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الفريق مهدد بخ�سم 9 نقاط 
ب�سبب دي�ن اأمادا

وفــــــاق �ســـــــطــــــيف 
يح�سر للقاء الكاأ�ص 

بــــــتعداد مكتــــــــــمل

قان�ني�ن ي�ؤكدون

 الولة املعزولون باإمكانهم 
اللجوء للق�ساء الإداري 

انتفا�ستهم ت�ستمر يف تا�سع م�سرية

اآلف الطلبة يخرجون رف�سا 
لرموز النظام ال�سابق 

نا�سط�ن �سيا�سي�ن ي�ؤكدون:

عزل الولة حماولة لإر�ساء احلراك 
.   اأ حمد �سادوق: اإقالة ال�الة غري كافية



للدرك  االقليمة  الفرقة   متكنت 
حجز  من  اأم�س،  بتب�سة،  الوطني 
وذلك  ولواحقها  نقالة  هواتف 
م�ستوى  اأمني  على  حاجز  يف 
احلمامات  ببلدية  الثابت  ال�سد 
و83  مكن   10 الطرق رقم  مفرتق 
نوع  من  اأجرة  �سيارة  توقيف  من 
اأم  والية  من  قادمة  ا�سبا�س  رونو 
مدينة  اإىل  طريقها  يف  البواقي 
رقم  الوطني  الطريق  اجتاه  تب�سة 

البواقي  اأم  الرابط بني واليتى   10
من  م�سافران  متنها  وتب�سة على 
مراقبة  وبعد  تون�سية  جن�سية 
ال�سيارة  واأجهزة  االإدارية  الوثائق 
وعملية التفتي�س مت العثور بداخلها 
خا�س  كهربائي  �ساحن   468 علي 
خمتلفة  النقالة  من  بالهواتف 
دون  نقال  هاتف   107 و  االأنواع 
العالمة  و  النوع  جمهول  بطارية 
بطارية   340 و  واحدة  �رشيحة  ذو 

هاتف نقال و 500 م�ساد لل�سدمات 
حجز  ليتم  النقال  بالهاتف  خا�س 
واقتياد  ال�سيارة  و  الب�ساعة 
مقر  اإىل  املوقوفني  االأ�سخا�س 
كما  التحقيق.  ملوا�سلة  ال�رشية 
ب  لل�سيارة  املالية  قدرت القيمة 
9000000 دج والب�ساعة املحجوزة 
دج   787200 تقدر ب  مالية  بقيمة 
للمحجوزات  االجمالية  القيمة 

تقدر ب 1687200 دج.

تلم�سان

الإطاحة بـ07 عنا�شر ب�شبكة 
لتهريب  املخدرات

الوالئية  للم�سلحة  التابعة  والتدخل  البحث  فرقة  اأعوان  متكن 

لل�رشطة الق�سائية باأمن والية تلم�سان من  االإطاحة ب�سبكة دولية 

لتهريب املخدرات ما بني مغنية ووالية تيزي وزو وحجز 25 كلغ 

كيف و03 مركبات مع توقيف 07 عنا�رش من هذه ال�سبكة التي 

كانت تقوم بتهريب املخدرات واملتاجرة بها ترتاوح اأعمارهم 

بني 24 و38 �سنة .  العملية وح�سب بيان خلية االعالم واالت�سال 

الأمن الوالية جاءت اثر ا�ستغالل معلومات مفادها  وجود �سبكة 

من  انطالقا  من املخدرات   الكمية  اإىل حماولة تهريب  ت�سعى 

مدينة مغنية نحو اإحدى والية تيزي وزو، ليتم تكثيف االأبحاث 

والتحريات ومبا�رشة مراقبة اأحد عنا�رش ال�سبكة املنحدر من 

مدينة مغنية   والذي اأبرم �سفقة لنقل هذه ال�سموم  نحو مدينة 

نحو  والية  االخت�سا�س  متديد  مع  متابعته  وزو،  ليتم  تيزي 

خطة  وبفعل   ، ال�سبكة  عنا�رش  كافة  توقيف  وزو بغية   تيزي 

هذه  اأفراد  توقيف  من  ال�رشطة  عنا�رش  حمكمة  ا�ستطاعت 

اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س  ب�سبعة  عددهم  املقدر  ال�سبكة 

نفعية  �سيارات  ثالث  وحجز   ، تباعا  �سنة  و38  �سنة  بني 24  ما 

احلدود  نحو  مغنية  من  املخدرات  نقل  يف  ت�ستعمل  كانت 

اجلمهورية  وكيل  اأمام  االأطراف  املوقوفني  الغربية،  وبتقدمي 

حتقيق  لقا�سي  امللف  اأحال  بدوره  الذي  مغنية  حمكمة  لدى 

اإيداع يف  اأمر  اأ�سدر  املحكمة حيث  نف�س  لدى  الثانية  الغرفة 

العن�رشين  ا�ستفاد  ال�سبكة يف حني  اأفراد هذه  حق خم�سة من 
االآخرين من الرقابة الق�سائية.

عملية وا�شعة جلرد الرتاث الالمادي ملنطقتي ورقلة وتقرت

حجز هواتف نقالة ولواحقها بقيمة مالية تقدر ب 1687200 دج بتب�شة

خبر في 
صورة حفيظ دراجي يو�شح موقفه 

من الرت�شح للرئا�شيات
رئا�سيات  اإىل  الرت�سح  من  موقفه  عن  دراجي  حفيظ  اجلزائري  االإعالمي  حتدث 
:بني  معقناة  ت�رشيحات  يف  قال  حيث  املقبل،  جويلية  الرابع  يف  املقررة  اجلزائر 
البالد، خا�سة  رئا�سة  اإىل  الرت�سح  اأنه ال ميكنه  فيها  ي�سغل  والتي  القطرية  �سبورت« 
واأن م�سوؤولية قيادة اجلزائر كبرية عليه، ورغم تقلده مل�سوؤوليات يف فرتة �سابقة اإال اأن 

من�سب كر�سي الرئا�سة اأكرب منه كثريا.

مالل يتعّر�ض الطرد من 
حمكمة �شيدي اأحممد

املواطنني،  طرف  من  الطرد  اإىل  مالل  �رشيف  القبائل  �سبيبة  فريق  رئي�س  تعّر�س 
وذلك عند و�سوله اإىل حمكمة �سيدي اأحممد لالإعالن عن م�ساندته اإىل رجل االأعمال 
واأحد ممويل النادي القبائلي ي�سعد ربراب الذي امتثل اأمام قا�سي التحقيق من اأجل 
بتوجيه  املحكمة  اأمام  بقوة  تواجدوا  الذين  املواطنون  وقام  اأقواله،  اإىل  اال�ستماع 
ال�سب وال�ستم اإىل مالل قبل ان يطاردونه وهو الذي فّر هاربا متوجها نحو �سيارته 

ومغادرة املكان.

 نظرا النعكا�سات الو�سع
 على الو�سع االقت�سادي 

الأف�شيو يدعو لالإ�شراع 
يف تلبية مطالب ال�شعب 
دعا منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات »االأف�سيو«، من �سماهم 

بالقوى احلية الوطنية للتكفل مبطالب ال�سعب، معتربا اأن 
االإطالة يف االأزمة ال�سيا�سية لها انعكا�سات جد �سلبية على 

الو�سع االقت�سادي للبالد وانهاك االقت�ساد الوطني.
كما عرب عن التزامه بامل�ساركة الفعالة والفعلية يف م�سار 
االإ�سالحات االقت�سادية ال�ساملة التي �سرتافق التحول 

ال�سيا�سي بح�سبهم، داعيا لتبني مقاربة �ساملة لالإ�سالحات 
االقت�سادية، �سواء فيما تعلق باالأطر ال�سرتيعية اأو 

املوؤ�س�ساتية لفتح حرية اال�ستثمار واملبادرة االقت�سادية 
لكل املتعاملني االقت�ساديني من خالل تو�سيع �سبكة 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وموؤ�س�سات املناولة وكذا 
منح الفر�سة لل�سباب.

وا�سعة  عملية  حاليا  جتري 
الذي  الالمادي  الرتاث  جلرد 
ورقلة  منطقتي  به  تزخر 
وذلك  العريقتني  تقرت  و 
الرامي  املخطط  اإطار  يف 
وحماية  املحافظة  اإىل 
وفق  الثقايف،  املوروث  هذا 

املجال،  هذا  يف  خمت�سني 
اعتماد  اأهمية  اأبرزوا  الذين 
الرقمنة يف م�سارات املحافظة 
على الرتاث مبا ي�سمن تي�سري 
با�ستعمال  حمايته  �رشوط 
اأي�سا  ت�سمح  ع�رشية  و�سائل 

بالرتويج ونقله عرب االأجيال.

التي  العملية  هذه  مكنت  وقد 
اأطلقت خالل ال�سنوات االأخرية 
اإعداد مالحق حول منط  من 
وادي  من  كل  �سكان  معي�سة 
ريغ  ووادي  )ورقلة(  مية 
احلياة  من  وجوانب  )تقرت(، 
اآنذاك  اليومية واللغة ال�سائدة 

االجتماعية  العادات  وبع�س 
على غرار االأعرا�س واالألعاب 
واإيقاعات  واللبا�س  التقليدية 
�سعبية  وحكايات  مو�سيقية 
رئي�س  �رشح  مثلما  وغريها 
الثقايف  م�سلحة ترقية الرتاث 

مبديرية الثقافة بالوالية.

عدالة

تقدمي م�شوؤويل املحا�شبة لكونيناف اأمام الق�شاء
اأم�س   مت  اأنه  الو�سط  علمت 
عمال  من  كل  اأي�سا  تقدمي 

االأعمال  رجل  لدى  املحا�سبة 
ر�سا كونيياف اإىل العدالة و تاأتي 

االإعالن  بعد  �ساعات  اخلطوة 
كونيناف،وو  االإخوة  توقيف  عن 

عبان  حمكمة  اأمام  عر�سهم 
رم�سان.                   ع.بوربيع 
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عمال ايتوزا ينظمون وقفة 
احتجاجية بغليزان

الع�سرات  اأم�س  جتمهر 
النقل  موؤ�س�سة  عمال  من 
احل�سري وال�سبه احل�سري 
مقر  اأمام  غليزان  بوالية 
للنقل  الربية  املحطة 
بحي  الكائن  احل�سري 
الوالية  بعا�سمة  الرمان 
اأ�سموه  مبا  منهم  تنديدا 
التع�سفية  بالقرارات 
والتهمي�س  واالق�ساء 
مديرية  اإدارة  طرف  من 
حيث  املحتجون،  النقل 
طالبوا القائمني على اإدارة 
قنوات  بفتح  املديرية 

احلوار اأمام عمال املوؤ�س�سة 
عامة وممثلي العمال على 
وجه اخل�سو�س اأو اللجوء 
حال  يف  الت�سعيد  اإىل 
اال�ستجابة  االإدارة  رف�س 

ملتطلباتهم ال�سرعية.
 هذا وقد تعر�ست املحطة 
احل�سري  للنقل  الربية 
اإىل  احل�سري  و�سبه 
قبل  من  حرق  حماولة 
عن  بعيد  وغري  بلطجية 
غليزان.  الوالية  عا�سمة 
وحتديدا بعا�سمة الظهرة 
الع�سرات  اأقدم  حيث 

اأوالد  دواوير  �سكان  من 
واأوالد  رحو  اأوالد  زكري 
مديونة  هالل  ببلدية 
البلديات  مقر  غلق  على 
االق�ساء  �سيا�سة  جراء 
طال  الذي  والتهمي�س 
والتي  الدواوير  �سكان 
اليومية  حياتهم  نغ�ست 
املرتدية  الو�سعية  منها 
الغاز  الطرقات  ل�سبكة 
املاء وحتى الكهرباء ف�سال 
القليلة  احل�س�س  على 
جدا لل�سكن الريفي يقول 

املحتجون .



قال اأن هناك م�ؤامرة منذ 2015

قايد �سالح يبارك حترك العدالة �سد الف�ساد
دعا رئي�س الأركان قايد �سالح لتاأطري وتنظيم امل�سريات وحمايتها من اأي اخرتاق اأو انزلق، واعدا باأنه �سيتم تطهري القطاعات وتفكيك الألغام التي زرعها الفا�سدون يف خمتلف هياكل الدولة التي تع�د 
مل�ؤامرة ال��س�ل بالبالد اإىل حالة الن�سداد بح�سبه، م�ؤكدا اأنها تع�د ل�سنة 2015، مقابل تثمني ا�ستجابة جهاز العدالة، من جهة ثانية انتقد »مبادرة احل�ار«، قائال اأنه تعنت ومت�سك بنف�س امل�اقف امل�سبقة 

دون الأخذ بعني العتبار لكل ما حتقق، منبها من ظاهرة التحري�س على عرقلة عمل م�ؤ�س�سات الدولة ومنع امل�س�ؤولني من اأداء مهامهم، قائال اأنها ت�سرفات منافية لق�انني اجلمه�رية.

�سارة ب�معزة

وانتقد قايد �صالح، خالل زيارة عمل وتفتي�ش 
اأ�صماها  ما  الأوىل،  الع�صكرية  الناحية  اإىل 
للجزائر  اخلري  تبغي  ل  التي  بالأ�صوات 
والتم�صك  التعنت  اإىل  الدعوة  خالل  من 
بعني  الأخذ  »دون  امل�صبقة،  املواقف  بنف�ش 
العتبار لكل ما حتقق، ورف�ش كل املبادرات 
مبادرة  ذلك  كل اخلطوات، مبا يف  ومقاطعة 
التي  الراقية  الآليات  من  يعترب  الذي  احلوار 
الظروف  ظل  يف  ل�صيما  تثمينها  يجب 
اأنه  قائال  بالدنا«،  بها  متر  التي  اخلا�صة 
يتوجب ا�صتغالل كل الفر�ش املتاحة للتو�صل 
النظر  وجهات  يف  وتقارب  للروؤى  توافق  اإىل 
تف�صي لإيجاد حل بل حلول لالأزمة، يف اأقرب 
الو�صع  هذا  ا�صتمرار  »لكون  ممكن،  وقت 
�صتكون له اآثار وخيمة على القت�صاد الوطني 
ل�صيما  للمواطنني،  ال�رشائية  القدرة  وعلى 
الف�صيل«،  رم�صان  �صهر  اأبواب  على  ونحن 

تدفع  الأ�صوات  اأن هذه  الأركان  رئي�ش  وقال 
والدخول  الد�صتوري  الفراغ  فخ  اإىل  بالبالد 
يف دوامة العنف والفو�صى، »وهو ما يرف�صه 
اجلي�ش  ويرف�صه  لوطنه  خمل�ش  مواطن  اأي 
اأن  نقول  ولهوؤلء  قطعا،  ال�صعبي  الوطني 
وهو  قراراته  يف  �صيد  اجلزائري  ال�صعب 
رئي�ش  انتخاب  عند  الأمر  يف  �صيف�صل  من 
ال�رشعية  له  تكون  الذي  اجلديد،  اجلمهورية 
الالزمة لتحقيق ما تبقى من مطالب ال�صعب 
امل�رشوعة«، على حد ن�ش كلمته. ودعا قايد 
امل�صريات  وتنظيم  تاأطري  على  للعمل  �صالح 
اأو  اخرتاق  اأي  من  يحميها  مبا  تاأطريها 
اجلمعة  مب�صريات  احلال  كان  كما  انزلق، 
وال�صكينة،  بالهدوء  متيزت  التي  الفارطة 
على  مرة،  ككل  معا،  الفر�صة  نفوت  »وبذلك 
حيث  وا�صتقراره«،  وطننا  باأمن  املرتب�صني 
�صد  تدبر  د�صائ�ش  اأي  من  للتحذير  عاد 
املرحلة  بح�صا�صية  للوعي  داعيا  اجلزائر، 

للحفاظ على �صلمية احلراك.

كانت  طاملا  بالدنا  »اأن  الفريق  واأكد 
الدنيئة،  للموؤامرات  وُعر�صة  م�صتهدفة 
جراء  اأمنها،  وتهديد  ا�صتقرارها  لزعزعة 
مواقفها الثابتة وقرارها ال�صيد الراف�ش لكل 
الإمالءات، وقد تو�صلنا اإىل معلومات موؤكدة 
بالبالد  للو�صول  اخلبيث  التخطيط  حول 
اإىل  بوادره  تعود  الذي  الن�صداد،  حالة  اإىل 
اأنه مت ك�صف خيوط هذه  �صنة 2015«، قائال 
املوؤامرة وخلفياتها بكل هدوء و�صرب وتفكيك 
الألغام التي زرعها من و�صفهم بالفا�صدين يف 
للدولة،  والهياكل احليوية  القطاعات  خمتلف 
»و�صيتم تطهري هذه القطاعات بف�صل ت�صافر 
ال�صعب  جهود كافة اخلريين، ثم بف�صل وعي 
وجاهزية  وطنه،  على  الغيور  اجلزائري 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش  يف  واإخوانه  اأبنائه 
املرابطني على ثغور الوطن، واحلري�صني على 
ا�صرتجاع هيبة الدولة وم�صداقية املوؤ�ص�صات 
جهاز  ا�صتجابة  ثمن  كما  الطبيعي«.  و�صريها 
ي�رشع  كي  اإليه  وجهها  التي  للدعوة  العدالة 

الف�صاد ونهب املال  من وترية متابعة ق�صايا 
العام وحما�صبة كل من امتدت يده اإىل اأموال 
من  مهماً  جانباً  ج�صد  اأنه  موؤكدا  ال�صعب، 
اأن  معتربا  للجزائريني،  امل�رشوعة  املطالب 
من �صاأنه تطمني ال�صعب باأن اأمواله املنهوبة 
�صت�صرتجع بقوة القانون وبال�رشامة الالزمة، 
اأنها ظاهرة غريبة من  قال  نّبه مما  يف حني 
خالل التحري�ش على عرقلة عمل موؤ�ص�صات 
مهامهم،  اأداء  من  امل�صوؤولني  ومنع  الدولة 
»وهي ت�رشفات منافية لقوانني اجلمهورية ل 
يقبلها ال�صعب اجلزائري الغيور على موؤ�ص�صات 
ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ش  يقبلها   ول  بلده 
وفقا  املوؤ�ص�صات  هذه  مبرافقة  التزم  الذي 
الوقوع  عدم  اإىل  التنبيه  يجب  كما  للد�صتور، 
يف فخ التعميم واإ�صدار الأحكام امل�صبقة على 
نزاهة واإخال�ش اإطارات الدولة الذين يوجد 
وال�رشفاء  املخل�صني  من  الكثري  بينهم  من 
والأوفياء »، م�صيفا يف نف�ش اخل�صو�ش » اأن 
ا�صتمرارية  بينهم احلري�صني على �صمان  من 

العام  ال�صاأن  �صري  و�صمان  الدولة  موؤ�ص�صات 
املواطنني، فاجلزائر  للوطن وم�صالح  خدمًة 
كل  يف  اأبنائها  من  خمل�صة  كفاءات  متتلك 

ولء  ول  قلوبهم،  يف  يحملونها  القطاعات، 
وطنهم  الوحيد خدمة  همهم  للوطن،  اإل  لهم 

وروؤيته معززا بني الأمم«. 

 دعا لكتفاء الطلبة باإ�سراب 
الثالثاء، ر�س�ان ب�جمعة:

 حذار من احللول الرتقيعية 
وفخ ال�سنة البي�ساء

ر�صوان  الربوفي�صور  حذر 
بوجمعة اأ�صتاذ العلوم والت�صال 
من  ال�صلطة  اجلزائر  بجامعة 
على  لاللتفاف  حماولة  اأي 
الرتقيعية  احلراك عرب احللول 
التي تعيد اإنتاج املنظومة بتغيري 
الوجوه، داعيا الأ�رشة اجلامعية 
اإىل لعب دورها وتو�صيع النقا�ش 
اجلامعية،  املوؤ�ص�صات  داخل 
ال�صنة  فخ  يف  ال�صقوط  وعدم 
باإ�رشاب  والكتفاء  البي�صاء، 

الثالثاء رمزيا.
اأم�ش خالل  بوجمعة  وقال 
ا�صت�صافته على القناة الإذاعية 
»�صيف  برنامج  �صمن  الأوىل 
اجلامعة  »اأزمة  اإن  ال�صباح« 
اجلزائرية هي امتداد لأمرا�ش 
دون  حتول  التي  ال�صلطة، 
يف  اجلامعية  النخب  م�صاهمة 
اإنتاج املعنى، واإق�صاء وتهمي�ش 
اأمرا�ش  وا�صتن�صاخ  الكفاءات، 
الأ�صخا�ش  عبادة  من  ال�صلطة 
داخل  احلية  القوى  وحتويل 
اجلامعة من نقابات وتنظيمات 
م�صاندة  جلان  اإىل  طالبية 
حمذرا  للم�صوؤولني«،  ومنا�رشة 
الطالبية  التنظيمات  دور  من 
قبل  من  م�صتغلة  كانت  التي 

تعفني  اإىل  »الدفع  يف  ال�صلطة 
اإىل  الطلبة  داعيا  الأو�صاع«، 
جديدة،  تعبريية  اأ�صكال  اإبداع 
طيلة  الدرا�صة،  تعطيل  دون 
اأيام الأ�صبوع، موؤكدا اأن تعطيل 
اإل  حاليا  يخدم  ل  اجلامعة  

ال�صلطة احلالية.
الوطني  املن�صق  قد اتهم  وكان 
ملجل�ش اأ�صاتذة التعليم العايل، 
اأطراف  ميالط،  احلفيظ  عبد 
تعمل  اأنها  على  معينة  وجهات 
اجلامعي  احلراك  ت�صيري  على 
التعفن،  نحو  باجلامعة  والدفع 
هذه  اأن  اإىل  ميالط  واأ�صار 
طلبة  جمموعة  هم  الأطراف 
متواجدون بجامعات العا�صمة، 
اأحدهم مت القب�ش عليه الأ�صبوع 
هذه  اأن  مو�صحا  املا�صي، 
من  بدورها  ت�صري  املجموعة 
قبل القوى غري الد�صتورية، هي 
التي روجت لإ�رشاب اجلامعة، 
تواريخ  حتدد  التي  وهي 
كل  عرب  العامة  اجلمعيات 
نف�صها  وهي  الوطن،  جامعات 
جامعات  كل  قيام  حددت  التي 
يف  ملوا�صلة  با�صتفتاء  الوطن 

الإ�رشاب.
ف.ن�سرين

اجتماع اللجنة املركزية لالأفالن

11مرت�سح وان�سحاب فوؤاد �سبوتة يف اآخر حلظة
.        حممد جميعي اأبرز املر�سحني للف�ز مبن�سب الأمني العام لالأفالن

انتفا�ستهم ت�ستمر يف تا�سع م�سرية

اآالف الطلبة يخرجون رف�سا لرموز النظام ال�سابق 

اأع�صاء  من  12مرت�صح  اأعلن 
تر�صحهم  املركزية  اللجنة 
ب�صفة  العام  الأمني  ملن�صب 
اأ�صغال  ا�صتمرت  و  ر�صمية 
اإىل  املركزية  اللجنة  اجتماع 
يتم  مل  ،حيث  متاأخرة  �صاعات 
الإعالن عن قائمة املرت�صحني 
اإل يف حدود ال�صاعة اخلام�صة 
و الن�صف بعد انطلقت الأ�صغال 
بني  من  كان  وقد  ال�صباح  منذ 
الأمني  ملن�صب  املر�صحني 
اللجنة املركزية  العام يف هذه 
بقاعة  اأحداثها  جرت  التي 

املوؤمترات بالعا�صمة
كل من اأحمد خر�صي ،معزوزي 
م�صطفى،مدين حود،اأبو الف�صل 
بعجي،جمال بن حمودة،بوحجة 
ال�صعيد،خلدون ح�صني،بدعيدة 
�صبوتة،جميعي  ال�صعيد،فوؤاد 
،عي�صى  حممد  ،دينار  حممد 
البداية  يف  كانت  ،وقد  قوثيل 
ال�صحايف  بفوز  التوقعات  كل 
فوؤاد �صبوتة،قبل اأن يظهر ا�صم 
يف  بداأ  الذي  حممد  جميعي 
كل  اأ�صبحت  الكول�صة،و  عملية 
التوقعات متوجهة لفوز حممد 

جميعي.
م�صاء  ال�صاد�صة  غاية  اإىل  و 
اللجنة  اأ�صغال  تنتهي  مل 
من  العديد  املركزية،ب�صبب 
اللجنة  لأع�صاء  الحتجاجات 
هم  اأنه  يبدو  املركزية،والذي 
باحلراك  تاأثروا  الآخرون 
من  العديد  وظهر  ال�صعبي 
املركزية  اللجنة  اأع�صاء 
جمال  ل�صم  الرف�ش  مبواقف 
اإعالن  يتم  اأن  قبل  عبا�ش  ولد 
وا�صتعيد  العلن  على  اإقالته 
النظام اإىل اللجنة املركزية،يف 

القدمي  النظام  اأتباع  بقاء  ظل 
اأتباع  من  �صواء  بالتخالط 
املركزية  اللجنة  اأع�صاء  اأو 
املح�صوبني على بو�صارب وبدة 
علي  على  املح�صوبني  وحتى 
هذا  القدمي  النظام  ،و  حداد 
ان�صحاب  مت  حلظة  اآخر  ويف 
فوؤاد �صبوتة عن الرت�صح بعد اأن 
ك�صف اأن بع�ش زمالئه هم من 
ر�صحوه هذا ووتتوجه التوقعات 
اإىل فوز حممد جميعي مبن�صب 

الأمني العام لالأفالن.
ع�سام ب�ربيع

يف  للتظاهر  الطلبة  اآلف  عاد 
باجلزائر   ، حا�صدة  م�صريات 
مطالب  على  للتاأكيد  العا�صمة، 
اجلذري  التغيري  و  احلراك 
للنظام، ورحيل رموزه و ا�صتقاللية 

الق�صاء
حا�صدة  الطالب جتمعات  نظم  و 
من  اجلامعات  طلبة  جتمع  حيث 
خمتلف التخ�ص�صات يف العا�صمة، 
بن  “يو�صف  املركزية  باجلامعة 
خدة”، و�صاحة “الربيد املركزي” 
رفعوا  حيث  العا�صمة،  و�صط 
املناوئة  ال�صعارات  من  العديد 
لنظام احلكم واملطالبة مبحا�صبة 
�صعار:  اأبرزها  الف�صاد،  روؤو�ش 
ياخونة«،  بعتوها  اأمانة  »اجلزائر 
ال�صهداء  اأر�ش  »طالب  و�صعار 
»كليتوا  العمالء«  ل�صيا�صة  راف�ش 
نادوا  ال�رشاقني«  كما  يا  البالد 
تاأكيدا   « �صلمية  »�صلمية  ب�صعار 
و ح�صارية م�صريتهم  �صلمية  على 

.
طاب�ر للتربع بالدم

بالقرب من  الطلبة  تظاهر  واأثناء 
العديد  ا�صطف  املركزي  الربيد 
طابورا  م�صكلني  الطلبة  من 

لنتظار دورهم للتربع بالدم.

دقيقة �سمت ترحما 
على �سحايا الق�سبة

يف جو مهيب وقف الطلبة دقيقة 
�صمت ترخما على �صحايا النهيار 
اجلزئي لعمارة يف الق�صبة ال�صفلى 
الذي راح �صحيته خم�صة اأ�صخا�ش 
ب�صعار  م�صاندتهم  عن  عربوا  كما 

»ق�صبة ال�صهداء ق�صبة ال�صهداء«
 

ب�حريد حا�سرة مع 
الطلبة

�صاركت املجاهدة جميلة بوحريد 
و  احلا�صدة  م�صريتهم  الطلبة 
دخلت و�صط الطلبة املتظاهرين 
فرحتهم  عن  عربوا  الذين 
وتناق�صت  بينهم  بتواجدها 
املحتجني  الطلبة  مع  بوحريد 

واأبدت  اأودان،  موري�ش  �صاحة  يف 
امل�رشوعة  ملطالبهم  م�صاندتها 
م�صالح  منعت  حني  تدخلت  كما 
الربيد  قرب  احت�صادهم  الأمن 

املركزي.
 

م�سريات �سملت اأنحاء 
ال�طن

على غرار العا�صمة �صارك  الطلبة 
وليات  خمتلف  يف  مب�صريات 
و  النظام  برحيل  مطالبني  الوطن 
على راأ�صهم بن �صالح حيث خرج  
نظام  �صد  اأدرار،  جامعة  طلبة 
،كما  �صعاراتهم  ح�صب  الع�صابة 
بجامعة  الطب  كلية  طلبة  جاب 
يف  عنابة،  ولية  خمتار  باجي 
�صوارع املدينة و�صول اإىل �صاحة 
،و  الباءات  ببقاء  منددين  الثورة، 
م�صتغامن  لولية  بالن�صبة  كذلك 
الطلبة منددين بعدم ذهاب  خرج 
بقايا النظام و دعوا اإىل ذهاب بن 
�صالح و بدوي و حكومة الربيكولج 
و بو�صارب ومن جهة اأخرى �صارك 

طلبة  اجلامعة  وعمال  الأ�صاتذة 
املطالبة  م�صريتهم  بجاية  ولية 

برحيل بقايا النظام

املحلل ال�سيا�سي �ساغ�ر 
عبد الرزاق

الطلبة وق�د احلراك و 
طاقته الفاعلة

العلوم  بجامعة  الأ�صتاذ  قال 
الرزاق  عبد  �صاغور  ال�صيا�صية 
احلراك  يف  فعال  دور  للطلبة  اإن 
وقود  الطلبة  اعترب  و  مطالبه  ،و 
وقال  الفاعلة  طاقته  و  احلراك 
ان الطلبة ال�صباب قدموا مطالب 
جادة و عن مت�صك الطلبة بالتظاهر 
اأو�صح م�صاركة الطلبة يف احلراك 
من  هي  اجلامعة  لن  �صحي  اأمر 
هي  لأنها  احلراك  تقود  اأن  يجب 
من حتوي النخب  كما �صدد على 
ميكنهم  وقال  بالدرا�صة  التم�صك 
موا�صلة  و  احلراك  يف  امل�صاركة 

الدرا�صة     
ف.ن�سرين
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�أحمد �صادوق
 �لوالة جزء من �لع�صابة 

و�إقالتهم غري كافية

الربملانية  الكتلة  رئي�س  علق 
�صادوق  اأحمد  حم�س  حلركة 
قام  التي  اجلزئية  احلركة  على 
الوالة  �صلك  يف  الدولة  وزير  بها 
الكربى،  الواليات  �صملت  والتي 
معتربا باأن الوالة جزء من الع�صابة 
بل  كاف  بع�صهم غري  تنحية  ولعل 
وجب التحقيق مع من حتوم حوله 

ال�صبهات على حد تعبريه.
ت�رصيح  يف  �صادوق  اأحمد  اأكد 
اغلب  باأن  »الو�صط«  به  خ�س 
التنفيذية  االأداة  ميثلون  الوالة 
الف�صاد  باأن  م�صريا  للع�صابة، 
بل  الوالة  بع�س  ي�صمل  املهيكل 
تعلق  ما  خ�صو�صا  فيه  رموز  هم 
االأرا�صي  ومنح  اال�صتثمار  مبلف 
ال�صفافية  يخ�صع ملعايري  الذي ال 
ملن  ي�صتجيب  ما  بقدر  والعلمية 
االأيادي  باأن  م�صيفا  اأكرث،  يدفع 
تتم  للتزوير  واملهند�صة  امل�رصفة 
من  مبا�رص  باإ�رصاف  الواليات  يف 
الوالة و اأخرها تزوير �صتة ماليني 
عبد  املفرت�س  للمر�صح  توقيع 

العزيز بوتفليقة.
اأحمد  اعترب  اأخرى،  جهة  من 
الت�صاورية  اللقاءات  باأن  �صادوق 
التي جرت اأول ّاأم�س بق�رص االأمم 
والتي دعا اإليها بن �صالح، ال حدث 
و مل يعرها اجلزائريون اأي اهتمام، 
م�صريا باأنها عبث و م�صيعة للوقت 
و هروب اىل االمام ملحاولة فر�س 

�صيا�صة االمر الواقع
املتحدث  قال  ال�صدد،  ذات  ويف 
اللقاءات  هذه  اأن  اأثبت  الواقع   «
خمرجاتها  بالتايل  و  ميتة  ولدت 
ال تعني اجلزائريني، الذين مازالوا 
يطالبون بذهاب الع�صابة و اختفاء 
�صبق  قد  و،  القادم  النظام  فلول 

انتخابات  تنظيم  باأن  عربنا  اأن 
بنف�س  الظروف  هذه  يف  رئا�صية 
الوجوه و نف�س االإجراءات و بدون 
هيئة  تعيني  دون   و  اإ�صالحات 
يعد  االنتخابات  لتنظيم  م�صتقلة 
عبثا لن نقبله و لن ي�صاهم يف احلل 

الذي �صياأزم الو�صع اأكرث ».
واأكد املتحدث باأن �صالح  مرفو�س 
برحيل  يطالب  احلراك  و  �صعبيا 
كل االأوجه البارزة املح�صوبة على 
ال�صعبي  احلراك  بوتفليقة،  نظام 
بن  ت�صيري  رف�س  بو�صوح عن  عرب 
مطالبا  املقبلة،  للمرحلة  �صالح 
اإياه مطالبا اإياه باال�صتقالة اقتداء 
قدم  الذي  اجلمهورية  برئي�س 
و  ال�صارع،  من  ب�صغط  ا�صتقالته 
غري  املقبولني  الرجال  من  يوجد 
ليخلفه على حد  الكثري  �صالح  بن 

قوله .

 �أحمد �لد�ن

 عزل �لوالة ال يقدم
 وال يوؤخر 

من جهته نائب رئي�س حركة البناء 
ت�رصيح  يف  اعترب  الدان،  اأحمد 

احلركة  باأن  »الو�صط«  به  خ�س 
�صالح  بن  بها  قام  التي  اجلزئية 
يقدم  ال  الوالة  عزل  خالل  من 
الباءات  حكم  حتت  يوؤخر  وال 
املرفو�صة �صعبيا، معتربا باأن حالة 
التخبط التي تعي�صها بقايا ال�صلطة 
القدمية وت�رصفاتها كلها تتجه اإىل 
باأنهم  م�صريا  ال�صيا�صي،  االنحدار 
به  ويتذرعون  الد�صتور  يخرتقون 
بعقلية  ال�صلطة  يف  للبقاء  تع�صفا 
يرف�صها  خيارات  على  االإ�رصار 

احلراك ال�صعبي.
الت�صاورية  اللقاءات  وبخ�صو�س 
اأ�صار  �صالح،  بن  اإليها  دعا  التي 
هذا  خمرجات  اأن  املتحدث 
لاللتفاف  حماولة  االجتماع 
والتحايل على ال�صعب ودولته، فهي 
ا�صتقالة  �رصورة  على  اآخر  دليل 

بدوي وبن �صالح االآن قبل الغد.
اليزال  باأنه  املتحدث  واأو�صح 
العودة  اإمكانية  اجلزائر  اأمام 
بتكليف  ال�صغب  مطالب  اىل 
ال�صعب  من  مقبولة  �صخ�صية 
باإدارة  وال�صيادة  ال�رصعية  �صاحب 
قانوين  وتعديل  القادمة،  املرحلة 
وطنية  جلنة  وت�صكيل  لالنتخابات 
االنتخابات  وتنظم  ت�رصف  حرة 

وت�صمن للجزائريني رئي�صا �رصعيا 
املطلوبة  االإ�صالحات  يبا�رص 

جلزائر جديدة.
حماوالت  الدان  اأحمد  ورف�س 
احلراك  لهذا  جهة  اأي  ا�صتغالل 
الوا�صح يف مطلبه ال�صيا�صي الذي 
هو خيار دميقراطي قوي ومبا�رص، 
تتخندق  البناء  حركة  باأن  موؤكدا 

دائما مع خيارات ال�صعب.

تو�تي
 لقاء�ت بن �صالح لن 

تاأتي باجلديد

الوطنية  اجلبهة  رئي�س  بدوره 
اأ�صار  تواتي،  مو�صى  اجلزائرية 
باأن احلركة التي قام بها بن �صالح 
ال�صعبي  احلراك  الإر�صاء  حماولة 
معربا  الثالث،  للباءات  الراف�س 
للنظام،  عن رف�صه القوى املمثلة 
ال�صعب  مع  متخندق  باأنه  موؤكدا 
االرتباطات  رموز  لكل  الراف�س 
االأجنبية  بامل�صالح  امل�صبوهة 

وبالف�صاد و املايل و االأخالقي.
اللقاءات  باأن  املتحدث  واعترب 
�صالح  بن  بها  قام  التي  الت�صاورية 
لن تاأتي باجلديد ، موؤكدا تخندقه 
و  للد�صتور  الراف�س  ال�صعب  مع 
بها بن �صالح  التي عني  الطريقة  
انفراج  اإن  معتربا   ، للدولة  رئي�صا 
اأن يكون بوا�صطة  الو�صع ال ميكن 
و  �صعبيا  املرفو�صة  الرموز 
امل�صاركة يف الو�صول بالوطن اإىل 

حالة االن�صداد،
اجلدد  الوالة  قائمة  وبخ�صو�س 
فقد ثم تعيني   عبد القادر برادعي 
اخلالق  ،عبد  لالأغواط  واليا 
،الونا�س  للعا�صمة  واليا  �صيودة 
بوزقزة واليا لباتنة ،حممد بلكاتب 
واليا ل�صطيف ،يحيى يحياتن واليا 
خرفو�س  عرعار  ،بن  لبومردا�س 
واليا  قوا�صم  ،عمار  للطارف  واليا 
منتدبا للدار البي�صاء، بن عبد اهلل 

�صايب واليا منتدبا لتوقرت .

 " موؤقتة  ملرحلة  رئي�س  �صالح"  "بن   
انتقالية   ملرحلة   رئي�س  ولي�س  نيابية" 
فيما  الد�صتوري:  املنظور  من  مف�صلية 
مدى  ما  حول:  البع�س  �صوؤال  يخ�س 
اإمكانية تاأجيل " بن �صالح" رئي�س الدولة 

احلايل النتخابات الرئا�صية؟
 

�لد�صتوري: �الأ�صا�س   1-

لرئي�س  املوكلة  ال�صالحيات  مبقت�صى   
الد�صتور  من   102 للمادة  وفقا  الدولة 
 : على  تن�س  التي  منها  ال�صاد�صة  الفقرة 
".يتوىّل رئي�س جمل�س االأّمة مهام رئي�س 
يوما،   )90( ت�صعون  اأق�صاها  الّدولة ملّدة 

تنّظم خاللها  انتخابات رئا�صّية."
 

�لقانوين  �حلكم   2-

�مل�صتخل�س:
 

احلاكمة  الواقع  االأمر  لــ�صلطة  يحق  ال 
الرئا�صية  االنتخابات  توؤجل  اأن  احلالية 
عن موعدها املحدد بتاريخ4 جويلية الأن 
فرتة حكم بن �صالح رئي�س جمل�س االأمة 
د�صتورًيا  حمددة  احلايل  الدولة  رئي�س 
بدقة اأق�صاها 90 يوما من تاريخ تن�صيبه، 
اأق�صى  على  جويلية   08 يوم  تنتهي  اأي 
على  يبقى  اأن  له  ميكن  فال  ،لذا  تقدير 

راأ�س الدولة لفرتة تتجاوز هاته املدة.
 

�ملاآالت: �أو  -3 �حللول 
 

عليه القيام مبهمة ت�صليم ال�صلطة لرئي�س 
التاريخ  هذا  قبل  اال�صتقالة  اأو  منتخب 
وطنية  ل�صخ�صية  الدولة  رئا�صة  وت�صليم 

وتبداأ  القادمة  املرحلة  على  ت�رصف 
يوًما(،   90  ( جديد  من  االآجال  حتت�صب 
الثلث  اآلية  طريق  عن  تن�صيبها  "يتم 
�صلف  التي  االإجراءات  وفق  الرئا�صي 

ذكرها يف املقاالت ال�صابقة".
ي�صتوجب رئي�س دولة جديد : " ا�صتجابة 
لالآليات  واحرتاما  ال�صعب  ملطالب 
الد�صتورية" وتوكل له مهام �صيما التح�صري 
اجليد بتكري�س �صمانات فعلية وحقيقية 
لالنتخاب رئي�س جمهورية �رصعي يح�صى 
م�رصوعه االنتخابي بتزكية �صعبية ويقود 
الدميقراطي  التحول  مرحلة  بالتايل 

واحلقيقي يف البالد.

 د. �صبلي خالد /باحث جامعي خمت�س 
و�ل�صوؤون  �لد�صتوري  �لقانون  يف 
�لربملانية
ع�صو مبخرب �لقانون �لعمر�ن و�ملحيط

االأخرية  اأن القرارات  قانونيون    ك�صف 
القادر بن �صالح  غري  لرئي�س الدولة عبد 
خا�صة  لل�صواب،  وجمانبة  د�صتورية 
الت�صاور واإجراء  اإىل  الدعوة  خالل  من 
الوالة  املعينني  وتعيني  حركة باإقالة 
اجلمهورية  وال  رئي�س  بقرارات من 
رئي�س  اإال  قراراتهم  ميكن اإلغاء 
خمالفة  ،والتي تعد  جمهورية  منتخب 
حم�صور  الدولة  رئي�س  الأن  للقانون، 
حتدد  الد�صتور  التي  من   104 باملادة 
�صغور  بعد  الدولة  رئي�س  �صالحيات 
يف  عليه  الرئي�س  املن�صو�س  من�صب 

املادة 102 من الد�صتور .
بن  القادر  القانوين  عبد  اخلبري  اأ�صار 
داود اأن  الرئي�س عبد القادر بنب �صالح مل 

ال�صيا�صيني  اإليها  دعا  التي  الندوة  يح�رص 
،وخمالفة  قانونية  غري  اأنها  تاأكد  بعدما 
الوالة  حركة  اإجراء  اأن  كما  للد�صتور، 
ولي�س  اجلمهورية  �صالحيات  رئي�س  من 
رئي�س الدولة املحددة يف الد�صتور ، كما 
اأكد اأن  رئي�س الدولة حاليا ال ميكنه اإجراء 

حركة يف الوزارات وال الوالة.
واحلقوقي  االأ�صتاذ  اأ�صار  اآخر   من جانب 
ر�صيد حارك اأن الوالة الذين اأنهى مهامهم 
الق�صاء  اإىل  اللجوء  باإمكانهم  �صالح  بن 
منا�صبهم  بحكم  ال�صرتجاع  االإداري 
هو  والتحويل  والتعيني  قرار العزل  اأن 
من  اجلمهورية،  رئي�س  �صالحيات  من 
اأن  املحامي  ذات  اأكد  جانب  اآخر 
العفو  كذلك  ميكنه  ال  احلايل  الرئي�س 

خا�صة   91 للمادة  املحبو�صني  وفقا  عن 
وهو  نف�س  االإطار  و08 ،   07 الفقرة 
االدارية  رئي�س  املحكمة  اأكده  الذي 
ال�صواب  جانب  قد  الرئي�س  م«  باأن  »خ 
يلجاأ  قد  وتعيني  عزل  قرارات  باإ�صدار 
ال�صرتجاع  االداري  الق�صاء  اإىل  اأ�صحابها 
احلايل  اأن  الرئي�س  حقوقهم  موؤكدا 
باملواد  انتقالية  حمدد  مرحلة  ي�صري 
الد�صتور  من  105.107.108.109و111 
بغرفتيه  اإىل  الربملان  التي حتيل قراراته 
غري  الرئي�س  به  قام  ما  واأن  لالقرتاح، 
و�صالحيته  حما�رصة  باملواد  قانوين 
 208.210..155  .93.142.147.154

و211 من الد�صتور.
حممد بن تر�ر

نا�صطون �صيا�صيون يوؤكدون:

�أكدو� �أن �لوالة �ملعزولني باإمكانهم �للجوء للق�صاء �الإد�ري 

�إميان لو��س 

عزل الولة حماولة لإر�ضاء احلراك 

تاأجيل الرئا�ضيات من قبل "بن �ضالح" من منظور د�ضتوري
قانونيون يوؤكدون اأن بن �ضالح جتاوز �ضالحياته 

.          اأحمد �ضادوق: اإقالة الولة  غري كافية

�أ�صاد باالمتياز�ت �ملمنوحة يف عملية 
�ال�صتثمار �ل�صياحي، بن م�صعود :

 50 باملائة من امل�ضاريع 
املعتمدة متوقفة ب�ضبب التمويل 

.     11 �إتفاقية مع �لبنوك ملر�فقة �أ�صحاب �مل�صاريع 
ال�صناعات  و  ال�صياحة  وزير  اأ�صاد 
م�صعود  بن  القادر  عبد  التقليدية 
باالإجراءات التي تبنتها الدولة  يف 
والتنظيمي  اجلبائي  امليدان 
املجال  يف  اال�صتثمار  لت�صجيع 
باأنه  اعرتف  حني  يف  ال�صياحي، 
يف  املمنوحة  االإمتيازات  كل  رغم 
�صبيل  ت�صهيل عملية االإ�صتثمار  اإال 
امل�صاريع  اأ�صحاب  اأن  بع�س 
من  يعانون  يزالون  ال  ال�صياحية 
م�صاريعهم  الإجناز  امل�صاكل  بع�س 
املتعلقة  خا�صة  االإ�صتثمارية 
بجانب التمويل، كا�صفا عن ت�صجيل 
امل�صاريع  من  باالمئة   50 قرابة 
يعادل  ما  اأو  امل�صجلة  املعتمدة 
تنطلق  مل  معتمد  م�رصوع   540
اأ�صغالها ب�صبب م�صكل التمويل على 

حد قوله .
القادر  عبد  ال�صياحة  وزير  اعترب 
برنامج  خالل  االأم�س  م�صعود  بن 
امللتقى الوطني حول اآليات متويل 
امل�صاريع ال�صياحة باأن  التحفيزات 
واالإمتيازات املو�صوعة  على غرار 
تخفي�س  و  اجلبائية  االإعفاءات 
لن�صب الفوائد على القرو�س البنكية 
ال�صياحة  قطاع  جعلت  املمنوحة، 
 2208 من  اأكرث  اإعتماد  ي�صجل 
اإ�صتيعاب  بطاقة  �صياحي  م�رصوع 
�صاأنه  تقدر ب288.810 �رصير من 
خلق 113.996 من�صب �صغل بقيمة 
اإ�صتثمار تقدر باأكرث من 1500 مليار 
ن�صيب  باأن  للبنوك  م�صريا  دينار، 
من هذا اجلهد االإ�صتثماري حوايل 
منحت حلاملي  قرو�س  دينار   300

امل�صاريع .
 ويف ال�صياق ذاته ، اأو�صح امل�صوؤول 
باأن  املوؤ�ص�صات  القطاع  يف  االأول 
يف  ودور  تلعب  اأهمية  البنكية 
 ، ال�صياحي  القطاع  تنمية  عملية 
اإتفاقية   11 ثم  اإبرام  اأنه  كا�صفا 
مع بنوك مع موؤ�ص�صات مالية ق�صد 
مرافقة حاملي امل�صاريع ال�صياحية 
القرو�س  على  احل�صول  عملية  يف 
 ، الظروف  اأح�صن  يف  البنكية 
البنوك  اأ�صبحت  »وعليه  م�صيفا 
من  باملئة   70 ال  حدود  يف  متول 
كما  للم�رصوع  االإجمالية  التكلفة 
اأ�صبحت فرتة درا�صة الطلب و البث 

فيه ال تتجاوز 60 يوم«.
النهو�س  باأن  م�صعود  واأكد  بن 
ال�صياحة  حتمية  بقطاع 
باأن  مو�صحا  اقت�صادية، 
قطاع  احلكومة  قامت  باإدراج 

عملها،  خمطط  �صمن  ال�صياحة 
املنتهجة  ال�صيا�صة  حيث جت�صدت 
التدابري  من  العديد  اتخاذ  يف 
اجلبائي  امليدان  يف  التحفيزية 
تبني  من  خالل  التنظيمي  ،و 
القانونية  االإجراءات  من  العديد 
ت�صجيع  اإىل  الرامية  التنظيمية  و 
ال�صياحي  املجال  يف  اال�صتثمار 
ووجهة  مق�صدا  اجلزائر  جلعل 
ي�صتجيب  بامتياز  �صياحية 
امل�صتدامة  ال�صياحة  ملتطلبات 

على حد تعبريه .
املتحدث  قال  مت�صل،  �صياق  ويف 
التنمية  روافد  من  رافد  »ال�صياحة 
امل�صتدامة للعديد من اقت�صاديات 
الدول و م�صدرا هاما خللق الرثوة 
حيث  ال�صغل،  منا�صب  توفري  و 
ميثل اأكرث من 10 باملائة من الناجت 
اجلزائر  العاملي،  اخلام  املحلي 
تعد من الدول التي تزخر مبوؤهالت 
اأن حتقق  باإمكانها  �صياحية مميزة 
وثبة نوعية يف هذا املجال، االأمر 
العمومية  بال�صلطات  دفع  الذي 
يف  القطاع  لهذا  االأولوية  الإعطاء 
اإطار النموذج االقت�صادي  اجلديد 
االقت�صاد  تنويع  على  املرتكز 
التبعية  من  واخلروج  الوطني 

املطلقة لقطاع املحروقات .«
هذا  باأن  تنظيم  اأ�صاف  كما 
اأغلب  جت�صيد  اأجل  من  امللتقى 
اجلل�صات  عن  املنبثقة  التو�صيات 
�صه  املنعقدة  لل�صياحة  الوطنية 
جانفي من �صنة 2019، حيث ينتظر 
منه طرح و اقرتاح احللول الناجعة 
امل�صاريع  متويل  اإ�صكالية  حللحلة 
االإ�صثمارية يف القطاع و التفكري يف 
التنمية  عجلة  لدفع  جديدة  اآليات 
ال�صياحي،  امليدان  االقت�صادية يف 
مربزا باأنه ثم دعوة كافة الفاعلني 
يف هذا املجال من الدوائر الوزارية 
االقت�صاديني  املتعاملني  و  املعنية 
اإر�صاء  ق�صد  حمليني  اأو  عموميني 
لالرتقاء  وفعالة  حقيقية  �رصاكة 
نوعا، و�صدد  و  كمل  القطاع  بهذا 
املتحدث باأن هذا امللتقى احليوي 
يوؤكد اإهتمام الدولة بقطاع ال�صياحة 
والنهو�س باعتباره بديال اقت�صاديا 
هاما، موؤكدا باأن كل هياكل الدولة 
باالإ�صثمار  لالرتقاء  ذلك  �صرتافق 
امللتقى  خالل  مت  ال�صياحي ، كما 
اإتفافية بني �رصكة »فيناليب«  عقد 

مع وزارة ال�صياحة .
 �إميان لو��س 

�عترب نا�صطون �صيا�صيون  يف ت�صريح »للو�صط« باأن �حلركة  �جلزئية  �لتي قام بها بن �صالح يف �صلك �لوالة 
حماولة الإر�صاء �حلر�ك �ل�صعبي �ملتم�صك مبطلب تنحية �لباء�ت �لثالث، جممعني على �أن �لوالة جزء من 

�لع�صابة وعزلهم دون حما�صبتهم  لن  يقدم ولن يوؤخر .
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املت�ضررون طالبوا بتدخل 
وزير العدل وجالب ومدير 

اأمالك الدولة

حمامية ت�ستويل 
على تعاونية اخل�سر 

والفواكه ب�سكيب 
اأر�سالن وتطرد عمالها 

 
نا�سد اأم�س، جمموعة من العمال على م�ستوى 

تعاونية اخل�رض والفواكه بوهران، حتديدا ممثل 
العمال كرا�ساي م�سطفى كل من وزير العدل 
حافظ الأختام، ووزير التجارة حممد جالب 

واملدير العام لأمالك الدولة باإيفاد جلنة حتقيق 
وزارية للوقوف على ا�ستيالء حمامية املدعوة 
» ط ف« على التعاوينة التي ت�سم اأزيد من 500 
مرت مربع وبها واجهتان ب�سارع �سكيب اأر�سالن 
نهج 76 ، اأين اتهم العمال يف ت�رضيح لـ«الو�سط« 

املحامية بالنفوذ وال�سيطرة على التعاونية 
وطردهم �سيما كرا�ساي م�سطفى الذي مت طرده 
رفقة زوجته  اأبنائه لل�سارع بعدما اأفنى حياته 

يعمل يف التعاونية وجلول زدك. 
املحامية قامت بال�سيطرة على التعاونية ح�سب 

املت�رضرين والتي ت�سيل اللعاب كونها تقع 
مبنطقة مهمة جدا وحماذية للمركز التجاري 
لأحد كبار رجال الأعمال الذي ي�سيد حاليا 

ما رفع من �سعر املرت املربع هناك اإىل مبالغ 
خرافية، وقام املت�رضرون با�ستئناف احلكم 
ال�سادر �سدهم اإىل جمل�س الدولة بتاريخ 22 
مار�س من �سنة 2012 يطالبون فيها جمل�س 
الدولة با�سرتجاع حقوقهم لكنهم تفاجوؤوا 

بتاأييد جمل�س الدولة للحكم الأول الذي قاموا 
با�ستئنافه �سد املحكمة الإدارية لل�سديقية 
بوهران. حيث رف�س العمال ت�سوية و�سعية 

املبنى ل�سالح املحامية التي تقع فيلتها اخلا�سة 
بتخوم التعاونية، اأين متكنت من ت�سوية و�سعية 

التعاونية ل�ساحلها من قبل مديرية اأمالك 
الدولة كونها م�ستاأجرة للتعاونية منذ تاريخ 

وحتوزه منذ �سنة 1975 اأين كانت تبلغ من العمر 
اآنذاك 15 �سنة كونها من مواليد �سنة 1961، وهو 
ما يثري ال�سكوك حول �سدقية اإدعاءاتها واأنها 
املحامية كانت تن�سط يف بيع اخل�رض والفواكه 
وتخزين ال�سناديق بالتعاونية وبعلم من م�سالح 

الولية والبلدية، كون زوجها املتويف كان حماميا 
مكلفا بال�سوؤون القانونية للولية اآنذاك، ناهيك 
عن ت�سويتها لو�سعية التعاونية وتلقيها تنازل 

�سنة 1995 من قبل م�سالح الولية مقابل ت�سديد 
ثمن التنازل ملديرية اأمالك الدولة.

اأين طالبت املحامية من جمل�س الدولة باإلغاء 
احلكم الإداري ال�سادر وامل�ستاأنف بتاريخ 
ال�سابع من جويلية من �سنة 2012، واإبطال 

القرار الإداري املطعون فيه باعرتا�س الغري 
خارج اخل�سومة ال�سادر بتاريخ 27 من �سهر 

اأكتوبر من �سنة 2009، لكن احليثيات توؤكد اأنها 
ل ترقى لدرجة م�ستاأجرة بالرغم من حيازتها 

على فواتري الكهرباء والغاز التي ل ترقى قانونيا 
لدرجة عقد اإيجار من اأجل اأن تطلب الإ�ستفادة 
من الت�سوية الإيجارية كون التعاونية العقارية 
فقدت ال�سفة منذ �سدور املر�سوم ال�سادر 

�سنة 1988، و اأن ق�ساة املحكمة الإدارية طبقوا 
القانون  ومل�سوا وجود تناق�سات للمدعية 

املحامية التي حتاول اللعب والتالعب من اأجل 
ال�ستحواذ على املحل رقم 70 بتعاونية اخل�رض 
و الفواكه ب�سارع �سكيب اأر�سالن، الذي �سوته لها 

مديرية اأمالك الدولة.
هذا وقد هدد املت�رضرون بالدخول يف اإ�رضاب 

مفتوح عن الطعام وتنظيم وقفة احتجاجية 
اأمام مقر وزارة العدل لغاية ا�سرتجاع مطالبهم 

امل�رضوعة بح�سبهم، من جهتها »الو�سط« 
حاولت التوا�سل مع املحامية لكنها رف�ست 

واأكدت اأنها لن تتحدث مع ال�سحافة وق�سيتها 
بيد العدالة حاليا .

 اأحمد بن عطية 

كيف ترون دور ال�ضباب يف 
احلراك ال�ضعبي ؟

القوة  هو  ال�سباب  اأن  �رضاحة  اأعتقد 
ميكن  ول  ال�سعبي  للحراك  ال�ساربة 
الآن  النتظار  الأحوال  من  حال  باأي 
اأحزاب  تاأ�سي�س  يف  املبا�رضة  عيه  بل 
لقيادة  ال�سيا�سي  والعمل  �سيا�سية 
املقبلة  املرحلة  يف  الدولة  موؤ�س�سات 
عرب  قد  ال�سباب  اأن  �رضاحة  واعتقد 
ال�سعبي عن وعي �سيا�سي  يف احلراك 
احلراك  �سلمية  على  باحلفاظ  راقي 
ال�سعبي واملطالب ال�سيا�سية الوا�سحة 
ترثي  هامة  �سيا�سية  لغة  اأنتجت  التي 
واملوؤ�س�ساتي  ال�سيا�سي  امل�سهد 
احلالة  يف  ال�ستثمار  الآن  وجب  لذا 
الذي  التاريخي  ال�سيا�سي  والنتقال 
لتاأ�سي�س  ال�سباب  بدعم  البالد  تعي�سه 
اأحزاب �سيا�سية واأنا اأرى اأن الكثري من 
لتاأ�سي�س  هامة  كفاءات  ميلك  ال�سباب 
خاللها  من  يقود  �سيا�سية  منابر 
ال�سباب موؤ�س�سات الدولة ويخترب فيها 
املجتمع نف�س ال�سباب وقدراته الهامة 

خا�سة الإبداعية .

كيف �ضاهمت �ضلمية 
احلراك ال�ضعبي يف اجناحه 

؟

بالن�سبة ل�سوؤالكم عن امل�سهد ال�سيا�سي 
احلراك  اأن  نعترب  فنحن  اجلزائر  يف 
ال�سيا�سي  النتقال  من  حالة  ال�سعبي 
املجتمع  له  يوؤ�س�س  الذي  الراقي 
بن�سال �سلمي من اجل تغيري منظومة 
اأن  كباحث  واعترب  ال�سيا�سي  احلكم 

ال�سلمية  للم�سريات  ال�سلمي  الطابع 
املمار�سة  لتعميق  وا�سعة  اآفاقا  فتح 
مطالب  بلغة  والن�سال  الدميقراطية 
تغيري  اأجل  من  وا�سحة  �سيا�سية 
وطرائق  وذهنيات  ال�سيا�سية  الأمناط 
اأن  لذا يجب  بالدولة  الت�سيري املت�سلة 
خا�سة  ال�سيا�سي  امل�سهد  هذا  نرى 
من  زاد  ال�سعبي  احلراك  اإيقاع  واأن 
يف  وه�سا�سة  ركود  حالة  بعد  حيويته 
املمار�سة  ومتييع  احلزبية  املنابر 
كحراك  نراه  واملوؤ�س�ساتية  ال�سيا�سية 
للتعبري  بال�سباب  يدفع  راقي  �سيا�سي 
اأف�سل  م�ستقبل  يف  طموحاتهم  عن 
واعترب  بلدهم  وملوؤ�س�سات  لوطنهم 
وا�سحة  وهي  املرفوعة  املطالب  اأن 
وظاهرة للعيان تتطلب من قبل الفاعل 
ال�سيا�سي قراءة متفح�سة ومتعمقة يف 
تن�سد  مطالب  فهي  و�سياقها  كيانها 
واملمار�سات  الت�سيري  اأمناط  تغيري 
جديدة  اأ�ساليب  وانتهاج  وال�سيا�سات 
لدميقراطية  توؤ�س�س  جديدة  بوجوه 
يفتح  مقنع  خلطاب  منتجة  ت�ساركية 
تبني  را�سدة  وحكامة  �سيا�سية  اآفاقا 

الدولة على اأ�س�س متينة .

كيف ترون احللول 
ال�ضيا�ضية والد�ضتورية 

للخروج من الأزمة ؟

بالن�سبة للحلول ال�سيا�سية والد�ستورية 
التي ميكن توظيفها يف الوقت الراهن 
التي  الأخرية  وامل�ستجدات  خا�سة 
خالل  من  الوطنية  ال�ساحة  ت�سهدها 
احلراك  له  يوؤ�س�س  الذي  ال�سغط 
اأن  �رضاحة  اعتقد  فانا  ال�سعبي 
ميكن  والد�ستورية  ال�سيا�سية  املقاربة 
اأن تكون حال توافقيا للخروج من اأزمة 
�سيا�سية اأربكت موؤ�س�سات الدولة وزادت 

الأداء  ال�سعبي على  ال�ستياء  من حالة 
النتباه  يجب  تقديري  ويف  الر�سمي 
وواجهة  املوؤ�س�سات  وجوه  اإىل جتديد 
املواطنني  تخاطب  التي  القطاعات 
واملجتمع ب�سكل يومي وم�ستمر وين�سد 
اأداء وظيفي و�سيا�سي نوعي ويف  منها 
اأن  الإعالم  لو�سائل  ميكن  اعتقادي 
اأفكار  من  العديد  ن�رض  يف  ت�ساهم 
م�ساريع  متلك  التي  الوطنية  النخب 
جمتمع ودولة ترتكز على بناء ت�ساركي 
ال�سيا�سي  الفعل  وممار�سة  للدولة 
بتعميق لثقافة التعدد فالد�ستور الذي 
نرى انه يتيح �سيغ توافقية للخروج من 
الأزمة بتدرج وبدرا�سة عميقة ملطالب 
�سيا�سي  نظام  واجهة  تغيري  تن�سد 
كبادرة لبناء ثقة بني احلاكم واملحكوم 
�سيا�سية  بت�سورات  اأي�سا  دعمه  يجب 
اأزمة  من  اخلروج  اأ�سا�سها  على  ميكن 
لأن  كثريا  تطول  ل  اأن  يجب  �سيا�سية 
يف الإطالة ت�ستيتا للجهد الوطني الذي 
يند ال�ستثمار يف رمزية ورقي احلراك 
حمطة  زال  ول  كانت  الذي  ال�سعبي 
اجلزائر  تاريخ  يف  فا�سلة  تاريخية 
املعا�رض يطرح اأفكار جيل جديد من 
ال�سباب يريد بناء اجلزائر دولة القانون 

واملوؤ�س�سات .

كباحث جامعي كيف ترون 
دور اجلامعة وهاج�س �ضنة 

بي�ضاء ؟

وموقع  اجلامعية  لل�سنة  *بالن�سبة 
يف  البي�ساء  ال�سنة  وهاج�س  الطلبة 
اأن يكون هذا الطرح  اعتقادي لميكن 
حا�رضا يف خميال ول اأداء الطالب ول 
اجلامعيون  فالطلبة  الو�سية  ال�سلطات 
ال�سعبي  احلراك  مع  تفاعلوا  الذين 
احلراك  يف  هامة  اقرتاح  قوة  و�سكلوا 
الراهن  الوقت  يف  يدركون  ال�سعبي 
احل�سا�س  الوطني  للظرف  وتبعا 
ال�سعبي  احلراك  يف  م�ساركتهم  اأن 
واأنهم  خا�سة  وواجب  م�سوؤولية  هي 
نخبوية  �سبانية  اقرتاح  قوة  ي�سكلون 
اأن �سح التو�سيف يجب  الهتمام بها 
وال�ستثمار يف طاقتها الهامة والفعالة 
ويف تقديري ل ميكن اأن تكون املرحلة 
املقبلة باآفاقها الواعدة بعون اهلل دون 
اجلامعي  والطالب  اجلامعي  الأ�ستاذ 
الكثري  موؤخرا  �سوبت  التي  واجلامعة 
وكانت  الوطني  النقا�س  م�سائل  من 
وتاريخها  املوؤ�س�سة  برمزية  حا�رضة 
الذي  ال�سعبي  احلراك  يف  الن�سايل 
لدولة  راقية  بناء  حالة  يكون  ان  نرجو 
قوية تتمتع اليوم برقي يف �سور الن�سال 
وبقوة موؤ�س�ساتها ويف مقدمتها اجلي�س 
الوطني ال�سعبي درع الوطن و�سيفه يف 

الرخاء ويف اأوقات ال�سدائد 

حاوره م.اأمني 

العن�رض  بلدية  رئي�س  اأم�س،  ك�سف   
يف  بويحي  حممد  الوهراين  بالكورني�س 
ت�رضيح خ�س به يومية »الو�سط« اأن البلدية 
اإ�ستفادت من حمطة ملعاجلة وتطهري مياه 
تدخله  عقب  مرة،  لأول  ال�سحي  ال�رضف 
موؤخرا باملجل�س التنفيذي والذي اأكد فيه 
للم�سوؤول التنفيذي الأول عن ت�سيري �سوؤون 
بخ�سو�س  �رضيفي  مولود  الغرب  عا�سمة 
باأربع  اخلا�سة  القذرة  ال�رضف  مياه  �سب 
�سوب  املنحدر  الوادي  مبجرى  فنادق 
اعتربها  والتي  الأندل�سيات،  مركب 
ت�سيء  كانت  �سوداء  نقطة  املتحدث 
التي  العن�رض  مبدينة  ال�سياحي  للمحيط 
�سنويا  ت�ستقطب  خالبة  ب�سواطئ  تتمتع 
من  وامل�سطافني  ال�سياح  من  ماليني 

واأ�ساف   . الوطن  اأرجاء    وليات  خمتلف 
املتحدث اأن وايل الولية اأعطى تعليماته 
طر�سون  املائية  املوارد  ملدير  الفورية 
اإن�ساء هذه املحطة،  من اأجل ال�رضوع يف 
ما  ترتاوح  اأ�سغال  معدلت  تعرف  التي  و 
اأن  بني 70 و 80 يف املائة و من املنتظر 
تدخل حيز العمل الفعلي مع حلول مو�سم 
ال�سطياف املقبل. من جهته اأ�سار رئي�س 
ال�سيدات  اإحدى  اأنه قام مبقا�ساة  البلدية 
ال�سيفي  املخيم  با�ستئجار  قامت  التي 
�ساطئ  من  بالقرب  الدولة  لأمالك  التابع 
املحكمة  رئي�سة  اأمام  ذلك    العن�رض 
قرارا  اأ�سدرت  التي  بال�سديقية  الإدارية 
القانونية  الإجراءات  باتخاذ  يق�سي 
اإيجارها  عقد  انتهاء  لغاية  بها  املعمول 

اأن  واأو�سح  املقبل،  جويلية  �سهر  بتاريخ 
البناء  اأ�سغال  بتوقيف  ق�ست  املحكمة 
املخيم  داخل  لل�سباحة  اأحوا�س   3 وحفر 
وا�ستولت  بت�سييجه  قامت  التي  ال�سيفي، 
على م�ساحات معتربة من الطريق هي ملك 
للوادي  مائي  جمرى  ب�سد  وقامت  للدولة 
م�ساحله  ا�ستدعى  ما  امل�سلح  بالإ�سمنت 
لتحطيم واجهة من اجلدار الإ�سمنتي جراء 
اخلطر التي ت�سببت فيه من خالل في�سان 
الطريق  و  ال�ساطئ  لغاية  الوادي  جمرى 
واأن لحظ ذلك  اأنه �سبق  واأ�ساف    العام. 
النائب العام ال�سابق ملجل�س ق�ساء وهران 
الذي اأبرق رئي�س دائرة عني الرتك ال�سابق 
الردعية  الإجراءات  باإتخاذ  اأمرنا  الذي 
مل  املعنية  اأن  »املري«  واأ�ساف  حيالها، 

على  تعدت  بل  احلد  هذا  عند  تتوقف 
حظرية تابعة للبلدية بهذا املخيم ال�سيفي 
وعمال  لأبناء  �سابقا  خم�س�سا  كان  الذي 
اخلدمات  اإطار  يف  البنوك  اأحد  اإطارات 
الجتماعية، والذين مت طردهم ول زالت 
من  بالقرب  بـ3حاويات  مرمية  حاجياتهم 
ناهيك  الأ�سطر،  هذه  كتابة  حلد  املخيم 
كان  الذي  املعاقني  لأحد  طردها  عن 

ي�ستغل املرحا�س التابع لهذا املخيم.
اإتخاد  �سيتم  حاليا  اأنه  املتحدث  وطماأن 
الإجراءات القانونية يف حقها بتهمة القيام 
امل�سالح  من  رخ�سة  بدون  البناء  باأ�سغال 
ملك  بناء  يف  والتغيري  املعنية،  التقنية 

للدولة على غري طبيعته .
اأحمد بن عطية

»املري« قام مبقا�ضاتها بعد غلقها ملجرى وادي الأندل�ضيات

�سيدة ت�ستوىل على املخيم ال�سيفي بالعن�سر وت�سيد 3 اأحوا�ض بوهران

 اخلبري يف الإعالم والت�ضال ال�ضيا�ضي 

العربي بوعمامة ل«الو�ضط »

احلراك ال�سعبي غيرّ امل�سهد ال�سيا�سي
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دعا الباحث يف علوم الإعالم والت�ضال الأ�ضتاذ اجلامعي العربي 
بوعمامة ال�ضباب اإىل تاأ�ضي�س اأحزاب �ضيا�ضية للم�ضاركة يف النتخابات 

وال�ضتحقاقات ال�ضيا�ضية التي �ضتنظم بعد تغيري منظومة النظام ال�ضيا�ضي 
ب�ضال�ضة وبعمق وتغيري يف املمار�ضات والذهنيات واأ�ضار الباحث اأن امل�ضهد 
ال�ضيا�ضي يف البالد ي�ضهد يف الوقت الراهن حالة من التميز والنتقال نحو 

تا�ضي�س مالمح جديدة ل�ضاحة �ضيا�ضية ون�ضالية راقية يكون فيها للمجتمع 
القدرة على التواجد بفعالية داخل العملية النتخابية ويف �ضياغة القرار 

ال�ضيا�ضي الذي ت�ضرتك فيه حتديد توجهاته منابر التمثيل ال�ضيا�ضي من 
جمال�س منتخبة وفعاليات املجتمع املدين واأ�ضار الأ�ضتاذ اجلامعي املهتم 

بق�ضايا الت�ضال ال�ضيا�ضي والإعالم الجتماعي ان احلراك ال�ضعبي الذي 
ت�ضهده اجلزائر على مدار اأ�ضابيع حافظ على �ضلميته واأ�ض�س ملعطى جديد 

يتمثل يف قوته ال�ضاربة وهي ال�ضباب .



يف   ، الداوي  علي  امل�ستثمر  نا�سد 
»الو�سط  يومية  به  خ�ص  ت�رصيح 
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل   ،  «
جالوي ب�سفته امل�سوؤول االأول على 
التدخل  ب�رصورة  التنفيذية  الهيئة 
ال�سخ�سي وامل�ستعجل لدى م�سالح 
الدائرة وبلدية الروي�سات ، من اأجل 
بالعراقيل  اأ�سماه  ملا  حد  و�سع 
التع�سفية  والقرارات  البريوقراطية 
التي حالت دون متكني املعني من 
احل�سول على  رخ�سة البناء الجناز 
م�رصوعه املتمثل يف حمام معدين 
. وح�سبما جاء على ل�سان حمدثنا 
فاإن توجه باأكرث من طلب للقاء وايل 
هاته  كتابة  حلد  اأنه  االإ   ، الوالية 
طالباته  على  الرد  يتم  مل  االأ�سطر 
،ليبقى الت�ساوؤل مطروح عن اجلهة 
له  تقدمي  عرقلة  خلف  تقف  التي 
ال�سلطات  طرف  من  الت�سهيالت 
مبخالفة  اتهمها  التي  املحلية 
لتذليل  الرامية  احلكومة  تعليمات 
ال�سعوبات اأمام الراغبني يف ت�سجيع 
 ، ال�سياحي  املجال  يف  اال�ستثمار 
وذلك بهدف تعزيز مداخل اخلزينة 
العمومية للبحث عن بدائل حقيقية  
املحروقات  لقطاع  التبعية  النهاء 
البور�سات  اأ�سعاره يف  الذي تهاوت 

العاملية .  من جهة ثانية فقد طرح 
اال�ستثمار  مبلف  املهتمني  عدد 
اأكرث من عالمة   ، ال�سياحي بورقلة 
تقف  التي  االأطراف  عن  ا�ستفهام 
الداوي  امل�ستثمر  عرقلة  خلف 
يف  مطلبه  على   االلتفاف  و  علي 
، رغم  البناء  احل�سول على رخ�سة 
تاأكيد املت�رصر من امل�سكل القائم 
ذاتي  بتمويل  يحظى  م�رصوعه  اأن 

امل�ستثمرين  من  املئات  عو�ص   ،
بورقلة الذين حت�سلوا على قرو�ص 
اأرا�سيهم  وهجروا  باملاليري  بنكية 
الفالحي  بال�سق  االأمر  تعلق  �سواء 
ذات  جدد  حيث   ، ال�سناعي  اأو 
مبحا�سبة  مت�سكهم  املتحدثني 
عليهم يف  املت�سرتين  و  املتورطني 
عن  العام  للمال  ال�سارخ  التبديد 
الدو�ص  من خالل  به  العبث  طريق 

على قوانني اال�ستثمار باجلزائر .
ويف انتظار تدخل فوري من الرجل 
االأول بوالية ورقلة ،الإعادة النظر يف 
امل�سكل املطروح ل�ساحب احلمام 
اجنازه  ن�سبة  بلغت  الذي  املعدين 
اال�ستثمار  قطاع  يبقى  باملائة   20
بعيد  ال�رصقي  اجلنوب  بعا�سمة 
و  املركزية  تطلعات  م�ستوى  عن 

ال�سكان .

قام اأم�سية اأول اأم�ص رئي�ص الدولة 
باإجراء   ، �سالح  بن  القادر  عبد 
�سلك  يف  جذرية  تغيري  حركة 
اأبرزها  من  لعل   ، اجلمهورية  والة 
االأغواط  والية  وايل  مهام  اإنهاء 
الذي جتاوزته االأحداث ، فيما مت 
ترقية الوايل املنتدب يحي يحاينت 
اأجرى     . بومردا�ص  لوالية  واليا 
رئي�ص  اجلاري  االأ�سبوع  منت�سف 
الدولة عبد القادر بن �سالح حركة 
تغيري جذرية يف �سلك الوالة ، حيث 
مهام  انهاء  ال�ساأن  هذا  يف  تقرر 
حقق  الذي  االأغواط  والية  وايل 
الرتاكمات  حلحلة  ذريعا يف  ف�سال 
وعلى   ، �سابقيه  عن  ورثها  التي 
التماطل  احل�رص  ال  املثال  �سبيل 
اال�سمية  القوائم  على  االإفراج  يف 
لل�سكنات مبختلف ال�سييغ ، اإ�سافة 
اإرادة حقيقية من امل�سوؤول  لغياب 
اأحمد  التنفيذية  الهيئة  االأول على 
النقائ�ص  معاجلة  يف  مقالتي 
والتجاوزات واخلروق امل�سجلة يف 
التعيينات  غرار  على  ال�سغل  �سوق 
املحلية  بالوكاالت  الع�سوائية 
للت�سغيل و مترد ال�رصكات النفطية 

ب�سبب  الوالية  برتاب  النا�سطة 
رف�سها االلتزام بتعليمات احلكومة 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
ومما   ، املنطقة  الأبناء  املبا�رص 
املحلي  االحتقان  حدة  من  زاد 
ال�سلطات  رف�ص   ، الوالية  بنف�ص 
املحلية النب�ص يف ملفات ال�سكنات 
غري  بطريقة  امل�ستغلة  الوظيفية 
وجود  عدم  عن  ناهيك   ، قانونية 
اإرادة حقيقية يف االلتزام بتو�سيات 
واجلماعات  الداخلية  وزارة 
جمال�ص  لت�سكيل  الرامية  املحلية 
قرارات  لتنفيذ  م�سغرة  تنفيذية 
وامل�ستودعات  للبنايات  الهدم 
التي  الع�سوائية  واحلظائر 
تابعة  عقارية  اأوعية  فوق  �سيدت 
ملمتلكات الدولة بدون رخ�سة بناء 
. من جهة ثانية فقد تقرر ر�سميا 
باملقاطعة  املتندب  الوايل  ترقية 
واليا  يحياتن  يحي  تقرت  االإدارية 
لوالية بومردا�ص ، خا�سة اإذا علمنا 
اأن هذا الوايل مل مير على تن�سيبه 
اأكرث من �سنة على الوالية املنتدبة 

بعا�سمة وادي ريغ .
�أحمد باحلاج

بالعالية   الفجر  حي  �سكان  اأعرب 
من  الكبري  �سخطهم  عن  بب�سكرة 
االأ�سغال  لوترية  النهائي  التوقف 
للو�سط  االعتبار  برد  املتعلقة 
املقاول  ترك  اأين   ، احل�رصي 
�سيء  كل  امل�رصوع  بهذا  املتكفل 
االأ�سغال  ا�ستكمال  دون  حاله  عل 
، مما عر�ص املواد امل�ستعملة يف 
النهب من طرف  اإىل  ال�سدد  هذا 

من هب و دب دون اأي رقابة .
»الو�سط«  ليومية  متحدثون  قال 
و  القائم  االإ�سكال  ،بخ�سو�ص 
الأ�سغال  التام  التوقف  يف  املتمثل 
مبنطقة  احل�رصية  التهيئة  اإعادة 
اأكد  اأين   ، بالعالية  الفجر  حي 
بعد  توقفت  االأ�سغال  بان  هوؤالء 
م�ستوى  على  االأر�سفة  بالط  نزع 
الطريق الرئي�سي الرابط بني احلي 
اأين   ، م�سكن   400 و حي  املذكور 
ترك القائم على امل�رصوع املنظر 
املهمة  ا�ستكمال  دون  حاله  على 
املو�سوع  البالط  جعل  مما   ،
و على مراأى  الطريق  قارعة  على 

طرف  من  للنهب  عر�سة  اجلميع 
جمهولني ، خا�سة و اأن هذه املواد 
يعاد ا�ستعمالها يف تهيئة االأر�سفة 
هوؤالء   ت�ساءل  قد  و  هذا   ، ذاتها 
عن اإمكانية ا�ستئناف االأ�سغال من 
توقفها  مدة  اأن  و  خا�سة  عدمها 
، مما يوحي  قد زادت عن حدها 
باأن املقاول �ساحب امل�رصوع لن 
يعود ال�ستكماله على حد تعبريهم 
، فاإ�سافة اإىل فظاعة املنظر فاإن 
لل�سري  مت�سعا  يجدون  ال  املارة 
فوق تلك االأر�سفة ، دون ذكر جلان 
الرقابة الغائبة متاما عن ال�ساحة 
تغزو  املظاهر  هذه  جعل  مما 
ك�سفت  جهتها  من    . االأحياء  كل 
م�سادر م�سوؤولة من م�سالح بلدية 
املذكور  امل�رصوع  اأن   ، ب�سكرة 
تقرر توقيفه ب�سبب اإنعدام الغالف 
الإ�ستكمال  املخ�س�ص  املايل 
االأ�سغال ، ليبقى لزاما على �سكان 
حي الفجر معاي�سة الو�سع املزري 

الأجل غري م�سمى .
�صالح ،ب

يو�جه م�صتثمر بحي �لكوثر ببلدية �لروي�صات 05 كلم عن مقر والية ورقلة عر�قيل باجلملة من طرف م�صالح �لبلدية 
ود�ئرة ورقلة ، وهو ما حال دون متكني ذ�ت �مل�صتثمر من �حل�صول على رخ�صة بناء الإجناز حمام معدين .

بعدما رف�صت �لبلدية و�لد�ئرة منح م�صتثمر رخ�صة بناء الإجناز حمام 

�أحمد باحلاج 

  �صناع القرار بورقلة مطلوبون
 بحي الكوثر ببلدية الروي�صات 

" بور  �لدولة  �أر��صي  وتركو�  بنكية  �أمو�ال  �أخذو�  .          " م�صتثمرون 

التي  املهنية  املحالت  تعرف 
ال�سابق  اجلمهورية  رئي�ص  اأقرها 
اإنحراف وا�سحا عن مرادها ، و 
ذلك ما مت ت�سجيله على م�ستوى 
املركزية  العا�سمة  تراب  كل 
 ، ورقلة  والية  ال�رصقي  للجنوب 
حيث مت ر�سد ف�سلها و ذلك عرب 
واحد و ع�رصون بلدية بالوالية ، 
بعا�سمة  الكائنة  تلك  غرار  على 
الوالية و كذا بلدية املقارين ، و 
تقرت  و  الروي�سات  و   ، احلجرية 
�سبيل  على  احلدودية  الربمة  و 

الذكر ال احل�رص  .
ال�سخمة  امليزانية  من  جعلت   
نفقة  من  ت�سخريها  مت  التي 
الدولة خ�سي�سا لفائدة املحالت 
و  الريح  مهب  تذهب يف  املهنية 
الرئي�ص  وراءه م�رصوع  تف�سل من 
الذي يرمي به اإىل اإنعا�ص الواقع 
الق�ساء  اإىل  و  جهة  من  التجاري 
يحا�رص  الذي  البطالة  �سبح  على 

الع�رصات من ال�سباب .
تلك  فاإن   ، مت�سل  �سياق  يف  و 
املحالت التي كان م�سري العديد 
�سغورها  ب�سبب  معلوم  غري  منها 
هذه  كتابة  حد  اإىل  توزيعها  منذ 
االأ�سطر مت اإ�ستغاللها  من ال�سباب 
اإتخادها  اأجل  من  املنحرف 

من  اأنواع  تناول  و  للف�ساد  مرتعا 
بعيدا  املخدرات  و  املهلو�سات 
جليا  يوؤكد   ، الرقابة  اأعني  عن 
من  امل�ستفيد  حاجة  عدم  على 
، فيما يقبل بع�سهم على  املحل 
ما  هو  و   ، احلاجة  لذوي  كرائها 
ي�ستوجب اأخد وقت كايف من اأجل 
ملفات  ملودعي  معمقة  درا�سة 
احل�سول على حمالت الرئي�ص .   
اأرجع  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
متابعني لل�ساأن املحلي بالبلديات 
املذكورة الف�سل الذريع للمحالت 
مناطق  عن  لبعدها  املهنية  
دفع  ما  ،وهو  التجاري  الن�ساط 
منها خا�سة  امل�ستفيدين  بغالبية 
ما تعلق بحاملي م�ساريع اأون�ساج 
لرف�ص  اأوجنام   و  الكناك   ،
هذه  مثل  لتبقى   ، اإ�ستغاللها 
حقيقية  عينة  ال�سلبية  املناظر 
للم�ساريع التي اأ�ستهلكت املاليري 
املرجوة  النتائج  حتقيق  دون 
�سدد  فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ،
�رصورة  على  املتحدثني  ذات 
بوالية  البلديات  م�سالح  تدخل 
عقود  ف�سخ  قرار  التخاذ  ورقلة 
ثم  النوع من املحالت ومن  هذا 
ا�ستعدادا  االأكرث  لل�سباب  منحها 
بالنفع  يعود  مبا   ، الإ�ستغاللها 

على خزينة البلدية التي تعاين من 
عجز مايل كبري حال دون جت�سيد 
جملة من امل�ساريع التنموية التي 

لها �سلة بيوميات املواطن  .
من جهة ثانية فقد اأكد منتخبون 

ال�سعبية  باملجال�ص  حمليون 
اأن  ذكرها  ال�سالف  البلدية  
تنبوؤا  قد  املهنية  املحالت 

بف�سلها قبل والدتها.
�أحمد باحلاج   

غالبيتها تعر�صت للتخريب و�صرقة معد�تها

املحالت املهنية ببلديات ورقلة ا�صتنزفت  املال العام دون جدوى

�أبرز ما مييز عن �لتغيري �جلذري يف �صلك والة �جلمهورية 

بعدما �أ�صبحت مو�د �لبناء عر�صة للنهب

اإنهاء مهام وايل الأغواط 
وترقية وايل تقرت 

�صكان حي الفجر �صاخطون على 
توقف اأ�صغال التهيئة احل�صرية
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الإمارات  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت 
كانت قد اأقامت من�شاأة للطائرات 
امل�شرية يف قاعدة اخلادم اجلوية 

جنوب طرابل�س عام 2016.
ويقول خرباء اإن الطائرات املقاتلة 
القدمية املتوفرة لدى قوات حفرت 
ل ميكنها الطريان ليال، مما يرجح 
قد  امل�شرية  الطائرات  تكون  اأن 

�شاركت يف الهجمات.
معهد  مدير  عن  التقرير  وينقل 
القماطي،  اأن�س  البحثي  �شادق 
طرابل�س  يف  اجلوية  احلرب  اأن 
جديدة  مرحلة  ر�شميا  دخلت 
من  هجوما  واأ�شحت  خطرية، 
دولة  هي  اأجنبية  غزو  قوة  قبل 
القماطي:  واأ�شاف  الإمارات، 
على  لكنها  ليبيا،  تزال  ل  "ليبيا 
البحر  اليمن على  اأن ت�شبح  و�شك 
باحلفاظ  حفرت  ووعُد  املتو�شط. 
جمرد  وال�شتقرار  ال�شالم  على 
دون  الطائرات  وهجماُت  ُخرافة، 
طيار الإماراتية ل ميكن اأن حتقق 

اأن �شتيفاين وليامز  الوحدة"،يذكر 
يف  الأممية  البعثة  رئي�س  نائبة 
ليبيا، قالت يف مقابلة ح�رصية مع 
�شحيفة اإندبندنت الربيطانية قبل 
اأيام، اإن املنظمة الدولية حتقق يف 
مزاعم �شحن دولة الإمارات اأ�شلحة 
الليبي  احلرب  اأمري  ف�شائل  لدعم 
يف  حفرت،  خليفة  املتقاعد  اللواء 

خرق حلظر دويل لالأ�شلحة.
اإىل  الغارديان  تقرير  وي�شري 
بداأت  التي  اجلوية  الغارات  اأن 
طرابل�س،  على  املا�شي  الأ�شبوع 
منحها  التي  املوافقة  تعك�س 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
هاتفية،  مكاملة  خالل  حلفرت 
م�شيفا اأن البيت الأبي�س مل يف�شح 
عن هذه املكاملة اإىل يوم اجلمعة، 
اأي بعد اأربعة اأيام. وتقول م�شادر 
املوقف  يف  التغيري  اإن  ليبية 
جاء  حفرت  دعم  اإزاء  الأمريكي 
الأمن  م�شت�شار  مع  مناق�شة  بعد 
وات�شالت  بولتون،  جون  القومي 
ظبي  اأبو  عهد  ويل  مع  جرت 
الغارديان  وت�شري  زايد،  بن  حممد 
يبدو  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل 

حلفائها  نظر  وجهة  قبلت  اأنها 
هجوم  باأن  الأو�شط،  ال�رصق  يف 
حفرت ميكن اأن ينظر اإليه على اأنه 
ت�رصف قائد قوي �شد امللي�شيات 
طرابل�س،  يف  املقاتلة  اجلهادية 
وفق تعبري ال�شحيفة. لكن العديد 
اأن  يوؤكدون  الليبيني  اخلرباء  من 
بالدميقراطية، ول  يلتزم  حفرت ل 

�شيما اأنه دمج ملي�شيات �شلفية يف 
الغارديان  �شحيفة  وترى  قواته، 
يقدمه  الذي  ال�شخ�شي  الدعم  اأن 
اأمام  عائقا  بدا  حلفرت  ترامب 
وامل�شاعي  املتحدة  الأمم  جهود 
قرار  م�رصوع  لتمرير  الربيطانية 
وقف  اإىل  يدعو  الأمن  جمل�س  يف 

اإطالق النار.

ن�ضرت �ضحيفة �لغارديان �لربيطانية تقرير� �أ�ضارت فيه �إىل �أن غار�ت جوية عدة ت�ضمنت �أول 
م�ضاركة مزعومة للطائر�ت �مل�ضرية يف �ل�ضر�ع، هزت طر�بل�س م�ضاء �ل�ضبت، يف ت�ضعيد للهجوم 

�ملدعوم من دولة �لإمار�ت على �لعا�ضمة �لليبية بقيادة خليفة حفرت.

�ضحيفة �لغارديان �لربيطانية

طائرات م�شرية اإماراتية ت�شارك يف هجوم طرابل�س

بينهم قيادي يف �جلهاد �لإ�ضالمي  �شجني الراأي الإماراتي اأحمد من�شور يوا�شل اإ�شرابه عن الطعام

اآلم الأ�شرية اجلريحة اإ�شراء 
جعابي�س تت�شاعف 

حملة اعتقالت اإ�شرائيلية تطال 
ا بال�شفة 17 فل�شطينًيّ

واملحررين،  الأ�رصى  �شوؤون  هيئة  اأكدت 
اأم�س الثنني، اأن الو�شع ال�شحي لالأ�شرية 
يف  املعتقلة  جعابي�س  اإ�رصاء  اجلريحة 
�شجن "الدامون" �شعب للغاية، واأن اآلمها 
الناجمة عن اإ�شابتها تزداد يوماً بعد يوم 
حالتها  عن  عدا  الطبي،  الإهمال  جراء 
يف  الهيئة،  املقلقة.واأو�شحت  النف�شية 
تقرير لها، اأن ما تعانيه الأ�شرية جعابي�س 
من حروق يف ج�شدها يجعل جلدها دائم 
ل  يجعلها  ما  ب�شدة،  ويوؤملها  ال�شخونة 
اأو  الأقم�شة  اأنواع  و�شع جميع  تقوى على 
بحاجة  هي  لهذا  على ج�شدها،  الأغطية 
اخلا�شة  "للبدلة  دائم  تغيري  اإىل  ما�شة 
التغلب  يف  لت�شاعدها  احلروق"  بعالج 
ب�شيط  جزء  ولو  وممار�شة  اآلمها،  على 
اإىل  بحاجة  اأنها  طبيعًيّا.كما  حياتها  من 
منها:  عمليات  ثماين  من  اأكرث  اإجراء 
يديها  اأ�شابع  من  تبقى  ما  لف�شل  عملية 
الذائبة وامللت�شق بع�شها ببع�س، وبحاجة 
لعملية لإزالة كتلة حلمية من الأنف  اأي�شاً 
ت�شبب لها حالياً اأزمة بالتنف�س، لكن اإدارة 
املعتقل ل تكرتث مبا تعانيه؛ فهي ُتعن 
اأدنى  لها  توفر  اأن  دون  طبياً  انتهاكها  يف 
حلالتها  الالزمة  العالجية  املتطلبات 
الهيئة.وحملت  وفق  واخلطرية،  املزمنة 
الهيئة �شلطات الحتالل امل�شوؤولية الكاملة 
امل�شابة جعابي�س، يف  الأ�شرية  حياة  عن 
اإطار تعر�شها لإهمال طبي ممنهج وتركها 
فري�شة لالأوجاع، وطالبت ب�رصورة التدخل 
الفوري مل�شاعدتها وتقدمي العالج الناجع 

والالزم لو�شعها ال�شحي احلرج.
الأ�شرية  الحتالل  قوات  واعتقلت 
جعابي�س )35 عاماً( من بلدة جبل املكرب 
اأكتوبر   11 يف  املحتلة،  القد�س  جنوب 

النار  الحتالل  جنود  اأطلق  اأن  بعد   2015
"الزعّيم  بالقرب من حاجز  على مركبتها 
ا�شطوانة  انفجار  اإىل  اأدى  ما  الع�شكري"؛ 
اإثرها  وعلى  ب�شيارتها،  تقلها  كانت  غاز 
واأ�شيبت  ج�شدها  داخل  النريان  ا�شتعلت 
بحروق خطرية التهمت 60% من ج�شدها، 
واأ�شيبت  يديها،  اأ�شابع  من   8 وفقدت 
والظهر،  الوجه  منطقة  يف  بت�شوهات 
عاماً   11 بال�شجن  الحتالل  عليها  وحكم 
قتل  حماولة  وهي  بها؛  اأُل�شقت  بتهمة 

�رصطي وتنفيذ عملية ع�شكرية.
اإ�رصاء،  كتبتها  خاطرة  التقرير  ونقل 

ملنا�شبة يوم الأ�شري، قالت فيها:
انت�رصوا

نعم اأعزائي انت�رصوا
وحققوا ما �شئتموا

فاليوم انت�رصوا
ل لأمر واحد بل اأكرث

وللعدو ل تعذروا
والفرح وال�رصور ان�رصوا

وبيوم الأ�شري عربوا
مبا طال كل اأ�شري ممن عليهم اعتدوا

�شلت يداه حقري اأو عدو
واإن �شاء اهلل �شننت�رص و�شتنت�رصوا

و�شيعم ال�رصور اليوم اأو غد
وكلنا �شننت�رص على عدو علينا يحقد

�شياأتي الفرج قريباً يف يوم الن�رص الأكرب
وبذكر اهلل كربوا

يف يوم الن�رص الأكرب

حمررين   3 تعتقل  ال�شلطة  اأجهزة 
ال�شفة  يف  اآخرين  اعتقال  وتوا�شل 
لالأ�رصى  �شعبة  �شحية  اأو�شاع 
ا لعتقالهم الإداري4  امل�رصبني رف�شً
يف  جديدة  اأعواما  يدخلون  اأ�رصى 
بجراح  �شاًبّا  ي�شيب  الحتالل  �شجون 
طعن  عملية  تنفيذ  بدعوى  خطرة 

بنابل�س
الإ�رصائيلي،  الحتالل  قوات  اعتقلت 
مواطنا   17 الثالثاء،  اأم�س  فجر 
منازلهم  دهم  عقب  فل�شطينيا، 
يف  مبحتوياتها  والعبث  وتفتي�شها 
الغربية  بال�شفة  متفرقة  مناطق 
حمررون  اأ�رصى  بينهم  املحتلة، 
الإ�شالمي.واأفاد  اجلهاد  يف  وقيادي 
اليوم،  �شباح  الحتالل،  جلي�س  بيان 
فل�شطينًيّا   16 اعتقلت  قواته  باأن 
اأنهم  بدعوى  الغربية،  ال�شفة  من 
حملية،  م�شادر  "مطلوبون"وذكرت 
طالت  الإ�رصائيلية،  العتقالت  اأن 
الأ�شري املحرر عمر �شالح من منزله 
مدينة  جنوبي  "اخل�رص"  بلدة  يف 
املحتلة(،  القد�س  )جنوب  حلم  بيت 
بالإ�شافة اإىل �شابني من بلدة "تقوع" 
منزل  دهم  مت  فيما  املدينة،  �رصقي 
وحممود  ناجي  امُلحَرريْن  الأ�شرييْن 
لعتقال  اإ�شافة  وتفتي�شه،  �شالح 
من  طقاطقة  يو�شف  جماهد  الفتى 
منزله يف بلدة "بيت فجار" جنوب بيت 
حلم، والأ�شري امُلحَرر ق�شي خالد اأبو 
"الدوحة"  بلدة  يف  منزله  من  �شامل 

غرب بيت حلم.
جنود  اعتقل  )جنوبا(  اخلليل  ويف 
يف  منزليهما  من  �شابني  الحتالل 

اخلليل،  غربي  �شامت"  "دير  قرية 
امُلحَرر  الأ�شري  اعتقال  واأعادت 
بلدة  يف  منزله  من  عّواد  زياد  ح�ّشان 
منزل  وداهمت  اخلليل،  غربي  "اإذنا" 
وفت�شته. عّواد  ح�ّشان  زياد  الأ�شري 
قوات  اقتحمت  ال�شياق،  ذات  ويف 
الحتالل بلدة "الزاوية" غرب �شلفيت 
)�شمال( واعتقلت �شابني بعد مداهمة 
�شقري  بكر  حممود  وهما:  منزليهما، 
وحمزة يعقوب رداد وفت�شت املنازل، 
يف ظل اعتقالت متوا�شلة منذ عملية 
ال�شهيد عمر اأبو ليلى الذي ينحدر من 
مواطنا  العتقالت،  البلدة.وطالت 
�شمال  الغربية  "املزرعة"  قرية  من 
يف  والقيادي  )�شمال(،  اهلل  رام  غرب 
دار  حممد  اأحمد  الإ�شالمي  اجلهاد 
قرية  يف  منزله  من  عاماً(   56( ن�رص 
كما طالت  اهلل  رام  غرب  نعمة"  "كفر 
العتقالت ثالثة �شبان بعد مداهمة 
جنوب  "قباطية"  بلدة  منازل يف  عدة 
حارث  وهم:  )�شمال(،  جنني  غرب 
معال،  اأبو  ومعتز  معال،  اأبو  علي 
وعالء كميل يف الع�رصين من عمرهم، 
وفت�شوا منازلهم وا�شتجوبوا �شاكنيها، 
الليلة  الحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
املا�شية ال�شاب اأي�رص ح�شام عرقاوي 
على  مروره   خالل  جنني  مدينة  من 
حاجٍز ع�شكري على الطريق اللتفايف 
احتجزت  فيما  جنني،  مدينة  �رصق 
املواطنني  مركبات  من  كبرية  اأعدادا 

لفرتات متفاوتة.

حقوق  عن  املدافع  ي�شتمر 
العربية  الإمارات  يف  الإن�شان 
املتحدة اأحمد من�شور بالإ�رصاب 
عن الطعام احتجاجاً على ظروف 
ال�شجن ال�شيئة وحماكمته اجلائرة 
املعايري  مع  يتفق  ل  وكالهما   ،

الدولية.
اأمريكيون  "منظمة  موقع  وح�شب 
الن�شان"،  وحقوق  للدميقراطية 
الطعام،  عن  من�شور  اإ�رصاب  فاإن 
اإىل جانب ظروف ال�شجن ال�شيئة، 
ب�شحته  ي�رص  قد  لأنه  قلًقا  يثري 
عن  الإ�رصاب  ي�شتمر  ب�شدة. 
�شجن  يف  �شهر  ملدة  الطعام 
ال�شدر يف اأبو ظبي ، حيث يقال اإن 
من�شور حمتجز مبعزل عن العامل 

اخلارجي.
 UAE  ” يف  ع�شو  هو  من�شور 
احتجاجات  خالل   ،  ”Five
احلكومة  التم�شت  العربي،  الربيع 
اإلقاء  مت  ت�رصيعية.  لإ�شالحات 
يف  اخلم�شة  الأفراد  على  القب�س 
قيادة  “اإهانة  بتهمة   2011 اأفريل 
القومي  الأمن  وتعري�س  البالد 
للخطر” ، ومع ذلك وعقب �شدور 
احلكم يف نوفمرب 2011 ، مت العفو 
اإطالق  ومت  الأفراد  هوؤلء  عن 
ب�شبب  التايل  اليوم  يف  �رصاحهم 

�شغوط دولية.
بعد  اأخرى  مرة  من�شور  �ُشجن 
اعتقاله تع�شفياً يف 20 مار�س 2017 
يف منت�شف الليل. مت اعتقاله من 
منزله حيث كان يعي�س مع زوجته 
من  ومنع  ق�رصاً  واختفى  واأبنائه 

الت�شال باأ�رصته.
من�شور،  اأدين   ،2018 ماي   29 يف 

التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدم  الذي 
الجتماعي اخلا�شة به للدعوة اإىل 
الإفراج عن زمالئه املدافعني عن 
حقوق الإن�شان ومعاجلة انتهاكات 
الإمارات  يف  الإن�شان  حقوق 
“اإهانة”  بتهمة  املتحدة،  العربية 
ورموزها،  الإمارات  دولة  مكانة 
كاذبة  و�شائعات  معلومات  ون�رص 
على و�شائل التوا�شل الجتماعي، 
والكراهية  الطائفية  وتعزيز 
مبوجب قانون اجلرائم الإلكرتونية 
العربية  الإمارات  يف   2012 لعام 
املحكمة  اأ�شدرت  املتحدة. 
حكماً بال�شجن ملدة ع�رص �شنوات 
درهم  مليون  قدرها  وغرامة 
على  اأمريكي(  دولر   272،000(
والتي  اأعاله،  املذكورة  التهم 
دي�شمرب   31 ا�شتاأنفها من�شور. يف 
2018 ، رف�شت املحكمة ا�شتئنافه 
يعني  الأ�شلي، مما  احلكم  واأيدت 
اأنه ا�شتنفذ جميع �شبل النت�شاف 

القانونية.
من  كالعديد  من�شور،  يزال  ل 
خلطر  معر�شاً  الراأي،  �شجناء 
التعذيب و�شوء املعاملة يف �شجون 
وقد   ، املتحدة  العربية  الإمارات 
على  جائرة  ملحاكمات  تعر�س 
الإمارات  دعوات  من  الرغم 
من  الدولية  باملعايري  لاللتزام 
املتحدة  الأمم  خرباء  قبل 
من�شور  ُمنع  املتحدة(.  )الأمم 
حمامي  اأو  مبحام  الت�شال  من 
اإنه  ويُقال  املحاكمة،  اأثناء  دفاع 
حمتجز الآن يف زنزانة بال �رصير 
ول مياه ول ي�شمح له بال�شتحمام. 
وهو  كبري  ب�شكل  �شحته  تدهورت 
اإىل  دفعه  مما  �شيئة،  حالة  يف 
احتجاجاً  الطعام  عن  الإ�رصاب 
يثري  الأمر  هذا  ظروفه.  على 
ال�شيئة  للظروف  نظراً  بالغاً  قلقاً 
مبا  ال�شجناء،  لها  يتعر�س  التي 
التي  النور  عبد  علياء  ذلك  يف 

ال�رصطان، ح�شبما  توفيت مبر�س 
العربية  الإمارات  �شجون  ورد عن 
ما  مبكان  الأهمية  من  املتحدة. 
اأن تتخذ �شلطات ال�شجن اإجراءات 
لتح�شني الظروف ال�شيئة ومعاجلة 
اأحمد  �شحة  ب�شاأن  املخاوف 
املدافعني عن  من  وغريه  من�شور 
حقوق الإن�شان املحتجزين الذين 
عانوا من �شوء املعاملة والتعذيب 
املنظمة  وحثت  ال�شجن.  يف 
اإطالق  على  الإماراتية  ال�شلطات 
من  وغريه  من�شور  اأحمد  �رصاح 
�رصط  اأو  قيد  دون  الراأي  �شجناء 
ال�شجناء  جميع  معاملة  و�شمان   ،
مع  يتما�شى  مبا  واملحتجزين 
على  تن�س  التي  مانديال،  قواعد 
تزويد كل �شجني “باملياه وباأدوات 
لل�شحة  ال�رصورية  احلمام 
والنظافة “من بني معايري اأخرى. 
العربية  الإمارات  دولة  وت�شجع 
املتحدة اأي�شاً على ال�شماح خلرباء 
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية 
وامل�شتقلة بالو�شول اإىل املدافعني 
املحتجزين.  الإن�شان  حقوق  عن 
يجب على دولة الإمارات التحقيق 
بالإ�شاءة  املتعلقة  التقارير  يف 
معاقبة  من  بدلً  ال�شجون  اإىل 
مرتكبيها، ويجب اأن توفر لل�شجناء 
ظروفاً منا�شبة، ف�شاًل عن الرعاية 
اأحمد  حالة  يف  املنا�شبة.  الطبية 
اأن تتعامل  من�شور، من ال�رصوري 
دولة الإمارات مع خماوفه قبل اأن 
لالإ�رصاب  نتيجًة  �شحته  تتدهور 
عن الطعام وعدم اإمكانية الو�شول 
والظروف  ال�رصوريات  اإىل 

املعي�شية النظيفة.
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ال�صيني  واخلبري  الكاتب  ي�رشح  �صبق،  ما  اإطار  ويف 
»كاي-فو يل« يف كتابه اجلديد »قوى الذكاء اال�صطناعي 
العاملي  والنظام  ال�صيليكون،  ووادي  ال�صني،  العظمى: 
اجلديد« التجربة ال�صينية يف جمال الذكاء اال�صطناعي 
يف  العملية  خربته  على  معتمًدا  تفردها،  وعوامل 
ال�رشكات الكربى مثل: جوجل، ومايكرو�صوفت، وعمله 
ال�صينية،   Sinovation ل�رشكة  تنفيذي  كرئي�س 
بينها  والفارق  ال�صينية  ال�رشكات  عمل  اآلية  مو�صًحا 
بالذكاء  العاملي  النظام  تاأثر  ومدى  االأمريكية،  وبني 

اال�صطناعي.
امل�صتثمرين  مع  �رشعت  بكني  اأن  اإىل  الكاتب  ي�صري 
مبالغ  توجيه  يف  املا�صية  ال�صنوات  خالل  ال�صينيني 
هائلة لتطوير الذكاء اال�صطناعي، وتزايد عدد الطالب 
اأن ال�صني ا�صتطاعت  الدار�صني لهذا املجال. وي�صيف 
بحلول عام 2017، اأن تهيمن على نحو 48% من اإجمايل 
على  متفوقة  العاملي،  اال�صطناعي  الذكاء  متويل 
ت�صبح  اأن  على  العزم  عقدت  واأنها  املتحدة،  الواليات 
مركز الذكاء اال�صطناعي واالبتكار العاملي بحلول عام 

.2030

اأ�سباب التفوق: 

ظلت الواليات املتحدة ومعها كندا وبريطانيا املهيمن 
حتى  عقود،  طوال  اال�صطناعي  الذكاء  على  الرئي�صي 
اإىل  ال�صينيني  ا�صتثمارات  توجهت  حيث   ،2016 عام 
خطوات  عدة  الكاتب  �رشح  وقد  اال�صطناعي.  الذكاء 
للو�صول اإىل مرحلة عالية من الذكاء اال�صطناعي هي: 
مرحلة االكت�صاف، ومرحلة التطبيق التي تتطلب وجود 
خرباء ورواد اأعمال ي�صعون لتطوير االكت�صافات ومعرفة 
االإن�صانية،  االحتياجات  خمتلف  يف  ا�صتخدامها  كيفية 

واأخرًيا مرحلة البيانات.
يقول املوؤلف لو نظرنا لو�صع ال�صني حالًيّا، لوجدنا اأنها 
ترفع �صعار مرحلة التطبيق متجاوزة مرحلة االكت�صاف، 
بوادي  ال�صينيني  االأعمال  رواد  وجود  ذلك  ويدعم 
اال�صطناعي،  الذكاء  لتطبيق  ي�صعون  الذين  ال�صيليكون 
كما اأن بكني لديها اإمكانيات هائلة يف تطوير التطبيقات 
البيانات،  من  هائاًل  ا  كًمّ المتالكها  نظًرا  بها  اخلا�صة 
ولعل ذلك ما قد يعو�س عملية تفوق اخلرباء االأمريكيني 

على ال�صينيني. 
واإ�صافة اإىل تلك املراحل التي تربز موقع ال�صني، ي�صري 
الكاتب اإىل جمموعة من العوامل التي تُ�صاهم يف جناح 

النموذج ال�صيني، وهي:
النظام الال مركزي ودوره يف جناح التجربة ال�صينية: 

»االبتكار  حملة  املركزية  احلكومة  اإطالق  فمنذ 

2015؛  عام  يف  اجلماعية«  االأعمال  وريادة  اجلماعي 
الذكاء  جمال  يف  �صغرية  �رشكة   6600 نحو  اإن�صاء  مت 
اال�صطناعي. ومن املتوقع بحلول عام 2030 اأن ت�صاهم 
العاملي  الناجت  من  دوالر  تريليونات   7 بنحو  ال�صني 
 15،7 اإىل  �صي�صل  الذي  اال�صطناعي،  للذكاء  االإجمايل 
هو  �صبق  ما  �صاهم يف حتقيق  ما  ولعل  دوالر،  تريليون 
انتهاج بكني نظاًما ال مركزيا ي�صاعد احلكومة املركزية 
على تبني روؤى معينة وم�صاهمة املحليات يف تنفيذ تلك 

الروؤى وجناحها. 
ومع توجه احلكومة املركزية اإىل و�صع روؤية م�صتقبلية 
اال�صطناعي؛  الذكاء  جمال  يف  رائدة  ال�صني  جتعل 
االأعمال  رواد  جذب  على  املحلية  احلكومات  تت�صابق 
تقدمي  مع  املجال  هذا  يف  للعمل  وامل�صتثمرين 
عمليات  يف  ت�صاهم  حيث  لهم،  املنا�صبة  الت�صهيالت 
اإىل  باالإ�صافة  به،  املخت�صة  ال�صغرية  ال�رشكات  اإن�صاء 

منح الدعم املايل اإذا تطلب االأمر. 
منهجية العمل ال�صينية التقنية: 

كان   ،1998 عام  يف  جوجل  �رشكة  تاأ�ص�صت  حينما 
يف  ال�صني،  �صكان  من   %0،2 نحو  اإىل  ي�صل  االإنرتنت 
حني كان ي�صل اإىل نحو 30% من االأمريكيني، وكان ذلك 
دلياًل على �صعف البنية التكنولوجية االأ�صا�صية ال�صينية، 
املختلفة،  للمنتجات  التقليد  نهج  بكني  اتبعت  لذلك 
اأ�ص�س  تتعلم  اأن  كاملة  اأجيال  ا�صتطاعت  طريقه  وعن 

التكنولوجيا وال�صناعات احلديثة.
وي�رشب الكاتب مثااًل على منهجية التقليد، حيث حاول 
اأن  �صنج«،  »واجن  وهو  ال�صينيني،  االأعمال  رجال  اأحد 
يُن�صئ موقًعا يربط بني �صبكات االأ�صدقاء �صبيًها مبوقع 
اأول  يف  يعمل  اأن  ي�صتطع  مل  املوقع  ولكن  في�صبوك، 
بقوة  االأمريكي  في�صبوك  ظهر  اأن  وبعد  وتعرث.  �صنتني 
على ال�صاحة، اأخذ »واجن �صنج« لب الت�صميم وغري قلياًل 
ال�صوق ال�صينية املحلية، وبالفعل القى  به، ومت بثه يف 
جناًحا كبرًيا داخل ال�صني، لعدم وجود مناف�س له، وقد 
جتددت حماوالته مع تقليد تويرت ومواقع اأخرى، بدون 
اأن  بالذكر  واجلدير  به.  خا�صة  مل�صة  الإ�صافة  حماولة 
ا�صتطاعوا  ال�صني  داخل  االأعمال  رواد  كبرًيا من  عدًدا 
حتقيق اأرباح طائلة داخل ال�صوق وراء اتباع ذلك النهج.

اأخرى  منهجيات  هناك  التقليد،  منهجية  على  عالوًة 
حتكم ال�صوق ال�صينية، ومنها بيع املنتجات ال�صينية من 
في�صبوك  مثل  كربى  ل�رشكات  االأعمال  رواد  بع�س  قبل 
اأو جوجل، ثم اإعادة ا�صتغاللها مرة اأخرى حتت م�صمى 
ال�صني  داخل  االقت�صادية  الدرو�س  اأهم  فمن  لذا  اآخر، 
البقية حتى ال تكون  اأال تعزل ال�رشكات نف�صها عن  هو 
االأعمال داخل  رواد  اأن ما مييز  كما  للقر�صنة،  عر�صة 
اأنهم ال ينفقون ماليني الدوالرات الإيجاد �صلعة  ال�صني 
يحتاج اإليها ال�صوق م�صتقباًل، ولكنهم يعملون على معرفة 

ذوق امل�صتهلك وتوجهاته وبناء على ذلك يتم االإنتاج.

الثقافة ال�سينية: 

تقوم الثقافة ال�صينية على اال�صتلهام من الرتاث والتعلم 
وبالتايل  واملثالية،  احلقيقة  عن  البحث  ولي�س  منه، 
ففكرة االقتبا�س من االآخرين والتطوير للو�صول للكمال 
هي اأ�صا�س الثقافة ال�صينية. كما اأن فكرة االأبوية التي 
ال�صينية،  الثقافة  وبقوة يف  التوجيه ظاهرة  على  تعمل 
ال�صعب  حياة  يف  كبرًيا  دوًرا  احلكومة  تلعب  ولذلك 

ال�صيني. 
وي�صرت�صل الكاتب لتو�صيح تلك اجلزئية، باحلديث عن 
عام  يف  �رشكته  اأ�ص�س  حينما  ال�صينيني  توجهات  تغري 
جانبهم  من  ميل  اأو  رغبة  هناك  تكن  مل  حيث   ،2009
االأعمال  ريادة  فكرة  ت�صغل  ومل  ل�رشكته،  لالن�صمام 
اأذهانهم، حتى اأعطت احلكومة ال�صوء االأخ�رش لالبتكار 
اجلماعي وريادة االأعمال، فتوجه اجلميع نحوه راغبني 

يف االن�صمام ل�رشكته واللحاق بالركب التكنولوجي.

- دمج ال�صعب بالتطور التكنولوجي: 
على  مق�صوًرا  ال�صني  يف  التكنولوجي  التطور  يكن  مل 
الذكية  الهواتف  ظهور  اأحدث  حيث  معينة،  قطاعات 
مل  الذين  فاالأ�صخا�س  ال�صينية،  املدن  داخل  طفرة 
يتمكنوا من اقتناء اأجهزة حا�صوب حممولة ح�صلوا على 
هواتف ذكية وا�صتخدموها للح�صول على خدمات عدة، 
اأ�صبح في�صبوك ال�صني،  Wechat الذي  وظهر تطبيق 

على  عامني  مرور  بعد  اأي   2013 عام  يف  وا�صتطاع 
تاأ�صي�صه اأن ي�صاعف عدد امل�صتخدمني من 100 مليون 
�صنوات  خم�س  بعد  وحتول  م�صتخدم،  مليون   300 اإىل 
من جمرد كونه تطبيًقا للمحادثة اإىل تطبيق ي�صم كافة 
اإىل  طبيب  رو�صتة  على  احل�صول  من  بدًءا  اخلدمات، 

�رشاء املنتجات ال�صهرية للمنزل.
ومل يعد التليفون املحمول جمرد و�صيلة للتوا�صل، ولكنه 
اأ�صبح حمفظة اأموال متنقلة، وت�صاعف عدد م�صتخدمي 
من   2013 عام  حتى   2009 عام  منذ  الذكية  التليفونات 
وخالل  �صخ�س،  مليون   500 اإىل  �صخ�س  مليون   233
اإحداث  يف  الذكية  التليفونات  �صاهمت  ق�صرية  اأعوام 
ال�رشاء  معدالت  زيادة  ويف  العمل،  �صوق  يف  حتوالت 
نحو  هناك  اأ�صبح   2017 عام  نهاية  ففي  االإلكرتونية، 
735 مليون ن�صمة، اأي ما يعادل 65% من تعداد ال�صني، 
قادرين على الدفع النقدي يف املحالت عرب التليفونات 
الذكية، حتى اإن االأمر قد و�صل لل�صحاذين، حيث علق كل 
منهم ورقة على رقبته حتوي الكود االإلكرتوين اخلا�س 
بهم، وانخف�صت ب�صورة كبرية املعامالت النقدية تاركة 

املجال للمعامالت االإلكرتونية. 
بتوفري  املتعلقة  التطبيقات  اأن  اإىل  الكاتب  وي�صري 
اخلدمات داخل ال�صني �صت�صاهم يف توفري قاعدة بيانات 

وا�صعة عن كافة املواطنني واخلدمات، مما �صتكون له 
انعكا�صات اإيجابية على الذكاء اال�صطناعي م�صتقباًل.

ف�سل ال�سركات الأجنبية داخل ال�سوق 
ال�سينية: 

للتجارة  بابا«  »علي  موقع  ماي«  »جاك  اأ�ص�س  حينما 
اإال  له  مناف�صون  هناك  يكن  مل   ،1998 عام  االإلكرتونية 
ال�صينية املحلية، ولكن يف عام 2002 دخلت  ال�رشكات 
Ebay االأمريكية على اخلط، وهي اأكرب �رشكة للتجارة 
العامل، لذا دخل »جاك ماي«  االإلكرتونية على م�صتوى 
خم�س  من  يقرب  ما  ا�صتمرت   Ebay مع  حرب  يف 
اجلديدة  االإ�صافات  كل  تقليد  على  وقد عمل  �صنوات، 
عند Ebay، داجًما مع تلك التغريات احتياجات ال�صوق 
ال�صينية، فخرجت منها Ebay يف النهاية بخ�صائر لعدم 
وا�صتمرار  ال�صينية،  املحلية  ال�صوق  فهم  على  قدرتها 
على  العاملية  االأ�صواق  مع  التعامل  االأمريكي يف  النهج 

اأنها »بقرة تُدر ربًحا دائًما«.
ال�رشكات  ف�صل  �صبب  يف�رش  اأن  ميكن  �صبق  ما  ولعل 
العاملية داخل وادي ال�صيليكون يف ال�صني، حيث تعمل 
طبيعة  فهم  من  اأكرث  االأرباح  وجني  الت�صويق  مبنطق 
ال�صوق، والتاأقلم مع املتطلبات املحلية، كما اأن الفروع 
اإن  حيث  �صينيني،  توظف  ال  ال�صني  يف  بها  اخلا�صة 
اأكرب  بدرجة  االأعمال مييلون  ورواد  الطاحمني  ال�صباب 

لتاأ�صي�س �رشكاتهم اخلا�صة، اأو العمل يف �رشكات �صينية 
االأجنبية  ال�رشكات  ترقيهم يف  الأن درجة  حملية كربى، 

الكربى تكون حمدودة. 

التناف�س ال�سيني الأمريكي:

وبكني  وا�صنطن  بني  التناف�س  يظل  �صبق؛  ما  بجانب 
اجلميع يف  اأنظار  اال�صطناعي حمط  الذكاء  يف جمال 
القرن احلادي والع�رشين، ولذا حاول الكاتب اأن يو�صح 
اإىل  فاأ�صار  واالأمريكي.  ال�صيني  النموذجني  بني  الفارق 
اأن هناك نحو �صبع �رشكات عمالقة مهيمنة على جمال 
 Google، Facebook، وهي:  اال�صطناعي  الذكاء 
 Amazon، Microsoft، Baidu، Alibaba،
-والتي  ال�رشكات  تلك  وتتناف�س   ،and Tencent
اأغلبها اأمريكية االأ�صل- فيما بينها على اإن�صاء املراكز 

البحثية املتعلقة بتطوير الذكاء اال�صطناعي. 
املوؤلف  يذكر  واأمريكا،  ال�صني  بني  للتناف�س  وباالإ�صارة 
اأن الرئي�س االأمريكي »دونالد ترامب« اأعلن يف خطاب 
للذكاء  املخ�ص�صة  النفقات  تخفي�س  عن  ر�صمي 
جهودها،  ت�صافرت  التي  ال�صني  بخالف  اال�صطناعي، 
�صغرية،  و�رشكات  ا  خا�صًّ وقطاًعا  وحمليات  حكومة 

اإىل  للتحول  خطة  وو�صع  اال�صطناعي،  الذكاء  لتطوير 
قوة عظمى يف ذلك املجال بحلول عام 2030. 

ال�صيليكون  وادي  �رشكات  تاأتي  االأمر،  واقع  ويف 
 Apple مثل  االأمريكية،  ال�رشكات  خلف  بال�صني 
اآلية  وجود  عدم  اإىل  ذلك  ويرجع   ،Microsoft اأو 
ونق�س  فو�صوية،  �صوق  فهناك  بكني؛  يف  منظمة  عمل 
ابتكار، اإىل جانب انت�صار منهجية التقليد، ولكن نتيجة 
باالآونة  ال�صيليكون  وادي  اأعمال  رواد  ملجهودات 
مع  حمموم  �صباق  يف  �صينية  �رشكات  دخلت  االأخرية، 
ال�رشكات االأمريكية، وبداأت و�صائل االإعالم تتحدث عن 
ال�صني«، كما ظهرت جامعات �صينية  »في�صبوك وتويرت 
ت�صابق نظرياتها االأمريكية مبجال الذكاء اال�صطناعي، 
على  احل�صول  على  ال�صينيني  الطالب  ت�صابق  ظل  ويف 
تعليم اأف�صل يف جمال الذكاء اال�صطناعي، فمن املتوقع 
اأن حتدث بكني قفزات هائلة يف ذلك املجال، متفوقة 

على وا�صنطن م�صتقباًل.

نظام عاملي جديد:

من املتوقع فقدان ن�صبة كبرية من الوظائف يف غ�صون 
مما  اال�صطناعي؛  الذكاء  ثورة  مع  عاًما  ع�رش  خم�صة 
�صيوؤدي اإىل ارتفاع حاد يف الال م�صاواة بني املواطنني، 
من   %75 نحو  ال�صائقني  متنح   Uber مثل  ف�رشكات 
ذاتية  لل�صيارات  التحول  بعد  ماذا  ولكن  الرحلة،  تكلفة 

القيادة.
اأن  اإىل  العاملية   PWC ال�صياق، ت�صري �رشكة  ويف هذا 
معر�صة  املتحدة  الواليات  يف  الوظائف  من   %38 نحو 
لالأمتتة بحلول عام 2030، بينما يتنباأ الكاتب باأن الن�صبة 
�صتكون ما بني 40 اإىل 50%. كما اأن الذكاء اال�صطناعي 
هيمنة  مقابل  يف  املجاالت  بع�س  تاآكل  يف  �صي�صاهم 
مع  التعامل  على  قدرة  اأكرث  لت�صبح  اأخرى،  جماالت 
التي  ال�رشكات  اإن  حتى  اجلديد،  التكنولوجي  الواقع 
�صرتف�س اأمتتة الوظائف لديها �صتكون معر�صة لل�صقوط 
مناف�صة  على  قدرتها  لعدم  ال�رشكات،  خريطة  من 

اإنتاجية ال�رشكات االأخرى املماثلة لها.
الدول املتقدمة  الفجوة بني  الدول، ف�صتتعمق  اأما عن 
التي لديها بنية تكنولوجية قوية بدرجة كبرية وبني الدول 
التكنولوجي،  بالركب  اللحاق  على  القادرة  غري  النامية 
مما �صيزيد االأزمات االقت�صادية حول العامل. حيث جند 
اأن الدول االأوروبية متتلك معامل ومراكز بحثية لتطوير 
من  الهائل  للكم  تفتقد  ولكنها  اال�صطناعي،  الذكاء 
وال�صني،  املتحدة  الواليات  عليه  تهيمن  الذي  البيانات 
يعني  مما  م�صتقباًل،  املحتوى  لتطوير  يوؤهلها  والذي 

نظاًما ثنائي القطبية م�صتقباًل. 
من  به  متتع  كانت  وما  النامية  الدول  لو�صع  وبالنظر 
�صيجعلها  اال�صطناعي  الذكاء  فتطور  رخي�صة،  عمالة 
مل  اإذا  اإيراداتها  من  مزيًدا  و�صتفقد  القاع،  يف  قابعة 
حتاول اللحاق بركاب الذكاء اال�صطناعي، حيث �صتحل 
اأجهزة الروبوت حمل امل�صانع  امل�صانع التي ت�صتخدم 
الوحيدة  امليزة  النامية  الدول  تفقد  وبالتايل  القدمية، 

التي كانت تتمتع بها.
ويف النهاية ي�صري الكاتب اإىل �رشورة بناء ج�رش للتوا�صل 
بني الب�رش والذكاء اال�صطناعي، اإىل جانب العمل على 
التكنولوجيا  ت�رشقنا  ال  حتى  االإن�صانية  الروابط  تقوية 
و�صائل  ثالث  واقرتح  الراهنة،  حياتنا  يف  العي�س  من 
للتعوي�س عن الوظائف املعّر�صة للفقدان، وهي: »اإعادة 
تدريب العمال، تقليل عدد �صاعات العمل، واإعادة توزيع 
الذكاء  خريطة  نر�صم  من  اأننا  اإىل  واأ�صار  الدخل«.  
للتحكم يف  يوؤهلنا  العك�س، وهو ما  ولي�س  اال�صطناعي 
الذكاء  اأف�صل. ولو �صبهنا ثورة  االأمور ب�صورة  جمريات 
حولت  قد  فالثانية  ال�صناعية،  بالثورة  اال�صطناعي 
يكون  قد  ولذا  امل�صانع،  يف  �صناع  اإىل  املزارعني 
لالأوىل نف�س التاأثري ويتحول فاقدو االأعمال اإىل مربجي 
كمبيوتر على �صبيل املثال. وختاًما، ميكن ت�صبيه الذكاء 
يُلقي  منهما  وجه  الوجهني،  ذات  بالعملة  اال�صطناعي 
مزيًدا من اخلريات على الب�رشية، والوجه االآخر يت�صمن 
توابع �صيئة متعددة، ولو نظرنا للنموذج ال�صيني الأدركنا 
اأن الدول لي�صت بحاجة للبدء من ال�صفر لبناء عامل من 
لنقل جتارب  اإمكانية  ولكن هناك  اال�صطناعي،  الذكاء 
دول اأخرى واال�صتفادة منها، ففكرة الهيمنة االأحادية مل 

تعد موجودة بالقرن احلادي والع�رشين. 
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نهج التقليد:

درو�س التفوق ال�سيني يف 
جمال الذكاء اال�سطناعي

ا يف �سباق حمموم  تدخل دول العامل حالًيّ
لتحقيق طفرات وا�سعة يف الذكاء ال�سطناعي، 

حيث مل يعد بتطبيقاته مق�سوًرا على الدول 
املتقدمة التي هيمنت على التكنولوجيا لعقود 

طويلة، ولكن باتت الدول ذات القت�سادات 
النا�سئة قادرة على دخول حلبة التناف�س 

الدويل، حمققة طفرات وا�سعة تخطف الأنظار 
العاملية لها. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية : الأغواط
دائرة :الأغواط

بلدية :الأغواط
الرقم : 21/2019

و�شل ت�شجيل الت�شريح
بت�أ�شي�س جمعية حملية بلدية

 1433 �صفر   18 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
هذا  مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  امل�افق 
الي�م 2019/04/01 . ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س 

جمعية بلدية امل�صماة :
جمعية »طم�ح ال�صباب  » بلدية الأغ�اط

مقرها : »الفرع البلدي و�صط املدينة  الغ�اط«
رئي�س اجلمعية : ل�لهي �صهام 

تاريخ و مكان امليالد : 1984/10/29 الأغ�اط 
مالحظة : 

هذا ال��صل �صالح اىل غاية 2022/03/01

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي   

ANEP N°:  1916009597 الو�شط:2019/04/24

الو�شط:2019/04/24

مكتب الأ�شت�ذة   حميدي جن�ة حن�ن ،حم�شرة ق�ش�ئية مبحكمة  القليعة
اخت�ش��س   جمل�س ق�ش�ء تيب�زة  الك�ئن مقره� بطريق فوكة القليعة – ال�شفري- ولية تيب�زة

حم�شر تكليف ب�لوف�ء عن طريق الن�شر
امل�دة 412/3 من ق�نون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�صتاذة حميدي جناة حنان ، املح�رصة الق�صائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعن�ان املذك�ر اأعاله    
لفائدة : البنك ال�طني اجلزائري وكالة القليعة ب�ا�صطة وكيله الأ�صتاذ حم�دة زين الدين    - طالب التنفيذ -

الكائن مقره)ها( ب : القليعة 
بناءا على ن�س امل�اد 404 اىل 416 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية و بناءا على ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة 
القليعة :الق�صم التجاري /البحري  ، بتاريخ  2017/06/13 ، رقم الفهر�س 03663/ 2017 املمه�ر بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ 2018/04/08 

. - بناءا على حما�رص تبليغ ال�صند التنفيذي + ت�صليم التكليف بال�فاء + التكليف بال�فاء عن طريق الربيد 
بتاريخ  املعني  ببلدية  و   ، القليعة  مبحكمة  الن�رص  طريق  عن  املبلغة  بال�فاء  التكليف  ت�صليم   + التنفيذي  ال�صند  تبليغ  حما�رص  على  بناءا   -

 ، 2019/01/22
و بناءا على الأمر بالإذن بن�رص م�صم�ن عقد التبليغ الر�صمي بجريدة ي�مية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/02/14 ، 

رقم الرتتيب 2019/00183 
تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 

نكلف:
�صد ال�صيد)ة (: مراوبي دليل                    - املنفذ عليه -

الكائن م�طنه )ها( : طريق اجلزائر القليعة 
نلزمه بال�فاء مببلغ الدين الذي ه� يف ذمته وفقا لل�صند التنفيذي املذك�ر بياناته اأعاله بالإ�صافة اإىل امل�صاريف الق�صائية و املقدرة اإجمال مببلغ 

: 1.787.229.27 دج ) ملي�ن و �صبعمائة و �صبعة و ثمان�ن األف و مائتان و ت�صعة و ع�رصون دينار جزائري و �صبعة و ع�رصون �صنتيم ( 
و اأخطرناه باأن لها اأجل خم�صة ع�رص ي�ما )15 ي�م( كاملة لل�فاء بهذا املبلغ ، و يبداأ �رصيانها من تاريخ الن�رص يف اجلريدة الي�مية و اأنه بعد 
انق�صاء هذا الأجل �ص�ف تتخذ �صده كافة الإجراءات القان�نية التي ت�صمن حق�ق الطالب ل�صيما احلجز على اأم�اله املنق�لة ثم العقارية متى 

واأينما وجدت .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الدي�ان العم�مي للمح�رص الق�صائي 

الأ�صتاذ زقرار احمد ملني
حم�رص ق�صائي لدى حمكمة تيبازة 

اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة
الكائن مكتبه بحي 40 م�صكن عمارة ب �صقة رقم 2 مدينة تيبازة 

ن�رص م�صم�ن حم�رص تكليف بال�فاء يف اجلريدة الي�مية ال�طنية   
طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�صتاذ زقرار اأحمد ملني حم�رص ق�صائي لدى حمكمة تيبازة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازةامل�قع اأدناه و الكائن مكتبنا بحي 40 م�صكن عمارة ب �صقة رقم 
02 مدينة تيبازة 

لفائدة : البنك ال�طني اجلزائري �رصكة م�صاهمة املمثلة من قبل مديرها العام ، العن�ان : رقم 08 �صارع ارن�صت� �صي قيفارة اجلزائر العا�صمة القائمة يف حقه الأ�صتاذة 
: م�صلي مره�ن رمي 

�صد : ب�رابة نبيلة ، العن�ان ، حي امل�صاكني التط�ري رقم 47 تيبازة 
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة تيبازة الق�صم : التجاري /  البحري بتاريخ 2018/05/14 رقم الفهر�س : 18/00795 رقم اجلدول : 18/00558 املمه�ر بال�صيغة 

التنفيذية امل�صلمة من حمكمة تيبازة بتاريخ : 2018/09/25 حتت رقم الت�صليم : 2018/381 
بناءا على حم�رص تبليغ �صند تنفيذي عن طريق ر�صالة م�صمنة 
بناء على حم�رص تبليغ تكليف بال�فاء عن طريق ر�صالة م�صمنة 
بناء على حم�رص تبليغ �صند تنفيذي  عن طريق ر�صالة م�صمنة 

بناء على حم�رص تبليغ تكليف بال�فاء عن طريق التعليق مبقر حمكمة تيبازة بتاريخ : 2019/01/31
بناء على حم�رص تبليغ تكليف بال�فاء عن طريق التعليق مبقر بلدية  تيبازة بتاريخ : 2019/01/31

بناء على حم�رص تبليغ �صند تنفيذي  عن طريق التعليق مبقر حمكمة  تيبازة بتاريخ : 2019/01/31
بناء على حم�رص تبليغ �صند تنفيذي  عن طريق التعليق مبقر بلدية  تيبازة بتاريخ : 2019/01/31

بناءا على اأمر بالإذن بن�رص عقد تبليغ ر�صمي يف اجلريدة ال�طنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة تيبازة بتاريخ : 2019/03/14 حتت رقم الرتتيب : 19/00281 
قمنا بن�رص يف اجلريدة الي�مية ال�طنية احلالية م�صم�ن حم�رص تبليغ تكليف بال�فاء امل�جه لل�صيدة : ب�رابة نبيلة ، العن�ان : حي امل�صاكني التط�ري رقم 47 تيبازة 

و هذا تنفيذا للحكم املذك�ر اأعاله بدفع املبالغ التالية مقابل و�صل عن هذا الأداء : 
- مبلغ الدين املقدر ب 8.995.124،79 دج ) ثمانية ماليني و ت�صعمائة و خم�صة و ت�صع�ن الف و مائة و اأربعة و ع�رصون دينار جزائري و ت�صعة و �صبع�ن �صنتيم (.

- امل�صاريف الق�صائية مبا فيها م�صاريف اخلربة املقدرة ب 31.500 دج ) واحد و ثالث�ن األف و خم�صمائة دينار جزائري (
- الر�ص�م الق�صائية املقدرة ب 7.000 دج ) �صبعة األف دينار جزائري( 

- م�صاريف التنفيذ امل�صتحقة للمح�رص الق�صائي
و نبهناه باأن له )15( خم�صة ع�رص ي�ما من تاريخ ن�رص م�صم�ن حم�رص تكليف بال�فاء املذك�ر اأعاله يف اجلريدة الي�مية ال�طنية احلالية و اإل نفذ عليه جربا بكافة 

الطرق القان�نية . 

مكتب الأ�شت�ذة   حميدي جن�ة حن�ن ،حم�شرة ق�ش�ئية مبحكمة  القليعة
اخت�ش��س   جمل�س ق�ش�ء تيب�زة  الك�ئن مقره� بطريق فوكة القليعة – ال�شفري- ولية تيب�زة

حم�شر تكليف ب�لوف�ء عن طريق الن�شر
امل�دة 412/3 من ق�نون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�صتاذة حميدي جناة حنان ، املح�رصة الق�صائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعن�ان املذك�ر اأعاله    
لفائدة : البنك ال�طني اجلزائري وكالة القليعة – طالب التنفيذ-

الكائن مقره)ها( ب : القليعة 
بناءا على ن�س امل�اد 404 اىل 416 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية و بناءا على ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة 
القليعة :الق�صم التجاري /البحري  ، بتاريخ  2017/10/17 ، رقم الفهر�س 05033/ 2017 جدول رقم : 2017/04009 املمه�ر بال�صيغة التنفيذية 

امل�صلمة بتاريخ 2019/01/13 حتت رقم 2019/0058.
- بناءا على حما�رص تبليغ ال�صند التنفيذي + ت�صليم التكليف بال�فاء + التكليف بال�فاء عن طريق الربيد 

بتاريخ  املعني  ببلدية  و   ، القليعة  مبحكمة  الن�رص  طريق  عن  املبلغة  بال�فاء  التكليف  ت�صليم   + التنفيذي  ال�صند  تبليغ  حما�رص  على  بناءا   -
 ، 2019/02/25

و بناءا على الأمر بالإذن بن�رص م�صم�ن عقد التبليغ الر�صمي بجريدة ي�مية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/03/28 ، 
رقم الرتتيب 2019/00381 

تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف ال�صيدة : زيان احلاج                   - املنفذ عليه -

الكائن م�طنه )ها( : حي عماري ف�كة " ولية تيبازة "
نلزمه بال�فاء مببلغ الدين الذي ه� يف ذمته وفقا لل�صند التنفيذي املذك�ر بياناته اأعاله بالإ�صافة اإىل امل�صاريف الق�صائية و املقدرة اإجمال مببلغ 

: 2.237.950.31 دج ) ملي�نان و مائتان و �صبعة و ثالث�ن األف و ت�صعمائة و خم�ص�ن دينار جزائري وواحد و ثالث�ن �صنتيم  ( 
و اأخطرناه باأن لها اأجل خم�صة ع�رص ي�ما )15 ي�م( كاملة لل�فاء بهذا املبلغ ، و يبداأ �رصيانها من تاريخ الن�رص يف اجلريدة الي�مية و اأنه بعد 
انق�صاء هذا الأجل �ص�ف تتخذ �صده كافة الإجراءات القان�نية التي ت�صمن حق�ق الطالب ل�صيما احلجز على اأم�اله املنق�لة ثم العقارية متى 

واأينما وجدت .

الو�شط:2019/04/24

الو�شط:2019/04/24

الو�شط:2019/04/24
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ولفت اأبو بكر، "اإىل ان اال�رسى 
يف �سجون االحتالل يعانون من 
قهر االحتالل ويعي�سون ظروفا 
من  بد  وال  �سعبة،  اعتقالية 
العمل على حتريرهم من �سجون 
االحتالل، كما �سدد على اهمية 
واملوؤ�س�ساتي  ال�سعبي  الت�سامن 
اقامة  خالل  من  اال�رسى  مع 
التي  واالحتفاالت  املهرجانات 
وتدعو  الن�سايل  دورهم  متجد 
الت�سامن  تعزيز  اىل  كذلك 
مع  والدويل  والعربي  املحلي 

ق�سيتهم العادلة".
خالل  بكر،  اأبو  اأقوال  جاءت 
اقليم  نظمه  تكرميي  مهرجان 
�سمن  والبرية،  اهلل  رام  فتح 
اال�سري  يوم  احياء  فعاليات 
عائالت  لتكرمي  الفل�سطيني، 
اأ�رسى خميم االأمعري يف منتزه 
رئي�س  بح�سور  البرية،  بلدية 
فار�س،  قدورة  اال�سري  نادي 
اهلل  رام  يف  فتح  اإقليم  وع�سو 

حمايل،  ح�سني  د.  والبرية 
املوؤ�س�سات  من  عدد  وممثلي 
واأهايل  واملدنية  االأهلية 

اال�رسى واأ�رسى حمررين.
من حمايل  كل  �سدد  جانبه  من 
تكون  لن  اأنه  "على  وفار�س، 

هذه  على  ت�سوية  اأي  هناك 
ق�سية  تكون  اأن  دون  االأر�س 
االأ�رسى جزءا اأ�سا�سيا من هذه 
االأ�رسى  ق�سية  وان  الت�سوية، 
وال  وم�سريية  مركزية  ق�سية 
هناك  دام  ما  �سلح  وال  �سالم 

اأ�رسى يف �سجون االحتالل".
الذي  املهرجان  نهاية  ويف 
الفقرات  من  العديد  تخللته 
مت  ال�سعبية،  والدبكات  الفنية 
وتوزيع  االأ�رسى  تكرمي عائالت 

الهدايا الرمزية عليهم.

اأكد رئي�س هيئة �سوؤون اال�سرى واملحررين اللواء قدري ابو بكر،على ا�ستمرارية 
العمل والتحرك على كافة امل�ستويات ال�سيا�سية والقانونية وامليدانية واالإعالمية، 

لرفع املعاناة عن اال�سرى وتدويل ق�سيتهم باعتبارها ق�سية العدالة االإن�سانية وف�سح 
اجلرائم اال�سرائيلية التي ترتكب بحقهم املخالفة لكل ال�سرائع االن�سانية واالأخالقية.

رئي�س هيئة �سوؤون اال�سرى واملحررين

نعمل على كافة امل�ضتويات لف�ضح االنتهاكات 
االإ�ضرائيلية جتاه االأ�ضرى

اأو�ضاع غاية يف ال�ضوء للأ�ضري فواز بعارة
االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  حذرت 
احلالة  تفاقم  من   ، واملحررين 
�سبع  فايز  فواز  لالأ�سري  ال�سحية 
مدينة  من  عاماً(   48  ( بعارة 
معتقل  يف  حالياً  والقابع  نابل�س، 
"عيادة الرملة". واأو�سحت الهيئة 
خالل  اأُ�سيب  بعارة  االأ�سري  اأن 
�رسطانية  باأورام   2007 عام  
االأذن  بني  الواقعة  املنطقة  يف 
له  اأجريت  وقد  واخلد،  الي�رسى 
ال�ستئ�سالها،  جراحية  عملية 
�سوءاً  ال�سحي  و�سعه  ازداد  لكن 
يعاين  واأ�سبح  بالتهابات  واأ�سيب 
�سفراء  ومادة  قيح  خروح  من 
مكان العملية، مما اأثر �سلباً على 
حالته وعلى اإثرها اأ�سيب بخلل يف 
حوا�سه، فبداأ يعاين من �سعٍف يف 
ال�سمع يف اأذنه الي�رسى و�سعف يف 
حا�سة التذوق، وم�ساكل يف الروؤية 

وي�ستكي  كما  الي�رسى.  عينه  يف 
يف  م�ساكل  من  بعارة  االأ�سري 
التنف�س ب�سكل  رئتيه وال ي�ستطيع 
م�ساكل  من  اأي�ساً  ويعاين  �سليم، 
اأ�سبوعني  وقبل حوايل  القلب،  يف 
تواجده  خالل  حالته  تدهورت 
واأُ�سيب  "اجللبوع"،  مبعتقل 

نقله  جرى  اإثرها  وعلى  بغيبوبة 
واأُجريت  "العفولة"،  م�سفى  اإىل 
الهيئة  ولفتت  ق�سطرة.  عملية  له 
مقلقة  بعارة  االأ�سري  حالة  اأن 
واأن  وزنه،  من  الكثري  فقدان  مع 
لي�س  املعتقل  اإدارة  به  تقوم  ما 
�سوى فحو�سات �سكلية، واعطاءه 

االأ�سري  لكن  فقط،  م�سكنة  اأدوية 
طبية  متابعة  اإىل  ما�سة  بحاجة 
حثية لو�سعه ال�سحي.    يذكر باأن 
تاريخ  منذ  معتقل  بعارة  االأ�سري 
بال�سجن  وحمكوم   2004/10/20
وهو  عاماً   35 و  موؤبدات  لثالث 

اأب لثالثة اأبناء.

االحتلل ُي�ضدر اأوامر اعتقال اإداري بحق 
75 معتقًل خلل ني�ضان اجلاري

اأن   ، االأ�رسى واملحررين،  �سوؤون  اأفادت هيئة 
 )75( اأ�سدرت  االإ�رسائيلي  االحتالل  �سلطات 
اأمر اعتقال اإداري )جديد وجتديد( بحق عدد 
من االأ�رسى ملدد ترتاوح ما بني ) �سهرين اإىل 
للتجديد عدة مرات، وذلك  اأ�سهر( قابلة  �ستة 

خالل �سهر ني�سان اجلاري.

وبينت الهيئة اأن االأ�رسى هم كل من:
1. مراد جمال ابراهيم، جنني، 6 �سهور متديد

2. عرفات ابراهيم قوا�سمه، اخلليل، 4 �سهور 
متديد

�سهور   4 اهلل،  رام  من�سور،  حممد  جمدي   .3
متديد

�سهور   4 اهلل،  رام  لدادوه،  حممود  حممد   .4
اأمر جديد

5. حممد مو�سى الع�سع�س، بيت حلم ، 4 �سهور 
متديد

6. عمر حممد احليح، اخلليل، 6 �سهور متديد
�سهور   4 حلم،  بيت  خطيب،  طلعت  موؤيد   .7

متديد
�سهور   6 حلم،  بيت  حماد،  �سالح  حممود   .8

متديد
9. داوود م�سطفى ابو ح�سني، رام اهلل، 4 �سهور 

متديد
�سهور   4 اهلل  رام  عالن،  �سعيد  يو�سف   .10

متديد
11. حممد عبد ال�سمد عوده، اخلليل 4 �سهور 

متديد
اخلليل،  جحي�سه،  ابو  ابراهيم  منذر   .12

�سهرين متديد
�سهور   6 طولكرم،  ع�سفور،  ع�سام  وليد   .13

متديد
 6 اهلل،  رام  ارحيمي،  عبد  اللطيف  عبد   .14

�سهور متديد
15. جميل ابراهيم درعاوي، بيت حلم، 6 �سهور 

اأمر جديد
16. لوؤي عطا اهلل ابو جحي�سه، اخلليل، �سهرين 

متديد
 6 اخلليل،  �سحاتيت،  اجلليل  عبد  احمد   .17

�سهور متديد
�سهرين  اهلل،  رام  كويك،  ابو  حممود  نائل   .18

متديد
 4  ، اخلليل  الف�سفو�س،  حممد  حافظ   .19

�سهور متديد
20. ن�رس عبد الكرمي عالونه، جنني، 4 �سهور 

متديد
�سهور   4 اخلليل،  ه�سلمون،  �سامي  احمد   .21

متديد
22. خلدون روحي عبد اهلل، رام اهلل ، 4 �سهور 

اأمر جديد
�سهور   4 اهلل،  رام  طه،  دار  حممد  يزيد   .23

متديد
24. �سياء يا�رس �سني، رام اهلل، 4 �سهور متديد

25. حممد عادل عطا اهلل، بيت حلم، 4 �سهور 
متديد

�سهور   4 اهلل،  رام  ذياب،  اهلل  عبد  عدنان   .26
متديد

27. يا�رس ابراهيم فحل، رام اهلل، 4 �سهور اأمر 
جديد

 4 اخلليل،  الزهور،  بدوي  املهدي  عبد   .28
�سهور متديد

�سهور   4 جنني،  طزازعه،  عماد  حممد   .29
متديد

 4 اخلليل،  �سحاتيت،  القادر  عبد  م�سري   .30
�سهور متديد

31. حممد ابراهيم ح�سايكه، رام اهلل، 4 �سهور 
متديد

 4 حلم،  بيت  العروج،  القادر  عبد  جميل   .32
�سهور متديد

 4 اخلليل،  جحي�سه،  ابو  را�سي  روؤوف   .33
�سهور متديد

�سهور   4 اهلل،  رام  عطيه،  �سالح  حممود   .34
متديد

 4  ، اخلليل  جحي�سه،  ابو  حممد  متوكل   .35
�سهور متديد

�سهور   4 اهلل،  رام  36. مو�سى �سالح �سمحان، 
متديد

�سهور   4 حلم،  بيت  جادو،  هاين  يحيى   .37

متديد
�سهور   4 اهلل،  رام  طويل،  حممد  جمال   .38

متديد
�سهور   4 اخلليل،  النت�سه،  جمال  مازن   .39

متديد
�سهور   4 اخلليل،  رجوب،  حممد  ن�رس   .40

متديد
 4 اخلليل،  الرجبي،  الرازق  عبد  اجمد   .41

�سهور متديد
�سهور   3 نابل�س،   ، �سحاده  حممد  اأحمد   .42

متديد
�سهور   4 اهلل،  رام  امطري،  علي  حممد   .43

متديد
�سهور   6 اخلليل،  فاره،  ابو  44. مروان حممد 

متديد
�سهور   4 اهلل،  رام  مفارجه،  جنيب  احمد   .45

متديد
�سهور   4 اخلليل،  �سلهب،  �سليم  بالل   .46

متديد
�سهور   4 اخلليل،  الطل،  ا�سماعيل  47. حممد 

متديد
�سهور   3 طوبا�س،  ب�سارات،  حممد  فوؤاد   .48

اأمر جديد
49. توفيق عمر ابو عرقوب، رام اهلل، 3 �سهور 

اأمر جديد
50. علي مو�سى قنداح، رام اهلل، 3 �سهور اأمر 

جديد
51. حممد م�سطفى اأحمد، رام اهلل، 4 �سهور 

متديد
52. حممد عي�سى حميدان، رام اهلل ، 3 �سهور 

اأمر جديد
�سهور   4 قلقيليه،  اغباري،  طالب  53. حممود 

متديد
�سهور   4 اهلل،  رام  حجري،  �سامي  مهدي   .54

متديد
�سهور   5 طوبا�س،  �سوافطه،  با�سل  منري   .55

اأمر جديد
�سهور   4 اهلل،  رام  عمريه،  اأ�سعد  ثائر   .56

متديد
�سهور   4 اهلل،  رام  برغوثي،  حممد  ر�سيد   .57

متديد
�سهور   3 اخلليل،  نت�سه،  احلليم  عبد  نادر   .58

متديد
59. حممد عي�سى حميدان، رام اهلل، 3 �سهور 

اأمر جديد
60. بهاء الدين �سجاعيه، رام اهلل، 6 �سهور اأمر 

جديد
�سهور   3 اخلليل،  عي�سه،  ابو  خالد  منجد   .61

متديد
�سهور   4 اهلل،  رام  من�سور،  62. جمدي حممد 

متديد
�سهور   4 اهلل،  رام  لدادوه،  حممود  حممد   .63

اأمر جديد
�سهور   4 اهلل،  رام  غوامنه،  يو�سف حممد   .64

متديد
65. عمر عبد املهدي �ساور، اخلليل، 4 �سهور 

اأمر جديد
�سهور   6 بيت حلم،  اأكرم حجاجره،  66. منذر 

اأمر جديد
67. احمد طالب احلج حمد، نابل�س، 4 �سهور 

متديد
�سهور   4 اخلليل،  النت�سه،  اأيوب  هيثم   .68

متديد
69. ها�سم جهاد عيا�س، رام اهلل، 4 �سهور اأمر 

جديد
70. حممد �سمري دار ال�سيخ، رام اهلل، 4 �سهور 

اأمر جديد
71. اأن�س حامت قفي�سه ، اخلليل ،3 �سهور اأمر 

جديد
�سهور   4 اهلل،  رام  �رسيتح،  حممد  ماهر   .72

متديد
اأمر  �سهور   5 نابل�س،   ، اأحمد  73. حممد منر 

جديد
�سهور   4 اخلليل،  حمدان،  جمال  ماأمون   .74

متديد
 4 اهلل،  رام  �سماره،  الكرمي  عبد  ماأمون   .75

�سهور متديد
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تفيد  الفل�سطيني،  الأ�سري  يوم  ويف 
لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة  اإح�سائيات 
الأ�سري وحقوق الإن�سان باأنه مع نهاية 
الأ�رسى  عدد  و�سل   2019 اآذار  �سهر 
الحتالل  �سجون  يف  والأ�سريات 
ومعتقاًل  اأ�سرياً   5450 يقارب  ما  اإىل 
معتقاًل   497 بينهم  من  فل�سطينياً، 
اإدارياً، و49 اأ�سرية، 7 نواب يف املجل�س 
الت�رسيعي، و205 طفاًل منهم 32 حتت 
العاملية  احلركة  وبح�سب  عام،   16
فاإنه  الأطفال-فل�سطني  عن  للدفاع 
قوات  اعتقلت   ،2000 العام  منذ 
طفل   10.000 يقارب  ما  الحتالل 
اأمام  حماكمتهم  جرى  فل�سطيني، 
تفتقر  التي  الع�سكرية  املحاكم 
العادلة، ويخ�سع  ملقومات املحاكمة 
للتعذيب  الفل�سطينيني  الأطفال 
العتقال  اأثناء  الالاإن�سانية  واملعاملة 
لكافة  خمالفة  يف  التحقيق  خالل  اأو 
اخلا�سة  الدولية  واملواثيق  الأعراف 
الأطفال  الأ�رسى  ويحتجز  بالأطفال، 
عوفر  �سجون  يف  خا�سة  اأق�سام  يف 
وجمدو والدامون، حيث جرى موؤخراً 
الأطفال  الأ�رسى  من  جمموعة  نقل 
ي�سلح  ل  الذي  الدامون  �سجن  اإىل 

للعي�س بظروف اإن�سانية.
الأ�رسى  من  العديد  ويعاين  كما 
من  الحتالل  �سجون  يف  والأ�سريات 
يفاقم  مما  الطبي،  الإهمال  �سيا�سة 
وبح�سب  لالأ�رسى،  ال�سحية  الأو�ساع 
اإح�سائيات مركز الدفاع عن احلريات 
بلغ  "حريات"،  املدنية  واحلقوق 
املر�سى  والأ�سريات  الأ�رسى  عدد 
 750 من  اأكرث  الحتالل  �سجون  يف 
واأ�سرية  اأ�سرياً   350 بينهم  اأ�سرياً، 
منهم  مزمنة،  اأمرا�س  من  يعانون 
بالأورام؛   8 بال�رسطان؛  م�سابون   7
 30 العيون؛  اأمرا�س  من  يعانون   23
يعانون من اأمرا�س القلب؛ 24 يعانون 
 5 وال�سغط؛  ال�سكري  اأمرا�س  من 
والأوعية  الدم  اأمرا�س  من  يعانون 
الدموية؛ 11 اأ�سري مقعد؛ 37 اأمرا�س 
اأمرا�س   28 كلى؛  اأمرا�س   12 عظام؛ 
باطنية؛ 23 اأمرا�س نف�سية واأع�ساب؛ 
و61  تنف�سية؛  م�ساكل  من  يعانون   18

اإ�سابات بالر�سا�س.

تو�صيات جلنة وزير الأمن 
الداخلي لالحتالل "جلنة اأردان"

الداخلي  الأمن  وزير  �سّكل  لقد 
من  حزيران  �سهر  يف  لالحتالل 
من  مكّونة  خا�سة  جلنة   2018 العام 
اأع�ساء بالكني�ست وجهاز املخابرات، 
تقييم  هو  اللجنة  هذه  من  والغر�س 
ظروف احتجاز الأ�رسى الفل�سطينيني 
ال�سبل  وحتديد  الحتالل،  �سجون  يف 
التي ميكن من خاللها تقلي�س الظروف 
وعملت  املمكن.  الأدنى  احلد  اإىل 
درا�سة  على  ت�سكيلها  منذ  اللجنة 

اأو�ساع الأ�رسى الفل�سطينيني ت�سمنت 
اللجنة  واأ�سدرت  لل�سجون،  زيارات 
الت�سييق  من  مزيد  بفر�س  تو�سياتها 
املعتقلني  والأ�سريات  الأ�رسى  على 
�سلطات  لتبداأ  الحتالل  �سجون  يف 
على  ممنهجة  هجمة  ب�سن  الحتالل 
من  �رسعيتها  م�ستَِمدة  الأ�رسى 

تو�سيات اللجنة امل�سّكلة. 

الأ�صريات الفل�صطينيات ... اأول 
من طالتهن الإجراءات العقابية

التي  العقابية  الإجراءات  من  كجزء 
تبعت تو�سيات جلنة اأردان، وبعد زيارة 
كانت  الذي  ه�سارون  ل�سجن  اللجنة 
الفل�سطينيات،  الأ�سريات  فيه  تقبع 
مت اإعادة ت�سغيل الكامريات يف �سجن 
ل�سنوات  بعد تعطيلها  ه�سارون وذلك 
على اأثر اتفاق بني الأ�سريات والإدارة 
عام 2011، رف�ست الأ�سريات بطبيعة 
على  واحتجاجاً  الكامريات،  احلال 
اأيلول   6 منذ  رف�سن  ت�سغيلها  اإعادة 

اخلروج اإىل الفورة. 
تو�سح  بر�سالة  الأ�سريات  وبعثت  كما 
اأن جميع مرافقهم الرتفيهية موجودة 
ل  وبهذا  الكامريات،  منطقة  يف 
اإعادة  واأن  اإليها،  الو�سول  ميكنهن 
ت�سغيل الكامريات يحد من خ�سو�سية 
 ،2018/9/20 تاريخ  ويف  الأ�سريات، 
اإيقاف  الحتالل  خمابرات  اقرتحت 
�ساعتني  ملدة  الكامريات  ت�سغيل 
على  الأ�سريات  لتح�سل  ون�سف، 
وقت للرتفيه، ولكن الأ�سريات رف�سن 
رف�س  بعد  كايف.  غري  لعتباره  ذلك 
من  املقدم  لالقرتاح  الأ�سريات 
للتهديد  تعر�سن  الحتالل  خمابرات 
ومت  الدامون،  �سجن  اإىل  بالنقل 
باإيقاف  يق�سي  الذي  القرتاح  �سحب 
الكامريات ل�ساعتني ون�سف. وبعد اأن 
ا�ستمر احتجاج الأ�سريات على اإعادة 
ت�سغيل الكامريات ملدة �سهرين، ومنذ 
 2018/11/6 حتى   11 �سهر  بداية 
�سجن  اإىل  الأ�سريات  كافة  نُقلت 
مقومات  لأدنى  يفتقر  الذي  الدامون 

احلياة الإن�سانية.

اقتحام الوحدات اخلا�صة 
لل�صجون وقمع الأ�صرى

يف اإطار قرار فر�س مزيد من الت�سييق 
على الأ�رسى، قامت م�سلحة ال�سجون 
ا�ستفزازية  تفتي�س  حمالت  ب�سن 
ال�سجون،  معظم  طالت  ومفاجئة 
من  القتحامات  من  العديد  تبعها 
يف  خا�سة  اخلا�سة  الوحدات  قبل 
حيث  ورميون.  النقب،  عوفر،  �سجن 
عوفر  �سجن  يف  الأ�رسى  قمع  جرى 
بالع�سي  بال�رسب  عليهم  والعتداء 
والأيدي والأرجل، وبا�ستخدام الكالب 
وغاز  املطاطية  والأعرية  البولي�سية 
الغاز وال�سوت، وجرى  الفلفل وقنابل 
من  عدد  يف  الأ�رسى  غرف  تدمري 
وم�سادرة ممتلكات  وتدمري  الأق�سام، 
�سجن  يف  توترات  ذلك  تبع  الأ�رسى، 

م�سلحة  تركيب  بعد  ورميون  النقب 
بع�س  يف  الت�سوي�س  لأجهزة  ال�سجون 
ورميون  النقب  �سجني  يف  الأق�سام 
الهواتف  على  توؤثر  بدورها  والتي 
بالتايل  والتلفاز  والراديو  اخللوية 
الوحيدة  الو�سائل  من  الأ�رسى  حترم 
للتوا�سل مع العامل اخلارجي. ونتيجة 
الأ�رسى  من  العديد  اأ�سيب  للقمع، 
على  البع�س  نقل  خمتلفة،  بجروح 
اإثرها للم�ست�سفيات، اإل اأنه حتى هذه 
اللحظة ما زال الأ�رسى الفل�سطينيني 
يعانون نتيجة لالإ�سابات التي تعر�سوا 
الالزم،  العالج  يتلقوا  مل  حيث  لها، 
املتعمد  الطبي  الإهمال  من  ويعانوا 
كما  الحتالل.  �سلطات  قبل  من 
ُفر�س  الأخرية،  لالقتحامات  ونتيجة 
كنقل  عديدة  عقوبات  الأ�رسى  على 
بع�س  وعزل  ال�سجون،  بني  الأ�رسى 
الأ�رسى  منع  اإىل  بالإ�سافة  الأ�رسى 
من لقاء املحامني، عدا عن الغرامات 
املالية املرتفعة التي ُفر�ست عليهم. 

معركة الكرامة )2( ... خطوة 
الأ�صرى امل�صروعة �صد الت�صييق

بني  جرت  التي  احلوارات  ف�سل  بعد 
ال�سجون حول  واإدارة  الأ�رسى  ممثلي 
الظروف املعي�سية يف ال�سجون خا�سة 
الت�سييق على  املزيد من  بعد فر�س 
الأ�رسى  �رسع  والأ�سريات،  الأ�رسى 
عن  مفتوح  اإ�رساب  يف  بالدخول 
الطعام لتحقيق مطالبهم امل�رسوعة، 
والتي تتعلق اأبرزها باإعادة الو�سع كما 
تو�سيات  بتنفيذ  البدء  قبل  عليه  كان 
حتقيق  الأ�رسى  وطرح  اأردان،  جلنة 
متّثلت  اإ�رسابهم  لإنهاء  مطالب  عدة 

يف:
فيما  اأردان"  "جلنة  تو�سيات  -اإلغاء   
الأ�رسى خا�سة  بالت�سييق على  يتعلق 
الفورة،  الكانتينا،  الطعام،  ناحية  من 
الكتب، والتعليم، حيث �سبق واأن اأفاد 
الأ�رسى باأنه بعد جلنة اأردان اخلا�سة 
اأ�سبح هناك تقلي�س يف كمية الطعام 
يف  زيادة  هناك  واأ�سبح  املتوفر، 
القيود املفرو�سة على التعليم وتوفري 
من  العديد  م�سادرة  ومتت  الكتب، 
ال�سجون،  بع�س  يف  الرتبوية  الكتب 
يف  التعليمية  الكتب  جميع  حظر  ومت 
عائالت  اأن  يعني  وهذا  لحق،  وقت 
اإدخال  باإمكانها  يعد  مل  الأ�رسى 

الكتب لأبنائهم.
التي  الت�سوي�س  اأجهزة  كافة  اإزالة   -
يف  برتكيبها  ال�سجون  م�سلحة  قامت 

�سجني رميون والنقب.
اأق�سام  يف  عمومية  هواتف  تركيب   -
اإىل  ا�ستناداً  ال�سجون،  يف  الأ�رسى 
واملكفول  الطبيعي  الأ�رسى  حق 
مبوجب التفاقيات واملواثيق الدولية 
العامل  ومع  العائلة  مع  بالتوا�سل 

اخلارجي.
على  املفرو�س  الزيارة  منع  اإلغاء   -
العقوبات  ورفع  الأ�رسى،  من  املئات 
اإدارة  فر�ستها  التي  اجلماعية 
العام  منذ  الأ�رسى  على  املعتقالت 

.2014
فر�ستها  التي  العقوبات  اإنهاء    -
الأخرية  الآونة  يف  ال�سجون  م�سلحة 
التي  القمع  عمليات  بعد  وحتديداً 
نُفذت بحق الأ�رسى يف �سجون النقب، 
عوفر، ورميون، واإعادة الأ�رسى الذين 
مت قمعهم اإىل الأق�سام وال�سجون التي 

كانوا فيها.
فيما  الإن�سانية  ال�رسوط  توفري   -
ظروف  وحت�سني  )باملعبار(  ي�سمى 

البو�سطة خا�سة لالأ�رسى املر�سى. 
الفل�سطينيات  الأ�سريات  نقل   -
الظروف  فيه  تتوفر  اآخر  �سجن  اإىل 
يف  يقبع  حيث  للمعي�سة:  الإن�سانية 
�سجون الحتالل 49 اأ�سرية، جميعهن 
يف �سجن الدامون، الذي يفتقر لأدنى 
ال�سجن  مقومات املعي�سة، حيث كان 
للتبغ  كمخزن  ال�سابق  يف  ي�ستخدم 
مبانيه  كانت  فقد  بالتايل  وكاإ�سطبل، 
لالحتفاظ  خا�س  ب�سكل  م�سممة 
الداخل ومل يكن يق�سد  بالرطوبة يف 
لإقامة  مكاناً  تكون  اأن  اأبداً  منها 

الآدميني.
الأ�رسى  احتجاز  ظروف  حت�سني   -

الأطفال يف ال�سجون.
الطبي  الإهمال  �سيا�سة  -وقف 
للمر�سى،  الالزم  العالج  وتقدمي 
بعد  الأ�رسى  من  للم�سابني  وكذلك 

العتداءات الأخرية.
يقوم  العزل:  �سيا�سة  اإنهاء   -
والأ�سريات  الأ�رسى  بعزل  الحتالل 
اأو  اأمنية  لأ�سباب  اإما  الفل�سطينيني 
عقابية،  ك�سيا�سة  اأو  نف�سية  لأ�سباب 
على  الأ�رسى  بحق  عقوبة  كفر�س 
ال�سجن،  داخل  "ان�سباطية"  خمالفة 
وهنا يعزل املعتقل منفرداً يف زنزانة 
ل ي�سمح له اإل باإدخال مالب�سه اإليها، 
ول حتوي �سوى الفر�سة والغطاء. كما 
من  بقرار  يكون  اأن  ميكن  العزل  واأن 

يخول  القانون  اأن  حيث  املحكمة، 
حماكم الحتالل اإ�سدار قرار يق�سي 
بحجز املعتقل يف العزل ملدة 6 اأ�سهر 
يف غرفة لوحده، و12 �سهراً يف غرفة 
املحكمة  اأن  كما  اأخر،  معتقل  مع 
فرتة  بتمديد  القانون  ح�سب  خمولة 
اإ�سافية وملدة  لفرتات  املعتقل  عزل 

لنهائية.
قوات  متار�س  الأمر،  حقيقة  يف 
م�سلحة ال�سجون الإ�رسائيلية �سيا�سة 
واملعتقلني  الأ�رسى  �سد  العزل 
منهم،  القادة  وبخا�سة  الفل�سطينيني، 
وبغر�س  بحقهم،  عقابي  كاإجراء 
وحرمانهم  ا�ستقرارهم  زعزعة 
العامل  مع  بالتوا�سل  حقوقهم  من 
العائلية،  الزيارات  وتلقي  اخلارجي 
ال�سجون  م�سلحة  قوات  تلجاأ  كذلك 
الأ�رسى واملعتقلني  �سيا�سة عزل  اإىل 
كو�سيلة لإخ�ساعهم ولإ�سعاف قدرتهم 
و�سل  �سفوفهم،  وت�ستيت  التنظيمية، 
لتحقيق  ن�سالهم  تنظيم  على  قدرتهم 
حرب  كاأ�رسى  املكفولة  حقوقهم 
املكفولة  احلربة  اأجل  من  ومنا�سلني 
والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيتي  يف 

و�سائر اتفاقيات حقوق الإن�سان.

العتقال الإداري ... اعتقال 
دون تهمة اأو حماكمة

التع�سفية �سد  �سيا�سات الحتالل  اإن 
الفل�سطينيني  والأ�سريات  الأ�رسى 
املعي�سية،  الظروف  على  تقت�رس  ل 
الإداريني  الأ�رسى  اأي�ساً  تطال  بل 
يخالف  مبا  تع�سفياً  املعتقلني 
حيث  الدولية،  والتفاقيات  املواثيق 
الإداري  لالعتقال  الحتالل  يلجاأ 
قانونية،  غري  وب�سورة  ممنهج  ب�سكل 
تهمه  دون  الفل�سطينيني  اعتقال  فيتم 
ملف  على  وبالعتماد  حماكمة،  اأو 

للمعتقل  ميكن  ل  �رسية  واأدلة  �رسي 
وميكن  عليها،  الطالع  حماميه  اأو 
ح�سب الأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية 
مرات  الإداري  العتقال  اأمر  جتديد 
ا�ست�سدار  يتم  حيث  حمدودة،  غري 
اأق�ساها  لفرتة  اإداري  اعتقال  اأمر 
�ستة اأ�سهر قابلة للتجديد. واحتجاجاً 
الإداري،  العتقال  �سيا�سة  على 
يف  فل�سطينيني  اأ�رسى  �ستة  ي�ستمر 
حتى  الطعام  عن  املفتوح  اإ�رسابهم 
اإنهاء اعتقالهم الإداري، وهم الأ�رسى 
الرزة  والأ�سري ح�سام  العويوي،  ح�سن 
اآذار   20 بتاريخ  اإ�رسابه  اأعلن  الذي 
�سجن  عزل  يف  حالياً  ويقبع   2019
اأي�سل، والأ�سريين خالد فراج وحممد 
اإ�رساب  يف  دخال  اللذان  طبنجة 
 2019 اآذار   26 الطعام يف  عن  مفتوح 
واملعزولني يف �سجن النقب، والأ�سري 
الطعام  عن  امل�رسب  عدوان  داهود 
عودة  والأ�سري   ،2019/3/1 منذ 
منذ  الطعام  عن  امل�رسب  احلروب 

.2019/4/2
ملنع  الحتالل  �سلطات  وت�سعى  كما 
الأ�رسى  مع  اخلارجي  التوا�سل 
بفر�س  تقوم  حيث  امل�رسبني، 
املحامني  زيارات  على  ت�سييقات 
بعر�س  �ساربة  امل�رسبني  لالأ�رسى 
بلقاء  الأ�سا�سي  حقهم  احلائط 
حمامي وا�ست�سارته املكفول مبوجب 

املواثيق والتفاقيات الدولية.
الرابعة  جنيف  اتفاقية  �سددت  لقد 
لإجراءات  الأخرى  الدولية  واملعايري 
املحاكمة العادلة على منع ا�ستخدام 
عن  كبديل  الإداري  العتقال 
على  للتاأكيد  يدعو  مما  املحاكمة، 
ي�ستخدمه  كما  الإداري  العتقال  اأن 
ومنايف  تع�سفي  اعتقال  هو  الحتالل 

للقوانني والأعراف الدولية. 

اأنهى الأ�صرى الفل�صطينيون يف �صجون الحتالل اإ�صرابهم املفتوح عن الطعام الذي ا�صتمر لثمانية اأيام بعد اأن حققت احلركة الأ�صرية انت�صاراً بانتزاع 
احلقوق الأ�صا�صية لالأ�صرى والأ�صريات، بعد �صل�صلة من النتهاكات املمنهجة التي تعر�ض لها الأ�صرى والأ�صريات الفل�صطينيني، والتي هدفت اإىل مزيد 

من الت�صييق عليهم يف كافة مناحي احلياة العتقالية خا�صة بعد �صدور تو�صيات اللجنة التي �صّكلها وزير الأمن الداخلي لالحتالل "جلنة اأردان".

ورقة حقائق 

اأ�صدار : جمل�ض منظمات حقوق 
الأن�صان و�صبكة املنظمات 

الأهلية الفل�صطينية

الأ�ضرى الفل�ضطينيون...يف مواجهة الت�ضييق
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عي�شة ق.

النادي  حميط  التفا�ؤل  �يحيط 
الذي يرغب ب�شدة يف  البلوزدادي 
ق�شنطينة  �شباب  مناف�شه  جتا�ز 
التي  املهمة  �شعوبة  اإدراكه  رغم 
انهزم  كان  الذي  �هو  تنتظره 
مباراة  يف  املن�رصم  الأ�شبوع 
د�ن  هدف  بق�شنطينة  الذهاب 
على  ي�رص�ن  الالعبني  لكن  رد، 
يتواجد�ن  التي  ال�شحوة  موا�شلة 
الثاين  عليها منذ انطالق الن�شف 
احلايل،  الكر�ي  املو�شم  من 
يف  ينهزم  مل  الفريق  �ان  خا�شة 
يف  متتالية  مباريات   10 من  اأكرث 
فاإن  �بالتايل  الوطنية،  البطولة 
تكون  �شوف  �الإرادة  العزمية 
من  »العقيبة«  اأبناء  ت�شكيلة  �شالح 
اأجل جتا�ز مناف�شهم اليوم �تكرار 

املا�شي  قبل  ما  املو�شم  اجناز 
الثامنة  الكاأ�س  اإحراز  خالل  من 
�اللتحاق  النادي  تاريخه  يف 
باللقب  تتويجا  الأندية  باأكرث 
احتاد  من  كل  يتقا�شمها  �التي 
العا�شمة، مولودية اجلزائر ��فاق 
الالعب  رفقاء  �تتملك  �شطيف. 
يف  كبرية  رغبة  �شعيود  اأمري 
اليجابية  النتائج  ح�شد  موا�شلة 
خا�شة �اأنهم يتواجد�ن يف اف�شل 
جاهزية من كافة النواحي خا�شة 
حققوه  الذي  الثمني  الفوز  عقب 
داي  ح�شني  ن�رص  اجلار  اأمام 
يف  ا�ك�شجني  جرعة  �منحهم 
على  يعولون  حيث  البقاء،  �رصاع 
اأجل  من  لأن�شارهم  قوي  تنقل 
الوقوف بجانبهم �دعمهم للخر�ج 
ال�شيدة  نهائي  بتاأ�شرية  اللقاء  من 
الكاأ�س.  يف املقابل، يتنقل �شباب 

عن  بحثا  العا�شمة  اإىل  ق�شنطينة 
الأ�ل  النهائي  اإىل  التاأهل  تاأ�شرية 
ي�شبق  �الذي مل  الفريق  تاريخ  يف 
حيث  املناف�شة،  لقب  اإحراز  له 
الفرن�شي  املدرب  اأ�شبال  يتوجه 
العا�شمة  اإىل  لفان  ديني�س 
�شجلوه  رد  د�ن  بهدف  متقدمني 
�يبحثون  مبيدانهم،  الذهاب  يف 
من  املك�شب  على  احلفاظ  عن 
حاملني  الديار  اإىل  العودة  اأجل 
تاأ�شرية التاأهل، خا�شة �اأن ت�شكيلة 
يف  الكبري  اأملها  ت�شع  »ال�شيا�شي« 
اخلر�ج  �تفادي  مو�شمها  اإنقاذ 
اللقب  باإحراز  اليدين،  �شفر 
الحتفاظ  �شيعت  بعدما  خا�شة 
للمو�شم  الوطنية  البطولة  بلقب 
من  �الإق�شاء  التوايل  على  الثاين 

ربع نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا.

اأبناء العقيبة يتم�سكون بالتاأهل وال�سيا�سي ي�سعون لأول نهائي�شباب بلوزداد / �شباب ق�شنطينة اليوم ابتداء من 16:00
ي�شهد ملعب 20 اأوت بالعا�شمة م�شاء اليوم مباراة مثرية جتمع فريقي �شباب بلوزداد 

و�شباب ق�شنطينة وتندرج �شمن اإياب الدور ن�شف النهائي ملناف�شة كاأ�س اجلمهورية، 
حيث ي�شعى النادي العا�شمي اإىل ا�شتغالل عاملي الأر�س واجلمهور من اأجل اخلروج 
بتاأ�شرية التاأهل وتن�شيط مباراة النهائي املقررة يف تاريخ لحق، حيث يبحث �شباب 

بلوزداد عن الفوز بفارق هدفني على الأقل من اأجل بلوغ املباراة النهائية وتكرار 
�شيناريو اآخر نهائي خا�شه مو�شم 2017/2016

الحتادية 
اجلزائرية للرماية 

الريا�شية

انتخاب لزرق 
رئي�سا جديدا

 
انتخب رئي�س رابطة �لية 

بومردا�س عبد الرزاق لزرق رئي�شا 
جديدا لالحتادية اجلزائرية  

للرماية، عقب ح�شوله على 10 
اأ�شوات من جمموع 20 �شوتا 

خالل اجلمعية العامة النتخابية 
للهيئة الفدرالية،  املنعقدة اأ�ل 

ام�س بدار الحتاديات بدايل 
ابراهيم، �نال مناف�س الرئي�س 

اجلديد ، رابح بوزيد -الذي 
�شريرّ الهيئة الفدرالية  يف العهدة 

ال�ملبية 2013- 2016- ت�شع 
ا�شوات يف الوقت اعتربت �رقة 

الت�شويت 20 �الأخرية ملغاة، كما 
انتخب ثمانية اع�شاء يف املكتب 

الفدرايل اجلديد �هم: حمود 
ا��شاح 19 �شوتا، فريد تقزيرت 

12 �شوتا، �شيخ �شاكور 12 �شوتا، 
رم�شان �شما�س 11 �شوتا، عبد 

الكرمي بلنوار 10 ا�شوات، عجيمي 
عي�شا�ي 10 ا�شوات، حممد �لد 
علي 10 ا�شوات �جمال ز�بريي 

9 ا�شوات.
�ح�شل اأي�شا مر�شحان اثنان على 

ت�شع ا�شوات �هما �شالح الدين 
بلولة �عبد احلق عالم �يف الأخري 
مت الحتفاظ بز�بريي الكرب �شنا 
من املر�شحني الآخرين كما ين�س 

على ذلك القانون.�قدم الرئي�س 
اجلديد لالحتادية عبد  الرزاق 

لزرق ت�شكراته لأع�شاء اجلمعية 
العامة للثقة التي ��شعوها فيه، 

متعهدا ببذل ق�شارى جهوده 
ليكون ت�شيري الحتادية يف 

امل�شتوى.«�بخ�شو�س ا�لويات 
هيئته، اأكد لزرق انه »�شي�رصع  يف 
مل �شمل اأ�رصة الرماية الريا�شية 
م�شجعا كل الع�شاء على العمل 

���شع اليد يف اليد لن يف الحتاد  
قوة .«

كما �عد بالت�شدي >لالإق�شاء 
لنه كان ال�شبب الرئي�شي فيما 

اآلت اليه الحتادية .«�ابدى 
الرئي�س اجلديد  تفا�ؤله فيما 

يخ�س العمل على »حتقيق  
نتائج ايجابية يف قادم املواعيد 

الريا�شية، بدءا بالبطولة 
الفريقية 2019 املقررة يف �شهر 

�شبتمرب املقبل �التي �شتكون 
موؤهلة لالألعاب ال�ملبية-2020 

بطوكيو.بالإ�شافة اىل ذلك ، ياأمل  
لزرق يف الظهور بوجه م�رصف 

خالل العاب البحر البي�س 
املتو�شط 2021 التي هي على 

البواب �ينبغي - مثلما الح- على 
التح�شري لها من الن ، �شيما 

�انها �شتقام باجلزائر.«للتذكري 
رف�شت اجلمعية العامة لالحتادية 

اجلزائرية للرماية الريا�شية يوم 
27 فرباير املا�شي امل�شادقة 

على احل�شيلتني املالية �الدبية 
للمكتب الفدرايل، برئا�شة علي 

حمالت الذي متيزت عهدته منذ 
انتخابه �شنة 2017 بالعديد من 
ال�رصاعات مع اع�شاء املكتب 

الفدرايل.
وكالت

معاقبة خوالد مباراتني ولقاء واحد لكعروف عقون وتبي

اإيقاف احلكم امل�ساعد دول�ش 3 اأ�سهر ب�سبب نطحة !

احلكم  الن�شباط  جلنة  اأ�قفت 
عن  د�ل�س  ن�شيم  امل�شاعد 
اأ�شهر  ثالثة  ملدة  مهامه  ممار�شة 
التي  ريا�شية  غري  اللقطة  بعدما 
الذي  اللقاء  يف  املعني  كبها  قام 
التحكيم ملباراة  طاقم  رفقة  اأداره 
التي  �شعيدة  �مولودية  مقرة  جنم 
جرت �شمن اجلولة 27 من الرابطة 
املحرتفة الثانية، حيث عاد اأع�شاء 
اللجنة خالل اجتماعهم اأ�ل اأم�س 
بعدما  املقابلة  ملف  درا�شة  اإىل 
امللف  مقرة  جنم  اإدارة  ا�شتكملت 
للحكم  فيديوهات  ��شع  من خالل 

�رصبة  بتوجيه  يقوم  �هو  املعني 
بالراأ�س نحو قائد النجم نبيل بيبي 
�الذي توجه نحو احلكم املعني من 
ل�شالح  ركنية  بركلة  املطالبة  اجل 
مولودية  لعبو  ل  عدرّ بعدما  فريقه 
�شعيدة النتيجة يف الدقيقة 85 من 
قام  امل�شاعد  احلكم  لكن  اللقاء، 
الالعب  اإىل  للراأ�س  نطحة  بتوجيه 
اعرتف  الذي  الأمر  �هو  املعني، 
به املعني بعد ر�ؤية �شور �م�شاهد 
قائد  على  به  قام  الذي  العتداء 
عن  بالعتذار  �قام  مقرة  جنم 
قام  الذي  الريا�شي  غري  الت�رصف 

قد  نف�شها  املباراة  �كانت  به، 
حق  يف  �شارمة  عقوبات  �شهدت 
خ�شم  مت  بعدما  مقرة  جنم  نادي 
اأربع نقاط من ر�شيد الفريق الذي 
املركز  نحو  ال�شدارة  من  تراجع 
اأ�قفت اللجنة  الرابع. يف املقابل، 
الدين  ن�رص  ال�شا�رة  �شبيبة  لعب 
غري  ت�رصف  بعد  مباراتني  خوالد 
املناف�س  لعبي  اأحد  اإجتاه  لئق 
لالإنذار، حيث  �تلقيه  باراد�  نادي 
املواجهتني  عن  املعني  يغيب 
اأمام  ال�شا�رة  ل�شبيبة  املقبلتني 
��شباب  اجلزائر  مولودية  فريقي 
 28�  27 اجلولتني  �شمن  بلوزداد 
الأ�ىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
الهيئة املدرب  بينما عاقبت نف�س 
مراد  القبائل  ل�شبيبة  امل�شاعد 
ب�شبب  �احدة  مبواجهة  كعر�ف 
يف  احلكم  قرارات  على  الحتجاج 
�هي  �هران،  مولودية  مواجهة 
ت�شليطها  مت  التي  العقوبة  نف�س 
لعب  تبي  اأ�شامة  من  كل  على 
عقون  �فار�س  اجلزائر  مولودية 
خالل  بوعريريج  برج  اأهلي  لعب 

لقاء الفريقني.
عي�شة ق.

دراجات اجلمعية النتخابية لالحتادية 
اجلزائرية للدراجات: خري الدين برباري.. 

املرت�سح الوحيد ملن�سب الرئا�سة
�لية  رابطة  رئي�س  يعترب 
برباري  الدين  خري  ب�شكرة 
املرت�شح الوحيد ملن�شب رئي�س 
للدراجات  اجلزائرية  الحتادية 
العامة  جمعيتها  �شتنعقد  التي 
اأفريل   27 بتاريخ  النتخابية 
»اأحمد  الريا�شي  باملركب 
غرمول«، �اختتمت عملية اإيداع 
ملفات الرت�شح اليوم الثنني على 
ينطلق  حني  يف  00ر15،  ال�شاعة 
عمل جلنة الطعون �شبيحة غدا 
اليوم  اأن يختتم يف  الأربعاء قبل 
املوايل )اخلمي�س( على ال�شاعة 
قائمة  ن�رص  يتم  بعدها  00ر14. 
لرئا�شة  املقبولني  املرت�شحني 

الحتادية.
اأكد خري  »�اج«،  مع  ات�شال  �يف 
رئي�س  نائب  برباري،  الدين 
الفيدرالية �رئي�س رابطة  الهيئة 
للرت�شح  »اإرادته  على  ب�شكرة، 
اإعادة  بهدف  الحتادية  لرئا�شة 
مكانها  اإىل  اجلزائرية  الدراجة 
احلقيقي على امل�شتوى الوطني 
بالدرجة الأ�ىل، ثم على ال�شاحة 
على  �البحث  �الد�لية  اجلهوية 
العاملية  البطولت  اإىل  التاأهل 
الأ�ملبية«.«ب�شفتنا  �الألعاب 
ن�شعى  ال�شابق،  اأع�شاء باملكتب 

انطلقنا  الذي  العمل  ملوا�شلة 
باإ�شافة  �شهرا   20 قبل  فيه 
الت�شحيحات الالزمة. برناجمنا 
الأ�لوية  اإعطاء  على  يرتكز 
بخ�شو�س  الولئية،  للرابطات 
ناحية  من  عملهم  ظر�ف 
لتطوير  �ن�شاطاتهم  الإمكانيات 
املواهب  اإبراز  عرب  اللعبة 
�حت�شني  �تاأطريهم  ال�شابة 
املتحدث. اأ��شح  نتائجهم«، 
»املديرية  اأن  برباري  �اعترب 
مبثابة  كانت  الوطنية  الفنية 
النتخابات  منذ  ال�شعف  نقطة 
املا�شية، �هو ما اأثرّر على �شغل 
على  �شنعمل  �لهذا  الحتادية 
اأ�لوية تن�شيب مدير فني �طني 
مع  الالزمة،  بالأهمية  �شيحظى 
الوطنية،  للفرق  مدير  تعيني 
الريا�شي،  التنظيم  مدير 
�مدير  ال�شابة،  املواهب  مدير 
�التكوين«. الريا�شي  التطوير 
��شيخلف الرئي�س اجلديد الذي 
�شيتم انتخابه يوم ال�شبت القادم 
مرب�ك  امل�شتقبل،  الرئي�س 
�شهر  ان�شحب  الذي  بوقربوعة، 
نوفمرب 2018 لأ�شباب »�شخ�شية 
 16 انتخابه  عقب  ��شحية«، 

فرباير 2017.

الفريق مهدد بخ�شم 9 نقاط ب�شبب ديون اأمادا

وفاق �سطيف يح�سر للقاء 
الكاأ�ش بتعداد مكتمل

�شطيف  �فاق  فريق  يوا�شل 
ن�شف  اإياب  ملواجهة  التح�شري 
التي  اجلمهورية  كاأ�س  نهائي 
امل�شيف  اأمام  غدا  تنتظره 
قامت  حيث  بجاية،  �شيبة 
�شفحة  بطي  الفريق  ت�شكيلة 
�شمن  العا�شمة  احتاد  مقابلة 
�شهدت  �التي  الوطنية  البطولة 
تعرث الفريق ال�شطايفي ��جهت 
حت�شرياتها على مقابلة ال�شيدة 
فاإن  ال�شدد  هذا  �يف  الكاأ�س، 
دخول  اأهمية  يدركون  الالعبني 
تدارك  اجل  من  بقوة  املقابلة 
لقاء  يف  تكبد�ها  التي  الهزمية 
بهدفني  ملعبهم  على  الذهاب 
التاأهل  بتاأ�شرية  �العودة  لواحد 
هذا  �يف  النهائي،  مباراة  اإىل 
التدريبية  احل�شة  جرت  ال�شدد 
»الن�رص  ت�شكيلة  خا�شتها  التي 
الأ�شود« م�شاء اأ�ل اأم�س بح�شور 
اأن�س  عدا  ما  مكتمال  التعداد 
املقاطعة  يوا�شل  الذي  �شاعد 
ب�شبب امل�شتحقات املالية التي 
يدين بها لإدارة النادي، �عرفت 

الالعب  التحاق  التدريبات 
مع  ا�شتاأنف  الذي  ربيعي  ميلود 
زمالئه بعدما اأعفي عن خو�س 
ب�شبب  العا�شمة  احتاد  مواجهة 
جانب  اإىل  بالوقوف  ارتباطه 
��شيكون  املري�شة،  �الدته 
املناف�شة  غلى  للعودة  جاهزا 
يف لقاء الغد، اإىل جانب اندماج 
الفريق عبد املوؤمن جابو  قائد 
من  التعايف  بعد  زمالئه  مع 
اكتفى  املقابل  يف  الإ�شابة، 
الثنائي بوقلمونة �بدران بح�شة 
من  التعايف  عدم  ب�شبب  العالج 

الإ�شابة.
يتواجد  منف�شل،  �شياق  يف 
طائل  حتت  �شطيف  �فاق 
من  نقاط  ت�شع  بخ�شم  التهديد 
الالعب  ق�شية  ب�شبب  الر�شيد 
اأين  اأمادا،  اإبراهيم  امللغا�شي 
طالبتها  التي  الأموال  تدفع  مل 
للعبة  الد�لية  الحتادية  بها 
الالعب  بها  يدين  كم�شتحقات 

احلايل ملولودية اجلزائر.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

�إىل  �ال�سباين  �ملدرب  تطّرق 
�لت�سكيلة  ميد�ن  متو�سط  مو�سوع 
لندوة  �أم�س  عقده  خالل  �لوطنية 
�سوؤ�ل  �سحافية، ورد خاللها على 
بخ�سو�س  �ل�سحافيني  �أحد 
�لفرتة  خالل  �ملنت�رش  �حلديث 
�حتماالت  وجود  حول  �الأخرية 
�ملان  �سفوف  عن  حمرز  لرحيل 

�ملقبلة  �ل�سائفة  خالل  �سيتي 
مع  و�سعه  عن  ر�ساه  عدم  ب�سبب 
�لكتالوين  �لت�سكيلة، وقال �ملدرب 
�أن حمرز باق مع �لنادي �ل�سماوي 
�لذي  و�ملو�سم  �ملقبل  �ملو�سم 
�لثقة  و�سعه  توؤكد  �سورة  يليه، يف 
لوهافر  نادي  خريج  خدمات  يف 
�لفرن�سي، وعدم رغبته يف �لتنازل 
�لتحق يف  �لذي  وهو  عن خدماته 
�سائفة �لعام �لفارط بفريق �ملان 

غو�رديوال  من  ملح  بطلب  �سيتي 
وكانت  �سيتي.  لي�سرت  من  قادما 
�لفرتة  �نت�رشت خالل  �أخبار  عدة 
�الأخرية تر�سح حمرز نحو �لرحيل 
عن �سفوف مان�س�سرت �سيتي، حيث 
قالت �أن �لالعب هدد بالرحيل بعد 
نهاية �ملو�سم �جلاري ب�سبب عدم 
�العتماد عليه يف �ملباريات خالل 
�لفرتة �الأخرية من �ملناف�سة، وهو 
�الحتياط  دكة  حبي�س  بقي  �لذي 

و�أنه  خا�سة  �لفارطة  �للقاء�ت  يف 
مل يلعب منذ مبار�ة توتنهام �سمن 
لدوري  �نلهائي  ربع  �لدور  ذهاب 
قلة  جانب  �إىل  �أوروبا،  �أبطال 
�نطالق  منذ  لعبها  �لتي  �لدقائق 
�ملو�سم �حلايل، وهو �لذي �عتمد 
لرب�سلونة  �ل�سابق  �ملدرب  عليه 
�الأملاين  ميونيخ  وبايرن  �ال�سباين 
 13 يف  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة  �سمن 

مبار�ة من جمموع 26 مقابلة.

انت�شار حديث حول قرار العب اخل�شر بالرحيل عن املان �شيتي

غوارديوال: حمرز باق معنا املو�سم املقبل
نفى مدرب فريق مان�ش�شرت �شيتي االجنليزي بيب غوارديوال االأخبار التي يتم تداولها بقوة خالل الفرتة االأخرية حول 
ا�شتعداد الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز نحو الرحيل عن قلعة ملعب »االإمارات« بنهاية املو�شم الكروي اجلاري، 

حيث جدد مت�شكه بخدماته من اجل البقاء الأطول فرتة ممكنة يف �شفوف املان �شيتي وموا�شلة امل�شوار يف �شفوفه، 
خا�شة واأنه مرتبط بعقد طويل االأمد وميتد اإىل العام 2023

ديباال: ريكيلمي مثلي 
االأعلى ورنالدو �ساحر

اإدارة الرتجي تفكر يف ت�سريح 
مزياين نهاية املو�سم

بوجناح هداف ويهدي ال�سد 
الفوز بدوري اأبطال اآ�سيا

ديباال  باولو  �الأرجنتيني  ك�سف 
نادي جوفنتو�س، عن مثله  مهاجم 
�لقدم،  كرة  مالعب  يف  �الأعلى 
�لفريق  يف  بزميله  �أي�سا  م�سيد 
ديباال  ورد  رونالدو،  كري�ستيانو 
على ر�سائل �لعديد من �مل�سجعني 
�ل�سغار لفريق �ل�سيدة �لعجوز عرب 
�الإيطالية،  �سبورت«  »توتو  �سحيفة 
»مثلي  �الأرجنتيني:  �لنجم  وقال 
بريكيلمي  �أعجبت  لقد  �الأعلى 
يلعب  �أ�ساهده  مل  ولكني  كثرًي�، 
على �لهو�ء مبا�رشة قبل ذلك، كما 
�أنني �أحببت رونالدينيو«، و�أ�ساف: 
»ممار�سة ريا�سات �أخرى، مار�ست 
كان  ذلك  ولكن  �ل�سلة  وكرة  �لتن�س 
لفرتة ق�سرية قبل �أن �أحتول �إىل كرة 
�لقدم«، وتابع: »كنت �سغرًي� عندما 
حيث  �لقدم،  كرة  ممار�سة  بد�أت 
كرة  مدر�سة  �إىل  �أذهب  كنت  �أنني 

�لقدم يف عمر 4 �أو 5 �سنو�ت«.
وو��سل: »�أردت ممار�سة كرة �لقدم 
يل،  وهدف  كحلم  �الأمر  وو�سع 
وقدمت �لعديد من �لت�سحيات من 
»جوفنتو�س،  و�أكمل:  ذلك«،  �أجل 
من  �لعديد  وميلك  كبري  فريق  �إنه 
�أمر  و�إنه  �سفوفه،  بني  �الأبطال 
مر�ٍس يل �أن �أ�سبح جزًء� من هذه 
�ملجموعة«، و�أردف: »رونالدو، �إنه 
بطل كبري ومن �ملمتع د�ئًما �للعب 
�لالعبني،  من  �لنوعية  هذه  بجو�ر 
�الأ�سياء  يجعل  كري�ستيانو  �أن  حيث 
و�أمت:  للغاية«،  �سهلة  تبدو  �ل�سعبة 
يحتاج  �الأمر  �لثابتة،  »�لكر�ت 
و�الإ�رش�ر  �لتدريبات  من  �لكثري 
�رشورة  �إىل  باالإ�سافة  و�لرغبة، 
�لقيام مبحاوالت عديدة وهذ� هو 

�ل�رش«.
وكاالت 

�لرتجي  فريق  �إد�رة  تتوّجه 
العبها  ت�رشيح  نحو  �لتون�سي 
مزياين  طيب  �جلز�ئري  �لدويل 
يكون  �سوف  كبرية  بن�سبة  و�لذي 
بنهاية  �لفريق  تعد�د  خارج 
�جلاري،  �لكروي  �ملو�سم 
�إعالمية  تقارير  وك�سفت 
�أن مزياين مل يعد يدخل  تون�سية 
للفريق  �لفني  �لطاقم  ح�سابات 
�أنه  رغم  �الأخرية،  �ملباريات  يف 
�لفرن�سي خالل  قدم من �لدوري 
عدم  لكن  �ل�ستوية،  �النتقاالت 
باإمكانياته  �لرتجي  �قتناع مدرب 
�لت�سكيلة  ب�سفوف  �اللتحاق  منذ 

خالل  ح�ساباته  عن  يبعده  جعله 
دفع  ما  وهو  �الأخرية  �للقاء�ت 
يف  �لتفكري  �إىل  �لرتجي  باإد�رة 
نهاية  �مل�رشحني  بقائمة  و�سعه 

�ملو�سم �جلاري. 
من  عدد�  لعب  مزياين  �أن  ورغم 
�ملباريات مع �لت�سكيلة يف �لبطولة 
�لتون�سية، �إال �أنه ف�سل يف �سمان 
مكانة �أ�سا�سية مع زمالء مو�طنه 
يو�سف باليلي، هذ� �الأمر يجعله 
م�سطر� �إىل �لبحث عن �النتقال 
للمو�سم  حت�سبا  جديدة  لوجهة 

�لكروي �جلديد.
ع.ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  قاد 
بغد�د بوجناح فريقه �ل�سد �لقطري 
�إىل حتقيق فوز �سعب على ح�ساب 
�الأوزباك�ستاين  ياختاكور  نادي 
دور  من  �لر�بعة  �جلولة  �سمن 
جمموعات دوري �أبطال �آ�سيا، �أين 
�نتهى �للقاء بنتيجة هدفني لو�حد، 
�ملنتخب  مهاجم  �سجل  حيث 
لفريقه  �لفوز  هدف  �لوطني 
�إىل  ت�سري  �لنتيجة  كانت  بعدما 
قبل  �سبكة،  كل  يف  هدف  �لتعادل 
ويوقع  بعيد  من  بوجناح  يعود  �أن 
ثالث  قبل  لفريق  �لفوز  هدف 
بعد  �ملقابلة  نهاية  على  دقائق 
�ال�سباين  �لنجم  من  ر�ئعة  توزيعة 
ت�سايف هرنانديز، جنح يف �إيد�عها 
�الأوزباك�ستاين  �لنادي  �سباك 
ثمينة  نقاط  ثالث  بف�سلها  مانحا 

ثمن  �لدور  �إىل  �لتاأهل  �سباق  يف 
�لنهائي من �مل�سابقة �لقارية.

�لتاألق  وهر�ن  مدينة  �بن  ويو��سل 
خالل  من  لالأنظار  الفتة  ب�سورة 
لديه  لة  �ملف�سّ للهو�ية  مو��سلته 
حيث  �لت�سجيل،  يف  و�ملتمثلة 
�لقطري  �لدوري  �أنهى  وبعدما 
�لكروي  �ملو�سم  و�نتهى  هد�فا، 
فريقه  مع  للقب  بوجناح  باإحر�ز 
�لالعب  �أنظار  حتّولت  �ل�سد، 
�لتون�سي  �ل�ساحلي  للنجم  �ل�سابق 
و�لتي  �لقارية  �ملناف�سة  نحو 
دور  �أبعد  �إىل  فريقه  قيادة  يريد 
وهو  �للقب  على  و�لتناف�س  ممكن 
بعد  �لفارط  �ملو�سم  �سّيعه  �لذي 
�الق�ساء من �ملناف�سة �لقارية من 

دورها ن�سف �لنهائي.
عي�شة ق.

اإدارة نابويل تتوجه نحو اإعارة اأونا�ض 
نهاية هذا املو�شم

غوالم: اأنت�سيلوتي ظاهرة 
لكن التاأقلم معه كان �سعبا

�عترب �لالعب �لدويل �جلز�ئري فوزي غوالم �أن 

مدرب ناديه نابويل �اليطايل كارلو �أنت�سيلوتي 

من �أف�سل �ملدربني يف �لعامل، لكنه ��ستطرد �أن 

قدومه �إىل �لعار�سة �لفنية للفريق يف �سائفة 

�لعام �لفارط تطلّبت �ل�سرب من �أجل �لتاأقلم مع 

طريقته يف �لتدريب خا�سة و�أنه مدرب جديد 

يف نابويل وكان يجب �حل�سول على �لوقت 

�لكايف من �أجل �لتعود على �لعمل معه، وقال 

�لظهري �الأي�رش للمنتخب �لوطني يف ت�رشيحات 

نقلها موقع »�سكاي �سبور« علمهم �أنهم يعملون 

مع مدرب كبري وظاهرة يف عامل �لتدريب 

�لعاملي لكنه كان من �ل�سعب �لتاأقلم معه يف 
�لبد�ية.

و�أو�سح غوالم يف ت�رشيحاته �أن �ملو�سم مل ينته 

بعد والز�لت هناك �ست جوالت قبل �إ�سد�ل 

�ل�ستار على �لدوري �اليطايل، حيث ي�سعون �إىل 

�لعمل من �أجل جتاوز هزمية �أر�سنال �الجنليزي 

و�الإق�ساء من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
يف �ملقابل، ك�سف موقع »توتو �سبورت« 

�اليطايل عن تغيري �إد�رة نابويل �اليطايل 

موقفها من بيع �لالعب �لدويل �الآخر �آدم 

�أونا�س، بعدما كانت تقارير �إعالمية ك�سفت عن 

عزم م�سوؤويل �لفريق �إىل �لتنازل عن خدماته 

خالل �ملركاتو �ل�سيفي �ملقبل وبيع عقده 

نهائيا، لكن �إد�رة نادي �جلنوب �اليطايل قررت 

�لرت�جع عن ت�رشيحه نهائيا وتتوّجه نحو �إعارة 

�لالعب �إىل فريق �إيطايل �آخر من �أجل منحه 

فر�سة �أكرب للعب و�لبقاء يف جو �ملناف�سة قبل 

�لعودة جمدد� �إىل نادي �جلنوب �اليطايل.

عي�شة ق.

بعد حتقيقه ال�شعود اإىل دوري ما بني 
الرابطات

ن�سر ال�سانية ي�ستهدف الرابطة 
الثانية على املدى الق�سري

توج فريق ن�رش �ل�سانيا بلقب بطولة �جلهوي �الأول لكرة 
�لقدم ر�بطة وهر�ن قبل �الأو�ن لي�سمن بذلك �سعوده �إىل 

بطولة ما بني �لر�بطات بعد �أن ب�سط �سيطرة كلية على 
جمموعته، و��ستحق �لن�رش، بر�أي �ملتابعني، لقبه �لذي 

حققه يف �ملو�سم �الأول من عودته �إىل �لق�سم �جلهوي �لذي 
كان قد غادره قبل مو�سمني �ثنني، حيث و�سل �لفارق بينه 
وبني مالحقه �ملبا�رش �سباب بن د�ود �إىل ع�رش نقاط قبل 

و �أبدى م�سوؤولو �لنادي �سعادتهم �لكبرية بهذ� �ل�سعود �لذي نهاية �ملناف�سة بثالث جوالت.
حتقق ح�سبهم برغم �الإمكانيات �ملتو��سعة �ملو�سوعة 

حتت ت�رشفهم، يف �لوقت �لذي فتح فيه هذ� �الجناز 
�سهيتهم بدليل �أنهم �سطرو� من �الآن �الرتقاء �إىل �لر�بطة 

�لثانية كهدف رئي�سي على �ملدى �لق�سري، ووفق مدرب 
�لفريق مغفور يو�سف، فاإن هذ� �للقب هو ثمار �لعمل 

�جلدي �لذي �أجنز خالل فرتة �لتح�سري�ت �ل�سيفية �لتي 
متيزت بتجند كبري للم�سريين، و�أ�ساف �أن رغبة �الإد�رة 

يف لعب �الأدو�ر �الأوىل هذ� �ملو�سم هو �لذي حفزه على 
�لبقاء بالنادي �لذي كان قد �لتحق به يف منت�سف �ملو�سم 

�لفارط، ما �سمح للجميع بالقيام بعمل جيد تكلل بهذ� 
�ل�سعود �لذي يفتح �آفاقا كبرية لفريق �ل�ساحية �لوهر�نية.

�الإيجابي على م�سو�ر �لن�رش، �لذي عرف �أي�سا ترقية ثالثة قامت بها �الإد�رة بالت�ساور مع �لطاقم �لتقني كان لها �أثرها كما �أ�سار نف�س �ملتحدث �أن عملية �ال�ستقد�مات �لتي 
العبني من ت�سكيلة �الأو��سط �ساهمو� هم �أي�سا يف �لنتائج 
�جليدة �مل�سجلة طو�ل �ملو�سم �جلاري، كل ذلك، ي�سيف 
مغفور دفع به رفقة �لطاقم �الإد�ري �إىل ت�سطري �ل�سعود 

كهدف رئي�سي هذ� �ملو�سم فكان لهم ما �أر�دو� بف�سل 
�أكرب من �ل�سلطات �ملحلية بعدما حتقق �ل�سعود �لذي جاء ت�سافر جهود �جلميع، وتاأمل �إد�رة �لنادي يف �لظفر بعناية 

بف�سل �مل�ساهمات �ل�سخ�سية للم�سريين وحمبي �لنادي.
وكاالت
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بر�سلونة ياأمل �سقوط اأتلتيكو حل�سم لقب الليغا
ميلك بر�سلونة فر�سة اأوىل للتتويج بالليغا للمو�سم الثاين توالياً قبل 4 مراحل من نهاية البطولة، 

يف حال فوزه على م�سيفه اأالفي�س اأم�س، وخ�سارة و�سيفه اأتلتيكو مدريد اليوم اأمام �سيفه 
فالن�سيا يف املرحلة 34، على غرار عامي 2009 و2015 يحلم بر�سلونة املت�سدر 77 نقطة بقيادة 

املدرب اإرن�ستو فالفريدي باإحراز الثالثية حتى بداية جوان، اأولها لقب الدوري حيث يتقدم 
على اأتلتيكو مدريد بت�سع نقاط قبل املراحل اخلم�س االأخرية، وبعملية ح�سابية ب�سيطة يحتاج 

العمالق الكتالوين اىل الفوز على اأالفي�س الثامن 46 نقطة وخ�سارة فريق العا�سمة اأمام فالن�سيا 
اخلام�س 52 نقطة لريفع الفارق اإىل 12 ويح�سم ال�رشاع مع اأتلتيكو بفارق املواجهات املبا�رشة 

حتى يف حال خ�سارته جميع مبارياته االأخرية تعادال 1-1 يف مدريد وفاز بر�سلونة على اأر�سه 
2-0. نظريا، تبدو مهمة بر�سلونة اأ�سهل الأن اأالفي�س فقد الدوافع املثالية بعد اأن خرج تقريبا 
من املناف�سة على البطاقات االأوروبية حيث تتاأهل الفرق االأربعة االأوىل مبا�رشة اىل م�سابقة 
دوري االأبطال واخلام�س اىل الدوري االأوروبي »يوروبا ليغ«، فيما ي�سارك ال�ساد�س يف االأدوار 

التمهيدية للم�سابقة الثانية، ويتخلف اأالفي�س بفارق ثماين نقاط عن خيتايف الرابع حاليا، و�ست 
نقاط عن كل من فالن�سيا واأ�سبيلية اخلام�س وال�ساد�س، وبهذا تكون قد تال�ست اآماله بالتعوي�س 
يف املباريات االأربع اأالأخرية بعد ا�ست�سافته لرب�سلونة، علما باأن واحدة منها �ستكون على اأر�س 
فالن�سيا، وواإذا مل يتحقق حلم للفريق الكاتالوين على طريق اإحراز الثالثية و�سمان القدرة على 
الرتكيز الحقا على املواجهة ذهابا واإيابا مع ليفربول االإجنليزي يف ن�سف نهائي دوري اأبطال 

اأوروبا يف االأول وال�سابع من ماي ثم لقاء فالن�سيا يف نهائي الكاأ�س املحلية يف 25 منه.
واالأمر ال يتوقف على فوز بر�سلونة وحده الثالثاء، وامنا يرتبط اأي�سا ب�سقوط ملطادره الذي 

اأكد مدربه االأرجنتيني دييغو �سيميوين: »�سنلعب حتى النف�س االأخري«، ويعك�س ت�رشيح �سيميوين 
ت�سميم اأتلتيكو مدريد على االحتفاظ بلقب الو�سيف مهما كلف االأمر على ح�ساب جاره 

ريال مدريد حيث يبتعد بفارق اأربع نقاط عن الفريق امللكي الذي يختتم املرحلة اخلمي�س 
على اأر�س جاره خيتايف يف مباراة �سبه م�سريية لالأخري يف حتقيق حلم تاريخي بامل�ساركة يف 

امل�سابقة االأوروبية االأهم على ح�ساب اأندية عريقة مثل فالن�سيا واأ�سبيلية، و�سي�ستعيد �سيميوين 
املهاجم الفرن�سي وهداف الفريق اأنطوان غريزمان �ساحب 14 هدفا يف البطولة والذي غاب 
عن مباراة ال�سبت �سد م�سيفه اإيبار 1-0 ب�سبب االإيقاف. يذكر اأن رجال املدرب االأرجنتيني 

مل يخ�رشوا على ملعبهم واندا مرتوبوليتانو يف البطولة احلالية �سوى مرة واحدة وكان ذلك اأمام 
اجلار امللكي 1-3 يف املرحلة 23 يف 9 فيفري قبل اأيام من عودة الفرن�سي زين الدين زيدان 

لتويل االإ�رشاف على االأخري، وي�ست�سيف اإ�سبيلية غدا رايو فايكانو �ساحب املركز قبل االأخري يف 
واحدة من اأبرز مباريات املرحلة.

دي بروين خارج احل�سابات يف داربي مان�س�سرت
اأكد تقرير �سحفي بريطاين اأم�س اأن مان�س�سرت �سيتي �سيفقد اأحد جنومه يف مباراة مان�س�سرت 
يونايتد اليوم املوؤجلة من اجلولة 31 من الدوري االإجنليزي املمتاز، ووفًقا ل�سحيفة »ذا �سن« 

الربيطانية، فاإن االإ�سباين بيب غوارديوال املدير الفني ملان�س�سرت �سيتي، ا�ستبعد كيفن دي بروين 
من ح�ساباته اخلا�سة مبباراة الديربي ب�سبب االإ�سابة، وكان دي بروين خرج من مباراة ال�سيتي 
االأخرية اأمام توتنهام، والتي انتهت بفوز فريق غوارديوال بهدف دون رد، بعد تعر�سه اللتواء يف 

القدم نتيجة �سقوط خاطئ على اأر�س امللعب. واأ�سارت ال�سحيفة اأن غياب دي بروين يعد خربا 
�سعيدا لليونايتد ب�سبب اأنه يحتاج اإىل حتقيق الفوز يف الديربي كي يوا�سل املناف�سة على مقعد 

موؤهل اإىل بطولة دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم املقبل، يذكر اأن ال�سيتي يحتل املركز الثاين يف 
جدول ترتيب الدوري االإجنليزي املمتاز بر�سيد 86 نقطة خلف ليفربول املت�سدر بنقطتني.

تيتي: �سيناريو املونديال لن يتكرر مع نيمار بكوبا اأمريكا
يرى »تيتي« املدير الفني ملنتخب الربازيل اأن نيمار مهاجم باري�س �سان جريمان لديه 

فر�سة ال�ستعادة م�ستواه ب�سكل كامل، قبل امل�ساركة يف نهائيات كوبا اأمريكا ال�سيف 
املقبل، وعاد نيمار االأحد املن�رشم للم�ساركة مع البي اإ�س جي، بعد غياب ا�ستمر ملدة 

88 يوما، حيث دخل بديال لزميله كورزاوا عقب تعافيه من اإ�سابة يف كاحل القدم كان 
قد تعر�س لها يف جانفي املا�سي. وقال تيتي، خالل ت�رشيحات نقلتها �سحيفة »موندو 

ديبورتيفو« االإ�سبانية: »نيمار عاد يوم االأحد، ونحن �سن�سعى من اأجل تعزيز عودته وتطوره 
�رشيعا«، واأ�ساف: »يوجد فرق كبري بني موقفه احلايل وما حدث قبل كاأ�س العامل، حيث 
يوجد وقت اأطول قبل انطالق كوبا اأمريكا وبالتايل هناك فرتة جيدة للتعايف، وهو قادر 

على اأن يظهر مب�ستوى اأف�سل مما كان عليه يف املونديال«، وعن موقف فيني�سيو�س 
جونيور مهاجم ريال مدريد، اأو�سح: »االحتاد الربازيلي قدم لنا فريقا طبيا رائعا ملرافقة 
كل الالعبني امُل�سابني، ولي�س فيني�سيو�س فقط، ومن املهم اأن نكون قادرين على ح�سور 

ا التدريبات«، وكان فيني�سيو�س قد تعر�س الإ�سابة قبل �سهر ون�سف،  املباريات واأي�سً
وتدرب االأ�سبوع املا�سي مع زمالئه ب�سكل طبيعي واقرتب بقوة من العودة للم�ساركة.

تعادل حمبط لت�سيل�سي
ت�سيل�سي  ارتقاء  يكون  اأن  ميكن  ال 
لع�ساق  مقنع  موؤقتاً  الرابع  للمركز 
بقية  واأّن  خا�سة  اللندين  الفريق 
اال�ستعداد  اأهبة  على  املناف�سني 
حيث  فر�سة،  اأي  على  لالنق�سا�س 
اأمام  التعادل  ت�سيل�سي يف فخ  �سقط 
يف  ام�س  اأول   2-2 برينلي  �سيفه 
الدوري  م�سابقة  من   35 املرحلة 
االإجنليزي املمتاز، واأهدر ت�سيل�سي 
فر�سة جديدة للتناف�س بجدية على 
دوري  اإىل  املوؤهلة  املراكز  اأحد 
من  كل  واأّن  خا�سة  اأوروبا  اأبطال 
توتنهام واأر�سنال ومان�س�سرت يونايتد 
تعرثوا يف اليومني املا�سيني، وتناوب 
االأيرلندي  ال�سيف  هديف  على 
بينما  بارن،  والنم�سوي  هندريك 

غونزالو  االأرجنتيني  ت�سل�سي  مهاجم  هدد  وبعدما  ت�سيل�سي،  االأر�س  ل�ساحب  هيغواين  واالأرجنتيني  كانتي  الفرن�سي  �سّجل 
هيغواين �سباك احلار�س طوم هيتون بكرة رفعها من فوقه وتدخل بني مي الإبعادها عن خط املرمى، متكن برينلي من افتتاح 
الكرة  و�سلته  بعدما  لهندريك،  اجلزاء  منطقة  من خارج  الطاير  على  بت�سديدة  وذلك  املباراة،  على عك�س جمرى  الت�سجيل 

املبَعدة من دفاع ت�سيل�سي بعد ركلة ركنية لفريقه.
لكن ت�سيل�سي مل يتاأخر يف معادلة النتيجة، بعدما اخرتق العبه الدويل البلجيكي اإدين هازار منطقة جزاء برينلي عن اجلهة 
النتيجة  قلب  اإىل  ت�سيل�سي  و�سارع  �سباك هيتون،  قوية يف  �سددها  الذي  كانتي  نغولو  للفرن�سي  اأر�سية  الكرة  الي�رشى، وحول 
داخل  اأ�سبيليكويتا  �سيزار  االإ�سباين  زميله  للكرة مع  تبادل �رشيع  الدويل من  اأفاد املهاجم  اإذ  بف�سل هيغواين  وذلك  بالكامل 
املنطقة، مّرر خالله االأخري الكرة بالكعب رائعة اىل هيغواين على الطرف االأمين للمنطقة، فعاجلها بت�سديدة قوية ارتدت من 
اأ�سفل عار�سة مرمى هيتون اإىل داخل ال�سباك، ويف حني وا�سل ت�سيل�سي ال�سغط �سعياً لزيادة غلته، فاجاأه برينلي من كرة ثابتة 
اأي�ساً، اإذ نّفذ العبوه ركلة حرة اإىل داخل منطقة جزاء الفريق امل�سيف، فتحولت من راأ�س مي اإىل راأ�س النيوزيلندي كري�س وود، 

ومنه بالعر�س اإىل بارن�س غري املراقب فحولها من م�سافة قريبة اإىل �سباك حار�س املرمى االإ�سباين كيبا اأري�ساباالغا.
واعتمد الفريقان ب�سكل كبري على الت�سديدات القوية من داخل املنطقة وخارجها، منها لهازار مرت بجانب القائم االأمين، 
تلتها اأخرى عرب هيغواين دون نتيجة، بينما رد بريلني عرب ت�سديدة من خارج املنطقة لوود مرت اىل جانب القائم اأي�ساً، ورفع 
ت�سيل�سي ر�سيده اإىل 67 نقطة يف املركز الرابع بفارق االأهداف فقط عن توتنهام الثالث بينما تقدم على اأر�سنال بفارق نقطة 
وعلى مان�س�سرت يونايتد بثالث نقاط مع لعب كتيبة �ساري ملباراة اأكرث من مناف�سيه الثالثة، وهذا التعرث الثاين توالياً لت�سيل�سي 

عقب خ�سارته اأمام ليفربول 0-2.

اأعلن كالوم هود�سون اأودوي العب ت�سيل�سي طبيعة االإ�سابة 
التي تعر�س لها اأمام برينلي 2-2 اأول ام�س باجلولة 35 من 
تويرت:  على  ح�سابه  عرب  اأودوي  وقال  االجنليزي،  الدوري 
»لقد انتهى مو�سمي بتمزق يف وتر اأكيل�س، وعلي العمل بجد 
من اأجل العودة ب�سكل اأقوى يف املو�سم املقبل«، وتعر�س 
اأودوي لالإ�سابة يف ال�سوط االأول ومل يقدر على ا�ستكمال 
باالإ�سباين  �ساري  ماوري�سيو  الفني  املدير  ليدفع  املباراة، 

بيدرو رودريغيز بداًل منه.
مدرب  م�ساعد  زوال  جيانفرانكو  قال  ال�سدد،  ذات  ويف 

اإ�سابة  لي�ست  »اإنها  �سحفية:  ت�رشيحات  خالل  ت�سيل�سي 
ب�سيطة، اأعتقد اأنها خطرية، اإنها يف وتر العرقوب ال ميكن 
اإنه ال ي�ستطيع  االآن«، وقال زوال  اأحدد مدى خطورتها  اأن 
لقطع  تعر�س  اأودوي  اأن  ذكرت  التي  التقارير  التعليق على 
االإ�سابة،  من  واثقا  »ل�ست  واأ�ساف:  العرقوب،  وتر  يف 
اأعتقد اأنه يجب اأن يخ�سع لفحو�س، لكنها ال تبدو جيدة«، 
اأودوي ملنتخب اإجنلرتا الأول مرة، ال�سهر املا�سي  وان�سم 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  دخول  اأجل  من  حينها  معاناته  رغم 

لت�سيل�سي. 

اأودوي يعلن انتهاء املو�سم باإ�سابة خطرية

اأتالنتا يدخل �سباق املقعد الأوروبي باإطاحة نابويل
ختام  ام�س يف  اأول   1-2 الو�سيف  نابويل  م�ست�سيفه  اأتالنتا  دراي�س املرحلة 33 من الدوري االإيطايل لكرة القدم، وعلى رغم من تقدم اأ�سقط  البلجيكي  جنومه  الأحد  بهدف  االأر�س  �ساحب  نقطة الكولومبي دوفان زاباتا والكرواتي ماريو بازاليتي�س. وجتمد ر�سيد مريتينز، اإال اأن اأتالنتا عاد بقوة يف ال�سوط الثاين و�سجل هدفني عرب الفريق   20 بفارق  متاأخراً  الثاين  املركز  يف  نقطة   67 عند  بعد نابويل  اأن�سيلوتي  كارلو  واأتت خ�سارة العبي املدرب  االأوروبي عن جوفنتو�س.  الدوري  نهائي م�سابقة  ربع  لالآمال من  اأر�سنال االجنليزي مبجموع 0-3 يف الذهاب واالإياب، ودخل اخلروج املخيب  خام�سًا اأمام  فاأ�سبح  بقوة  الرابع  املركز  على  احل�سول  �سباق  بفارق اأتالنتا  نقطة   56 منهما  ولكل  ميالن  خلف  النقاط  عدد  املواجهات املبا�رشة، ثم روما يف املركز ال�ساد�س 55 نقطة. بنف�س 
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ندوة بعنوان اأ�سرانا بني الآلم والآمال

واقع التغطية الإعالمية لق�سايا الأ�سرى الفل�سطينيني 
�سعت الدرا�سة لر�سد وحتليل خ�سائ�ص و�سمات املعاجلة الإخبارية لق�سايا الأ�سرى الفل�سطينيني يف الإعالم الفل�سطيني والعربي والأجنبي، وحتديد 

الدور الذي توؤديه يف اإمداد اجلمهور الفل�سطيني باملعرفة نحو هذه الق�سايا.

د. خالد اأبو قوطة: اأ�ستاذ 
ورئي�ص ق�سم الإعالم 
بكلية فل�سطني التقنية

اعتمدت الدرا�سة على منهج امل�سح 
بالن�رشات  يتعلق  فيما  بالعينة 
وقناة  فل�سطني  قناة  يف  الإخبارية 
العربية   BBC وقناة  اجلزيرة 
الأ�رشى  ق�سايا  معاجلة  لتحليل 
الإخبارية  الن�رشات  يف  الواردة 
2015م  عام  �سهور  خم�سة  ملدة 
عام  اأخرى  مرة  تطبيقها  ومت 
2018م اأثناء فرتة اإ�رشاب الأ�رشى 
الفل�سطينيني عن الطعام على عينة 
الف�سائية.  القنوات  من  خمتلفة 
جمموعة  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

من النتائج على النحو التايل:
الدرا�سة  خالل  من  ات�سح   -1
والعربي  الفل�سطيني  الإعالم  اأن 
كبرياً  اهتماماً  يعِط  مل  والأجنبي 
الفل�سطينيني  الأ�رشى  لأخبار 
الإخبارية،  بن�رشاته  وق�ساياهم 
بينهم،  الهتمام  ن�سب  تفاوت  مع 
فيت�سح تركيز الإعالم الفل�سطيني 
والعربي اإىل حد ما بتقدمي ق�سايا 
خالل  الفل�سطينيني  الأ�رشى  
الأ�رشى  فيها  التي خا�ض  الفرتات 
الطعام  عن  مفتوحاً  اإ�رشاباً 
العتقال  �سيا�سة  على  اعرتا�ساً 
�سلطات  متار�سه  الذي  الإداري 
بحقهم،  الإ�رشائيلي  الحتالل 
ظروفهم  بتح�سني  واملطالبة 
حني  يف  ال�سجون.  داخل  احلياتية 
ب�سكل  الأ�رشى  اأخبار  انخف�ست 
الإخبارية  الن�رشات  كبري يف جميع 
الف�سائية  القنوات  يف  الرئي�سية 
والأجنبية  والعربية  الفل�سطينية 

بعد انتهاء الإ�رشاب. 
وروتيني  مو�سمي  فالهتمام 
يف  اأو  احلالت،  معظم  يف 
اأحد  اأن�سطة  عن  الإعالن  حالة 
املهتمة  واملراكز  املوؤ�س�سات 
اأخبار  لت�سبح  الأ�رشى،  بق�سايا 
الأ�رشى يف جمملها اأخبار عالقات 
فق�سايا  الأوىل،  بالدرجة  عامة 
الأ�رشى وما �ساحبها من ن�ساطات 
�سعبية فر�ست نف�سها على الإعالم 
وكان  فقط؛  والعربي  الفل�سطيني 
حجم  من  نابعاً  الهتمام  هذا 
امل�سكلة ولي�ض من اهتمام الإعالم 
مبعاجلة ق�سايا الأ�رشى وفق خطة 
توليها  واأهميه  مدرو�سة  اإعالمية 

ملعاجلة هذه الق�سايا.
لق�سايا  ِفعلي  ح�سور  يوجد  فال 
على  الفل�سطينيني  الأ�رشى 
امل�ستوى املحلي والعربي والدويل 
حمددة،  اإعالمية  �سيا�سة  وفق 
تناول  يف  كبري  �سعٌف  وهناك 
اإىل  اإ�سافة  الق�سايا،  تلك  وعر�ض 
لق�سايا  معاجلتها  يف  تباين  وجود 
الأخبار  عدد  يف  �سواًء  الأ�رشى 
لها  امُلفرَدة  الزمنية  امل�ساحة  اأو 
اأو  الن�رشة  مقدمة  يف  تقدميها  اأو 

ذكرها يف موجز الن�رشة، 
اأ�ستثني  دعوين  للحق  واإن�سافاً 
التي  ال�سقيقة  اإعالم دولة اجلزائر 
يف  �سواها  دون  وانفردت  متيزت 
خطة  وفق  الأ�رشى  ق�سايا  تناول 
و�سيا�سة اإعالمية من حيث احلجم 
هذه  متنح  انها  حيث  واملحتوى 
اجلرائد  يف  �سفحة   16 الق�سايا 
اإىل  اإ�سافة  اليومية  وال�سحف 

املالحق اخلا�سة ال�سادرة عن هذه 
والو�سط  احلوار   « ومنها  ال�سحف 
اليوم  وال�سالم  والبالد  واملواطن 
ال�رشوق  �سحيفة  واأهمها  والعامل 
التحرير  و�سحيفة  اجلزائرية 
و�سوت الحرار واملغرب الو�سط 
واخبار اليوم وامل�سوار ال�سيا�سى ، 
وهى �سحف يومية تف�سح م�ساحات 
الخبار  ملتابعة  يوميا  مهمة 
والدرا�سات  واملقالت  والتقارير 
الفل�سطينيني  بال�رشى  تتعلق  التى 
فى �سجون الحتالل ال�رشائيلي. 

اأنواع ق�سايا الأ�سرى التي 
قدمتها الن�سرات الإخبارية:

فروق  وجود  النتائج  اأو�سحت 
الف�سائية  القنوات  بني  وا�سحة 
الفل�سطينية والعربية والأجنبية يف 
الأ�رشى  ق�سايا  لنوعية  اختيارها 
فجاءت  بتقدميها،  تهتم  التي 
الجتماعية  والق�سايا  الأحداث 
والنف�سية يف مقدمة تلك الق�سايا، 
الق�سايا  الق�سايا الأمنية، ثم  يليها 
الع�سكرية،  الق�سايا  ثم  ال�سيا�سية، 

واأخرياً الق�سايا القت�سادية.
الفل�سطيني  الإعالم  تناول  فقد 
هذه  جميع  العربي  والإعالم 
الق�سايا، اأما الإعالم الأجنبي فلم 
الإن�سانية  الأ�رشى  ق�سايا  يتناول 
والقت�سادية  وال�سيا�سية  والأمنية 
الق�سايا  على  ز  رَكّ واإمنا  مطلقاً، 
الع�سكرية وكاأنها تعمل على اإق�ساء 
الق�سايا،  هذه  جوهر  عن  النتباه 
فلم يقدم معاناة الأ�رشى من داخل 
ال�سجون والذي ميكنه اإ�سفاء معاين 

وبعد اإن�ساين لق�ساياهم.
الجتماعية  املو�سوعات  تنوعت 
الفعاليات  فكانت  والنف�سية 
الأ�رشى  �سمود  لدعم  اجلماهريية 
امل�رشبني عن الطعام يف مقدمتها، 
الإن�سانية  اجلمعيات  ن�ساط  يليها 
والنقابية لدعم �سمود الأ�رشى، ثم 
اإىل  الأ�رشى  ونقل  الطبي  الإهمال 

امل�سايف الإ�رشائيلية.
تليها املو�سوعات الأمنية املقدمة 
الإداري  العتقال  �سيا�سة  فكانت 
يف  ال�رشي  الأمني  امللف  بذريعة 
العزل  �سيا�سة  ثم  الأول،  الرتتيب 

النفرادي ثم العتقال الإداري.
ال�سيا�سية  املو�سوعات  تنوعت 
الأ�رشى  اإ�رشاب  ق�سية  فكانت 
تليها  مقدمتها،  يف  الطعام  عن 
ب�ساأن  امل�سوؤولني  ت�رشيحات 

الأ�رشى.
املو�سوعات  تنوعت  كذلك 
الع�سكرية وكان اعتقال املواطنني 
ا�ست�سهاد  يليها  الأول،  الرتتيب  يف 
التعذيب  ثم  واإعدامهم،  اأ�رشى 

والعنف اجل�سدي �سد الأ�رشى. 
اأن  الدرا�سة  نتائج  واأو�سحت 
فر�ض الغرامات املالية، ثم تدمري 
وم�سادرتها،  الأ�رشى  مقتنيات 
كانت اأكرث املو�سوعات القت�سادية 
الإعالم  و�سائل  يف  املقدمة 

الفل�سطينية والعربية.
الأ�رشى  اأن ق�سايا  فمن املالحظ 
يف  تربز  كانت  ومو�سوعاتهم 
الن�رشات الإخبارية وتنتهي بانتهاء 
الن�رشات  تناولها يف  فيتم  احلدث، 
يف  تقدم  ل  ثم  ومن  الإخبارية 

اإ�رشاب  فق�سية  لحقة،  ن�رشات 
وا�ستمرارها  الطعام  عن  الأ�رشى 
الهتمام  وازدياد  طويلة  ملدة 
القنوات  قبل  من  بها  الإعالمي 
يتم  مل  اأنه  اإل  العربية  الف�سائية 
تعليق  بعد  اأخرى  مرة  لها  التطرق 

الأ�رشى لإ�رشابهم.
والعربي  الفل�سطيني  فالإعالم 
تناول  يعاين من �سعف حقيقي يف 
ق�سايا الأ�رشى الفل�سطينيني متثل 
نحوها،  اإعالمية  خطة  غياب  يف 
وتركيزها على ق�سايا حمددة على 
فهي  لذا  اأخرى؛  ق�سايا  ح�ساب 
ت�سحيات  م�ستوى  اإىل  ترتقي  ل 
هناك  اأن  كما  اأنف�سهم،  الأ�رشى 
التي  الإعالمية  للحمالت  غياب 
من �ساأنها اأن تنقل معاناة الأ�رشى 

كق�سايا اإن�سانية بالدرجة الأوىل.
تنوعت املعاجلة العالمية لق�سايا 
الأ�رشى ب�سكل وا�سح بني الإعالم 
الفل�سطيني والعربي والأجنبي من 

حيث: 
والعربي  الفل�سطيني  الإعالم  قدم 
التي  الأ�رشى  اأخبار  من  اأكرب عدد 
واحد  جانب  من  الق�سية  تعر�ض 
الفل�سطيني.  اجلانب  يف  متثل 
الأجنبي  الإعالم  ركز  حني  يف 
التي  الأخبار  من  عدد  اأكرب  على 
الق�سية من جانبني متثلت  تعر�ض 
و  الدولية«   / »الفل�سطينية  يف 

»الفل�سطينية / الإ�رشائيلية«. 
فيوجد تقارب بني الإعالم العربي 
عر�ض  يف  الفل�سطيني  والإعالم 
اجلانب  من  الأ�رشى  ق�سايا 
الفل�سطيني رغم الختالف الوا�سح 
فكل  الق�سية  طرح  يف  بينهما 
عر�ض  على  تركز  اإعالمية  و�سيلة 
ال�سلطة  نظر  وجهة  من  الق�سية 
ال�سيا�سي  احلزب  اأو  التنظيم  اأو 
فعلى  توؤيده،  اأو  اإليه  تنتمي  الذي 
باأن  ترى  فتح  حركة  املثال  �سبيل 
احللول  عرب  يتم  الأ�رشى  حترير 
ال�سلمية والتفاقيات املوقعة، واأن 
تعرث عملية ال�سالم عام 2013م كان 
ب�سبب رف�ض اإ�رشائيل الإفراج عن 
اأما  الأ�رشى،  من  الرابعة  الدفعة 
الإ�سالمي  واجلهاد  حما�ض  حركة 
جنود  اأ�رش  بعمليات  فتطالب 
اإ�رشائيليني لتحرير الأ�رشى واإتباع 

�سيا�سة املقاومة امل�سلحة.
والأجنبي  العربي  العالم  قدم 
التي  الأ�رشى  اأخبار  من  اأكرب عدد 
فقط،  واأ�سبابها  امل�سكلة  تعر�ض 
الفل�سطيني  الإعالم  قدم  حني  يف 
التي  الأخبار  من  عدد  اأكرب 
عالقة  ذات  لإح�سائيات  تعر�ض 
اإظهار  بهدف  الأ�رشى  بق�سايا 
�سلبياتها  وتتمثل  معاناتهم  حجم 
تاأثريات  واإحداث  عليها  التعود  يف 
عك�سية غري مرغوبة لدى اجلمهور 
الفل�سطيني، في�سبح لديهم لمبالة 
ق�سية  حل  من  بالياأ�ض  و�سعور 
الأ�رشى اأو التخفيف من معاناتهم، 
اأرقام  اأنها جت�سد ق�سيتهم يف  كما 
الإعالم  و�سائل  عرب  تناولها  يتم 
اآدميتهم  يفقدهم  مما  املختلفة؛ 
ويت�ساوق ذلك مع اأهداف �سلطات 
اإىل  ق�سيتهم  حتويل  يف  الحتالل 
املفرت�ض  فمن  اأرقام،  جمرد 
وحلولها  بالأ�سباب  الق�سية  عر�ض 
اجلمهور  قدرة  لزيادة  معاً 
املو�سوع  فهم  على  الفل�سطيني 
واإدراك حجم املعاناة التي يعي�سها 
الحتالل،  �سجون  داخل  الأ�رشى 

فكل فل�سطيني معر�ض لالأ�رش.
والأجنبي  العربي  الإعالم  قدم   
مل  التي  الأخبار  من  عدد  اأكرب 
خلدمة  املطلوب  الدور  حتدد 
قدم  حني  يف  الأ�رشى،  ق�سية 
اأكرب عدد من  الفل�سطيني  الإعالم 
الأخبار التي حتدد الدور املطلوب 
من املجتمع الدويل خلدمة ق�سية 
الأ�رشى وجتاوز �سلبيتهم اجتاهها، 
لالإفراج  اإ�رشائيل  على  وال�سغط 
جمموعة  يف  ذلك  ومتثل  عنهم، 
للموؤ�س�سات  املنا�سدات  من 
على  بال�سغط  الدولية  والهيئات 
احلكومة الإ�رشائيلية للتخفيف من 
واملطالبة  وذويهم  الأ�رشى  معاناة 

بالإفراج عنهم.
يف  الإخبارية  التغطية  ا�ستملت 
والعربي  الفل�سطيني  الإعالم 
وكانت  حمورية،  �سخ�سيات  على 
يف  الفل�سطينية  ال�سخ�سيات 
املواطنني  يف  متمثلة  املقدمة 
وامل�سوؤولني الر�سميني واملخت�سني 
والباحثني ب�سوؤون الأ�رشى وزعماء 
والأ�رشى  والأحزاب  الف�سائل 

غري  وم�سوؤولني  املحررون 
ال�سخ�سيات  واحتلت  الر�سميني، 
ثم  الثاين  الرتتيب  الأجنبية 
واأخرياً  الإ�رشائيلية  ال�سخ�سيات 
الر�سمية  العربية  ال�سخ�سيات 
وغري الر�سمية، يف حني اأَنّ الإعالم 
كامل  ب�سكل  اعتمدت  الأجنبي 
الفل�سطينيني  املواطنني  على 

ك�سخ�سيات حمورية.
اعتمد الإعالم الفل�سطيني والعربي 
والأجنبي ب�سكل كبري على امل�سادر 
الإعالمية الإ�رشائيلية يف تغطيتها 
حيث  الأ�رشى،  لق�سايا  الإخبارية 
هاآرت�ض  �سحيفتي  عن  نقلت 
والقناتني  اأحرنوت،  ويدعوت 
والإذاعات  والثانية،  ال�سابعة 
الكني�ست  قرارات  الإ�رشائيلية 
الإ�رشائيلي، وت�رشيحات القيادات 
الأطباء  نقابة  وبيان  الإ�رشائيلية، 
الأ�رشى  بخ�سو�ض  الإ�رشائيلية 
�سور  وتقدمي  الفل�سطينيني، 
الطعام  عن  امل�رشبني  الأ�رشى 
امل�ست�سفيات  يف  املتواجدين 
عدم  على  يدلل  مما  الإ�رشائيلية؛ 
العاملية  الأنباء  وكالت  تغطية 
امل�سرتكة بها القناة لهذه الق�سايا.

املقرتحات والتو�سيات

يومية  اإخبارية  ن�رشات  تخ�سي�ض 
ثابتة يف القنوات الف�سائية وكذلك 
ال�سحف  يف  �سفحات  اإفراد 
الأ�رشى  ق�سايا  ملختلف  املحلية 
فعل  مثلما  وذويهم  الفل�سطينيني 
تتناول  بحيث  اجلزائري،  الإعالم 
دون  اإن�ساين  منظور  من  ق�ساياهم 
الفل�سطيني  فالإعالم  مبالغة، 
دوره  يوؤدي  لأن  يكون  ما  اأحوج 
مبهنية و�سفافية وم�سوؤولية، اإدراكاً 
منه وا�ستحقاقاً حل�سا�سية املرحلة 
الفل�سطيني  ال�سعب  بها  مير  التي 

وق�ساياه العادلة.
اإعالمية  و�سائل  تد�سني  �رَشورة 
الأ�رشى  ب�سوؤون  تخت�ض  متنوعة 
الفل�سطينيني وق�ساياهم يف �سجون 
كافة  على  الإ�رشائيلي  الحتالل 
واحلزبية  احلكومية  امل�ستويات 
ال�سوء  ت�سليط  بهدف  واخلا�سة، 
اأولويات  �سلم  على  لتبقى  عليها 

والعربي،  الفل�سطيني  اجلمهور 
بحيث ت�سع اجلميع اأمام م�سوؤولياته 
وواجباته جتاهها مبا يوازي حجم 
التي يتعر�ض  النتهاكات واجلرائم 
الحتالل  �سجون  يف  الأ�رشى  لها 

الإ�رشائيلي.
الفل�سطيني  الإعالمي  الكادر  حث 
الهتمام  على  والأجنبي  والعربي 
على  والعمل  الأ�رشى  بق�سايا 
تغطيتهم  وتطوير  تفعيلها 
املفرت�ض  فمن  لها،  الإعالمية 
الذي  الإعالمي  اجلانب  على 
يكون  اأن  الأ�رشى  ق�سايا  يتناول 
والكفاءة  املهنية  من  قدر  على 
اخلربة  لديه  وتتوافر  العالية، 
اإي�سال  يف  املتخ�س�سة  واملهارة 
الفل�سطينيني  الأ�رشى  �سوت 
الأنظار  وجذب  الدويل  للمجتمع 

اإىل ق�ساياهم العادلة.
اإعالمية  ا�سرتاتيجية  اإيجاد 
ب�سكل  تهدف  وعربية  فل�سطينية 
اأ�سا�سي اإىل تدويل ق�سايا الأ�رشى 
وا�ستنها�ض  الفل�سطينيني، 
والدويل،  العربي  املجتمع  همم 
باإجبار  يق�سي  دويل  قرار  لإجناز 
الإ�رشائيلية  ال�سجون  م�سلحة 
جنيف  اتفاقيات  بنود  تطبيق  على 
الأ�رشى  على  والرابعة  الثالثة 

الفل�سطينيني. 
العمل املتوا�سل لف�سح املمار�سات 
يف  الأ�رشى  �سد  الإ�رشائيلية 
اآليات  وتطوير  الدولية،  املحافل 
والمتالك  والنت�سار  الو�سول 
ومكافئة  موازية  اإعالمية  لو�سائل 
و�سائل اخلطاب  على  ومتفوقة  بل 

الإعالمي الإ�رشائيلي.
فل�سطيني  اإعالمي  مر�سد  اإن�ساء 
فيه  تتوحد  اللغات  بجميع 
بالأ�رشى  عالقة  ذات  اإح�سائيات 
كافة  تت�سمن  الفل�سطينيني 
وعن  عنهم  التف�سيلية  املعلومات 
والعمل  الإ�رشائيلية،  ال�سجون 
املوؤ�س�سات  جميع  توحيد  على 
والعربية  الفل�سطينية  واجلمعيات 
يف  بق�ساياهم  املهتمة  والأجنبية 
ال�ستفادة  وحماولة  واحد،  ج�سم 
لإبراز  اجلديد  الإعالم  اأدوات  من 

ق�ساياهم.    
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من تاأليف الباحثة اجلزائرية  فوزية زراولية

�صدور رواية »تروي�ض 
الن�صر« لر�صاد اأبو �صاور

�شدر للروائي الفل�شطيني ر�شاد اأبو �شاور رواية جديدة بعنوان 
»تروي�ض الن�رش«، من اإ�شدار دار ال�رشوق يف عّمان ورام اهلل.

الرواية تفاجئ القارئ العربي مبو�شوعها وباأجوائها وب�شخو�شها 
واأحداثها: اإنها رواية الإن�شان العربي امل�شحوق..ورواية احلب رغم 

ق�شوة احلياة يف بالد العرب.
يقول الروائي: حملت هذه الرواية وتنقلت بها من دم�شق اإىل تون�ض 

اإىل عّمان، وهج�شت بها �شنوات، وعكفت على كتابتها طيلة العام 
املا�شي 2018..وها هي تتوفر للقّراء العرب بعد معاناة وتاأمل طال.
ر�شاد اأبو�شاور روائي وقا�ض عربي فل�شطيني، بداأ رحلته مع الكتابة 
منذ منت�شف �شتينات القرن املا�شي، وعرف على �شفحات جملة ) 
الآداب( اللبنانية التي خّرجت اأجيالً من املبدعني العرب. �شدرت 

له ثماين جمموعات ق�ش�شية، وكتابات للفتيان. منها: اأيام احلب 
واملوت، الع�ّشاق- اختريت واحدة من اأهم مائة رواية عربية يف القرن 

الع�رشين- الرب مل ي�شرتح يف اليوم ال�شابع، �شبابيك زينب، �شاأرى 
بعينيك يا حبيبي، وداعا يا زكرين، احلب ..وليايل البوم.

منح و�شام املنظمة العاملية لل�شحافيني تقديرا لدوره اأثناء معركة 
بريوت. منح جائزة الق�شة الق�شرية )حممود �شيف الدين الإيراين( عام 

1996 . منح جائزة القد�ض من الحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب 
.2016

وكاالت  .

مراجعة نقدية للموارد الطبيعية والنزاعات 
امل�صلحة يف اأفريقيا جنوب ال�صحراء 

�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب املوارد الطبيعية والنزاعات امل�سلحة 
يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء - مراجعة نقدية للباحثة فوزية زراولية، تطرح فيه �سوؤاالاً 

ا هو: كيف ميكن تف�سري العلقة ال�سببية بني املورد الطبيعي والنزاعات امل�سّلحة يف  حمورياً
اأفريقيا جنوب ال�سحراء و�سرحها؟ للإجابة عن هذا ال�سوؤال، ت�سلط الباحثة ال�سوء على �سلوٍك 
وا�ستجابات ملختلف الفواعل النزاعية امل�ستفيدة من املوارد الطبيعية، �سواء ب�سورة مبا�سرة اأو 
غري مبا�سرة، فوحدات التحليل خمتلفة ومتداخلة بني الوحدات اجلزئية كالفرد واحلركات 

امل�سّلحة، والوحدات الكلية مثل الدولة والنظام ال�سامل.

وكاالت 

العالقة  هذه  الباحثة  تدر�ض 
املقاربات  عرب  ال�شببية 
املعتمدة  العلمية  واملنظورات 
وتقدم  الأكادميية،  الأو�شاط  يف 
النظرية  لالأ�ش�ض  �شاماًل  م�شًحا 
لعالقة املورد الطبيعي بالنزاعات 
اإىل املرجعيات  امل�شلّحة ا�شتناًدا 
واملتخ�ش�شني  للباحثني  القاعدية 
على  وبالعتماد  املجال،  هذا  يف 
من  املقتب�شة  الواقعية  الأمثلة 
ال�شائدة يف منطقة  حالت العنف 

الدرا�شة.

منظورات جزئية

�شفحة   236( الكتاب  يتاألف 
بالقطع الو�شط، موثًقا ومفهر�ًشا( 
الباحثة  تعالج  ف�شول.  ثالثة  من 
»املنظورات  الأول،  الف�شل  يف 
بني  العالقة  لدرا�شة  اجلزئية 
والنزاعات  الطبيعية  املوارد 
املنظورات  امل�شلّحة«،  الداخلية 
ال�شببية  العالقة  لتحليل  اجلزئية 
والنزاعات  الطبيعي  املورد  بني 
اإىل  فيه  التطرق  ويتم  امل�شلّحة، 
عرف  الذي  الدويل  البنك  منظور 
مقابل  ال�شخط  »فر�شية  با�شم 
الطمع«. وتهتم بدرا�شة اأثر �شلوك 

للحركات  النفعية  والنزعة  النهب 
الداخلي  ال�شتقرار  يف  امل�شلّحة 
الدولة  تبعية  ن�شبة  قيا�ض  عرب 

للموارد الطبيعية.

تقدمه  الذي  التحليل  ي�شاهم 
الأدوات  اأهم  عر�ض  يف  الباحثة 
عليها  اعتمد  التي  القيا�شية 
واملتغريات  التحليلي  املنظور 
باحلالت  ال�شتدلل  مع  البحثية 
للقارئ  يت�شنى  حتى  الواقعية، 

ا�شتيعاب فر�شياته.
النتقادات  اأهم  الباحثة  تعر�ض 
املوّجهة اإىل املنظور على م�شتوى 
الأمثلة  اأو  املنهجي  التحليل 
بالعودة  وذلك  عليها،  املعتمد 
الأكادميية  التحليالت  اأهم  اإىل 
كما  الدولية.  والبحوث  والتقارير 
تتناول المتدادات البحثية ملنظور 
حتليالت  يف  واملتمثلة  الطمع، 
تعكف  التي  ال�شيا�شية  اجلغرافيا 
الطبيعي،  املورد  اأثر  درا�شة  على 
يف  اأخرى  معايري  اإدراج  مع  لكن 

التحليل كجغرافيا املورد.

ريع ونزاع

»الريع  الثاين،  الف�شل  يف 
يف  الداخلية  امل�شلّحة  والنزاعات 
تقدم  ال�شحراء«،  جنوب  اأفريقيا 

مغايرة  حتليلية  مقاربة  الباحثة 
املقاربة  وهي  األ  ل�شابقتها،  كلًيّا 
الختالف  نقطة  تكمن  الريعية. 
حيث  التحليل،  وحدة  يف  الأوىل 
درا�شة  على  الأخرية  هذه  تركز 
درا�شة  من  بدًل  الدولة  �شلوك 
اأما  امل�شلّحة.  اجلماعات  �شلوك 
الختالف الثاين فيتمثل يف اأ�ش�ض 
البحث يف العالقة بني املتغريين، 
اإىل املورد  الأول  ينظر  ففي حني 
امل�شلّحة  النزاعات   - الطبيعي 
الثاين يعالج  كعالقة مبا�رشة، فاإن 
جمموعة من املتغريات الو�شيطة 
التي قد تقود اإىل امل�شار العنيف.

�شفة  جتاوز  الباحثة  حتاول 
اأدبيات  تكت�شي  التي  العمومية 
الوقوع  لتفادي  الريعية  الدولة 
ال�شطحي  والتعميم  التب�شيط  يف 
�شو�شيولوجية  اأدبيات  اإىل  بالعودة 
الأنظمة  حول  ال�شيا�شي  التنظيم 
جنوب  الأفريقية  ال�شيا�شية 
على  ال�شوء  وت�شليط  ال�شحراء، 
ال�شيا�شية  الأنظمة  تطّور  حيثيات 
الف�شل  ق�ّشمت  وهي  الريعية. 
دور  الأول  يتناول  مباحث:  ثالثة 
ال�شارقة  النخب  تعزيز  يف  الريع 
ويدر�ض  املوؤ�ش�شاتي؛  والنهيار 
التي  الريعية،  التوزيع  اآليات  الثاين 
تعّد مهمة يف درا�شة النق�شامات 
الثالث  ي�شلّط  حني  يف  الداخلية؛ 
ال�شيا�شة  انعكا�شات  على  ال�شوء 

الريعية التوزيعية و�شيا�شات النهب 
على املخرجات الكلّية للنظام.

راأ�سمالية ونزاعات

يف الف�شل الثالث والأخري، »القوى 
الراأ�شمايل  والنظام  الدولية 
اأفريقيا  يف  الداخلية  والنزاعات 
جنوب ال�شحراء«، تعر�ض الباحثة 
راأ�ض  و�شعي  الدويل  النظام  دور 
ال�شيطرة  اإىل  الأجنبي  املال 
على  ل  الطبيعية  املوارد  على 
اأفريقيا  يف  الداخلي  ال�شتقرار 
فهم  وحتاول  ال�شحراء.  جنوب 
نفوذ  تعظيم  نحو  ال�شعي  مكانة 
الدولية،  للقوى  القومية  الدولة 
والنظام الراأ�شمايل ال�شامل لتوزيع 
التجاري  الن�شاط  وتنامي  الرثوة، 
اندلع  اأو  العنف  �شّدة  ت�شعيد  يف 

النزاع امل�شلّح.
على هذا الأ�شا�ض، ق�شمت الباحثة 
الف�شل مبحثني: يتناول الأول دور 
قوة  وتو�شيع  الإمربيالية  الهيمنة 
العنف  انت�شار  يف  القومية  الدولة 
دور  الثاين  ويناق�ض  املنطقة؛  يف 
وعالقته  العنيف  القت�شاد  تنامي 
القت�شادية  العوملة  مب�شار 

الغربية.
فوزية  الكاتبة  اأن   العلم  مع 
اأ�شتاذة  جزائرية،  باحثة  زراولية 

م�شاعدة يف ق�شم العلوم ال�شيا�شية 
جامعة  يف  الدولية  والعالقات 
على  حا�شلة  اجلزائرية.  جيجل 
ال�شيا�شية  العلوم  يف  دكتوراه 
تخ�ش�ض  الدولية،  والعالقات 
جامعة  من  ا�شرتاتيجية  درا�شات 

يف  زائرة  باحثة  عملت  اجلزائر. 
يف  العامل«  يف  »اأفريقيا  خمترب 
�شاركت  الفرن�شية.  بوردو  جامعة 
نُ�رشت  عدة،  علمية  ملتقيات  يف 
لها مقالت ودرا�شات يف من�شورات 

علمية.

املوؤلف لو�سي غرين

»دول ال�صيليكون«.. ق�صايا تثقل التكنولوجيا
وكاالت

الإنرتنت  جبابرة  يكون  حني 
احلكومات،  من  قوًة  اأعظم 
التكنولوجيا  عمالقة  ويهدد 
على  بال�شتيالء  الدميقراطية 
احلكومة بو�شفها املزود الرئي�ض 
العامة،  واخلدمات  للم�شاحات 
املوؤ�ش�شات  لقائدة  بّد  ل  كان 
الروؤية  �شاحبة  البحثية  الفكرية 
موؤلفة  غرين،  لو�شي  امل�شتقبلية 
قوة  ال�شيليكون:  »دول  كتاب 
التكنولوجيا  �رشكات  و�شيا�شات 
ذلك  يعنيه  الذي  وما  الكربى 
تعاين  اأن  من  مل�شتقبلنا«، 
وامل�شكالت  والوعود  الالعبني 
التكنولوجيا،  ل�رشكات  املحتملة 
وتطرح ال�شوؤال الأكرب عما �شيبدو 
عليه عاملنا حني يقرر املديرون 

ال�شيا�شيني،  ولي�ض  التنفيذيون، 
م�شتقبلنا.

مناف�شة
تلك  اإن  قائلًة  كتابها  يف  وتروي 
التكنولوجية« احليوية  »ال�رشكات 
تخو�ض مناف�شًة مع القطاع العام 
»البطيء، عدمي اجلاذبية« لتاأمني 
وحرمان  الأ�شا�شية  اخلدمات 
ال�شلطات من اإيرادات ال�رشائب 
ب�شكل  تعمل  اأنها  كما  احليوية. 
العامل  متزايد على حتديد �شكل 

وفق قواعدها اخلا�شة.
كذلك  القارئ  غرين  وت�شطحب 
ال�شيا�شية  املناورات  على  نظرة 
التكنولوجية  ال�رشكات  لكربيات 

وموؤ�ش�شيها.

مظهر ودود

ال�شيليكون  وادي  �رشكات  قامت 
مبظهر  الظهور  يف  جيد  بعمل 
ودود مت�شاٍو ي�شيع الدميقراطية، 
بحيث يبدو نظام القيمة امُل�شقط 
للمجموعة اإيجابياً، ل �شيما اأنها 
وامل�شلحة  ال�شتدامة  توؤيد 
وفق  ذلك  تفعل  اأنها  اإل  العامة، 
واأنظمتها  اخلا�شة  �رشوطها 

املفرو�شة ذاتياً.

كربى  اأهميًة  كله  الأمر  ويكت�شب 
�رشكات  و�شول  مدى  ات�شاع  مع 
يوجد  اإذ  الكربى.  التكنولوجيا 
اإحدى  احتكار  بني  اختالف 
ما  منتج  اأو  خلدمة  ال�رشكات 
فيها  ن�شرتك  األ  لنا  ميكن  حيث 
اأو ن�شرتيه، لكن ما الذي يح�شل 
بتاأمني  تلك  ال�رشكات  تقوم  حني 
الأ�شياء  تكون  بحيث  �شيء،  كل 

بطريقة  وتتحكم  مرتابطة  كلها 
ت�شتلفها  التي  والقرو�ض  حياتك 
�رشاوؤه  ميكنك  الذي  التاأمني 

والتكاليف التي ي�شعك حتّملها.
ال�شحية  البيانات  حتدد  حني 
اأهلية احل�شول على املال، وحني 
مت�شلًة  وتكون  الإنتاجية  ترتاجع 
فاإن  براتبك،  مبا�رش  ب�شكل 
ال�شيطرة �رشعان ما تت�شح، لي�ض 
على ما ت�شرتيه وح�شب، بل على 
دولة  اإنها  حياتك.  عي�ض  كيفية 

بولي�شية ا�شتهالكية.
�رشكات  ن�شاطات  تنظيم  ويتم 
الأكرث  اليوم  ال�شيليكون«  »وادي 
العلني  الت�شهري  عرب  ا�شتفزازاً 
وعرب ال�شحف. ويح�شل الزحف 
املجتمعي  للدور  املّطرد 
على  ال�رشكات  لتلك  املتو�شع 
فراغ  عن  ناجمة  ت�شهيالت 

اأحد  اإىل  غرين  وت�شري  ال�شلطة. 
التي ك�شفت  الإح�شاءات املهمة 
الأمريكيني  غالبية  �شعور  عن 
والدميقراطية،  احلكومة  بانهيار 
وغياب الثقة. فيما ت�شود اأو�شاط 
اأبناء جيل الألفية حما�شة اأحادية 
ال�شيليكون  وادي  ا�شطالع  حيال 

بدور حكومي اأكرب.

اأ�شئلة

الأ�شئلة  من  عدداً  غرين  وتطرح 
ما  اإذا  يح�شل  قد  ما  حول 
بدياًل  ال�رشكات  تلك  اأ�شبحت 
اإذا  يح�شل  قد  وما  للحكومة؟ 
ال�شلطة  ال�شيليكون  وادي  توىل 
بتزويد  وقام  امل�شت�شفيات،  على 

التعليم، وبناء املدن؟
اأخذتها كل تلك الأ�شئلة يف  وقد 

رحلة ل�شتك�شاف التوتر احلا�شل 
ال�شيليكون  وادي  م�شادر  بني 
الأكرث  وطموحاته  الالحمدودة 
اأ�ش�ض  الذي  والواقع  وح�شية، 
»كافة  اأن  اإىل  غرين  وت�شري  له. 
لت�شبح  تتجه  وجودنا  جوانب 
جتارية بف�شل اأجهزة ال�شت�شعار 
واإنرتنت الأ�شياء واأنظمة التعرف 

ال�شفوي والب�رشي«.
عرب  ال�شفر  حتّول  اإطار  ويف 
اإىل  الأر�ض  وحتت  الف�شاء 
كتاب  ي�شري  جديدة،  واجهات 
ال�شباق  اإىل  ال�شيليكون«  »دول 
�رشكات  من  كل  تخو�شه  الذي 
و»تي�شال«  و»غوغل«  »اآبل« 
على  لل�شيطرة  و�شواها  و»اأوبر« 
قطاع املوا�شالت عرب ال�شيارات 
وتطبيقات  والدرونات  الطائرة 

البنى التحتية الالزمة لإدارتها.
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نائب مدير تاأمني املمتلكات الثقافية بوزارة الثقافة، ر�شيد بوثلجة : 

م�صروع »الق�صبة« تابع لوالية اجلزائر ووزارة 
الثقافة مهتمة باملحافظة عليه كموروث ثقايف 

ا�شت�شاف العدد اجلديد من برنامج املقهى الأدبي » �شجالت ومعنى للإذاعة الثقافية 
اأم�س  ر�شيد بوثلجة نائب مدير تاأمني املمتلكات الثقافية بوزارة الثقافة ، ولقد تطرق 
باملركز الثقايف عي�شى م�شعودي مبقر الإذاعة اجلزائرية بالعا�شمة من خلله اإىل عدة 
موا�شيع ذات ال�شلة ب�شهر الرتاث ل�شنة  2019 ، وحي« الق�شبة« ، وكذا اإ�شكالية حماية 

وتثمني خمتلف العنا�شر املكونة للرتاث الوطني بالإ�شافة اإىل اأبرز الآليات املعتمدة يف 
ترميم ومكافحة اأعمال النهب والتخريب التي  ت�شر باملواقع واملمتلكات الثقافية املحمية .

حكيم مالك 

القطاعات  هذه  يخ�ص  وفيما 
بال�سكان  واملاأهولة  املحفوظة 
والتي �سهدت موؤخرا انهيار جزئي 
باملحاذاة  الق�سبة  بحي  لعمارة 
باجلزائر  »كت�ساوة«  م�سجد 
العا�سمة  والتي �سجلت �سحايا 
ومن اأجل حماية املوقع الأثري 
الهام  يف اجلزائر »الق�سبة »  ،  
اأو�سح ذات املتحدث باأن وزارة 
ت�سم  تقنية  م�سلحتها  الثقافة 
هذا  يف  اخلرباء  من  جمموعة 
الدرا�سات  التابع لبع�ص  املجال 
بها  تقوم  التي  الأعمال  و 
امل�سوؤولة عن م�سالح  ال�رشكات 
الثقافة  وزارة  اأن  اأخرى، م�سريا 
القطاعات  �سوؤون  يف  تتدخل  ل 
هناك جلنة  وبالتايل    ، الأخرى 
ذلك  يف  حممال   ، ت�ساورية  
الق�سبة   الكاملة  عن  امل�سوؤولية 
الثقافة  كوزارة  لي�ص  و  للجميع 
يتمثل  الأ�سا�سي  فعملها  فقط  
امل�ساريع،   من  جزء   متابعة  يف 
�سمن  تدخل  الق�سبة  اأن  علما 
معنى  العاملي  الثقايف  الرتاث 
دولية  موؤ�س�سات  هناك  اأن  ذلك 
اجلزائرية  الدولة  ترافق  التي 
يف هذا امل�رشوع ،وهناك خرباء  

تهتم  الثقافة  ووزارة  موؤطرين  و 
عن  التقنية   الأ�سياء  باملراقبة 
طريق املحافظة على املوروث 
الثقايف كما هو م�سنف   كما اأنها 
تبدي راأيها يف هذا املجال،  اأما 
التهيئة  بالإجراءات  يتعلق  فيما 
،موؤكدا  اأخرى  م�سالح  بها  تقوم 
اأن م�رشوع  »الق�سبة« تابع لولية 

اجلزائر.

» تاأمني املمتلكات 
الثقافية« �شعار �شهر 
الرتاث ل�شنة 2019

بحلول   الحتفاء  وبخ�سو�ص   
�سهر الرتاث 2019 ،   قال ر�سيد 
بوثلجة اأنه ميثل جزء �سغري من 
الربنامج ال�سنوي لوزارة الثقافة 
الرتاث  وتثمني  يف جمال حماية 
الثقايف بداية من �سنة 2005 مت 
اإن�ساء مديرية احلماية القانونية 
والتي  الثقافية  للممتلكات 
تتوفر على   3 مديريات فرعية  
العامة،  املراقبة  يف  واملتمثلة 
الثقافية  املمتلكات  وتاأمني 
الثقايف  الرتاث  ،وتثمني  والبحث 
،  ومن براجمها  اأنها ت�سهر على 
و�سع برنامج يكون م�سبق لتنظيم 

يختار  �سنة  وكل  تراث   �سهر 
موا�سيع  ح�سب  على  عنوان  له 
موجهة  وهذا العام ارتئينا تنظيم 
هذه  واخرتنا  التظاهرة   هذه 
تاأمني   « �سعار  يحمل  اأن  ال�سنة 
كاإجراء  الثقافية«   املمتلكات 
لتثمني  ملجهودات وزارة الثقافة 
يف  ،ول�سيما  املجال  هذا  يف 
التي تعي�سها  ال�سيا�سية  الأو�ساع 
للمحيط  بالن�سبة  �سواء  اجلزائر 
الإعالمي   املحيط  اأو  الإقليمي 
املمتلكات  ظاهرة  تطور  ومع 
الثقايف  الرتاث  و�رشقة  الثقافية 
الأخرية  الفرتة  يف  �سهدت  التي 
ذات  موؤكدا   ، كبريا  رواجا 
جاهدا  �سي�سعى  اأنه  املتحدث 
الثقايف  الرتاث  وتثمني  لإبراز 
واملوروث الثقايف اجلزائري .  

التوفر على �شبكة 
معلوماتية مهتمة 

بـ«اجلرد«
  

وعن ال�سبكة املعلوماتية   يقول 
بوثلجة، اأنه مع انتهاء مع عملية 
اخلرائط  يف  بداأت  التي  اجلرد 
متوا�سلة  فهي   وعليه   ، الأثرية 
ولتغطية  موجودة  الإمكانيات  و 

حتتاج  الوطن  م�ساحة  كامل 
مديرية  على  وتتوفر  ملراحل 
اإ�سافة  الثقافة  بوزارة  خا�سة 
لهذه  الأنرتنت   على  ملوقع 
الأخرية  يربز عملها ون�ساطاتها 
يتم  جديد   عن�رش  كل  وبالتايل 
اكت�سافه  يو�سع يف هذا املوقع.

عملية ت�شييج املواقع 
الأثرية امل�شنفة �شمن 

الرتاث العاملي

تاأمني  نائب مدير  ك�سف  فيما    
بوزارة  الثقافية  املمتلكات 
ت�سييج   عملية  اأن  الثقافة 
امل�سنفة  الأثرية  املواقع 
العاملي هو حاليا  الرتاث  �سمن 
لت�سيري  الوطني  الديوان  لدى 
املمتلكات الثقافية فرغم نق�ص 
  ، �سنويا  املقدمة  امليزانية  يف 
متوا�سال  مازال  العمل  اأن  اإل 
املجاورة  الأثرية  املواقع  يف  
يف  واملتمثلة  ال�سكانية  للمواقع 
موقع تيمقاد و قلعة  بني حماد  
املواقع  ت�سمل  والتي  وتيبازة 
الغربية ، داعيا امل�سالح الولئية 
والبلدية حلماية هذه املمتلكات 
الثقافية  وحرا�سة هذه املعامل 

ي�سمح  ل  القانون  لأن  الأثرية 
ي�سجل  مل  اأثري  موقع  بت�سيري 
الإ�سايف  اجلرد  قائمة  يف  بعد  
املمتلكات  قائمة  يف  وتو�سع 
الثقافية املحمية ،  اأن 75 باملائة  
العتداءات  فاأغلب   وبالتايل 
و�رشقة املمتلكات الثقافية تبلغ 

عن طريق املواطنني.

�شن�شعى جاهدين 
لإبراز وتثمني الرتاث 

واملوروث الثقايف 
اجلزائري

تثمني  عملية  يخ�ص  وفيما   
الرتاث اجلزائري قال  بوثلجة  
،اأن تتم عرب اإبراز هذا الرتاث 
تعليمات  توجيه   طريق  عن 
لوزارة  التابعة  ملوؤ�س�سات 
يف  تخ�سي�ص  مع   الثقافة  
توجيهي  برنامج  ال�سنة  بداية 
التوعوي   املجال  ي�سمل 
املوروث  اإبراز  العمل  مع  
العديد  اإقامة  مع  الثقايف 
وهذه  الدائمة  املعار�ص  من 
على  بها  نقوم  التي   الأ�سياء 
اإ�سافة اإىل العمل   مدار ال�سنة 
ومن �سمن  امل�ساريع املوقفة 

تتمثل  التق�سف  ب�سبب �سيا�سة 
وطنية  متاحف  اإن�ساء  يف  
مع  جهوية  متاحف  وتو�سيع 
الذين  للتف�سري   مبركز  اإن�ساء 
الرتاث  لتثمني  دور  لديهم 
الثقايف خا�سة يف الرتاث غري 
والتقاليد    كالعادات  املادي 
املركز  املثال  �سبيل  على 
التقليدي  للبا�ص  التف�سريي 
تلم�سان  ولية  يف  املوجود 
اجلزائري  الغرب  يف  الواقعة 
موؤ�س�سة  كل  فعلى  وبالتايل 
مربزا  الدور  بهذا  تقوم  اأن 
التفاقيات مع  وزارة التكوين 
املهني  لال�ستفادة من خربات 
املجال   هذا  يف  املخت�سني 
لالتفاقيات  اإ�سافة  كالرتميم 
لتكوين  ال�سياحة  وزارة  مع 
هدفها  �سياحيني   مر�سدين 
الثقايف  املنتوج  ا�ستعمال 
اإبرازه  اأجل  من  اجلزائري 
اإ�سافة  الدولية  املحافل  يف 
ال�سناعات  بع�ص  اإبراز  اإىل 
التقليدية التي كانت يف اندثار 
هذه  اإحياء  اأجل  من  متوا�سل 
بوا�سطة  القدمية   التحف 
م�ساريع  وتكوين  برامج  اإقامة 
للتجارة لكي ي�ستفيد احلرفيني 

اجلزائريني منها.

متحف خن�صلة: ا�صرتجاع اأكرث من 7 اآالف قطعة من املمتلكات الثقافية املنقولة منذ 2010
العمومي  املتحف  يحتفظ 
بولعزيز  الإخوة  الوطني 
باأكرث  خن�سلة  بولية 
من  قطعة  اآلف   7 من 
الثقافية  املمتلكات 
والتي  امل�سرتجعة  املنقولة 
على  احلفظ  ملحقو  يعمل 
ت�سنيفها وعر�سها للجمهور، 
الثنني  اليوم  علم  ما  ح�سب 
املوؤ�س�سة  هذه  مدير  من 
�سكاوي.  �سعبان  الثقافية  
اأن  امل�سوؤول  نف�ص  واأو�سح 
و  الثقافية  املوؤ�س�سة  هذه 
رغم اأنها تعترب من املتاحف 
احلديثة حيث فتحت اأبوابها 

حتتفظ  اأنها  اإل   2010 �سنة 
الثقافية  املمتلكات  باآلف 
العديد  متثل  التي  املنقولة 
و  الزمنية  احلقب  من 
تعاقبت  التي  احل�سارات 

على املنطقة.
اأن  املتحدث  ذات  واأ�ساف 
املمتلكات الثقافية املنقولة 
 47 املتحف  لدى  املودعة 
باملائة منها مت ا�سرتجاعها 
الأمن  م�سالح  طرف  من 
حني  يف  الوطنيني  والدرك 
املمتلكات  ن�سبة  بلغت 
جمعها  مت  التي  الثقافية 
ملحقي  خرجات  خالل  من 

العاملني  والتقنيني  احلفظ 
باملتحف ن�سبة الـ45 باملائة 
وتبقى ن�سبة املمتلكات التي 
مت اإيداعها كهبات من طرف 
مل  حيث  »�سئيلة«  مواطنني 

تتعد ن�سبتها الـ 8 باملائة.
امل�سوؤول  ذات  وثّمن   
من  املبذولة  املجهودات 
الأمنية  ال�سلطات  طرف 
من  هائل  كم  ل�سرتجاع 
الثقافية  املمتلكات 
فرقة  اأن  موؤكدا  املنقولة، 
لبلدية  الوطني  الدرك 
ان�سيغة متكنت من ا�سرتجاع 
3810 قطعة نقدية م�سنوعة 

للفرتة  ترجع  الربونز  من 
البيزنطية بالإ�سافة اإىل اآنية 
يف �سكل اإبريق م�سنوعة من 
الفخار املحلي ترجع للفرتة 
ا�سرتجاعهما  مت  الرومانية 
الدرك  فرقة  طرف  من 

الوطني لبلدية خريان.
اأن  امل�سدر  ذات  وك�سف 
لبلدية  الوطني  الدرك  فرقة 
املحمل قد ا�سرتجعت اإبريق 
م�سنوع من الفخار ال�سجلي 
كما  الرومانية  للفرتة  يرجع 
اأفلحت فرقة الدرك الوطني 
ا�سرتجاع  من  لبلدية خن�سلة 
احلجر  على  لتينية  نقي�سة 

الأخرى  هي  تعود  الكل�سي 
للفرتة الرومانية فيما متكنت 
لبلدية  الوطني  الدرك  فرقة 
نقي�سة  ا�سرتجاع  طامزة من 
الكل�سي.  احلجر  من  لتينية 
كما متكنت وحدات املديرية 
من  الوطني  لالأمن  الولئية 
قيمة  جمموعة  ا�سرتجاع 
الثقافية  املمتلكات  من 
لدى  واإيداعها  املنقولة 
الوطني  املتحف  موؤ�س�سة 
اأبرزها قطع نقدية م�سنوعة 
للفرتة  ترجع  الف�سة  من 
ال�سلطان  حلكم  العثمانية 
من  ا�سرتجعت  خان  �سليم 

�س�سار  دائرة  اأمن  طرف 
الأمن  م�سالح  متكنت  كما 
من  بخن�سلة  الوطني 
زيتي  م�سباح  ا�سرتجاع 
يرجع  الفخار  من  م�سنوع 
وقطعة  الرومانية  للفرتة 
نقدية م�سنوعة من النحا�ص 
تعود لفرتة حكم الإمرباطور 
�سي�سرت. واأ�ساف �سكاوي اأن 
متكن  بوحمامة  دائرة  اأمن 
لأ�سد  متثال  ا�ستعادة  من 
يعود  الربونز  من  م�سنوع 
للفرتة احلديثة بالإ�سافة اإىل 
متثال فرعوين مقلد م�سنوع 
ال�سلب  الرزين  مادة  من 

اآ�سيوية  لمراأة  ومتثال 
ال�سلب  الرزين  من  م�سنوع 
ال�ستعمارية  للفرتة  يرجع 
ع�ستار  لالآلهة  اآخر  ومتثال 
الربونز.  من  م�سنوع 
ممتلك  اأول  فاإن  لالإ�سارة 
عليها  حت�سل  منقول  ثقايف 
العمومي  الوطني  املتحف 
بولعزيز  ال�سهداء  الإخوة 
فخارية  اآنية  عن  عبارة  كان 
ال�سابط  �ساحبها  منحها 
الرزاق  عبد  زهري  املتوفى 
عند  املتحف  كهبة مل�سالح 

افتتاحه �سنة 2010.
 ق.ث  

اإبراز بتلم�صان العادات والرتاث الفني ملدينة بو�صعادة
الزواج  عادات  اإبراز  مت  تلم�سان- 
الن�سوي  التقليدي  واللبا�ص  لبو�سعادة 
ن�سخ  وكذا  نايل،  لأولد  والرجايل 
الت�سكيلي  للفنان  الفنية  الأعمال  من 
ال�سهري ن�رشالدين ديني خالل معر�ص 
لتلم�سان  للم�سور  امللكي  بالق�رش 
هذا  و�سمل  الرتاث.  �سهر  اإطار  يف 

الوطني  باملركز  املنظم  املعر�ص 
لتف�سري اللبا�ص التقليدي لوحات فنية 
عر�سها املتحف الوطني اإتيان ديني 
لبو�سعادة منها تلك التي حتمل اأ�سماء 
مكة«  اىل  الذهاب  و«  فتيات«  لعبة   «
و« املرتب�سون« و« اأنباء الويل ال�سالح 
اأبدعها  التي  املهاري«  و«  مرابط« 

اإتيان ديني الذي  امل�ست�رشق ال�سهري 
ديني  الدين  ن�رش  اىل  ا�سمه  حتول 

عقب اعتناقه الدين الإ�سالمي.
الفنية  العمال  هذه  نالت  وقد 
بو�سعادة  مدينة  اأ�سالة  تعك�ص  التي 
اإعجاب اجلمهور التلم�ساين حيث اأن 
الكثري منهم يكت�سف لأول مرة اأعمال 

الفنان الكبري الذي ق�سى جزءا  هذا 
كبريا من حياته مبدينة بو�سعادة.

باملنا�سبة  البو�سعادي  الوفد  وقدم 
من  املن�سوخة  ال�سور  من  العديد 
احلا�رش  للجمهور  ديني  اأعمال 

بالق�رش امللكي.
كما ت�سمن املعر�ص اللبا�ص التقليدي 

النايلي ل�سيما البلوزات التي ترتديها 
خمتلف  يف  املنطقة  بهذه  املراأة 
التجميل  مواد  وكذا  املنا�سبات 
الطبيعية على غرار الكحل وامل�سك 

ا�سافة اىل املجوهرات .
اخليمية  ن�سب  املنا�سبة  بهذه  ومت 
عر�ص  بها  التي  الكبرية  النايلية 

وخمتلف  البو�سعادي  العر�ص  عادات 
الطقو�ص املرتبطة به ل�سيما حفلة 
تتميز  التي  والعرو�ص  للعري�ص  احلنة 
بتقدمي مدائح من قبل عجائز وكذا 
املو�سيقى  اإيقاعات  على  رق�سات 

النايلية.
 ق.ث



كيف ي�ؤثر مكان �إقامتك على �صحتك؟
وجدت درا�سة جديدة اأن مقدار 
يف  عليه  نح�سل  الذي  النوم 
الليل، يعتمد على مكان الإقامة 
ما ميكن  الزمنية،  املنطقة  يف 
العامة  ال�سحة  على  يوؤثر  اأن 
يعي�سون  الذين  الأفراد  ويرى 
من  "اخلاطئ"  اجلانب  على 
مزيدا  الزمنية،  املنطقة 
متاأخر  وقت  يف  ال�سم�س  من 
ينعمون  وبالتايل  امل�ساء،  من 
�سحية  وم�سكالت  اأقل  بنوم 
جامعتي  باحثو  واكت�سف  اأكرب 
�سفيزيرا"  و"ديال  "بيت�سبريغ" 
الذين  الأفراد  اأن  اإيطاليا،  يف 
يعي�سون يف منطقة زمنية حيث 
هم  متاأخرة،  ال�سم�س  تغرب 
الإ�سابة  خلطر  عر�سة  الأكرث 
وال�سمنة  الثدي  ب�رسطان 

والنوبات القلبية وال�سكري.
ال�سغرية  التغريات  اأن  وتبني 
ترتبط  ال�سيفي،  التوقيت  يف 
النوبات  معدلت  بارتفاع 
�ساعات  تعطل  كما  القلبية. 
العمل غري املنتظمة الإيقاعات 
اليومية، التي ت�ساهم يف تقلبات 
الهرمونات لدينا ولكن الدرا�سة 
اجلديدة، التي نُ�رست يف جملة 
القت�ساد ال�سحي، ت�سري اإىل اأن 
اأيامنا  يف  الدقيقة  الختالفات 
اأن  ميكن  الزمنية،  وجداولنا 
ونتائجنا  نومنا  جداول  تر�سم 

ال�سحية.
الوجود  اإن  النوم  خرباء  ويقول 
ال�سناعية،  لالإ�ساءة  امل�ستمر 
الأ�سخا�س  نوم  على  يوؤثر 
يطلق  حيث  ال�سابق،  من  اأكرث 
تنتقل  كيميائية  مادة  ال�سوء 
اإىل الدماغ، تخربنا بالوقت وما 
ال�ستيقاظ  )اأي  فعله  يفرت�س 
واأو�سحت  احلال(.  بطبيعة 
الدرا�سة مدى دقة تلك العملية 

وتاأثريها، حيث قارن الباحثون 
اأوقات  متو�سط  حول  البيانات 
كل  يف  اليومية،  الغروب 
مبتو�سط  الزمنية،  املناطق 
الذين  لالأ�سخا�س  النوم  وقت 
يعي�سون يف مقاطعات خمتلفة 
الغروب  ذات  املقاطعات  ويف 
اأكرب  عدد  يح�سل  املتاأخر، 
�ساعات   6 على  ال�سكان  من 
كانت  كما  اأقل.  اأو  النوم  من 

تلك  يف  �سيوعا  اأكرث  ال�سمنة 
وتبني   .%21 بن�سبة  املناطق، 
وال�سكري  القلبية  النوبات  اأن 
اأكرث  الثدي،  و�رسطان 
الغربية  الأطراف  يف  �سيوعا 
واأكد  اأي�سا  الزمنية  للمناطق 
النوم  علماء  قاله  ما  التقييم 
الآثار  حول  طويلة  فرتة  منذ 
ال�سحة  على  للنوم،  ال�سلبية 

والقت�ساد. 
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باجل�صم و�صغط �لدم؟

قيلولة  ياأخذ  وهو  موظفيه  لأحد  املدير  روؤية  تثري  رمبا 
اأثناء العمل غ�سبه، وقد يعمد اإىل اتخاذ اإجراءات �سارمة 
لكن  اعترب  ملن  عربة  ليجعله  مبثله  يقوم  من  و�سد  �سده 
حياة  تنقذ  قد  القيلولة  اأن  هي  املوؤكدة  العلمية  احلقيقة 

هذا املوظف، بح�سب ما ك�سف بحث جديد.
فاإن  اليونانيني،  الباحثني  من  عدد  اأجراه  لبحث  ووفقا 
القيلولة يف و�سط النهار لها فوائد �سحية خفية، كما ذكرت 

�سحيفة »ذي �ستار« الربيطانية.
خالل  �رسيعة  قيلولة  اأن  اليونانيون  الباحثون  ويعتقد 
النهار ميكن اأن تقلل �سغط الدم، ب�سورة ملحوظة، الأمر 
الذي يقلل كثريا من فر�س الإ�سابة بنوبة قلبية اأو جلطة 

دماغية.
وجاءت خال�سة البحث اليوناين بعد جمع بيانات لأكرث من 
اعتيادية  قيلولة  اأن  الباحثون  وجد  حيث  اأ�سخا�س،   210
اإىل  به  وتهبط  الدم  �سغط  ارتفاع  من  تقلل  �ساعة  ملدة 

احلالة العتيادية.
اإىل  اأدت  �ساعة  ملدة  قيلولة  اأن  اأي�سا  النتائج  واأظهرت 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  دم  �سغط  يف  ملحوظ  انخفا�س 
الدم  النخفا�س يف �سغط  العلماء مقدار  العلمية، وحدد 
زئبقي  ميليمرت   3 بحوايل  النهار  ال�ساعة يف  قيلولة  خالل 

يف املتو�سط.

�أ�صباب »خفية« الرتفاع 
�صغط �لدم

من املعروف اأن لرتفاع �سغط الدم اأ�سباب معروفة تتعلق 
بالنظام الغذائي والتمرينات الريا�سية وعادات النوم، اإل اأن 
هناك عادات اأخرى ل يعرفها كثريون تزيد من م�ساعفات 

هذا املر�س.
لها  اأربع عادات  اأن هناك  اإىل  نيوز«  واأ�سار موقع »فوك�س 

تاأثري �سلبي على �سغط الدم وهي:

العقاقري 

ميكن لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الأدوية التي ل حتتاج 
اإىل و�سفة طبية، كتلك التي ت�ستعمل لعالج الأوجاع والآلم 

الب�سيطة، اأن يالحظوا ارتفاعا يف �سغط الدم لديهم.
اأو  لاللتهابات  امل�سادة  العقاقري  اإن  الأطباء  ويقول 
الحتقان، اأو تلك امل�ستخدمة يف حتديد الن�سل، بالإ�سافة 
اإىل اأدوية ال�رسطان واملن�سطات، ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة 

�سغط الدم.

القهوة وال�شاي

عدة  وم�رسوبات  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  ي�ساهم 
اأخرى، يف ارتفاع �سغط الدم. ومن هنا ين�سح الأطباء باأل 
تتجاوز ن�سبة الكافيني اليومية 300 ميلي غرام، اأي حوايل 

فنجانني اإىل 3 من القهوة يوميا. 

�أهم م�صادر �لب�تا�صي�م �لغذ�ئية

تفيد تقارير طبية باأن ح�سول اجل�سم على 
احتياجاته من البوتا�سيوم يقلل خطر الوفاة 
بن�سبة 20 باملائة. ويعترب هذا املعدن من 
وهو  اجل�سم،  يف  دقيقة  مغذيات   7 اأهم 
بالنقبا�س  الع�سالت  لتقوم  �رسوري 
واأهمها ع�سلة القلب، كما اأنه ي�ساعد على 
داخل  الكهربي  والتوازن  ال�سوائل،  توازن 
اجل�سم، وحت�سني التمثيل الغذائي، و�سبط 

�سغط الدم.

ملغ  و4700   3500 بني  ما  الإن�سان  ويحتاج 
القليل من  ويوجد  يوم،  كل  البوتا�سيوم  من 
اإليك  امل�سّنعة.  الأطعمة  يف  البوتا�سيوم 
من  غرام   100 كل  يف  البوتا�سيوم  كمية 

الأطعمة التالية: * ال�سبانخ 558 ملغ.
* الأفوكادو 485 ملغ.
* اللحم البقري 421.

* البطاط�س 421.
* البطاطا احللوة 337 ملغ.

* املوز 358 ملغ.
* الفا�سوليا البي�ساء 307 ملغ.

* القرنبيط 229 ملغ. * الكو�سا 261 ملغ.
* الطماطم )البندورة( 237 ملغ.

* الباذجنان 229 ملغ.
* كوب احلليب البقري 150 ملغ.

 * ملغ.   112 البطيخ   * 126ملغ.  البي�س   *
التفاح 107 ملغ.
* الأرز 35 ملغ.

علماء يحذرون من  �ملبالغة يف �جلهد �لبدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�س  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�س خطرية كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�س الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�سد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية ج�سدية قوية وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من 

الألعاب الريا�سية الثقيلة.



يف  يفرط  ال  �أن  للم�سلم  ينبغي 
من  يكون  و�أن   , �لطاعات  مو��سم 
�ملتناف�سني  ومن  �إليها  �ل�سابقني 
فيها , قال �هلل تعاىل : } َويِف َذِلَك 
 ( �الآية  ُتَنَاِف�ُسوَن{  �ملمْ َفلمْيَتَنَاَف�ِس 

�ملطففني : 26 ( 
على  �مل�سلم  �أخي  فاحر�س 
�ل�سليمة  بالطرق  ��ستقبال رم�سان 

�لتالية :
باأن  �لدعاء   : �الأوىل  �لطريقة   •
و�أنت  رم�سان  �سهر  �هلل  يبلغك 
تن�سط  حتى   , وعافية  �سحة  يف 
�سيام  من   , تعاىل  �هلل  عبادة  يف 
�أن�س  عن  روي  فقد   , وذكر  وقيام 
�أنه   – عنه  �هلل  ر�سي   – مالك  بن 
قال كان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
بارك  �للهم   ( قال  رجب  دخل  �إذ� 
لنا يف رجب و�سعبان وبلغنا رم�سان 
) رو�ه �أحمد و�لطرب�ين ( . لطائف 
�ل�سالح  �ل�سلف  وكان   . �ملعارف 
يدعون �هلل �أن يبلغهم رم�سان , ثم 

يدعونه �أن يتقبله منهم .
فادع  رم�سان  هالل  �أهل  فاإذ�   **
�أهله  �للهم  �أكرب  �هلل   ( وقل  �هلل 
و�ل�سالمة  و�الإميان  باالأمن  علينا 
حتب  ملا  و�لتوفيق   , و�الإ�سالم 
رو�ه   [  ) �هلل  وربك  ربي  وتر�سى 

و�سححه   , و�لد�رمي   , �لرتمذي 
�بن حيان [

• �لطريقة �لثانية : �حلمد و�ل�سكر 
على بلوغه , قال �لنووي – رحمه 
�علم   (  : �الأذكار  كتاب  يف   – �هلل 
نعمة  له  ي�ستحب ملن جتددت  �أنه 
نقمة  عنه  �ندفعت  �أو   , ظاهرة 
تعاىل  هلل  �سكر�ً  ي�سجد  �أن  ظاهرة 
من  و�إن   ) �أهله  هو  مبا  يثني  �أو   ,
توفيقه  �لعبد  على  �هلل  نعم  �أكرب 
دخول  فمجرد  و�لعبادة   , للطاعة 
وهو  �مل�سلم  على  رم�سان  �سهر 
نعمة عظيمة  يف �سحة جيدة هي 
�هلل  على  و�لثناء  �ل�سكر  ت�ستحق   ,
فاحلمد   , بها  �ملتف�سل  �ملنعم 
جلالل  ينبغي  كما  كثري�ً  حمد�ً  هلل 

وجهه وعظيم �سلطانه .
• �لطريقة �لثالثة : �لفرح و�البتهاج 
, ثبت عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم �أنه كان يب�رش �أ�سحابه مبجئ 
جاءكم   (  : فيقول  رم�سان  �سهر 
�سهر رم�سان , �سهر رم�سان �سهر 
مبارك كتب �هلل عليكم �سيامه فيه 
فيه  وتغلق  �جلنان  �أبو�ب  تفتح 
 (  . �حلديث   ... �جلحيم  �أبو�ب 

�أخرجه �أحمد ( .
وقد كان �سلفنا �ل�سالح من �سحابة 

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 
يهتمون  باإح�سان  لهم  و�لتابعني 
ب�سهر رم�سان , ويفرحون بقدومه 
�الإخبار  من  �أعظم  فرح  و�أي   ,
 , �خلري�ت  مو�سم  رم�سان  بقرب 

وتنزل �لرحمات .
�لعزم   : �لر�بعة  �لطريقة   •
لال�ستفادة  �مل�سبق  و�لتخطيط 
�لنا�س  �لكثريون من   , من رم�سان 
�مللتزمني  حتى  �ل�سديد  ولالأ�سف 
تخطيطاً  يخططون  �لدين  بهذ� 
قليلون  ولكن   , �لدنيا  الأمور  دقيقاً 
هم �لذين يخططون الأمور �الآخرة 
�الإدر�ك  عدم  عن  ناجت  وهذ�   ,
�حلياة,  هذه  يف  �ملوؤمن  ملهمة 
ون�سيان �أو تنا�سى �أن للم�سلم فر�ساً 
كثرية مع �هلل ومو�عيد مهمة لرتبية 
�الأمر  هذ�  على  تثبت  حتى  نف�سه 
�لتخطيط لالآخرة  �أمثلة هذ�  ومن 
رم�سان  ال�ستغالل  �لتخطيط   ,
في�سع   , و�لعباد�ت  �لطاعات  يف 
الغتنام  عملياً  برناجماً  له  �مل�سلم 
طاعة  يف  رم�سان  وليايل  �أيام 
�لتي  �لر�سالة  وهذه   , تعاىل  �هلل 
�غتنام  على  ت�ساعدك  يديك  بني 
رم�سان يف طاعة �هلل تعاىل �إن �ساء 

�هلل تعاىل .

الطرق ال�شليمة ال�شتقبال هذا ال�شهر الكرمي 
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نيات ينبغي ا�شت�شحابها 
قبل دخول رم�شان 

يف �سحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه 
يف �حلديث �لقد�سي ) �إذ� حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا �كتبها له ح�سنة ( 
ومن �لنيات �ملطلوبة يف هذ� �ل�سهر :

1. نية ختم �لقر�آن لعدة مر�ت مع �لتدبر .
2. نية �لتوبة �ل�سادقة من جميع �لذنوب �ل�سالفة 

.3. نية �أن يكون هذ� �ل�سهر بد�ية �نطالقة 
للخري و�لعمل �ل�سالح و�إىل �الأبد باإذن �هلل .

4. نية ك�سب �أكرب قدر ممكن من �حل�سنات يف 
هذ� �ل�سهر ففيه ت�ساعف �الأجور و�لثو�ب .
5. نية ت�سحيح �ل�سلوك و�خللق و�ملعاملة 

�حل�سنة جلميع �لنا�س .
6. نية �لعمل لهذ� �لدين ون�رشه بني �لنا�س 

م�ستغاًل روحانية هذ� �ل�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة و�لطاعة 

و�جلدية باالإلتز�م به .

حديث العارفني
�لتقى رجل باأحد �لعارفني باهلل و �ساأله �لن�سيحة 

, فقال له عليك بخم�س :
ذكر �هلل , ثم ذكر �هلل , ثم ذكر �هلل , ثم ذكر �هلل 
, ثم ذكر �هلل . فقلت : هذه و�حدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : �الأوىل فتح , و 

�لثانية �رشح , و �لثالثة طرح , و �لر�بعة �متحان 
و جرح , و �خلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : �الأوىل : لوال �أن فتح لك �لباب , ما�سممت 

ر�ئحة �لذكر , وال لنف�سك طاب..
و �لثانية : لوال �أن �رشح �سدرك بالو�سال , ماد�م 
لك �لذكر فى دالل.. و�لثالثة : لوال �أن طرح عنك 

�الأ�سغال , ما ذقت طعم �لهيام و �جلمال..و 
�لر�بعة : لوال �أن جرحك و �متحنك بذكر زالتك 
, لدخل لك �ل�سيطان من باب �لعجب بو�رد�تك , 

ِفيت من �آفاتك.. و ملا �سَ
و �خلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
�أبو�باً من �ليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س , 

ماُكتبَت من �لذ�كرين يف �لرم�س...
�للهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

التوبة واال�شتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل �لقر�آن �لكرمي بِذكر �لتوبة 

و�ال�ستغفار يف �آيات عديدة, و�سور 
خمتلفة, وبيان ف�سل �هلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني, ومغفرة ذنوب 
�مل�ستغفرين, ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�سالم - فع�سى �أمر ربه, باإغو�ٍء 

من �ل�سيطان �لرجيم, ثم تاب و�أناب, 
فاجتباه �هلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �ساأن كل �لب�رش, يذنبون �ساعة 
�لغفلة و�لغو�ية, ثم يجدون باب رحمة 

�هلل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم, 

في�ستغفرون ويتوبون, فيَقبل �هلل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�سيطان, 

ويرحم �الإن�سان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �هلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع �لتائبني ب�سدق و�إخال�س, 
ولوالها لفَقَد �الإن�سان �الأمل يف رحمة 

�هلل, و��ستمر�أ �لذنوب, وظل �سائًر� 
يف غِيّه وطغيانه, حتى يو�فيه �الأجل 

�ملحتوم, وهو من رحمة �هلل حمروم, 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �هلل, 

ال ير�ساهم �هلل, ومن ثم كانت �الآية 
�جلامعة, وهي قوله - تعاىل -: ُقلمْ 

َُفو� َعلَى �أَنمُْف�ِسِهممْ  يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رشمْ
ِفُر  َ يَغمْ ِ �إَِنّ �هلَلّ َمِة �هلَلّ نَُطو� ِمنمْ َرحمْ اَل تَقمْ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لمَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
- ]�لزمر: 53[, وكذلك �آيات �لتوبة 

و�ال�ستغفار �لتي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة �هلل بعباده �ملذنبني, فاحتًة باب 

�الأمل يف قبول �لتوبة, وغفر�ن �لذنوب, 
بل و�إبد�ل �لذنوب ح�سنات للتائبني 

�ل�سادقني يف توبتهم؛ �إِاَلّ َمنمْ تَاَب َو�آََمَن 
 ُ ُل �هلَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َوَعِمَل َعَماًل �سَ

ُ َغُفوًر� َرِحيًما  �َسِيّئَاِتِهممْ َح�َسنَاٍت َوَكاَن �هلَلّ
- ]�لفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�شن الظن وح�شن العمل
 

دخل ل�س ي�رشق �ل�سيدة ر�بعه �لعدوية ر�سى �هلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سماال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) �إبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذ� 
�إن كنت من �ل�سطار فال تخرج �إال ب�سئ 

فقال : مل �أجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذ� �الأبريق .... وتو�ساأ 
و�دخل هذه �حلجرة و�سل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل �هلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى �ل�سالة رفعت �ل�سيدة ر�بعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى وموالى هذ� عبدك قد �أتى 
�إىل د�ري

فلم يجد �سيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثو�بك فلما فرغ من �سالته وجد 

�ل�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو �لعبادة و�لقرب 
من �هلل  فظل ي�سلى من �لع�ساء حتى وقت �ل�سحر 

ودخلت عليه �ل�سيد ر�بعه فوجدته �ساجد� ... فلما 
�أنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب �هلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى �ملطلوب ثم خرج ما�سيا من د�رها �ساكر� 

ل�سنيعها 
فرفعت �ل�سيدة ر�بعه يدها تناجى ربها قالت  : 

�إلهى هذ� عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك �أترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا ر�بعة من �أجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن 
العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�شاعي للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�شر موا�شع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�شاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل عز وجل
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هوليوود حتتفل ب�آخر 
�أفالم �سل�سلة »�أفنغرز«

تاألق طاقم �لعمل �ملتخم بنجوم �أفالم »�أفنغرز« من �إنتاج �رشكة »مارفل« 
يف �لعر�ض �لأول لفيلم »�ملنتقمون: نهاية �للعبة« )�أفنجرز: �إند جيم( 

�آخر �أفالم �ل�سل�سلة �لناجحة �لتي تعد �أكرب �سل�سلة �أفالم يف قطاع 
�سناعة �ل�سينما من حيث �لإير�د�ت. و�ساهد مئات من كبار �ل�سخ�سيات 

�ل�سينمائية وجنوم �لفيلم و�ملعجبني وممثلي و�سائل �لإعالم �لفيلم، 
ومدته ثالث �ساعات، يف مدينة لو�ض �أجنلي�ض �أم�ض �لإثنني بعد �أن 

�أحيط �لعمل �ل�سينمائي �ل�سخم ب�سياج من �ل�رشية. ويبد�أ طرح �لفيلم 
يف دور �لعر�ض �ل�سينمائي على م�ستوى �لعامل غد�ً �لأربعاء. على ب�ساط 
بنف�سجي و�سعار عمالق دو�ر لفيلم »�أفنغرز«، �سار �أبطال �لفيلم روبرت 

د�وين جونيور �لذي يلعب دور �لرجل �حلديدي وكري�ض هيم�سوورث 
يف دور ثور وكري�ض �إيفانز �لذي يقوم بدور كابنت �أمريكا و�لنجمتان 
�سكارليت جوهان�سون يف دور �لأرملة �ل�سود�ء وبري لر�سون يف دور 

كابنت مارفل.
وقال بول رود �لذي يلعب دور �لرجل �لنملة »�أنا متحم�ض لأنني �أخري�ً 

�ساأ�ساهد �لفيلم«. ومل ي�ساهد رود، مثله مثل بقية طاقم �لعمل، �لن�سخة 
�ملنتهية من �لفيلم جر�ء �ل�رشية �لتي فر�ستها �رشكة مارفل على �لعمل.

ومن كبار �لنجوم �لذين ح�رشو� �لعر�ض �لأول �أي�ساً ليام �سقيق كري�ض 
هيم�سوورث وزوجته �ملغنية مايلي �ساير�ض.

ويكتب فيلم »�ملنتقمون: نهاية �للعبة« )�أفنغرز: �إند غيم( �سطر �لنهاية 
يف ق�سة �أبطال �أفنجرز �ل�ستة �لأ�سليني وهم �لرجل �حلديدي وكابنت 

�أمريكا و�لأرملة �ل�سود�ء وهوك �آي )عني �ل�سقر( وهالك وثور.
ويبد�أ فيلم »نهاية �للعبة« من حيث �نتهى فيلم �لعام �ملا�سي »�ملنتقمون: 

�حلرب �لالنهائية« )�أفنغرز: �إنفينيتي وور( �لذي جعل �مل�ساهدين يف 
حرية بعدما بد� وكاأن �لكثريين من �أبطال مارفل حتولو� �إىل تر�ب على 

يد �ل�رشير ثانو�ض �لذي لعب دوره جو�ض برولني. ويف فيلم »نهاية �للعبة« 
يخطط �لأبطال �لناجون لقتل ثانو�ض وحماولة �لق�ساء على �ل�رشر �لذي 

�أحلقه. �أما �لنجم مارك ر�فالو �لذي يقوم بدور هالك فقال �إن �لعمل 
يف هذه �ل�سل�سلة �ل�سينمائية كان »رحلة حياتي«. و�لأفالم �ل�سابقة، 

وجمموعها 21 فيلماً، من �إنتاج ��ستوديوهات مارفل �لتي متلك و�لت 
ديزين ح�سة فيها، وهي �أكرب �سل�سلة �أفالم يف تاريخ �ل�سينما من حيث 

�لإير�د�ت �إذ حققت �أكرث من 18.6 مليار دولر منذ عام 2007.
�سخ�سيات مارفل باأفالم جديدة

وعلى �لرغم من �أن فيلم »نهاية �للعبة« يختتم ق�سة �ملنتقمني، فاإن 
�لعديد من �سخ�سيات مارفل �خلارقة �ست�ستمر و�ستظهر يف �أفالم 

جديدة. ف�سخ�سية �لرجل �لعنكبوت �أو �سبايدر مان على �سبيل �ملثال 
�ستعود لل�سا�سة �لكبرية يف يوليو )متوز( من خالل فيلم »�سبايدرمان: 

بعيد�ً عن �لوطن« )�سبايدر مان: فار فروم هوم(.
كما يجري �لعمل حالياً على جزء ثان من فيلم »�لنمر �لأ�سود« )بالك 
بانرث(. وقال كيفن فايجي رئي�ض �رشكة ��ستوديوهات مارفل »�ستكون 

هناك بد�يات جديدة. و�ستكون هناك ق�س�ض جديدة وو�سائل جديدة 
لال�ستمر�ر لكن �لرتكيز ين�سب يف �لوقت �حلايل على نهاية �للعبة«.

ت�أجيل �لطبعة �لر�بعة ملهرج�ن عن�بة للفيلم �ملتو�سطي �إىل �سهر �أكتوبر�ملقبل

�ملطرب �للبن�ين جورج �سهيد يطلق »زهو�ين« ب�للهجة �ملغربية

تقرر تاأجيل تنظيم الطبعة الرابعة ملهرجان عنابة للفيلم املتو�شطي املزمع تنظيمها من 24 اإىل 30 اأفريل اإىل �شهر 
»اأكتوبر من ال�شنة اجلارية«، ح�شب ما اأفاد به املن�شق العام للمهرجان، حكيم جبنون .

مت  �أنه  �مل�سوؤول  ذ�ت  و�أو�سح 
�ملهرجان  هذ�  تنظيم  تاأجيل 
�لبد�ية  يف  مقرر�  كان  �لذي 
�أبريل   30 �إىل   24 من  �لفرتة  يف 
ما بني حمافظة  بالتن�سيق   2019
�لثقافة  وز�رة  و  �ملهرجان 
لأ�سباب »تعود �إىل �لأحد�ث �لتي 
�ملتمثلة  حاليا  �لبالد  تعي�سها 
�ل�سلمى«،  �ل�سعبي  �حلر�ك  يف 
هذه  تنظيم  �سيتم  باأنه  م�سيفا 
»�أكتوبر  يف  �لفنية  �لتظاهرة 

�ملقبل«.
للفيلم  عنابة  مهرجان  �أن  يذكر 
�ملو�عيد  من  �أ�سبح  �ملتو�سطي 
�ل�سينمائية �لكربى �لتي ��ستعادتها 

هذه �ملدينة �ل�ساحلية �سنة 2016 
بعد غياب د�م �أكرث من 25 �سنة و 

ذلك ببعدين فني وتكويني.
�ل�سينمائية  �لعرو�ض  فاإىل جانب 
�ل�سابع  �لفن  باأعمال  تعرف  �لتي 
مهرجان  يركز  و�سناعته، 
على  �ملتو�سطي  للفيلم  عنابة 
�ملوجه  �لتكوين  فر�ض  ترقية 
وذلك  �ل�سباب  لل�سينمائيني 
�لتكوينية  �لور�سات  خالل  من 
�لتفاقيات  �إطار  يف  �ملدرجة 
حمافظة  بني  ما  �أبرمت  �لتي 
�إقليبية  مهرجان  و  �ملهرجان 
�ل�سينمائية  �أيام دم�سق  بتون�ض و 

ب�سوريا، كما متت �لإ�سارة �إليه.

�أمني �سيدي بومدين  ي�س�رك بـ«�أبو ليلى« يف من�ف�سة �أ�سبوع �لنقد مبهرج�ن ك�ن

�سهيد،  جوج  �للبناين  �لفنان  طرح 
عرب قناته �لر�سمية على �لنرتنت، 
‘‘زهو�ين‘‘  بعنو�ن  �لفني،  جديده 
كليب،  �لفيديو  طريقة  على 
�لفنانة  و�أحلان  كلمات  من  �لغنية 
ومك�ساج  بلحاج،  �سمرية  �ملغربية 
وما�ستورينغ بدر �ملخلوقي، تنفيذ 
�إخر�ج  و  �لعايل طارق  �لنتاج عبد 

عبد �ل�سمد �رشف.
‘‘زهو�ين‘‘ �أول عمل  �أغنية   وتعترب 
><جورج  لـ  �ملغربية  بالد�رجة 
�لذي  �لكليب  ويحكي  �سهيد<<، 

ق�سة  �لبي�ساء،  �لد�ر  مبدينة  �سور 
‘‘زهو�ين‘‘،  للن�ساء  حمب  رجل 
تطارده �حدى �لن�ساء �لتي جت�سدها 
�ل�سخ�سية  �لتاويل<<  ><فاطمة 
و�مل�سهورة  �ملحبوبة  �لكوميدية 
�لتو��سل  ومو�قع  �لنرتنت  على 
�لفنان  يوؤديها  و�لتي  �لجتماعي، 
من  تتعب  �أن  وبعد  �أوزلل،  يو�سف 
><�لزهو�ين<<  حبيبها  مطاردة 
�ختطافه  �ىل  �لخري  يف  تلجاأ 
�متام  �أجل  من  �ل�سحر  و��ستخد�م 

زو�جهما.

مقطع  على  �سهيد  جورج  و�عتمد 
�ل�سل�سلة  حلقات  لإحدى  فكاهي 
فاطمة  ل�سخ�سية  �لكوميدية 
مو�سوع  معاجلة  �أجل  من  �لتاويل، 
�ل�سحر و�ل�سعوذة بطريقة �ساخرة، 
�ل�سور  من  معينة  �أ�سكال  وحماربة 
باملر�أة  حتيط  �لتي  �لنمطية 

�ملغربية و�لتاأثري على �سمعتها.
م�ستقر  لبناين  فنان  �سهيد  جورج 
ينتمي  �سنو�ت  �أربع  منذ  باملغرب 
�لفن،  تع�سق  فنية  عائلة  �إىل 
من   جمموعة  على  حا�سل  و�لده 

�أن  كما  �لغناء،   �لأو�سمة يف جمال 
بد�أت  جميل،  �سوت  متتلك  و�لدته 
من  �سغر  منذ  �لفنية  جورج  حياة 
وحفالت  �لعائلة  �حلفالت  خالل 
�لقوي  �سوته  �أن  حيث  �جلامعية 
�هتمام  حمط  جعله  و�لطربي 
بدولة  ��ستقر�ره  �دى  حيث   ،
�ىل   2007 منذ  �ملتحدة  �لمار�ت 
من  جمموعة  و�إنتاج  جنمه  �سطوع 
�لغاين،  وميلك جورج يف ر�سيده 
و�أربع  �للبنانية  باللهجة  �أغاين  �ست 

فيديو كليبات .

»�أبو  �لطويل  �لرو�ئي  �لفيلم  يناف�ض 
�جلز�ئري  �ملخرج  �أعمال  �آخر  ليلى«، 
�أمني �سيدي بومدين، يف مناف�سة �أ�سبوع 
�لنقد مبهرجان كان �ل�سينمائي �لدويل 
�ل72 �لذي تعقد فعالياته من 14 �إىل 25 
ماي �ملقبل ح�سب ما علم لدى �ملنتج.
�لعمل  هذ�  م�ساهد  بع�ض  ت�سوير  ومت 
فيلمز«-  »تال  طرف  من  -�ملنتج 
باجلنوب �جلز�ئري وهو �أول فيلم رو�ئي 
�ملعروف  بومدين  �سيدي  لأمني  طويل 
�جلز�ئر؟«  »غد�  �لق�سريين  بعمليه 

و«�جلزيرة«.
�سنو�ت  �إىل  ليلى«  »�أبو  فيلم  ويعود 
�لقرن  من  �لت�سعينيات  يف  �لإرهاب 
�ملا�سي من خالل ق�سة �ل�سابني �سمري 
مطاردة  على  يعمالن  �للذين  ولطفي 
عرب  ليلى«  »�أبو  �خلطري  �لإرهابي 

مل  �لذي  �لعمل  لن�ض  وفقا  �ل�سحر�ء 
يعر�ض بعد.

حاز  قد  بومدين  �سيدي  �أمني  وكان 
�إنتاج  �أف�سل  جائزتي  �ملنتج  نف�ض  مع 
ظبي  �أبو  مهرجان  يف  فيلم  و�أف�سل 
يف  )�لإمار�ت(  �لدويل  �ل�سينمائي 

.2012
ت�سارك  ما«  »نظرة  فقرة  �إطار  ويف 
�أي�سا يف مهرجان كان �ملخرجة مونية 
فيلم  �أول  وهو  »بابي�سا«  بعملها  مدور 
�إىل  �سيتناف�ض  حيث  لها  طويل  رو�ئي 
غر�ر  على  �أخرى  �أفالم  عدة  جانب 
)كند�(  �سكري  ملونية  �أخي«  »زوجة 
وفيلم �لتحريك »�سنونو�ت كابول« لز�بو 
)فرن�سا(  ميفيلك  غوب  و�إيليا  بر�يتمن 
�ملقتب�ض من عمل بنف�ض �لإ�سم للرو�ئي 

�جلز�ئري يا�سمينة خ�رشة.

م�جدة  �لرومي من �سه�دة �لنجوم �إىل �لأردن
م�رش  �لرومي يف  ماجدة  �أحيت 
ح�رشه  خريياً،  حفاًل  موؤخر�ً 
عدد من جنوم �لفن، �أمثال هاين 
�لدغيدي،  �إينا�ض  لبلبة،  رمزي، 
حممد �ل�رشنوبي و�إلهام �ساهني، 

�لتي قالت قبل بدء.

�حلفل: »تاأثرت بعد روؤية �لفيلم 
�إىل  ماجدة  بزيارة  �لت�سجيلي 
�لقرى يف �سعيد م�رش، وماجدة 
بل  م�رش،  حتب  فقط  لي�ست 
�أنها  كثريون  يعرفه  ل  �لذي 
لبناين  و�لدها  لأن  م�رشية، 

من  وحتديد�ً  م�رشية،  وو�لدتها 
مت  �لتي  وماجدة  بور�سعيد«. 
�مل�رشيني  نا�سدت  تكرميها، 
وخا�سة فناين م�رش، باأن يدعمو� 
بل  فقط  بالنقود  لي�ض  �لفقر�ء 
وك�سفت  �إن�سانياً.  مب�ساندتهم 

ماجدة �أنها تعاقدت على �إحياء 
ح�سني  �مللك  »مركز  يف  حفل 
 5( يوم  للموؤمتر�ت«،  طالل  بن 
�مليت  �لبحر  يف   )2019 جو�ن 
�لتجهيز  بد�أت  كما  �لأردن،  يف 

لألبومها �ملقبل.
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ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

نادي  ين�صح  ال�صعوبات  ملواجهة 
الأملاين   ADAC ال�صيارات 
بارتداء  النارية  الدراجات  قائدي 
املخ�ص�صة  الواقية  املالب�س 
اأن  من  حمذراً  ال�صيف،  لف�صل 
قائد  يعر�س  قد  عنها  التخلي 
ل�صحجات  النارية  الدراجة 
يف  العظام  يف  ك�صور  اأو  خطرية 
واأ�صار  ما.  حلادث  التعر�س  حال 
اخلوذات  اأن  اإىل  الأملان  اخلرباء 
الكاملة للوجه ذات التهوية اجليدة 
ت�صمن تربيد منطقة الراأ�س حتى 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل  يف 
اخلوذة  على  العتماد  ميكن  كما 
ف�صل  يف  لها  كبديل  املفتوحة 
ال�صيف. ويتعني على قائد الدراجة 
القيادة  يف  الذروة  �صاعات  جتنب 
عام  وبوجه  بعيدة.  مل�صافات 

تكون القيادة اأكرث متعة يف فرتات 
ال�صباح وامل�صاء، مع مراعاة اأخذ 
اأو  �صاعة  كل  كافية  راحة  فرتات 
�صاعتني، وفيها يتم خلع املالب�س 
بالتربيد.  للج�صم  لل�صماح  الواقية 
فرتات  يف  املهمة  الأمور  ومن 
الراحة �رشب املاء بكميات كافية، 
الد�صمة  الوجبات  عن  والبتعاد 
اخل�رشوات  بتناول  وا�صتبدالها 
والفاكهة.  ومن ناحية اأخرى، لبد 
لتحمل  جاهزة  الدراجة  تكون  اأن 
دراجات احلرارة العالية، مع العلم 
باأن امل�صاكل يف هذه احلالة عادة 
ما حتدث مع املوديالت املعتمدة 
على نظام التربيد بالهواء. ويراعى 
اأو  التوقف  عند  املحرك  اإيقاف 
املروري  الزدحام  يف  النتظار 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

ك�صفت �رشكة �صيفروليه عن املوديل 
 ،Blazer اأيقونتها  من  اجلديد 
من  املتو�صطة  للفئة  تنتمي  التي 
متعددة  الريا�صية  املوديالت 

واأو�صحت   .SUV الأغرا�س 
�صيارتها  اأن  الأمريكية  ال�رشكة 
حمرك  لها  يتوفر  اجلديدة 
رباعي الأ�صطوانات �صعة 5ر2 لرت 

نيوتن  و255  ح�صان   193 وبقوة 
الأق�صى،  الدوران  لعزم  مرت 
�صدا�صي  حمرك  اإىل  بالإ�صافة 
 305 بقوة   V6 الأ�صطوانات 
وتنتقل  نيوتن مرت.  ح�صان/365 
الدفع  عجالت  اإىل  القوة  هذه 
من  اأتوماتيكي  حركة  ناقل  عرب 
جهود  وتت�صافر  �رشعات،   9
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�صيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�صل  ملا  ت�صع 
�صبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�صقف  مثل  الراحة، 
للتدفئة  القابل  املتحرك واملقود 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 

عن  ف�صال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�صة   8 قيا�س  اللم�صية  ال�صا�صة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�صة 
اأبل كاربالي  املتوافق مع نظامي 
اأوتو. كما تقدم ال�صيارة  واأندرويد 
الال�صلكي  الهواتف  �صحن  نظام 
لل�صيارة  USB. ويتوفر  و6 منافذ 
�صمن  بو�صة   18 قيا�س  عجالت 
باقات التجهيز القيا�صي وعجالت 
باقة  �صمن  بو�صة   21 قيا�س 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�صيارة  اإطالق  عن  �صيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�صطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�صف بعد عن الأ�صعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�صم ال�صيف والإجازات اأ�صارت منظمة الفح�س الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�صحاب ال�صيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�صاءة عند النطالق بال�صيارة 
املحملة بالكامل. واأو�صحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�صاءة 
الك�صافات، نظراً لأن حمولة �صندوق الأمتعة جتعل ال�صيارة تنخف�س من اخللف، وبالتايل 
قد تر�صل الك�صافات اإ�صاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�صيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�صاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�صيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�صتغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�صيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�صياء  و�صع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�صفل  الثقيلة يف  الأ�صياء  بو�صع  ين�صح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  ال�صيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�صقف حتى  �صندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.

لها! مثيل  ال  كهربائية  �سيارة  عن  "كيا" تك�سف 
ك�صفت �رشكة "كيا" يف معر�س نيويورك الأخري لل�صيارات عن مركبة متطورة، �صت�صبح واحدة من اأف�صل 

ال�صيارات الكهربائية الكرو�س اأوفر يف العامل. وتتميز مركبة "Habaniro" بت�صميم مميز 
يجعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال العلمي، وهيكل ان�صيابي اأنيق مزود باأربع اأبواب 

تفتح لالأعلى، كاأبواب �صيارات "ملبورغيني" الريا�صية، وم�صابيح اأمامية �رشيطية 
ال�صكل متتد على طول املقدمة. اأما من الداخل، فزودت هذه ال�صيارة 

ب�صفني من املقاعد املريحة التي تت�صع لـ 5 ركاب، وواجهة 
قيادة مكونة من لوحة اإلكرتونية كبرية تعمل 

باللم�س.
كما ح�صلت هذه ال�صيارة على تقنيات 

متطورة ت�صمح بعر�س املعلومات 
التي تتعلق باأنظمة حتديد 
املواقع وال�رشعة واأنظمة 
املولتيميديا، على الزجاج 

الأمامي مقابل ال�صائق.
ومن املفرت�س اأن تطرح 
هذه املركبة يف الأ�صواق 

العام املقبل، وتزود مبحرك 
كهربائي بعزم 200 ح�صان اأو 
اأكرث بقليل، وبطارية تكفيها 

لقطع 480 كلم بال�صحنة الواحدة.

اأ�سهر ال�سيارات الريا�سية يف العامل!
تعد ال�شيارات الريا�شية 

من اأكرث املركبات 
التي تتداول اأخبارها 

على مواقع التوا�شل 
الجتماعي، وتعد �شورها 
من اأكرث ال�شور التي تن�شر 

على "اإن�شتغرام" حتديدا.
ومن اأكرث ال�شيارات التي 

مت ن�شر �شور ومعلومات 
عنها على اإن�شتغرام:

:Ford Mustang -

تعد هذه املركبة من اأكرث 
ال�شيارات �شهرة يف العامل، 

وعلى موقع اإن�شتغرام 
وحده، ن�شر امل�شتخدمون 

من�شورا   872  947  11
و�شورة تتعلق بها.

:Honda Civic -

تاأتي هذه ال�شيارة، 
وخ�شو�شا ن�شخة 

الهات�شباك منها، يف مقدمة 
املركبات التي يتباهى 

النا�س بتعديلها، ون�شر 
�شور لتلك التعديالت على 

موقع "اإن�شتغرام"، وعلى 
هذا املوقع ما يزيد عن 7 

ماليني و400 األف من�شور 

يظهر �شورا لها.

:Nissan GT-R -

واحدة من اأقوى واأ�شرع 
ال�شيارات الريا�شية يف 

العامل، ومتالأ املن�شورات 
التي تتعلق بها �شفحات 

ن�شرت  حيث  "اإن�شتغرام"، 
لها اأكرث من 7 ماليني 

�شورة.

:Subaru Impreza -

واحدة من اأ�شهر �شيارات 
الريا�شة يف العامل، 

ولها �شور متالأ �شفحات 
التوا�شل الجتماعي، 

فعلى "اإن�شتغرام" وحده، 
يوجد اأكرث من مليونني 

و600 األف من�شور 
ي�شتعر�س �شورها.
ومن بني ال�شيارات 

الريا�شية التي يتباهى 
النا�س بامتالكها، 

وين�شرون �شورها بكرثة 
 Honda Civic" :اأي�شا
 Porsche"و "Type R

 "Mini Cooper"911" و
."BMW M5"و
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اجلنوبية  كوريا  يف  الر�سمية  الأنباء  وكالة  ذكرت 
ذكيا  هاتفا  تطور  �سام�سونغ  �رشكة  اأن  »يونيهاب«، 
�سا�سة  اأ�سفل  الكامريات  فيه  تقع  نوعه،  فريدا من 
الهاتف  فاإن  الر�سمية،  الوكالة  الهاتف.وبح�سب 
تغطي  ب�سا�سة  �سيكون  �سام�سونغ  من  اجلديد 
امل�ساحات  اإلغاء  مع  متاما،  له  الأمامية  الواجهة 
ال�سغرية املوجودة يف الهواتف احلالية، التي حتتوي 
على فتحات عد�سات الكامريات. وجاء الإعالن بعد 

الكورية اجلنوبية  اإطالق ال�رشكة  اأقل من �سهر من 
ب�سبب  بانتقادات  الذي قوبل  للطي،  القابل  هاتفها 
ثمنه املرتفع. ومن املحتمل اأن مير عامان قبل اأن 
يرى امل�ستهلكون هاتف »ال�سا�سة الكاملة«، ذلك اأن 
تطوير مثل هكذا اأجهزة ي�ستغرق وقتا طويال. وقال 
والتطوير،  للبحث  �سام�سونغ  رئي�س جمموعة  نائب 
يانغ بيونغ، اإن الكامريا اجلديدة �ستكون غري مرئية، 

ومع ذلك لن تتاأثر وظائفها وقدراتها.

اأمن  يف  واخلبري  املربمج  اأقر 
هوت�سينز،  ماركو�س  املعلومات، 
ببع�س التهم املوجه اإليه من الق�ساء 
بتطوير  واملتعلقة  الأمريكي، 
املربمج  وقال  خبيثة،  برجميات 
ق�سايا   10 �سدي  »رفعت  هوت�سينز: 
خبيثة،  برجميات  بتطوير  تتعلق 
واأعرتف بذنبي يف اثنتني منها فقط، 
بحكم  جاء  �سارة  برامج  وتطوير 
املعلومات،  اأمن  جمال  يف  عملي 
للتحرك  الأمريكية  احلكومة  واأدعو 

عالقة  ل  التي  الأخرى  التهم  ورفع 
»منذ  اأنه  هوت�سينز  واأ�ساف  بها«.  يل 
جمال  يف  العمل  وبداأت  ن�سجت  اأن 
اأمن املعلومات، ا�ستخدمت مهاراتي 
بتكري�س  و�ساأ�ستمر  نبيلة،  لأهداف 
النا�س  اأمن  على  للحفاظ  وقتي 
الإلكرتونية  والربامج  الهجمات  من 
ال�سارة«. وحاز هوت�سينز على �سعبية 
»الهاكرز  اأ�سهر  اأحد  واأ�سبح  عاملية، 
 ،2017 عام  العامل  يف  الأخالقيني« 
هجمات  اإيقاف  من  متكن  اأن  بعد 

ا�ستخدمت  التي  العاملية  الفدية 
حينها،   »WannaCry« برجميات 
اآلف  مئات  باخرتاق  ت�سببت  والتي 
احلوا�سب التابعة للعديد من الهيئات 
واملدار�س  كامل�ست�سفيات  العامة 
من  اأكرث  يف  احلكومية،  واملوؤ�س�سات 
الأمريكية  ال�رشطة  لكن  دولة.   150
األقت القب�س عليه يف وقت لحق من 
تتعلق  تهما  اإليه  ووجهت  العام،  نف�س 
ببيع برجميات خبيثة ت�ستخدم ل�رشقة 

بيانات العتمادات امل�رشفية.

تقنيالأربعاء 24   اأفريل  2019  املوافـق  ل18 �شعبان 1440هـ 23

»منقذ العامل« من الهاكرز يقّر 
بتطوير برجميات خبيثة!

»AGM X3«.. هاتف ع�سكري 
من اأكرث الأجهزة متانة يف العامل

ا�شتعر�ص موقع »mobile-review« املتخ�ش�ص ب�شوؤون 
التقنية هاتف »AGM X3« اجلديد، الذي يعد من 

اأمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�شي�شا للجيو�ص 
وقوات الأمن واأبرز ما مييز هذا الهاتف، قدرته على 
حتمل ال�شدمات بف�شل اإطارات هيكله امل�شنوعة من 

الألومينيوم، واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�ص، 
.»gorilla class-5« و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار، 

وميكنه اأن يعمل حتت املاء، ويف خمتلف الظروف 
املناخية، و�شمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30 

درجة مئوية حتت ال�شف، و60 درجة.
ومن اأبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:

- �شا�شة مبقا�ص 6 بو�شات، ودقة عر�ص 2160/1080 
 »Qualcomm snapdragon 845« بيك�شل. - معالج

ثماين النوى.
- ذاكرة و�شول ع�شوائي 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.
- بطارية ب�شعة 4100 ميللي اأمبري.

- كامريا اأ�شا�شية بدقة 12+24 ميغابيك�شل.
- كامريا اأمامية بدقة 20 ميغابيك�شل.

- منفذان لبطاقات الت�شال.
.»USB-C« منفذ -

.»Android 8.1« نظام ت�شغيل -

�سام�سونغ تطور هاتفا بكامريات خفية

 »Galaxy A30« تعرف على
اجلديد من »�سام�سونغ«

هاتف  موؤخرا  »�سام�سونغ«  اأطلقت 
من  واحدا  لي�سبح   ،»Galaxy A30«
يف  الثمن  متو�سطة  الذكية  الهواتف  اأف�سل 

الأ�سواق.
والتقنية  الفنية  املوا�سفات  اأهم  ومن 

للهاتف:
النوى،  ثماين   »7904  Exynos« معالج   -

برتدد 1.8 غيغاهريتز.
 ARM Mali-G71« ر�سوميات  - معالج 

.»MP2
مبقا�س   ،Super AMOLED �سا�سة   -
 )1080/2340( عر�س  ودقة  بو�سة،   6.4

بيك�سل.
- ذاكرة و�سول ع�سوائي ¾ غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة 
للتو�سيع با�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية 

.»microSD/HC/XC«
 )5+16( بدقة  مزدوجة  اأ�سا�سية  كامريا   -

ميغابيك�سل.
- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل.

ومنفذ   ،»Type-C  2.0  USB« منفذ   -
 ،802.11 Wi-Fi - .3.5 ملم لل�سماعات

.5.0 GPS ،Bluetooth
- بطارية ب�سعة 4000 ميللي اأمبري.

- منفذان لبطاقات الت�سال.
- الأبعاد: 7.7/74/158 ملم.

- الوزن: 165 غراما. 

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع الفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع الفرتا�سي.



بالنيابة  للت�شغيل  الوالئية  الوكالة  رئي�س  اأكد 
�شحفي  ت�رصيح  يف  الداوي  فار�س  بورقلة 
من  �شمانات  تلقى  اأنه   ، »الو�شط«  ليومية 
واملوؤ�ش�شة  االآبار  يف  االأ�شغال  �رصكتي 
على  االإفراج  اأجل  من   ، للتنقيب  الوطنية 
باإجراء  املعنيني  للبطالني   اال�شمية  القوائم 
فقد  مت�شل  �شياق  ويف  املهنية،  الفحو�شات 
ذهب ذات املتحدث اإىل اأبعد من ذلك عندما 
املعنيني  للبطالني  اال�شمية  القوائم  اأن  اأكد 
بعرو�س  اخلا�شة  املهنية  بالفحو�شات 
العمل لل�رصكات الوطنية العاملة يف ال�شناعة 
النفطية على غرار خدمات االآبار ، االأ�شغال 
تتعلق  للتنقيب  الوطنية  واملوؤ�ش�شة  االآبار  يف 
االن  يتم معاجلتها حلد  املا�شية ومل  بال�شنة 
 ، املقبول  غري  باالأمر  ذلك  و�شف  حيث   ،
خا�شة اإذا علمنا اأن هذه االإجراءات املتاأخرة 
�شاهمت ب�شكل كبري يف اإثارة حفيظة العاطلني 
عن العمل عرب جميع بلديات ورقلة املعروفة 
ال�رصقي  للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
النفطية  بال�رصكات  العمل  بخيار  املتم�شكني 
 ، �شوناطراك  جممع  و�شاية  حتت  العاملة 

احلكومة  بتو�شيات  االلتزام  اإطار  يف  وذلك 
اأبناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
اإىل   . املحلي  االحتقان  الحتواء  املنطقة 
جانب ذلك فقد اأو�شح رئي�س الوكالة الوالئية 
معر�س  يف  الداوي،  فار�س  بالنيابة  للت�شغيل 
حديثه معنا اأن اأجهزة الت�شغيل بالوالية تعلق 
اخلا�شة  العمل  عرو�س  على  كبرية  اماال 
من  االإفراج  قيد  املوجودة  احلالية  بال�شنة 
مبداأ  بتطبيق  ال�شغل  �شوق  طلبات  تلبية  اجل 
حيث  املتاحة،  واالإمكانات  االأولويات  ح�شب 

العمل  طالبي  ال�شاأن  ذات  يف  الداوي  دعا 
معاجلة  لهم  يت�شنى  حتى  بال�شرب  للتحلي 
فئة  بان�شغاالت  والتكفل  بالوكاالت  النقائ�س 
البطالة بوالية حت�شي على ترابها ما يزيد عن 
يف  �رصكة   333 بينها  من  نفطية  �رصكة   1333
اإطار ال�رصاكة مع االأجانب . ومعلوم اأن تكليف 
الداوي فار�س  بت�شيري �شوؤون الوكالة الوالئية 
للت�شغيل جاء على خلفية دخول رئي�س الوكالة 
الوالئية للت�شغيل بورقلة حممد رايق يف عطلة 

مر�شية ملدة ع�رصين يوما .   

�أحمد باحلاج 

رئي�س �لوكالة �لوالئية للت�سغيل بالنيابة بورقلة فار�س �لد�وي لـ"�لو�سط"

األزمنا ال�سركات النفطية بن�سر قوائم البطالني للفح�ص املهني هذا الأ�سبوع
.       اأمر غري مقبول معاجلة عرو�ص2018 يف 2019  

 بوهر�ن

حجز 193 قر�سا 
مهلو�سا و 29 
مليون �سنتيم و 

270 اأورو مزورة    
لل�رصطة  املتنقلة  الفرقة  اأم�س،  متكنت 
الق�شائية بحي »بالنتار الأمن والية وهران، 
يبلغان  للمخدرات،  االإيقاع  مبروجني  من 
من العمر 27�شنة و29�شنة، من ذوي ال�شوابق 
على  بناء  متت  توقيف  عملية  العدلية، 
املتورطني،  ن�شاط  حول  معمقة  حتريات 
اإذن بالتفتي�س من اجلهات  فبعد ا�شت�شدار 
فيهما،  امل�شتبه  اأحد  مل�شكن  الق�شائية  
حيث   االخت�شا�س،  اإقليم  م�شتوى  على 
كانت النتائج ايجابية اأ�شفرت عن حجز:«21 
عمود وقطعتني مهياأتني للرتويج من الكيف 
املعالج بوزن 50غرام ،107 قر�شا مهلو�شا 
مبلغ  جانب  اإىل   ، االأنواع  خمتلف  من 
الوطنية  العملة  الرتويج  عائدات  من  مايل 
270اأورو،  �شنتيم،  بـ29مليون  قدر  وال�شعبة 
املحظورة  البي�شاء  االأ�شلحة  من  جمموعة 
يف  )متمثلة  واالأحجام  االأنواع  خمتلف  من 
الكبري  احلجم  من  بو�شيا   02- :02�شيفا 
�شكني  املتو�شط-  احلجم  من  بو�شيا   02-
للتقطيع  ي�شتعمل  كيتار   – اوكابي  نوع  من 
اإجراء  حترير �شدهما  مت  املخدرات(، 
العدالة.  على  مبوجبه  �شيحاالن  ق�شائي 
ال�رصطة  م�شالح  متكنت  ال�شياق  ذات  يف 
وهران،  والية  باأمن   13 احل�رصي  لالأمن 
يبلغ من  العقلية  من توقيف مروج موؤثرات 
العمر 44�شنة من ذوي ال�شوابق العدلية، مت 
حجز بحوزته 86قر�شا مهلو�شا من خمتلف 
الرتويج  عائدات  من  مايل  مبلغ   ، االأنواع 
قدر بـ 7اأالف دينار، مت حترير �شده اإجراء 

ق�شائي �شيحال مبوجبه على العدالة.

�أحمد بن عطية 

تب�سة 

م�سلحة الأمن العمومي ت�سن حملة �سد التجارة الفو�سوية 

من �أجل مبلغ مايل 

�ساب يقتل جدته ببلدية ال�سطارة 

�ل�سندوق �لوطني للتاأمني على �لبطالة:

 تكوين اأزيد من 100 اإطار يف جمالت الت�سيري واملالية وترقية الت�سغيل 
رئا�سيات 2019 :

 اختتام عملية املراجعة ال�ستثنائية للقوائم النتخابية  

باأمن  العمومي  لالأمن  ال�رصطة  قوات  با�رصت 
للحد  وا�شعة  عمليات  يف  اأم�س  تب�شة،  والية 
غري  والباعة  الفو�شوية  ظاهرة  التجارة  من 
واالت�شال  االعالم  خلية  بيان  ح�شب  ال�رصعيني 
على  �شلبا  توؤثر  اأ�شبحت  الظاهرة  اأن  على  اأكد 
ال�شور  م�شتوى  على  وخا�شة  املدينة  و�شط 
البزنطي والتي تكرث فيها احلركة خا�شة و�شهر 
رم�شان على االأبواب اأين تكون احلركة يف هذه 

باقتناء  العائالت  تقوم  اذ  عادية  غري  االأيام 
تنت�رص  حيث  الف�شيل  ال�شهر  هذا  م�شتلزمات 
�شوه  ب�شكل  ال�رصعيني  غري  والباعة  الطاوالت 
�شورة املدينة البيزنطية  وتكرث فيه االعتداءات 
وال�رصقة واالأعمال امل�شينة يف و�شط املجتمع 
التب�شي مما ا�شتلزم االأمر يف مثل هذه احلاالت 
على  احلفاظ  اأجل  من  ال�رصطة  قوات  تدخل 

االأمن واال�شتقرار.

العمومي  االأمن  م�شلحة  بان  البيان  واأ�شاف   
االأول  ال�شاعات  منذ  عنا�رصها  معظم  جندت 
الفو�شويني  لباعة  انت�شارا  قبل  املكان  الإحالل 
منع  على  العملية  ا�شفرت  الطاوالت  واأ�شحاب 
بو�شط املدينة مع  بائع فو�شوي  ازيد من 200 
عرو�س �شلع تفتقر الأدنى �رصوط كما مت ت�شخري 
مكان حمدد لهم من طرف م�شالح االمن بتن�شيق 
مع م�شالح البلدية من اجل تفادي اي انزال قات 

ال�شهر  هذا  خالل  الفو�شوية  التجار  طرف  من 
لدى  كبري  ا�شتح�شان  القت  املبارك   العملية 
املواطن وخا�شة �شكان االأحياء امل�شتاءة ملثل 
هذه الت�رصفات اأين عرب ال�شكان عن تعاطفهم و 
�شكرهم للم�شالح االأمنية على اجلهود املبذولة 
التي تقوم بها من اأجل احلد من هذه الظواهر 

التي مت�س بال�شكينة العامة.
عزيزي ر�سيد تب�سة

االأ�شبوع  نهاية  ال�شطارة  ببلدية  بو�شارف  منطقة  اهتزت 
املا�شي على وقع جرمية قتل ب�شعة راحت �شحيتها عجوز 
اأنهال عليها حفيدها  ال�شابع من عمرها  بعدما  العقد  يف 

مبطرقة على الراأ�س.
 وح�شب م�شادر الو�شط فاإن اجلرمية وقعت ببيت ال�شحية 
يف  نف�س اليوم الذي زارها اجلاين لغر�س منحه مبلغا من 
وجعله  غ�شبه  من  زاد  بالرف�س  عليه  ردها  اأن  غري  املال 
عليها  ينهال  اأن  قبل  كالمية   مناو�شات  يف  معها  يدخل 
فرتة  هامدة وبعد  جثة  اإياها  مرديا  راأ�شها  على  مبطرقة 

قبل  من  عليه  القب�س  اإلقاء  مت  ال�شنعاء  فعلته  من  وجيزة 
امل�شالح االأمنية وجمع غفري من املواطنني، بينما مت نقل 
جثة ال�شحية اإىل م�شت�شفى ب�شري منتوري بامليلية من اأجل 

اإخ�شاعها للت�رصيح.
مالب�شات  حول  حتقيقا  املخت�شة  االأمن  م�شالح  وفتحت 
اجلهات  اأمام  ذلك  بعد  اجلاين  تقدمي   ومت  اجلرمية 
الق�شائية املخت�شة التي اأمرت بدورها اإيداعه احلب�س  يف 

انتظار حماكمته الحقا.
 ر.هزيل 

موؤخرا  البطالة  على  للتاأمني  الوطني  ال�شندوق  قام 
واملالية  الت�شيري  جماالت  يف  اإطار   102 بتكوين 
امل�شتوى  على  الت�شغيل   وترقية  الب�رصية  واملوارد 
املدير  م�شتغامن  بوالية  عنه  اأعلن  ح�شبما  الوطني، 
يف  حمودي  وقال  حمودي حممد.  الهيئة  لهذه  العام 
ختام دورة تكوينية يف هذه املجاالت لفائدة 34 اإطار 
اأقيمت  البالد  غرب  وجنوب  غرب  من  والية   14 من 
عملية  اإطار  يف  يدخل  التكوين  »هذا  اأن  مب�شتغامن 
البطالة  للتاأمني على  الوطني  ال�شندوق  اإعادة تنظيم 
والذي يهدف اإىل ا�شتحداث منا�شب وهياكل جديدة 

-وفقا  الهيئة  هذه  وقامت  املحلي«.  امل�شتوى  على 
اإطارات  لرتقية  داخلية  مب�شابقة  امل�شوؤول-  لنف�س 
على  م�شالح  وروؤ�شاء  فرعيني  مدراء  منا�شب   يف 
الربنامج   هذا  يف  ال�رصوع  قبل  املحلي  امل�شتوى 
التكويني العملي من اأجل تقوية قدرات املوظفني يف 
الذي  التكوين  اأن هذا  الت�شيري واالإدارة. وذكر  جمال 
اأقيم على مدار ثالث اأيام بواليات اجلزائر وق�شنطينة 
وم�شتغامن مت من خالل ثالث ور�شات لرتقية الت�شغيل 
البطالة ويف جمال املحا�شبة واملالية  والتاأمني على 

واملوارد الب�رصية والت�شيري  االإداري.

اال�شتثنائية  املراجعة  عملية  اأم�س،  اختتمت، 
الرئا�شية  لالنتخابات  حت�شبا  االنتخابية،  للقوائم 

املقررة لـ4 جويلية 2019.
وكانت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
يف  امل�شجلني  غري  املواطنني  دعت  قد  العمرانية 
كاملة  �شنة   18 البالغني  ال�شيما  االنتخابية  القوائم 
القائمة  �شمن  اأنف�شهم  لت�شجيل  االقرتاع  يوم 
الذين  بخ�شو�س  واأما  اإقامتهم.  لبلدية  االنتخابية 
غريوا مقر اإقامتهم فعليهم اأن يتقربوا من البلدية 
اجراءات  بكل  �شتتكفل  التي  اجلديد  االقامة  مقر 

طلب  اإرفاق  �رصورة  مربزة  والت�شجيل،  ال�شطب 
تثبت  واأخرى  املعني  هوية  ثبوت  بوثيقة  الت�شجيل 

االقامة.
ولكن مبقابل ذلك فقد عرب بع�س روؤ�شاء البلديات 
يف  امل�شاركة  رف�شهم   عن  الوطن  م�شتوى  على 
القادم  4 جويلية  ليوم  الرئا�شية  االنتخابات  تنظيم 
رف�س  اإىل  باال�شافة  االنتخابية  القوائم  ومراجعة 
الق�شاة اأي�شا اال�رصاف على �شري العملية االنتخابية 
ومطالبتهم  ال�شعبي  احلراك  جانب  اإىل  ووقوفهم 

بعدالة م�شتقلة.
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خمطط �أمني دقيق وفقا للأو�ساع �حلالية

اأمن �سيدي بلعبا�ص يجند 
3000 �سرطي  خالل 

ال�سهر الف�سيل
با�رصت  ال�شلطات االأمنية لوالية �شيدي بلعبا�س 

يف اإعداد  برنامج  حلماية املواطنني خالل �شهر 
رم�شان املعظم بغية  حماية املواطن و�شمان 

ا�شتقراره  خالل هذا ال�شهر الف�شيل  على غرار 
ال�شنوات املا�شية وذلك من  خالل جتنيد 3000 عون 
امن  للعمل �شمن خمططات اأمنية دقيقة وفقما اأكده 
البيان ال�شحفي ال�شادر عن خلية االعالم واالت�شال  

للوالية  . هذا ويتميز هذا الربنامج خالل هذه ال�شنة  
بن�شاط مكثف يهدف يف حمتواه اإىل ب�شط االأمن عرب 

خمتلف النقاط التابعة الإقليم االخت�شا�س، خا�شة 
يف ظل الظروف التي تعي�شها  البالد  بغية �شمان 

اال�شتقرار  وحماية املواطن والوطن  على حد 
�شواء، هذا ويهدف هذا الربنامج اإىل تو�شيع التواجد 

االأمني باملناطق احل�شا�شة كاالأ�شواق ، ال�شاحات 
العمومية ،  امل�شاجد باالإ�شافة اإىل التواجد الفعلي 
بكامل اأحياء املدينة والدوائر التابعة لها مع تكثيف 

التدخالت ال�رصيعة يف حالة طلب املواطنني 
خلدمات رجال ال�رصطة يف الليل كما النهار 

لل�شهر على �شمان �شالمة املواطنني يف اأرواحهم 
وممتلكاتهم . من جانب اخر �شتعمل امل�شلحة على 

مكافحة كل اأ�شكال امل�شا�س بال�شكينة العامة وراحة 
املواطنني وتاأمني امل�شاجد  باالإ�شافة اىل تعزيز 

تواجد عنا�رص االأمن على م�شتوى االأماكن العمومية 
وحمطات نقل امل�شافرين ، وتكثيف الدوريات 

الراجلة واملتنقلة يف خمتلف املناطق خا�شة التي 
تعرف حركة كثيفة مع ا�شتهداف بوؤر االنحراف، 
وحماربة كل اأ�شكال التعدي على قواعد النظافة، 

ال�شحة العمومية، والبيئة يف الو�شط احل�رصي وذلك 
بالتن�شيق مع ال�شلطات املحلية زيادة على العمل 

على حماربة االأ�شواق املوازية والعمل رفقة اجلهات 
الو�شية على تنظيمها قبل حلول ال�شهر الف�شيل 

والتكثيف من احلمالت والن�شاطات التح�شي�شية يف 
جميع املجاالت ال�شيما ال�شالمة املرورية ، البيئة 

ومكافحة املخدرات ، من جهة اخرى  �شيتم تثبيت 
حواجز امنية مبداخل املدن واالأحياء ل�شمان 

املراقبة االآنية لل�شيارات .
حممد بن تر�ر

مب�ساركة 04 جامعات و08 مد�ر�س 
وطنية و50 عار�سا جز�ئريا �أجنبيا 

انطالق الطبعة 8 
لل�سالون الدويل 

للطالب من جامعة اأبي 
بكر بلقايد بتلم�سان
انطلقت �شبيحة اأم�س  فعاليات الطبعة الثامنة 
لل�شالون الدويل للطالب واآفاقه  اجلديدة  من 

جامعة اأبي بكر بلقايد   بتلم�شان  بح�شور  04 
جامعات و08 معاهد و50 عار�شا من خمتلف والية 
الوطن باال�شافة اإىل دول اأجنبية ويتعلق االأمر بكل 

من  رو�شيا، كندا وتون�س باالإ�شافة اإىل املدار�س 
اخلا�شة ومعاهد التكوين املهني.

هذا ال�شالون  املنظم من طرف وكالة »وين 
ادفت�س«  حيث �شيعرف تنظيم  على هام�شه 

برنامج غني باالأن�شطة التدريبية املجانية اإ�شافة 
اإىل حما�رصات وور�شات عمل حول العديد من 
املوا�شيع واالخت�شا�شات ينتظر منه ان يجوب 

خمتلف جامعات الوطن الغرب اجلزائري  حيث 
من املنتظر اأن تتنقل القافلة اليوم  اإىل املكتبة 

املركزية جلامعة عبد احلميد بن بادي�س مب�شتغامن 
قبل اأن تختتم يف 25 اأفريل بجامعة جياليل الياب�س 

ب�شيدي بلعبا�س.
هذا وح�شب القائمني على هذه الطبعة فاأنها 

تهدف  اإىل امل�شاهمة يف تنمية ال�شباب اجلزائري 
من خالل توجيه دقيق وفعال وتوفري فر�س للتعرف 

على اختيارات الدرا�شات العليا واكت�شاف خمتلف 
التكوينات املتوفرة على امل�شتوى الوطني والدويل 

ومرافقتهم يف ت�شميم خطة درا�شية ومعرفة �رصوط 
ومتطلبات التخرج وكذا م�شاعدتهم يف بناء م�رصوع 

مهني عن طريق اإمدادهم باملعلومات الكافية.
حممد بن تر�ر

ك�سف رئي�س �لوكالة �لوالئية للت�سغيل بالنيابة بورقلة فار�س �لد�وي ، �أنه ي�سعى جاهد� الإكمال 
م�سرية �لعمل، م�سيفا �أنه ال يز�ل يو��سل جمهود�ته من �أجل �إلز�م �سركة �الأ�سغال يف �الآبار و�ملوؤ�س�سة 

�لوطنية للتنقيب للإفر�ج على �لقو�ئم �ال�سمية للبطالني �ملعنيني باإجر�ء �لفحو�سات �ملهنية.

االإبتدائية حتقيق حول انهيار عمارة الق�سبة وكيل اجلمهورية ياأمر بفتح  الوادي  باب  اجلمهورية مبحكمة  وكيل  اأمر 
بفتح حتقيق عاجل حول انهيار جزء من العمارة العتيقة 
بحي الق�شبة ال�شفلى وحتديد امل�شوؤولني عن احلادث 

املوؤدي اإىل وفاة 5 اأ�شخا�س من عائلة واحدة.
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