صواء قام بها 
وكالء مدنيون اأو ع�صكريون«.

)اتفاقية جنيف الرابعة - املادة 
)32
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»رجل املئتي عام«.. جمموعة 
ق�ص�ص خيال علمي مرتجمة

ا�ست�سراف امل�ستقبل واخرتاعاته حماور ا�ستندت عليها املجموعة الق�س�سية 
)رجل املئتي عام( للكاتب الرو�سي الأ�سل الأمريكي اجلن�سية ايزاك ازميوف 

حيث يجد القارئ نف�سه بني حوا�سيب ورجال اآليني يف عامل مفرت�ض بعد مئة اأو 
مئتي عام ليطلق خياله لتلك الخرتاعات املفرت�سة.

وكالت 

ترجمها  التي  املجموعة 
امل�رصي  الدكتور  للعربية 
توفيق  خالد  اأحمد  الراحل 
اإىل  ق�ص�صها  اإحدى  حتولت 
بطولة  �صهري  �صينمائي  فيلم 

عن  حتكي  ويليامز  روبن 
اإعداده  مت  الذي  الروبرت 
بداأ  ثم  املنزلية  للأعمال 
يحاول اأن ي�صري ب�رصياً ويحتاج 
هذا منه اإىل مئتي عام قادمة.

وميزج الكاتب يف ق�صة هبوط 
ال�صحيق  املا�صي  بني  الليل 

يف  البعيد  امل�صتقبل  وبني 
ذات  الق�صة  ل�صخو�ص  اأ�صماء 
اإله  كاآتون  ميثولوجي  اإيحاء 
ال�صم�ص عند الفراعنة واليتمر 

الذي ياأتي يف اآخر الزمان.
ويبدو اأن املوؤلف ازميوف يجيد 
اأكرث مما  الروبوت  عن  التعبري 

كما  الب�رص  مع  التعامل  يجيد 
الب�رص  يظهر  فهو  النقاد  يقول 
باردين  م�صطحني  ق�ص�صه  يف 
يتعامل مع  اأنه  كالثلج يف حني 
الرجل االآيل وكاأنه من حلم ودم 
املوؤذي  الروبوت  فكرة  ماقتاً 
اخليال  كتاب  ا�صتهلكها  التي 

العلمي.
عن  ال�صادرة  املجموعة  تقع 
للكتاب  ال�صورية  العامة  الهيئة 
القطع  من  �صفحة   140 يف 
املتو�صط وت�صم خم�ص ق�ص�ص 

متو�صطة الطول.
اأما املرتجم توفيق فهو روائي 

علمي  خيال  وكاتب  وطبيب 
 1962 عام  ولد  رعب  وق�ص�ص 
وي�صنف  املا�صي  العام  ورحل 
جمال  يف  عربي  كاتب  كاأول 
اأدب  يف  واالأ�صهر  الرعب  اأدب 
واخليال  والفانتازيا  ال�صباب 

العلمي.

خمطوطة بالكونغر�ص تعود للقرن الـ19.. ق�صة م�صلم  تن�صف �صردية العبيد باأمريكا
وكالت

كان عمر بن �صعيد يبلغ من العمر 
�صنة  نُقل ق�رصا  37 عاما عندما 
فوت  قرية  يف  منزله  من   1807
اأفريقيا  غرب  بال�صنغال  تور 
كارولينا  بوالية  ت�صارل�صتون  اإىل 
الواليات  �رصق  جنوب  اجلنوبية 
املتحدة، حيث ا�صتُعِبد 24 عاما، 
الكونغر�ص  مكتبة  بيان  بح�صب 
حتتفظ  التي  االأمريكي 
للمذكرة  االأ�صلي  باملخطوط 

املوؤلفة من 28 �صفحة.
يف  م�صتعبَدا  �صعيد  ابن  نُقل 
القرن التا�صع ع�رص، وجرى اأخريا 
ترجمة خمطوطة �صريته الفريدة 
بنف�صه  كتبها  التي  نوعها  من 
واأدرجت  االأ�صلية،  لغتها  من 
حيث  الكونغر�ص،  مكتبة  يف 
يبطل  حتديا  املخطوطة  ت�صكل 
عن  املعتاد  التقليدي  ال�رصد 
العبيد االأفارقة يف اأمريكا الذين 
و�صفوا طويل باأنهم جهلء وغري 

متعلمني وال مثقفني.
اإ�ص«  بي  »بي  قناة  ون�رصت 
وثائقيا  فيلما  االأمريكية   )PBS(
اأم�صت  كيف  يحكي  ق�صريا، 
�صعيد  بن  لعمر  الذاتية  ال�صرية 
عقودا  العربية  باللغة  املكتوبة 
خا�صة،  حمفوظة يف جمموعات 

املكتبة  عليها  ت�صتحوذ  اأن  قبل 
عام 2017، وجرى الحقا ترقيمها 
قراءتها،  من  العامل  ليتمكن 
ي�صمع  مل  ق�ص�ص  على  ويتعرف 

بها من قبل.
خمطوطه  يف  �صعيد  ابن  يقول 
»قبل  وا�صحة:  بعربية  املكتوب 
جميئي اإىل البلد امل�صيحي، كان 
ويكمل  حممد«،  دين  هو  ديني 
قائل: »ثم جاء اإىل مكاننا جي�ص 
الرجال  من  العديد  قتل  كبري 
البحر  اإىل  وجلبني  واأخذين 

العظيم«.
القناة  بثته  الذي  الفيلم  ويف 
الري�ص  علء  يقول  االأمريكية، 
نيويورك  مدينة  جامعة  -من 
كلمات  وترجم  در�ص  الذي 
اأميته  عدم  اإن  �صعيد-  بن  عمر 
وثقافته يتعار�صان متاما ويلغيان 
تفيد  التي  املتداولة  ال�رصدية 
مثقفني،  يكونوا  مل  العبيد  باأن 
بل كانوا يف الواقع اأ�صخا�صا لهم 

تاريخ وثقافة وخلفية متميزة.
خمطوطه  يف  �صعيد  ابن  ويكمل 
الأيدي  باعوين  »لقد  قائل: 
ربطوين  الذين  امل�صيحيني 
واأر�صلوين على منت �صفينة كبرية، 
مدة  العظيم  البحر  يف  واأبحرنا 
اإىل  و�صلنا  حتى  ون�صف،  �صهر 

مكان يدعى ت�صارل�صتون«.

الباحثة  ديب  جني  ماري  وتعلق 
االأفريقية  الدرا�صات  ق�صم  يف 
مكتبة  يف  اأو�صطية  وال�رصق 
الكونغر�ص التي توجد فيها حاليا 
اإنه  قائلة  �صعيد،  ابن  خمطوطة 
عاليا،  تعليما  ومتعلما  ثريا  كان 
الذاتية  �صريته  يف  يتحدث  الأنه 

عن ق�صاء 25 �صنة يف الدرا�صة.
عليه  ُقب�ص  رجل  اأنه  وت�صيف 
ومت  والثلثني،  ال�صابعة  �صن  يف 
اجلنوبية،  كارولينا  اإىل  »�صحنه« 
بني  واأ�صبح  يعرفه،  ال  بلد  اإىل 

اأ�صخا�ص ال يعرف لغتهم.

اإىل  بيع  اأنه  �صعيد  ابن  وكتب 
�رصير«،  �صعيف  �صغري  »رجل 
وبعد �صنوات من �صوء املعاملة، 
هرب، ولكن األقي القب�ص عليه يف 

كارولينا ال�صمالية.
تنتهي  ال  احلكاية  ف�صول  لكن 
زنزانة  يف  ُحب�ص  فقد  هنا، 
وهناك بداأ الكتابة على اجلدران 
ذلك  وجذب  اأي�صا،  بالعربية 
للغاية،  مهمني  اأ�صخا�ص  انتباه 
منهم �صقيق حاكم والية كارولينا 
واأطلق  ا�صرتاه  الذي  ال�صمالية 

�رصاحه.
ابن  حتول  الوقت،  مرور  ومع 
بح�صب  امل�صيحية  اإىل  �صعيد 
ال�صتينيات  ويف  الباحثني،  بع�ص 

الذاتية  �صريته  كتب  عمره  من 
لكن باللغة العربية فقط.

ن�صو�ص  اإن  الري�ص  علء  ويقول 
�صعيد مكتوبة باللغة العربية، اأي 
بلغة مل يتمكن اأ�صياده من قراءتها 
على االإطلق، ومل يحاولوا التاأثري 
جاءت  ولهذا  كتابتها،  اأثناء  عليه 
من  منقحة  غري  دقيقة  كلماته 
العبيد  روايات  مثل  ال�صادة  قبل 

االأخرى.
روايات  حمو  مت  اأنه  وي�صيف 
ذلك  يف  مبا  حت�صى،  وال  تعد  ال 
اإىل 20% من  اأن ما ي�صل  حقيقة 
اأمريكا  يف  امل�صتعبَدين  االأفارقة 
الواقع،  ويف  م�صلمني.  كانوا 
اختار ابن �صعيد اأن يفتتح �صريته 
اإ�صارة  يف  امللك  ب�صورة  الذاتية 
اإىل ما يعني اأنه  لي�ص الأحد احلق 
�صعيد( يف هذه  )ابن  امتلكه  يف 

االأرا�صي البعيدة.
تلك  م�صاركة  تتم  اأن  قبل  ولكن 
بن  عمر  كتبها  التي  ال�صفحات 
عمل  العامل،  بقية  مع  �صعيد 
مكتبة  يف  املكتبة  اأو�صياء 
وراء  اأ�صهر  عدة  الكونغر�ص 
الكوالي�ص الإعادة تلك ال�صفحات 

اإىل احلياة وترميمها.
قادت  التي  األربو  �صيلفيا  وقالت 
ذات  املخطوطة  اإنقاذ  جهود 
املواد  اإن  تقريبا،  عام  املئتي 

حياة  عن  اأكرث  تخربنا  نف�صها 
عمر بن �صعيد.

حقا  مده�ص  الأمر  »اإنه  وت�صيف 
املخطوطة  ورق  جودة  تكون  اأن 
اإىل  حقيقة  وت�صري  جدا،  جيدة 
اأنه كان حتت ت�رصفه مواد جيدة 
االحرتام  على  يدل  مما  النوعية 
ك�صخ�صية  به  يتمتع  كان  الذي 
كان  عندما  حتى  مرموقة، 

عبدا«.
لفت  اإىل  املكانة  هذه  واأدت 
�صارت  التي  لق�صته  االنتباه 
معروفة لدى النا�صطني واللغويني 
الذين  الوقت،  ذلك  يف  البارزين 
وا�صتخدموها  ق�صته  ترجموا 
العبودية،  �صد  معركتهم  يف 
باأكملها  املخطوطة  واأ�صبحت 

متاحة االآن على االإنرتنت.
الروايات  من  الرغم  على 
عمر  باأن  تفيد  التي  التاريخية 
دي�صمرب   3 يف  امل�صيحية  اعتنق 
الباحثني  من  العديد  فاإن   ،1820
ظل  اأنه  يعتقدون  املعا�رصين 
اإىل  ا�صتنادا  ممار�صا،  م�صلما 
اهلل  �صلى  حممد  بالنبي  تعلقه 
يف  عنه  عرب  الذي  و�صلم  عليه 

كتابه.
تعود  موؤرخة  بطاقة  على  وكتب 
التي  الن�رص  �صورة   1857 لعام 
امل�صلمني  غري  حتول  اإىل  ت�صري 

النا�ص  »وراأيت  االإ�صلم  اإىل 
اأفواجا«،  اهلل  دين  يف  يدخلون 
اخللفي  اجلزء  يحتوي  بينما 
يد  خط  على  البطاقة  هذه  من 
االإجنليزية  باللغة  اآخر  �صخ�ص 
باأنها  ال�صورة  تعريف  يف  يخطئ 
و�صع  على  وي�صهد  الرب  �صلة 

عمر كم�صيحي جيد.
بن  لعمر  الذاتية  ال�صرية  ويف 
للنبي  نبوية  �صعيد، توجد مدائح 
و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  حممد 
امل�صيح  الأو�صاف  باالإ�صافة 
ي�صتخدمها  التي  »�صيدنا«  با�صم 
واحرتاما  تقديرا  امل�صلمون 
بتاأليه  تفيد  ال  ولكنها  للأنبياء، 
امل�صيح وال ميكن اأن تفيد معنى 
وحتى  ال�صياق،  هذا  يف  »الرب« 
للنعمة  كجالب  امل�صيح  و�صف 
اإجنيل  اإىل  اإ�صارة  يف  واحلقيقة 
خمالفة  تعد  ال   14  :1 يوحنا 

ملفهوم امل�صيح يف االإ�صلم.
عمر  ظروف  اإىل  وبالنظر 
»بني  عبدا  وحياته  وا�صرتقاقه 
امل�صيحيني« وما ي�صمله ذلك من 
اإمكانية ال�صغط عليه ومقاي�صته 
من اأجل حريته التي جاءت فقط 
ميكن  امل�صيحية،  اإىل  حتوله  مع 
حتت  جاء  قد  حتوله  اإن  القول 
كما  م�صلما  ظل  لكنه  االإكراه، 

توحي مذكراته.

ثقافةاخلمي�ض 02   ماي  2019  املوافـق  ل27 �سعبان 1440هـ 16

رئي�ض املجل�ض الأعلى للغة العربية،�سالح بلعيد

االنتهاء من اإجناز م�صروع املعجم التاريخي للغة العربية يف اأفاق 2027
اأعلن رئي�ص املجل�ص االأعلى للغة العربية 
اأنه  بوهران  اأم�ص   اأول  بلعيد،  ،�صالح 
�صيتم االنتهاء من اإجناز م�رصوع املعجم 

التاريخي للغة العربية يف اأفاق 2027.
حما�رصة  تن�صيطه  لدى  بلعيد  وقال 
البحث  بهذا امل�رصوع، مبركز  للتعريف 
يف االأنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية 
يتم  الذي  امل�رصوع  هذا  اأن  بوهران، 
برعاية تقنية من طرف اجلزائر ورعاية 
علمية من م�رص ورعاية مالية من اإمارة 
العربية املتحدة( و  )االإمارات  ال�صارقة 
�صنة  اأواخر  يف  جت�صيده  يف  �رصع  الذي 
2016، »�صيتم تقدمي الن�صخة التجريبية 
اأن  )2023( على  �صنوات   5 له يف ظرف 

ب�صكل  امل�رصوع  اإجناز  من  االنتهاء  يتم 
نهائي يف اأفاق 2027«.

الذي  امل�رصوع  اإجناز  يف  وي�صارك 
اللغوية  املجامع  احتاد  عليه  ي�رصف 
باحثا   30 مب�رص  العربية  والعلمية 
امل�صدر،  ذات  وفق  خمت�صا،  جزائريا 
يوؤرخ  الذي  املعجم  اأن  اأو�صح  الذي 
اللغات  مع  متا�صيا  ياأتي  العربية  للغة 
اإجناز معاجمها  التي عملت على  احلية 
اك�صفورد  معجم  غرار  على  التاريخية 
للغة االجنليزية واملعجم التاريخي للغة 

الفرن�صية.
ومن املقرر اأن يتم اإعداد هذا املعجم 
فيه عدد  ي�صارك  الذي  نوعه  االأول من 

جملدات  �صكل  يف  العربية  الدول  من 
م�صغوطة،  واأقرا�ص  مطبوعة  ورقية 
اإ�صافة اإىل توفريه من خلل من�صات عرب 
الرقمية. و�صيكون هذا املعجم  ال�صبكة 
العربية  اللغة  تطور  يف  يبحث  الذي 
الثالث  )القرن  اجلاهلي  الع�رص  منذ 
ديوان  مبثابة  اليوم  اإىل  امليلد(  بعد 
وتطورها  العربية  اللغة  مفردات  يجمع 
للكلمات وتدقيق  الدقيق  التحديد  وكذا 
بالرت�صيخ  وي�صمح  العربية  اللغة  قواعد 

العلمي للغة العربية، كما اأ�صري اإليه.
»مليري  ي�صمل  الذي  املعجم  وهذا 
كل  يف  الباحثني  �صي�صاعد  الكلمات« 
االخت�صا�صات يف »اإجناز اأبحاثهم ب�صكل 

املدر�صية  املعاجم  تدقيق  وكذا  دقيق 
متخ�ص�صة  معاجم  لو�صع  مادة  ويكون 
تاريخية  ق�صايا  بحل  �صي�صمح  كما 

وتربوية«، وفق ذات امل�صدر.
وقد دعا �صالح بلعيد الباحثني بجامعات 
هذا  اإجناز  يف  امل�صاهمة  اإىل  وهران 
وكذا  االإن�صاين،  احل�صاري  امل�رصوع 
امل�صاعدة على حتقيق اأهداف املجل�ص 
االأعلى للغة العربية واملتمثلة يف العمل 
وتعميم  العربية  اللغة  ازدهار  على 
ا�صتعمالها يف العلوم والتكنولوجية وكذا 
اللغة  اإىل  العلمية  امل�صطلحات  ترجمة 

العربية. 
 ق.ث
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الدكتور مولود عومير يوؤكد :

»�ملثقف �جلز�ئري �أحد 
�شناع �حلر�ك �ل�شعبي«

اأكد الدكتور مولود عومير املتخ�ش�س يف تاريخ الأفكار ،  خالل م�شاركته يف العدد الأخري  من مو�شم 
برنامج املقهى الأدبي » �شجالت ومعنى » لالإذاعة الثقافية اأن املثقف كان دائما موجودا يوؤدي م�شوؤوليته 

ب�شناعة الأفكار والراأي م�شريا اأن املثقف هو اأحد �شناع احلراك ال�شعبي لكونه يحمل �شعارات ومعامل 
للم�شتقبل وكانت الطبقة الو�شطى من طالب وكتاب هي التي كانت موجودة يف اجلمعة الأوىل لـ 22 

فيفري 2019 ، وعلى هذا الأ�شا�س  فلقد اأ�شاد عومير  ب�شلمية احلراك و�شموده وا�شتمراريته  حلد الآن 
وهذا ما تفاجئ له  اجلميع  وعليه فاحلراك ال�شعبي هو �شكل من اأ�شكال املقاومة الراف�س لواقع �شيا�شي 

واجتماعي وثقايف باعتبار املثقف هو �شكل من اأ�شكال الدولة.

حكيم مالك  

الثقافة ل ت�شنعها 
وزارات

عومير  قال    ال�سياق  ذات  ويف 
الدكتوراه  �سهادة  على  احلا�سل 
جامعة  من  املعا�رص  التاريخ  يف 
باري�س )1998( اأن  م�سوؤولية ومهمة 
الوعي   خلق  يف  تكمن  املثقف 
واالجتماعي  والفكري  ال�سيا�سي  
كما  احلا�رص،  مب�سكالت  ووعي 
اأنه ي�سع اأمال وطموحات  واأحالم 
احلا�رص  يعي�س  لكي  ال�سعب  لهذا 
الثقافة  اأن  ،مو�سحا  وامل�ستقبل 
فالثقافة  وزارات   ت�سنعها  ال 
ت�سنعها اجلمعيات  والنوادي واالآن 
احلراك  هذا  ينجح  اأن  اأردنا  اإذا 
حراك  يرافقه  اأن  البد  ال�سعبي 
 ، �سينحرف  واإال  وثقايف  فكري 
م�سريا اأن احلراك يحتاج اإىل اأفكار 
احلراك    هذا  �سنحول  وبوا�سطتها 
اإىل حركة تغيريية حقيقية ت�سنع لنا 
امل�ستقبل واإال �سنبقى يف املا�سي 
ونبقى يف احلا�رص وال نتقدم كثريا  
ولكن  احلركة   كرثة  املهم  ولي�س 
ال�سحيحة  امل�سارات  حتديد  يف 
احلراك  هذا  نحوها   ي�سري  التي 
�سيعيدنا  اآخر  م�سارا  �سناأخذ  واإال 
اإىل نقطة البداية ، معتربا اأن هذه 
ال�سحيح  الطريق  يف  هي  الندوة 
»مقاربات  كتاب  �ساحب  داعيا   ،
واال�ستغراب«  اال�ست�رصاق  يف 
اإىل   التلفزيونية  القنوات  من 
مماثلة  ندوات  تنظيم  �رصورة 
االجتماع  وعامل  الفيل�سوف  جتمع 
مبناق�سة  ت�سمح  والتي  واالأديب 

هذه املوا�سيع.  

» املثقف ما بعد احلراك« 
يف الواجهة

 ولقد مت ت�سليط ال�سوء   يف هذا 
مو�سوع  عن   باحلديث  الربنامج  
» املثقف ما بعد احلراك« والذي 
عرف م�ساركة نخبة من املثقفني 
و االإعالميني اجلزائريني  كالكاتب 
واملرتجم حممد �ساري واالإعالمي  
يو�سف �سنيتي  الذين حتدثوا  عن 
التحوالت  دور املثقف يف  و  مهام 
التي  وال�سيا�سية  االجتماعية 
جزائر  اأي  و  اجلزائر  تعي�سها 
تتمناها النخبة املثقفة وكان هذا 
م�سعودي  عي�سى  الثقايف  باملركز 
باجلزائر  اجلزائرية  لالإذاعة 

العا�سمة.

الكاتب واملرتجم 

حممد �شاري : ال�شباب 
اجلزائري ك�شر جدار 

اخلوف

واملرتجم  الكاتب  اأكد  ولقد   
يخ�س  فيما  �ساري،  حممد 
ت�سهده  الذي  ال�سعبي  احلراك 
 ،  2019 فيفري   22 منذ  اجلزائر 
والعديد  املثقف  على  ينبغي  اأنه 
ال�رصائح االجتماعية واملهنية  من 
لها  ينبغي  النخبة  اإىل  تنتمي  التي 
اأمام  و�سدق   بخ�سوع  تنحني  اأن 
هذا ال�سباب اجلزائري  الذي ك�رص 
جدار اخلوف ، وخوف التظاهر و 
ولقد  ال�سارع   اإىل  اخلروج  خوف 
�رصيحة  ال�سباب  هذا  �سمن  كان 
كبرية من النخب مبا فيها �رصيحة 
مغلوطة  اجلامعيني  االأ�ساتذة 
يف  فنحن  وتقييمه  تقديره  يف 
اجلامعة  فمنهم من يظن اأن هوؤالء 
�سيا�سيا  وعيا  ميلكون  ال  ال�سباب 
االجتماعية  بال�سوؤون  يهتمون  وال 
معتقدين  واالقت�سادية  وال�سيا�سية 
مبظهرهم  فقط  يعتمون  اأنهم 
ت�رصيحات  م�ستوى  على  اخلارجي 
ال�سعر  واللبا�س،  موؤكدا  �ساري اأن 
اأغلبية الطلبة اجلامعيني ال يهتمون 
بالدرو�س ب�سكل كبري  فغالبيتهم ال 
يح�رصون املحا�رصات ولهذا  كنا 
ال�سباب هو منف�سل  اأن هذا  نقول 
عن ما يجري يف املجتمع ، وهذا 
راجع الأن اجلامعة لي�س لديها خمابر 
وال�سباب  املجتمع   لدرا�سة  جيدة 
ال�سو�سيوجليا  كمعاهد  اجلزائري  
من  وغريها  النف�س  علم  ومعاهد 
املعاهد االأخرى  وبالتايل ف�سبكة 
التوا�سل االجتماعي لها ف�سل كبري 
الكبرية  ال�رصيحة  جمعت  لكونها  
نف�سه  ميوقع  وجعلته  ال�سباب  من 
�سمن احلراك العاملي ويعرف ما 
نعرب  كما  يعرب  ال  اأنه  رغم  يحدث 
نحن بطريقة منهجية واأكادميية ، 
ينق�سه وما يريده  واإمنا يعرف ما 
الطلبة  اهتمام  عدم  اإىل  مرجعا   ،
بالدرو�س  يف اجلامعات اجلزائرية 
لل�سهادات  قيمة  لعدم وجود  راجع 
معرتفا  البطالة  اإىل  توؤدي  التي 
يف  تقدميها  يتم  التي  املعرفة  اأن 
معرفة  هي  اجلزائرية  اجلامعات 
 ، التطور اجلديد  ت�ساير  قدمية ال 
ولذلك فالطالب اجلامعي اأدرك اأن 
هذه املعرفة ال ت�ساعده يف حياته 
ال�سهادة  اأعطته  واإن  حتى  اليومية 

   .

النتفا�شة ال�شعبية 
كانت مفاجاأة وحدثت يف 

الوقت املنا�شب

االنتفا�سة  اأن   �ساري  وو�سف 
اعتربناها  زاوية  من  ال�سعبية  
ال�سعب  اأنزلت  الأنها  مفاجاأة 
وك�رصت  ال�سارع  اإىل  اجلزائري 
  10 حوايل  ومنذ   ، اخلوف  جدار 
وهذا  غا�سب  ال�سعب  �سنوات 
النا�س يف  ظاهر من خالل متلمل 
املقاهي  فهم كانوا دائما يعربون 
عن رف�سهم لهذا الواقع بكل حرية 
اأن  معتربا    ، الالزمة  وبالكلمات 
الوقت  يف  حدث  ال�سعبي  احلراك 
التي  الكربى  وميزته  املنا�سب 
نرددها  وهي  الطابع ال�سلمي لكي 
ال توقع اجلزائر يف عنف وفو�سى 
، ولقد عا�ست اجلزائر  يف ال�سابق 
اأن جزائر  م�سيفا   ، الفو�سى  هذه 
تكون  لن  بعد 22 فيفري 2019  ما 
االأقل  على  التاريخ  هذا  قبل  اأبدا 
التعبري  حرية  وهي  م�ستويني  على 
واخلا�سة  العامة  الو�سائل  يف 
اجلرائد  ويف  الب�رصية  وال�سمعية 
التعبري  حرية  الأن   ، وغريها 
وجود  مع   ، ال�سارع  يف  موجودة 
مهمة  وهي  التظاهر  يف  حرية 
جدا ، مو�سحا اأنه البد من حتقق 
اجلزائرية   العدالة  ا�ستقاللية 
فالقا�سي اجلزائري يف امل�ستقبل 
ووفق  �سمريه  وفق  يحكم  �سوف 
املكاملات  اأن  واأظن  القانون 
الأنه  كبري  ب�سكل  �ستقل  الفوقية 
احتجاج   هناك  اأخرى   جهة  من 
وتكون  القانون  تطبق  ال�سلطة  الأن 
يف  حرية  هناك  اأن  كما  عادلة  
باحلقوق  املطالبة  ويف  االحتجاج 

.

ال�شعارات املرفوعة يف 
احلراك ظاهرة �شحية 

يف  املرفوعة  ال�سعارات  وعن 
حممد  قال  ال�سعبي،  احلراك 
احلرية  يتم  عندما  اأنه  �ساري 
واجلميع  يبدعون  فاإنهم  لالأفراد 
فال�سيء  الإبداعاتهم  ينده�س 
املالحظ هو كتابة  هذه ال�سعارات 
  ، العربية  فيها  اجلزائرية  باللغة 
الفرن�سية واإىل غري ذلك  وحقيقة 
هي تعرب عن مطالب كثرية وتوجد 
امل�ساكل  عن   �سعارات  اأي�سا 
يكتب  فالبع�س  للفرد  اخلا�سة 
االآخر  والبع�س  �سيا�سية  �سعارات 
م�سريا  اقت�سادية   �سعارات  يكتب 
ظاهرة  هي  ال�سعارات  هذه  اأن 
احلرية  منح   من  والبد  �سحية  
لالأفراد ليعربوا وير�سموا،  مقدما 
مثاال بارزا عن الفنانني الت�سكيليني 
لوحات  ر�سم  يف  اأبدعوا  الذين 

فلقد  وعليه   ، احلراك  يف  رائعة  
بطريقة  التعبري  من  هوؤالء  متكن 
عن  وهزلية  وكاريكاتورية  فنية 
فعندما  وبالتايل  ما هو  موجود،  
منظم  فهو  احلراك  عن  نتحدث 
ال  ولهذا  االأفقي  امل�ستوى  على 
جمتمع  م�رصوع  مناق�سة  تظهر 
الذي يكون على املدى املتو�سط 
مازلنا  ونحن  البعيد،  واملدى 
نناق�س م�ساألة ال�سلطة  وما هو اآين  
الد�ستور  حول  النقا�س  كرث  ولهذا 
وم�سائل كثرية ، موؤكدا اأن النقا�س 
الذي يتحدث عن  »م�رصوع جمتمع« 
الذي نريده بكل تفا�سيله ، وماهي 
االأنظمة ال�سيا�سية املوجودة حاليا 
يف العامل ؟ من راأ�سمالية اجتماعية 
وما   ، دميقراطية  راأ�سمالية  اإىل 
هذه  داخل   االإ�سالمي  البعد  هو 
دور   ماهو  و    ، املجتمعات؟ 
الدولة   الدين عن  ، ف�سل  الالئكية 
بعد  تاأتي  والتي  ذلك   غري  اإىل 
انتخاب  ويتم  ال�سلطة   ا�ستقرار 
فحينئذ   جديد  جمهورية  رئي�س 
وهنا  يتدخل  اأن  للمثقف  ميكن 

يكون النقا�س احلقيقي .

الإعالمي يو�شف �شنيتي 
: »احلراك ال�شعبي حرر 

كل اجلزائريني«

�سنيتي  يو�سف  االإعالمي  واأ�ساء   
االإعالمية  املنتديات  بع�س  على 
 ، الوعي  لتزييف  حماولة  اأنها 
بداأ  الكبري  ال�سعبي  فاحلراك 
الـ 22  ر�سميا واإعالميا ورمزيا يف 
فيفري املا�سي ولكن احلراك على  
املتمردة  الفردية  النزعة  م�ستوى 
بداأت  للو�سع  الناقدة  الراف�سة 
قبل هذا التاريخ وبالتايل فاحلراك 
حرر اجلزائريني جميعهم مبختلف 
ولكن  واملهنية  العمرية  فئاتهم 
على  م�ستميت  اليومي  الن�سال 
جميع امل�ستويات موجود ، موؤكدا 
اأن احلراك جتاوز اجلميع  وجتاوز 
 ، ذلك  اإىل  وما  والنخب  املثقفني 
خرجوا  الذين  ال�سباب  اأن  موؤكدا 
اأغلبيتهم  ال�سارع   التظاهر يف  اإىل 
وحماميني   وق�ساة  جامعيني  طلبة 
وبالتايل فال ميكن  اإق�ساء  هوؤالء 
الأنهم  جزء من روافد هذا  احلراك 
برمزيته  تقام   كانت  والتي  الكبري 
كل يوم  جمعة و التي جمعت فئات 
وال�سعراء  كالكتاب  اأخرى  عمرية 
هذا  �سمن  كانوا  واملثقفني 
احلراك  الذي مل يتجاوز اأحدا بل 
حرر جميع ال�سعب اجلزائري  وهو 
تعبري عن  اأمة وجمتمع  حترك بعد 
هاج�س  فوبيا اخلوف من الع�رصية 

ال�سوداء ، واأ�سار �سنيتي اأن احلراك 
اإىل ن�سابها من حيث  اأعاد االأمور 
يف  هي  والتي  ال�سعبية  املطالب 
اإن�سانية   ملبادئ  مطالب  اجلوهر 
االآن   اإىل   1964 منذ  د�ساتري  ويف 
فيه  كان  اأنه  وقع  الذي  االنحراف 
والتداول  كالدميقراطية  واجهة 
كواجهة والتعددية ال�سيا�سية اأي�سا 
االإعالمية  والتعددية  كواجهة 
اجلوهر  يف  ولكن  التعبري  وحرية 
من  ويحد  وت�سلطي  قمعي  نظام 
درجة  اأق�سى  اإىل  التعبري  حرية 
ونظام يرف�س املثقف منذ الثورة 
اال�ستقالل  بعد  حتى  بت�سفيته 
ثمن  دفعوا  املثقفني  من  والكثري 
واملو�سوعية  النقدية   النزعة 
مربزا   حتدث  كانت  التي  لالأ�سياء 
اأن هناك مواقف م�سيئة للمثقفني  
حياتها  ثمن  دفع  من  فمنهم 
ومنهم من هجروا اإىل اخلارج  مع 
تعري�س البع�س منهم اإىل التهمي�س 
واالإق�ساء رغم كفاءتهم لكنهم كانوا 
يف زوايا العتمة ممنوعني حتى من 
اإلقاء حما�رصة يف املجتمع  املدين 

ويف مكان اآخر .       

»لبد من انتهاج �شيا�شة 
ثقافية جديدة تتحقق 
بانتخاب جمل�س وطني 

للثقافة والفنون«

وفيما يخ�س انتهاج �سيا�سة ثقافية 
يو�سف  االإعالمي  اأو�سح   ، جديدة 
�سنيتي  اأن هذا  يتم عرب االن�سجام 
مع روح احلراك ال�سعبي  وبالتايل 
ثقافة  وزير  اإىل  نحتاج  ال  فنحن 
واأهم �سيء اأن نقوم بتعيني جمل�س 
ويكون  والفنون  للثقافة  وطني 
�ست�سمح   اخلطوة   ،فهذه  منتخبا 
بطريقة  ممثلينا  باختيار  لنا 
دميقراطية وهنا ي�ستوي حال البلد 
املثقفني  وعلى  القطاعات  كل  يف 
نف�س  ينتهجوا  اأن  واالإعالميني 
الق�ساة،  انتهجه  الذي  الطريق 
جمل�س  هناك  يكون  فلما  وبالتايل 
وطني منتخب تكون امليزانية من 
�رصوط  بدفرت  احلكومة  طرف 
معني، مما ي�سمح الأي مبدع  لديه 
فني   عر�س  اأو  فيلم  اأو  م�رصحية 
يحتاجها  التي  امليزانية  ياأخذ 
غري  معايري  وبدون  حماباة  بدون 
اأهم �سيء  ،وهذا  املعايري املهنية 
وجود  معناه  وزير  من�سب  ووجود 
اإبداعي  �ساأن  لت�سيري  بريوقراطية 
وفكري  وال يت�سور البع�س اأنه عند 
اجلزائر  يف  مثقف  اأح�سن  جلب 
يكون  اأن  يعني  ال  وزيرا  ين�سب 

وزيرا جيدا موؤكدا اأن هناك الكثري 
يف  منا�سب  تقلدوا  املثقفني   من 
يف  كوزراء  الوزارات   من  العديد 
اأ�سواأ  كانوا  ولكنهم  االت�سال  وزارة 
وامل�ستغلني  القطاع  على  يكون  ما 
تنتقل  اأن  فينبغي  وبالتايل  فيه 
ال�سلطة الفعلية من منطق ال�سلطة 

اإىل منطق الدولة .    

الروائي والإعالمي 
اإ�شماعيل يربير:« 

اجلمهور واملتلقي �شاهما 
يف حترير املثقف«

 وقدم الروائي واالإعالمي اإ�سماعيل 
اأفعال  لردود  �ساملة  قراءة  يربير 
احلراك  اجلزائريني جتاه  املثقفني 
ال�سعبي منذ بدايته م�سريا اأن كانت  
بدايات فعل حذرة  وعليه فم�سافة 
احلذر والتاأمل مطلوبة لدى املثقف 
لها  لي�س  االأفعال  ردود  بع�س  لكن 
عالقة مب�سافة تاأملية معرفية بقدر 
امل�سارات  برت�سد  عالقة  الها  ما 
وبالتايل    ، املاآالت  وانتظار 
فاملثقفني يف اجلزائر م�سنفني  اإىل 
موؤكدا   ، اأوجه  وعدة  تيارات  عدة 
علم  يف  اجلزائريني  الباحثني  اأن  
مبقاربة  ولو  يكتبوا  مل  االجتماع 
اأولية حول  احلراك  وعن  �سغرية  
نف�س   ، يريد  ماذا  املجتمع  هذا 
ال�سيء  بالن�سبة للخرباء ال�سيا�سيني  
�سئمنا  الذين  واال�سرتاتيجيني 
التلفزيونية  القنوات  على  وجوههم 
متاما   �سمتوا  واالآن  الردايو  وعرب 
وان�سحبوا من امل�سهد ،فلقد �سنف  
�ساحب رواية »موىل احلرية » الكثري 
من النا�س �سمن » احلرمي املعريف 
اأو » احلرمي ال�سيا�سي »   �سمتوا   «
احلراك  فهذا  وعليه   ، متاما  االآن 
اأعتقد  اأنني  مع  �سيا�سيا  يقراأ  كله 
ال  ال�سارع  يف  هم  الذين  اأغلب  اأن 
يريدون  هم   ، ال�سيا�سة  يريدون 
م�رصوع جمتمع ، فهم لديهم تطلعات 
ال�سيا�سي  التطلع  بخالف  اأخرى 
التعبري   وحرية  الدميقراطية  كتحقق 
التي  ال�سلطة  يف  اأنف�سهم  ويرون 
قيم  �سلم  هناك  اأن  ،مربزا  ينتخبونها 
ونتحدث  �سنة   30 حوايل  منذ  تك�رص 
ب�رصعة   ومتغرية  متداخلة  عن معايري 
معتربا   ، االآن  اإىل  اال�ستقالل  منذ 
املواطن  من  جزء  هو  املثقف  اأن 
هو  واملتلقي  واجلمهور  اجلزائري  
وهذا   املثقف  حترير  يف  �ساهم  من 
يتحقق عرب وجود جمتمع واعي يوؤمن 
�سيتحرر  اأكيد  والتلقي  بالثقافة 
اأن يوفر قوت  باإمكانه  املثقف الأنه 

يومه وي�ستقل ماديا عن ال�سلطة .
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 توقف عن تناول الأطعمة 

ال�صريعة
لكي تهيئ نف�صك لل�صيام، يجب عليك الإقالع عن بع�ض ما يتعلق 

بوجباتك من ارتباطات �رشطية زمانية اأو مكانية، فاإذا كانت 
ال�صاعة الواحدة ظهًرا هي موعد جتمع زمالء العمل من اأجل 

طلب وجبة �رشيعة من اأحد املطاعم املجاورة، فمن اجليد 
اأن تبداأ يف حتجيم هذه العادة قبل رم�صان. بل من الأف�صل اأن 
يحل حملها بع�ض الفاكهة اأو اخل�رشوات الطازجة اأو الوجبات 

اخلفيفة املعدة منزلًيا، والتي �صتكون حتًما اأقل يف ال�صعرات 
احلرارية من كل الأطعمة ال�رشيعة والتي دوًما ما حتتوى على 

كميات هائلة من الدهون امل�صبعة.

ن وجبتك كل العنا�صر  ِمّ �صَ
الغذائية

كل وجبة من وجباتك الرئي�صية يجب اأن حتتوي على بروتني 
ون�صويات وخ�رشوات، ول تقلق ب�صاأن الدهون فهي �صتت�صلل 

حتًما اإىل ج�صمك عرب باقي املكونات، فقط احر�ض على اختيار 
نوعيات الأطعمة ذات الدهون اجليدة غري امل�صبعة مثل ال�صمك 

والأفوكادو، وابتعد قدر الإمكان عن الدهون امل�صافة والتي 
عادة ما تكون دهوًنا م�صبعة يرتبط الإفراط يف تناولها ارتباًطا 

وثيًقا بقائمة طويلة من اأمرا�ض القلب وت�صلب ال�رشايني.

عدل طريقة طهي وحت�صري 
الأطعمة

ال�صنف الواحد قد يكون �صحًيا بطريقة وغري �صحي بطريقة 
اأخرى، فمثاًل البطاط�ض املقلية يف الزيت الغزير مع�صوقة لدى 

الكثريين، ومبجرد طهوها يف الفرن تتخل�ض من �رشرها وتتحقق 
فائدتها، بل وقد ميكنك اإ�صافة نكهات اأخرى يف الفرن مثل 

الزعرت والريحان ل ميكن اإ�صافتها يف زيت القلي، وق�ض على 
ذلك كل املقليات تقريبًا مثل الدجاج والأ�صماك واملقبالت 

العربية.

ام�صغ طعامك جيًدا
وهي عادة ينبغي األ ترتبط برم�صان فقط دوًنا عن غريه، لكن 

لعل التذكري بها له اأهميته هنا عندما تلتقي مائدة عامرة ببطن 
جائع. فجزء من ه�صم الطعام يحدث يف الفم، لي�ض فقط 

بطحنه وحتويله لقوام منا�صب للبلع، لكن لعاب الفم يحتوى على 
بع�ض الإنزميات على راأ�صها اإنزمي التيالني )اأو الأميليز(، وهو 

اإنزمي ها�صم للن�صويات ي�صهل كثرًيا من عمل املعدة والأمعاء يف 
ه�صم الطعام مقلاًل بذلك من م�صاكل اله�صم والقولون ال�صهرية.

انتظم يف ممار�صة الريا�صة
ب�صبب العادات غري ال�صليمة يف النوم والتغذية، نحظى بنهار 
رم�صاين ُمرهق وليال رم�صانية ُمثقلة، فحتى الريا�صيني منا 

قد يتوقفون عن ممار�صة الريا�صة متاًما يف رم�صان، رغم اأن 
الريا�صة ل تعني بال�رشورة رفع الأثقال، بل اإن دقائق من امل�صي 
املنتظم بعد الإفطار قد توؤدي الغر�ض. ن�صف �صاعة من امل�صي 

يف كل اأو معظم اأيام الأ�صبوع متنح قلبك ال�صالمة، وعظامك 
القوة، و�صغطك الن�صباط، ونومك ال�صتقرار.

 اهتم بال�صوائل كًما ونوًعا
لن جتد �صببًا لت�رشب املاء اأقوى من 
اأن قرابة ثلثي ج�صدك يتكون منه، 
قد  املزدحمة  الأيام  و�صط  لكن 
تن�صى حتى اإح�صا�صك بالعط�ض، اأو 
ل ت�صتجيب له بالقدر الكايف، حتى 
اأن البع�ض يلجاأ لتطبيقات هاتفية 
لآخر،  اآن  من  املاء  ب�رشب  تذكره 
ول باأ�ض من هذا باعتباره مرحلة 
تدريبية على اأن ت�صتهدف من ذلك 
احتياجات  مع  توا�صلك  تنمي  اأن 
املاء  كميات  تتابع  فال  ج�صمك، 
ي�صبح  بل  فح�صب،  امل�صتهلكة 
والعط�ض  الرتواء  هو  موؤ�رشك 
البول  للون  املتابعة  بع�ض  مع 
ورائحته، فاملتوقع من ج�صمك يف 
حال ح�صوله على كفايته من املاء 
البول بلون فاحت ورائحة  اأن يخرج 
غري نفاذة. واأج�صامنا حت�صل على 
جزء من ح�صتها من ال�صوائل عن 
اخل�رشوات  مثل  الأطعمة  طريق 

كل  من  كذلك  الطازجة،  والفاكهة 
يومًيا  تتناولها  التي  امل�رشوبات 
اأن  حاول  لكن  فقط،  املاء  ولي�ض 
فتذكر  بعناية،  م�رشوباتك  تختار 
من  اأف�صل  الطازجة  الع�صائر  اأن 
الع�صائر  اأو  الغازية  امل�رشوبات 
ع�رشات  جتد  ل  حتى  املعلبة 
اإىل  تتحول  احلرارية  ال�صعرات 

دهون يف اأماكن غري مرحب بها.
الأزلية  فالن�صيحة  اأما يف رم�صان 
من  كاملة  لرتات  تقحم  األ  هي 
اإىل ج�صمك فور انطالق  ال�صوائل 
مدفع الإفطار، بل اأن تق�صم الكمية 
على مدار �صاعات الإفطار، فتبداأ 
وترتك  الدافئ  باحل�صاء  مثاًل 
املحالة  الرم�صانية  الع�صائر 
نهاية  يف  ال�صكر  من  بالكثري 
املائدة؛ لت�صل اإليها يدك فقط يف 
الوجبة فال جتد نف�صك قد  نهاية 

اأفرغت جالونات جرعة واحدة.

 احظ ب�صاعات نوم كافية

واحدة من معجزات اجل�شم الب�شري هي النوم، ميكننا اأن نخط 

كتًبا عظيمة يف و�شف ما يحدث جل�شمك عندما يح�شل على 

كفايته من النوم يف مواعيده املنا�شبة، فحافظ على مواعيد مبكرة 

للنوم يف اأيامك العادية حتى تتمكن من اال�شتمرار عليها يف 

رم�شان وما بعده، فال داعي لال�شتيقاظ امل�شتمر من االإفطار وحتى 

ال�شحور، بل اح�شل على ق�شط من النوم ثم ا�شتيقظ قبل الفجر 

لل�شحور ثم ال�شالة.

قلل من تناول املنبهات وال�صكر الأبي�ض

ابتعد عن ملح الطعام والأغذية املعلبة

اأن ندرج ال�صكر الأبي�ض  نعم، ميكن 
مثل  املنبهات  مع  البند  نف�ض  يف 
ال�رشيعة  والقهوة  والقهوة  ال�صاي 
اأولها  اأ�صباب.  لعدة  الغازية  والكول 
امل�رشوبات  هذه  تناول  ارتباط  هو 
اأن  له  �صاحمة  الأبي�ض،  بال�صكر 
جالبًا  الغذائي  نظامك  اإىل  يت�صلل 
احلرارية  ال�صعرات  من  الكثري  معه 
غري امللحوظة. ثانيها هو اأن لل�صكر 
التي  الأ�رشار  من  الكثري  الأبي�ض 
املمنوعات  قائمة  يت�صدر  جتعله 

الغذائية لدى الكثري من الأطباء.
جميًعا  عالقتهم  هو  وثالثها 
من  ال�صكر  يزيد  فكما  بالعط�ض، 
الكافيني  يزيد  بالعط�ض،  اإح�صا�صك 
فقد  اأي  للبول،  ج�صمك  اإدرار  من 
اأكرث لل�صوائل، وهذا اآخر ما حتتاجه 
م�رشوبك  ت�صع  فال  رم�صان،  يف 

لكن  مثاًل،  ال�صحور  وقت  يف  املنبه 
الإفطار  بعد  فاجعله  الأمر  لزم  اإن 
يف  العتدال  فاإن  وكالعادة  بقليل، 

الكميات هو �رش توازن اأي معادلة.
التاأثري  فهو  الأ�صباب  هذه  رابع  اأما 
الذي  الأبي�ض،  لل�صكر  الإدماين 
طلبه  يف  وت�صعى  تعتاده  يجعلك 
ج�صمك  يعتاد  مثلما  بال�صبط 
النيكوتني والكافيني وغريها، كما اأن 

ا. له اأعرا�صه الن�صحابية اأي�صً
معروًفا  جل�صدك  ت�صدى  ل  فلم 
ال�صكر  الإقالع عن  على  تتمرن  باأن 
احلد  كذلك  رم�صان؟  قبل  الأبي�ض 
تدريجًيا  املنبهة  امل�رشوبات  من 
ولعلها  ال�صيام  ل�صاعات  ا�صتعداًدا 
من  متكنك  عادة  اإىل  تتحول 
دون  وتركيزك  بن�صاطك  الحتفاظ 

العتماد على م�رشوبات خارجية.

ملح الطعام عبارة كلوريد ال�صوديوم، ويقرتن 
ارتفاع ن�صبة ال�صوديوم يف اجل�صم اقرتاًنا 
وثيًقا ب�صغط الدم املرتفع وما يتبعه من 

اأمرا�ض القلب، وتو�صي »جمعية القلب 
الأمريكية« اأن يكون متو�صط ا�صتهالك الفرد 
حوايل 1500 مللي جرام من ال�صوديوم يومًيا، 
مبا يعادل اأقل من ملعقة �صغرية تقريبًا، واأل 

يزيد باأي حال من الأحوال عن 2300 مللي 
جرام. الالفت يف الأمر هو اأن كميات كافية 

من ال�صوديوم ت�صل اإىل اجل�صم عرب الكثري من 
الأطعمة املتوازنة يومًيا، يف حني اأن الكميات 
الأكرب والأ�صد خطورة تت�صلل اإىل ج�صدك عن 
طريق الأطعمة املعلبة واملحفوظة اأكرث من 
ذرات امللح الإ�صافية على طبقك، فلم تعد 
التو�صيات تكتفي بالإقالل من ملح الطعام 

قدر الإماكن، بل �صارت ت�صدد على احلد من 
الأطعمة املعلبة ملا حتتويه من ن�صب عالية 

من ال�صوديوم، ناهيك عن املخلالت التي 
تعترب طبًقا هاًما يف مائدة رم�صان.

و�صحب امللح من الطعام ل يعني بال�رشورة 
تركه عدمي الطعم، بل اإنه يفتح الباب 

ل�صتخدام اإ�صافات اأخرى تعزز النكهة مثل 
التوابل والليمون.
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�أهاًل رم�سان ... �سهر �خلري و�لتغيري

اهلل  اأخت�صه  �صهر  اخلري،  ب�صهر  اأهاًل 
بف�صائل عظيمة ومكارم جليلة، فهو كنز 
املوىل  قال  ال�صالكني،  ومطية  املتقيني، 
اَن الَِّذي اأُنِْزَل ِفيِه  عز وجل: )) �َصْهُر َرَم�صَ
الُْهَدى  ِمَن  َوبَِيّنَاٍت  ِللنَّا�ِس  ُهدًى  الُْقْراآُن 

َوالُْفْرَقاِن ((.
�صهر اأخت�صه اهلل بتنزل الرحمات والربكات 
النبي  يقول  وال�صماوات،  الأر�س  رب  من 
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�صلم: )) اأَتَاُكْم 
ُ َعَزّ َوَجَلّ  اُن �َصْهٌر ُمبَاَرٌك، َفَر�َس اهلَلّ َرَم�صَ
َماِء،  ال�َصّ اأَبَْواُب  ِفيِه  تُْفتَُح  يَاَمُه،  �صِ َعلَيُْكْم 
ِحيِم، َوتَُغُلّ ِفيِه َمَرَدةُ  َوتُْغلَُق ِفيِه اأَبَْواُب اْلَ
ِ ِفيِه لَيْلٌَة َخرْيٌ ِمْن اأَلِْف �َصْهٍر،  يَاِطنِي، هلِلَّ ال�َصّ

َمْن ُحِرَم َخرْيََها َفَقْد ُحِرَم ((.
بنعمة  بلغنا �صهر رم�صان  اأن  فاحلمد هلل 
منه وف�صل، ونحن يف �صحة وعافية واأمن 

واإميان، فهو اأهل احلمد والف�صل.
كبقية  لي�س  فهالله  هالله،  بروؤية  فرحنا 
بربكته  عم  وبركة،  خري  هالل  الأهلة، 
روح  النفو�س  يف  ون�رش  العامل،  اأرجاء 
الت�صامح والألفة واملحبة والرحمة، �صح 

عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قوله عند 
ِبالأَْمِن  اأَِهلَُّه علَيْنَا  اللَُّهَمّ   (( الهالل:  روؤية 
الَمِة والإِ�ْصالِم، َرِبّي وَربَُّك  والإِمَياِن، َوال�َصّ

، ِهالُل ُر�ْصٍد وَخرْيٍ ((. اهلَلّ
ما اأ�صبه الليلية بالبارحة، وما اأ�رشع مرور 
لوداع  اأملاً  نعت�رش  كنا  والليايل،  الأيام 
اأيامه ولياليه، وها هي الأيام والليايل قد 
من جديد؛  ا�صتقباله  ونحن يف  بنا  مرت 

بفرحة العازمني على نيل اأجره وف�صله.
فلنجدد النية والعزم على ا�صتغالل اأيامه 
ولياليه، لغتنام فر�صه وجني ثماره، ولريى 
اهلل فينا خريا يف �صهرنا، وليكن التقوى هو 
من  للخريات  ولنت�صابق  و�صعارنا،  هدفنا 
يقول  لذلك،  مهياأة  فالنفو�س  اأيامه،  اأول 
َكانَْت  ))اإَِذا   : و�صلم  عليه  اهلل  النبي �صلى 
نَِّة،  بَْواُب اْلَ اَن، فّتَحْت اأَ ُل لَيْلٍَة ِمْن َرَم�صَ اأََوّ
َفلَْم يُْغلَْق ِمنَْها بَاٌب، َوُغِلَّقْت اأَبَْواُب َجهّنم، 
يَاِطنُي،  َدِت ال�َصّ ِفّ َفلَْم يُْفتَْح ِمنَْها بَاٌب، و�صُ
َويَا  اأَْقِبْل،  رْيِ  اخْلَ بَاِغَي  يَا   : ُمنَاٍد  ويناَدى 
النَّاِر،  ِمَن  ُعتََقاءُ   ِ َوهلِلَّ اأَْق�رِشْ،   ّ ِ ال�رَشّ بَاِغَي 

َوَذِلَك يِف ُكِلّ لَيْلٍَة ((.

��ستعد�د باملحا�سبة :
فرم�صان اخلري يتطلب من الآن جل�صات للمحا�صبة قبل اأن ياأتى ويرحل .

فامل�صلم اذا اأراد اأن يحيا حياة ال�صاحلني الربانيني ، وجب عليه دائما حما�صبة نف�صه ح�صابا 
�صديدا ، ليجعل من املحا�صبة الدواء من كل داء ، وال�صفاء من كل �صقم وبالء ، ويطهر بها 

بدنه ، ويرفع بها قدره و�صاأنه ، وي�صعد بها نف�صه وغريه .
فليكن كلنا حما�صباً لنف�صه نهاية يومه ، ولتكن لنا �صاعة نحا�صب اأنف�صنا فيها على ما 

اأح�صنت فيه طوال يومها وعلى ما فرطت فيه .
فاإن وجدناها اأح�صنت �صجدنا لربنا �صاكرين ، ح�صنا واإح�صانا زائدا منه طالبني .

واإن وجدناها ق�رَشت ً اأنبنا لربنا بذل و�صوؤال ، راجني منه عفوا و�صماحا ، وله 
م�صتغفرين منيبني وراجعني .

روى الإمام اأحمد يف كتاب الزهد عن عمر بن اخلطاب - ر�صي 
اهلل عنه - اأنه قال: ) حا�صبوا اأنف�صكم قبل اأن حتا�صبوا وزنوا 
اأعمالكم قبل اأن توزنوا ، فاإنه اأهون عليكم يف احل�صاب غداً 

اأن حتا�صبوا اأنف�صكم اليوم . وجتهزوا للعر�س الأكرب }يَْوَمِئٍذ 
وَن َل تَْخَفى ِمنُكْم َخاِفيٌَة { ونقل ابن القيم عن احل�صن  تُْعَر�صُ

املوؤمن قوام على نف�صه يحا�صب نف�صه اأنه قال : ) 
خَف احل�صاب يوم القيامة على قوم هلل . واإمنا 

حا�صبوا اأنف�صهم يف الدنيا .واإمنا �صق 
احل�صاب يوم القيامة على قوم اأخذوا 

هذا الأمر من غري حما�صبة(..

وعدت يا رم�سان
• عدت يا رم�صان باخلري والب�رش والفرح ، تن�رش مع مقدمك نفحات التقوى يف الأجواء ، وتعم بطلتك املودة والرحمة والإخاء. 

• وعدت يا رم�صان، والنا�س يف لهفة وا�صتياق، ي�صتب�رشون مبقدمك، ويرتقبون هاللك، فهاللك لي�س كبقية الأهلة ، هالل خري وبركة ، عم بربكته اأرجاء العامل ، ون�رش يف 
الَمِة والإِ�ْصالِم، َرِبّي  ِهلَُّه علَيْنَا ِبالأَْمِن والإِمَياِن، َوال�َصّ النفو�س روح الت�صامح والألفة واملحبة والرحمة ، ورد عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه اإذا راأى الهالل قال: )) اللَُّهَمّ اأَ
، ِهالُل ُر�ْصٍد وَخرْيٍ (( . • وعدت يا رم�صان، وعادت اأيامك ولياليك ، اأيام م�رشقة بطاعة اهلل، وليايل معطرة بذكر اهلل، اأيامك لي�صت كبقية الأيام، ولياليك لي�صت  وَربَُّك اهلَلّ
كبقية الليايل، كيف ل وقد �رُشف يومك بال�صيام، و�رُشفت لياليك بال�صالة والتهجد والقيام ، اأنف�س زكية، واأنفا�س طاهرة، وقلوب مرتاحمة، �ُصِئل ال�صحابي الليل عبداهلل 

بن م�صعود ر�صي اهلل عنه : » كيف كنتم ت�صقبلون �صهر رم�صان ؟ قال : ما كان اأحدنا يجروؤ اأن ي�صتقبل الهالل ويف قلبه مثقال ذرة حقد على اأخيه امل�صلم » .

��ستعد�د بالتعَرف على �هلل 
ومن مظاهر ال�صتعداد لل�صهر الكرمي ح�صن التعرف 

على اهلل ومعرفته حق املعرفة ،وعقد النية وجتديدها 
با�صتمرار هلل وحده ل �رشيك له فى كل الأعمال 

�صغريها وكبريها ظاهرها وباطنها .
فالقلب الذي يعرف �صاحبُه اهللَ هو قلُب يحمل نورا 

ي�صع به عليه .
ويدفعه لكل خري وفائدة .. ف�صالح قلب العبد يجعل 

ال�صالح العام ثمرة حتمية ل�صائر ج�صده ، فتتجمل 
الأخالق وتنه�س ال�صلوكيات فيكون املرء مميزا 

متميزا .
فتجد مطعمه وم�رشبه لياأكل ول ي�رشب اإل احلالل 
الطيب ، ويده ل متتد اإىل الر�صوة ول الختال�س ول 

ال�رشقة ول النهب ، لإميانه باأنه من نبت حلمه من 
حرام فان النار اأوىل به .

كما اأن لرجله خا�صيَة ال�صاحلني فال مي�صى بها ملنكر 
ولي�صعى بها ل�رش وليحركها ال لر�صاء خالقه وموله 

..
فمعرفته هلل معرفة حقة جعلته ربانيا ، هلل ينت�صب ، وهلل 

يعمل ، وملر�صاته ي�صعى ولوجهته وحده يُوىَل .



فنياخلمي�س 02   ماي  2019  املوافـق  ل27 �شعبان 1440هـ 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

  م�شاهد الأك�شن ت�شيطر
 علي اإعالن »كازبالنكا«

   
طرحت اجلهة املنتجة لفيلم »كازبالنكا« للمخرج بيرت ميمي 

االإعالن الدعائي الر�شمي للفيلم متهيداً لطرحه يف مو�شم عيد 
الفطر املبارك.

وغلب على االإعالن طابع االأك�شن واالإثارة، كما �شهد ظهور الفنان 
الرتكي خالد اأرغن�ش، الذي تعارك مع اأمري كرارة يف عدد من 
م�شاهد االإعالن، الذي مل يخل من طابع الكوميديا، وذلك يف 

م�شاهد الفنان عمرو عبد اجلليل.
وي�شارك يف بطولة الفيلم اإياد ن�شار وغادة عادل واأحمد دا�ش 

وحممود البزاوي، من تاأليف ه�شام هالل.

 اأغنية تايلور �شويفت
 »ME« حتطم الأرقام القيا�شية

   
�شجلت جنمة البوب االأمريكية، تايلور �شويفت رقماً قيا�شياً جديداً 

يف عدد امل�شاهدات، بعد اأيام من طرح فيديو كليب اأغنيتها 
بعنوان »ME«، والتي ت�شدرت قوائم موقع اليوتيوب، بو�شول 

عدد م�شاهدتها الأكرث من 65٫2 مليون م�شاهدة خالل 24 �شاعة 
من طرحها. اأعلن موقع يوتيوب عرب ح�شابه على تويرت، ت�شدر 

اأغنية تايلور �شويفت »ME« اإح�شائيات املوقع، حيث و�شلت عدد 
م�شاهداتها 65٫2 مليون، لتحطم بذلك الرقم القيا�شي ال�شابق 

الذي �شجلته املغنية اأريانا غراندي عن فيديو كليب اأغنيتها 
»Thank you، Next«، والذي و�شل اإىل 55 مليون م�شاهدة 

خالل 24 �شاعة من طرحه. كما حتدثت تايلور �شويفت عن �شبب 
 ،»ABC« اإ�شدارها لهذه االأغنية خالل مقابلة لها على �شبكة

مو�شحة اأنها مبثابة احتفاء ال�شخ�ش بتفرده عن االآخرين.

 �شر اعتذار نبيل احللفاوي
 عن »قيد عائلي«

   
يوا�شل الفنان عزت العاليلي ت�شوير دوره يف م�شل�شل »قيد عائلي«، الذي 

انطلق عر�شه قبل اأ�شابيع عدة علي ف�شائية Dmc امل�رشية.
وعلم 24 اأن العاليلي مل يكن املر�شح االأول لدوره، حيث ُر�شح الفنان نبيل 

احللفاوي لنف�ش الدور، لكنه ا�شطر لالعتذار عنه ملرور اأحد املقربني 
منه باأزمة �شحية ا�شتدعت مالزمته، ما دفع اجلهة املنتجة واملخرج 

تامر حمزة لرت�شيح العاليلي بدالً منه، حيث حتم�ش االأخري للدور ووافق 
عليه.

وي�شارك يف بطولة »قيد عائلي« بو�شي و�شالح عبداهلل ومنة ف�شايل 
ون�شال ال�شافعي ورمي البارودي واأمرية هاين وحممد حممود عبدالعزيز 

وكوكبة من النجوم.

 حيلة ماكرة لهاين رمزي
 لإنقاذ برناجمه بعد ت�شريبه

   
انتاب الغ�شب الفنان هاين رمزي بعد ت�رشيب فكرة برناجمه »هاين يف 

االألغام«، الذي ينتمي لنوعية برامج املقالب، واملقرر عر�شه يف رم�شان 
املقبل.

وك�شف م�شدراأن اجلهة املنتجة جلاأت حليلة ماكرة الإنقاذ الربنامج، حيث 
اأ�شدرت بياناً للتاأكيد على انتهائهم من ت�شجيل كل حلقات الربنامج، وذلك 

يف حماولة للتحايل على ال�شيوف عند التفاو�ش معهم، م�شرياً اإىل اأنه مت 
االنتهاء من ت�شجيل عدد قليل جداً من احللقات، وذلك على عك�ش ما جاء 

يف البيان.
واأو�شح امل�شدر اأن جهة االإنتاج تعاقدت مع االإعالمية بو�شي �شلبي 

مل�شاركة رمزي برناجمه، حيث تدور فكرة الربنامج حول دعوة ال�شيوف 
الفتتاح منطقة اأثرية، وهناك جتري �شلبي حواراً معهم عن تن�شيط 

ال�شياحة امل�رشية، وتدعوهم لتفقد املنطقة بال�شيارة، حيث ينفد البنزين 
لريجتل ال�شائق من العربة، فينفجر لغم فيه، ما ي�شفي اأجواء من الرعب 

واالإثارة.

تكرمي الفائزين باملراتب الثالث الأوىل 
يف م�شابقة فر�شان اخلط العربي بتلم�شان

�شريين تغني لأول مرة باللهجة اللبنانية يف »خم�شة ون�س«

مت تكرمي الفائزين باملراتب الثالث الأوىل يف الطبعة اخلام�شة مل�شابقة فر�شان اخلط العربي املنظمة بدار 
الثقافة »عبد القادر علولة« بتلم�شان يف اإطار �شهر الرتاث .

ال�شالم  التلميذة عبد  و حت�شلت 
حمنا�ش  متو�شطة  من  �شارة 
على  فالو�شن  ببلدية  حممد 
على  متفوقة  االأوىل  املرتبة 
االإميان  نور  عي�شاين  التلميذتني 
حممد  العيدوين  متو�شطة  من 
)بلدية  »العجايجة«  بقرية 
من  منال  براهمي  و  جبالة( 
حممد  حمنا�ش  متو�شطة 
و  الثانية  املرتبتني  �شاحبتي 
هذه  يف  التوايل  على  الثالثة 

طرف  من  املنظمة  امل�شابقة 
املتحف العمومي الوطني للخط 
االإ�شالمي لتلم�شان بالتن�شيق مع 

مديرية الرتبية.
عر�ش  االختتام  حفل  و�شهد 
التي  و  بها  امل�شارك  االأعمال 
»�شعب  عبارة  كتابة  ت�شمنت 
 34 طرف  من  م�شلم«  اجلزائر 
هذه  نهائي  يف  م�شاركا  تلميذا 
امل�شابقة التي انطلقت ت�شفياتها 
 8 عرب  املا�شي  فيفري  منذ 

متو�شطات بوالية تلم�شان.
امل�شارك  االأعمال  تقييم  مت  و 
اخلط  فر�شان  م�شابقة  يف  بها 
و  خطاطني  طرف  من  العربي 

اأ�شتاذة يف الرتبية الفنية.
ومنحت �شهادات و لوحات رقمية 
و هدايا رمزية للفائزين االأوائل 
عجاج  معاذ  الطفل  تكرمي  و 
يف  الفائز  تلم�شان  بلدية  من 
امل�شابقة الوطنية حلفظ القراآن 
الكرمي »مزامري داوود« باجلزائر 

العا�شمة .
حفل  مرا�شيم  ت�شمنت  كما 
للخفة  األعاب  تقدمي  االختتام 
طرف  من  ابتهاالت  و  واأنا�شيد 
االإ�شالمية  الك�شافة  اأطفال 
�رشيط  عر�ش  و  اجلزائرية 
ن�شاطات  حول  وثائقي 
الوطني  العمومي  املتحف 
عرب  بتلم�شان  االإ�شالمي  للخط 
هذه  يف  امل�شاركة  املتو�شطات 

امل�شابقة.

الفنان ال�شوري ا�شماعيل مداح ينتهي من ت�شوير م�شاهده يف م�شل�شل »كونتاكت«

�شريين  امل�رشية  النجمة  طرحت 
عبد الوهاب اأوىل اأغانيها باللهجة 
بتح�ش«  يا  بتفكر  »يا  اللبنانية 
اللبناين  امل�شل�شل  بترت  اخلا�شة 
قناتها  عرب  ون�ش«،  »خم�شة 

الر�شمية مبوقع يوتيوب.
كلمات  من  بتح�ش«،  يا  »يابتفكر 
�شالح  واأحلان  املوىل،  علي 
يف  الكليب  ت�شوير  ومت  الكردي، 

لبنان من اإخراج فيليب اأ�شمر.

وتخطى كليب »يابتفكر يا بتح�ش« 
بعد طرحه عرب  مليوين م�شاهدة، 

موقع يوتيوب.
بطولة  ون�ش«  »خم�شة  م�شل�شل 
نادين جنيم، وق�شّي خويل، معت�شم 
اأحمد، و�شينتيا  النهار، رفيق علي 
�شيموئيل، وقا�شم من�شور، و�شومر 
ديب، تاأليف اإميان �شعيد، واإخراج 
فيليب اأ�شمر، ومن املقرر عر�شه 

يف رم�شان 2019.

انتهى الفنان ال�شوري ا�شماعيل مداح من 
ت�شوير م�شاهده يف م�شل�شل كونتاكت مع 

املخرج ح�شام الرنتي�شي، فيما اعتذر عن 
العديد من االأعمال الن�شغاله مب�رشوع 

م�شل�شل »العا�شوف«
يف دولة االإمارات العربية املتحدة. ويف 

ت�رشيحات خا�شة اأكد مداح اأنه �شيظهر 
يف الدورة الرم�شانية املقبلة يف م�شل�شل 

كونتاكت وهو اجتماعي �شوري اإ�شافة اإىل 
خما�شية من اإنتاج التلفزيون ال�شوري بعنوان 

خبز احلياة.
ففي م�شل�شل خبز احلياة يظهر ا�شماعيل 

بعدة لوحات باأدوار بطولة، فيما يوؤدي 
�شخ�شيات خمتلفة يف لوحات م�شل�شل 

كونتاكت.
وك�شف مداح عن اعتذاره عن العديد من 

االأعمال بعد ان�شغاله يف العمل كمخرج 
م�شاعد مع املخرج املثنى �شبح يف م�شل�شل 

العا�شوف الذي مت ت�شويره يف االإمارات.
وقال:« م�رشوع العا�شوف من اإنتاج �رشكة 
o3، وهو من اأ�شخم االإنتاجات الدرامية 

لهذا املو�شم، وهذا ما يتطلب �شفراً وجهداً 
ووقتا طويال، ما يفر�ش االعتذار عن اأعمال 
عديدة. وعرب عن �شعادته للعمل مع املثنى 

�شبح كمخرج م�شاعد والإطاللته على الدراما 
ال�شعودية من بوابة االإخراج.

ويف �شوء ذلك كان اعتذار ا�شماعيل مداح 
عن عملني يف تون�ش وتركيا ف�شال عن اأعمال 

اأخرى يف �شورية.
ويف �شياق اآخر ورداً على �شوؤال عن املثل 

االأعلى ال�شماعيل مداح يف التمثيل قال اإن كل 
فنان ميتلك القيم النبيلة التي قام الفن من 

اأجلها هو قدوة ومثل اأعلى... ويف التخ�شي�ش 
ك�شف عن اأن القيم التي حتدث عنها تنطبق 
على النجم �شلوم حداد فاختاره قدوة ومثاًل 

اأعلى له.
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اأفخم  عن  تك�سف  "لكز�س" 
!"VAN" �سيارة 

يف  اليابانية  "لكز�س"  ا�ضتعر�ضت 
مركبة  الأخري،  �ضنغهاي  معر�س 
�ضيارة  كاأف�ضل  �ضنفت  مميزة، 
"فان" فارهة موجودة يف الأ�ضواق 

حاليا.
اجلديدة   "LM" �ضيارة  وجاءت 
ع�رصي،  بهيكل  "لكز�س"  من 
على  عري�س  اأمامي  ب�ضبك  يتميز 

بالكروم،  مطلي   "X" حرف  �ضكل 
وجناح  كبرية،   LED وم�ضابيح 
عاليا  ثباتا  يعطيها  �ضغري  هوائي 

على ال�رصعات العالية.
اأما من الداخل، فاأتت هذه ال�ضيارة 
املريحة  املقاعد  من  ب�ضفني 
اجللود،  اأنواع  باأفخم  املك�ضوة 
لإعطاء  تدليك  باأنظمة  واملزودة 

الركاب اأكرب قدر من الراحة.
امل�ضافة  "لكز�س"  زودت  كما 
الركاب  مقاعد  بني  املوجودة 
مب�ضاند حتوي على برادات �ضغرية 
تعمل  حتكم  ولوحة  للم�رصوبات، 
باللم�س، ميكن من خاللها التحكم 
باأنظمة الإ�ضاءة والتكييف، والكثري 
من تقنيات ال�ضيارة، مبا فيها �ضا�ضة 

التلفاز املوجودة داخل القمرة.
من  بنوعني  ال�ضيارة  هذه  وجاءت 
ب�ضعة  بنزين  حمرك  املحركات، 
ح�ضان،   300 وعزم  لرت،   3.5
وحمرك هجني بعزم 200 ح�ضان، 
وبنظامي دفع اأمامي ورباعي، اأما 
و68   42 بني  ما  فيرتاوح  �ضعرها 

األف دولر.

مة فولك�س فاغن جولف كابورليه   تاأتي يف املُقِدّ

اأ�سهر ال�سيارات الن�سائية ذات 
احلجم ال�سغري واملتو�سط

ال�ضيارات  قيادة  الن�ضاء  ل  تُف�ضّ
ال�ضيارات  عن  احلجم  �ضغرية 
لكل  اأن  ومع  والكبرية،  ال�ضخمة 
الغالبية  اأن  اإل  خمالف  قاعدة 
ال�ضيارات  تف�ضل  الن�ضاء  من 
احلجم،  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
وهو ما فطنت له �رصكات �ضناعة 
العامل.فولك�س  حول  ال�ضيارات 

فاغن جولف كابورليه:
جولف  فاغن  فولك�س  �ضيارة 
احلجم  �ضغرية  �ضيارة  كابورليه، 
القابل  القما�ضي  ب�ضقفها  ت�ضتهر 
اأكرث  من  واحدة  وهي  للطبي، 
الن�ضاء  تف�ضلها  التي  ال�ضيارات 
فولك�س  جمموعة  العامل،  حول 
فاغن عملت على تطوير ال�ضيارة، 

ب�ضكل متوا�ضل.

هوندا فيت

فهي  ال�ضغري،  بحجمها  تتميز   
اإىل  املدن  يف  الطرق  تنا�ضب 
مزودة   وهى  درجة،  اأق�ضى 
الأول  املحركات،  من  بخيارين 
i-VTEC حمرك 1500 �ضي �ضي
بقوة  والثاين  ال�ضطوانات  رباعي 
مانيوال  بناقل  يت�ضل  130 ح�ضانا 
اأو  �رصعات   6 من  يدوى  حركة 
فيها  ال�ضيارة   ،CVT اأوتوماتك  
لل�ضائقة مثل مثبت  نظم م�ضاعدة 
�رصعة قابل للمكيف، ومكابح ملنع 
الت�ضادم  من  وحتذير  الت�ضادم، 
على  احلفاظ  وم�ضاعد  الأمامي، 
امل�ضار، كما تاأتي ال�ضيارة جمهزة 
بكامريا خلفية وبلوتووث وم�ضابيح 

اأمامية اأوتوماتيكية وخلفية ليد.

ني�شان ميكرا

ال�ضيارات  اأكرث  من  ميكرا  ني�ضان 
حبا  ال�ضغرية  الأحجام  فئة  من 
حجمها  ورغم  ال�ضيارات،  عند 
 2000 �ضعة  حمركها  فاإن  ال�ضغري 
من  العديد  وفيها  �ضي،  �ضي 
التي  الأمان  وعنا�رص  املميزات 
تبحث عنها ال�ضيدات، ففيها نظام 
الفرامل املانعة لالنغالق، واأكيا�س 
ال�رصقة،  ملنع  اإنذار  هوائية، 
احلركة،  مانع  الفرامل،  م�ضاعد 
مقود  للطي،  قابلة  خلفية  مقاعد 
م�ضغل   ،aux مدخل  كهربائي،  

اأقرا�س CD،  مكيف يدوي، 

اإم بي 3.ميني 5 دورز

على  ت�ضنف  كوبر  ميني  ال�ضيارة 
الدرجة  من  ن�ضائية  �ضيارة  اأنها 
رقيق،  ت�ضميم  ذات  فهي  الأوىل، 
قيادة  عجلة  جلد،  بفر�س  تتميز 
راأ�س  م�ضاند  بها،  التحكم  ميكن 
كر�ضي  ارتفاع  التحكم يف  اأمامية، 
قفل  كهربائي،  زجاج  ال�ضائق، 
مركزي لالأبواب، نظام زر ت�ضغيل 
فرامل  نظام  املحرك،  اإيقاف   /
�ضد  اإميوبليزر  نظام   ،ABS
ال�رصقة، برنامج التوازن الإلكرتوين 
ESP، اإنذار �ضد ال�رصقة، النظام 

الذكي لركن ال�ضيارة.

كيا بيكانتو

الهات�س  �ضيارات  اأكرث  بني  من   
باك مبيعا يف العامل، وفقا لتقارير 
تف�ضلها  متخ�ض�ضة،  واإح�ضائية 
و�ضغر  ب�ضاطتها  ب�ضبب  الن�ضاء 
حجمها، وهي من اأنواع ال�ضيارات 
ب�ضكل  الوقود  توفري  على  القادرة 
ا�ضتهالك  باأن  يالحظ  كبري، 
م�ضافته  ما  لقطع  للوقود  ال�ضيارة 
عبارة  يكون  كيلومرت  اأربعمائة 
فقطـ  الوقود  من  لرت  ع�رصين  عن 
قادرة  باأنها  القيادة  لوحة  ومييز 
والأ�ضوات  ال�ضو�ضاء  عزل  على 

املزعجة والأ�ضوات املرتفعة.

هيونداي اآي 10 

الن�ضائية  الفئات  اأكرث  هي 
تنتجها  التي  ال�ضيارات  �ضمن 
وتعد  الكورية اجلنوبية،  ال�رصكة 
اخليارات  اأحد   i10 هيونداي 
ال�ضيارات  فئة  يف  املحببة 
تتمتع  ال�ضغرية،  الهات�ضباك 
مق�ضورتها  منها  متعددة  مبزايا 
ف�ضاُل  واملريحة،  املت�ضعة 
ووزنها  ال�ضغري  حجمها  اأن  عن 
يف  اأف�ضلية  مينحانها  اخلفيف 
املدن والطرقات ال�رصيعة على 
ال�ضواء، وتظل i10 خياراً حمبباً 
املتعددة  للمزايا  ال�ضابات  لفئة 
مميزة  �ضيارة  منها  جتعل  التي 

للغاية.

�سفروليه �سبارك 2019

ال�ضيارة  هي  �ضبارك  �ضيفروليه 
�ضيارات  اأ�ضطول  يف  الأ�ضغر 
وتندرج   ، �ضيفروليه  �رصكة 
ال�ضيارة حتت فئة �ضيارات املدن 
تعرف  ال�ضيارة  وكانت   ، ال�ضغرية 
قبل   ) ماتيز  دايو   ( با�ضم  �ضابقاً 
اأن ت�ضتحوذ �رصكة جرنال موتورز 
ال�ضيارة  وت�ضوق  دايو  �رصكة  على 
وفيما   ، �ضيفروليه  عالمة  حتت 

ال�ضيارة   من  الرابع  اجليل  ظهر 
اأن �ضبارك ح�ضلت  اإل  عام 2016 
حيث  من  حتديث  عملية  على 
ال�ضكل اخلارجي واملوا�ضفات يف 

موديل 2019.
مبظهر  اجلديدة  �ضبارك  تتمتع 
ال�ضابق  اجليل  من  اأناقة  اأكرث 
)�ضبارك 2009 – 2015 (  وخا�ضة 
بقليل  اأطول  عجالت  قاعدة  مع 

ما  وهو  ال�ضابق  من  اأقل  وارتفاع 
الهوائية  الدياميكية  من  ح�ضن 
وخفف من مقاومة ال�ضيارة للهواء 
كما منح �ضيفروليه �ضبارك �ضكاًل 
اف�ضل ، ومع التحديثات اجلديدة 
املزيد  على  ال�ضيارة  ح�ضلت 
حتيط  التي  الكروم  مل�ضات  من 
والذي  ال�ضخم  الأمامي  بال�ضبك 

اأعيد ت�ضميمه اأي�ضاً .

الأ�ضواء  التحديث  عملية  وطالت 
الأمامية واخللفية ، كما مت تغيري 
النهارية   LED اأ�ضواء  موقع 
اإ�ضافية  كموا�ضفة  املتوفرة 
اأقوى  مبظهر  ال�ضيارة  لتتمتع 
ب�ضيارات  اأكرث  �ضبيه  ولت�ضبح 
احتفظت  بينما   ، �ضيفروليه 
ال�ضابقة  الت�ضكيلة  بنف�س  �ضبارك 

من الألوان ال�ضبابية.
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LG يف  �نخفا�ض �أرباح 
�لربع �لأول من عام 2019 

اأعلنت �رشكة LG عن اأرباحها للربع الأول 
من عام 2019، فقد بلغت اإيراداتها 14.92 
بن�سبة  انخفا�ض  هذا  ويعترب  وون،  ترليون 
%1.3 مقارنة باإيراداتها العام املا�سي يف 
اأرباًحا بقيمة  الربع. كما قد �سجلت  نف�ض 
900.6 مليار وون، بانخفا�ض %18.7 على 
انخف�ض �سايف  ال�سنوي، يف حني  الأ�سا�ض 
الربح بن�سبة %20.8 على الأ�سا�ض ال�سنوي 
انخفا�ض  ويرجع  وون.  مليار   578 اإىل 
الأرباح يف املقام الأول اإىل �سعف املبيعات 
يف ق�سم الهواتف املحمولة. وقالت ال�رشكة 
انه بالرغم من انخفا�ض اإيرادات الت�سغيل 

واإجمايل الإيرادات يف الربع الأول من عام 
2019 مقارنًة بعام 2018، فقد �سجل ق�سم 
قيا�سية  واأرباح  مبيعات  املنزلية  الأجهزة 
الت�سغيلي  الدخل  وكان  الأول،  الربع  يف 
الرابع من  الربع  بن�سبة %1.090 عن  اأعلى 
عام 2018. وحقق ق�سم الت�سالت اإيرادات 
الأول،  الربع  يف  وون  تريليون   1.51 بلغت 
و  املا�سي،  الربع  عن   9.8% بانخفا�ض 
%29.2 على الأ�سا�ض ال�سنوي، وهذا ب�سبب 
الذكية  الهواتف  �سوق  يف  الطلب  تباطوؤ 
لل�رشكات  العاملية  التو�سع  وا�سرتاتيجية 

ال�سينية.

غوغل 

 3 Pixel إنخفا�ض مبيعات �سل�سلة�
ت�شتعد عمالق البحث لإطالق الإ�شدارات الأوىل من 

هواتفها املتو�شطة Pixel 3a و 3a XL لحقًا هذا العام، 
اإل اأن الإ�شدارات املميزة لل�شركة تواجه اإنخفا�س 

ملحوظ يف املبيعات، وهو ما اأكدت عليه غوغل يف 
الإعالن عن تقريرها املايل للربع الأول من 2019.

وت�شري التوقعات اإىل اأن الإ�شدارات القادمة من هواتف 
غوغل املتو�شطة �شتدفع مبيعات ال�شركة خالل الفرتة 

القادمة، كما �شتدعم غوغل لت�شتمر يف املناف�شة يف �شوق 
الهاتف مع اإختيارات اأكرث للم�شتخدمني. ولقد اأ�شارت 

ل�شركة  املايل  التقرير  عن  الإعالن  يف   Ruth Porat
غوغل اأن ال�شركة تواجه مناف�شة قوية يف �شوق الهواتف 

املميزة يف الفرتة الأخرية ب�شكل خا�س، حيث اأكدت 
على اأن هذه املناف�شة هي ال�شبب الرئي�شي لإنخفا�س 

 Pixel 3 ب�شكل عام و�شل�شلة Pixel مبيعات هواتف
ب�شكل خا�س. من جانب اأخر اأكدت Ruth Porat على اأن 

م�شتوى الت�شعري لهاتفي Pixel 3 و XL 3 الذي يرتاوح 
بني 800 اإىل 1000 دولر يعد م�شتوى ت�شعري جيد 

للمناف�شة مع اإ�شدارات �شام�شونغ وابل على �شبيل املثال. 
يذكر اأن اإيرادات غوغل يف الربع الأول من العام املا�شي 

كانت 4.35 مليار دولر، بينما و�شلت اإيرادات ال�شركة 
خالل الربع الأول من 2019 اإىل 5.45 مليار دولر، اإل اأن 

ق�شم هواتف Pixel مل ي�شاهم بن�شبة كبرية يف تعزيز 
اإيرادات غوغل، حيث �شكلت خدمات غوغل الأخرى 

العامل الرئي�شي يف اإرتفاع ن�شبة اإيرادات ال�شركة، اإل اأن 
غوغل تتوقع اإرتفاع يف ن�شبة اإيرادات ق�شم الهاتف مع 

.3a XL و Pixel 3a اإنطالق هاتفي

�لأن�ستغر�م يعلن عن مميز�ت 
جديدة لدعم �ملبدعني 

و�أ�سحاب �لعالمات �لتجارية
عن  الإن�ستغرام  مطوري  ك�سف 
تقدم  التي  املميزات  من  اجلديد 
الإجتماعية  املن�سة  مل�ستخدمي 
والتي حتقق  القادمة،  الفرتة  خالل 
الإ�ستفادة من اأكرب من�سة اإجتماعية 
من  قاعدة  اأكرب  جتمع  تفاعلية 

امل�ستخدمني.
لدعم  الأوىل  امليزة  وتاأتي 
مع  املبدعني  من  امل�ستخدمني 
يقدم  للكامرية  جديد  ت�سميم 
ب يعرف  جديد  منط  خالل  من 

Create Mode، حيث يتيح هذا 
اإبتكار من�سور  النمط للم�ستخدمني 
جديد داخل التطبيق ب�سكل مبا�رش، 
اإىل  امل�ستخدم  يحتاج  لن  حيث 
الفيديو  مقاطع  اأو  ال�سور  حتميل 
تتوفر  البداية، كما  التطبيق يف  اإىل 
 Snapchat حتاكي  التي  الأدوات 
بتجربة  امل�ستخدم  لدعم 
ال�سور  وم�ساركة  لالإبداع  متكاملة 
والفيديوهات عرب التطبيق مبا�رشة. 
الأن�ستغرام  من�سة  جتلب  كما 
الإجتماعية ميزة جديدة لأ�سحاب 
الأعمال والعالمات التجارية، حيث 
من املقرر اأن تدفع امليزة اجلديدة 
الت�سوق  يف  مميزة  تفاعلية  جتربة 
خم�س�سة   tag عالمات  خالل  من 
من  ت�ستخدم  اأن  ميكن  التطبيق  يف 
وامل�ستخدمني  الأ�سخا�ض  قبل 

الفنانني  من  التطبيق  يف  املوؤثرين 
اأ�سهر  من  وغريهم  والريا�سيني 
حيث  الأن�ستغرام،  م�ستخدمي 
املخ�س�سة  العالمة  لهذه  ميكن 
لعالمة  للمتابعني  موؤ�رش  تكون  اأن 
للفنان  التجارية املف�سلة  املالب�ض 
لتوجيه  وذلك  املثال،  �سبيل  على 
ب�سكل  التجارية  للعالمة  املتابعني 
التطبيق  اأكد مطوري  وقد  مبا�رش. 
اإىل اأن موؤ�رش tag اخلا�ض بالأعمال 
والعالمات التجارية داخل التطبيق 
ليتيح  لحقاً  اأو�سع  مبفهوم  �سياأتي 
ال�رشيع  الو�سول  للم�ستخدمني 
للمالب�ض  التجارية  للعالمات 
الريا�سيني،  بالفنانني،  اخلا�سة 
املبدعني وغريهم من ال�سخ�سيات 
الأن�ستغرام  متابعي  يف  املوؤثرة 
من  م�ستخدم  لأي  ميكن  حيث 
املخ�س�سة   tag عالمات  خالل 
للعالمة  �رشيع  ب�سكل  ي�سل  اأن 
مبا�رش  ب�سكل  والت�سوق  التجارية 
من�سة  اأن  يذكر  التطبيق.  داخل 
الأن�ستغرام توفر املميزات اجلديدة 
للتطبيق،  جتريبي  اإ�سدار  يف  الآن 
امليزة اجلديدة  �سيتم جتربة  حيث 
مع جمموعة حمددة من املبدعني، 
عالمات  كفاءة  جتربة  �سيتم  كما 
بدءاً  اجلديدة  املخ�س�سة  الت�سوق 

من الأ�سبوع املقبل.

برنامج �سهري »جت�س�ض« على 
حو��سبنا لأكرث من 18 �سنة!

 Check Point« حّذر خرباء من
باأمن  املتخ�س�سة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  املعلومات 
من  ال�سهري،   »WinRAR«
املمكن اأنها كانت ت�ستغل لخرتاق 

احلوا�سب منذ �سنوات.
موجودة  الثغرة  اإن  اخلرباء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
اأنها  فيها  واخلطري   ،2000 العام 
اخرتاق  يف  �ساهمت  قد  تكون  قد 
ذلك  منذ  احلوا�سب  من  الكثري 
التي   »ACE« فملفات  الوقت، 
يدعمها هذا الربنامج ت�ساعد على 
تفعيل فريو�ض اإلكرتوين خطري قد 

بيانات احلوا�سب  ي�ستخدم ل�رشقة 
على  القائمون  اأّكد  جانبهم،  من 
اأنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  الربجمية  الثغرة  اأ�سلحوا 
تطبيقهم، واأ�سدروا ن�سخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ل تدعم ملفات

»مايكرو�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

»مايكرو�سوفت« املطالبات  انتقد مدير �رشكة 
الأخرية الداعية اإىل وقف بيع تقنيات »التعرف 

على الوجوه« جلميع احلكومات العاملية.
اأن  اإىل  �سميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�سار 
�رشكات  جلاأت  ما  اإذا  »قا�سيا«،  �سيكون  القرار 
التقنية ملنع احلكومات من احل�سول على تقنية 
الأخرية  منع  بهدف  الوجوه«،  على  »التعرف 
كل  يف  واأفعالها  النا�ض  حتركات  مراقبة  من 
دافو�ض  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
اأفهم  »ل  قائال:  �سميث  حتدث  القت�سادي، 
احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح 

التقنية لكافة احلكومات ولأي �سبب كان«واأتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �سميث  ت�رشيحات 
ال�سابقة  التقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
املنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«اأمازون«  »مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
احلقوقية  املنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  احلكومات  ا�ستخدام  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مراقبة  يف  الوجوه«  على  »التعرف 
وغريهم  والالجئني  احلقوقني  النا�سطني 
التقنية  اأن  �سميث  اأ�ساف  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
املعقدة،  الق�سايا  من  عديد  حل  يف  ت�ساعد 

حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على  »كالعثور 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�سطون  اأكد 
كانت  اإذا  فيما  اليوم، حتدد  ال�رشكات  تتخذها 
الأجيال القادمة �ستعي�ض يف »خوف من التعقب 
�سد  مبظاهرة  ا�سرتاكها  حال  يف  واملالحقة 
يف  حتى  اأو  عبادة،  لدور  ق�سدها  اأو  احلكومة 

حال عي�سها حياة طبيعية«.
�سميث  املدير  اأن  هو  اأي�سا،  للجدل  واملثري 
نف�سه، اأعلن يف املا�سي عن خماوف ا�ستخدام 
بالتمييز  متعلقة  مل�ساكل  ال�سابقة،  التقنية 

العن�رشي واخل�سو�سية وحقوق الإن�سان. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

iPhone XR لإ�شدار القادم من

 ت�سريبات جديدة ت�سري
 �إىل كامرية ثالثية يف 

  
تغيري جديد يف موا�سفات الإ�سدار القادم من هاتف 

iPhone XR، فعلى عك�ض الت�رشيبات ال�سابقة 
التي اأكدت على اأن الهاتف ياأتي باإعدادات مزدوجة 
يف الكامرية اخللفية، اأكدت اأحدث الت�رشيبات على 
اأن الهاتف ياأتي اأي�ساً باإعدادات ثالثية على غرار 

الإ�سدارات الأعلى التي تنطلق هذا العام.
اأ�سارت اأحدث الت�رشيبات حول الإ�سدار القادم من 

هاتف iPhone XR اإىل اأن ابل تقدم الإ�سدار 
 iPhone XI 2 اأو iPhone XR اجلديد بعنوان

 Mac Otakara هذا العام، كما اأكدت ت�رشيبات R
من اليابان، على اأن ابل تهدف هذا العام اإىل خف�ض 

تكاليف اإنتاج الإ�سدارات اجلديدة من هواتف 
الأيفون.

 Mac Otakara ولتحقيق هذا الهدف اأكد تقرير
على اأن ابل �ستقدم الإ�سدارات الثالثة من هواتف 
الأيفون هذا العام بنف�ض املوا�سفات يف الت�سميم 

تقريباً اإىل جانب نف�ض املكونات الداخلية، لذا 
�ستكون اإ�سدارات ابل الثالثة هذا العام بنف�ض لغة 

الت�سميم على اأن يختلف حجم الهاتف والت�سعري مع 
بع�ض املوا�سفات بالتاأكيد.

 iPhone XI R ومن املتوقع اأن ي�سم هاتف
العد�سات املميزة بزوايا وا�سعة واأي�ساً عد�سات 

 iPhone التي �ستقدم اأي�ساً يف هاتفي telephoto
XIs هذا العام، كما تدعم الكامريات هذا العام ميزة 

التكبري الب�رشي حتى مرتني.
اأي�ساً من املقرر اأن تقدم ابل الإ�سدارات الثالثة من 
هواتف الأيفون بالإعدادات الثالثية للكامرية اخللفية 
التي تتخذ ت�سميم مثلث ال�سكل، وهو الت�سميم الذي 
 ،iPhone XI ر�سد يف الت�رشيبات امل�سورة لهاتف
كما ياأتي فال�ض LED يف زاوية اإعدادات الكامرية 

اخللفية.



ب�سوء  تفاجئوا  اأنهم  امل�ستفيدون املحتجون  واأكد 
الأ�سغال الداخلية ل�سكناتهم التي ا�ستلموها موؤخرا 
بعد تاأخر كبري وم�سقة انتظار اأكرب حيث �سادفوا 
�سغرية  غرف  وجود  اأبرزها  ومن  نقائ�ص  عدة 
على  زيادة  عليه   املتفق  املخطط   تطابق  ل 
ا�ستعمال اجلب�ص يف الأ�سقف واجلدران ،وم�ساكل 
كربى يف �سبكات املياه والكهرباء مع اختفاء قطع 
هامة منها يف خمالفة  وا�سحة للعقود ، ما يرغم 
الإ�سكال  النظر  يف هذا  وكالة عدل ح�سبهم على 
املتقنة  بالأ�سغال  يتقيد  مل  الدرا�سات  مكتب  لأن 
التي اأ�سفرت عن خ�سارة مادية  كربى للم�ستفيدين 
من اأجل  ترقيعات كربى كان من املفرو�ص اأن ل 
الرائي   تبهر  التي  ال�سكنات  هذه  مثل  يف  ت�سجل 
له  يرثى  داخلها  حني  يف  اخلارجي  مظهرها  يف 
تالحق  اإ�سافية  م�ساريف  هناك  واأن  خ�سو�سا 
امل�ستفيد على غرار ت�سديد اأجرة الكراء و ت�سديد 
حق �رشكة النظافة التي رفعت من املنحة املقدرة 

ب4000 دج و التي يجب عليها مراجعة املبلغ .
ات�سالنا  الو�سع   حقيقة  على  الوقوف  اأجل  ومن  
مديرها  ك�سف  اأين  بتلم�سان  عدل  وكالة  مبديرية 
هذه  اأن  القادر  عبد  بوغريرة  ال�سيد  الفرعي 
و�سعته  الذي  دفرت �رشوط  وفق  اأجنزت  ال�سكنات 
وزارة ال�سكن وباإمكان املكتتبني امل�ستلمني للح�سة 

املذكورة تقدمي حتفظاتهم للموؤ�س�سة التي اأجنزت 
الغرف  عن  اأما  العتبار  بعني  لأخذها  امل�رشوع 
باأنها  الإيجار  البيع  �ساكني  منها  ا�ستكى  التي 
م�ساحة  اأن  قائال  امل�سوؤول  اأ�ساف  فقد   �سيقة  
مرت  �سبعني  على  م�ساحتها  ترتبع   »3 »اأف  �سقق 
مربع و �سكنات« اأف 4«85 مرت مربع  وفقا للعقد 
واملخطط  وماعلى ال�سكان �سوى �رشد النقائ�ص 
امل�سرتكني  حتفظات  لتدر�ص  الإجناز  ملوؤ�س�سة 
اأن  ،و  لل�رشكة  و�سبق  لرفعها  الأيام   هذه  خالل 

قامت بت�سوية امل�سكل للكثري بعني املكان و وعن 
امل�سوؤول  ذات  اأكد  والنظافة   احلرا�سة  م�ساريف 
�سمن  وتدخل  العقود  يف  عليها  من�سو�ص  اأنه 
للقانون  طبقا  تنفذ  التي  امل�سرتكة  الأجزاء  اأعباء 
لل�رشكة  وبالن�سبة  الأو�ساع  هذه  مثل  يف   04_11
ت�سيري  ،و  الف�ساءات  بنظافة  تتكفل  التي  الفرعية 
احلي ال�سكني ،و حتديد حار�ص كل اأربعة عمارات 
و اإن مل يدفع امل�ستفيد حق نظافة املكان  يتابع 

ق�سائيا . 

حممد بن ترار

بعدت�سجيل نقائ�ص باجلملة باأوجليدة يف تلم�سان

قب�ضة حديدية بني وكالة عدل واملكتتبني 
�سهد مقر الوكالة الفرعية لعدل مبن�سورة يف تلم�سان قب�سة حديدية بني اإطارات الوكالة و امل�ستفيدون من ح�سة 2000 ح�سة من �سكنات عدل باأوجليدة 

التي مت توزيعها موؤخرا من قبل  ال�سلطات الوالئية والتي و�سفوها باأكرب عملية ن�سب واحتيال  تعر�ص لها املواطنني ، بعدما مت ا�ستالمهم �سكنات غري مكتملة 
واأخرى مقامة بطرق غري �سحيحة وغري قابلة لل�سكن وحتتاج اإىل ترميم كبري يف الوقت الذي دفعوا كل  االأق�ساط ل�سمان ا�ستفادتهم من �سكنات كاملة االأمر 

الذي جعلهم يحتجون ويهددون باللجوء اإىل العدالة .

تب�سة

حجز 24 األف وحدة 
م�ضروب فال�ش منتهي 

ال�ضالحية
متكنت قوات ال�رشطة باأمن دائرة 

ال�رشيعة باأمن ولية تب�سة  نهار 
اأم�ص من حجز كمية معتربة من 

امل�رشوب فال�ص منتهي ال�سالحية 
حيثيات الق�سية تعود اإىل تداول 

فيديو على اإحدى ال�سفحات 
التوا�سل الجتماعي يحذر من 

ا�ستهالك نوع حمدد من م�رشوب 
فال�ص  اأين با�رشت ذات امل�سلحة 

عمليات تفقد املحالت التجارية 
املتواجدة باإقليم املدينة اأين مت 

حجز  اأزيد من 24 األف وحدة 
منتهية ال�سالحية بتاريخ يعود 
اإىل ال�سنة املا�سية هذه ال�سلع 

من نوع يوبيyoopi  م�سدرها 
�رشكة جزائرية لإنتاج امل�رشوبات 

الواقع مقرها بولية �سطيف 
تقوم  بتوزيع منتجاتها بكامل 
الرتاب الوطني خا�سة ناحية 

ال�رشق  املنتجات موجهة لالأطفال 
وت�سكل خطر على ال�سحة العمومية 

مت اجناز ملف جزائي ل�ساحب 
املحل وفق القوانني املعمول بها 

والبحث جاري من طرف ذات 
العنا�رش  من اجل املحافظة 

على ال�سحة العمومية و حماية 
املواطنني .

عزيزي ر�سيد تب�سة

�سيدي بلعبا�ص

امراأتان تقودان �ضبكة لرتويج املهلو�ضات 

ملاذا ا�ضتخدم البغدادي تطبيق »تيلغرام« ح�ضرا؟

اليوم بوهران

توزيع 500 �ضكن عمومي اإيجاري اليوم 

البويرة

وفاة كهل يف ظروف 
غام�ضة ببلدية عمر

مديرية ال�سوؤون الدينية و االأوقاف البويرة

ن�ضاطات عديدة خالل �ضهر رم�ضان

اإحياءا لليوم الوطني للعمال ب�سعيدة

م�ضابقة امل�ضي ل�ضعاة الربيد ت�ضنع احلدث

والتدخل  البحث  فرقة  عنا�رش  جنحت 
بلعبا�ص من  �سيدي  ولية  )BRI(  التابعة لمن  
تفكيك �سبكة خطرية متكونة من اأربعة اأ�سخا�ص 
يف العقد الثالث من العمر بينهم اإمراأتني  خمت�سة 
يف املتاجرة باملخدرات واملوؤثرات العقلية كما 
تكللت العملية  بحجز كمية  هامة من املخدرات 

وعدد من الأقرا�ص املهلو�سة ، ناهيك عن مبالغ 
مالية قدرت بـ 43 مليون �سنتيم تعترب من عائدات 

ترويج هذه ال�سموم .
والت�سال  الإعالم  خلية  بيان  وح�سب  العملية 
والتدخل  البحث  فرقة  تلقي  خلفية  على  جاءت 
)BRI( ملعلومات تفيد بوجود �سبكة خمت�سة يف 

لتنطلق   ، العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  ترويج 
باأحد  الإطاحة  من  مكنت  التي  التحقيقات 
عن  بعدها  التحقيقات  لتك�سف   ، ال�سبكة  اأفراد 
و�سخ�ص  بامراأتني  الأمر  ويتعلق  �رشكائه  بقية 
حيث   ، العمر  من  الثالث  العقد  يف  كلهم  اآخر 
�سبطت بحوزتهم كميات متفاوتة من املخدرات 

واملوؤثرات العقلية بلغت يف جمموعها 17 غرام 
خمتلف  من  مهلو�ص  قر�ص   16 معالج،  كيف 
الأنواع ، ناهيك عن مبالغ مالية قدرها 43 مليون 
عائدات  من  اأنها  فيهم  امل�ستبه  اعرتف  �سنتيم 
اأمام  النيابة  تقدميهم  ليتم  ال�سموم  هذه  ترويج 

التي اأمرت باإيداعهم احلب�ص .

اأكد مراقبون دوليون اأن ظهور اأبو بكر البغدادي 
زعيم تنظيم داع�ص جمددا يف �رشيط فيديو هو 
م�سعى حثيث حل�سد اأتباعه، فيما ال�سوؤال: ملاذا 
»تيلغرام«  تطبيق  على  ظهوره  البغدادي  ق�رش 

ح�رشا؟
وح�سب �سحيفة نيويورك تاميز الأمريكية، فاإن 
مرة  نف�سه  عن  لالإعالن  ا�سطر  رمبا  البغدادى 

لإعادة  وذلك  الختباء  من  �سنوات  بعد  اأخرى 
التاأكيد على �سلطته يف مواجهة اخل�سارة الهائلة 
التي تكبدها تنظيمه يف �سوريا وفقدان الأرا�سي 
ياأتي  اأي�سا  لكن  العراق،  يف  عليها  ا�ستوىل  التي 
التنظيم  اأتباع  تنفيذ  اأعقاب  يف  الظهور  هذا 
منذ  دموية  الإرهابية  الهجمات  اأكرث  واحدة من 
ا�ستهدفت  التي  التفجريات  ب�سل�سلة  �سنوات 

كنائ�ص وفنادق �رشيالنكا �سباح عيد الف�سح.
وردا على ت�ساوؤلت املراقبني عن التطبيق الذي 
املعلومات  اأمن  قال خبري  البغدادي،  ا�ستخدمه 
اإن جلوء  الهاكرز«،  بـ«�سائد  اإعالميا  واملعروف 
يعود  »تيلغرام«  لتطبيق  الإرهابى  داع�ص  تنظيم 
لكون هذه التنقية ل تعتمد يف ت�سغيلها على رقم 
تليفون مثل باقي تطبيقات التوا�سل الجتماعي، 

اإذ يتم ا�ستخدامه من خالل الإمييل وغري مرتبط 
برقم.

الوحيد بني  الربنامج  التطبيق هو  اأن  اإىل  واأ�سار 
كل  على  حتميله  يتم  الذي  التطبيقات  خمتلف 
يكون  ت�سفريه  اأن  اإىل  بالإ�سافة  الأجهزة،  اأنواع 
مب�ستوى عال ويتمتع بدرجة خ�سو�سية مرتفعة 

اإذا ما جرت مقارنته باأي تطبيق اآخر.

بولية  املحلية  و  الولئية  ال�سلطات  اليوم  �ست�رشع 
الولئية  املديرية  مع  امل�سرتك  بالتن�سيق  وهران، 
لل�سكن و الديوان العام للرتقية و الت�سيري العقاري« 
الأوبيجي« يف عملية ترحيل كربى تتمثل يف توزيع 
القطب  اإىل  عمومية  اإيجارية  �سكنية  وحدة   500
بئر  لبلدية  اإداريا  التابع  ببلقايد  اجلديد  العمراين 
اإعالمي   لبيان  اإ�ستنادا  و   . الولية  �رشقي  اجلري 
�سادر عن ديوان وايل الولية مولود �رشيفي تلقت 

احل�سة  اأن  اإىل  ي�سري  منه،  ن�سخة  اأم�ص،  »الو�سط« 
�سبيحة  من  اإبتداء  توزيعها  �سيتم  التي  ال�سكنية 
العائالت  لفائدة   موجهة  �ستكون  اخلمي�ص،  اليوم 
املتح�سلة على قرارات ال�ستفادة امل�سبقة لبلدية 
الأوىل  احل�سة  القدمي«.  و  اله�ص  ال�سكن   « وهران 
احل�رشي  بالقطاع  قاطنة  عائلة   172 �ستم�ص 

املقراين. 
اأ ب

يف  كهل  جثة  على  العثور  اأم�ص  اأول  مت 
عن  بعيد  غري  العمر  من  الأربعينات 
م�سكنه بقرية �سعبة يخلف التابعة لبلدية 
عمر حمطة غرب عا�سمة ولية البويرة 
اإمكانية  امل�سادر  بع�ص  رجحت  حيث   ،
اىل  جثه  نقلت  الذي  ال�سحية  انتحار 

م�ست�سفى مدينة البويرة لعر�سها للت�رشيح 
ومن   ، الوفاة  واأ�سباب  مالب�سات  لك�سف 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  جهتها 
حتقيقا يف احلادثة التي خلفت حزنا يف 

املنطقة .
اأح�سن مرزوق

الدينية و الأوقاف لولية  ال�سوؤون  برجمت مديرية 
البويرة خالل �سهر رم�سان  يف امل�ساجد عرب كامل 
اأغلبيتها   ن�ساطات عديدة وخمتلفة  الولية  بلديات 
و  درو�ص  حما�رشات،   ، ندوات  بتنظيم  متعلقة  
ا�سرتاك  مع  علمية  ،و  فكرية   ، دينية  م�سابقات 
اأجل تفعيل  الإ�سالمية من  الثقافية  جميع املراكز 
ن�ساطها مع ال�سباب و بالتن�سيق مع مديرية الن�ساط 
الجتماعي ، ال�سلطات املحلية ، و الهالل الأحمر 

و  للمحتاجني  اإعانات  بتوزيع  تقوم  اجلزائري 
زيارات اإىل مراكز الأ�سخا�ص امل�سعفة و املر�سى 
تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  الولية  م�ست�سفيات  عرب 
م�سابقات ولئية يف حفظ القراآن و جتويده لطالب 
الزوايا ،و املدار�ص القراآنية ،و امل�ساجد مع تكرمي 
رم�سان  من  الع�رشين  ،و  ال�سابع  ليلة  يف  الفائزين 

حتت اإ�رشاف وايل الولية .
زايدي / م

�سعيدة  ولية  بريد  وحدة  نظمت 
اأم�ص  �سباح  �سنة  كل  يف  كعادتها 
للولية  الربيد  ل�سعاة  امل�سي  م�سابقة 
الوطني  باليوم  الحتفال  و  تزامنا 
للعمال امل�سادف للفاحت من ماي حيث 
�سارك يف امل�سابقة ما يفوق الأربعني 
�ساعي بريد حيث كانت انطالقتها من 
مدر�سة تكوين الإطارات النقابية �سربا 
و �ساتيال و التي اأعطى �سارة انطالقها 

وايل الولية لوح �سيف الإ�سالم مرفوقا 
كما  الع�سكرية  و  املدنية  بال�سلطات 
مدينة  و�سط  �سوارع  خمتلف  جابت 
الرئي�سية  للقبا�سة  و�سول  ،و  �سعيدة 
على م�سافة 3.4 كم اأين عادت املرتبة 
للمت�سابق  ال�سباب  ل�سنف  الأوىل 
�سليماين عبد الكرمي من مركز الفرز و 
التوزيع ب�سعيدة و عند الكهول للعيا�سي 
حيث  املعمورة  بريد  مكتب  من  �سيخ 

�سي�سارك الثالثة الأوائل من كل �سنف 
يف امل�سابقة الوطنية املزمع اإجراوؤها 
يف اخلام�ص جويلية املقبل بالعا�سمة 
، هاته امل�سابقة عرفت تنظيما جيدا 
بريد  وحدة  عمال  ،و  اإطارات  من 
لهذا  اأوفياء  كانوا  الذين  و  �سعيدة 
طابعا  يكت�سي  الذي  ال�سنوي  التقليد 

اجتماعيا
خلدون.ع
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اإثرعملية مت�سيط بغرداية

العثور على كمية من 
الأ�ضلحة و الذخرية

يف اإطار مكافحة الإرهاب، ك�سفت مفرزة 
للجي�ص الوطني ال�سعبي، يوم 29 اأفريل 2019، 

اإثر عملية بحث ومت�سيط بغرداية/ن.ع.4، 
م�سد�سا )01( ر�سا�سا من نوع كال�سنيكوف 

وبندقيتني )02( م�سخيتني وكمية من الذخرية 
تقدر بـ )118( طلقة من خمتلف العيارات. يف 
نف�ص ال�سياق، اأوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�ص 
الوطني ال�سعبي عن�رش )01( دعم للجماعات 

الإرهابية بالوادي/ن.ع.4، يف حني ك�سفت 
ودمرت مفرزة اأخرى ببومردا�ص/ن.ع.1، 
خمباأين )02( لالإرهابيني يحويان معدات 

تفجري واأغرا�ص خمتلفة. ويف اإطار حماربة 
التهريب اجلرمية املنظمة، اأوقفت مفارز 
للجي�ص الوطني ال�سعبي بكل من مترنا�ست 
وعني قزام/ن.ع.6، اأربعة )04( منقبني عن 

الذهب و�سبطت مركبتني )02( رباعيتي الدفع 
و)05( دراجات نارية و)10( اأجهزة ك�سف عن 

املعادن ومولد كهربائي ومطرقة �سغط، فيما 
مت حجز )5000( علبة من التبغ وال�سجائر 
بب�سكرة/ن.ع.4. من جهة اأخرى، اأوقفت 
مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي وعنا�رش 

الدرك الوطني ثالثة )03( اأ�سخا�ص وحجزت 
)848( قر�ص مهلو�ص بكل من �سطيف 

وقاملة/ن.ع.5، يف حني اأوقف عنا�رش الدرك 
الوطني، بخن�سلة/ن.ع.5، �سخ�سا بحوزته 
)310( كيلوغرام من مادة البارود و)410( 

كيلوغرام من املواد الكيميائية التي تدخل 
يف اإعداد اخلراطي�ص. كما مت توقيف )08( 

مهاجرين غري �رشعيني من جن�سيات خمتلفة 
بكل من تلم�سان واإن اأمينا�ص.

اليوم العاملي حلرية ال�سحافة

 Ooredoo
ُتهنئ الأ�ضرة 

الإعالمية اجلزائرية
تغتنم Ooredoo منا�سبة اليوم العاملي 

حلرية ال�سحافة الذي يُحتفل به عرب العامل 
يف 03 ماي من كل �سنة، لتقّدم تهانيها 

لل�سحافيني وحُمرتيف الإعالم اجلزائري.
يف ر�سالته التهنيئية، �رشح املدير العام 

لـ Ooredoo، ال�سيد عبد اللطيف حمد 
دفع اهلل: »مُيثل تاريخ 03 ماي فر�سة لـ 

Ooredoo لالإ�سادة بعمل ومهنية رجال 
ون�ساء ال�سحافة الوطنية والذين ي�سكلون 
ثراء وتنوع امل�سهد الإعالمي اجلزائري. 

وتبقى Ooredoo ملتزمة جتاه قطاع 
الإعالم من خالل مبادرات ون�ساطات عديدة 

لفائدة ال�سحفيني. بهذه املنا�سبة، نتقدم 
بتهانينا ومتنياتنا بالنجاح والرقي والزدهار 

لالأ�رشة الإعالمية اجلزائرية.«  يجدر 
الذكر اأن Ooredoo اأطلقت عدة مبادرات 

جتاه ال�سحفيني على غرار  م�سابقتها 
»جنمة الإعالم«، اأّول م�سابقة �سحفية تُعنى 
بتكنولوجيات الإعالم والت�سال والقت�ساد 

الّرقمي وكذا نادي ال�سحافة التابع لها والذي 
يتيح لالإعالميني املحرتفني فر�سة ال�ستفادة 

من دورات تكوينية يف خمتلف التخ�س�سات 
واملوا�سيع املفيدة لأداء مهامهم.  كموؤ�س�سة 

رائدة يف ترقية ال�رشاكة مع و�سائل العالم 
اجلزائرية، توؤكد Ooredoo مرة اأخرى 

التزامها يف تعزيز الروابط مع �رشكائها على 
اأُ�س�ص م�ستدامة.
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