
اإنهاء مهام الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك 

ولد قدور متهم باإ�صدار اإذن حلفر 200 بئر للغاز ال�صخري

اخلبري حقوق الإن�سان عبد املجيد زعالين:

 جرائم حتويل الأموال اإىل اخلارج
�س4 ل ت�صــــــقط بالتــــــــقادم 

ات�سالت مع خمتلف الفاعلني حلل الأزمة

اإ�صراب وطني ل�صناباب يومي 29و30 اأفريل
�س4
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رئي�س الأركان اأحمد قايد �سالح يوؤكد:

نقــــــــدم الــ�صــــــمانــــــات 
الكـــــافية  اإىلالــق�صــــــاء 
�س3ملحا�صـــــبة الفا�صدين 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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الناطق الر�سمي با�سم 
احلكومة ح�سان رابحي

ل تـــــحكــــــموا عـــلى 
املوقوفني انتظروا 
حــــــتــــــى الإدانـــــــة 

بعد مثولهم اأمام وكيل اجلمهورية

 اإيداع رجال الأعمال 
كونيناف  رهن احلب�س 

دبلوما�سية

ال�صفارة الفرن�صية تنفي طلب 
معلومات حول ربراب 

ثمن احتكام اجلي�س اإىل احلل الد�ستوري، بن قرينة :

 نريد معاجلة فعلية مللفات
 الف�صاد ولي�س ت�صفية ح�صابات  

ph/app.com



�أم�س، طلب معلومات  نفت �سفارة فرن�سا لدى �جلز�ئر، 
ربر�ب  ي�سعد  �لأعمال  لرجل  �لق�سائي  �مللف  حول 
وكذبت يف بيان لها، ما قالت �أنه �إدعاء�ت روجها �ملوقع 
�لخباري ” maghreb intelligence”، حول �ت�سالها 
�مللف  حول  معلومات  طلب  ق�سد  �خلارجية،  بوز�رة 
�سيادة  حترتم  فرن�سا  باأن  لربر�ب وذكرت  �لق�سائي 
�ل�سوؤون  يف  تتدخل  ل  و�أنها  �ل�سديق،  و�سعبها  �جلز�ئر 

�لد�خلية للبلد، ولي�ست لها �أي نية يف ذلك.

ال�سالون الوطني للفنون الإ�سالمية 
بدءا من الأحد بتلم�سان

يرتقب تنظيم �ل�سالون �لوطني للفنون �لإ�سالمية بتلم�سان بدء� 

من 28 �أفريل �جلاري مبنا�سبة �إحياء �سهر �لرت�ث، ح�سبما علم 

لدى �ملنظمني. و�ستعرف هذه �لتظاهرة �ملنظمة من طرف مركز 

�لفنون و �ملعار�س لتلم�سان �إىل غاية 18 ماي �ملقبل بد�ر �لثقافة 

»عبد �لقادر علولة« م�ساركة 26 فنانا خمت�سا يف فن  �ملنمنمات 

من تلم�سان و�جلز�ئر �لعا�سمة و�سكيكدة وتي�سم�سيلت وباتنة 

و�ملدية و�مل�سيلة وم�ستغامن، وفقما �أفاد به مدير ذ�ت �ملركز 

�أمني بودفلة. و�سيتم خالل هذ� �ل�سالون �لذي �سيقام حتت �سعار 

» �أنغام �ملنمنمات �جلز�ئرية ورونقها وبهجاتها » عر�س �أزيد 

من 80 لوحة فنية �لبع�س منها حت�سلت على جو�ئز دولية و�أخرى 

�سارك بها �أ�سحابها يف م�سابقات وطنية يف فن �ملنمنمات 

.و�سي�سمح هذ� �ملوعد �لثقايف للزو�ر بالتعرف على خمتلف 

�لتقنيات �جلديدة �مل�ستعملة من طرف �لفنانني يف جت�سيد هذه 

�للوحات و مو��سيعها �لتي تدور حول �ل�سلم و�ملر�أة و�ملو�طنة 
ومو��سيع �إ�سالمية وكذ� �قتناء بع�سها .

بطال م�سل�سل “دقيو�س مقيو�س” »يو�سحان« ملكية امل�سل�سل

�سفارة فرن�سا تنفي طلب معلومات حول ربراب

خبر في 
صورة

الإطاحة  باأحد اأكرب مروجي املخّدرات

زيدان يواكب »يتنحاو قاع«

و�لتي  �لدويل  �ملدى  على  �لنت�سار  يف  قاع«  »يتنحاو  عبارة  تو��سل 
و�سلت �إىل �ملدرب �لفرن�سي ذي �لأ�سول �جلز�ئرية زين �لدين زيد�ن 
و�لذي �نت�رش فيديو له رفقة �أحد �أ�سدقائه بقوة عرب خمتلف مو�قع 

�لتو��سل �لجتماعي، �أين كان يبت�سم عندما تلّفظ �سديقه بالعبارة.

بلفو�سيل يناف�س �سالح وماين

�أفارقة  جنوم  بلفو�سيل  �إ�سحاق  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  يناف�س 
�ل�سمر�ء،  �لقارة  �إىل  �ملنتمني  لالعبني  �لهد�فني  �أف�سل  لقب  حول 
ولهذ� �لغر�س يحتل بلفو�سيل �ملحرتف يف �سفوف نادي هوفنهامي 
�مل�رشي  �لدويل  خلف  هدفا   15 بر�سيد  �خلام�س  �ملركز  �لأملاين 
مع  يتقا�سمها  و�لتي  هدفا   19 جمموع  �سجل  �لذي  �سالح  حممد 
�لذي  ماين  �ساديو  يليهم  بينما  بيبي،  ونيكول�س  �أوباميانغ  �لثنائي 

ميلك جمموع 18 هدفا.

“دقيو�س  م�سل�سل  بطال    �أ�سدر 
ع�سلي،  نبيل  �ملمثالن  مقيو�س”، 
ون�سيم حدو�س، بيانا للرد على ما 
�ل�رشوق  قناة  باإدعاء�ت  �أ�سمياها 
�لفني وجاء  �لعمل  بخ�سو�س هذ� 
وكاتبا  �ملمثالن  “نحن  بيانهم  يف 
�سيناريو  �سخ�سيات  وم�سمما 
ن�ستنكر  مقيو�س  دقيو�س  �سل�سلة 

�لفني  �لعمل  هذ�  ب�ساأن  قيل  ما 
�ل�رشوق  لقناة  �حرت�منا  مع  و�أننا 
�لفني وجميع  �لعمل  �أن هذ�  نوؤكد 

حقوقه �لفكرية ملك لنا معا«.
يعتزم  بر�مج  عدة  وعرفت  هذ� 
حربا  �لف�سيل  �ل�سهر  خالل  بثها 
�ل�رشوق  قناتي  بني  �إعالمية 

و�لنهار.

متكنت عنا�صر املجموعة 
الإقليمية للدرك الوطني  بال�صلف 

يف اإطار مكافحة اجلرمية املنظمة 
والعابرة للحدود من الإطاحة 

باأحد اأكرب  مروجي املخّدرات 
باملنطقة، وحجز قرابة 8 كغ من 

املخّدرات وم�صد�صني ح�صبما اأفاد 
به بيان خللية الإعالم والت�صال 

بذات الهيئة الأمنية.
واأو�صح البيان اأن هذه العملية 
التي اأطاحت مبجرم كبري متت 

بعد تنفيذ اأمر بالقب�ض �صادر يف 
حق امل�صتبه به من طرف قا�صي 

التحقيق لدى حمكمة ال�صلف عن 
تهمة جناية تكوين جمعية اأ�صرار 

وحماولة القتل مع �صبق الإ�صرار 
والرت�صد. وا�صتغالل للموقوف 

و اإدلئه مبعلومات هامة - بحكم 
عمله كناقل و خمزن للمخدرات 

لأحد البارونات -  مت حجز كمية 
تقدر بـ 7.950 كغ من املخدرات، 

م�صد�ض �صغري احلجم نوع �صانتي 
تيان، م�صد�ض تقليدي عيار 16 

ملم، 22 خرطو�صة عيار 16 ملم، 
مايل  مبلغ  و  �صوئية  �صماريخ   06

معترب.

انطالق برنامج اأون�سيي املوجه لالأطفال بقاعة �سيريا مي�سرتا بالعا�سمة
مي�سرت�  �سيري�  بقاعة    �سينطلق 
يوم  من  بد�ية  �لعا�سمة  باجلز�ئر 
2019 �لربنامج  �أفريل   27 �ل�سبت 

خ�س�سه  �لذي  لالأطفال  �ملوجه 
للثقافة  �لوطني  �لديو�ن 
بالتن�سيق  هذ�  و�لإعالم  وياأتي 

مع بلدية �سيدي �حممد  و�ستقدم 
يف �لفتتاح عرو�س مميزة لألعاب 
و  فر�حي  مر�د  عمو  مع  �خلفة 

فقاعات   « لـ  بعر�س  �سام  �لفنان 
تن�سيط  �إىل  �إ�سافة   ،  « �ل�سابون 

�ملحيط » ما�سكوت«.
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رئي�س �لأركان �أحمد قايد �صالح ي�ؤكد:

نقــــــــدم الــ�ســــــمانــــــات الكـــــافية  اإىلالــق�ســــــاء ملحا�ســـــبة الفا�سدين 
�أكد رئي�س �لأركان �أحمد قايد �صالح، على تقدمي �ل�صمانات �لكافية للجهات �لق�صائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قي�د ول �صغ�طات، حما�صبة �ملف�صدين، على حد ن�س 

خطابه، كا�صفا عن ت�صجيل م�ؤ�مر�ت بني  » �لذين يحمل�ن حقد�ً دفينًا للجز�ئر و�صعبها مع �أطر�ف د�خلية«، يف حني قال �إنه يبارك كل �قرت�ح بّناء ومبادرة نافعة ت�صّب يف �صياق حّل �لأزمة.

�صارة ب�معزة

خالل  �صالح  قايد  الفريق  وعاد 
الناحية  اإىل  والتفتي�ش  العمل  زيارة 
الثاين  يومها  يف  الأوىل  الع�صكرية 
اأم�ش، اإىل التاأكيد على تطابق الروؤى 
هذا  اأن  قائال  وال�صعب،  اجلي�ش  بني 
الن�صجام اأزعج اأولئك الذين يحملون 
حقداً دفيناً للجزائر و�صعبها، موؤكدا 
ت�صجيل »تاآمرهم مع اأطراف داخلية« 
و�صفها باأنها باعت �صمريها ورهنت 
غايات  اأجل  من  وطنها  اأبناء  م�صري 
وم�صالح �صخ�صية �صيقة، م�صيفا اأن 
موقف اجلي�ش وهو ما يوؤكده »جناح 
بحفظ  املكلفة  الأمنية،  الوحدات 
املحاولت  اإحباط عديد  النظام يف 

والفو�صى  الرعب  بث  اإىل  الرامية 
وتعكري �صفو الأجواء الهادئة والآمنة 
التي تطبع م�صريات املواطنني، وهو 
خالل  اأ�صخا�ش  بتوقيف  تاأكد  ما 
بحوزتهم  املا�صي  الأ�صبوع  نهاية 
واأ�صلحة بي�صاء وقنابل  نارية  اأ�صلحة 
من  كبرية  وكمية  للدموع  م�صيلة 

املهلو�صات واأجهزة ات�صال«.
باحللول  اللتزام  على  اأكد  حني  يف 
املخططات  هذه  »واأمام  الد�صتورية 
اإىل زرع الفتنة والتفرقة بني  الرامية 
اجلزائريني وجي�صهم، يوا�صل اجلي�ش 
لهذه  الت�صدي  ال�صعبي  الوطني 
املخططات، وفقا ملا تقت�صيه اأحكام 

الد�صتور، وقوانني اجلمهورية«.
دعوته  جدد  العدالة  مللف  وبالعودة 

وترية  من  ي�رّسع  كي  العدالة  جلهاز 
املال  ونهب  الف�صاد  ق�صايا  متابعة 
اجلي�ش  قيادة  اأن  موؤكدا  العام، 
ال�صمانات  تقدم  ال�صعبي  الوطني 
الكافية للجهات الق�صائية لكي تتابع 

بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ول 
»فقد  الفا�صدين  حما�صبة  �صغوطات 
مداخلتي  يف  العدالة  جهاز  دعوت 
باأن ي�رّسع من وترية متابعة  ال�صابقة 
العام  املال  ونهب  الف�صاد  ق�صايا 

اإىل  يده  امتدت  من  كل  وحما�صبة 
ال�صدد  هذا  ويف  ال�صعب،  اأموال 
بالذات، اأثّمن ا�صتجابة جهاز العدالة 
مهماً  جانباً  ج�ّصد  الذي  النداء  لهذا 
من املطالب امل�رسوعة للجزائريني، 
كما اأوؤكد مرة اأخرى اأن قيادة اجلي�ش 
ال�صمانات  تقدم  ال�صعبي  الوطني 
الكافية للجهات الق�صائية لكي تتابع 
قيود  ودون  حرية  وبكل  حزم،  بكل 
املف�صدين  حما�صبة  �صغوطات،  ول 
�صاأنها  من  التي  الإجراءات  وهي 
املنهوبة  اأمواله  باأن  ال�صعب  تطمني 
وبال�رسامة  القانون  بقوة  �صت�صرتجع 

الالزمة«. 
اجلي�ش  اأن  اأ�صاف  ثانية  جهة  من 
منطلق  »ومن  ال�صعبي،  الوطني 

املطلق  واإميانه  الرا�صخة  قناعاته 
ج�صور  على  احلفاظ  ب�رسورة 
ال�صعبي  عمقه  مع  التوا�صل 
هذا  يف  �صيوا�صل  املتجّذر، 
نف�ش  تبني  احل�صا�ش،  الظرف 
املواطنني  باإطالع  ال�صادق،  النهج 
واأمن  باأمنهم  يرتبط  بكل ما  دوريا 
اأن  التاأكيد  جندد  كما  وطنهم، 
�صيبقى  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش 
مكت�صبات  على  باحلفاظ  ملتزماً 
على  اأكد  كما  الأمة«.  واإجنازات 
من  وموؤ�ص�صاته  ال�صعب  مرافقة 
املمكنة،  احللول  تفعيل  خالل 
ومبادرة  بّناء  اقرتاح  كل  ويبارك 
الأزمة  حّل  �صياق  يف  ت�صّب  نافعة 

والو�صول بالبالد اإىل بر الأمان.

ثمن �حتكام �جلي�س �إىل �حلل 
�لد�صت�ري، بن قرينة :

نريد معاجلة فعلية مللفات 
الف�ساد ولي�س ت�سفية ح�سابات 

�لناطق �لر�صمي با�صم �حلك�مة ح�صان ر�بحي

ل حتكموا على املوقوفني انتظروا حتى الإدانة
للخروج من �لأزمة

بن خالف ويجدد دعوته لت�سكيل هيئة رئا�سية

القادر  عبد  البناء  حركة  رئي�ش  ثمن 
للعدالة  العاجل  التحرك  قرينة  بن 
باأنه  الف�صاد، مربزا  ق�صايا  فتح  يف 
مهامها  توؤدي  اأن  العدالة  من  ينتظر 
والذي  الف�صاد  ملفات  معاجلة  يف 
ال�صاحات  كان مطلب احلراك يف كل 
ب�صفافية  اجلمهورية  قوانني  ظل  يف 
ومبا�رسة  و�صفافية،  وبا�صتقاللية 
اأموال  حلماية  احرتازية  اإجراءات 
اأي  رف�ش  ومع  النهب  من  ال�صعب 

انتقائية وت�صفية احل�صابات.
الأم�ش  قرينة  بن  القادر  عبد  اأثنى 
عند حلوله �صيفا على منتدى احلوار 
باحتكام اجلي�ش اإىل اخليار الد�صتوري 
وجتنيب  احلالية  الأزمة  من  للخروج 
الد�صتوري،  الفراغ  يف  الوقوع  البالد 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  باأن  موؤكدا 
انحازت اإىل ال�صعب ورف�صت ا�صتجابة 
بن  واأ�صار  تطبيق احلالة ال�صتثنائية. 
الع�صكرية   املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  قرينة 
عن  البحث  �صادقة  يف  اإرادة  لديها 
 ، الأزمة  جدار  لخرتاق  قنوات 
احلوار  باب  فتح  اإىل  النخبة  داعيا 

لإي�صال  للبالد اإىل بر الأمان.
ال�صلطة  من  تبني  قرينة  بن  وتاأ�صف 
الأمام  من  الهروب  ل�صيا�صة  القائمة 
ب�صكل  الواقع  الأمر  �صيا�صة  وفر�ش 
واأجندة حلوار غري جمدي ل  واآليات 
ي�صتجيب ملطالب ال�صعب، موؤكدا باأنه 

ل �صوت يعلو على اإرادة ال�صعب .
عن  املتحدث  عرّب  اآخر،  �صياق  ويف 
وطغيان  الت�صتت  حالة  من  اأ�صفه 
النخبة  تعي�صها  التي  بح�صبه  الأنانية 
منها  يتطلب  ظرف  يف  الوطنية 
دون  حلول  وتقدمي  م�صوؤوليتها  حتمل 
عمق  تفهم  اإىل  اإياها  داعيا  مزايدة، 

موؤ�ص�صات  مع  والت�صامن  الأزمة 
الدولة الر�صمية.

وحّذر املتحدث من حماولت التدخل 
الأجنبي، مو�صحا باأن اجلزائر تعي�ش 
دولية  بيئة  ظل  يف  تاريخا  حتول 
تاأثري  على  ت�صعى  �صاغطة  باأجندات 
عن  معرّبا  الداخلي،  الو�صع  على 
حتت  لأي تدخل  اأجنبي  رف�صه 

اأي  ذريعة .
بفتح  العدالة  مبا�رسة  وبخ�صو�ش 
ق�صايا الف�صاد، قال املتحدث »نتمنى 
اأن جترى التحقيقات ب�صفافية و  يتم 
تنوير الراأي العام ، لي�ش كما حدث يف 
ثغرة اخلليفة  بحوايل 3 مليار دولر ل 
نريد معاجلة ملفات الف�صاد كمعاجلة 
حقيقة  معاجلة  ،نريد  اخلليفة  ملف 

ب�صفافية دون ت�صفية احل�صابات .«
واأ�صاد رئي�ش حركة البناء عبد القادر 
بن قرينة �صلمية احلراك، م�صريا باأنه 
وتطلعاته  ال�صيا�صية  مطلبه  عن  يعرب 
الف�صاد  �صد  وثورته  والعدالة  للحرية 
له  واأ�ص�ش  �صبق  الذي  القت�صادي 
اإرادة  ف�صاد �صيا�صي من خالل تزوير 
مميزا  عليها  وال�صطو  املواطنني 
ومطالبته  ال�صلطة  وبني  الدولة  بني 
تعبريه،  حد  على  رموزه  برحيل 
فيفري   22 انتفا�صة  باأن زخم  م�صريا 
ت�صتمر  جديدة  جلمهورية  �صيوؤ�ص�ش 
للجبهة  م�صا�ش  لأي  لت�صدي  لعقود 
»نحن  املتحدث  اأ�صاف  و  الداخلية. 
يف طريق �صحيح هناك وعي، اأوقفنا 
الأوىل،  الباءة  اأزلنا  اخلام�صة  العهدة 
ونحن يف  طريقنا اإىل  اإزالة بو�صارب 
ويف  انتظار ا�صتقالة بدوي يف القريب 

العاجل ».
�إميان ل���س 

باإ�صم احلكومة ح�صان  الر�صمي  الناطق  دعا 
على  احلكم  يف  الت�رسع  عدم  اإىل  رابحي، 
وجهت  الذين  وال�صيا�صيني  الأعمال  رجال 
وكيل  اأمام  للمثول  ا�صتدعاءات  اإليهم 

اجلهورية.
اجلميع،  فوق  “العدالة  اأم�ش  رابحي  وقال 
والعدالة �صتتوىل بحث كل امللفات التي لها 

وقع �صلبي على القت�صاد.

 ويف رده على �صوؤال حول ا�صتدعاء اأويحيى 
املو�صوع  “اأترك  قال:   ، للتحقيق  ولوكال 
للعدالة التي لها ال�صلطة يف احلق والبت يف 
مثل هذه امللفات واأ�صاف: “اإىل حني ف�صل 
العدالة يف هذه امللفات، يجب علينا احرتام 
م�صاعر الأ�صخا�ش وعائالتهم ول تت�رسعوا 

يف احلكم عليهم انتظروا حتى الإدانة«.
ف.ن�صرين 

العدالة  بجبهة  القيادي  اعترب 
خالف  بن  خل�رس  والتنمية، 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  باأن 
التي  الوحيدة  املوؤ�ص�صة  هي 
احلراك  بداية  برهنت منذ 
لل�صعب  مرافقتها  ال�صعبي على 
من  اجلزائر  لإخراج  اجلزائري 

هاته الأزمة.
الذي  بالدور  خالف  بن  اأ�صاد 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  تلعبه 
بكل املبادرات لإخراج  املرحبة 
الأمة احلالية، معتربا  البالد من 
باأن اجلي�ش ك�صف عن موؤامرات 
والتزامها  البالد  ا�صتقرار  تهدد 
وتاأمني  اجلزائريني  دماء  بحقن 
تتبع  اإىل  اإ�صافة  م�صرياتهم، 
وحما�صبة  الف�صاد  ق�صايا 

املتورطني فيه.

جبهة  مبطالب  املتحدث  وذكر 
اأنها  يرى  التي  والتنمية  العدالة 
اجلي�ش  موؤ�ص�صة  ونظرة  تتوافق 
كل  مع  جتاوبها  اأبدت  التي 
جمددا  الأزمة،  حلل  املبادرات 
رئا�صية  هيئة  لت�صكيل  دعوته 
نظيفة  �صخ�صيات  من  متكونة 
مع ت�صكيل حكومة كفاءات لقيادة 

البالد.

القيادي  ك�صف  اأخرى،  جهة ّ من 
اأن  والتنمية  العدالة  جبهة  يف 
قوى التغيري لن�رسة خيار ال�صعب 
مبقر  اخلمي�ش  �صتجتمع  اليوم 
لتخاذ  والتنمية  العدالة  جبهة 
والتفاعل  املنا�صب  املوقف 
اليجابي مع املبادرة التي اأعلن 

عليها قائد الأركان قايد �صالح.
�إميان ل���س

�ملحلل �ل�صيا�صي علي ربيج...يف ح��ر »لل��صط«:

حترك العدالة العاجل ا�ستجابة ملطالب اجلي�س
ربيج  يف  علي  ال�صيا�صي  املحلل  اعترب 
ت�رسيح  »الو�صط«باأن  به  خ�ش  حوار 
اأن  حول  �صالح  قايد  الأركان  رئي�ش 
جلهات  �صمريها  باعت  داخلية  اأطراف 
حتمل حقدا دفينا للجزائر مل ياأت  من 
العدالة العاجل  باأن فتح  م�صريا  الفراغ، 
ا�صتجابة  الف�صاد  ق�صايا  لتحقيقا  يف 
ملطلب اجلي�ش، م�صددا  باأن »الأهم اأن 
وبال�صكل  ب�صفافية  امللفات  هذه  تعالج 
التي يطلبه احلراك من خالل ا�صرتجاع 
ذلك  يكون  اأن  ولي�ش  امل�صلوبة  الأموال 
م�صتبعدا  تطمينية«،  ر�صائل  عن  عبارة 
اإىل انتخابات رئا�صية بتاريخ 4  الذهاب 
جويلية املقبل، م�صريا باأن حتى  البيان 
على  اأكد  الت�صاورية ّ للقاءات  اخلتامي 

تاأجيل الرئا�صيات املقبلة.
 

�جلي�س �حتكم �إىل �لد�صت�ر 
وو�فق على تن�صيب بن �صالح 

رئي�صا للدولة، ما قر�ءتك لذلك؟

مهامها  موؤ�ص�صة  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
لي�صت  بالقانون،  حمددة  و�صالحيتها 
للجي�ش  احلالية  القيادة  رئا�صية،  هيئة 
اأن  الأ�صكال  من  �صكل  باأي  ترف�ش 
ال�صيا�صي بحكم  العمل  نف�صها يف  تقحم 
الو�صع  يف  لكن  التجارب،  من  العديد 
الطبقة  البالد يف ظل ف�صل  التي تعي�صه 
من  للخروج  مبادرة  اقرتاح  ال�صيا�صة يف 
م�صاعدة  تقدمي  اجلي�ش  يريد  الأزمة 
عقباه،  يحمد  مال  اإىل  النزلق  لتجنب 
الد�صتوري  للخيار  احتكامه  خالل  من 
اأن  يجب  ل  لالأزمة  احلل  باأن  وتاأكيده 
يخرج عن الإطار القانوين، ومن احللول 
التي اقرتحها اجلي�ش تفعيل املادة 102 
من الد�صتور والتي من خاللها مت حتقيق 
الرئي�ش  ا�صتقالة  وهو  املطالب  جوهر 
اأفرزت   102 املادة  �صحيح  ال�صابق، 

انتهى  تطبيقها  لكن  جديدة  و�صع  لنا 
الآن  امل�صكل  اأما  للرئي�ش،  بعد ا�صتقالة 
يكمن يف اأن بن �صالح �صخ�صية مرفو�صة 
ال�صيا�صية،  والطبقة  ال�صعب  طرف  من 
لذلك لبد من النتقال اإىل تفعيل املادة 
7 و8 التي توؤكد باأن ال�صعب هون مطلب 

ال�صلطة .
 

ما تعليقك على ت�صريحات 
قايد �صالح بخ�ص��س تقدميه 

�ل�صمانات �لكافية ملحا�صبة 
�لفا�صدين؟

ت�رسيحات قايد �صالح بخ�صو�ش تقدمي 
فتح  واإعادة  العدالة  جلهاز  �صمانات 
يف  ج�صدت  الف�صاد  ق�صايا  يف  حتقيق 
ملطلب  العدالة  ا�صتجابة  بعد  الواقع 
اجلي�ش، وقيامها بفتح ملفات على غرار 
واإحالة  كونيناف  والإخوة  ربراب  ملف 
الأم�ش ملف وزير الطاقة الأ�صبق �صكيب 
خليل على املحكمة العليا، لكن الأهم اأن 
وبال�صكل  ب�صفافية  امللفات  هذه  تعالج 
الذي يطلبه احلراك من خالل ا�صرتجاع 
ذلك  يكون  اأن  ولي�ش  امل�صلوبة  الأموال 

عبارة عن ر�صائل تطمينية.
 

قايد �صالح قال �لأم�س باأن �أطر�فا 
د�خلية باعت �صمريها جلهات 

حتمل حقد� دفينا على �جلز�ئر، ما 
قر�ءتك لذلك؟

اأطراف  باأن  الأركان  رئي�ش  ت�رسيح 
حتمل  جلهات  �صمريها  باعت  داخلية 
باأن  يجدر  اجلزائر،  على  دفينا  حقدا 
املوؤ�ص�صة الع�صكرية ل تتكلم من الفراغ، 
الأدلة  متلك  بانها  تاأكيدها  بعد  خا�صة 
لتغيري  حماولت  هناك  باأن  تثبت  التي 
�صد  التحري�ش  و  احلراك  منحى 

موؤ�ص�صة  فاجلي�ش  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة 
وا�صحة  مهام  توؤدي  قوية  د�صتورية 
مقارنة باملوؤ�ص�صات الأخرى كالربملان و 
الرئا�صة و الطبقة ال�صيا�صة التي ف�صلت 
يف الإ�صهام يف  مبادرة  تخرج البالد من 

الأمة احلالية .

بخ�ص��س �لنتخابات �لرئا�صية 
�ملزمع ّ�إجر�وؤها يف 4 ج�يلية 

�ملقبل، يف نظرك �ل��صع �ل�صيا�صي 
يف �جلز�ئر هل ي�صمح للذهاب �إىل 

�نتخابات نزيهة ونظيفة؟

رئا�صية  انتخابات  اإىل  الذهاب  ل ميكن 
البيان  حتى  املقبل،  جويلية   4 بتاريخ 
على  اأكد  الت�صاورية ّ للقاءات  اخلتامي 
تاأجيل الرئا�صيات املقبلة، لذلك ل اأظن 
باأنه �صيتم تنظيم انتخابات رئا�صية حتت 
ويف  �صعبيا  مرفو�صة  �صخ�صية  اإ�رساف 

ظل نف�ش القانون ونف�ش الهيئة.

�جلي�س دعا  �أي�صا �إىل تاأطري 
�حلر�ك، ما ردك على ذلك؟

تاأطري احلراك هناك اختالف  ل ميكن 
ال�صيا�صية،  النخب  بني  ووا�صح  عميق 
التاأطري  دعوات  لكل  راف�ش  فال�صارع 
العملية  الناحية  من  له،  ممثلني  وتعيني 
حتى لو يقبل احلراك متثيله من ال�صعب 
تعيني �صخ�صيات توافقية، خا�صة بعدما 
باإيديولوجيات  يتلون  احلراك  اأ�صبح 

�صيا�صية التي تريد الخرتاق .
 

�لعديد من �لنتقاد�ت وجهت 
للقاء�ت �لت�صاورية �لتي مت 
تنظيمها بق�صر �لأمم و�لتي 

�صجلت مقاطعة من قبل �أحز�ب 
�مل��لة و�ملعار�صة، ما تعقيبكم؟

اإليها  دعا  التي  الت�صاورية  اللقاءات 
والتي  واجلمعيات  الأحزاب  �صالح  بن 
مقاطعة  وعرفت  الأمم،  بق�رس  جرت 
وغياب  واملوالة  املعار�صة  اأحزاب 
وغياب  البارزة  الوطنية  ال�صخ�صيات 
هذه  على  الرئي�صي  امل�رسف  �صالح  بن 
امل�صاورات، و�صعت موؤ�ص�صة الرئا�صة يف 
حرج ،فهي ل ترقى  ل اأحزاب الفاعلة و 

بيانها اخلتامي لن يقدم ولن يوؤخر.
 

تقييمك لأد�ء �لطبقة �ل�صيا�صية 
يف �ملرحلة �حلالية ؟

يف  وف�صلها  ال�صيا�صية  الطبقة  جمود 
الو�صع،  تاأزمي  من  زاد  مببادرة  اخلروج 
اأمام  نف�صها  وجدت  املعار�صة  حتى 
خريطة  و�صع  يف  ف�صلت  الطرق  مفرتق 
قواها،  كل  وا�صتنفذت  موحدة  طريق 
فكل الأنظار الآن موجهة اإىل اجلي�ش يف 
ظل جمود الطبقة ال�صيا�صية وموؤ�ص�صات 

الدولة .
 

ما هي �ل�صيناري�هات �ملطروحة 
بعد �إقالة بلعيز وتعيني 

كمال فني�س رئي�صا للمجل�س 
�لد�صت�ري ؟

احلراك حقق مطلبا جزئيا بتنحية بلعيز 
تنحية  و  الد�صتوري،  جمل�ش  راأ�ش  على 
منه  مفروغ  اأمر  بو�صارب  الثانية  الباءة 
الأفالن  احلزب  داخل  له  يجري  ملا 
و�صيمتد ذلك اإىل الربملان واأتوقع �صحب 
له  ولي�ش  موقف  فالربملان  منه،  الثقة 
قريبة  بدوي  اإقالة  اأن  كما  ّتاأثري،  اأي 
فهو يقود حكومة ت�رسيف اأعمال تنتهي 

مهامها بعد تن�صيب رئي�ش جديد .
حاورته: �إميان ل���س  
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الأموال فقال  ا�سرتجاع   وفيما يخ�ص 
تن�ص  ل  ال�سارية  القوانني  اإن  زعالين 
عليها ب�سكل �رصيح، حيث تن�ص فقط 
داعيا  والغرامات،  العقوبات  على 
ا�سرتجاع  على  الرتكيز  اإىل  الق�ساة 
وحجز  ال�سعب،  يريده  مثلما  الأموال 
عدم  مع  ال�سخ�سية   احل�سابات 
لأن  القت�سادية  باجلوانب  امل�سا�ص 
ا�سرتجاع  يعيق  قد  ال�رصكات  غلق 
القرو�ص و�سدد ذات املتحدث على اأن 
خاللها  من  ميكن  الدولية  التفاقيات 
واإمنا  الأموال  ا�سرتجاع  فقط  لي�ص 
اإنابات  خالل  من  الأدلة  ا�سرتجاع 
فرن�سا  يف  امل�سوؤولني  تلزم  ق�سائية  
عليها  بالإجابة  واجنلرتا  و�سوي�رصا 
اجلزائر  بني  البنكي  ال�رص  اأن  ف�سال   ،
وفرن�سا مت رفعه وفقا للمذكرة املوقعة 

موؤخرا  بني البلدين.
اأن احلركة  املتحدث،  ذات  واعترب 

ومبا�رصتها  العدالة  ت�سهدها  التي 
وما  الف�ساد  ق�سايا  يف  التحقيقات 
اأعمال  رجال  اإحالة  من  اأعقبه 
نوع من   فيه  على احلب�ص املوؤقت 
ال�رصعة التي ل ميكن اأن ت�ستوعبها 
التعديالت  اأن  اإىل  م�سريا  العقول، 
 2016 يف  متت  التي  الد�ستورية 
احلب�ص  اإىل  اللجوء  اأن  على  ن�ست 
املوؤقت ل يكون اإل ا�ستثناء، وبوجه 

حب�ص  هو  الحتياطي  احلب�ص  عام 
قبل املحاكمة وقد يثبت فيما بعد 
فيه،   احلذر  وجب  لذلك  بريء  اأنه 
ا�ستدعاء  يتم  اأن  زعالين  وتوقع 
اآخرين  وم�سوؤولني  اأعمال  رجال 
ق�سايا  اأن  اإىل  بالنظر  للتحقيق 

الف�ساد كثرية ومت�سعبة.
زعالين  الربوفي�سور  وطماأن 
املواطنني باأنه مل يفت الأوان بعد 

ملحا�سبة كل املتورطني يف ق�سايا 
الف�ساد لأن جرائم الف�ساد ل ت�سقط 
قانون  اأن  من  بالرغم  بالتقادم 
الوقاية من الف�ساد ومكافحته ل�سنة 
�سعيفة  عقوبات  ت�سمن   ،2016
اإىل  اجلنايات  حّول  ،حيث  ن�سبيا 
الق�سوى  عقوبتها   ب�سيطة،  جنحة 
،با�ستثناء  �سنوات  ع�رص  اإىل  ت�سل 
القطاع  التي تخ�ص  الف�ساد  ق�سايا 
النقد  لقانون  لأنها خا�سعة  البنكي 
عقوبات  يت�سمن  الذي  والقر�ص 
قانون  املوؤبد  اإىل  ت�سل  خا�سة  
التي  العقوبات  كل  حمى  الف�ساد 
تتدرج  التي   119 املادة  يف  كانت 
الإعدام  اإىل  لت�سل  العقوبات  فيها 
الف�ساد  جرائم  خل�ص  اأنه  مو�سحا 
الإبقاء  من  بد  ل  وكان  جنحة  يف 
احلالت  يف  العقوبات  بع�ص  على 
اجلناية  اأن  اإىل  واأ�سار   ، اخلطرية 
وامنا  فقط  املدة  طول  يف  لي�ص 
تكون  وقد  املرتتبة  العقوبات  يف 

�سيا�سية.

 دعت النقابة الوطنية مل�ستخدمي الإدارة 
العمومية، اإىل اإ�رصاب وطني يومي 29و30 
قطاعات  جميع  ي�سمل  اجلاري  اأفريل 
ت�سامنا  الوطن  عرب  العمومية  الوظيفة 
مع احلراك و�سّددت النقابة على �رصورة 
“ال�ستجابة الفورية ملطالب ال�سعب دون 
اأو تاأجيل. واأكدت النقابة عزمها  ت�سويف 
الت�سال بالأحزاب ال�سيا�سية و اجلمعيات 
و ال�سخ�سيات الوطنية و جميع الفاعلني، 
تعي�سها  التي  لالأزمة  اقرتاح حلول  بهدف 
ال�ست�سارات  هذه  باأن  م�سرية  البالد، 
املرحلة  لهذه  ت�سور  اإيجاد  على  �ستعمل 
الرئا�سية  النتخابات  موعد  ت�سبق  التي 
جويلية  الرابع  يف  تنظيمها  املزمع 

من  ال�سناباب،  املقبل. كما حّذر 
كل  عرب  بعيدا  يذهب  قد  الذي  الت�سعيد 
والقانونية  امل�رصوعة  ال�سليمة  الطرق 
دعت  ال�سعب و  مطالب  حتقيق  �سبيل  يف 
الأمة  “وحدة  ال�سناباب اإىل احلفاظ على 
وترابها وعدم قبول اأي تدخل اأجنبي مهما 
كان نوعه و من اأي طرف كان”، وحذرت 
مما يحاك �سد الأمة من مناورات بهدف 
خلق الفرقة و ت�ستيت ال�سفوف”، موؤكدة 
اخلالفات  اأنواع  كل  نبذ  �رصورة  على 
و  ال�سعبي.  احلراك  مطالب  لتحقيق 
بالإعالم  املكلف  الوطني  الأمني  اأو�سح 
جريدة  مع  ات�سال  يف  جياليل  حمراين 
ابتداء  �ست�رصع  النقابة  باأن   ، الو�سط 

بجميع  الت�سال  يف  املقبل  الأ�سبوع  من 
موالة  املعتمدة  ال�سيا�سية  الأحزاب 
ال�سخ�سيات  واجلمعيات  ومعار�سة 
م�رصوع  بلورة  اجل  من  الوطنية، 
ل  املجالت  جميع  ي�سمل  اقرتاحات 
حلول  لإيجاد  ال�سيا�سي  املجال  �سيما 
لالزمة الراهنة حفاظا على وحدة الوطن 
و اأ�ساف ان النقابة ارتاأت تاأجيل املطالب 
الجتماعية و املهنية ، حيث اعتربت ان 
لتحقيق  اجلميع  �سرب  تتطلب  املرحلة 
رفع  �سيما  ل  امل�رصوعة،  املطالب 
انخفا�سا  عرفت  التي  ال�رصائية  القدرة 
الن�سال  النقابة مبوا�سلة  رهيبا وتعهدت 
قانون  باإلغاء  يتعلق  فيما  ال�سلمي خا�سة 

القوانني  كل  و  العمل  وقانون  التقاعد 
باملجحفة.  و�سفتها  التي  الجتماعية 
ومن جهته اعترب الأمني الوطني املكلف 
بالتكوين بالنقابة العيا�سي ابن امليلي اأن 
اإيجاد  على  �ستعمل  ال�ست�سارات  هذه 
يطبعها  التي  احلالية  للمرحلة  ت�سور 
احلراك ال�سعبي، والذي �سيدخل اأ�سبوعه 
اإىل  وهذا  املقبل،  اجلمعة  يوم  العا�رص 
غاية موعد النتخابات الرئا�سية املزمع 
تنظيمها يف الرابع جويلية املقبل، موؤكدا 
اأن هذه املبادرة �ستعمل اأي�سا على ايجاد 
احلياة  تطبع  التي  احلالت  لكل  ت�سور 

ال�سيا�سية للجزائر
ف.ن�سرين

كونيناف  الأعمال  رجال  اإيداع  مت 
مثولهم  بعد  احلب�ص  رهن  اأم�ص،  �سباح 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  الثالثاء  م�ساء 
باجلزائر  احممد  �سيدي  حمكمة  لدى 
العا�سمة لال�ستماع اإىل اأقوالهم يف اإطار 
ق�سايا ف�ساد. يف ت�رصيح لل�سحافة اأكد 

�رصيف  الأ�ستاذ  الدفاع  حمامي  اأحد 
كونيناف  الإخوة  اإيداع  »مت  اأنه  �رصيف 
اإطارات  ثمانية  مثل  احلب�ص«.كما  رهن 
هذه  اإطار  يف  ال�سناعة  وزارة  من 

الق�سية.
»عدم  تهم  الأعمال  لرجال  نُ�سبت  قد  و 

الوفاء باللتزامات التعاقدية عند اجناز 
نفوذ  ا�ستغالل  وكذا  عمومية  م�ساريع 
على  للح�سول  العموميني  املوظفني 
عن  وامتيازات  عقارات  وحتويل  مزايا 

مق�سدها الإمتيازي«.
بعد توقيفهم يوم الثنني من قبل عنا�رص 

لأقوال  ال�ستماع  مت  الوطني  الدرك 
رجال الأعمال كونيناف من قبل ف�سيلة 
الأبحاث التي توا�سل حتقيقاتها الأولية 
الذين  الأعمال  رجال  من  العديد  حول 
الوطني  الرتاب  بع�سهم من مغادرة  ُمنع 

لال�ستباه يف تورطهم يف ق�سايا ف�ساد.

 ك�سفت م�سادر مطلعة من وزارة الطاقة، 
اإنهاء مهام الرئي�ص املدير العام  اأن قرار 
ولد  املوؤمن  عبد  �سوناطراك  ملجمع 
اأ�سباب لها �سلة  قدور، كان منتظرا لعدة 
بتورطه يف تاأجيج الحتقان املحلي بعدد 
من وليات جنوب البالد ب�سبب ت�رصيحاته 
تهم  يف  تورطه  عن  ناهيك  ال�ستفزازية 
�رصعية  غري  امتيازات  مبنح  �سلة  لها 

لكونيناف .
فاإن  اجلهات،  نف�ص  به  اأفادت  وح�سبما 
العام ملجمع  املدير  الرئي�ص  مهام  اإنهاء 
يف  قدور  ولد  املوؤمن  عبد  �سوناطراك 
به  الذي متر  الظرف احل�سا�ص  مثل هذا 

لها �سلة  اجلزائر راجع لرتباطه مبلفات 
رهن  اأخوته  رفقة  املوجود  بكونيناف 
تورطه  عن  ناهيك  الحتياطي،  احلب�ص 
يف منح اإذن بحفر 200 بئر للغاز ال�سخري 
 �سد  �سارخ  حتدي  يف  �سالح،  بعني 
عا�سمة  عرفتها  التي  ال�سعبية  النتفا�سة 
القليلة  ال�سنوات  خالل  التيديكلت 

املا�سية.
ت�ساءل  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
اأ�سباب  عن   ب�سوناطراك  م�سوؤولني 
اقالة الرئي�ص املدير العام ل�سوناطراك 
دون  باملنبع،  الإنتاج  مبدير  وتعوي�سه 
القانونية،  امل�ساءلت  اأمام  تقدميه 

التوظيف  ب�سبهات  تعلق  ما  خا�سة 
م�سبوهة  �سفقات  اإبرام  املبا�رص، 
اجلزائر  ثروات  على  الأجنبي  والتخابر 
فقد  ثانية  جهة   من   . واجلزائريني 
وجمعويون  حقوقيون  ن�سطاء  طالب 
بجنوب البالد الكبري يف ت�رصيح لهم مع 
حتقيق  فتح  ب�رصورة  »الو�سط«،  يومية 
اأمني واداري معمق مع الرئي�ص املدير 
املوؤمن  عبد  ل�سوناطراك  ال�سابق  العام 
ولد قدور وذلك على خلفية ت�رصيحاته 
ال�ستفزازية �سد اطارات اأبناء املنطقة 
باأبناء  مقارنة  بالتكوين  طالبهم  الذين 
على  منه  وا�سحة  اإ�سارة  يف   ، ال�سمال 

خارج  من  لعمال  املبا�رص  التوظيف  اأن 
اأن  رغم  عادي  اأمر  النفطية  الوليات 
وتعليمات  تو�سيات  مع  يتنافى  ذلك 
التوظيف  اأولية  ملنح  الرامية  احلكومة 
لفائدة اأبناء اجلنوب بتطبيق مبداأ ح�سب 
لتفادي  املتاحة   والمكانات  الأولويات 
الحتقان املحلي غري امل�سبوق .  حيث 
تبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بك�سف 
العدالة  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  امل�ستور 
املبا�رصة  قبل  ا�ستقالليتها  ا�سرتجعت 
الف�ساد  الفعلية  واجلادة يف فتح ملفات 
املتورط فيها م�سوؤولني ورجال اأعمال .
�أحمد باحلاج  

خبري حقوق �لإن�سان عبد �ملجيد زعالين:

�ت�سالت مع خمتلف �لفاعلني حلل �لأزمة

بعد مثولهم �أمام وكيل �جلمهورية

�إنهاء مهام �لرئي�س �ملدير �لعام ل�سوناطر�ك 

ف.ن�سرين

 جرائم حتويل الأموال اإىل اخلارج 
ل تــــــ�ســـــقط بالــــــتقادم 

اإ�سراب وطني ل�سناباب يومي 29و30 اأفريل

اإيداع رجال الأعمال كونيناف رهن احلب�س

ولد قدور متهم باإ�سدار اإذن حلفر 200 بئر للغاز ال�سخري

قالت �إنه ل يجب �أن تكون حملة ظرفية

حركة جمتمع ال�سلم تثمن 
حملة مالحقة الف�ساد

حترير �لعد�لة بف�سل �سمانات �جلي�س

رجال الع�سابة يت�ساقطون
�أن كونيناف وربر�ب   ·     من كان ي�سدق 

وحد�د ي�سبحون من نزلء �حلر��س

باحرتام  ال�سلم  جمتمع  حركة   طالبت 
وجت�سيد الإرادة ال�سعبية الراف�سة للوجوه 
املح�سوبة على العهد البوتفليقي ل �سيما 
النتقالية بالإ�سافة  املرحلة  اإدارة  يف 
ال�سل�ص  الدميقراطي  النتقال  اإىل �سمان 
املتفاو�ص عليه املبني على روح التوافق 

الوطني.
و جاء يف بيان احلركة بعد اجتماع مكتبها 
�سابط  باأن  تاأكيد احلركة  التنفيذي 
اثنان احرتام  اأمران  وخطابها  مواقفها 
وجت�سيد الإرادة ال�سعبية الراف�سة للوجوه 
املح�سوبة على العهد البوتفليقي ل �سيما 
النتقالية و�سمان  املرحلة  اإدارة  يف 
ال�سل�ص املتفاو�ص  الدميقراطي  النتقال 

عليه املبني على روح التوافق الوطني.
كما ثمنت احلركة ، حملة مالحقة الف�ساد 
الكبرية  الروؤو�ص  ت�سم  التي  واملف�سدين، 
وت�سكلت  الوطنية  الرثوة  نهبت  التي 
والن�ساط  املال  على  م�سيطرة  كاأقلية 
بيان  واأو�سح  وحديثا  قدميا  القت�سادي، 
�سيطروا  املف�سدين  هوؤلء  اأن  للحركة، 
قدميا  القت�سادي،  والن�ساط  املال  على 
وا�ستغالل  عظيمة  بامتيازات  وحديثا 
اأن  �رصورة  على  حم�ص،  واأكدت  النفوذ 
يكون ملف الف�ساد و�سيلة لتعطيل مطالب 
التغيري  اأ�سا�سها  التي  ال�سعبي،  احلراك 

يجب  اأنه”ل  البيان،  واأ�ساف  ال�سامل 
ظرفية  الف�ساد  مكافحة  حملة  تكون  اأن 
اأنف�سهم  الفا�سدين  اإىل تربئة  بعديا  توؤدي 
اخلليفة  ملفات  مع  وقع  ما  على  م�ستدلة 
�سدد  و  ال�رصيع  والطريق  و�سوناطراك 
و  ا�ستمرار  �سمان  على  امل�سدر  ذات 
فاعلية و عدالة مكافحة الف�ساد من خالل 
ذات  و  ،�رصعية  �سيدة  موؤ�س�سات  اإقامة 
تخ�س�سية،  حكومة  و  برملانية  م�سداقية 
و  حتميها  ،واإعالمية  مدنية  ق�سائية 
اأخرى  جهة  من  ال�سعبية  الإرادة  تقيمها 
العواقب  عن خماوفها،من  عربت احلركة 
الوخيمة خليبة الأمل اجلماهريية،يف حالة 
الواقع،  الأمر  �سيا�سة  فر�ص  التعنت على 
وال�ستمرار يف عدم ال�ستجابة،ملطالبه ال
معقولة،والب�سيطة،والعقالنية موؤكدة باأن 
عودة ال�سعب،اإىل حالة الإحباط،والنكفاء 
على الذات،والبتعاد،عن الهتمام،بال�ساأن 
احلراك  عليها،قبل  كان  العام،التي 
القريب  املدى  على  ال�سعب �ستكون 
ا�ستقرار  واملتو�سط،خطرية،على 
البلد،ومانعة لتطويره،وازدهاره كما دعت 
ال�سعبي  احلراك  ا�ستمرار  اىل  احلركة 
واأكدت على �سلميته و حمايته مما يبعده 

عن اأهدافه امل�سرتكة .
ف.ن�سرين 

تت�سارع الأحداث هذه الأيام يف اجلزائر 
، بعد امل�ستجدات يف ال�ساحة الوطنية ، 
ل�سيما من خالل مكافحة الف�ساد وفتح 
نهب  يف  املتورطني  من  الكثري  ملفات 
العام ، مهما كان حجمهم ، وهي الأ�سياء 
قبل  من  اجلزائريون  ي�سهدها  مل  التي 
العدالة  اأمام  املاثلة  الأوزان  ثقل  نظري 

و التي تدخلت ال�سجن .
اأفراد عائلة كوننياف  اأن  يتوقع  من كان 
وعلى راأ�سها ر�سا كونيناف هذا الأخري 
اأحد  من  قريب  وقت  اىل  كان  الذي 
م�سريي اجلزائر ، بل و ح�سب م�سادرنا 
هو من قام بتنحية الوزير الأول ال�سابق 
من  العديد  و   ، تبون  املجيد  عبد 

ال�سخ�سيات الكبرية يف الدولة .
هو  احلا�سلة  التغيريات  بني  من  فكان 
 ، احلرا�ص  �سجن  كونينياف  دخول 
ي�سكلون  العائلة  هذه  اأفراد  كان  بعدما 
�سخ�ص  اأي  ي�ستطيع  ول   ، موازية  دولة 
حتى ذكر هذا ال�سم، واملثال عن ذلك 
راأ�ص  على  من  تنحيته  متت  تبون  اأن 
احلكومة مبجرد اأن ذكر ا�سم كونينياف 
الذي دائما ف�سل الظل وكان من م�سريي 
البالد يف املرحلة ال�سابقة ، وحتى علي 
حداد الذي كان عليه البهرجة الإعالمية 
، مل يكن ي�سكل اأي وزن اأمام كونيناف .

الفريق  راأ�سها  وعلى  اجلي�ص  �سمانات 
العدالة حرك  �سالح جلهاز  قايد  اأحمد 
من  العديد  حول  الراكدة  املياه  فعال 
الأدراج �سواءا  امللفات و املحبو�سة يف 
بتواطوؤ �سابق ، ومتتع املتورطني بحماية 
رجل  يوجه  اأن  يتوقع  كان  فما   ، ما 
حتيط  كان  الذي  حداد  علي  الأعمال 
به بهرجة �سخمة و القنوات التلفزيونية 

وكذلك   ، احلرا�ص  نزلء  اأحد  ي�سبح  اأن 
الأعمال  رجل  ي�سبح  اأن  يتوقع  كان  من 
الكبري ي�سعد ربراب هو الآخر من نزلء 
احلرا�ص ، و الأكرب من ذلك اأفراد عائلة 
كونيناف الذي كانوا ي�سريون اجلزائر مع 

�سقيق الرئي�ص ال�سعيد بوتفليقة .
الأمر مل يتوقف اإىل هذا احلد حيث مت 
اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  ا�ستدعاء 
البنك  حمافظ  وكذلك  العدالة  اإىل 
حممد  املالية  ووزير  ال�سابق  املركزي 
طرف  من  ر�سميا  اإبالغهما  بعد  لوكال 
اإعادة  ياأتي هذا مع  و   . الوطني  الدرك 
فتح ملف �سكيب خالل ، وملف الطريق 
ال�سيار باملحكمة العليا ، وهي امللفات 
بالقت�ساد  اأ�رصت  التي  ال�سخمة 
كان  امللفات  من  وغريها   ، اجلزائري 
اآخرها ا�ستدعاء وكيل اجلمهورية لرجل 
اأعمال كبري وهو حمي الدين طحكوت .
قايد  اأحمد  والفريق  اجلي�ص  تعهدات 
اأن  يوؤكد   ، للعدالة  بال�سمانات  �سالح 
جهاز العدالة مثل باقي القطاعات كانت 
و  ال�سيا�سية  للمافيا  رهيب  �سغط  حتت 
التي كانت ت�سري  العميقة  الدولة  لوبيات 
النتيجة  ، وها هي  امللفات على هواها 
من  ب�سمانات  العدالة  حتررت  اأن  بعد 
ا�ستجابة  تاأتي  كلها  والتي   ، اجلي�ص 
من  الويل  ذاق  �سعب   ، ال�سعب  ملطالب 

رموز النظام ال�سابق .
من  العديد  حما�سبة  عمليات  ورافق 
املتورطني يف الف�ساد ال�سخم ، تغيريات 
و  احل�سا�سة  املنا�سب  من  العديد  يف 
التي ل �سك اأنها مرتبطة بهذه الع�سابة ، 

ولها ولء للقوى غري الد�ستورية .
ع�سام بوربيع

قال �خلبري �لدويل يف جمال حقوق �لن�سان، �لربوفي�سور عبد �ملجيد زعالين، �إن جر�ئم حتويل �لأمو�ل �إىل �خلارج ل ت�سقط 
بالتقادم يف �لقانون �جلز�ئري و�لتفاقيات �لدولية تتيح ��سرتجاعها . ودعا �خلبري �لدويل يف جمال حقوق �لإن�سان خالل 

��ست�سافته على �لقناة �لإذ�عية �لأوىل �إىل �لتعامل مع ق�سايا �لف�ساد �ملطروحة على �لعد�لة بهدوء لتفادي �لنعكا�سات �لتي قد 
توؤثر على �سري بع�س �ل�سركات �لقت�سادية وقد حتول دون ��سرتجاع �لقرو�س �ملمنوحة. و�أو�سح ذ�ت �ملتحدث �أنه يف حالت جنح 
�ختال�س �لأمو�ل �لتقادم يتنا�سب طرديا مع مدة �لعقوبة فاإذ� كانت مدة �لعقوبة 10 �سنو�ت فالق�سية ل ت�سقط بالتقادم �إىل بعد 10 
�سنو�ت، �أما يف حالة ف�ساد �مل�سوؤولني مثال بحجم �لوزر�ء فالق�سايا ل ت�سقط بالتقادم �إىل بعد 20 �سنة وفق قانون مكافحة �لف�ساد.
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بعد �أن ��ستعملها رجال �أعمال 
�أ�سرفو� على رئا�سة هذه �لفرق

الدرك يحقق يف ح�سابات 
فرق ريا�سية ا�ستعملت 
لتهريب روؤو�س الأموال

معمقة  حتقيقات  الوطني   الدرك  م�صالح  با�رشت   
خمتلف  يف  النا�صطة  ريا�صية  نوادي  عدة  ت�صيري  يف 
اأعمال حم�صوبني  والتي ي�رشف عليها رجال  الأق�صام 
على  وذلك  اجلزائري،  بالغرب  الأف�صيو  على 
خلفية  ال�صتباه  يف ا�صتعمال  ح�صابات هذه الفرق يف 
تهريب روؤو�س الأموال ونقلها اإىل اخلارج  حتت غطاء  
عربية  مناف�صات  يف   وامل�صاركة  والتكوين  التدريب 

وافريقية ودولية.
فاإنه  التحقيق  هذا وح�صب م�صدر ر�صمي مقرب من 
ا�صتعمالها  مت  القدم   لكرة  كروية  فرق   05 يوجد  
رجال  قبل   من  الأموال  روؤو�س  لتهريب  كو�صيلة  
رجال  هناك  اأن  كما  ت�صيريها،  على  اأعمال اأ�رشفوا 
اأعمال  تلقوا قرو�صا باملاليري وحولوها لت�صيري فرق 
ريا�صية وذلك من اأجل الت�صرت على ن�صاطهم امل�صبوه 
من جهة  واإبعاد ال�رشائب على راأ�س املال من ناحية 
الأموال اإىل  خارج  روؤو�س  نقل  وت�صهيل عملية  اأخرى 
حمافظي  اإىل  اللجوء  ودون  ذكية،  بطريقة  الوطن 
للفريق فقط،   ي�صتعمل  امل�صوؤول املايل  بل  البنوك، 
م�صري  هو  الذي  بال�رشف  الأمر  و�صاية  حتت  وذلك 
الفريق والراأ�س املدبر ول يتم اكت�صاف الأمر بحكم  
مهمته  الدولة  قبل  من  املعني  املايل  املحا�صب  اأن 
وجهتها،  حتديد  دون  فقط  امل�صتغلة  الأموال  تربير 
اجلزائري  بالغرب  فرق   03 الآن  حلد  وتوجد  هذا 
العالقة   �صبهة  �صمن  بالو�صط  عمالقني  وفريقني 

املبا�رشة بهذا الن�صاط امل�صبوه .
حممد بن تر�ر

يف عمليتني نوعيتني مل�سالح 
�أمن �سيدي بلعبا�س

الإطاحة بـ08 عنا�سر 
وحجز 7.5كلغ كيف 

و1824 قر�س مهلو�س

 متكنت  عنا�رش ال�رشطة الق�صائية باأمن ولية �صيدي 
متكونتني  اأ�رشار  و�صع  حد  ملجموعتي  من  بلعبا�س 
من 08 اأ�صخا�س  اأعمارهم بني 28 و 55 �صنة  خمت�صة 
يف ترويج الأقرا�س املهلو�صة واملخدرات وحجز 7.5 
كلغ من املخدرات و 1824 قر�س مهلو�س من خمتلف 
تعترب  �صنتيم  مليون   62 حجز  عن  ناهيك  الأنواع، 
الأوىل التي  الق�صية  ال�صموم.  لهذه  ترويج  كعائدات 
�صيدي  املخدرات لولية  مكافحة  فرقة  عاجلتها 
بلعبا�س والتي متت على اإثر ا�صتغالل معلومات تفيد 
بوجود جمموعة اأ�صخا�س يقومون برتويج املخدرات 
مبدينة �صيدي بلعبا�س و�صواحيها، حيث مت على اإثرها 
حجز 7.5 كلغ من الكيف املعالج وتوقيف 05 اأ�صخا�س 
اأعمارهم بني 28 و 55 �صنة. كما مت حجز مبالغ مالية 
فاقت 22 مليون �صنتيم تعترب من عائدات ترويج هذه 
عنا�رش  عاجلها   التي  الثانية  ،اأما  الق�صية  ال�صموم 
الأمن احل�رشي الأول  بناء على معلومات تفيد بوجود 
�صخ�س يقوم برتويج الأقرا�س املهلو�صة بحي القرابة 
على  معمق  حتقيق  بفتح  امل�صلحة  لتبا�رش  ال�صعبي، 
الق�صية ، حيث  للك�صف عن مالب�صات  ال�رشعة  جناح 
مت على اإثرها حجز 1824 قر�س مهلو�س من خمتلف 
اأ�صخا�س   03 اإثرها   توقيف  على  مت  كما   ، الأنواع 

وحجز 40 مليون �صنتيم من عائدات ترويجها .
حممد بن تر�ر 

بلدية  خزينة  اأمينة  وك�صفت 
املالية  لوزارة  التابعة  وهران 
البي�صاء  بعني  املقابر  عمال  اأن 
دوري  ب�صكل  اأجورهم  �صب  يتم 
ومنتظم واملعلومات التي تتناثر 
هنا وهناك بخ�صو�س حرمانهم 
اأ�صهر   3 من  لأزيد  رواتبهم  من 
وهي  اإطالقا  �صحيحة  غري 
بع�س  يطلقها  اإ�صاعات  جمرد 
دينية  منا�صبة  كل  ع�صية  الأفراد 
ل�صتعطاف املح�صنني وذوي الرب 

والإح�صان.
الأرقام  بلغة  املتحدثة  وبّينت 
عن امليزانية التي ت�صخها اأمانة 
خزينة بلدية وهران لعمال مقربة 
�صخ  ثم  فمثال  البي�صاء،  عني 
�صنتيم  مليون   500 بقيمة  �صيولة 
املا�صي،  مار�س   11 بتاريخ 
 10 بتاريخ  �صنتيم  مليار  ومبلغ 
وبتاريخ  ال�صنة،  ذات  من  مار�س 

ال�صنة  من  نوفمرب  من  الرابع 
معترب  مبلغ  �صخ  مت  املا�صية 
املالية،  ال�صيولة  توفر  ح�صب 
وبتاريخ 8جانفي من نف�س ال�صنة 
�صخها  مت  التي  الأموال  قدرت 
ب  املقابر  موؤ�ص�صة  ح�صاب  يف 
واأو�صحت  �صنتيم،  مليون   350
العجز  بالرغم من  اأنه  املتحدثة 
منه  تعاين  الذي  الرهيب  املايل 
بلدية وهران فاإننا كقائمني على 
ونحر�س  نعمل  املالية  اخلزينة 
العمال  األف  اأجور  �صب  على 
على  و�صنعمل  املحدد  وقتها  يف 
لدور  املالية  املخ�ص�صات  �صب 
»حتى  متتالني  ل�صهريني  العجزة 
املقيمني  واأمهاتنا  اآباوؤنا  يتمكنا 
ال�صهر  �صيام  من  الدور  هذه  يف 
بكرامة ومتكينهم من اقتناء ك�صوة 
العيد والفرح وال�رشور مثل بقية 

اأقرانهم«، على حد تعبريها.
املرتتبة  الديون  وبخ�صو�س 
جراء  وهران  بلدية  عاتق  على 
املالية  الإ�صرتاكات  �صب  عدم 

املتعلقة  الإجتماعي  لل�صمان 
حددها  والتي  البلدية  بعمال 
وهران  »كنا�س«  �صندوق  مدير 
اعتربت  �صنتيم،  مليار   23 ب 
اأمينة خزينة بلدية وهران املبلغ 
ودعت  فيه  واملبالغ  بامل�صخم 
م�صوؤول ال�صندوق الولئي للعمال 
والقيام  معها  للتوا�صل  الأجراء 
للو�صول  ودرا�صة  عمل  بجل�صة 
جميع  تر�صي  ناجعة  حللول 

الأطراف.
اأو�صحت  مت�صل  �صياق  ويف 
اأنها قامت بتخ�صي�س  املتحدثة 
كميزانية  �صنتيم  مليار  مبلغ 
الإجتماعية  للخدمات  خم�ص�صة 
مت  والتي  وهران،  بلدية  لعمال 
بتاريخ  النقابة  بح�صاب  �صبها 
�صكل  يف  املا�صي  فيفري   11
للح�صاب  وو�صلت  يدي«  »�س 
ال�صهر،  ذات  من   14 بتاريخ 
ونوهت اأنها مل ترف�س تخ�صي�س 
الإجتماعية  للخدمات  ميزانية 
واإمنا طالبت من 6 من النقابيني 

بتو�صيح  ملكتبها  تنقلوا  الذين 
اخلا�س  والأدبي  املايل  التقرير 
الإجتماعية  اخلدمات  مبيزانية 
ال�صفافية  لتحقيق  وذلك  فقط 
البعد  كل  والإبتعاد  وامل�صداقية 

عن �صبهة تبديد املال العام.
وهران  بلدية  اأن  بالذكر  جدير 
على  القليلة  البلديات  من  تعد 
امل�صتوى الوطني التي مل متنحها 
اجلماعات  و  الداخلية  وزارتي 
ووزارة  الإقليم  تهيئة  و  املحلية 
الأ�رشة،  �صوؤون  و  الت�صامن 
بقفة  خا�صة  مالية  اإعانات  اأية 
مدرجة  كونها  وذلك  رم�صان 
الغنية من خالل  البلديات  �صمن 
تعد  التي  ومداخيلها  مواردها 
تعاين  ذلك  رغم  لكن  باملاليري 
عجزا ماليا رهيبا لتواجد اأطراف 
ديون  حت�صيل  عدم  على  تعمل 
البلدية ومواردها من املمتلكات 
الباري�صية  الأ�صواق  و  الوقفية 
على  امل�صافة  القيمة  و�رشائب 

املوؤ�ص�صات وال�صكات اخلا�صة .

 �أحمد بن عطية

التابع  ال�صالطنة  دوار  �صكان  ي�صتكي  
من  بوهران  تليالت  واد  لدائرة  اإداريا 
م�صاكل متفرقة، تقف حجر عرثة اأمام 
حتقيق التنمية املحلية بهذا »الدوار«، 
على  البدائية  مالمح  تكت�صيه  الذي 
خلفية انعدام املرافق ال�رشورية، يف  
التهيئة  وغياب  الطرقات  اإهرتاء  ظل 
موازين  قلب  الذي  الأمر  احل�رشية  

ال�صكان .
  ناهيك عن م�صكل النقل خا�صة فيما 
يوؤرق  الذي  اجلامعي  بالنقل  يتعلق 
الطلبة اجلامعيني الذين يكابدون يوميا 
اأزمة نقل خانقة، حيث تبقى �صيارات 
الكلوند�صتان«   « ال�رشعية  غري  النقل 

اإنعدام  ظل  يف  الوحيد  متنف�صهم 
حافالت النقل باملنطقة التي ل تزال 
من  ت�صتفيد  ومل  الطريق،  مهد  يف 
م�صاريع تنموية كربى على غرار بلدية 

واد تليالت وبوفاطي�س وطفراوي.
�صكان  خمتلف  يعاين  اأخرى  جهة  من 
ال�صكن  اإنعدام  من  ال�صالطنة«   « قرية 
البناءات  طغيان  ظل  يف  الالئق 
العي�س  مرافق  واإنعدام  الق�صديرية 
الكرمي، حيث ل يزال »الدوار« يف اأول 
املفرغات  اإنت�صار  مع  التنمية  بوادر 
التي  الطرقات  واإهرتاء  العمومية 
»الدوار«  يحّول  مما  الأتربة،  تك�صوها 
العكرة،  املياه  من  وبرك  اأوحال   اإىل 

غياب  من  ال�صكان  معاناة  عن  ناهيك 
تواجد  منطلق  من  ال�صحية  التغطية 
وحيدة  عالج  بقاعة  واحد  ممر�س 
مما  الليلية  بالفرتة  يناوب  ل  والذي 
اإىل  ي�صطرون  الذين  ال�صكان  يوؤرق 
اأو  تليالت  واد  اإىل  مر�صاهم  حتويل 
وهران، ويف ظل ندرة النقل باملنطقة 
يجربون على التنقل عن طريق �صيارات 
ي�صتنزف  الذي  الأمر  »الكلوند�صتان« 
�صيارة  �صاحب  يقلهم  حيث  جيوبهم، 
دج   1000 اإىل   500 من  الكلوند�صتان 
م�صت�صفى  اإىل  بالتنقل  الأمر  تعلق  اإذا 

وهران اجلامعي.
 من جهة اأخرى يبقى �صباب »الدوار« 

فر�س  اإنعدام  ظل  يف  تامة  عزلة  يف 
ال�صغل باملنطقة، باملوازاة مع اإنعدام 
الرتفيه،  وو�صائل  ال�رشورية  املرافق 
ودور ال�صباب واملرافق الثقافية الأمر 
الذي  يدفع ال�صباب العاطل عن العمل 
اإىل الإنحراف اأو اإخرتاق عامل ال�رشقة 
�صكان  يخ�صاه  ما  وهو  والإعتداءات، 
»الدوار »الذي تقل به التغطية الأمنية 
ما   وهو  العمومية،  الإنارة  غياب  مع 
يزيد  من حجم معاناة ال�صكان الذين  
ينا�صدون اجلهات امل�صوؤولة  ب�رشورة 
التهمي�س   قاع  من  لإنت�صالهم  التدخل 

والعزلة .
 �أحمد ب

التجارة  مديرية  م�صالح  جندت 
ملراقبة  خا�صة،   فرقة  بوهران 
الأ�صواق املحلية والك�صف عن اأجهزة 
ال�صتاء  مو�صم  بداية  منذ  التدفئة 
هذه  املديرية  الفارط، وخ�ص�صت 
حمالت  وتفتي�س  ملراقبة  الفرقة 
منعا  الكهرومنزلية  الأجهزة  بيع 
قدمية  تدفئة  واأجهزة  �صلع  لرتويج 
مقابل  ترويجها  يتم  والتي  مقلدة  اأو 

اأكرب  لإ�صتقطاب  زهيدة  مالية  مبالغ 
اأن  حني  يف  الزبائن،  من  ممكن  عدد 
ت�صببت يف  واأن  و�صبق  نتائجها وخيمة 
ال�صنوات  خالل  عديدة  اأرواح  اإزهاق 
العالمات  وتعد  املا�صية.  القليلة 
املقلدة غالبيتها م�صنعة بدولة ال�صني 
قبل  من  ترويجها  ويتم  ال�صعبية،  
على  تتوفر  اأن  دون  حمليني  �صما�رشة 
الت�رشبات  اأدنى مقومات احلماية من 

فقد  الأرقام  بلغة  و  املدينة.  لغاز 
حميط  من  م�صوؤول  م�صدر  ك�صف 
لـ  بوهران  املدنية  احلماية  مديرية 
الإختناق  حالت  عدد  اأن  »الو�صط«، 
املدينة  غاز  ت�رشبات  ب�صبب  والوفاة 
حالة   32 فاق  الكربون،   اأك�صيد  وثان 
غاز  ب�صبب  حالة   21 بينها  من  وفاة 
البحث  التقليدية يف  الطرق  و  البوتان 
كاملجمر«  الربد  عز  يف  احلرارة  عن 

 « ». ال�صنة اجلارية  و غريه منذ بداية 
املدنية  احلماية  م�صالح  ودعت  هذا 
احلذر  توخي  �رشورة  اإىل  املواطنني 
عند التعامل مع اأجهزة التدفئة و ترك 
واخلرباء،  للمخت�صني  تن�صيبها  مهمة 
مع �رشورة و�صع منافذ للتهوية داخل 
املنازل لكي يتم ت�رشيب الغاز خارجا 

يف حال وجود ت�رشب لغاز املدينة. 
�أحمد بن عطية

طالبو� بتوفري �ل�سكن و�لتغطية �ل�سحية بو�دي تليالت 

حملة تفتي�س من قبل فرقة خا�سة ملديرية �لتجارة

�سكان »دوار ال�سالطنة« يعي�سون اجلحيم ب�سبب العزلة والتهمي�س

اأجهزة تدفئة مغ�سو�سة تت�سبب يف م�سرع 32 �سحية 

�أمينة خزينة بلدية وهر�ن تنفي عدم حت�سيل رو�تب عمال �ملقابر:

نقوم ب�سب رواتب اآلف العمال بالرغم من العجز املايل   
  .    طالبت 6 نقابيني بالتقرير �ملايل و�لأدبي 

ل�سرف  مليار �سنتيم للخدمات �لإجتماعية
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نفت �أم�س، �أمينة خزينة بلدية وهر�ن قرومي �سعدية عزيزة 
يف ت�سريح لـ«�لو�سط« ت�سجيل �أي تاأخر يف �سب رو�تب عمال 

بلدية وهر�ن مبختلف رتبهم من عمال مو�سميني ومتعاقدين 
ومر�سمني و�إد�ريني ومنتخبني، و�أو�سحت �ملتحدثة يف معر�س 

حديثها �أنها تعمل على ت�سوية رو�تب �لعمال و�حلالت 
�ل�سثنائية بالن�سبة لد�ر �لعجزة �لتابعة مل�سالح بلدية 

وهر�ن بكل �ل�سبل كاأولوية حتى لو ��ستدعى ذلك تاأجيل �سخ 
�مل�ستحقات �ملالية للموؤ�س�سات �ملقاولتية معتربة �أن �أجور 

�لعمال خط �أحمر ول ميكن �مل�سا�س به �إطالقا.



وعرائ�ض  �شكاوى  طالبت 
40عامال  رفعها  احتجاجية 
على  امل�شاعدة  جهاز  اإطار  يف 
ينت�شبون  بورقلة  املهني  الإدماج 
اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  من  لعدد 
وزير  اإىل  والعمومية  القت�شادية 
العام  واملدير  والت�شغيل،  العمل 
كانت  للت�شغيل،  الوطنية  للوكالة 
»الو�شط«  يومية  حت�شلت  قد 
على ن�شخة منها ب�رضورة التدخل 
يف  الإ�رضاع  اأجل  من  ال�شخ�شي 
العالقة  ال�شهرية  مرتباتهم  �شب 
ملا يزيد عن �شتة اأ�شهر، وح�شبما 
بعد  اأنه  ال�شكاوى  نف�ض  به  اأفادت 
الحتجاج لدى مديرية الت�شغيل مت 
يف  تقني  ذلك  �شبب  باأن  اإبالغهم 
الربنامج واأن هناك عمال خمتفني 
يف الربنامج ولكن حلد ال�شاعة مل 

جتد ان�شغالتهم اأذانا �شاغية.
اأو�شحت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
نف�ض ال�شكاوى اأن مديرية الت�شغيل 
اأر�شلت  قد  كانت  ورقلة،  بولية 
اإىل  ال�شتف�شارات  طلبات  عديد 
الوكالة الوطنية للت�شغيل باجلزائر 
القائم  امل�شكل  حللحلة  العا�شمة 
تاأكيد  رغم  جدوى،  دون  لكن 

تقني  ال�شبب  باأن  الو�شايا  عديد 
اعترب  حيث  الربنامج،  يف  حم�ض 
املع�شلة  من  املت�رضرون  العمال 
املربر  غري  بالتماطل  امل�شتمرة 
من طرف الوكالة الوطنية للت�شغيل 
من  حقيقية  اإرادة  غياب  ظل  يف 
طرف ذات امل�شالح حلل امل�شكل 

القائم .
من جهة ثانية فقد ذهب امل�شتكون 

اأكدوا  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
دون  اأي�شا  التقني حال  اخللل  باأن 
والدماج  التمهني  عقود  اإ�شدار 
مو�شوع  اأخرى، ويف  ل�شنة  املهني 
مت�شل فقد اأكد اأكرث من متحدث 
الوطنية  الوكالة  اأن  املو�شوع  يف 
وكفاءات  اإطارات  متلك  للت�شغيل 
التقني  امل�شكل  حل  على  قادرة 
�شاعات  ب�شعة  يف  الربنامج  يف 

البريوقراطية  مظاهر  تف�شي  لكن 
حالت دون ذلك .

ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
على  الت�شغيل  ملف  م�شوؤويل 
لزاما  يبقى  املركزي  امل�شتوى 
املجتمع  من  اله�شة  الفئة  على 
املحلي من ذوي الدخل املحدود 
معاي�شة الو�شع املزري لأجل غري 

م�شمى .

ماي   01 الربيدي  املركز  يعي�ض 
الت�شيب  من  حالة  ورقلة،  ببلدية 
ب�شبب  والالمبالة  والهمال 
لالأر�شية،  الكارثية  الو�شعية 
املربر  غري  التاأخر  عن  ناهيك 
لأعوان ال�شبابيك يف النطالق يف 
طوابري  عنه  اأجنر  ما  وهو  العمل 

ب�رضية غري منتهية .
الربيدي  املركز  مرتادي  نا�شد 
01 ماي ببلدية ورقلة، يف ت�رضيح 
املدير   ،« يومية«الو�شط  مع  لهم 
التدخل  ب�رضورة  للربيد  الولئي 
لو�شع  والعاجل  ال�شخ�شي 
والهمال  الت�شيب  حلالة  حد 
ثمنها  يدفع  التي  والالمبالة، 
غري  اأو  مبا�رضة  بطريقة  الزبون 
عن  العمال  تاأخر  ب�شبب  مبا�رضة 
اللتحاق بال�شبابيك وما ينجر عن 
ذلك من �شلبيات كالكتظاظ اأمام 
ال�شبابيك ، ناهيك عن التعطل يف 
بع�ض الأحيان ل�شبكة النظام، وهو 
وتعليمات  تو�شيات  مع  يتنافى  ما 

العالم   وتكنولوجيا  الربيد  وزيرة 
والال�شلكية   ال�شلكية  والت�شالت 
قطاع  م�شوؤويل  جميع  تلزم  التي 
توفري  على  بال�شهر  الربيد 
ت�شمح  التي  املالئمة   الظروف 
لزبائن القطاع من باحل�شول على 
اإذا  خا�شة  امل�شتوى  يف  خدمات 
املذكور  الربيد  مركز  اأن   علمنا 
ب�شبب  رهيبا  �شغطا  �شيعرف 
وذلك  للمواطنني  الكبري  التوافد 
تزامنا مع بدء العد التنازيل حللول 
عيد   ، املبارك  رم�شان  �شهر 

الفطر والعطلة ال�شيفية .
ويف مو�شوع مت�شل فقد اأكد عدد 
من املهتمني بقطاع بريد اجلزائر 
بورقلة ، اأن معظم  مراكز الربيد ل 
وقع ف�شائح من  تعي�ض على  تزال 
العيار الثقيل ، متثلت يف اختال�ض 
كلفها  ما  وهو  عمومية  اأموال 
الدخول يف نق�ض فادح يف ال�شيولة 

املالية .
�أحمد باحلاج

والفواكه  اخل�رض  اأ�شعار  ت�شهد 
اإرتفاعا جنونيا، دفع  اأدرار  بولية 
بال�شاأن  مهتمة  حملية  بجمعيات 
بتفعيل  الو�شايا  التجاري ملطالبة 
ج�شع  لردع  الرقابية  الأدوات 
من  الع�رضات  اأعرب   . التجار 
ال�شمالية  اأدرار  بلديات  مواطني 
عا�شمة  غرار  على  واجلنوبية 
الولية، اأوقروت ،  �رضوين، رقان، 
خمتار،  باجي  برج  و  تيميمون 
جريدة  مع  لهم  ت�رضيحات  يف 
»الو�شط » عن جام غ�شبهم الكبري 
لأ�شعار  ال�شاروخي  الرتفاع  ، من 
�شعر  بلغ  حيث  والفواكه،  اخل�رض 
الكيلوغرام الواحد من البطاط 90 
دج ، فيما و�شل �شعر الب�شل عتبة 
والبارد  احلار  الفلفل  اأما   ، 70دج 
فقد  ل�شالطة  ا�شافة  واجلزر 
و�شل حلدود 140 دج ، وبخ�شو�ض 
حمدثينا  ح�شب  ف�شعرها  الفواكه 
 ، املت�شوق  جيب  يحرق  اأ�شبح 
بعدما بلغ �شعر الكيلوغرام الواحد 
 450 التفاح  و  550دج  املوز  من 
دفع  الو�شع  هذا  اأن  حيث   ، دج 
بقطاع  مهتمة  حملية  بجمعيات 
التجارة لفتح نافذة �شغرية لتهام 

وحتميلهم  بالتجزئة  البيع  جتار 
مل�شوؤولية الوقوف خلف امل�شاربة 
ال�شتهالكية  باملواد  والحتكار 
ذات  يف  مطالبة   ، التلف  �رضيعة 
ال�شياق بتفعيل الدور املنوط  بفرق 
التفتي�ض واملراقبة وقمع الغ�ض و 
للمناف�شة  امل�شادة  املناف�شة 
اأ�شموه  ما  لردع  التجارة  مبديرية 
بدورهم  الذي  التجار  بج�شع 
الأ�شعار  يف  الكبري  الرتفاع  برروا 
اجلملة  ب�شوق  املماثل  لالإرتفاع 
منتخبون  اأكد  فقد  جهتهم  من    .
حمليون باملجل�ض ال�شعبي الولئي 
مع  حديثهم  معر�ض  يف  باأدرار 
و  اخل�رض  اأ�شعار  ارتفاع  اأن  معنا 
جديد   من  احلديث  يعيد  الفواكه 
ال�شخمة  الأموال  م�شري  حول 
يف  الفالحون  منها  ا�شتفاد  التي 
�شنوات  الفالحي  الدعم  اإطار 
مل  والتي   2004 و   2003 و   2002
ول  املعنية  لل�شلطات  تلم�شها 
املواطن الب�شيط املوجود ح�شب 
ممثلي ال�شعب  بني مطرقة ارتفاع 
تدين  و�شندان  املعي�شي  امل�شتوى 

القدرة ال�رضائية .
�صالح، ب

يعي�ش زهاء 40 عامال  يف �إطار عقود �لتمهني و�لإدماج �ملهني على وقع �صفيح �صاخن ب�صبب �لتاأخر 
غري �ملربر يف ت�صديد م�صتحقاتهم ملدة جتاوزت �ل�صتة �أ�صهر، حيث �أرجعت مديرية �لت�صغيل �ل�صبب 

خللل  تقني يف �لربنامج ح�صب �صكوى �ملت�صررين من �مل�صكل �لقائم .

فيما ت�صبب �مل�صكل �لقائم يف منعهم من جتديد عقود �لتمهني و�لإدماج

�أحمد باحلاج 

خلل تقني يحرم 40 عامل �إدماج من �أجورهم لـ 06 �أ�شهر بورقلة 
•      �تهامات مبا�صرة للوكالة �لوطنية للت�صغيل بالتقاع�ش

النا�شطة  لكرة  ورقلة  اأندية  ت�شكو 
مبختلف الأق�شام من �شائقة مالية 
املنح،  �شب  تاأخر  ب�شبب  خانقة، 
روؤ�شاء  طالب  فقد  ذلك  مع  موازاة 
ب�رضورة  الهاوية  الريا�شية  الأندية 
الإنارة يف  ادراج  اإعادة  ال�رضاع يف 
القاعة  وتهيئة  الريا�شي  املركب 
الريا�شي   باملركب  املوجودة  
غرف  و�شيانة  ورقلة  فرباير   24
من  عدد  وجه    . املالب�ض  تغيري 
الهاوية  الريا�شية  الأندية  روؤ�شاء 
ال�شباب  مدير  اإىل  مرا�شلة  بورقلة، 
�شتحونة،  بوبكر  بورقلة  والريا�شة 
»الو�شط«،  يومية  ت�شلمت  قد  كانت 
التدخل  اأجل  من  منها،  ن�شخة 

تق�شيم  اجراءات  يف  النظر  لعادة 
النوادي  ذات  �شددت  حيث  املنح، 
اإىل  بالولية  الهاوية  الريا�شية 
لت�رضيع  الالزمة  الجراءات  اتخاذ 
عملية تق�شيم املنح املذكورة على 
النوادي الريا�شية يف اأقرب الآجال 
وهذا من اأجل ا�شتغاللها يف ت�شديد 
الديون التي ارهقت النوادي وتعيق 
الريا�شية  للموا�شم  حت�شرياتهم 
اإطار امل�شاعي  ، وذلك يف  القادمة 
حركية  لبعث  لل�شلطات  احلثيثة 
م�شتوى  على  الريا�شي  الن�شاط 
لالأهداف،  وجت�شيدا  ورقلة  ولية 
حيث ت�شبب امل�شكل القائم يف كرثة 
املرتاكمة  الديون  و  الأعباء  وثقل 

�شواء  اجلهات  كل  من  الأندية  على 
الريا�شيني  املمونني،  طرف  من 
ثانية  جهة  من   . الرابطات  وحتى 
فقد �شددت مرا�شلة اأخرى لالأندية 
الريا�شية الهاوية بعا�شمة الواحات 
، ب�رضورة تدخل الرجل الأول على 
بورقلة  والريا�شة  ال�شباب  قطاع 
الإ�رضاع  اأجل  من  �شتحونة  بوبكر 
املركب  يف  النارة  م�شكل  حل  يف 
القاعة  وتهيئة  ورقلة  الريا�شي 
 24 الريا�شي  باملركب  املوجودة 
التم�شك  مع  ورقلة،  ببلدية  فرباير 
تغيري  غرف  �شيانة  مبطلب 
ت�شجيع  اأجل  من  وذلك  املالب�ض، 
املواهب الريا�شية الواعدة والرقي 

مبنظومة الريا�شة »كرة القدم »على 
م�شتوى  الولية . ويف مو�شوع مت�شل 
والريا�شة  ال�شباب  مدير  اأكد  فقد 
ت�رضيح  يف  �شتحونة  بوبكر  بورقلة 
عن  »الو�شط«  يومية  مع  له  �شابق 
الوزارة  بتو�شيات  م�شاحله  التزام 
املعنية وتوجيهات وايل ولية ورقلة 
لفتح  الرامية  جالوي  القادر  عبد 
قنوات احلوار مع الأ�رضة الريا�شية 
للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
لن�شغالتهم  وال�شتماع  ال�رضقي 
بتطبيق  بها   التكفل  خلف  وال�شعي 
والمكانات  الأولويات  ح�شب  مبداأ 

املتاحة .
�أحمد باحلاج

و�صط مطالب بتوفري �لإنارة مبلعب 24 فرب�ير و�صيانة غرف تغيري �ملالب�ش 

م�صالح �لدرك �لوطني بجنوب �لبالد 

�أندية كرة �لقدم بورقلة ت�شكو من �ل�شائقة �ملالية وتطالب ب�شب �لإعانة 

توقيف و�عتقال 15 رعية �إفريقيا بتهمة �لإقامة غري �ل�شرعية 

و�صعية كارثية لالأر�صية وتاأخر غري 
مربر لأعو�ن �ل�صبابيك يف �لعمل 

جمعيات حملية طالبت بتفعيل �لأدو�ت 
�لرقابية لردع ج�صع �لتجار 

مركز بريد 01 ماي ببلدية ورقلة 
بعيد عن �أعني �لرقابة 

�رتفاع جنوين لأ�شعار  
�خل�شر و�لفو�كه باأدر�ر 
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اجلاري  الأ�شبوع  خالل  متكنت 
يف  املتخ�ش�شة  الأمن  م�شالح 
و  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
بقيادة  ال�رضعية   غري  الهجرة 
جنوب  بوليات  الوطني  الدرك 
البالد الكبري من توقيف واعتقال 
يحملون  اإفريقيا  رعية   15
بتهمة القامة  جن�شيات خمتلفة 

غري ال�رضعية بالرتاب الوطني .
»الو�شط«من  يومية  علمت 
الأمن  فرق  اأن   ، مطلعة  م�شادر 
املتخ�ش�شة يف مكافحة الهجرة 
الدرك  مب�شالح  ال�رضعية  غري 
 ، مترنا�شت  بوليات  الوطني 
متكنت  قد  كانت  والوادي  اأدرار 
رعية   15 واعتقال  توقيف  من 

جن�شيات  يحملون  اإفريقيا 
 ، النيجر  مايل  لدول  خمتلفة 
ليتم  والغابون  الكامريون   ، ت�شاد 
املعنية  للم�شلحة  اقتيادهم 
الجراءات  ا�شتكمال  وبعد 
حتويلهم  مت  معهم  القانونية 
ح�شب  كل  اجلمهورية  لوكالء 
ادانة  اأين مت   ، اخت�شا�شه  اقليم 

موقوفة  �شجنا  ب�شنة  اجلميع 
النفاذ مع تغرمي كل واحد منهم 
قبل   ، جزائري  دينار  األف   48 بـ 
ا�شتكمال اجراءات ترحيلهم من 
القامة  بتهمة  الوطني  الرتاب 
ال�رضعية ح�شب املعلومات  غري 

املتاحة .
�أحمد باحلاج  



بلدة العزيزية باتت حتت ال�سيطرة 
طرابل�س  حكومة  لقوات  التامة 
اأبوابها  املتاجر  فتحت  حيث 
اجلي�س  وبداأ  القتال  من  اأيام  بعد 
مع  املتحالف  الليبي،  الوطني 
ليبيا،  �رشق  يف  مناف�سة  حكومة 
نحو  قبل  العا�سمة  على  هجوما 
برغم  اأخفق  لكنه  اأ�سابيع.  ثالثة 
الأ�سبوع  يف  العنيفة  املعارك 
الدفاعات  ك�رش  يف  املا�سي 
القليلة  الأيام  جنوبي املدينة ويف 
املوؤيدة  القوات  دفعت  املا�سية، 
اجلي�س  قوات  طرابل�س  حلكومة 
بع�س  يف  للرتاجع  الليبي  الوطني 
اإن  قالوا  �سكان  لكن  املناطق. 
بع�س  يف  م�ستعرا  يزال  ل  القتال 
الثالثاء  يوم  اجلنوبية  ال�سواحي 
فيما �سمع دوي الق�سف على مدى 
طرابل�س  و�سط  يف  حتى  اليوم 
�ساهد  العزيزية  من  اجلنوب  واإىل 
قرى  يف  تنقل  رويرتز  من  فريق 
العديد  الهرية  اإىل  الطريق  على 
التابعة  املحرتقة  ال�سيارات  من 
على  قتلى  وخم�سة  حفرت  لقوات 
ملا  ال�سحفيون  واقرتب  الأقل 
من  تقريبا  كيلومرتا   25 اإىل  ي�سل 
املتقدمة  حفرت  قاعدة  غريان، 
لكن  طرابل�س  على  هجومه  يف 
ا�ستعادة  ال�سعب  من  يكون  قد 
لأنها  نظرا  البلدة  على  ال�سيطرة 
تقع يف اجلبال بعد الهرية. وجل�س 
الليبي  الوطني  �سجني من اجلي�س 
بدا عليه التعب على ظهر �ساحنة 
خفيفة. وا�ستولت القوات املوالية 
دبابتني  على  اأي�سا  لطرابل�س 
اإحداهما حلقت  �سوفيتية  �سناعة 

بها اأ�رشار ج�سيمة.
املتحدة  لالأمم  اإح�ساءات  وتقول 
مدنيا   21 بينهم  �سخ�سا   264 اإن 
اأبريل  من  اخلام�س  منذ  قتلوا 

 69 بينهم   1266 واأ�سيب  ني�سان 
مدين  األف   32 نحو  وفر  مدنيا. 
اأمنا  اأكرث  مناطق  اإىل  بيوتهم  من 
ع�سكري  تطور  اأحدث  وميثل 
لتن�سيب  حفرت  خلطط  انتكا�سة 
يخفف  وقد  للبالد  حاكما  نف�سه 
انق�سمت  خطري  و�سع  حدة  من 
التي  الأجنبية  احلكومات  حوله 
اأن  غري  ليبيا.  يف  م�سالح  لها 
 . ثابت  غري  يزال  ل  اجلبهة  خط 
و�سبق اأن اكت�سب الطرفان وخ�رشا 
حتى  اأو  اأيام  غ�سون  يف  اأرا�سي 
�ساعات. واإذا جرت الدعوة لوقف 
الأمم  طالبت  مثلما  النار  اإطالق 
الوطني  اجلي�س  فاإن  املتحدة، 
م�سيطرا  ذلك  رغم  �سيظل  الليبي 

على م�ساحة كبرية من الأر�س.
منذ  الفو�سى  من  ليبيا  وتعاين 
�سقوط معمر القذايف يف عام 2011 
اأحدث  ويهدد  غربي،  تدخل  بعد 
اإمدادات  بعرقلة  للعنف  تفجر 

ال�سلطة  يف  فراغ  وحدوث  النفط 
املت�سددون  ي�ستغله  اأن  ميكن 
نقطة  اأي�سا  وليبيا  الإ�سالميون. 
للمهاجرين  الرئي�سية  النطالق 
اإىل  للو�سول  ال�ساعني  اأفريقيا  من 
اأوروبا عرب البحر املتو�سط، وهذا 
الحتاد  لدول  كبري  قلق  مبعث 
الأوروبي. وقالت املنظمة الدولية 
املتحدة  لالأمم  التابعة  للهجرة 
عن  وردت  تقارير  اإن  الثالثاء  يوم 
خطرية  بجروح  مهاجرين  اإ�سابة 
مبن�ساأة  ع�سوائي  نار  اإطالق  يف 
بن  ق�رش  منطقة  يف  احتجاز 
غ�سري التي �سهدت قتال منذ بدء 
تذكر  ومل  العا�سمة.  على  الهجوم 
وقالت  التفا�سيل.  من  املزيد 
نحو  اإن  بيان  يف  املتحدة  الأمم 
3600 مهاجر ل يزالون حما�رشين 
خط  قرب  احتجاز  مراكز  يف 

املواجهة.

�إعالن

م�ساعر  ”تزداد  بيان  واأ�سافت يف 
تلك،  الحتجاز  مراكز  يف  الياأ�س 
احلرا�س  اأن  عن  تقارير  و�سط 
ويرتكون  مواقعهم  عن  يتخلون 
بالداخل“.  حما�رشين  النا�س 
وذكرت تقارير اأن من�ساأة يف غريان 

بدون مياه لل�رشب منذ اأيام.
ودعا زعماء اأفارقة، بينهم الرئي�س 
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رشي 
”وقف  اإىل  حفرت  يدعم  الذي 
�رشوط  وبدون  فورا  النار  اإطالق 
يف ليبيا“. ورف�ست طرابل�س وقف 
ان�سحاب  دون  من  النار  اإطالق 
اأن  وبدا  الليبي.  الوطني  اجلي�س 
البيان يوؤيد اجلي�س الوطني الليبي، 
لإنهاء  بحاجة  اجلي�س  اإن  قال  اإذ 
موقف  وهو  الف�سائل“  ”فو�سى 
الوطني  اجلي�س  يتخذه  ما  كثريا 

الليبي.

قال مر��سلون �إن �لقو�ت �ملوؤيدة للحكومة �لليبية �ملعرتف بها دوليا دفعت �لقو�ت �ملو�لية 
للقائد �لع�سكري خليفة حفرت قائد قو�ت �سرق ليبيا )�جلي�ش �لوطني �لليبي( للخلف �أكرث من 

60 كيلومرت� �إىل �جلنوب �لغربي من �لعا�سمة طر�بل�ش.

جنوبي طر�بل�ش

 

م٫�ش

قوات احلكومة الليبية تدفع قوات حفرت للرتاجع 
فل�سطني �ملحتلة

هكذا متول �سوي�سرا منظمات مناه�سة ل"ا�سرائيل"

تفجري منزل ال�سهيد عمر اأبو ليلى.. 
احلجارة! من  "اإ�سرائيل" تنتقم 

�سريالنكا تك�سف تفا�سيل جديدة 
عن املتورطني يف التفجريات

قوات كبرية من الحتالل اقتحمت 
كان  �سلفيت،  غرب  الزاوية  بلدة 
الفدائي  ال�سهيد  منزل  الهدف 
اأبو ليلى )19 عاًما(، لتدمريه  عمر 
�ساعات   7 قاطنيه،  وت�رشيد 
من  "اإ�رشائيل"  انتقام  ا�ستغرق 
احلجارة يف الزاوية غرب �سلفيت؛ 
حيث دمرت منزل ال�سهيد اأبو ليلى 
واأجهزتها  "اإ�رشائيل"  اأذاق  الذي 
عند  الأوىل  مرتني؛  الهزمية  طعم 
قتل  فريدة  نوعية  عملية  تنفيذه 
فيها م�ستوطنان يف منت�سف مار�س 
الأنظار  عن  وتخفى  املن�رشم، 
مع  ا�ستباكه  عند  والثانية  اأيام،   3
ت�سليم  راف�سا  اهلل  برام  قواتها 

نف�سه، ورحل اإىل اهلل �سهيًدا.
وتنكيل  �سديدة،  مواجهات 
مغادرة  على  واإجبارهم  بالأهايل، 
املنزل  تفجري  اإبان  منازلهم، 
اإ�رشار  يف  الهائلة،  باملتفجرات 
بذوي  للتنكيل  "اإ�رشائيل"  من 

ال�سهيد عمر وجريانه.
�سهدوا  الذين  املواطنني  اأحد 
عملية التفجري يقول: اإن 50 عائلة 
عملية  جراء  العراء  يف  ت�رشدت 
�سلطات  نفذتها  التي  التفجري 

الحتالل.
نعيم  الزاوية  بلدية  رئي�س  وو�سف 
من  البلدة  اقتحام  عملية  �سقري، 

املنزل،  وهدم  الحتالل  قوات 
ترويع  اإىل  م�سريا  بالهمجية، 
اجلنود للمواطنني الآمنني والعزل، 
املحلي  املجتمع  اأن  موؤكدا 
عائلة  منزل  بناء  باإعادة  �سيبا�رش 
عمر  ال�سهيد  والدة  اأما  ليلى  اأبو 
معتزة،  �ساخمة،  كانت  ليلى  اأبو 
منها  تنل  مل  عزيزة،  قوية، 
"اإ�رشائيل"،  واإرهاب  متفجرات 
قبل  �سهيًدا  ابنها  زفت  التي  فهي 
"احلمد هلل رب  تقول:  قرابة �سهر 
هدم  عالية،  املعنوية  العاملني، 
لعمر"اأما  بالن�سبة  اإ�سي  ول  البيت 
ال�سامد،  كاجلبل  فكانت  جدته، 
لروح  تهتف  ت�ستكن،  ومل  تهن،  مل 
اهلل  عمر  يا  روح  وتقول:  عمر، 
قاهر  عمر  تتابع:  عليك،  ير�سى 
"اإ�رشائيل" يف حياته وبعد مماته.

واأعدمت قوات الحتالل عمر اأبو 
ع�رش  التا�سع  يف  عاما(   19( ليلى 
قدمي  منزل  يف  املا�سي  اآذار  من 
بعد  اهلل،  رام  �سمال  عبوين  ببلدة 
واحتجزت  اأيام،  لثالثة  مطاردته 
جثمانه، وذلك بزعم تنفيذه عملية 
طعن اأ�سفرت عن مقتل م�ستوطنني 
اثنني واإ�سابة اآخرين بجروح قرب 

م�ستوطنة "اأرئيل".

ال�رشيالنكية  ال�سلطات  ك�سفت 
معلومات جديدة عن املتورطني يف 
تفجريات كنائ�س وفنادق العا�سمة 
اأ�سفرت  التي  و�سواحيها  كولومبو 
عن مقتل وجرح املئات، بالتزامن 
مع عمليات التفتي�س التي يجريها 
اأم�س  ال�سلطات  وقالت  الأمن 
ك�سفت  التحريات  اإن  الأربعاء، 
وجود 9 انتحاريني نفذوا هجمات 
التعرف على هويات 8  الأحد، مت 
منهم، ومن بني النتحاريني اإمراأة، 
النتحاريني  اأحد  اأن  اإىل  اإ�سافة 

در�س يف اأ�سرتاليا وبريطانيا.
زعيم  قال  التحقيقات،  �سياق  ويف 
اإن  كرييال،  لك�سمان  الربملان 
 60 من  اأكرث  اأوقفت  ال�سلطات 
خلفية  على  التحقيق  قيد  �سخ�سا 
توقعات  مع  الدامية،  التفجريات 
امل�ستبه  املوقفني  عدد  بارتفاع 
�سخ�س   100 من  اأكرث  اإىل  بهم 
التي  التفتي�س  لعمليات  ووفقا 

جتريها قوات الأمن يف جميع اأنحاء 
بعد،  عن  ال�رشطة  فجرت  البالد، 
داخل  نا�سفة  عبوة  الأربعاء،  اليوم 
دراجة نارية مفخخة كانت مركونة 
بالقرب من �سالة �سينما "�سافوي" 
دون  من  كولومبو،  العا�سمة  يف 
قامت  اأن  بعد  اإ�سابات  اأي  وقوع 
املكان  حول  اأمني  طوق  بفر�س 
وعلى ما يبدو فاإن العبوة النا�سفة 
الأحد  يوم  لتنفجر  جمهزة  كانت 
اليوم.   اكت�سافها  ومت  املا�سي، 
هذا وارتفع عدد �سحايا هجمات 
دموية يف  الأكرث  تعد  التي  الأحد، 
تاريخ جنوب اآ�سيا، اإىل 359 قتيال، 
خمتلفة،  جن�سيات  من   39 بينهم 
وفقا  اآخرين،   500 نحو  واإ�سابة 
اأفادت به م�سادر يف ال�رشطة  ملا 
واأعلن تنظيم داع�س م�سوؤوليته عن 
من  نفذت  اإنها  وقال  التفجريات، 

قبل �سبعة مهاجمني.

باأن  "ا�رشائيلية"  �سحيفة  زعمت 
ابرمت  ال�سوي�رشية  احلكومة 
منظمات  لتمويل  اتفاقيات 
فل�سطينية و"ا�رشائيلية" خالل العام 
املا�سي لل�رشوع باإجراءات قانونية 

تهدف اإىل الإ�رشار باإ�رشائيل.
يقل  ل  الذي  التمويل،  حتويل  ومت 
عن مليوين دولر، قبل عام من قبل 
اإىل  ال�سوي�رشية،  اخلارجية  وزارة 
بدورها  التي  اهلل،  رام  يف  ممثلتها 
املنظمات  من  عدد  اإىل  نقلته 

الإ�رشائيلية والفل�سطينية.
وقالت �سحيفة "ي�رشائيل هيوم" انها 
ح�سلت عقود موقعة لعام 2018 بني 
الوفد ال�سوي�رشي يف رام اهلل ت�سعة 
للفل�سطينيني،  موؤيدة  منظمات 
�سيتم  ان�سطة  العقود  وتت�سمن 

تنفيذها وت�سمل �سل�سلة من التدابري 
التي تهدف اإىل اإيذاء "اإ�رشائيل" يف 
ال�ساحة الدولية، مثل "اإن�ساء ملفات 
وجمع  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 
واإجراء مقابالت  �سهادات ميدانية 
الأن�سطة  ل�سحايا جرائم احلرب". 
ال�سوي�رشيون  ميولها  التي  الأخرى 
القرارات  تعطيل  اىل  تهدف 
منازل  بهدم  اخلا�سة  الإ�رشائيلية 
املواطنني. كذلك هناك ن�ساط اآخر 
ال�سوي�رشية ،  �ستخ�س�سه امليزانية 
ح�سد  اأجل  من  الإذاعي  البث  وهو 
الدعم للمجتمع البدوي الذي يواجه 
التفاقيات  تت�سمن  كما  الرتحيل"، 
ذلك  يف  مبا  اإ�سافية،  اأن�سطة 
يف  وامل�ساركة  الأ�رشى،  م�ساعدة 
املظاهرات الأ�سبوعية التي تطالب 

ذكرت  جهتها  من  عنهم.  بالإفراج 
"�سوي�رشا  اأن  ال�سوي�رشية  ال�سفارة 
ل ت�سارك يف اأي ن�ساط يهدف اإىل 
واأن  "اإ�رشائيل"،  بدولة  الإ�رشار 
مزدهرة  عالقة  تطور  �سوي�رشا 
من  العديد  يف  اإ�رشائيل  مع 

من   54 للمادة  ووفًقا  املجالت." 
 ، ال�سوي�رشي  الحتادي  الد�ستور 
حترتم احلكومة ال�سوي�رشية حقوق 
وكذلك  والدميقراطية  الإن�سان 
التعاي�س ال�سلمي لل�سعوب يف جميع 

اأنحاء العامل.
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قوة االبتكار:

ملاذا هيمنت �سركات التكنولوجيا 
الكربى على االقت�ساد العاملي؟

اأ�شفرت الثورة التكنولوجية الرقمية عن خلق اقت�شادات جديدة، تغريت 
فيها اأ�شاليب وطرق ممار�شة االأعمال. فقد متكنت �شركات التكنولوجيا 

العمالقة من ت�شدر امل�شهد االقت�شادي العاملي من خالل ما حققته من اأرباح 
طائلة وزيادة قيمتها ال�شوقية اإىل م�شتويات اأ�شبحت تتعدى معه ميزانيات 

بع�س الدول. وهو االأمر الذي اأدى اإىل العديد من االختالالت يف امل�شهد 
االقت�شادي العاملي من هيمنة تلك ال�شركات اأمام تراجع نفوذ ال�شركات 

ال�شناعية الكربى، وقد و�شع ذلك قواعد جديدة لل�شوق، وغريرّ توقعات 
العمالء. ويتناول التحليل احلايل اأهم موؤ�شرات الهيمنة االقت�شادية ل�شركات 
التكنولوجيا العمالقة، هذا اإىل جانب حماولة ح�شر االأ�شباب التي �شاهمت يف 

ت�شدرها للم�شهد، وتداعيات ذلك على االقت�شاد العاملي.

�شارة عبدالعزيز �شامل/مركز امل�شتقبل 
للدرا�شات و االأبحاث املتقدمة

�شدارة املنتديات العاملية:

التكنولوجيا  �رشكات  هيمنة  ت�صاعدت 
العمالقة على املحادثات التي جتري يف 
ومنها  العاملية،  االقت�صادية  املنتديات 
االقت�صادي«  بطر�صربج  »�صان  منتدى 
الذي ُعقد يف الفرتة من 24 مايو اإىل 26 
مايو 2018، حيث اختار منظمو الربنامج 
وهي:  للنقا�ش،  اأ�صا�صية  مو�صوعات   4
التغريات،  ع�رش  يف  العاملي  االقت�صاد 
النمو،  اإمكانيات  ا�صتخدام  ورو�صيا: 
وراأ�ش  القيادة،  اأجل  من  وتكنولوجيات 

املال الب�رشي يف االقت�صاد الرقمي.
وركز ق�صم »رو�صيا: ا�صتخدام اإمكانيات 
التي  الرئي�صية  التحديات  على  النمو« 
واآليات  الرو�صي،  االقت�صاد  يواجهها 
ال�صعود الرو�صي اإىل املراكز القيادية يف 
العامليني،  والطاقة  التكنولوجيا  جمايل 
من  »تكنولوجيات  ق�صم  تناول  فيما 
اال�صطناعي  الذكاء  تاأثري  القيادة«  اأجل 

والبلوك ت�صني على االقت�صاد العاملي.
وخالل املنتدى اتفقت �رشكة االت�صاالت 
 )Rostelecom( احلكومية  الرو�صية 
اإن�صاء  على  العمالقة  نوكيا  �رشكة  مع 
حلول  الإيجاد  يهدف  م�صرتك  م�رشوع 
كما  االإبداعية،  االقت�صاد  لتكنولوجيات 
وقعت �رشكة �صام�صوجن مذكرة تفاهم مع 
الكربى  التجزئة  متاجر  �صال�صل  بع�ش 
يف رو�صيا بهدف اإدخال التكنولوجيا يف 
االتفاق  التجزئة، كما مت  جمال �صناعة 
على اإن�صاء �صندوق اأ�صهم رو�صي خا�ش 
لدعم  والتكنولوجيا  لالبتكار  م�صرتك 
والهندية  الرو�صية  التكنولوجيا  �رشكات 
ودول  عام،  ب�صكل  العاملية  االأ�صواق  يف 
ودول  االأورا�صي،  واالحتاد  الربيك�ش، 
فيما  كثرًيا  االأمر  يختلف  ومل  االآ�صيان. 
يتعلق مبنتدى دافو�ش االقت�صادي الذي 
انعقد يف يناير املا�صي، حيث ا�صتحوذ 
اإىل  ت�صل  ن�صبة  على  التكنولوجيا  قطاع 
نحو 26% من اإجمايل املو�صوعات التي 
املنتدى،  جل�صات  يف  مناق�صتها  متت 
املناق�صات  بعد  ن�صبة  اأكرب  ثاين  وهي 

حول ال�صئون املجتمعية.
م�صئوليات  حول  احلديث  جاء  وهنا 
ال�رشكات التكنولوجية العمالقة ليقتطع 
يف  الدائرة  املناق�صات  اإجمايل  من   %7

اأن  يعني  ما  وهو  التكنولوجيا.  جمال 
تغرًيا نوعًيّا قد طراأ على طريقة تناول 
ففي  التكنولوجية،  لل�رشكات  املنتدى 
ال�رشكات  تلك  اإىل  النظر  يتم  كان  حني 
اإيجابًيّا  جمتمعًيّا  دوًرا  توؤدي  اأنها  على 
واملجتمعات،  االأفراد  حياة  يف  وموؤثًرا 
اجلوانب  ا  اأي�صً يدرك  املجتمع  بداأ 
ال�صلبية لهذه ال�رشكات، وهو ما و�صعها 
من  جمموعة  لتربير  الدفاع  موقف  يف 
االقت�صادية،  الهيمنة  مثل:  االأمور، 
اال�صتحواذ  عمليات  يف  والتو�صع 
الدول  ورغبة  االحتكارية،  واملمار�صات 
يف فر�ش ال�رشائب على هذه ال�رشكات، 
تاأثريها  مناق�صة  اإىل  باالإ�صافة 
ظاهرة  انت�صار  يف  املتمثل  ال�صيا�صي 
التوا�صل  من�صات  عرب  الكاذبة  االأخبار 
نتائج  يف  التاأثري  وكذلك  االجتماعي، 
من  العديد  يف  جرت  التي  االنتخابات 

الدول خالل العامني املا�صيني.
التكنولوجية  ال�رشكات  اأهم  عن  اأما 
ال�صوء على مناق�صاتها  ت�صليط  التي مت 
ومن�صات  االإعالم  و�صائل  خالل  من 
�رشكة  اأتت  فقد  االجتماعي،  التوا�صل 
في�صبوك يف املقدمة مبا يقدر بحوايل 
الرغم  اإعالمية، وذلك على  189 تغطية 
التنفيذي  الرئي�ش  ح�صور  عدم  من 
املنتدى  جلل�صات  زوكربريج«  »مارك 
ال�رشكة  األفابت  تلقت  كما  العام.  هذا 
من  كبرية  تغطية  جلوجل  القاب�صة 
تغطية   130 االإعالمية،  الو�صائل  جانب 
التنفيذي  الرئي�ش  بح�صور  مدفوعة 
بيت�صاي«  »�صاندر  جوجل  ل�رشكة 
روث  »كفو  الألفابت  التنفيذي  والرئي�ش 
واأعقبهما  اجلل�صات.  من  عدًدا  بورات« 
يف ذلك كل من تويرت واأمازون. يف حني 
يف  ال�صينية   )Alibaba( �رشكة  جاءت 
املوؤخرة، وذلك بح�صب تقديرات �رشكة 
يف  العاملية  اال�صت�صارية  »برونزويك« 
»ملاذا هيمنت  املعنونة  اأحد حتليالتها 

�رشكات التكنولوجيا على دافو�ش؟« .
ب�صكل  كذلك  املنتدى  اهتم  كما 
ال�صوابط  و�صع  باأهمية  خا�ش 
ال�رشكات  لعمل  احلاكمة  والت�رشيعات 
حماولٍة  يف  العمالقة،  التكنولوجية 
ال�صيا�صية  ال�صلبية  التداعيات  ملواجهة 
بداأت  التي  واملجتمعية  واالقت�صادية 
ترتتب على اآليات عمل تلك ال�رشكات يف 

االأ�صواق وداخل املجتمعات.

موؤ�شرات »الهيمنة االقت�شادية«:

ال�رشكات  تراجع  احلايل  العقد  �صهد 
االأكرث  ال�رشكات  كونها  عن  النفطية 
قيمة يف العامل، وذلك يف مقابل ت�صاعد 
ال�رشكات التكنولوجية. ففي عام 2006، 
ت�صدرت �رشكة »اإك�صون موبيل« العمالقة 
يف  قيمة  االأكرث  ال�رشكات  قائمة  للنفط 
العامل، وكانت �رشكة مايكرو�صوفت هي 
بالقرب  الوحيدة  التكنولوجية  ال�رشكة 
من القمة . اإال اأنه منذ عام 2012 تربعت 
قائمة  على  التكنولوجية  اأبل  �رشكة 
حتى  العامل  يف  قيمة  االأكرث  ال�رشكات 

عام 2018.
باإعدادها  يقوم  التي  للبيانات  ووفًقا 
 )Pwc(و بلومربج  موؤ�ص�صتي  من  كل 
عن اأكرب 100 موؤ�ص�صة عاملية من حيث 
القيمة ال�صوقية، فاإن قطاع التكنولوجيا 
يعد من اأكرب القطاعات من حيث القيمة 
باإجمايل  وذلك   ،2017 عام  يف  ال�صوقية 
ياأتي  بينما  دوالر،  مليارات   3.582 بلغ 
يف املرتبة الثانية القطاع املايل 3.532 
ال�صلع  قطاع  جاء  كما  دوالر،  مليارات 
يف  دوالر  مليار   2.660 اال�صتهالكية 

املرتبة الثالثة . 
ال�رشكات  ت�صدر  هذا  اإىل  ي�صاف 
االأوىل،  اخلم�صة  للمراكز  التكنولوجية 
حمققة بذلك اأعلى قيمة �صوقية، وذلك 
مليار   )754( اأبل  التايل:  النحو  على 
األفابت ال�رشكة القاب�صة جلوجل  دوالر، 
 509 ومايكرو�صوفت  دوالر،  مليار   579
مليار   423 واأمازون  دوالر،  مليارات 
  . دوالر  مليار   411 وفي�صبوك  دوالر، 
اأما من حيث االأرباح ال�صنوية، فنجد اأن 
�رشكة اأبل حققت خالل عام 2017 حوايل 
املرتبة  يف  لتكون  دوالر،  مليار   215.6
ال�صابعة �صمن القائمة التي تعدها جملة 
ال�رشكات  الأكرب   )fortune( فورت�صني 
املتحققة.  ال�صنوية  االأرباح  حيث  من 
اأمازون يف املرتبة  تليها يف ذلك �رشكة 
26 حمققة اأرباًحا ت�صل اإىل حوايل 136 
مليار دوالر. فيما حققت كل من األفابت 
ت�صل  عوائد  وفي�صبوك  ومايكرو�صوفت 
دوالر  مليار  و27.6  و85.3   90.3 اإىل 
اأن  املتوقع  من  اأنه  كما   . الرتتيب  على 
ت�صاعف هذه ال�رشكات حجم املبيعات 
املتحققة بينها بحوايل 100 مليار دوالر 
منو  مبعدل  وذلك   ،2018 عام  خالل 

جماعي قدره %14 .

�شعود »عمالقة التكنولوجيا«:

ل�رشكات  االقت�صادية  الهيمنة  ترجع 
من  جمموعة  اإىل  الكربى  التكنولوجيا 
العوامل التي ميكن تو�صيحها فيما يلي:

اأهم  من  ويُعد  العمالقة:  البيانات   -1
تلك  بها  تتمتع  التي  االأف�صلية  عنا�رش 
قواعد  يف  تتحكم  حيث  ال�رشكات، 
القدرة  ومتتلك  البيانات،  من  �صخمة 
على تتبع حركة هذه البيانات وتخزينها 
فر�صة  لها  يتيح  ما  وهو  ونقلها. 
يف  وتوظيفها  البيانات  تلك  ا�صتغالل 
معرفة  خالل  من  طائلة  اأرباح  حتقيق 
وا�صتخدامها  امل�صتخدمني،  تف�صليات 
يف عمليات الت�صويق املختلفة. ف�صيطرة 
على  وفي�صبوك  جوجل  �رشكتي  من  كل 
من  حتقق  الرقمية  االإعالنات  �صوق 
لبيانات  ال�رشكات  هذه  امتالك  خالل 
جتميعها  على  والعمل  امل�صتخدمني، 
املنتجات  ت�صويق  ثم  ومن  وحتليلها، 

بكفاءة فائقة .
تركز  حيث  التكنولوجي:  االبتكار   -2
على  كبري  ب�صكل  التكنولوجيا  �رشكات 
تقدمي  يف  لديها  القوة  نقاط  ا�صتثمار 
االبتكارات بوترية مت�صارعة، كما ت�صعى 
التقليدية،  غري  ال�رشاكات  ت�صكيل  نحو 
واأحياًنا  ال�صناعة،  نطاق  خارج  �صواء 
لتحقيق  وذلك  اأنف�صهم،  مناف�صيها  مع 

اال�صتفادة الق�صوى.
بع�ش  يرى  املوؤ�ص�صية:  اال�صتقاللية   -3
ال�رشكات قد فر�صت  اأن هذه  املحللني 
ال�صيا�صي،  االقت�صاد  من  جديًدا  �صكاًل 
وال�صيادة  باال�صتقاللية  فيه  تتمتع 
ال  بع�صها  فاإن  ثم،  ومن  املوؤ�ص�صية. 
تنطبق  ال  حيث  الدول،  ل�صيادة  يخ�صع 
عليها الت�رشيعات واالإجراءات التنظيمية 
امللزمة لل�رشكات االأخرى من حيث دفع 
الق�صائية  الدعاوى  ورفع  ال�رشائب، 
االحتكارية  املمار�صات  ومنع  �صدها، 
حتاول  الذي  االأمر  وهو  وغريها. 
التنظيم  من خالل  حالًيّا جتاوزه  الدول 
التاأثري: فهذه  ت�صاعد   -4 . الت�رشيع  اأو 
يف  كبرًيا  دوًرا  تلعب  اأ�صبحت  ال�رشكات 
حياة االأفراد واملجتمعات، وهو ما يعني 
امتالكها القدرة على التاأثري املجتمعي. 
ميزانياتها  اأن  اإىل  باالإ�صافة  هذا 
الدول.  بع�ش  ميزانيات  اأ�صبحت متاثل 
ال�صيا�صي  التاأثري  هذا  اإىل  اأ�صفنا  واإذا 
على  ال�رشكات  هذه  اأحدثته  الذي 
نتائج االنتخابات يف العديد من الدول؛ 
اأمام  اأ�صبحنا  اأننا  اإىل  نخل�ش  فاإننا 
من  احلكومات،  تاأثري  متاثل  كيانات 
والتاأثري  القوة  عنا�رش  امتالكها  حيث 
 . واملجتمعي  واالقت�صادي  ال�صيا�صي 
تو�صل  حيث  االإيجابي:  االنطباع   -5
اأحد اال�صتطالعات اإىل اأن كاًلّ من اأبل، 
من  تعد  واأمازون؛  وفي�صبوك،  وجوجل، 
االنطباع  ذات  التجارية  العالمات  اأكرث 
العامل؛  يف  امل�صتخدمني  لدى  االإيجابي 
لديهم  االأمريكيني  من   %86 اإن  حيث 
انطباع اإيجابي عن �رشكة جوجل، فيما 
ت�صل الن�صبة اإىل 80% فيما يتعلق ب�رشكة 
اإىل  ال�صبب يف ذلك  اأمازون، وقد يرجع 
على  تعتمد  ال�رشكات  هذه  منتجات  اأن 
ب�رشعة  اإليها  الو�صول  وميكن  الرتفيه، 
اأو  تذكر  تكلفة  اأي  حتمل  بدون  وذلك 

تكلفة حمدودة .
حيث  امل�صتفيدين:  قواعد  ات�صاع   -6
وما  الرقمية،  التكنولوجيا  �صاهمت 
لكافة  الو�صول  يف  �رشعة  من  تتيحه 
وتخطي  نف�صه،  الوقت  يف  امل�صتفيدين 
ات�صاع  يف  للدول،  اجلغرافية  احلدود 
هذه  خدمات  من  امل�صتفيدين  قواعد 
وهو  متناهٍ،  غري  كبري  ب�صكل  ال�رشكات 
االأمر الذي قد ال يتوفر بالدرجة نف�صها 

لل�رشكات االأخرى.
7- اال�صتهالك املرن: حيث ا�صتطاعت 
كبرية  ب�رشعة  التكنولوجيا  �رشكات 
بها  اخلا�صة  االأعمال  مناذج  حتويل 
املتغرية،  العمالء  احتياجات  ال�صتيعاب 
بنموذج  ت�صميته  ميكن  ما  خالل  من 
 flexible( املرن«  »اال�صتهالك 
توقع جارترن  كما   .  )consumption
)Gartner( اأنه بحلول عام 2020، فاإن 
80% من ال�رشكات التكنولوجية �صت�صتند 
جانب  من  اال�صتهالك  مناذج  على 

امل�صتخدمني يف تطوير الربجميات. 

تكلفة »االإرباك التكنولوجي«:

تتمثل اأبرز تداعيات الهيمنة االقت�صادية 
فيما  العمالقة  التكنولوجيا  ل�رشكات 

يلي: 
ا�صتحواذ  اإن  حيث  التنوع:  افتقاد   -1
وال�رشكات  الرقمية  االإيكولوجية  النظم 
على  كبرية  ب�رشعة  عليها  القائمة 
والتعامالت  االأ�صواق  من  �صخمة  ن�صب 
التدفقات  حتول  وكذلك  بها،  التجارية 
املالية اإليها، قد يوؤدي اإىل تراجع تاأثري 
ومن  املختلفة،  االقت�صادية  القطاعات 
لعن�رش  العاملي  االقت�صاد  افتقاد  ثم 

التنوع .

االأموال:  تدفق  اختالل   2-

اإذ اإن تدفق االأموال اأ�صبح يتوجه ب�صكل 
التكنولوجية.  القطاعات  اإىل  اأ�صا�صي 
م�صادر  يف  ثغرات  يخلق  قد  ما  وهو 
وميكن  االأخرى،  القطاعات  متويل 
التدليل على ذلك من خالل تباطوؤ راأ�ش 
يف   )Capital Seed( املوؤ�ص�ش  املال 

اأوروبا والواليات املتحدة االأمريكية .
3- تغيري اأمناط جني االأرباح: اأ�صبحت 
التكنولوجيا الرقمية هي اإحدى االآليات 
ما  وهو  االأرباح.  جني  يف  االأ�صا�صية 
و�صيًطا  التكنولوجيا  �رشكات  من  جعل 
بل  الهدف،  هذا  حتقيق  يف  اأ�صا�صًيّا 
اإنها اأ�صبحت حتتكر هذه االآلية، فجميع 
االقت�صادية  القطاعات  يف  ال�رشكات 
ال�رشكات  اإىل  تلجاأ  اأ�صبحت  الكربى 
اإىل  والو�صول  اأرباحها،  لتعظيم  الكربي 
فعلى  امل�صتفيدين.  اأو�صع من  قطاعات 
جديد  تطبيق  اأي  يحتاج  املثال،  �صبيل 
مثل اأوبر الو�صول اإىل عمالئه من خالل 
جميع  يجعل  الذي  االأمر  وهو  جوجل، 
لالأن�صطة  والتجارية  املالية  االأن�صطة 
ال�رشكات  لهذه  واجهة  جمرد  اجلديدة 

التكنولوجية الكربى اأو تابعة لها .
4- اختالل قواعد املناف�صة: 

حيث اإن منط عمل هذه ال�رشكات ميكنها 
خالل  من  االأرباح  وجني  العمل  من 
للم�صتفيدين  الرقمية  اخلدمات  تقدمي 
اأو  ر�صمية  مقار  بوجود  يلزمها  اأن  دون 

التي  الدول  جميع  يف  قانونية  كيانات 
متار�ش فيها اأن�صطتها، كذلك فاإن عدم 
وجودها ب�صكل قانوين فعلي داخل الدول 
القانوين  للتنظيم  تخ�صع  يجعلها  ال  قد 
الذي يتم فر�صه على ال�رشكات االأخرى، 
املناف�صة  قواعد  اختالل  يعني  ما  وهو 
بني هذه ال�رشكات وغريها داخل ال�صوق 

الواحد .
5- تو�صع الهيمنة االحتكارية: 

لهذه  االحتكارية  املمار�صات  اإن  حيث 
القطاع  على  تقت�رش  مل  ال�رشكات 
التكنولوجي فقط، واإمنا امتد لقطاعات 
لل�صيطرة  اأمازون  ت�صعى  حيث  اأخرى، 
ت�صيطر  حني  يف  التجزئة،  اأ�صواق  على 
اأبل على غالبية �صوق التوزيع املو�صيقي 

.

الرقمية:  االإعالنات  احتكار   6-

على  وحدها  جوجل  �رشكة  �صيطرت 
االإعالنات  اأرباح  من   %49 حوايل 
حني  يف   ،2016 عام  يف  االإنرتنت  عرب 
لفي�صبوك، فيما  االأرباح  ذهبت 40% من 
االأخرى  االإعالنات  �رشكات  اقت�صمت 
منتدى  توقع  كما   . املتبقية  الـ%11 
ا�صتمرار �صيطرة  دافو�ش يف عام 2018 
االإجراءات  ظل  يف  حتى  ال�رشكات  تلك 
ومن  فر�صها،  يف  الدول  تتو�صع  التي 

اأهمها االحتاد االأوروبي.

الوظائف:  تقلي�س   7-

تطوير  على  ال�رشكات  هذه  تركز 
تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي والتي من 
املتوقع اأن حتل حمل ماليني الوظائف 
التكنولوجيا  تطوير  اأن  كما  العامل،  يف 
واخلوارزميات الرقمية مل يعد ي�صتدعي 
حيث  الروتينية،  الوظائف  اإىل  احلاجة 
ذوي  ا�صتقطاب  على  الرتكيز  يتم 

املهارات التقنية العالية. 

التكنولوجية:  ال�شركات  اجتذاب   8-

على الرغم من اأن الواليات املتحدة تعد 
من اأكرب االأ�صواق يف احت�صان ال�رشكات 
و�رشكات  العمالقة  التكنولوجية 
وهي   ،)UNICORN( اليونيكورن 
قيمتها  تبلغ  التي  اخلا�صة  ال�رشكات 
ال�صوقية حوايل مليار دوالر اأو اأكرث؛ اإال 
املجال،  هذا  يف  الوحيدة  تعد  ال  اأنها 
لبع�ش  موطًنا  ا  اأي�صً ال�صني  تعد  حيث 
العامل  يف  الكربى  التكنولوجيا  �رشكات 
مثل �رشكة التجارة االإلكرتونية العمالقة 
علي بابا )Alibaba(، وحمرك البحث 
لتقدم  اأوروبا  وتاأتي   .)Baidu( بايدو 
نحو متزايد  كاأر�ش خ�صبة على  نف�صها 
ففي  التكنولوجية.  امل�صاريع  الأ�صحاب 
بريطانيا، بلغت القيمة ال�صوقية ل�رشكات 
حوايل  جمتمعة  العمالقة  التكنولوجيا 
مقابل  يف  وذلك  دوالر.  مليار   49.9
27.3 مليار دوالر و8.1 مليارات دوالر 
يف كل من اأملانيا وفرن�صا على الرتتيب، 
وذلك يف عام 2017. وهو ما يعني اأن ثمة 
اختالالت كبرية قد تت�صكل داخل اأ�صواق 
العاملي  امل�صتوى  على  ولي�ش  الدول 
جذب  على  املناف�صة  نتيجة  فقط، 

ا�صتثمارات ال�رشكات التكنولوجية .



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 
مكتب الأ�ضتاذ / ن�ضر الدين تيغزة 

حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�ضي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�ضر تبليغ حكم ح�ضوري عن طريق الن�ضر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الرابع و الع�رشون من �سهر افريل �سنة الفني و ت�سعة ع�رش :2019/04/24
نحن الأ�ستاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .
بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�سهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �سارع اأرن�ستو �سي غيفارا ، اجلزائر 

بعد الإطالع على املواد 336.330.329.328.313.322 و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناءا على احلكم احل�سوري من ثالثة �سفحات ، ال�سادر عن حمكمة القليعة ، الق�سم : التجاري / البحري ، بتاريخ : 18/01/09 حتت رقم الفهر�س : 18/00226 ، رقم 

اجلدول 17/05879
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�سوري بوا�سطة ر�سالة م�سمنة بتاريخ : 2018/12/17 حتت رقم : RR 261 712 000 42  مبكتب بريد  مدينة القليعة 

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�سوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�سبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2018/12/24
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�سوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية القليعة  بتاريخ : 2018/12/24 

و مبوجب الأمر ال�سادر بتاريخ: 2019/04/03 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00412 عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة و الذي يرخ�س للمح�رش الق�سائي بن�رش م�سمون 
عقد التبليغ الر�سمي على اإحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

بلغنا املدعو )ة( : �سياد بن يو�سف  ، ال�ساكن )ة( ب : �سارع بوناطريو جلول ، القليعة   ،ولية  تيبازة ، احلكم احل�سوري ال�سادر عن حمكمة القليعة ، الق�سم : التجاري/
البحري ، بتاريخ : 18/01/09 ، حتت رقم الفهر�س : 18/00226 ، رقم اجلدول : 17/05879.

و اعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�ستئناف حمدد  ب�سهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اإذا كان  لل�سخ�س ذاته ، و ميدد اجل ال�ستئناف اإىل �سهرين )02( اإذا مت 
التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم
بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�سخة من هذا املح�رش للمخاطب مرفقة بن�سخة من احلكم و الكل طبقا للقانون .

ANEP N°:  1916009575 2019/04/25:الو�ضط

الو�ضط:2019/04/25
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خ�رض  الأ�رضى:  تخريج  ومت 
تخ�ص�ص  من  را�صي  �صليمان 
وق�صي  الجتماعية،  اخلدمة 
اإدارة  تخ�ص�ص  من  يون�ص حنني 
�صليم  يزن  وحممد  الأعمال، 
املالية  العلوم  تخ�ص�ص  من 
قدري  اللواء  وقال  وامل�رضفية. 
الأ�رضى  من  كثرياً  اإن  بكر  اأبو 
جامعة  يف  تخرجوا  املحررين 
جامعة  فهي  املفتوحة،  القد�ص 
الفل�صطينية،  التحرير  منظمة 
اأبناء  خدمة  اأجل  من  وتعمل 
اأن  واأ�صاف  الفل�صطيني.  �صعبنا 
الحتالل  �صجون  يف  الأ�رضى 
ميرون بحالة �صعبة، ويتعر�صون 
قبل  من  م�صبوق  غري  لقمع 
الإ�رضائيلي،  الحتالل  �صلطات 
اإ�رضاب مفتوح  وقد يدخلون يف 
لإجراءات  للت�صدي  الطعام  عن 
ك�رض  اإىل  الهادفة  الحتالل 
منجزاتهم.  و�صحب  اإرادتهم 
واأو�صح اللواء اأبو بكر اأن "الأ�رضى 
اليوم  تخريجهم  يتم  الذين 
كانوا  )26( خريجاً  اإىل  ين�صمون 
يف اجلامعات ودخلوا اجلامعات 
 )36( ويوجد  درا�صتهم،  واأكملوا 
من  تخرجوا  ماج�صتري  طالب 
اأ�صرياً  و)3276(  القد�ص،  جامعة 
اجلامعات،  من  تخرجوا  حمرراً 
القد�ص  جامعة  من  وجلهم 
املفتوحة، وحالياً يوجد )1591( 
ينت�صبون للجامعات املختلفة من 
جامعة  يف   )900( قرابة  �صمنها 

القد�ص املفتوحة".
يف  اأ�رضى  تخريج  عن  وحتدث 
مت  حيث  املجالت،  خمتلف 
تخريج )651( �صخ�صاً من دورات 
متخ�ص�صة،  واأكادميية  علمية 
احلركة  لإجنازات  ت�صجل  وهذه 
قرابة  اإليها  ان�صم  التي  الأ�صرية 
واملراأة  فل�صطيني.  األف   )800(
من  جزءاً  كانت  الفل�صطينية 
وت�صري  الأ�رضى،  كفاح  م�صرية 
من  اأكرث  اأنه  اإىل  اإح�صائية  اآخر 
)16( األفاً دخلن �صجون الحتالل 
اتهام.  لوائح  بحقهن  وقدمت 
"الأ�رضى  اأن  اأبو بكر  اللواء  وبني 
وذويهم ي�صكلون فئة اأ�صا�صية من 
وتلك  الفل�صطيني،  �صعبنا  فئات 
من  بدعم  الحتالل  حكومة 
ب�صكل  الأ�رضى  ت�صتهدف  اأمريكا 
مبا�رض، ولول ال�صهداء والأ�رضى 
ق�صية  لنا  كان  ملا  واجلرحى 

"اقتطاع  اإن  فل�صطينية".وقال 
ت�رضف  التي  املقا�صة  من  جزء 
لرواتب الأ�رضى يوؤكد اأن الحتالل 
�صعبنا  ن�صالت  اأن يجرم  يحاول 
يف  ونحن  ال�صنني،  ع�رضات  عرب 
هيئة �صوؤون الأ�رضى واملحررين 
داخل  اأ�رضنا  دعم  �صنوا�صل 
ذلك،  وخارجه".اإىل  الأ�رض 
"ن�صعر  �صمارة:  عدنان  م.  قال 
بالفخر والعتزاز بتخريج اأ�رضى 
الحتالل،  �صجون  يف  يقبعون 
املفتوحة  القد�ص  وجامعة 
بتوفري  املتمثل  دورها  توا�صل 
يف  القابعني  لالأ�رضى  التعليم 
�صجون الحتالل، ون�صعر بالفخر 
الأهداف  حتقق  اجلامعة  اأن 
العظام،  القادة  اأن�صاأها  التي 
ونر�صل ر�صالة للقيادة تفيد باأننا 
ملتزمون بالأهداف التي اأن�صاأت 
م.  اأجلها".واأ�صاف  من  اجلامعة 
منا  اأكرم  "الأ�رضى  اأن  �صمارة، 
حتى  اأجلنا  من  ويعانون  جميعاً، 
و�صتكون  الطريق،  لنا  ينريوا 
الدولة  باإقامة  ت�صحياتهم  نهاية 
الفل�صطينية وعا�صمتها القد�ص، 
وواجبنا اأن ن�صاعدهم باأن يكونوا 
عندما  والتعليم  بالعلم  م�صلحني 
م.  احلياة".وقال  اإىل  يخرجون 
بالأ�رضى،  "نفتخر   : �صمارة 
ونعترب اأن ما نقوم به اأمر ب�صيط 
�صجون  يف  بت�صحيتهم  مقارنة 
العمل  و�صنوا�صل  الحتالل، 
بناء  يف  لي�صهموا  بيننا  لرناهم 
امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة 
جانبه،  القد�ص".من  وعا�صمتها 

اأ. د. يون�ص  قال رئي�ص اجلامعة 
هي  املنا�صبة  "هذه  اإن  عمرو 
اأننا  خا�صة  �رضف،  منا�صبة 
اأكرم  هم  من  بتخريج  نحتفي 
منا ومن هم اأعز منا علينا وعلى 
هذا الوطن ممن �صحوا باأنف�صهم 
اخلا�صة  وبحياتهم  وبحريتهم 
على  اأرواحهم  وحملوا  والعامة 
اأكفهم دفاعاً عن الأر�ص يف وجه 
اإن  اللئيم".وقال  املغت�صب  هذا 
"واجب جامعة القد�ص املفتوحة 
هو الوقوف معهم يف كل الأحوال 
لهم  كرمية  تاأمني حياة  اأجل  من 
حتى اأثناء وجودهم يف العتقال، 
لالأ�رضى  الدرا�صة  برنامج  فكان 
بالتعاون  الحتالل  �صجون  يف 
مع وزارة الرتبية والتعليم العايل 

وهيئة �صوؤون الأ�رضى".
"القد�ص  اإن  عمرو  د.  اأ.  وقال 
�صعت  ن�صاأتها  منذ  املفتوحة" 
للدخول اإىل معتقالت الحتالل، 
و"بذلنا جهوداً كبرية بالتن�صيق مع 
ال�صليب الأحمر، وبعد �صعوبات 
اخلريين  بجهود  لنا  قي�ص  كبرية 
�صعبنا  لأبناء  التعليم  نوفر  اأن 
�صجون  يف  القابعني  الفل�صطيني 
�صاكراً  الإ�رضائيلي"،  الحتالل 
وتوفري  اإجناح  يف  اأ�صهم  من  كل 
الدرا�صة لالأ�رضى. اإىل ذلك، قال 
األقاها  كلمة  حنني، يف  ق�صي  اأ. 
اخلريجني،  الأ�رضى  عن  نيابة 
عز  ر�صالة  ينقلون  الأ�رضى  اإن 
وفخار جلامعة القد�ص املفتوحة 
العطاء  موا�صلة  على  وتاأكيدهم 
امل�صتقلة  الدولة  اإقامة  حتى 

ال�رضيف.  القد�ص  وعا�صمتها 
قالع  يف  اأ�رضانا  اأن  واأ�صاف 
الأ�رض كافة يثمنون الدور الكبري 
القد�ص  جامعة  به  تقوم  الذي 
الأ�رض،  قالع  كل  يف  املفتوحة 
وكذلك الدور الكبري لهيئة �صوؤون 
اإن  وقال  واملحررين.  الأ�رضى 
يختلف  ال�صجون  داخل  "التعليم 
عن التعليم خارجه، فهناك جدية 
ال�صجون،  داخل  كبريان  والتزام 
داخل  وجدناها  التي  وال�صعوبة 
ال�صجون ت�صاهي �صعفي �صعوبة 

التعليم خارجها".
القبول  عميد  تال  ذلك،  بعد 
اأ.  والمتحانات  والت�صجيل 
اأ�صماء  اإبراهيم  جمال  د. 
ا�صتكمالهم  واأكد  اخلريجني، 
وا�صتكمالهم  التخرج  ملتطلبات 
ح�رض  كما  التخرج.  ملتطلبات 
اجلامعة:  رئي�ص  نائبا  الحتفال 
�صمري  د.  اأ.  الأكادميية  لل�صوؤون 
د.  املالية  ولل�صوؤون  النجدي، 
الرئي�ص  وم�صاعد  خليل،  ع�صام 
ل�صوؤون العالقات العامة والدولية 
الهوديل،  عماد  م.  د.  والإعالم 
الب�رضية  املوارد  دائرة  ومدير 
د. طارق املربوك، ومدير وحدة 
اإياد  اأ.  باجلامعة  اخلريجني 
العامة  العالقات  ومدير  ا�صتية، 
الهوديل،  فوؤاد  ال�رضى  هيئة  يف 
حممد  التاهيل  عام  ومدير 
يف  التعليم  دائرة  ومدير  البطة، 

الهيئة �صياف ابو �صيف.

خرجت هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين بالتعاون مع جامعة �لقد�س �ملفتوحة، �ليوم ، ثالثة �أ�سرى 
يقبعون يف �سجون �لحتالل �لإ�سر�ئيلي، وذلك باحتفال �أقيم يف مقر رئا�سة �جلامعة مبدينة ر�م 

�هلل، بح�سور رئي�س هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين �للو�ء قدري �أبو بكر، ورئي�س جمل�س �أمناء 
�جلامعة م. عدنان �سمارة، ورئي�س �جلامعة �أ. د. يون�س عمرو، وعائالت �لأ�سرى �خلريجني.

هيئة �لأ�سرى وجامعة �لقد�س �ملفتوحة

حتتفالن بتخريج )3( اأ�سرى يقبعون يف �سجون االحتالل
جمعية االأ�سرى واملحررين حتيي 
يومي االأ�سري الفل�سطيني والعربي

قوات االحتالل ال�سهيونى تعتقل )18( 
مواطنًا من ال�سفة الفل�سطينية

واملحررين  ال�رضى  جمعية  اأحيت 
املرييالند  قاعة  يف  "ح�صام" 
الأ�صري  يوم  ذكرى  اليوم  غزة  مبدينة 
ال�صابع  ي�صادف  الذي  الفل�صطيني 
ع�رض من ني�صان من كل عام وتزامنا 
مع يوم الأ�صري العربي الذي ي�صادف 

اليوم املوافق 2019/4/22 
و�صارك يف احلفل عدد من اأهايل اأ�رضى 
قطاع غزة وح�صد من املت�صامنني مع 
هيئة  عن  وممثلني  الأ�رضى  ق�صية 
للقوى  الأ�رضى  الأ�رضى وجلنة  �صئون 
واملوؤ�ص�صات  والإ�صالمية  الوطنية 
اإ�صافة   ، الأ�رضى  جمال  يف  العاملة 
وفعاليات  وطنية  �صخ�صيات  اإيل 
والوجهاء  املخاتري  من  وعدد  ن�صوية 
. ويف كلمة جمعية ح�صام اأكد م�صعود 
الراعي " اأبو ال�صاعد" رئي�ص جمل�ص 
اإدارة اجلمعية باأن الأ�رضى يف �صجون 
الحتالل يواجهون ب�صكل غري م�صبوق 
والذلل  والت�صيق  القمع  �صور  اأب�صع 
�صجون  م�صلحة  اإدارة  ايدي  علي 
ورعاية من قمة  بتوجيهات  الحتالل 
الحتالل  دولة  يف  ال�صيا�صي  الهرم 
من خالل  ي�صعى  الحتالل  باأن  مبينا 
حقوق  �صلب  اإيل  الإجراءات  هذه 
انتزعوها  التي  الأ�رضى  ومنجزات 
باأرتال  عمدوها  طويلة  ن�صالت  عرب 
بدوره   . الدماء  من  و�صيل  اللحم  من 
اأو�صح ب�صام املجدلوي وكيل م�صاعد 
رئي�ص هيئة �صئون الأ�رضى واملحررين 
لالإدارات التخ�ص�صية وم�صوؤول الهيئة 
يف املحافظات اجلنوبية باأن �صلطات 
النتهاكات  ع�رضات  ترتكب  ال�صجون 
واملواثيق  لالتفاقيات  املخالفة 
الدولية بحق الأ�رضى ، كالقتحامات 
ووجود  املفاجيء  والتفتي�ص  الليلية 
 ، الزيارات  ومنع  الت�صوي�ص  اأجهزة 
واجلماعى  الفردى  التع�صفي  والنقل 

للحد  تفتقر  التى  العتقال  واأماكن   ،
الآدمية  احلياة  �رضوط  من  الأدنى 
الطبى  الإهمال  �صيا�صة  اإيل  اإ�صافة 
والتعذيب النف�صي واجل�صدي والتعمد 
فيها  املبالغ  القوة  ا�صتخدام  يف 
الأ�صلحة  وا�صتخدام  التحقيق  اأثناء 
ناحيتها طالبت  . من  دولياً  املحرمة 
الرئي�ص  يا�صني  جمدي  الأ�صري  والدة 
حممود عبا�ص واحلكومة الفل�صطينية 
الوطنية  والف�صائل  اجلديدة 
اجل  من  اجلاد  بالعمل  والإ�صالمية  
التي  واإنهاء معاناتهم  الأ�رضى  حترير 
تت�صاعد يوما بعد يوم ، وعدم تركهم 
فري�صة بيد الحتالل ، مثمنة يف ذات 
الفل�صطينية  املوؤ�ص�صات  دور  الوقت 
دعم  يف  ح�صام  جمعية  راأ�صها  وعلي 
ويف   . ذويهم  ورعاية  الأ�رضى  �صمود 
للقوى  ال�رضى  عن جلنة  نيابة  كلمته 
الوطنية والإ�صالمية اأ�صاد يا�رض مزهر 
الذي  الكبري  بالنت�صار  اللجنة  ع�صو 
الأخرية  معركتهم  يف  ال�رضى  حققه 
العادلة  مطالبهم  انتزاع  من  ومتكنهم 
الأ�رضى  خا�صه  اإ�رضاب  اأق�رض  يف 
الأ�صرية  الوطنية  احلركة  تاريخ  يف 
يكن  مل  النت�صار  هذا  باأن  موؤكدا   ،
احلركة  ومتا�صك  وحدة  لول  ليتحقق 
ال�صقاء  تدخل  وكذلك  الأ�صرية 
الحتالل  علي  لل�صغط  امل�رضيني 
من اجل تلبية مطالب الأ�رضى ووقف 
ت�صاعدت  التي  التع�صفية  الإجراءات 
وقد   . الأخرية  الآونة  يف  بحقهم 
اختتم احلفل بعرو�ص وفقرات فنية ، 
حيث قدمت الزهرة الفل�صطينية بيان 
الأ�صري  يوم  مبنا�صبة  ان�صودة  الهبيل 
للفلكلور  اأر�صنا  فرقة  وعر�صت   ،
ال�صعبي و�صلة دبكة علي اأنغام اأنا�صيد 

الثورة الفل�صطينية .

الإ�رضائيلي  الحتالل  قوات  اعتقلت 
 )18( اليوم  وفجر  املا�صية  الليلة 
مواطناً من ال�صفة. وبني نادي الأ�صري 
اأن خم�صة مواطنني جرى اعتقالهم من 
حمافظة بيت حلم وهم: لوؤي اإبراهيم 
ناجي  )21 عاماً(، وجمدي  اأبو مفرح 
اأبو مفرح )23 عاماً(، وجماهد يو�صف 
خالد  وق�صي  عاماً(،   16( طقاطقة 
ح�صن  وعمر  عاماً(،   24( �صامل  اأبو 
حمافظة  ومن  عاماً(.   34( �صالح 
وهم:  مواطنني  اأربعة  اُعتقل  اخلليل 
حممد  وخ�رض  عواد،  زياد  ح�صان 
احلروب،  ي�رضي  وح�صن  احلروب، 
جرى  كذلك  حمدان،  يو�صف  وحمزة 

حمافظة  من  �صبان  لأربعة  اعتقال 
اأبو معال، واحلارث  جنني وهم: معتز 
واأي�رض  كميل،  وعالء  معال،  اأبو 
اعتقال  فيما جرى  العرقاوي.  ح�صام 
ملواطنني من حمافظة رام اهلل والبرية 
بلدة  من  لدادوة  فوؤاد  �صامح  وهما: 
اأبو  ن�رض  واأحمد  الغربية،  املزرعة 
اإىل  يُ�صاف  نعمة.  كفر  بلدة  من  علي 
يعقوب  حمزة  املواطنني  املعتقلني 
وكالهما  �صقري  حممود  ووائل  رداد، 
حمافظة  ق�صاء  الزاوية  بلدة  من 
حمافظة  من  اآخر  ومواطن  �صلفيت، 

اأريحا وهو عدي فائق طحان.
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بقلم: �سامي ابراهيم فودة

�أهايل  من  عدد  �حلفل  يف  و�شارك 
من  ون�شطاء  غزة  قطاع  �أ�رسى 
�لأ�رسى  ق�شية  مع  �ملت�شامنني 
�لأ�رسى  �شئون  هيئة  عن  وممثلني 
�لوطنية  للقوى  �لأ�رسى  وجلنة 
و�لإ�شالمية و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف 
�إيل  بالإ�شافة  هذ�  �لأ�رسى  جمال 
وعدد  و�عتبارية  وطنية  �شخ�شيات 
من �ملخاتري و�لوجهاء,وح�شد�ً كبري 
�ملاجد�ت  و�لن�شاء  �لأمهات  من 
�لوطني...  �لعر�س  �مل�شاركني بهذ� 
�آيات  بتالوة  �حلفل  برنامج  بد�أ 
تالها  �حلكيم  �لذكر  من  عطرة 
علي م�شامعنا �لخ �لفا�شل/ �حمد 
�لوطني  �ل�شالم  وبعدها  �ملدهون 
�لفل�شطيني وقر�ء �لفاحتة على �أرو�ح 
�ل�شهد�ء �لبطال وقد رحب عريف 
�حلفل �لخ �حلبيب �أ�شامة �لوحيدي 
"ح�شام  جمعية  يف  �لإعالم  مدير 
و�إر�دة  ب�شمود  و�أ�شاد  "باحلا�رسين 
يوم  يف  و�شتذكر  �لأبطال  �أ�رس�نا 
و�ل�شري  �لفل�شطيني  �ل�شري  ذكرى 
عظام  �شهد�ء  رحيل  ذكري  �لعربي 
�لفل�شطينية...  �لثورة  قياد�ت  من 
"ح�شام"  جمعية  كلمة  �ألقى  وقد 
�ل�شاعد  �أبو  �لر�عي"  م�شعود  �لخ 

�جلمعية  �إد�رة  جمل�س  "رئي�س 
و�أو�شح  �لكر�م  باحل�شور  مرحباً 
�شجون  يف  �لأ�رسى  بان  كلمته  يف 
��شاليب  �أب�شع  يو�جهون  �لحتالل 
بتوجيهات  و�لإذلل  و�لتنكيل  �لقمع 
ورعاية من قمة �لهرم �ل�شيا�شي يف 
بهدف  �ل�شهيوين,  �لحتالل  دولة 
و�شلب  و�إر�دتهم  �شوكتهم  ك�رس 
دت  ُعِمّ �لتي  ومنجز�تهم  حقوقهم 
وت�شحيات  �لدماء  من  ب�شاللت 
ن�شالت  مد�ر  على  وج�شام  عظام 
و�لدة  و�ألقت  �ل�شرية..  �حلركة 
�ل�شري �لبطل/ جمدي يا�شني كلمتها 
�ل�شيد  وطالبت  �حلا�رسين  �أمام 
و�حلكومة  عبا�س  حممود  �لرئي�س 
�لفل�شطينية �جلديدة بقيادة �لدكتور 
�لوطنية  و�لف�شائل  �إ�شتية  حممد 
على  �لفعلي  بالعمل  و�لإ�شالمية 
معاناتهم  و�إنهاء  �لأ�رسى  حترير 
بر�ثن  بني  فري�شة  تركهم  وعدم 
ذ�ت  مثمنه يف  �ل�شهيوين  �لحتالل 
�لوقت دور �ملوؤ�ش�شات �لفل�شطينية 
وخا�شة جمعية �لأ�رسى و�ملحررين 
�أ�رسى  �أهايل  وجلنة  "ح�شام" 
�لأ�رسى  قطاع غزة يف دعم �شمود 
و�لوقوف  وذويهم  �أهاليهم  ورعاية 
ب�شام  �لأخ  و�أكد   . جانبهم...  �إىل 
رئي�س  م�شاعد  وكيل  �ملجدلوي 

و�ملحررين  �لأ�رسى  �شئون  هيئة 
وم�شوؤول  �لتخ�ش�شية  لالإد�ر�ت 
�لهيئة يف �ملحافظات �جلنوبية باأن 
�حلائط  بعر�س  �رسب  �لحتالل 
�لدولية  و�ملو�ثيق  �لتفاقيات  كل 
�لنتهاكات  ع�رس�ت  و�رتكب 
�لبو��شل  �أ�رس�نا  بحق  �لجر�مية 
و�لتفتي�س  �لليلية  كالقتحامات 
�ملفاجئ وتدمري ممتلكاتهم وتركيب 
�لزيار�ت  ومنع  �لت�شوي�س  �أجهزة 
و�لنقل �لتع�شفي �لفردي و�جلماعي 
للحد  تفتقر  �لتي  �لعتقال  و�أماكن 
�لآدمية  �حلياة  �رسوط  من  �لأدنى 
هذ� بالإ�شافة �ىل ��شتخد�م �شيا�شة 
�لإهمال �لطبي �ملمنهج لدى �إد�رة 
م�شلحة �ل�شجون و��شتخد�م ��شاليب 
�لتعذيب �لنف�شي و�جل�شدي �ملبالغ 
و�ألقى  معهم...  �لتحقيق  �أثناء  فيه 
جلنة  عن  نيابة  كلمته  مزهر  يا�رس 
�لأ�رسى للقوى �لوطنية و�ل�شالمية 
�لتحية لالأ�رسى �لبطال يف  موجهاً 
�لكر�مة  معركة  �لخرية  معركتهم 
مطالبهم  �نتز�ع  من  ومتكنهم   2
�شجون  �إد�رة  بر�ثن  من  �لعادلة 
�لحتالل رغم �أنفهم وما مييز هذ� 
على  �رسوطه  فر�س  �أنه  �ل�رس�ب 
��رس�ب  �أق�رس  يف  �ل�شجون  �د�رة 
�حلركة  تاريخ  يف  �لأ�رسى  خا�شه 

ثمرة  كان  �لنت�شار  وهذ�  �لأ�شرية 
�ل�شرية  �حلركة  ومتا�شك  وحدة 
وتدخل م�رس �ل�شقيقة لل�شغط على 
تلبية  �جل  من  �لحتالل  �شلطات 
�جر�ء�تها  وجلم  �لأ�رسى  مطالب 
يف  �لبو��شل  ��رس�نا  بحق  �لتع�شفية 
�شجون �لحتالل. ويف نهاية �ختتام 

عرو�س �لحتفال �ألقت �لطفلة بيان 
مبنا�شبة  �ن�شودة  ق�شيدة  �لهبيل 
�أر�شنا  فرقة  وعر�شت  �لأ�شري  يوم 
علي  دبكة  و�شلة  �ل�شعبي  للفلكلور 
 . �لفل�شطينية  �لثورة  �أنا�شيد  �أنغام 
�لأفا�شل/  �لأخوة  �إىل  �لتحية  كل 
"ورفيق  �لعبد  "�أبو  حميد  موفق 

حمدونة و�لأخ �أ�شامة �لوحيدي وكل 
�لقائمني على جناح هذه �لحتفال 
�لأ�شري  يوم  ذكرى  يف  �لوطني 
�حلرية  كل  �حلرية  �لفل�شطيني  
يف  �ملاجد�ت  و�أ�شري�تنا  لأ�رس�نا 

�شجون �لحتالل...

نظمت جمعية الأ�سرى واملحررين "ح�سام" وجلنة اأهايل اأ�سرى قطاع غزة يف �سالة املريلند )هونداي �سابقا ( بجوار برج الأندل�س مدخل 
مدينة الكرامة يف مدينة غزة احتفاًل جماهرييًا مبنا�سبة يوم الأ�سري الفل�سطيني الذي ي�سادف يف ال�سابع ع�سر من ني�سان كل عام 

وتزامنا مع يوم الأ�سري العربي..

'ح�سام' تنظم احتفاًل بيوم الأ�سري الفل�سطيني يف غّزة

مركز بيت املقد�س لالدب اأحيى يوم الأ�سري بطريقة خمتلفة : امل�سرح والإنتاج ال�سينمائي ؟!
عن  �شاأحتدث  �ملقال  هذ�  يف 
جتاوزت  قد  �أنها  �أعتقد  جتربة 
خارج  من  وجاءت  �لتقليد 
فالقت   , �ملاألوف  �ل�شندوق 
ترحيبا وتركت تاأثري� كبري� ي�شب 
�ل�رسى  ق�شية  خدمة  هدف  يف 
�ملجتمع  ثقافة  �شعيد  على 
�لتوعوية  �لر�شالة  و�ي�شال   ,
وجد�ين  تفاعل  مع  �ملطلوبة 
حّيا  �شاخ�شا  يبقى  وعميق  قوي 
تابع هذ�  من  كل  روع  ي�رسي يف 

�لفعل . 
وقد ��شتغرق �لعد�د تقريبا �شنة 
كاملة من يوم �ل�شري �ل�شابق �ىل 
هذ� �ليوم لأن �لهدف كان تقدمي 
�شيئا مميز� , كان تعبا كثري� وكانت 
�لتكلفة عالية ولكن �لنتيجة موؤثرة 
وذ�ت دميومة باقية ملا بعد يوم 
�ل�شري , لتحفر عميقا يف وجد�ن 
�شعبنا ولتنقل �لر�شالة �ىل خارج 
فل�شطني بطريقة مقبولة وحمببة 

للنا�س . 

�ملقد�س  بيت  مركز  بالعمل  قام 
�أن  قّرر  �لذي  بفريقه  لالدب 

يعمل بخطني : 
خط �نتاج �فالم ومتابعة جتربة 
منذ  �نتجه  �لذي  �لفيلم  ر�شالة 
ثالث �شنو�ت " �شتائر �لعتمة " , 
فقرر �نتاج ثالثة �أفالم يف �شلب 
�لزنازين  حيث  �ل�رسى  ق�شية 
 : وجتلياتها  �لر�د�ت  و�رس�ع 
تهزم �أحيانا وتنت�رس�أحيانا �أخرى 
ويرى �مل�شاهد �ملعادلة �لتي بها 
ينت�رس و�ملعادلة �لتي تقوده �ىل 
�لهزمية , ويرى باأّم عينه مكرهم 
�لثعلب  يت�رسف  وكيف  وخبثهم 

�ل�شاكن يف �أعماقهم .
�لنجار  ب�شار  �ملخرج  �ختار   
ثالث ق�ش�س من رو�ية " وهكذ� 
�أ�شبح جا�شو�شا " : ق�شة �بو �لنور 
حيث تتحرك �لعمالة �مل�شنوعة 
رجال  خالل  من  �أيديهم  على 
و�شكلو�  للمحتل  �أنف�شهم  باعو� 
�ملر�شوم  �لدور  يتقن  فريقا 

�ل�شباك  ورمي  �لتمثيل  ويجيد 
 , �شحيتهم  على  عال  باحرت�ف 
فنون متجددة يطورونها فجاءت 
هذه �لق�شة لتلتقط �مل�شهد من 
عمق �لتجربة ومن �أبعد نقطة يف 
عقل ثعلبهم , يرى �مل�شاهد على 
تتحرك  كائنات  �لعر�س  �شا�شة 
وفق برجمة لعينة لي�س لها هدف 
�ملعتقل  �لفل�شطيني  جعل  �ل 

�شيد� ثمينا لهم . 
و�ختار ق�شة ثانية : " �ل�شفقة " 
�ىل  �خلبيثة  فنونهم  ت�شري  حيث 
ر�شم خطة جهنمية تودي بان�شان 
حر �رسيف �شحى كثري� حيث بلغ 
ع�رسين  �شجنه  �شنو�ت  جمموع 
حا�شمة  حلظة  يف  جاءوه   , �شنة 
تر�وده  حيث  �لطويل  تاريخه  يف 
 , �ملجاهد  ��شرت�حة  هو�ج�س 
�ن  ب�رسط  �ل�شفقة  على  يو�فق 
ولكنهم   , يريد  ما  ين�شحب وقت 
ويحكمون  يغرقونه  ف�شيئا  �شيئا 
�أمام  نف�شه  يجد   , �شباكهم  عليه 

�شعب  �ل�شتمر�ر   , �شعب  خيار 
متعة  ذ�ق  �أن  بعد  و�لن�شحاب 
و�ل�شفر  �ملعتقل  من  �خلروج 
وليكت�شف   , �لمتياز�ت  وبع�س 
كما�شة  فكي  بني  وقع  قد  باأنه 
عن  و�لبتعاد  �لتحرر  وهم   :
يعذبه  و�شمري  �ل�شجان  مالحقة 
ل  هّما  عليه  ويفر�س  ويالحقه 

حدود له  . 
�أما �لق�شة �لثالثة : " وقعت عن 
�ل�شمود  مثال  فهي   " �حلمار 
و�لمر ل  �لنت�شار  ثم  و�لتحدي 
�لثبات  و�منا  عبقرية  �ىل  يحتاج 
عن  وقعت   : و�حدة  كلمة  على 
�حلمار .  بهذه �لفالم �لثالثة كان 
م�رسح  �كرب  يف  و��شعا  �جلمهور 
�لحمر  �لهالل  م�رسح  �لبلد  يف 
ما  �شعبنا  نب�س  �أن  يثبت  وهذ� 
ز�ل عاليا , مع �أ�رس�ه قلبا وقالبا 
�لتي  �لن�شطة  مع  �أي�شا  ولكنه 
ما  له  وتقدم  جيد�  عليها  يُعمل 
�لرجتال  مّل  لقد   , جديد  هو 

و�أن�شطة ��شقاط �لو�جب , علينا 
�أن نعرف �شعبنا جيد� , نحرتمه 
مبا نقدم له فيحرتمنا ويتقاطر 
ون�شل  �لن�شطة  هذه  مثل  على 
�ل�شبل  باأح�شن  �ملطلوب  �ىل  به 
و�أحبها �ىل قلبه .   وكان �خلط 
بجهد   , تكلفة  �أية  دون  �لثاين 
بالن�شاط  يقوم  ذ�تي  مدر�شي 
ويكون مميز� , قمنا يتوزيع ن�س 
�ملد�ر�س  على  ق�شري  م�رسحي 
من  �ل�شري  يوم  بتمثيلها  لتقوم 
ثم  �ملوجودة  �ملو�هب  خالل 
عر�شها على بقية �لطالب , قمنا 
بذلك عدة �شنو�ت وكانت �لثمار 
�رسيعا  مت�شي  �لكلمة   , ر�ئعة 
بينما �لعمل �مل�رسحي يبقى يف 
�لذهان و�لقلوب طويال  ول بد 
�أن هذ� قد مت من  �أن نذكر  من 
�لثقافة  �لتعاون مع وز�رة  خالل 
وهيئة  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة 

�شئون �ل�رسى و�ملحررين 
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عي�شة ق.

�أبناء  لت�شكيلة  �لفني  �لطاقم  يقوم 
�ملدرب  بقيادة  قور�يا«  »ميا 
بو�شع  بوعكاز  معز  �لتون�شي 
تكون  حتى  �ال�شتعد�د�ت  خمتلف 
لتحقيق  جاهزية  يف  �لت�شكيلة 
ت�شتفيد  �لتي  وهي  كاملة،  �ملهمة 
�الأر�ض  عاملي  من  �ليوم  �أم�شية 
ي�شهد  �أن  ينتظر  �لذي  و�جلمهور، 
تنقال كبري� لع�شاق �للونني �الأخ�رض 
و�الأحمر من �أجل م�شاندة �لالعبني 
�أر�شية  على  �لتاألق  �إىل  ودفعهم 
يف  �جلميع  و�أن  خا�شة  �مليد�ن، 
�لفريق يطمحون �إىل تكر�ر �شيناريو 
�لعام 2008 و�لتتويج بلقب �لكاأ�ض، 
و�لتي ميلكون و�حدة يف ر�شيدهم، 

�أجل  �أ�شحت مو�تية من  و�لفر�شة 
م�شو�ر  يف  �لثانية  �لكاأ�ض  �إحر�ز 
�حلظوظ  و�ن  خا�شة  �لفريق، 
�أجل  من  �لبجاوي  للنادي  كبرية 
�إنهاء �ملو�شم �جلاري حامال للقب 
كاأ�ض �جلمهورية. وتدرك �لت�شكيلة 
دقيقة   90 بعد  على  �أنها  �لبجاوية 
�أحد  �أجل �شمان مقعد �شمن  من 
و�أن  �لنهائي، خا�شة  مبار�ة  طريف 
�لتقدم يف �لذهاب مبلعب �شطيف 
بذكاء  �للقاء  بت�شيري  لها  ي�شمح 
و�لتاأهل،  �الأهم  حتقيق  �أجل  من 
دون  هدف  �لهزمية  و�ن  خا�شة 
يف  �لنهائي.  ببلوغ  لها  ت�شمح  رد 
�شطيف  وفاق  ي�شعى  �ملقابل، 
م�شيفه  على  �لطاولة  قلب  �إىل 
بتاأ�شرية  و�لعودة  بجاية  �شبيبة 

حيث  �لنهائي،  مبار�ة  �إىل  �لتاأهل 
�الأ�شود«  »�لن�رض  ت�شكيلة  تدرك 
تنتظرهم  �لتي  �ملاأمورية  �شعوبة 
�لذين  يف عا�شمة �حلماديني وهم 
بهدفني  �لديار  عقر  يف  �نهزمو� 
�لتي جتعل  �لو�شعية  وهي  لو�حد، 
فوز  بتحقيق  مطالبني  �لالعبني 
حتى  �الأقل  على  هدفني  بفارق 
لتن�شيط  �لتاأهل  بتاأ�شرية  يعودو� 
مبار�ة �لنهائي، ويبحث �لوفاق على 
م�شاعفة �جلهود على ملعب بجاية 
و�خلروج  �ملو�شم  �إنقاذ  �أجل  من 
بلقب ي�شمح لهم ب�شمان �مل�شاركة 
يف مناف�شة قارية �ملو�شم �ملقبل، 
وتعرف �لت�شكيلة �ل�شطايفية غياب 
�لذي  بوقلمونة  حلبيب  �لالعب 

يعاين من �الإ�شابة.

ميا قورايا ت�سعى لتكرار �سيناريو 2008  والكحلة تتم�سك بالنهائي�شبيبة بجاية / وفاق �شطيف
ي�شهد ملعب »الوحدة املغاربية« مباراة مثرية م�شاء اليوم جتمع فريقي �شبيبة 
بجاية ووفاق �شطيف �شمن اإياب ن�شف نهائي كاأ�س اجلمهورية والتي ي�شتعد 
الفريق املحلي اإىل دخولها مبعنويات عالية واأ�شبقية يف نتيجة الذهاب بعدما 

جنحوا يف خلق املفاجاأة وعاد الأ�شبوع املن�شرم بالفوز من ملعب �شطيف بهدفني 
لواحد، اأين اأ�شحى ميلك فر�شة كبرية من اأجل جتاوز اأحد املخت�شني يف مناف�شة 

ال�شيدة الكاأ�س والتاأهل على ح�شابه اإىل مباراة النهائي

بطولة اإفريقيا لرفع الأثقال

اجلزائر تطمح 
للتتويج وح�سد 

النقاط الأوملبية
لرفع  �جلز�ئري  �ملنتخب  �شي�شارك 
رباعني  ت�شعة  من  �ملتكون  �الأثقال 
يف �لبطولة �الفريقية �ملقررة مب�رض 
 30 �ىل   25 من  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
بالغة  �همية  تكت�شي  �لتي  و  �فريل 
بني  من  حمطة  �شتكون  �نها  باعتبار 
�ملوؤهلة  �لتناف�شية  �ل�شت  �ملحطات 
�ملقبلة  �الوملبية  �الألعاب  لدورة 
�ملوعد،  لهذ�  حت�شبا  بطوكيو.، 
�لوطنية  �لفنية  �ملديرية  �عدت 
�الثقال،  لرفع  �جلز�ئرية  لالحتادية 
بالتن�شيق مع خمتلف �لطو�قم �لفنية، 
�شيحملون  �لذين  �لرباعني  قائمة 
�جلز�ئر  متثيل  مهمة  عاتقهم  على 
ذلك،  من  �أهم  و  �لقاهرة  حمطة  يف 
�لتي  �لنقاط  من  عدد  �كرب  ح�شد 
موقعهم  حت�شني  على  ت�شاعدهم 
�لتاأهل  ومنه  �لعاملي  �لرتتيب  يف 
�نتقاء  معايري  وعن  �الأوملبياد.  �ىل 
�لبطولة  يف  �شت�شارك  �لتي  �لعنا�رض 
�لقارية، �و�شح �ملدير �لفني �لوطني 
جمال عقون يف ت�رضيح«:  »�عتقد �ن 
�لنتائج  هو  �لرئي�شي  �الختيار  معيار 
باالإ�شافة  رباع،  لكل  �ل�شخ�شية 
�لوقت  يف  �جلاهزية  مدى  �ىل  طبعا 
�حلايل«، م�شيفا: »�لعنا�رض �ملنتقاة 
عازمة  هي  و  حاليا  �الأح�شن  هي 
طيبة  نتائج  حتقيق  على  �لعزم  كل 
ذ�ت  و�أ�شاف  �لقاري«،  �ملوعد  يف 
بيد�ين،  وليد  با�شتثناء  �نه  �ملتحدث 
فاإن بقية �لعنا�رض �ملعنية بامل�شاركة 
من  موؤخر�  ��شتفادت  �لبطولة،  يف 
تناف�شي  قبل  ما  �إعد�دي  ترب�ض 
باأذربيجان  �فريل  �لفاحت  يوم  �نطلق 
�لذي �شكل فر�شة �شانحة للطاقم  و 
�الأخرية  بالرتو�شات  للقيام  �لفني 
قبل  �لالزمة  �لتوجيهات  و�إعطاء 
�أول  كان  و�لذي  �لقاهرة  �ىل  �لتنقل 
�لنخبة  ��شتعد�د  مدى  وعن  �أم�ض، 
�لهام، ��شاف  �لوطنية لهذ� �الختبار 
�ملدير �لفني �لوطني: »يف �حلقيقة، 
مدى  على  تتوقف  مل  �لتح�شري�ت 
��شهر �ل�شنة، حيث كانت �لبد�ية من 
�ملو�شع  �العد�دي  �لرتب�ض  خالل 
كان  و�لذي  باجلز�ئر  جرى  �لذي 
�نتقاء  خاللها  مت  �لتي  �ملحطة 
�لقدرة  فيها  تو�شمنا  �لتي  �لعنا�رض 
على متثيل �جلز�ئر مب�رض«، م�شيفا 
قبل  من  متت  �النتقاء  عملية  �ن 
على  بناء  �لفنية  �لطو�قم  خمتلف 
معايري حمددة و معرتف بها. و تعترب 
�الحتادية �جلز�ئرية لرفع �الثقال �ن 
بطولة �فريقيا �لتي �شتعرف م�شاركة 
عنا�رض قوية، �شتكون مبثابة حمطة 
�لعنا�رض  مل�شتوى  حمددة  و  هامة 
�شعوبة  -رغم  ميكنها  �لتي  �لوطنية 
من  �قوياء  مناف�شني  �مام  �ملهمة 
م�رض و نيجرييا و �لكامريون و ليبيا 
وعن  طيبة،  نتائج  -حقيق  غريهم  و 
�لوطنية،  للنخبة  �مل�شطر  �لهدف 
�أوال  »�شن�شعى  عقون:  جمال  �أو�شح 
من  ممكن  عدد  �أكرب  ح�شد  �ىل 
م�رضفة،  مرتبة  الحتالل  �مليد�ليات 
فر�شة  �شت�شكل  �ملناف�شة  فهذه 
�لتاألق  �جل  من  لعنا�رضنا  ذهبية 
خو�ض  قبل  �إ�شافية  نقاط  وك�شب 
يف  �ملتبقية  �خلم�ض  �ملر�حل  غمار 

طريق �لتاأهل للموعد �الوملبي«.
وكالت

اإدارة النادي القبائلي دعت اإليها اليوم والنطالق من جامعة تيزي وزو

مالل يدعو اأن�سار الكناري اإىل 
م�سرية لإطالق �سراح ربراب

�لقبائل  �شبيبة  فريق  �أن�شار  ينظم 
�الأعمال  لرجل  م�شاندة  م�شرية 
يف  يتو�جد  �لذي  ربر�ب  ي�شعد 
�الثنني  �متثاله  بعد  �حلب�ض  رهن 
�لتحقيق  قا�شي  �أمام  �ملن�رضم 
حيث  �أحممد،  �شيدي  ملحكمة 
�شفوف  يف  �الأحد�ث  ت�شارعت 
لدخول  �لر�ف�ض  �لقبائلي  �ل�شارع 
�لقبائل  ل�شبيبة  �ل�رضيف  �لرئي�ض 
�لف�شاد  بتهمة  �حلب�ض  �أ�شو�ر 
جعلت  تدينه،  ملفات  وتقدمي 
�أمامها  وقوفه  تطلب  �لعد�لة 
لالإدالء باأقو�له قبل �أن يقرر قا�شي 
�حلب�ض،  �إىل  حتويله  �لتحقيق 
�خلروج  حملة  فاإن  �لغر�ض  ولهذ� 
�أطلقها  و�لتي  ربر�ب  مل�شاندة 
�لدعوة  مت  �لقبائل  �شبيبة  �ن�شار 
 11 �ل�شاعة  من  �بتد�ء  تنطلق  �ن 
مولودية  جامعة  �أمام  من  �شباحا 
دعت  و�لتي  وزو  بتيزي  معمري 
�لقبائل  �شبيبة  فريق  �إد�رة  لها 
�رضكة  �شاحب  عّينت  كانت  �لتي 
للفريق،  �رضفيا  رئي�شا  »�شيفيتال« 
�إىل  �لفريق  �إد�رة  ت�شعى  حيث 

�ملعني  �رض�ح  باإطالق  �ملطالبة 
كانت  و�لتي  بحريته  و�ملطالب 
م�شاندتها  �أعلنت  قد  �أم�ض  �أول 
�ملطلقة له عرب بيان ن�رضته على 
موقعها �لر�شمي يف موقع �لتو��شل 
قبل  »فاي�شبوك«،  �الجتماعي 
�رضيف  �لفريق  رئي�ض  ينتقل  �أن 
ويخرج  �مليد�ن  مرحلة  �إىل  مالل 
من  �لفريق  جماهري  �إىل  بطلب 
�ل�شارع  �إىل  للخروج  دفعهم  �أجل 
�لعليا  �ل�شلطات  على  و�ل�شغط 
وتنتظر  ربر�ب،  �رض�ح  الإطالق 
�إد�رة »�لكناري« ردة فعل �أن�شارها 

جانبها  �إىل  �لوقوف  �جل  من 
و�لعمل على �إعالن وقوفها بجانب 

�بن منطقة �لقبائل. 
ويبقى موقف �إد�رة �لفريق مهدد� 
بان يعرف �نزالقات يف ظل �لو�شع 
�لبالد  تعي�شه  �لذي  �مل�شحون 
بامل�شاحنات  يتعلق  فيما  خا�شة 
يب�رض  ال  و�لذي  �الأمن  رجال  مع 
من  عدد  رغبة  ظل  يف  باخلري، 
يف  �لريا�شة  �إقحام  �إىل  �الأطر�ف 
يهدد  �لذي  �الأمر  وهو  �ل�شيا�شة 

بتفجري �الأو�شاع.
ع.ق.

البطولة الإفريقية للجيدو

ح�سد اأكرب عدد من النقاط 
حت�سبا لالأوملبياد

ي�شارك �ملنتخب �لوطني للجيدو 
�ملقررة  �الفريقية  �لبطولة  يف 
�جلنوب  تاون  كيب  مبدينة 
�فريقية من 25 �ىل 28 �أفريل، بنية 
�مليد�ليات  �أكرب عدد من  �نتز�ع 
لالألعاب  حت�شبا  و�لنقاط 
�ليابان،  بطوكيو   2020 �الأوملبية 
�الحتادية  من  علم  ما  ح�شب 
و�رضح  لالخت�شا�ض،  �لوطنية 
�ملدير �لفني �لوطني باالحتادية 
�شليم بوطب�شة قائال: »�إنه موعد 
للم�شارعني  بالن�شبة  جد�  هام 
�ملناف�شة  هذه  كون  �جلز�ئريني، 
تعد مرحلة موؤهلة �ىل �الأوملبياد 
 700 �لفائز  ينال  حيث  �ملقبلة، 
للرتتيب  حت�شبا  �إ�شافية  نقطة 
�لعاملي �لقادم، مما مينح فر�شة 
�ىل  �لتاأهل  تاأ�شرية  ل�شمان  �أكرث 
�لفريق  ويتكون  طوكيو«.  موعد 
�أم�ض  �أول  توجه  �لذي  �لوطني 
عرب  مرور�  �فريقيا  جنوب  �إىل 
 9 �لدوحة قطر من 17 م�شارعا 
رجال و8 �شيد�ت بقيادة �ملدرب 
�لرجال  منتخب  يخلف  بن  عمار 
وعمر رباحي �ل�شيد�ت، و�أ�شاف: 

عدد  �أكرب  ح�شد  �ىل  »�شن�شعى 
�لتتويج  ال  مل  و  �مليد�ليات  من 
�ملتاألقون  �لريا�شيون  بالذهب، 
�شي�شتفيدون  �فريقيا  جنوب  يف 
دور�ت  يف  �مل�شاركة  فر�شة  من 
الأنه  طوكيو،  �ىل  �أخرى  موؤهلة 
بجميع  �لعمل  مو��شلة  ال ميكننا 
فاإن  بوطب�شة،  وح�شب  �لتعد�د«، 
�ملوعد  لهذ�  �لفني  �مل�شتوى 
�لقاري �شيكون عاليا: »منتخبات 
جنوب  و  م�رض  غر�ر  على  قوية 
�الأدو�ر  تلعب  �لتي  �فريقيا 
معقدة  تبدو  �ملهمة  �الأوىل، 
�ملتناف�شني«.و�شيكون  جلميع 
�ىل  �ملتنقل  �جلز�ئري  �لوفد 
رئي�ض  بقيادة  �فريقيا  جنوب 
لعر��ض،  ر�شيد  �الحتادية 
�لقارية  �ملناف�شة  و�شتعرف 
بينهم  من  م�شارع   212 م�شاركة 
85 �شيدة، ميثلون 31 بلد�، حيث 
ب17  حا�رضة  �جلز�ئر  تكون 
ت�شارك  �لذي  �لوقت  يف  ريا�شيا 
فيه جنوب �فريقيا �لبلد �ملنظم 

مبجموع 16 متناف�شا.
ق.ر.

الت�شكيلة ا�شتاأنفت التح�شري للقائها 
املتاأخر اأمام �شباب ق�شنطينة

زاوي: اأثق يف الالعبني وقادرون 
على �سمان م�ساركة قارية 

املو�سم املقبل

�أ�شار مدرب فريق �شبيبة �ل�شاورة 
على  قادر  فريقه  �أن  ز�وي  كرمي 
�شمن  �جلاري  �ملو�شم  �إنهاء 
�ملوؤهلة  �لثالث  �ملر�كز  �إحدى 
�ملو�شم  قارية  م�شاركة  �إىل 
�ل�شدد  هذ�  يف  وقال  �ملقبل، 
على  العبيه  قدرة  يف  يثق  �أنه 
من  �مل�شطر  �لهدف  حتقيق 
طرف �الإد�رة ورغبة �الأن�شار يف 
روؤية �لفريق جمدد� يف �مل�شابقة 
مو�شحا  �ملقبل،  �لعام  �لقارية 
جتاوز  على  قادرة  �لت�شكيلة  �أن 
بعدما  �لفارطة،  �جلولة  تعرث 
�لتدريبات  �أجو�ء  �إىل  عادو� 
وقامو� بطي �شفحة �خليارة �لتي 
�ملن�رضمة  �جلولة  يف  �شجلوها 

�ملقابل،  يف  بار�دو.  نادي  �أمام 
�شبيبة  فريق  ت�شكيلة  �رضعت 
�لتدريبات  �أم�ض يف  �أول  �ل�شاورة 
من �أجل �لتح�شري للمو�جهة �لتي 
�أمام  �ملقبل  �ل�شبت  تنتظرها 
تلعب  و�لتي  ق�شنطينة  �شباب 
�للقاء �ملتاأخر بني  ت�شوية  �شمن 
�لفريقني حل�شاب �جلولة 18 من 
�أين  �الأوىل،  �ملحرتفة  �لر�بطة 
 20 ملعب  على  �ملو�جهة  جتري 
فاإن  �لغر�ض  ولهذ�  بب�شار،  �أوت 
مكتمل  بتعد�د  جرت  �لتدريبات 
�لثنائي  �شوى  عنها  يغب  ومل 
علي  و�شيد  جاليت  م�شطفى 
يحي �رضيف ب�شبب �الإ�شابة �لتي 

يعانيان منها.
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قاد فريقه فيتي�س اآرنهيم اإىل الفوز 
مبلعب اأجاك�س ام�سرتدام

درفلو يعود بقوة وي�سجل هدفا 
بالدوري الهولندي

�سّجل �لالعب �لدويل �جلز�ئري �أ�سامة درفلو عودة قوية �إىل 

�ملناف�سة بعد غيابه يف �لفرتة �لأخرية ب�سبب خيار�ت فنية، ويف 

هذ� �ل�سدد قاد مهاجم �ملنتخب �لوطني ناديه فيتي�س �آرنهيم �إىل 

حتقيق فوز ثمني على ح�ساب �مل�سيف نادي �أجاك�س �أم�سرتد�م 

�سمن �جلولة 32 من �لدوري �لهولندي، حيث �نتهى �للقاء بنتيجة 

رباعية لهدفني، و�لتي �ساهم فيها درفلو من خالل ت�سجيل هدف 

�لثاين لفريقه، وجنح يف منحه �لنقاط �لثالث من خارج �لقو�عد 

�أمام عمالق �لدوري �لهولندي، ومل يبد�أ لعب �حتاد �لعا�سمة 

�ل�سابق يف �لت�سكيلة �لأ�سا�سية، حيث دخل يف �لحتياط ولعب 

�آخر 12 دقيقة من �للقاء متكن خاللها من �لربوز عرب ت�سجيل 

هدف عاملي جعله حديث و�سائل �لإعالم يف هولند�، وهو �لذي 

ل ي�ستبعد �أن ي�ستعيد ثقة مدربه جمدد� للعودة غلى �لت�سكيلة 

�لأ�سا�سية بعدما ��سرتجع هو�يته �ملف�سلة يف �لو�سول �إىل �سباك 

�ملناف�سني. و�لأكيد �أن ��ستعادة درفلو �سهية �لتهديف جمدد� 

�سوف تعيد له �لثقة جمدد� من �أجل م�ساعفة �لعمل خالل �لفرتة 

�ملقبلة و�لعمل على �لعودة �إىل دقائق �أكرب مع ناديه فيتي�س �آرنهيم 

من خالل �لعودة �إىل ك�سب مكانته يف �لت�سكيلة �لأ�سا�سية وبالتايل 

��ستعادة ثقة �لناخب �لوطني جمال بلما�سي من �أجل �لتو�جد 

�سمن �لقائمة �لنهائية للمنتخب �لوطني �ملعنية بلعب كاأ�س �إفريقيا 

لالأمم �ملقررة خالل �ل�سائفة �ملقبلة يف م�رص.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

مدرب  فاإن  ذ�تها  �مل�سادر  وح�سب 
فاحت  �لرتكي  غالتا�رص�ي  نادي 
يف  فيغويل  ببقاء  طالب  من  تريمي 
�سفوف تعد�د �لفريق حت�سبا للمو�سم 
�أحد  يعتربه  حيث  �ملقبل،  �لكروي 
عليها  يعتمد  �لتي  �لأ�سا�سية  �لركائز 
من  �لإد�رة  على  و�أ�رص  �لت�سكيلة  يف 
�لتنازل عن  وعدم  به  �لحتفاظ  �أجل 

�لفريق  بناء  يف  �إليه  خدماته حلاجته 
حيث  �جلديد،  للمو�سم  ��ستعد�د 
�لمكانيات  من  �ل�ستفادة  على  ي�رص 
�ستار  ريد  نادي  خريج  يحوزها  �لتي 
ت�سكيلة  تدعيم  خالل  من  �لفرن�سي 
�ملو�سم  �لرتكي  �لدوري  لقب  حامل 
�ملركاتو  يف  جدد  بالعبني  �ملن�رصم 
حت�سري  �أجل  من  �ملقبل  �ل�سيفي 
على  للتناف�س  حت�سبا  قوي  فريق 
�لكروي  �ملو�سم  يف  �لألقاب  �إحر�ز 

�لبقاء  نحو  فيغويل  ويتوجه  �جلديد. 
�أكد  كان  �لذي  وهو  �حلايل  ناديه  مع 
�أنه  �سابقة  �إعالمية  ت�رصيحات  يف 
�لتي  و�لأجو�ء  غالتا�رص�ي  يحب 
�إعجابه  جانبه  �إىل  جماهريه  ي�سنعها 
مبدينة �إ�سطنبول ول يفكر يف �لرحيل 
عاد  و�أنه  خا�سة  �ملو�سم،  هذ�  نهاية 
بد�ية  بعد  �ملو�سم  منت�سف  يف  بقوة 
�ساحبة جعلته خارج خيار�ت �ملدرب 

تريمي قبل �ن ي�سرتجعها جمدد�.

يف �ملقابل، مت �ختيار فيغويل �أح�سن 
غالتا�رص�ي  ناديه  �سفوف  يف  لعب 
لهذ� �ملو�سم وت�سلّم �جلائزة �خلا�سة 
من  وت�سلّمه  �أحرزه،  �لذي  باللقب 
طرف �أع�ساء �لإد�رة و�لذين �عرتفو� 
بذلها على  �لتي  �لكبرية  باملجهود�ت 
�ر�سية �مليد�ن خالل �لفرتة �لأخرية، 
حيث تفّوق على زمالء له يف �لت�سكيلة 
يون�س  �ملغربي  �لدويل  غر�ر  على 

بلهندة.

اأحرز لقب العب املو�سم يف غاالتا�سراي هذا املو�سم

تريمي يرف�ض رحيل فيغويل وي�سر عليه حت�سبا للمو�سم املقبل
يتوّجه الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل نحو البقاء �سمن قلعة نادي غاالتا�سراي الرتكي حت�سبا للمو�سم الكروي 
اجلاري، اأين خالفت امل�سادر االإعالمية الرتكية يف االأخبار التي تناقلتها اأم�س احلديث الذي مت التطرق اإليه بخ�سو�س 

اإمكانية رحيل متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية �سفوف ناديه بنهاية املو�سم وذلك بقرار من االإدارة من خالل ف�سخ 
العقد بني الطرفني مقابل قيمة خم�سة ماليني اأورو لرحيله نحو فريق اآخر

دفع الثمن غاليا بعد �سجاره مع اأحد زمالئه

اإدارة �سالكه04 تنزل بن 
طالب اإىل الرديف جمددا

�سمن اأحداث عنف بني اأن�سار فريقي احتاد 
خن�سلة واأمل مروانة

30 جريحا يف ترا�سق 
باحلجارة بباتنة

رونالدو يطالب جوفنتو�ض 
ب�سم 3 العبني

نبيل  �لدويل �جلز�ئري  �لالعب  عاد 
يف  �مل�ساكل  مو�جهة  �إىل  طالب  بن 
�لأملاين،  �سالكه04  ناديه  �سفوف 
وذلك بعد قر�ر �إد�رة �لفريق باإنز�ل 
�لرديف  �لفريق  �إىل  �لالعب جمدد� 
�أم�س  �لذي ن�رصته  �لبيان  من خالل 
�لتو��سل  موقع  على  ح�سابها  عرب 
جاء  حيث  »تويرت«،  �لجتماعي 
�سالكه04  �إد�رة  �إقد�م  �لبيان  يف 
�لأول  �لفريق  من  طالب  بن  باإنز�ل 
لعبي  مع  �لتدرب  �إىل  وحتويله 
بعدما  جديدة  خطوة  يف  �لرديف 
على  �إنز�له  مت  �لقر�ر  نف�س  كان 
�لوطنية  �لت�سكيلة  ميد�ن  متو�سط 
خالل �سهر مار�س �ملن�رصم و�لذي 
�لفريق �لرديف يف  تدرب حينها مع 

�أن  قبل  �ن�سباطي،  تاأديبي  �إجر�ء 
�ستيفز  هوب  فريقه  مدرب  يقرر 
�إعادته جمدد� �إىل �لفريق �لأول من 
�لأمر  لكن  عنه،  �لعقوبة  رفع  خالل 
مل يطل كثري� قبل �أن يدخل �لالعب 
يف  زمالئه  �أحد  مع  مناو�سات  يف 
�حل�س�س  �إحدى  خالل  �لنادي 
�لتدريبية وهو �ل�سجار �لذي دفع بن 
طالب ثمنه غاليا باإبعاده عن مقابلة 
�جلولة �لفارطة من �لدوري �لأملاين 
�لتي جرت نهاية �لأ�سبوع �ملنق�سي 
مع  �لأمر  ويتجدد  هوفنهامي  �أمام 
�ملقبل  �ل�سبت  �ملقرر  �لرور  د�ربي 
�أمام بوري�سيا دورمتوند �لذي �سوف 

ي�سجل �لالعب غيابه عنه.
عي�سة ق.

�أغلبها  بجروح  مو�طنا   30 �أ�سيب 
باحلجارة  تر��سق  �إ�سابات خفيفة يف 
خن�سلة  �إحتاد  فريقي  �أن�سار  بني 
�ملن�رصم  �لثالثاء  مرو�نة  و�أمل 
بامللعب  جرت  �لتي  �ملقابلة  �أثناء 
ر�أ�س  مبدينة  نوفمرب  �أول  �لبلدي 
�أم�س  به  �أفاد  ح�سبما  باتنة  �لعيون 
�حلماية  مبديرية  بالإعالم  �ملكلف 
�ملدنية حمليا، و �رصح �ملالزم �لأول 
�لأنباء  لوكالة  �ل�رصيف  يحي  ح�سان 
�جلز�ئرية �أنه مت نقل �مل�سابني �لذين 
�أعمارهم ما بني 18 و39 �سنة  ترت�وح 
ومن بينهم عوين حماية مدنية وبع�س 
كانو�  �لوطني  �لأمن  من  عنا�رص 
مهامهم،  لأد�ء  بامللعب  حا�رصين 
 2 منها  �إ�سعاف  �سيار�ت   3 منت  على 
تابعة للحماية �ملدنية، �ىل �ملوؤ�س�سة 
مبدينة  �جلو�رية  لل�سحة  �لعمومية 

و�أو�سح  �لعالج.  لتلقي  �لعيون  ر�أ�س 
�لرت��سق  �أحد�ث  �أن  �مل�سدر  ذ�ت 
�لتي  �لفريقني  �أن�سار  بني  باحلجارة 
م�ساء  و�لن�سف  �لر�بعة  حو�يل  بد�أت 
ت�سببت يف حتطيم كلي لزجاج �سيارة 
�ىل  �ملدنية  للحماية  تابعة  �إ�سعاف 
�مللعب  ب�سياج  �أ�رص�ر  �إحلاق  جانب 
م�سيفا  له،  �لتابعة  �ملر�فق  وبع�س 
حو�يل  ��ستمرت  �لتدخل  عملية  باأن 
5 �ساعات ون�سف، وكانت مبار�ة �أمل 
مرو�نة �أمام �سيفه �حتاد خن�سلة �لتي 
�لثاين  �لق�سم  بطولة  �إطار  يف  تدخل 
هو�ة �رصق يف جولتها 29 قد عرفت 
من  �لثاين  �ل�سوط  خالل  مناو�سات 
�ملقابلة قبل توقيفها من طرف �حلكم 
�لرئي�سي يف �لدقيقة 69 ح�سبما متت 

�لإ�سارة �إليه.
وكاالت

وجه كري�ستيانو رونالدو مهاجم نادي 
طلبات  قائمة  �ليطايل  جوفنتو�س 
لإد�رة �ل�سيدة �لعجوز، ب�ساأن �ملريكاتو 
�ل�سيفي �ملقبل، وفًقا لتقرير �سحفي 
»�أبول«  �سحيفة  ذكرت  فقد  برتغايل، 
طالب  مادير�«  »�ساروخ  �أن  �أم�س 
يورو  مليون   100 بدفع  �ليويف  �إد�رة 
فيليك�س  جو�و  مو�طنه  مع  للتعاقد 
جنم بنفيكا، و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن 
فيليك�س تدرب مع كري�ستيانو رونالدو 
يف �سفوف منتخب �لربتغال، وهو ما 
جعل »�لدون« يعجب بالقدر�ت �لفنية 
قائمة  �أن  و�أو�سحت  �ل�ساب،  لالعب 
ا �لفرن�سي  طلبات رونالدو �سمت �أي�سً
ر�فائيل فار�ن و�لإ�سباين �إي�سكو ثنائي 

ريال مدريد.
خروج  م�ساألة  �أن  �أبرزت  »�أبول«  لكن 
باتت  برنابيو  �سانتياغو  من  فار�ن 
زين  �ملدرب  مت�سك  ب�سبب  �سعبة، 
يحظى  قد  بينما  به،  زيد�ن  �لدين 
�لأخرى  �لعرو�س  من  بالكثري  �إي�سكو 
�ل�سخمة يف �ل�سيف، يذكر �أن فيليك�س 
�أكرث  �هتمامات  قائمة  �سمن  يتو�جد 
من عمالق �أوروبي، مثل ريال مدريد 
يبلغ  بينما  مان�س�سرت،  مدينة  وقطبي 
�ل�رصط �جلز�ئي يف عقده 120 مليون 
يورو، ويتطلع �لبيانكونريي �إىل خف�س 
�سعر فيليك�س م�ستغاًل �لعالقة �جليدة 
وكيل  مينديز  وخورخي  �لنادي  بني 

�أعمال �لالعب �ل�ساب ورونالدو.

خم�سارد اإعالمية توؤكد توقيعه 
لغاالتا�سراي فيرنبات�سي اأو ب�سكتا�س

 براهيمي مر�سح للعب رفقة
 اأحد كبار الدوري الرتكي

ول يلعب �سوى بع�س �لدقائق من �ملقابلة بعدما كان ركيزة �أ�سا�سية يف �جلولت �لأخرية �أين �أ�سحى خارج ح�سابات مدرب ناديه كون�سي�ساو، �لذي جعله مغ�سوبا عليه من طرفها، وحتول �إىل لعب �حتياطي خالل �لأقل يف �لعقد من �أجل تفادي �نتقاله �إىل فريقه جمانا، وهو �لأمر بر�هيمي رف�س جتديد �لعقد مع �لإد�رة بعدما طلبت �إ�سافة عام على �لتفاو�س مع �إد�رة ناديه من �أجل �حل�سول على ورقة �لت�رصيح، وكان حر� من �أي �إلتز�م بعد نهاية �ملناف�سة، ولن يكون بحاجة لالنتقال �إىل �حلايل بورتو �لربتغايل بنهاية �ملو�سم �حلايل، وهو �لذي �سوف يتو�جد وينتهي �لعقد �لذي يربط خريج نادي ملعب رين �لفرن�سي مع ناديه م�ستقبل �لفريق يف �سفوف �إحد�ها �بتد�ء من �ملو�سم �لكروي �ملقبل.بكل من غالتا�رص�ي، فيرنبات�سي �أو ب�سكتا�س، حيث ل ي�ستبعد �أن يكون �إل �أنها ح�رصت �لأمر بني ثالثة �أندية �لأكرب يف �لدوري ويتعلق �لأمكر �مل�سادر مل تك�سف هوية �لفريق �لذي �سوف ين�سم �إىل �سفوفه بر�هيمي عقد� مع �أحد �لأندية �لكبرية �لتي تنتمي �إىل �لدوري �لرتكي، ورغم �أن �أم�س تقارير �إعالمية تركية �أن متو�سط ميد�ن �ملنتخب �لوطني وقع �حرت�فية جديدة، وهذه �ملرة من بو�بة �لدوري �لرتكي، حيث ك�سفت يتوّجه �لالعب �لدويل �جلز�ئري يا�سني بر�هيمي نحو خو�س جتربة 
�لتعد�د ل ميكن �ل�ستغناء عنها.

عي�سة ق.
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بر�ضلونة على 
بعد خطوة من 
التتويج بالليغا

تخطى بر�ضلونة م�ضت�ضيفه 
ديبورتيفو �أالفي�س 2-0 يف 

�ملرحلة 34 من �لدوري 
�الإ�ضباين �أول �م�س، و�ضيتوج 
بر�ضلونة ر�ضمياً باللقب �إذ� 

خ�رس �أتلتيكو مدريد مع 
�ضيفه فالن�ضيا  يف مو�جهة 

�أم�س للمرحلة ذ�تها، �أما 
�إذ� فاز �أتلتيكو فلن يحتاج 

بر�ضلونة �إال لفوز على 
ليفانتي �ل�ضبت �ملقبل، 
و�ضجل �لثنائية كارلي�س 

�ألينيا و�الأوروغوياين لوي�س 
�ضو�ريز من ركلة جز�ء، 

و�ضار ر�ضيد بر�ضلونة 80 
نقطة مقابل جتمد ر�ضيد 

�أالفي�س عند �لنقطة 46 يف 
�ملركز �لثامن.

ويحتاج بر�ضلونة حل�ضم 
�أمور �لدوري وذلك قبل 
قمتيه �ل�ضاخنتني �أمام 
ليفربول �الإجنليزي يف 
ن�ضف نهائي م�ضابقة 

دوري �أبطال �أوروبا 1 و7 
ماي �ملقبل يف بر�ضلونة 
وليفربول تو�لياً، ونهائي 

�لكاأ�س �ملحلية �ضد 
فالن�ضيا يف 25 منه، 

وبقي مدرب بر�ضلونة 
�إرن�ضتو فالفريدي وفيا 

ل�ضيا�ضة �ملد�ورة يف 
�لت�ضكيلة فاأبقى على جنمه 

�الأرجنتيني ليونيل مي�ضي 
و�ملد�فع �لدويل جوردي 
�ألبا على مقاعد �لبدالء، 
ودفع باالأول بعد �لهدف 

�لثاين مكان �لفرن�ضي 
عثمان دميبيلي، و�لثاين يف 
�لدقيقة 70 مكان �لربتغايل 

نيل�ضون �ضيميدو.

�ضرتلينغ يدعو اإىل خ�ضم النقاط ملحاربة العن�ضرية
دعا جناح مان�ض�ضرت �ضيتي و�ملنتخب �الإجنليزي لكرة �لقدم رحيم �ضرتلينغ �ىل �لت�ضدد بالعقوبات يف وجه �لعن�رسية، مطالبا بخ�ضم 9 نقاط من 

ر�ضيد �لفريق �لذي يقوم جمهوره باأية �إ�ضاءة عن�رسية وذلك الأن �لعقوبات �حلالية �ملفرو�ضة من قبل �ل�ضلطات �ملعنية تعني باأن �حللول ال تز�ل 
بعيدة كل �لبعد عن حتقيق �لردع �لالزم، و�أ�ضبح �ضرتلينغ موؤخر� من �الأ�ضو�ت �ملطالبة بالتعامل بجدية مع �آفة �لعن�رسية يف مالعب كرة �لقدم، 

بعدما وقع �ضخ�ضيا �ضحية لها �إن كان خالل دفاعه عن �ألو�ن فريقه مان�ض�ضرت �ضيتي �أو �ملنتخب �الجنليزي، فالالعب �ملولود يف جامايكا 
كان عر�ضة لهتافات عن�رسية خالل مبار�ة لفريقه �ضيتي �أمام ت�ضل�ضي يف دي�ضمرب، ثم وقع وزمالوؤه �ل�ضود يف �ملنتخب �الإجنليزي �ضحايا 

هتافات عن�رسية خالل �لفوز على مونتينيغرو 5-1 �ضمن ت�ضفيات كاأ�س �أوروبا 2020 يف مار�س �ملا�ضي، ومل يقف �ضرتلينغ مكتوف 
�الأيدي خالل �ملبار�ة �ضد مونتينيغرو، �إذ تقدم على �أر�س �مللعب بعد ت�ضجيله �لهدف �خلام�س ملنتخب بالده، ووقف مبو�جهة 

مدرجات �مل�ضجعني �ملحليني و��ضعا يديه على �أذنيه يف �إ�ضارة ل�ضماع �لهتافات، كما دعا بعد �ملبار�ة �ىل �إنز�ل �أ�ضد �لعقوبات بحق 
مطلقي �لهتافات.

و�أ�ضبح �ضرتلينغ �الآن �أحد �ملوقعني على بيان �ضدر يف عدد �لثالثاء من �ضحيفة »ذي تاميز« �لربيطانية يدعو �ىل ت�ضلم �ملزيد من 
�ل�ضود و�الآ�ضيويني و�الأقليات �لعرقية منا�ضب �ل�ضلطة يف كرة �لقدم، و�ىل عقوبات �أ�ضد بحق �لعن�رسيني و�ملزيد من �لعمل من جانب 

�مل�ضوؤولني عن من�ضات �لتو��ضل �الجتماعي و�جلهات �لر�عية وو�ضائل �الإعالم �لتقليدية، وكتب �ضرتلينغ يف �ل�ضحيفة: »خالل 
ن�ضاأتي يف لندن حني كنت �أذهب �إىل �ملدر�ضة و�ألعب كرة �لقدم، مل �أكن �أعرف ما هي �الإ�ضاءة �لعن�رسية الأين مل �أخترب �أي 

�ضيء من هذ� �لقبيل، بالتايل يبدو من �جلنون �أين يف عام 2019، �أ�ضعر باحلاجة �ىل كتابة مقال يف �ضحيفة يدعو �ىل تغيري�ت 
جذرية يف �للعبة �لتي �أحب«، و�أردف »لكني �أفعل ذلك الأن م�ضكلة �لعن�رسية يف كرة �لقدم �ضيئة للغاية، عميقة للغاية وال يبدو 

�أن هناك حال لها يف �الأفق، قر�أمت جميعا عن خمتلف �حلو�دث �لعن�رسية �لبارزة يف �الأ�ضهر �الأخرية �الإ�ضاءة �لتي تلقيتها 
حني كنت �ألعب مع مان�ض�ضرت �ضيتي يف ملعب ت�ضل�ضي، �ضيحات �ال�ضتهجان �لتي تعر�س لها العبو �إنكلرت� �ل�ضود يف 
مونتينيغرو، �ل�ضوء �لذي عانى منه العب جوفنتو�س مويز كني يف �إيطاليا و�ضتائم ال نهاية لها يتعر�س لها �لالعبون 

على و�ضائل �لتو��ضل �الجتماعي«. و�عترب �أن �لعقاب على �الإ�ضاءة �لعن�رسية يجب �أن يبد�أ بخ�ضم تلقائي لت�ضع 
نقاط من ر�ضيد �لنادي �لذي يقوم جمهور باالإ�ضاءة �لعن�رسية، �إ�ضافة �ىل �إجباره على خو�س ثالث مباريات 

خلف �أبو�ب مو�ضدة، وذلك عو�ضا عن �لغر�مات �ملفرو�ضة يف �لنظام �حلايل و�لتي ير�ها ر�دعا غري كاف، 
و�أو�ضح »يبدو ذلك قا�ضيا، لكن �أي م�ضجع �ضيخاطر ب�ضلوك عن�رسي �إذ� كان من �ملمكن �أن يهبط فريقه 

�أو يخ�رس فر�ضته باإحر�ز لقب«، م�ضيفا: »�لغر�مات �ل�ضغرية ال تلحق �رسر� باالأندية و�لدول«، وحمل 
�ضرتلينغ �ل�رسكات �لر�عية م�ضوؤولية ردع �جلماهري عن �رتكاب هذه �ال�ضاء�ت، مو�ضحا: »يف �ملرة 

�لقادمة �لتي يف�ضل فيها �لنادي �أو �لهيئة �حلاكمة يف �لت�رسف ب�ضكل منا�ضب �ضد �لعن�رسية، 
�أود �أن �أرى تلك �ل�رسكة ت�ضحب �أمو�لها وتتخذ موقفا �أخالقيا«.

اأودوي يغيب 
4 اأ�ضهر عن 

امليادين
ك�ضف تقرير �ضحفي بريطاين 
عن مدة غياب العب ت�ضيل�ضي 

بعد تعر�ضه الإ�ضابة �أنهت 
مو�ضمه �حلايل مع �لبلوز، وقالت 

�ضحيفة »ذ� �ضن«، �إن كالوم 
هود�ضون �أودوي العب ت�ضيل�ضي 
�ضيخ�ضع لعملية جر�حية خالل 
�الأيام �لقليلة �ملقبلة من �أجل 

عالج متزق وتر �لعرقوب، 
و�أ�ضافت �ل�ضحيفة �أن مدة 

غياب كالوم هود�ضون �أودوي 
عن �ملالعب �ضتمتد �إىل 4 

�أ�ضهر، يف حال مل حتدث �أي 
م�ضاعفات لالعب مما يعني 
�أنه قد يلحق ببد�ية �لدوري 
�الإجنليزي �ملمتاز �ملو�ضم 

�ملقبل. وتعر�س �أودوي 
لالإ�ضابة يف �ل�ضوط �الأول 

خالل مو�جهة برينلي، ومل 
ي�ضتطع مو��ضلة �ملبار�ة ليدفع 
�ملدير �لفني ماوري�ضيو �ضاري 
باالإ�ضباين بيدرو رودريغيز بداًل 

منه، و�ضيغيب كالوم هود�ضون 
�أودوي عن م�ضو�ر �ملنتخب 
�الإجنليزي يف ن�ضف نهائي 

دوري �الأمم �الأوروبية يف جو�ن 
�ملقبل.

زيدان يحرم جوفنتو�س من اإي�ضكو

وكيلة اإيكاردي حت�ضم اأمر بقائه باإنرت ميالن

عقبة تواجه البي اأ�س جي ل�ضم اإن�ضيني

تر�جع �الإ�ضباين فر�ن�ضي�ضكو �إي�ضكو العب ريال مدريد، عن موقفه ب�ضاأن مغادرة 
�لنادي �مللكي يف فرتة �النتقاالت �ل�ضيفية �ملقبلة، ووفًقا للربنامج �الإ�ضباين �ل�ضهري 

»�ل�ضريينجيتو«، فاإن �إي�ضكو ق�ضى على �أحالم جوفنتو�س ب�ضمه خالل �ملريكاتو �ل�ضيفي، 
وكان �ليويف يفكر يف �ضم بديل لل�رسبي بيانيت�س، و�لذي يعترب �أحد �أهد�ف ريال مدريد 

لتدعيم خطه �لهجومي ��ضتعد�د� للمو�ضم �جلديد، و��ضتقرت �إد�رة �ل�ضيدة �لعجوز م�ضبًقا 
على �أن يكون �إي�ضكو هو �لبديل، �إال �أن مت�ضك �الأخري باال�ضتمر�ر يف �للعب حتت قيادة 

زيد�ن بدد �أحالم �لنادي �الإيطايل.

�أكدت و�ند� نار� زوجة ووكيلة �أعمال ماورو �إيكاردي العب �إنرت ميالن، �أن �لنجم �الأرجنتيني 
�ضيبقى يف ميالنو، وقالت و�ند� خالل �لربنامج �الإيطايل �ل�ضهري »فريي�ضيمو« عندما 

�ضئلت عن �إيكاردي: »بالتاأكيد �ضيكون يف �إنرت �ملو�ضم �ملقبل، عائلتنا �ضعيدة يف ميالنو«، 
و�أ�ضافت: »عائلتنا مهتمة بالبقاء يف ميالنو، �أنا متاأكدة بن�ضبة 100%، كما جددنا �لت�ضجيل 

الأطفالنا يف �ملد�ر�س«. و�نت�رست �لعديد من �ل�ضائعات حول رحيل �إيكاردي عن �إنرت يف 
�ل�ضيف �ملقبل، خا�ضة بعد جتريده من �ضارة �لقيادة و��ضتبعاده من �مل�ضاركة مع �لفريق.

يرغب نادي باري�س �ضان جريمان �لفرن�ضي يف �لتعاقد مع �أحد جنوم �لدوري �الإيطايل 
خالل فرتة �النتقاالت �ل�ضيفية �ملقبلة، وذكرت �ضحيفة »كوريري ديللو �ضبورت« 

�الإيطالية، �أن مينو ر�يوال وكيل �أعمال لورينزو �إن�ضيني مهاجم وقائد نابويل، ي�ضغط من 
�أجل نقل موكله �إىل �ضفوف نادي باري�س �ضان جريمان يف �ل�ضيف �ملقبل.

و�أ�ضافت �أن وجود �الإيطايل ماركو فري�تي العب و�ضط باري�س يف فريق �لعا�ضمة ميكن �أن 
يكون عاماًل مهًما يف �إقناع �إن�ضيني باالنتقال �إىل �ضان جريمان، يف ظل �ل�ضد�قة �حلميمة 

�لتي جتمع �لثنائي منذ تو�جدهما مًعا يف �ضفوف فريقهما �ل�ضابق بي�ضكار�، وختمت 
�ل�ضحيفة بالقول �إن نابويل يطلب 100 مليون يورو من �أجل �ل�ضماح برحيل �إن�ضيني، وهو 

ما قد مينع �إعادة مل �ضمل فري�تي و�إن�ضيني يف باري�س، خا�ضة �أن �لنادي �لفرن�ضي �ضيكون 
عليه مر�عاة قيود �للعب �ملايل �لنظيف.
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هل اأن�سف وا�سيني الأعرج مي زيادة بعد �ستة و�سبعني عاًما على موتها؟
رمّبا، مل تنل اأديبة عربية ما نالته مي زيادة من األقاب، »فقد لّقبها ويل الدين يكن مبلكة دولة الإلهام، وخليل مطران بفريدة الع�شر، وم�شطفى �شادق الرافعي ب�شيدة القلم، 

و�شكيب اإر�شالن بنادرة الدهر، ويعقوب �شروف بالدّرة اليتيمة، والأب اأن�شطا�س الكرملي بحيلة الزمان، وال�شاعر �شبلي املالط بنابغة بالدي، وم�شطفى عبد الرازق باأمرية 
النه�شة ال�شرقية، وفار�س اخلوري باأمرية البيان، وعبد الوهاب العزام بالنابغة الأدبية ...)133(، هذا ما �شّمنه وا�شيني الأعرج يف روايته الأخرية »مي ليايل اإيزي�س كوبيا«، 

ال�شادرة حديًثا عن دار الآداب، لكّن هذه الألقاب على جمد معانيها، ور�شانة قائليها و�شهرتهم، مل ُتِعد اإىل القلب الذي اأحرقته اخليبات واملظامل والعذابات حلظة اأمل واحدة.

   نتايل اخلوري غريب /
جريدة احلياة اللندنية

كانت  كرثتها،  على  الألقاب  هذه 
قائليها،  ومزاج  راهنّيتها  ابنة 
يجتمعون  حني  �صدًقا،  اأم  متلًّقا 
فتحته  الذي  الأدبي  �صالونها  يف 
قرن،  ربع  مدى  على  لهم  وقلبها 
باجلنون  واتُهمت  ُظلمت  وحني 
كانوا  الع�صفورية،  يف  ورميت 
بهربهم  اإّما  فيها،  طعنوا  من  اأّول 
وموقفهم احليادي املرتّقب، واإّما 
باإمعانهم يف تاأكيد جنونها لأ�صباب 
وغريهم،  اخلفّية،  غري  غريتهم 
جي�ش  من  مقهوًرا  قلبي  »كان 
من  قراأته  ما  هناك...  الأ�صدقاء 
ح�صني،  طه  العّقاد،  ت�رصيحات 
�صالمه مو�صى جرح قلبي وق�صمه 
كل  اأفّكر يف  وجعلني  ن�صفني،  اإىل 
حداثة،  اأّية  واأت�صاءل  م�صى  ما 
ترى  عندما  ملتزم،  مثقف  واأّي 
يف  معك  ي�صرتك  الذي  �صديقك 
يوغل  بل  ين�صاك،  الدنيا،  هموم 
ما  �صدئة؟)�ش297(،  �صّكينة  فيك 
يعيد اىل الواجهة ق�صّية ال�صداقة 
واملثّقفني  الثقافة  جمتمع  يف 
من  الأدبّية  وال�صالونات  والأقالم 

ع�رص النه�صة اإىل اليوم.
املخطوطة، حتوي  الرواية-  هذه 
 1936 ربيع  من  ماأ�صاتها  تفا�صيل 
معاناة  تطرح   ،1941 خريف  اإىل 
مي زيادة من ظلم ذويها، وتاآمرهم 
اأمالكها،  على  لال�صتيالء  عليها 
جوزيف،  عمها  ابن  ة،  وبخا�صّ
وقلبها،  روحها  وهبته  الذي 

قّرر  حني  كانت  الأوىل  خيبتها 
وخيباتها  فرن�صية،  ب�صيدة  الزواج 
الالحقة، حني وثقت به بعد فقدان 
والديها، و�صلّمته ادارة ممتلكاتها. 
النا�ش  مع  زيادة  مي  معاناة 
والأمل  ال�رصاخ  ونوبات  والأطباء 
ثالثمئة  مدى  على  واملهدئات، 
الع�صفورية،  جحيم  يف  وليلة  ليلة 
هي رواية قلب الأنثى الذي يحّب 
وي�صبح  وياأمل  بعمق،  ويثق  بعمق، 
ا ت�صهل اأذّيته، بكلمة وموقف،  ه�ًصّ
واحرتاق  العذابات  كّل  رغم  وعلى 
يتحّول  ل  اجل�صد،  ووهن  القلب 
اإىل  يتحّول  بل  حقد،  اإىل  احلّب 

»بيا�ش �صبيه بالعدم)�ش304(.
من خالل معاناة مي زيادة وطعنها 
وعذاباتها وخذلنها من الأقربني، 
املخطوطة،  الرواية-  هذه  تطرح 
املثقف  »حمنة  ال�صرية،  هذه  اأو 
العربي يف اأوهامه املر�صّية، الذي 
مقيتة،  ازدواجّية  على  ا�صتقّر 
قبل  اأن  بعد  قربه  اإىل  �صرتافقه 
»كيف  لها)�ش305(.  وا�صتكان  بها 
بكّل  معني  غري  وي�صبح  ين�صحب 
يف  قاله  ما  كّل  ومي�صح  قاله  ما 
يف  ورمبا،  )�ش305(.  الآخرين« 
معاجلة وا�صيني الأعرج روايته عن 
مي زيادة من هذا املنظور، يكون 
مثّقف  كل  واأن�صف  اأن�صفها  قد 
الروؤيا،  ثنائية  الأقربون، يف  ظلمه 
بني املا�صي واحلا�رص، ويف الوقت 
ر�صالة  الواجهة  اىل  يعيد  عينه، 
اختلطت  اأن  بعد  ومهّمته  الأديب 
لقد  والروؤى.  واملفاهيم  الأدوار 
اأن�صفها وا�صيني الأعرج، حني اأعاد 

خمطوطها يف ليايل الع�صفورية اإىل 
اكتئابها  اأن�صفها حني جعل  النور، 
بالغربة  �صعوررها  نتيجة  احلاّد 
والوحدة بعد موت والديها، جنوناً 
يرّتب�صون  الذين  الأقربني  يف نظر 
بها فر�صة ا�صتغالل، حني جعلتها 
املت�صّددة  املحافظة  تربيتها 
وتوقها اىل اأن تهب نف�صها بالكلّية 
كالًما  ولي�ش  باملثل  يبادلها  ملن 
تعددية  عن  بحًثا  �رصًيّا  ع�صقيا 
اأعاد  حني  اأن�صفها  معلنة.  غري 
يهب  ملن  الكياين  احلّب  جمد 
وعقله  يحّب  حني  بالكلّية  نف�صه 
ا�صطدم  لكّنه  ووجدانه  وروحه 
اأن�صفها  وظلمه.  املحبوب  بق�ّصوة 
حني جعل ه�صا�صتها نقاوة كالغيوم 
تقّطر ندى من �صموات �صافية مل 

تعّكرها وحول امل�صالح.
يّدعي  �رصقي  جمتمع  ق�صّية  هي 
ك�رص  يرف�ش  لكنه  حتّرر  اأّنه 
هذا  يف  الداخلّية.  معّوقاته 
مي  دفعت  ال�رصقي،  املجتمع 
ثمن  وحرّيتها،  ريادتها  ثمن  زيادة 
على  العادي،  دائرة  من  خروجها 
التي  امل�صتعارة  اأ�صمائها  كل  رغم 
ا�صتخدمتها، منها »اإيزي�ش كوبيا«: 
»كان علّي اأن اأخرج من دائرة الب�رص 
من  ا�صتعرت  اإلهة.  با�صم  واأكتب 
ماري البداية والنهاية. مي ت�صغري 
اإيزي�ش كوبيا  ماري عند الإنكليز. 
يكاد يكون الرتجمة احلرفية ملاري 
زيادة. اإيزي�ش اأخت الإله وعرو�صه. 
البحر.  وعرو�ش  البن  اأم  ماري 
لزيادة،  مرادفة  الالتينية  كوبيا 
 .)206 )�ش  الفائ�ش«  ال�صيء  اأي 

اأّما ح�صور جربان خليل جربان يف 
رمّبا  جداً،  خجوًل  فكان  الرواية، 
املخطوطة  مرحلة  خارج  لأّنه 
رمًزا،  كاأيقونة  بقي  اإذ  الزمنية، 
حني  واأبيها  اأّمها  مع  تذكره  روًحا 

ا�صتداد حنينها اإليهم.
يحلو  كان  كما  املجنونة،  هذه 
بها،  ال�صامتني  من  لكثري  ت�صميتها 
ت�صتطع  مل  لأّنها  جمنونة  هي 
قا�صية  قلوًبا  ثمة  اأّن  ت�صّدق  اأن 

للحّب  تعرف  ل  ظاملة  متحّجرة 
وا�صيني  ووجوًدا.  وقيمة  معنى 
الرواية،  هذه  يف  اليوم  الأعرج 
يف  الغريبة«  »النبتة  هذه  ي�صقي 

»الزمن الغريب«.

اإليك اأّيها البطل نعم اأنت !

 اأنت اأيها الأ�سري يامن تخو�ض الإ�سراب الآن اأهدي هذه الكلمات
بقلم / الأ�شيف الربغوثى 

بقلم العز والفخار، بحرب الدم 
القاين الفل�صطيني، بيد ت�صطر 
اأروع ما �صطرته يد الب�رصية، 
اأروع  من  كلمات  نطقا  تكتب 
اأبواب  ت�رصب  يد  الكلمات، 
اأنف  رغم  بالدماء،  م�رصجة 
رغم  واجلوا�صي�ش،  العداة 
رغم  ال�صهيونية،  عنجهية 

عجرفة العلمانية...
حمملة  ر�صالتي  اإليك  اأر�صل 
بعطر  الأثري،  التاريخ  بعبق 
مغ�صولة  �صهدانا،  م�صك 

كلماتها مباء الت�صحية… 
ول  الأمل،  تفقد  ل  اأخي، 
ت�صتكي  ل  والأمل،  تلتهي 
بل  لب�رص،  تتذلل  ول  القدر، 
والقمر،  حكايتك  اق�ص�ش 
ا�رصب  املرر،  لياليك  واحك 
يديك  ارفع  املثل...  اأروع 
للعال، ول تكن جزعا عجول، 
ا�صكو لربك �رص البلى، وادعو 

اأن تكون نهاية احلق حقا...
راأ�صي،  �صّدع  اأنينك  اأخي، 
اأفقدين  اآملني،  اأرع�صني، 
تلك  اأن  اأخي  فاعلم  �صربا، 
كلها،  العامل  اأموال  الأنات 
�صيء  ل  الب�رص،  ماليني 
اأنا  اأخي،  اإياها...  ين�صيني 
اأجاهد،  اخلارج  يف  بكلماتي 
اأنا  تنا�صل،  الداخل  يف  واأنت 
ال�صجني  الكبري  �صجني  يف 
زنزانة  يف  واأنت  اأعاين، 
قلب  تطرب  تغني،  التحدي 
ووجه  تلحن،  حني  املاليني 
له  تف�صري  ل  الذي  �صجانك 
ي�صعدنا،  ذلك  كل  ي�صطرم، 
اإميانك  �صمودك،  ي�صعدنا 
حقا  للحق  احلق  على  ثباتك 
وجه من ل عرف حقا...  يف 
قد  هنا  ها  نحن  ها  اأخي 
بالتال�صي،  وبداأنا  �صوية  ذبنا 
قطعوا  اأوا�صلنا،  قطعوا 
عروقنا، قطعوا رقابنا، وليكن 
اأنهم قطعوا عزائمنا، ولكنهم 

يقطعوا  اأن  يقدروا  لن  مل 
يقتلعوا  اأن  لن يقدروا  اأ�صلنا، 
جذورنا، مل يقدروا اأن يدملوا 
اأعلى  �صعب يف  ترابنا، فنحن 
عدو  هو  عادانا  ومن  القمم 
بال�صهام  اإذا  اأخي،  الهوينا... 
بالنريان  واإذا  قذفوك، 
هددوك،  بالتابوت  جلموك، 
تنحاز،  اأن  اإياك  فاإياك.. 
مل  فاإن  راأ�ش،  واهتزاز  اإياك 
مت  باحلديد  بال�صيف  متت 
املوت  اأ�صباب  تعددت  بغريه 

واملوت واحد...
بل اربط جرحك القا�صي، ويف 
وب�صوتك  نادي،  الليل  عتمة 
ال�صجي اأرهبهم، اأن للخال�ش 
موعد قادم اإن مل يكن اليوم اأو 
الغد كان بعد األف األف بندقية 
وكرب  نادي  معاقلهم،  ت�رصب 
خا�صية،  اهلل  يف  تخ�صى  ول 
ندم  من  اإن  تندم،  ول  زجمر 

هو لنا الظامل...
اعتدنا  ما  رجال  نحن  اأخي، 

الندب، لي�ش منا من مل مي�صح 
قيود  يحطم  اللجوج،  دمعه 
ي�رصب  بقب�صته  مع�صمه، 
براأ�صه  يتفجر نريان،  احلديد 
ي�رصب جالده، ي�صقطه اأر�ش 

الوغى....
اأخي، جتلد ا�صتنه�ش ، فداك 
تخرج،من  اأن  اإىل  واأمي  اأبي 
جنودا،  لك  اأعددت  اإخوتي 
الدروع، من  من عظامهم لك 
دمائهم لك املاء، من حلمهم 
لك حني اجلوع الطعام، ل يهم، 
من عيناي �صياء ووهج و�رصار 
عظمي  من  ت�صل،  اأن  اإىل 
ج�رص متر عليه ول تغلق بابه، 
ا�صنع،  خناجر  اأظافري  من 
من رمو�صي �صهام تثقب، من 
�صعري  من  وّطاد،  �صم  دمي 
اأعناقهم  حول  تلجمها  حبال 
�صلوعي  من  حياتهم،  تنهي 
لك دروع، من كل وريد للوريد 
لك  لل�رصيان  �رصيان  كل  من 
لك  حنجرتي  من  �رصخات، 

مّني  �صئت  ما  خذ  مكربات، 
ترتدد...  ول  للجهاد  وا�صند 
و�صوب  حدب  كل  من  لك 
نريان ت�صطرم لهيبا متطايرا، 
من كل مطرح ومفعل مركب، 
من كل ناحية وزاوية مبداأ...
عمري  من  خذ  ترتدد  ول 
اإىل  تكفى، من حياتي  اأن  اإىل 
ا�رصب  دموعي  من  متل،  اأن 
ترتدد... ول  ترتوي،  اأن  اإىل 
فكري  اأعماق  اأعماق  من 
بل  ترحل،  ول  حجتك  خذ 
را�صخ  قائم  اأنت  حيث  ابق 
ال�صهيد  اأنت  فاإمنا  ذهني  يف 
اإياك  اأخي،  الأ�صري...  اأو 
الأمر،  غر  يف  ونحن  والغرق 
الرحيل  اأو  ال�صعف  اإياك 
لزلنا يف مطلع  هاهنا  ونحن 

الطريق...
جابه  الأمل،  جابه  اأخي، 
خمالطة  حتا�صى  املر�ش، 
ذهنك  من  اأوقد  الك�صل، 
ول  اخلال�ش،  �صبل  ينري  دم 

علمنا  اجلميع  نحن  ترتدد... 
التائه،  نالك  اأدركنا  م�صماك 
ابق  �صارتك،  قيد  اأنا  فاعلم 
اأ�صاعد،  دعني  اأنت  حيث 
منئي  واأنا  اأدعوك  فكيف 
احلل  اأنت  اأمناي،  اأنت  عني؟ 
دونك احلل، اإياك واجلزع، بل 
ويرى  تهتز...اإياك  ول  ا�صرب 
عدوك دمعك، اإياك والوج�ش 
ما  فيظن  لقلبك  يت�رصب 
حديدا،  يداك  قلبك  لب�صته 
الفخر هو  بل هو احلرير هو 
احلل...ول ترتدد اأخي، اعلم، 
ل ن�رص بال يد �صاربة، ول عز 
اأنه  اعلم  قا�صمة،  اأ�صنان  بال 
اليوم لل�صجعان فح�صبك، اعلم 
اأنه ملن بني يديه حمل قراآنا 
و�صار، اعلم اأنه ملن عمل وما 
واعلم  اجلزاء...  انتظر  يوما 

فيما نهاية الكلم:
يف  الظالم  اأن...كل  اأعلم 
اإخماد  باإمكانه  لي�ش  الكون، 

نور �صمعة �صغرية…



للباحث يف الل�سانيات احلا�سوبية والإعالم الرقمي يف اجلامعة اللبنانية غ�سان مراد

دهاء �صبكات التوا�صل االجتماعي 
وخبايا الذكاء اال�صطناعي

يحاول الكتاب الإجابة على �سوؤال اأ�سا�سي: هل نحن يف مرحلة بزوغ ح�سارة 
ة �سبًبا للتحّول الثقايف فيها، وتوؤ�ّس�س لع�سر جديد  جديدة تكون التقنيات الرقمَيّ

م يف كِلّ ما يدور حولنا؟ تكون فيه املعلومة الرقمية ع�سب احلياة وتتحَكّ
وكالت

 الإن�سان املعا�سر اليوم يعي�س
 يف عوامل ثالثة

وك�أّنه  اليوم  املع��رص  الإن�س�ن  يبدو 
الأّول يف  يتمّثل  ثالثة؛  عوامل  يعي�ش يف 
فعلي�ً،  فيه  يعي�ش  الذي  املب��رص  الع�مل 
وت�سكل الأحالم الع�مل الث�ين، فيم� يغدو 
اأَنّ  املف�رقة  الث�لث.  ع�مله  الإنرتنت 
يكون  يك�د  الرقمي  الع�مل  يف  ح�سورن� 
مالحمن�  فيه؛  لب�ش  ل  حد  اإىل  واقعي�ً 
ح��رصة فيه، م�س�عرن�، رغب�تن�، املعلنة 
وغري املعلنة، مم� يتخطى »افرتا�سيته«، 
هو  م�  فكل  الواقع،  اإىل  اأقرب  ليكون 
موجود يف ع�ملن� الواقعّي، موجود اأي�س�ً 
فيه  نعي�سه  م�  وكل  الث�لث«،  »الع�مل  يف 
الإلكرتوين.  الف�س�ء  يف  له متثالت  جند 
الرقمنة،  �سفة  اإليه  ن�سيف  اأن  يكفي 
وبذلك ميكنن�  افرتا�سي�ً،  بعداً  ليكت�سب 
احلديث عن �سمعة رقمية، فجوة رقمية، 
هوية  رقمي،  اإدم�ن  رقمية،  خمدرات 

رقمية، وتلوث رقمي اأي�س�ً..
تربز  املدنية،  املواطنة  غرار  وعلى 
املواطنة الرقمية ب�سكل مواٍز، كم� يربز 
ال�سبكية«،  املواطنة  »حقوق  ي�سمى  م� 
ه�  ويف مقدمته� »احلق يف الن�سي�ن« )اأقَرّ
ف�ي�سبوك يف الع�م 2015(، مم� ل يتيحه 
الواقع املعي�ش، ول ميكن التحّكم به يف 

الأحالم.

بكّل  »الرقمنة،  اأّن  يوؤّكد  ذلك  كل 
وعلين�  واقع�ً،  اأمراً  ب�تت  تطبيق�ته�، 
يف  الأ�س��ش«،  هذا  على  معه�  التع�مل 
اأو  غ�ئب،  العربي  الع�مل  اأَنّ  يظهر  حني 
رمب� مغيَّب، عن الكثري من حق�ئق الع�مل 
الث�لث، ويبدو »يف موقع امل�ستهلك اأكرث 

من كونه منتًج�«.
ي�س�أل الأك�دميي والب�حث يف الل�س�ني�ت 
احل��سوبية والإعالم الرقمي يف اجل�معة 
ال�سي�ق:  هذا  يف  مراد  غ�س�ن  اللبن�نية 
نفعل  وم�ذا  التقني�ت؟  بن�  تفعل  م�ذا 
به�؟ وي�أتي كت�به »ده�ء �سبك�ت التوا�سل 
الجتم�عي وخب�ي� الذك�ء ال�سطن�عي« 
والن�رص،  للتوزيع  املطبوع�ت  )�رصكة 
املف�هيم  بع�ش  على  لالإ�س�ءة   )2019
ولوج  جراء  حدثت  التي  والتغرّيات 
ر�سم  وملح�ولة  حي�تن�،  اإىل  الرقمي�ت 
�سورة لبع�ش م� يح�سل جراء التطبيق�ت 

الإلكرتونية واأثره� يف احلي�ة.
اأبرز  اإحدى  للفرد  الث�لث  الع�مل  ي�سّكل 
مراد  اإليه�  ينتهي  التي  اخلال�س�ت 

وو�س�ئل  التقني�ت  دور  عن  حديثه  يف 
اليوم،  حي�تن�  يف  الجتم�عي  التوا�سل 
التقني�ت  »جت�هل  اإىل  البع�ش  م�ل  ولو 
وغري  مرئّية  غري  لأنه�  رمب�  الرقمّية، 
كلّن�  اأنن�  احلقيقية  لكن  مب��رصة، 
موجودون يف الف�س�ء املفتوح لالإنرتنت، 

�سواء اأدركن� ذلك اأم ل«، يجزم.

الهوية الفردية يف العامل 
الفرتا�سي

الهوية  �سم�ت  كت�به  يف  مراد  يفّند 
لر�سد  الفرتا�سي،  الع�مل  يف  الفردية 
مالمح التف�عالت ال�سخ�سية كم� ترت�سم 
بعد  الجتم�عي،  التوا�سل  �سبك�ت  يف 
الّنف�ش«،  علم  يف  ف�علة  »اأداة  ب�تت  اأن 
الإن�س�نية  ال�سلوكي�ت  حتديد  ت�ستطيع 
واملهنة  واجلن�ش  ب�لعمر  والتنبوؤ 
ال�سف�ت  وحتى  التعليم،  وم�ستوى 
رقمّية  بي�ن�ت  اإىل  ا�ستن�ًدا  ال�سخ�سّية، 
ميكنه�  كم�  الب�رصي،  ب�ل�سلوك  مّت�سلة 
ا�ستن�ًدا  معّينة،  �سخ�سّية  اأهواء  توقع 
ال�سخ�سّية  ال�سفح�ت  حمتوي�ت  اإىل 
على الإنرتنت، وعدد الأ�سدق�ء، وكث�فة 

�سبك�ت ال�سداقة، وخي�رات اللغة...
تظهره  م�  بني  التن�ق�ش  الك�تب  ير�سد 
يف  ميدي�«  »ال�سو�سيل  دور  عن  التق�رير 
والك�آبة  والإحب�ط  الي�أ�ش  اأجواء  اإ�س�عة 
الغ�رقة  وامل�سهدية  امل�ستخدمني،  بني 
عن  هوؤلء  يظهره�  التي  البهجة  يف 
اأنف�سهم. ويف راأيه، يعود الإحب�ط الدائم 
الذي يعي�سه رواد هذه املواقع اإىل عدم 
التي  »املث�لّية«  تلك  مع  حي�تهم  ت�س�به 
يح�ولون اإبرازه�. ويف مواجهة الآخرين 
الذين لديهم الكثري من الأ�سدق�ء والكثري 
من الن�س�ط�ت، ف�إنهم ي�سعرون بنق�ش يف 
راأ�ش م�لهم الجتم�عّي اخل��ّش، يو�سح، 
من  ب�أثر  ب�لوحدة  �سعورهم  ويتف�قم 
عند  ال�سع�دة  من  اله�ئل  الكم  م�س�هدة 

الآخرين.
امل�سهدية  هذه  ت�سبح  وبذلك، 
ال�سلطة  هي  »ال�سعيدة«  الفرتا�سية 
عي�سن�  عن  بت�سّوراتن�  املتحّكمة 
اإىل   � اأي�سً تقودن�  رمب�  بل  احلقيقي، 
العتق�د ب�أَنّ حي�تن� خ�طئة كلًيّ�، وتقود 
الك�ذب  التظ�هر  فخ  يف  ال�سقوط  اإىل 
)التمظهر( يف العوامل الفرتا�سّية. تكفي 
الجتم�عية  لل�سبك�ت  الب�سيطة  املت�بعة 
�سبه  »متظهر«  بـ  يتعلّق  الأمر  اإَنّ  للقول 
رغبة  � عن  اأي�سً يعرّب  بل رمب�  مفرو�ش، 
ك�منة يف الالوعي ب�أن نعي�ش تلك احلي�ة 
وال�سورة  ب�لن�ّش  نر�سمه�  التي  اله�نئة 

على »�سو�س�ل ميدي�«، ي�سيف.
ال�سبك�ت  يف  التمظهر  عن  احلديث 
الجتم�عية يقود بدوره اإىل احلديث عن 
ال�سمعة الرقمية التي تتكون من ت�س�رك 
�... ففي  الأفراد يف تقومي بع�سهم بع�سً
الآخرون  يراك  »اأن  الرقمي،  الف�س�ء 
هو  اجلموع،  ج�نب  من  مرئًيّ�  وتكون 
اأمر اأ�س��سي لل�سمعة«، ولكي يكون الفرد 
عن  ي�رّصح  اأن  عليه  اجتم�عًي�،  موجوًدا 
� تبي�ن  اأي�سً تف��سيل حي�ته اخل��سة، بل 
ذلك  كل  عنه.  الآخرون  يقوله  م�  كّل 
اأ�سبحت  التي  ال�سمعة  ت�سكيل  بهدف 
اليوم م�سدًرا للمعلوم�ت، على الرغم من 
اأّن كّل معلومة ميكن اأن تكون غري موؤكدة 
ت�أثريه�  مت�ر�ش  لكنه�  ذلك،  غري  اأو 

مبجرد كونه� موجودة ومتداولة.

الع�م  في�سبوك  �سعبيَّة  �سقوط  وي�أتي 
ال�ُسمعة  لظ�هرة  منوذًج�  املن�رصم 
الفرتا�سيَّة، بعد اأن اأقَرّ م�رك زوكربرغ، 
قدرته  بعدم  ومديره،  في�سبوك  موؤ�ّس�ش 
على حم�ية البي�ن�ت ال�سخ�سّية خلم�سني 
مليون م�ستخدم ملوقعه، معترباً اأن ذلك 
هذا  يف  مراد  ويثري  لالأم�نة«.  »خي�نة 
املج�ل احلديث عن احلملة التي اأطلقه� 
الرئي�ش الأمريكي دون�لد ترامب للتحقيق 
يف الطرق التي حت�سل فيه� ال�سني على 
ال�سن�عة، م� يحمل  تقني�ت متقّدمة يف 
على  »ت�سطو«  رمب�  ب�أنه�  وا�سحة  تهم�ً 

ابتك�رات علم�ء اأمريك� عرب الإنرتنت!

بن�ء  »يف عوامل  مراد:  يقول  وكخال�سة، 
ال�سمعة التي زادته� الإنرتنت وال�سو�سي�ل 
على  جهود  تبذل  رمب�  ت�س�بًك�،  ميدي� 
مدار ع�رصات ال�سنني لبن�ء �سمعة جيدة، 
م�  بهدمه�،  كفيله  واحدة  دقيقة  ولكن 
واحلذر  احليطة  اأخذ  �رصورة  يوجب 
البحوث  يف  �سواء  ين�رص،  م�  كل  مم� 
والتغريدات  التدوين�ت  يف  اأو  العلمية 
التوا�سل  �سبك�ت  على  والـ«بو�ست« 
الجتم�عي«، ولكن الأمر ل يتوقف عند 
اأّن كّل م�  الرقمية. ذلك  ال�سمعة  حم�ية 
وكل  معلوم�ت  من  امل�ستخدم  يقدمه 
اإىل  اخل�م  �سكله  من  يتحّول  ين�رصه  م� 
لال�ستخدام،  وق�بلة  وا�سحة  معلوم�ت 
اأو   »sms« ر�س�لة  اإر�س�ل  ي�سمل  وذلك 
»وات�س�آب«،  عرب  �سوتّية  حم�دثة  اإجراء 
اإذ »يتتبَّع اخلليوي اأمكنة العي�ش والعمل، 
ق�س�ء  اإىل  ح�مله  مييل  التي  والأمكنة 
الأم�سي�ت والعطل الأ�سبوعّية فيه�، كم� 
يتتّبع وترية ح�سوره اإىل الأمكنة الدينّية 
)بل يحّدده� بدقة(، واملّدة التي يق�سيه� 
يف املق�سف مثاًل، وير�سد �رصعته اأثن�ء 
قي�دة ال�سي�رة. وبحكم معرفته ب�لأجهزة 
الذين  الأ�سخ��ش   � اأي�سً يتتّبع  الأخرى، 
وهوؤلء  معهم،  اأي�مه  ال�سخ�ش  يق�سي 
ومن  الغداء،  وجبة  على  يلتقيهم  الذين 

.»!� يخلد ج�سدهم اإىل النوم قربه اأي�سً
ي�سيف مراد: »عند التفكري يف جمري�ت 
احلي�ة اليومية من تلك الوجهة، ف�إن ذلك 
يظهر اأن الإن�س�ن يتعر�ش يف كل يوم من 
من  ال�رصب�ت  لع�رصات  الع�دية  اأي�مه 
املراقبة املنظمة وغري املنظمة. ذلك 
يدفع اإىل القول اإنن� بتن� يف جمتمع اأقل 
م� ميكن القول يف و�سفه هو اأنه جمتمع 

املراقبة«.
اأطف�لن�  ن�س�عد  هل  يت�س�ءل:  وهن�، 
احلّل،  الث�لث؟  الرقمي  الع�مل  فهم  على 

في�سبوك«  »وح�ش  ملواجهة  راأيه،  يف 
يكمن  الجتم�عية،  ال�سبك�ت  من  وغريه 
اأن  لهم  تكفل  طرق  اإىل  تعريفهم  يف 
يكونوا مرئيني من  )اأن  اأنف�سهم  يظهروا 
الآخرين(، لكن مع احلف�ظ على قوانني 
يف  وحّقه  فرد  لكِلّ  الذاتّية  اخل�سو�سّية 
ر�سم �سورته اخل��سة عن نف�سه بنف�سه، 
»املخدرات  خم�طر  من  وحم�يتهم 
عن  الن�جمة  و«ال�سطراب�ت  الرقمية« 

الألع�ب الإلكرتونية«...

مفهوم »املواطنة الرقمية«

ال�سي�ق مفهوم »املواطنة  ويثري يف هذا 
مع  يرتعرع  جيل  ن�سوء  مع  الرقمية« 
التعليم املع��رص يف ر�سم  التقنّية، ودور 
دوره  غرار  على  الرقمّية،  املواطنّية 
العديد  ط�رح�ً  الفعلّية،  املواطنّية  يف 
من  جزًءا  ت�سبح  هل  الت�س�وؤلت:  من 
تت�أقلم  كيف  املواطنة؟  على  تربيته 
املواطنة  مع  الرتبوية  املوؤ�ّس�س�ت 
املحوري  ال�سوؤال  اإىل  و�سولً  الرقمّية، 
عن مفهوم جديد يتمثل ب�لدميوقراطّية 
الت�س�ركّية امل�ستندة اإىل الإنرتنت، وهي 
لة ب�حلديث عن »املواطن الرقمي«  مّت�سِ

.)Digital Citizen(

ع�ًم�  ك�ن   2014 الع�م  اأن  مراد  يعتقد 
يف  الرقمي  البعد  م�س�ألة  يف  مف�سلًيّ� 
والع�رصين،  الواحد  القرن  مواطنّية 
ل  للفرد  الرقمّية  املواطنّية  اأن  ويوؤكد 
تت�س�وى مع جمرد ا�ستخدامه تكنولوجي� 
غرار  على  والّت�س�لت،  املعلوم�ت 
القول اإَنّ املواطنّية التقليدّية ل تت�س�وى 
ا�ستخدام  اأو  ال�سلع  ا�ستهالك  مع جمرد 
يف  امل�س�همة  تت�سّمن  بل  الأدوات، 

احلي�ة املدنية وامل�س�ركة فيه�.
وب�لتوازي، ف�إن انعدام التثقيف والتوعية 
والإعداد والتعليم، وتديّن كلفة الّت�س�ل 
التجهيزات  وت�سمل  الإنرتنت،  ب�سبكة 
املت�سلة  والتك�ليف  وال�سرتاك�ت 
ب�ل�ستخدام، كعملي�ت �رصاء التطبيق�ت 
يف  اأ�س��سي�ً  دوراً  توؤدي�ن  والربامج، 
تعميق »الفجوة الرقمية«. واحلديث عن 
يعد  مل  الكت�ب،  بح�سب  الفجوة،  هذه 
يقت�رص على مق�ربة اأبع�ده� املعلوم�تية 
اإىل  يتعداه�  ب�ت  بل  والتكنولوجية، 
البلدان  بني  تف�سل  التي  الوا�سعة  ة  الهَوّ
والت�س�لت  املعلوم�تّية  يف  املتقدمة 
عنه�،  املت�أخرة  والبلدان  املتطّورة، 
على  يقت�رص  يك�د  دوره�  اأَنّ  مبعنى 
وم�س�همة  تقليد  واأحي�ًن�  ال�ستهالك، 

ه�م�سّية.
عن  احلديث  اإىل  بعده�  مراد  يدلف 
من  جزء  اأنه�  معترباً  الرقمية،  الفجوة 
ك�لتف�وت�ت  الفجوات،  من  اأخرى  اأنواع 
والطبقية  والقت�س�دية  الجتم�عية 
ب�لتطرف  عالقته�  ويتن�ول  والثق�فية، 
بعد اأن ا�ستندت املنّظم�ت الإره�بية اإىل 
مواقع   � وخ�سو�سً الإلكرتونّية،  ال�سبك�ت 
الـ«�سو�سي�ل ميدي�«، ل�سوغ ا�سرتاتيجّي�ت 
عرب  �سب�ب  لتجنيد  بُعد  من  العمل  يف 
وم�سلمني، كم� جتنيد اأ�سخ��ش يعي�سون 

يف دول متطّورة وغنّية.
هل جنحت التقنّي�ت الرقمية يف مواجهة 
�س�عدت  هل  والكراهية؟  التطّرف 
التقنّي�ت على تفّهم الإ�سالم، حتى �سمن 
اإ�س�فًة  الدينّية،   - اجلغرافّية  م�س�ح�ته 

اإىل الغرب؟

الرقمنة ومع�سلة الفجوة املعرفّية

اأن  ت�ستطع  مل  »الرقمنة  اأّن  مراد  يوؤكد 
الفجوة  ملع�سلة  الآن  حتى  حاًل  جتد 
املعرفّية بني ق�طني الدول الغنّية والدول 
الفقرية، ول حتى بني الأغني�ء والفقراء، 
بو�سفه�  ب�ملعرفة  فّكرن�  اإذا   � وخ�سو�سً
وتكفي  لالآخر.  ومعرفة  للفرد  مكّوًن� 
دول  يف  الأخرية  النتخ�ب�ت  مط�لعة 
الغرب، لتلّم�ش مدى الزي�دة يف التطّرف 

.»� يف ذلك اجلزء من الع�مل اأي�سً
ردم  ب�أَنّ  مراد  يجزم  اخلال�سة،  يف 
ب�خلطب  يح�سل  ل  املعرفّية  الفجوة 
وحده�، ويتطلَّب قرارات �سي��سّية تدعم 
ال�سعوب  بني  الفجوة  وتقلّ�ش  القت�س�د 
والتب�دل  للرثوات  ع�دل  توزيع  عرب 

التج�ري.
ي�ستتبع  الرقمي  املحتوى  عن  احلديث 
مواقع  دور  عن  ال�سوؤال  مب��رصة  معه 
التوا�سل الجتم�عي كمن�س�ت اإعالمية. 
يرى مراد اأن الـ«�سو�س�ل ميدي�« مل تقّدم 
موؤ�س�س�ت  ب�سفته�  بداي�ته�  منذ  نف�سه� 
و�س�ئل  تكون  اأن  ميكن  ول  اإعالميَّة، 
بكونه�  يتعلق  وذلك  بديلة،  ع�م  اإعالم 
اإّن  بل  املحتوى،  ت�سنع  كي  توجد  مل 
تلك  حمتوى  يغّذي  من  هو  امل�ستخدم 
�سبك�ت  بع�ش  اأن  ال�سبك�ت.يو�سح مراد 
كي  �سعت  في�سبوك،  مثل  التوا�سل، 
تفلح  مل  ولكنه�  اإعالمية،  و�س�ئل  ت�سبح 
علًن�،  بذلك  واأقّرت  الآن،  حتى  ذلك  يف 
الع�م  مطلع  يف  لزوكربرغ  ت�رصيح  وفق 
ال�سبكة  تلك  ان�سح�ب  فيه  اأعلن   ،2018
من الإعالم الع�م، بل �سّدد على عودته� 
املو�ّسع  الّت�س�ل  الأ�سلية:  مهمته�  اإىل 
على  الرتكيز  »مع  الب�رص،  بني  واملنفتح 
ت�سّمن  وقد  والأ�سدق�ء«.  الأهل  اأخب�ر 
الإعالم  يف  الف�سل  عن  زوكربرغ  اإعالن 
ج�سيمة  اأخط�ء  بحدوث  اعرتاًف�  الع�م، 
الأ�سخم  الجتم�عية  ال�سبكة  عمل  يف 
مع�جلته�،  مبح�ولة  وعد  مع  ع�ملًيّ�، 
 2017 الع�م  يف  في�سبوك  ك�سف  كم� 
وجود ح�س�ب�ت ن�رصت اأخب�ًرا ك�ذبة على 
اإعالمية  موؤ�س�س�ت  اإىل  ترجع  �سبكته، 
اإعالنية �سخمة  ا�سرتت م�س�حة  رو�سية 
فيه كي تن�رص اأخب�ًرا زادت من التوترات 
النتخ�ب�ت  حملة  اأثن�ء  ال�سي��سية 

الرئ��سية الأخرية.
من خالل  الكت�ب،  لن� يف  يتبّدى  هكذا، 
اأن  واملالحظ�ت،  الأمثلة  من  جمموعة 
�سبك�ت التوا�سل الرقمي، واإن اأثبتت اأنه� 

ل ت�سلح اإعالم�ً ع�م�ً، ولكنه� جنحت يف 
عن  موثوقة  رقمّية  �سجالت  تكّون  اأن 
»ت�ستطيع  ورمب�  م�ستخدم،  كل  حي�ة 
ال�سخ�ش  طريقة  عن  �سورة  تر�سم  اأن 
ي�ستطيع  مم�  ب�أف�سل  الوقت  مت�سية  يف 
هذا ال�سخ�ش نف�سه، لأنه� وليدة الذك�ء 
اإىل  م�سطرة  ولي�ست  ال�سطن�عي، 
ال�ستع�نة ب�لذاكرة الب�رصّية التي ل تكّف 

عن ال�سطراب!«.
الذك�ء  عن  احلديث  من  مراد  وينطلق 
الجتم�ع،  علوم  ميدان  ال�سطن�عي يف 
�سعود  ظل  يف  يحدث  م�ذا  ليت�س�ءل: 
من  حتمله  م�  مع  الرقمية،  التقني�ت 
اأ�سئلة وطروح�ت على م�ستوى الإن�س�نية 
يف  الراهنة  الطفرة  ظل  يف  عموم�ً 

احلديث عن الذك�ء ال�سطن�عي؟
من  ح�لي�ً  نراه  م�  اأن  الك�تب  يجزم 
التطبيق�ت يف جم�ل الذك�ء ال�سطن�عي 
فيه�  تكون  اآلت  برجمة  اإل  لي�ست 
بع�ش  بتقليد  وت�سمح  مكررة  العملي�ت 
اجل�سد  وحترك�ت  الذك�ء  عملي�ت 
ا�سطن�عي�ً  ذك�ء  لي�ست  لكنه�  الإن�س�ين، 
اأن كثرياً من النبه�ر  الآن، معترباً  حتى 
مت�أتٍّي�ن  ح��رصاً  ال�س�ئدين  والنده��ش 
اإذ  فعلي�ً،  يحدث  مب�  الإمل�م  عدم  من 
الكالم فعلي�ً عن  العلم احلديث  يقبل  ل 
ي�ستطيع  ل  عندم�  اإل  ا�سطن�عي  ذك�ء 
م�ستخدمه اأن ميّيز بني تفكري الب�رص وم� 

يدور يف الدم�غ الإلكرتوين للح��سوب.

ق تطوًرا  الذكاء ال�سطناعي حَقّ
�سريًعا

ق  ويوؤكد مراد اأَنّ الذك�ء ال�سطن�عي حَقّ
تطوًرا �رصيًع� يف ال�سنوات الأخرية بف�سل 
يف  وال�رصيعة  احلديثة  اخلوارزمي�ت 
الآيل  التعليم  تعتمد على  والتي  التنفيذ، 
تن�سيط  بف�سل  ك�ن  ذلك  ولكن  والتعليم، 
هذه  وربط  ال�سخمة  ب�لبي�ن�ت  الآلة 

البي�ن�ت فيم� بينه� لتنتج بي�ن�ت جديدة، 
يف  مثاًل.  ال�سور  اإىل  ال�رصيع  ك�لتعرف 
التحولت  هذه  كل  ورغم  اخلال�سة، 
خمتلف  يف  الآلة  دخول  اأر�سته�  التي 
امل�رصفية،  املع�مالت  من  املج�لت، 
الأدوية  اأقرا�ش  مع  الطّب  جم�ل  اإىل 
والتخ�طر  الذكية،  والهواتف  الذكية، 
ال�سبكي.. تبقى اخلال�سة ح��سمة، وفق�ً 
حتى  ا�سطن�عي�ً..  ذك�ء  ل  ب�أن  لراأيه، 

الآن!.
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ل  كل ذلك يتيح التو�سّ
اإىل تقييم ي�ستمر عرب 

فرتة من الزمن مع 
اكت�ساف الجتاهات 

ال�سلوكّية التي تتوّلد 
عرب تلك املراقبة، 

للتعّرف اإىل اأو�ساع الفرد 
احلياتّية والنف�سّية 

والجتماعّية، من دون 
اأن يالحظ اأنه بات 

مو�سع درا�سة ومراقبة 
وتدقيق!.

ويو�سح يف هذا املجال 
اأن العامل العربي يعاين 

فجوة رقمّية هائلة. ويف 
ا  معانيها، اأّن هناك تدنًيّ

يف املحتوى الرقمّي العربي 
ا ونوًعا )وبالتايل  كًمّ

قيمًة(، اإ�سافًة اإىل تدين 
اأهميته يف نقل املعرفة.. 

ما ي�سهم يف مفاقمة 
الفجوة الرقمّية التي 

تف�سل العرب عن التقّدم، 
بدل اأن يكون اأداة يف ردم 

من هنا، يخل�س مراد اإىل تلك الهّوة.
اأن جتربتها يف هذا املجال 
اأثبتت �سبكات ال�سو�سيال 
ميديا اأخفاقها يف كونها 
من�سات اإعالمية، كما 

اأظهرت التجربة التاريخّية 
مع و�سائط الإعالم العام 
�سعوبة اأن يلغي اأحدها 
الآخر، مهما تفّوق عليه 

يف التاأثري والنت�سار، 
فالعالقة بني الو�سائط 
الإعالمية والرقمية 
هذه التطّورات، ي�سيف، تفاعل ل حرب اإلغاء.

كانت يف اأ�سل املعتقدات 
اجلديدة للحركة الفكرية 

»ما بعد الإن�سانية«، 
ولكن هل �سيتّم و�سع 

الوعي والأفكار يف �سرائح 
اإلكرتونية؟ وهل يتجه 

العامل بالكامل نحو اإن�سانية 
هجينة جتمع بني اجل�سد 

والعقل والأجهزة التقنية 
املُدجمة، اأي ما ي�سّمى 

اإن�سان - اآلة ال�سيبورغ؟ 
وماذا يبقى من اإن�سانيتنا 

عند هذا التحول؟
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�شدر حديثا عن نور حوران بدم�شق، حتت اإ�شراف يا�شني �شليماين

»تلغيم الفن« امل�سرح بو�سفه �ساحة للتحيزات 
حا�سر يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب

�شدر حديثا يف ال�شهر اجلاري عن نور حوران بدم�شق كتاب »تلغيم الفن: امل�شرح بو�شفه �شاحة للتحيزات«  فلقد اأ�شرف عليه 
وكتب مقدمته و�شارك يف  هذا املوؤلف اجلماعي الباحث اجلزائري يف  ق�شم الفنون الدرامية بجامعة وهران 1 يا�شني �شليماين،   

ومت اإجناز هذا العمل  من طرف جمموعة من الباحثني اجلزائريني  وهم مرازقة بوحنيك وخالد �شع�شع   والباحثني امل�شريني 
ماهر عبد املح�شن واإبراهيم احل�شيني وم�شطفى عطية جمعة ،  كما �شيكون هذا املوؤلف اجلديد  حا�شرا يف الدورة التا�شعة 

والع�شرين  ملعر�س اأبو ظبي الدويل للكتاب بالإمارات العربية املتحدة  الذي  انطلقت فعاليته يوم اأم�س والذي �شي�شتمر اإىل غاية 
30 اأفريل 2019 حتت �شعار »املعرفة.. بوابة امل�شتقبل«  ،اإ�شافة مل�شاركة هذا الكتاب  يف معار�س  للكتاب يف الوطن العربي مبا فيها  

معر�س« �شيال« يف طبعته الـ« 24« باجلزائر.

حكيم مالك

م�شطلح التحيز 
والدللة الإيجابية يف 

الفل�شفة املعا�شرة

 « »الو�سط  ليومية   اأكد   ولقد   
على   امل�رشف  �سليماين  يا�سني 
يتناول    الذي  اجلديد  الكتاب  هذا 
يف  ن�رش  الذي  التحيز  م�سطلح 
الدرا�سات الفل�سفية غري اأنه لأول 
مرة يتم جذبه اإىل �ساحة ال�ستغال 
اأّن  خا�سة  امل�رشح.  يف  النقدي 
بالبحث  ارتبط  »التحيز«  مفهوم 
الذي  النحو  على  فظهر   ، العلمي 
بدا فيه معار�ساً للمو�سوعية ، غري 
اأن املفهوم اأ�سبح له دللة اإيجابية 
خا�سة   ، املعا�رشة  الفل�سفة  يف 

لدى هيدجر وجادامر .

البنية امل�شبقة« عند 
هيدجر

هيدجر   اأن  �سليماين   واأ�سار    
الرتباط  عن  يك�سف  اأن  ا�ستطاع 
املاهوي بني الذات وبني الظروف 
اأ�سماه  املحددة لها عن طريق ما 
البنية  وهي  امل�سبقة«.  »البنية 
يف   »الوجود   مقولة  عن  الناجمة 
اأن  ميكن  ل  فالإن�سان  العامل«  
الزمان  ظروف  من  متحرراً  يحيا 
معنى  ل   ، ثم  ومن  واملكان، 
تن�سد  حمايدة  ذات  عن  للحديث 

املعرفة املو�سوعية.

جادامر وتطوير »الوعي 
املنفعل تاريخيًا«

وعلى نف�س الطريق �سار جادامر ، 
الذي طور فكرة »البنية امل�سبقة« 
لتكون »الوعي املنفعل تاريخياً« ، 
وقام بتوظيفها يف �سياق م�رشوعه 

واحدة  لتكون   ، الفل�سفي  التاأويلي 
الفكرية  املنطلقات  اأهم  من 
وهي   . الفهم  لعملية  ال�رشورية 
العملية التي ل ميكن اأن حتدث - 
وفقاً جلادامر مبعزل عن الظروف 
من  بالن�س  املحيطة  التاريخية 
بعملية  القائم  وبالقارئ  ناحية، 
،ح�سب  اأخرى  ناحية  من  التاأويل 

ما اأكده  الباحث �سليماين .  

املفكر امل�شري عبد 
الوهاب امل�شريي قدم 
روؤية خا�شة للثقافة 

واملعرفة والعامل

اأن  املتحدث  ذات  ك�سف  ولقد   
م�سطلح  ا�ستخدام  يف  الف�سل 
للمفكر  يعود   عربيا  »التحّيز« 
امل�سريي  الوهاب  عبد  امل�رشي 
منجزه  خالل  من  حاول  الذي 
خا�سة  روؤية  يقدم  اأن  املعريف 
وهو  والعامل.  واملعرفة  للثقافة 
الرجل  بتعريف  اخت�سارا  يعني 
عن  م�سبقة  ت�سّورات  »وجود  ذاته 
بيئة  من  نابعة  البحث  مو�سوع 
ل  متاأ�سّ اأمر  وهو  الباحث  وثقافة 
البحث  مناهج  كّل  يف  وكامن 
والتحليل  الفل�سفة  وت�سّورات 
ل  واأنه  والفكر  الثقافة  ومعطيات 
هو  التحيز  اإّن  كما  منه«،  مهرب 
امليل اإىل تاأييد نظرية اأو فر�سية 
م�سبق  حكم  على  بناء  رف�سها  اأو 
ق�سية  على  الإن�سان  من  �سادر 
اأو  الق�سية  الولوج يف هذه  ما قبل 
درا�ستها وعليه  فالتحّيز كما يرى 
امل�سريي يظّل يف »�سميم املعطى 
باإن�سانية  ومرتبط  الإن�ساين 
غري  ككائن  بوجوده  اأي  الإن�سان، 
طبيعي، فكل ما هو اإن�ساين يحوي 
ثّم  ومن  والذاتية  التفرد  قدرا من 
التحّيز. واإذا عّرفنا احل�سارة باأنها 
كل ما �سنعته يد الإن�سان يف مقابل 
ما يوجد جاهزا يف الطبيعة، فاإّن 

اإّن  و  متحّيز  بال�رشورة  الثقايف 
اأكرث املجالت  واحدة من  الفنون 
فيها  للتحيز  يكون  اأن  ميكن  التي 
�سديدة  بدللت  وا�سح  متظهر 
التعقيد والأهمية على حد �سواء. 
الإن�سان  لتفكري  نتاجا  بو�سفها 
والعامل،  واحلياة  للوجود  وروؤيته 
هذه  من  امل�رشح-كواحد  ويف 
قيمة  على  يحوز  الذي  الفنون- 
كربى منذ بداياته الأوىل يف الرتبة 
مبا  القرن  هذا  اأفق  اإىل  اليونانية 
واختالف  زخم  من  عليه  ي�ستمل 
يحويه  ومبا  الأ�سعدة  كل  على 
�سواه  دون  فيه  جتتمع  فنون  من 
حلظة  يف  مت�سمنا  التحيز  يكون 
 la théatralisation التم�رشح 
العر�س  اإىل  الن�س  من  انطالقا 

واملتلقي/اجلمهور.«

التحيز يف امل�شرح

الفن«  كتاب«تلغيم  ويطرح     
للتحيزات  �ساحة  بو�سفه  امل�رشح 
قبيل:  من  اإ�سكاليات  جمموعة 
ومتظهراته  املفهوم  هذا  دللت 
ال�سمعية،  الكتابية،  الفنون  يف 
يف  التحيز  يظهر  وكيف  الب�رشية، 
الأ�سئلة  كانت هذه  واإذا  امل�رشح؟ 
عامة  كمقدمة  انطالق  م�رشوع 
عديدة  اأبوابا  فاإّن  طويل  لبحث 
ميكنها اأن تنفتح على هذا املفهوم 
املفهوم  هذا  ونتوءاته،  وتعرجاته 
بدللته ومتظهراته  وتعقيداته يف 
امل�رشح يف العامل يقدمها باحثون 

عرب بروؤى وزوايا خمتلفة.

مقاربات ت�شائل 
الن�شو�س امل�شرحية 
على اختالف بيئاتها

�سوؤال  كتاب  �ساحب  واأ�سار    
الفعل  اأنطولوجيا  من  الدراما: 
اأن  اإىل  التلقي  ا�ستطيقا  اإىل 

ت�سمنها  التي  املقاربات  هذه 
ت�سائل  اأن  حاولت  الكتاب   هذا 
الن�سو�س امل�رشحية على اختالف 
بيئاتها ابتداء من اختيارها لنموذج 
لها  التي  التاأ�سي�سية  الأعمال  من 
الإن�سان  انفتاح  يف  الف�سل  يعود 
مناذج  اإىل  و�سول  امل�رشح،  على 
يف  اأبدع  الذي  املعا�رش  امل�رشح 
م�ساراتها  لها  كتابة  اآفاق  جتريب 
كثرية  واأ�سكالها  التعقيد  �سديدة 
»تعّقل«  جند  فاإننا  لذلك  التنوع، 
الظاهرة امل�رشحية على اختالف 
اأ�سا�سية  �رشورة  النماذج  هذه 
ملعرفة  للم�رشح،  انتباهة  اأي  يف 
ولفهم  ذكرنا  كما  املنطلقات 
ا�ستثمارها  يجري  التي  الدللت 
املقاربات  التحيزات.  معظم  يف 
امل�رشح  كان  اإن  �ستت�ساءل  التالية 
عليه  يكون  اأن  يجب  كما  يقف 
النقدية  عقيدته  على  باقيا  الفن 
يف توجيه الأنظار اإىل املمار�سات 
الإن�سانية على اختالفها وت�سعبها 
وتو�سيع قواعد اجلمال والتنبيه اإىل 
املنغلق،  وخطابه  القبح  ف�سائع 
والت�ساركية  النفتاح  اإىل  والدعوة 
العام  الو�سع  ه�سا�سة  عن  بعيدا 
الذي ي�ساهم يف اإذكاء روح التفكك 
لالإن�سان  الهام  الدور  وتقلي�س 
يف  امل�سريي  يعرّب  كما  الهيوماين 
بع�س تاآليفه اأم اأّن هذا الفن النبيل 
قد انزلق �سمن ما ينزلق اإليه نوع 
ال�سعبوية  هو�س  يف  التفكري  من 
والالنتماء وك�رش املنجز الإن�ساين 
التقدمي بالدعوة اإىل اأفكار رجعية 
اأن  املعا�رشة  املدنية  حاولت 

تتخطاها.

حماولة طرح اأ�شئلة مل 
تكن يف �شلب املمار�شة 

النقدية العربية

ق�سم  يف   الباحث  اأو�سح  ولقد   
الفنون الدرامية بجامعة وهران 1 

تقدم هذه الكتابات البحثية نف�سها 
يف  تكن  مل  اأ�سئلة  طرح  حماولة 
العربية  النقدية  املمار�سة  �سلب 
دون اأن تّدعي لنف�سها الكمال، ول 
ال�ستحواذ  ول  النهائية،  الإجابة 
غائبة  �ستظل  التي  احلقيقة  على 
منها  اقرتبنا  اأننا  اآمنا  واإن  حتى 
يجعل  ما  وهذا  بجوارها،  ووقفنا 
من  والباحثني  الكتاب،  حمّرر  من 
توطيد  على  ي�رّشون  وبعده  قبله 
هذا  بناء  يف  وتكاتفها  اجلهود 
الكتاب بحيث تكون لالآراء ف�سحة 
يف الختالف والتنوع �سمن مظلة 
الظاهرة  لتقليب  الوا�سعة،  البحث 
من  امل�رشحية  الظواهر  اأو 

وجهاتها املختلفة.

الباحث اجلزائري يا�شني 
�شليماين يف �شطور ...

ق�سم  باحث،  �سليماين  يا�سني 
الدرامية بجامعة وهران1  الفنون 
�سدرت له  كتبا فردية  واملتمثلة 
)م�رشحيتان(   اأتيت  امللك  اأنا  يف 
باجلزائر  في�رشا  دار  ال�سادرعن  
مقاربات  واملدى:  العني   ،  2012
الفكر  يف  الوعي  لأ�سئلة  �سياقية 
عمان،  �سهرزاد،  دار  الهيوماين، 
م�ستقيمة  غري  خطوط  الأردن،  
التنوير  دار  عن   م�رشحي(  )نقد 
و�سوؤال    2016 يف   باجلزائر 
الفعل  اأنطولوجيا  من  الدراما: 
اإىل ا�ستطيقا التلقي، دار �سهرزاد 
عّمان ،الأردن يف  2017 ، القارئ 
الن�س-العر�س  لذة  والعالمات: 
نور  دار  امل�ستك�سف،  والقارئ 
ط1،  �سورية،  دم�سق،  حوران، 
واأعمال جماعية  كتب   وله   2018
يف  الهوية:  عن  »ال�سوؤال  وهي 
وامل�ستقبل«،  والنقد  التاأ�سي�س 
اإ�رشاف: د ب�سري ربوح، من�سورات 
اجلزائر- �ساف،  دار  الختالف، 

بريوت، 2016. املقد�س والتاريخ، 
ب�سريربوح   الدكتور  اإ�رشاف:  
موؤ�س�سة  دواق،  احلاج  والدكتور 
الرباط،  حدود،  بال  موؤمنون 
مو�سوعة   .2017 املغرب، 
املعا�رشين،  العرب  الفال�سفة 
اإ�رشاف: اأحمد عبد احلليم عطية، 
ط1،  العرب،  الفال�سفة  ملتقى 
ومغامرات  بارت  اأهواء   .2017
بكاي،  حممد  اإ�رشاف  البارتية، 
الختالف-من�سورات  من�سورات 
ط1،  بريوت،  اجلزائر،  �سفاف، 
الديني،  العقل  جتديد   .2017
ال�سيد  غي�سان  الدكتور  اإ�رشاف:  
القاهرة،  نيوبوك،  دار   . علي 
�سليماين  اأن  كما   .2018 م�رش، 
جماعية  كتب  على  اأ�رشف  قد  
وجنائنه«:  امل�رشح  كــــ«جنون 
اأحمد  م�رشح  يف  نقدية  مقاربات 
اجلامعي  الن�رش  دار  بود�سي�سة. 
تلغيم  و«   2017 اجلزائر  اجلديد، 
حوران-دم�سق  نور  الفن«-دار 
ودرا�سات  بحوث  وله   .2019
املفخخة  الأنثوية  الأنا  حمّكمة: 
باأ�سئلة الأزمة الهوياتية من خالل 
ملحمـد  »الرهينة«  م�رشحية 
م�سباح  ديوجني  جملة  بوي�س، 
لق�سم  العلمية  الفكر:املجلة 
جامعة  الآداب،  كلية  الفل�سفة، 
 .2015 جوان  م�رش،   القاهرة، 
الفل�سطينية  الق�سية  وجتليات 
جملة  فرج.  األفريد  م�رشح  يف 
اأر�سفة  خمرب  امل�رشح،  ف�ساءات 
الفنون  ق�سم  اجلزائري،  امل�رشح 
العدد  وهران،  جامعة  الدرامية، 
»اجتاهات   .2015 نوفمرب   ،06
الرتاث  جملة  الأ�سطوري«:  النقد 
بن  ال�ساديل  جامعة  واملعا�رشة، 
جديد، الطارف، العدد 2، جويلية 
2018 و له عمود اأ�سبوعي يف النقد 
اجلمهورية  ب�سحيفة  امل�رشحي 
كل ثالثاء بعنوان »تياترو يا�سني«.

مب�شاركة 12 جامعة 

مداخل االإبداع يف علوم االإعالم واالت�سال يف ملتقى وطني بجامعة امل�سيلة
بالإ�سافة  جامعة    12 �ساركت   
لل�سحافة  العليا  املدر�سة  اإىل 
واملجل�س الأعلى للغة العربية  يف 
امللتقى الوطني امللتقى الوطني 
يف  الإبداع  مداخل  حول  الثاين  
الذي  والت�سال  الإعالم  علوم 
الإعالم  علوم  ق�سم   نظمه  
بجامعة حممد  اأم�س  والت�سال  

بو�سياف بولية امل�سيلة.

 التحديات املعا�شرة 
والتقنية واملعرفية

رئي�س  اأو�سح  ال�سياق   ذات  ويف 
عبدالرزاق  الدكتور  امللتقى  
غزال   اأن امللت�سيتم فيها  تقدمي 
حول  مداخلة  خم�سني  من  اأكرث 
يف   تناولها  يتم  عديدة   حماور 
تتعلق   معرفية  مداخل  �سكل  
التقنية  وتاأثري  بالتكنولوجيا 
اإىل  بالإ�سافة  و  الإبداع  يف 
التوا�سل  بو�سائط  يتعلق  حمور 
الإعالمي   والإبداع  الجتماعي 
واملدخل املعريف واآفاق التكوين 

والوظيفية  الإعالم  علوم  يف 
ومدخل   ، املهنية  واملمار�سات 
املهني  الو�سط  يف  التدريب 
البتكار  ومدخل  الإعالمي 
الإعالم  علوم  التطوير يف  واآفاق 
و�سائط  ومدخل  والت�سال 
والإبداع  الجتماعي  التوا�سل 
الإعالمي ،  م�سيفا ذات املتحدث  
ملعاجلة  ياأتي   امللتقى  اأن 
التحديات  فر�ستها  اإ�سكالية 
علوم  تواجهها  التي  املعا�رشة 
منطلق  من  والت�سال،  الإعالم 

الإبداع يف عدة جمالت كاملهنية 
وتخلل  واملعرفية  والتقنية 
واإثراءات  مناق�سات  امللتقى 
يف  وخمت�سني  خرباء  طرف  من 
وا�سعة  م�ساركة  ويعرف  املجال، 
تدعيم  اإطار  يف  الدكتوراه  لطلبة 
هذه الفئة وت�سجيعها على البحث 
املجاهد  ا�سم  اإطالق  العلمي.  
نور  القادر  عبد  والإعالمي 
جديد  بيداغوجي  جممع  على 

بامل�سيلة 
علوم  ق�سم  رئي�س  ك�سف  كما   

تقي  الدكتور  والت�سال  الإعالم 
�سيتعزز  الق�سم  اأن   يحي  الدين 
يوفر  جديد  بيداغوجي  مبجمع 
اأكرث من 700 مقعد  �سيحمل ا�سم 
املجاهد والإعالمي عبد القادر 
�ستحمل  للندوات  وقاعة  نور 
علوم  يف  والباحث  الدكتور  ا�سم 
الإعالم والت�سال زهري احدادان 
�ستحمل  الق�سم  لطلبة  ومكتبة 
اإبراهيمي  اإبراهيم  الدكتور  ا�سم 
درا�سات  خمرب   اإىل  بالإ�سافة 
اجلديدة  امليديا  يف  وبحوث 

اجلامعة   �سدى  ملجلة  ومقر 
اأن  بالإ�سافة   جديد،  واأ�ستديو 
الق�سم �سيفتح خالل العام املقبل 
خمتلف  يف  الدكتوراه  م�سابقة 
تخ�س�س  وكذا  التخ�س�سات،  
ما�سرت مهني جديد يف تخ�س�س 
م�سريا    ، املوؤ�س�ساتي  الت�سال 
اأ�ساتذة  من  الق�سم  اأ�رشة  اأن  اإىل 
اإىل  يتطلعون  وموظفني  وطلبة 
علوم  يف  كلية  اإىل  الق�سم  ترقية 

الإعالم والت�سال م�ستقبال.
حكيم مالك
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

اأخطر اأنواع �رسطان اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف 
اإزالة اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

حمية غذائية ميكنها حمايتك من ق�صور القلب
ك�شفت درا�شة حديثة اأن اتباع نظام 
خطر  من  يقلل  قد  نباتي  غذائي 
القلب  ف�شل  علج  اإىل  احلاجة 
نظام  تناول  اإن  الباحثون  ويقول 
غذائي غني بالفواكه واخل�رسوات 
من  يقلل  وال�شمك،  والفا�شوليا 
خطر التعر�ص لف�شل القلب بن�شبة 
ت�شل اإىل 41%بينما زاد اتباع نظام 
بالأطعمة  غني  جنوبي  غذائي 
من  امل�شنعة،  واللحوم  املقلية 
72%ويقول  بن�شبة  الإ�شابة  خطر 
فريق البحث بقيادة »مايو كلينيك« 
اإن  يف روت�ش�شرت بولية ميني�شوتا، 
من  الوقاية  اأهمية  تظهر  النتائج 
ي�شعب  حالة  وهي  القلب،  ق�شور 
�شحية  رعاية  وتتطلب  علجها 

باهظة الثمن.
عندما  القلب  ق�شور  ويحدث 
القلب غري قادر على �شخ  ي�شبح 
ما يكفي من الدم والأوك�شجني يف 
فريق  ونظر  اجل�شم  اأنحاء  جميع 
البحث يف بيانات اأكرث من 16600 
اأعمارهم  تبلغ  الذين  البالغني  من 
درا�شة  �شمن  اأكرب،  اأو  عاما   45
درا�شة  وهي   ،»REGARDS«
اجلغرافية  الختلفات  تفح�ص 

تعر�ص  تت�شبب يف  التي  والعرقية 
الدماغية  لل�شكتة  ال�شكان  بع�ص 

اأكرث من غريهم.
ومن خلل التجارب التي اأجراها 
الذين  امل�شاركني  على  الباحثون 
مت تق�شيمهم اإىل جمموعات، وفقا 

يتبعونها،  التي  الغذائية  للنظم 
تقريبا،  �شنوات  ت�شع  مدار  على 
وجدوا اأن امل�شاركني الأكرث تقيدا 
كانوا  النباتي،  الغذائي  بالنظام 
للإ�شابة   %41 بن�شبة  عر�شة  اأقل 
باأولئك  مقارنة  القلب،  بف�شل 

النظام،  بهذا  يلتزموا  مل  الذين 
خا�شة اأولئك الذين اتبعوا النظام 
�شهدوا  حيث  اجلنوبي،  الغذائي 
للعلج  التعر�ص  خطر  يف  زيادة 
القلب  ف�شل  ب�شبب  بامل�شت�شفى 

بن�شبة %72.

البكترييا قد ت�صبح اأكرث فتكا بالب�صر من ال�صرطان

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

البكترييا  ت�شبح  اأن  املحتمل  من 
احليوية،  للم�شادات  املقاومة 
بالب�رس  فتكا  اأكرث  عاما،   30 خلل 
اأنحاء  جميع  يف  ال�رسطان  من 
 23 عن  يقل  ل  ما  وميوت  العامل 
املتحدة  الوليات  يف  �شخ�ص  األف 
للم�شادات  مقاومة  عدوى  ب�شبب 
بع�ص  ت�شري  كما  عام،  كل  احليوية 
اأكرث  الوفيات  اأن  اإىل  التقديرات 
البكترييا  وتنت�رس  بكثري  ذلك  من 
غري  لت�شبح  حتورت  التي  اخلبيثة، 
احليوية،  بامل�شادات  للعلج  قابلة 

تهديدا  ت�شّكل  واأ�شبحت  ب�رسعة، 
جميع  يف  العامة  لل�شحة  خطريا 
اأعدادها  تغذية  ويتم  العامل  اأنحاء 
طبية  و�شفات  من خلل  املتزايدة 
ت�شنيع  م�شانع  ونفايات  مفرطة، 
امل�شادات  وا�شتخدام  الأدوية، 
احليوية يف احليوانات وحتى ال�شفر 

الدويل.
بع�ص  ت�شري   ،2050 عام  وبحلول 
العقاقري  مقاومة  اأن  اإىل  التوقعات 
 10 بحياة  �شتودي  عام  ب�شكل 
مليني �شخ�ص، اأي اأكرث من الـ 8.2 

مليون �شخ�ص الذين ميوتون ب�شبب 
ال�رسطان يف جميع اأنحاء العامل واإذا 
متكن العلماء من كبح مقاومة هذه 
الوفيات  معدلت  فاإن  البكترييا، 
مقاومة  اأن  اإل  اأبدا،  ترتفع  ل  قد 
امل�شادات احليوية اأ�شبحت م�شكلة 
مقاومة  وتعد  للغاية.  مت�شابكة 
امل�شادات احليوية �شائعة للغاية بني 
ال�شكان الذين ي�شطرون يف كثري من 
الأحيان للعي�ص يف ظروف مزدحمة 
اإدوارد  الدكتور  وقال  �شحية  وغري 
املعدية  الأمرا�ص  اأخ�شائي  ريان، 

يف ما�شات�شو�شت�ص، واملعد الرئي�ص 
للدرا�شة، اإن نحو واحد من كل ثلثة 
الوطن  اإىل  يعود  دوليني،  م�شافرين 
وهو يحمل البكترييا املقاومة، لكن 
لي�ص بال�رسورة اأن يكون م�شابا بها، 
للم�شافرين  م�شتمرة  لدرا�شة  وفقا 

ومقاومة م�شادات امليكروبات.
و�شيقوم امل�شافرون بن�رس البكترييا 
املقاومة بعد عودتهم اإىل مواطنهم، 
حال  يف  حتى  املحيطة،  البيئة  يف 
اللزمة  بالحتياطات  قيامهم 

للتخل�ص منها.

اقرتح باحثون من جامعة �شتانفورد 
جديد  عامل  اإ�شافة  كاليفورنيا  يف 
املبكر  التنبوؤ  خلله  من  ميكن 
قيا�ص  وهو  القلب،  ف�شل  باحتمال 
املوجات  مرور  �شهولة  مدى 
اأن�شجة  يف  الب�شيطة  الكهربائية 
ف�شل  حالة  وتو�شف  ال�شاق.  دهون 
يف  القلب  ا�شتمرار  باأنها  القلب 
اخلفقان دون اأن يقدر على �شخ ما 
اجل�شم.  اأجزاء  اإىل  الدم  من  يكفي 
توؤخر  احلركة  وقلة  اجللو�ص  كرثة 

نتائج  القلب ونُ�رست  اكت�شاف ف�شل 
دورية جمعية  الأبحاث اجلديدة يف 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
الكهربائية عن طريق مترير موجات 
املاء  زاد  وكلما  ال�شاق،  يف  ب�شيطة 
كان مرور  كلما  ال�شاق  وال�شوائل يف 
زيادة  وعند  �شهًل،  الكهربي  التيار 
املوجات  مرور  ي�شعف  الدهون 
ميكن  ذلك  خلل  ومن  الكهربائية، 

التنبوؤ املبكر باحتمال ف�شل القلب.
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�ال�ستعد�د لرم�سان

 يكون اال�ضتعداد ل�ضهر رم�ضان بالقيام بالعديد 
من االأمور والعبادات التي تهياأ امل�ضلم لرم�ضان 
واغتنامه باأف�ضل الطرق املمكنة، وفيما ياأتي 
التي  رم�ضان  ل�ضهر  اال�ضتعدادات  بع�ض  بيان 
من املمكن للم�ضلم القيام بها: التوبة الن�ضوح 
واالإنابة والرجوع اإىل اهلل تعاىل، فالذنوب متنع 
العبد من االأعمال ال�ضاحلة والعبادات، ولذلك 
القيام  للم�ضلم  يت�ضّنى  حتى  التوبة  من  بّد  فال 
بالعبادت، واأدائها على اأف�ضل وجه؛ حيث قال 
اللَّـِه  اإِىَل  تُوبُوا  اآَمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا  تعاىل:  اهلل 
َر َعنُكْم �َضِيّئَاِتُكْم  ن يَُكِفّ تَْوبًَة نَّ�ُضوًحا َع�َضى َربُُّكْم اأَ
ااْلأَنَْهاُر(،  ِتَها  َتْ ِمن  ِري  َتْ َجنَّاٍت  َويُْدِخلَُكْم 
جديدًة  بدايًة  رم�ضان  �ضهر  يكون  وبذلك 
والعبادات  الطاعات  طريق  يف  بال�ضري  للعبد 
اإىل اجلنة، وي�ضرتّد برم�ضان ما فاته  املو�ضل 
عليه،  يجب  مبا  التق�ضري  ب�ضبب  اخلريات  من 
فقرب اهلل تعاىل من العبد ال يتحقق اإال بقرب 
العبد من اهلل، كما اأّن �ضهر رم�ضان من االأ�ضباب 

التي تغفر للعبد ذنوبه وزالته.
 عزم النية على االجتهاد يف الطاعات والعبادات 
يف �ضهر رم�ضان، فالنية ال�ضاحلة ال�ضادقة من 
قال  حيث  وتوفقه،  العبد  تعني  التي  االأ�ضباب 
اهلل تعاىل: )اإِن يَعلَِم اللَّـُه يف ُقلوِبُكم َخرًيا يُوؤِتُكم 
َغفوٌر  َواللَّـُه  لَُكم  َويَغِفر  ِمنُكم  اأُِخَذ  ا  ِمّ َخرًيا 
ال�ضاحلة من  النية  اأن  دلّت على  َرحيٌم( فاالآية 

اهلل  اإىل  االإقبال  واإعانته.  العبد  توفيق  اأ�ضباب 
على  العباد  يُعني  باأن  واالبتهال  بالدعاء  تعاىل 
فبلوغ  رم�ضان،  �ضهر  يف  والطاعات  العبادات 
�ضهر رم�ضان ال يجدي اأي �ضيء اإن مل ي�ضتغله 
يف  الوقوع  ويتجنب  والطاعة،  بالعبادة  العبد 
الكبائر واملعا�ضي، ويف ذلك يقول �ضيخ االإ�ضالم 
ابن تيمية رحمه اهلل: )تاأملت اأنفع الدعاء فاإذا 
وتدر  مر�ضاته(،  على  العون  اهلل  �ضوؤال  هو 
واأدعى  اأرجى  ال�ضائم  دعوة  اأّن  اإىل  االإ�ضارة 
الر�ضول  قال  حيث  تعاىل؛  اهلل  من  اإجابتها  يف 
دعوتُهم  تُرُدّ  ال  )ثالثٌة  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى 
ودعوةُ  العادُل،  واالإماُم  يفطُر،  حني  ائُم  ال�ضَّ
لها  ويفتُح  الغماِم  فوَق   ُ اهلَلّ يرفُعها  املظلوِم 
تي الأن�رصنَِّك  : وعَزّ ُبّ ماِء، ويقوُل الَرّ اأبواَب ال�َضّ
ولو بعَد حنٍي(،ولذلك فال بد للم�ضلم اأن يحر�ض 
�ضهر رم�ضان. حفظ اجلوارح  الدعاء يف  على 
و�ضونها عن املعا�ضي والفواح�ض التي تُغ�ضب 
اهلل  قال  حيث  الفنت؛  عن  واالبتعاد  تعاىل،  اهلل 
تعاىل: )اإَِنّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن اأَن تَ�ِضيَع الَْفاِح�َضُة يِف 
نْيَا َوااْلآِخَرِة  الَِّذيَن اآَمنُوا لَُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم يِف الُدّ
َواللَّـُه يَْعلَُم َواأَنتُْم اَل تَْعلَُموَن(، وقال ابن ال�ضعدي 
الوعيد،  هذا  كان  )اإذا  ال�ضابقة:  االآية  مف�رّصاً 
وا�ضتحالء  الفاح�ضة،  ت�ضيع  اأن  حمبة  ملجرد 
ذلك بالقلب، فكيف مبا هو اأعظم من ذلك، من 

اإظهاره، ونقله(. 

 مو�قف للخليفة �لر��سد
 �أبي بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عنه

ا ُقِب�َض َر�ُضوُل  ُ َعنَْها َقالَْت: مَلَّ َي اهلَلّ ومن اأمثلة هذه املواقف ما يلي:  اأ - َعْن َعاِئ�َضَة َر�ضِ
ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم، َفَقاَم اأَبُو  لَّى اهلَلّ ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم، َفَجَعلُوا يَُقولُوَن: مَلْ َيُْت النَِّبُيّ �ضَ لَّى اهلَلّ ِ �ضَ اهلَلّ

ًدا  َمّ َ َحٌيّ مَلْ َيُْت، َوَمْن َكاَن يَْعبُُد حُمَ َ َفاإَِنّ اهلَلّ نَْبَ، َفَقاَل: َمْن َكاَن يَْعبُُد اهلَلّ ِعَد امْلِ بَْكٍر، َف�ضَ
�ُضُل اأََفاإِْن َماَت اأَْو  ٌد اإِاَلّ َر�ُضوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقبِْلِه الُرّ َمّ ًدا َقْد َماَت، َوَما حُمَ َمّ َفاإَِنّ حُمَ

َ �َضيًْئا َو�َضيَْجِزي  ُقِتَل انَْقلَبْتُْم َعلَى اأَْعَقاِبُكْم َوَمْن يَنَْقِلْب َعلَى َعِقبَيِْه َفلَْن يَ�رُصَّ اهلَلّ
اِكِريَن ]اآل عمران: 144. ب - عندما قاتل اأبو بكر ال�ضديق ر�ضي اهلل  ُ ال�َضّ اهلَلّ

عنه املرتدين ملنعهم الزكاة، وهي حادثة معروفة، وم�ضهورة، ومروية يف 
َق بنَْيَ  ُ َعنُْه: اَلأَُقاِتلََنّ َمْن َفَرّ َي اهلَلّ كتب احلديث، َقـاَل اأَبُـو بَْكٍر َر�ضِ

ِ لَـْو َمنَُعوِن عقااًل  َكاِة، فاإن الزكاة حق املال، َواهلَلّ اَلِة َوالَزّ ال�ضَّ
ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم لََقاتَلْتُُهْم َعلَى  لَّى اهلَلّ ِ �ضَ ونَه اإِىَل َر�ُضوِل اهلَلّ َكانُوا يُوؤَُدّ
ِ َما هـَُو اإِاَلّ اأَْن َراأَيُْت اأََنّ  ُ َعنُْه: َفَو اهلَلّ َي اهلَلّ َمنِْعه. َقاَل ُعَمُر َر�ضِ
 . ُقّ ْدَر اأَِبي بَْكـٍر للِقتَاِل َفَعـَرْفُت اأَنَُّه احْلَ َ تََعاىَل َقـْد �رَصََح �ضَ اهلَلّ

االإ�رصاء واملعراج، عندما اأتى اإليه ج- يف ق�ضة 
فقالوا: هل لك يف �ضاحبك؟ يزعم م�رصكو مكة، 

اأُ�رصي به يف الليل اإىل بيت املقد�ض، اأنه 
قال: اأو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: 

لئن كان قال ذلك لقد �ضدق، 
قالوا: وت�ضدقه اأنه ذهب 

الليلة اإىل بيت املقد�ض، 
وجاء قبل اأن ي�ضبح؟ 

قال: نعم، اإن 
الأ�ضدقه مبا 

هو اأبعد من 
ذلك: اأ�ضدقه 
بخب ال�ضماء 
يف غدوة اأو 

َروحة. 

م�ستقبل �مل�سلمني يف �أوروبا
ازدادت ح�ضة امل�ضلمني من جمموع �ضكان اأوروبا ب�ضكل مطرد و�ضت�ضتمر يف النمو يف العقود املقبلة، فمن منت�ضف عام 2010 اإىل منت�ضف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�ضة امل�ضلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية 
واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 25.8 مليون( وبحلول عام 2050، يكن اأن يزيد ن�ضيب �ضكان القارة العجوز من امل�ضلمني اأكرث من ال�ضعف، لي�ضل اإىل 11.2% اأو اأكرث، وهذا يتوقف على مقدار 
الهجرة امل�ضموح بها اإىل اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم ا�ضتقرار الهجرة امل�ضتقبلية ب�ضكل دائم، فاإن عدد ال�ضكان امل�ضلمني ال يزال يف ارتفاع تقدر ن�ضبته بـ 7.4%، وذلك ب�ضبب ازدياد ن�ضبة ال�ضباب وارتفاع معدالت 

اخل�ضوبة للمقيمني امل�ضلمني احلاليني يف اأوروبا.
وفقا الآخر اإح�ضاء ل�ضكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�ضلمني هم اأ�ضغر �ضنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من االأوروبيني االآخرين، ويبلغ متو�ضط العمر للم�ضلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�ضغر من 

متو�ضط االأوروبيني االآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�ضط عمر االأوروبي »غري امل�ضلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�ضف امل�ضلمني يف اأوروبا تت �ضن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�ضلمني يف اأوروبا، من املتوقع اأن يبلغ متو�ضط اإجناب الن�ضاء امل�ضلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، 

وذلك اأكرث من متو�ضط  اإجناب الن�ضاء غري امل�ضلمات وهو طفل واحد.

ثالث دول �أوروبية فيها 
�لعدد �الأكرب من �مل�سلمني

امل�ضلمني يف  ال�ضكان  من  عدد  اأكب  لديهما  واأملانيا  فرن�ضا   
اإىل  باالإ�ضافة  االأوروبي  االتاد  يف  ع�ضو  دولة   28( اأوروبا 
الرنويج و�ضوي�رصا( ففي منت�ضف عام 2016، كان هناك 5.7 
و5 ماليني  البالد(  �ضكان  من   %8.8( فرن�ضا  م�ضلم يف  مليون 
م�ضلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قب�ض هي الدولة االأوروبية التي 
ي�ضكل  حيث  ال�ضكان،  من  ن�ضبة  اأكب  امل�ضلمون  فيها  ي�ضكل 
اجلزيرة حوايل  م�ضلم يف  األف   300 البالغ عددهم  امل�ضلمون 
ربع �ضكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�ضة االأتراك ذوي 
اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من 

الذين و�ضلوا قب�ض اأخريا كمهاجرين.

عوامل منو امل�شلمني يف اأوروبا
بني منت�ضف عام 2010 ومنت�ضف عام 2016، كانت الهجرة اأكب 
اأوروبا، حيث و�ضل ما  عامل يدفع منو ال�ضكان امل�ضلمني يف 
اأخرى غري  الأ�ضباب  اأوروبا  اإىل  م�ضلم  مليون  بنحو 2.5  يقدر 
اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�ضة فيما ح�ضل حوايل 1.3 مليون 
م�ضلم على حق اللجوء، ما ي�ضمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما 
وجاء  الفرتة  هذه  خالل  م�ضلم  مليون  ربع  نحو  اأوروبا  غادر 
االأوروبيني، فقد  تزايد امل�ضلمني  ثان عوامل  الطبيعي  النمو 
كان هناك 2.9 مليون  حالة والدة خالل هذه الفرتة، اإ�ضافة 
اإىل انخفا�ض عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني عامال 

ثالثا.
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»فيديو م�صرب« ل�صما امل�صري 
ورامز جالل يثري اجلدل.. 

و«MBC« تتدخل!
اأثار مقطع فيديو متداول للنجم امل�رصي رامز جالل والفنانة 

اال�صتعرا�صية �صما امل�رصي جدال وا�صعا على مواقع التوا�صل 

االجتماعي، دفع قناة »MBC« للتدخل. ون�رصت جملة »لها« ما 

تداوله م�صتخدمو االإنرتنت حول ت�رصيب حلقة �صما امل�رصي يف 

اأحدث مقالب رامز جالل خالل �صهر رم�صان، م�صرية اإىل اأن الكثري 

من امل�صاهري وقعوا يف املقلب. واأ�صارت املجلة اإىل اأن املقطع 

امل�رصب، لي�س اإال جتميعا ملقاطع �صغرية من مقالب �صابقة 

تعر�صت لها �صما امل�رصي، ومت تركيب �صور و�صوت لرامز جالل، 

لالإيحاء باأنه مقلب جديد م�رصب. واملقلب »املفربك«، عبارة عن 

مقلب يحب�س فيه ال�صيف داخل تابوت، ويظهر �صوت �صما امل�رصي 

يف الفيديو وهي ت�صب وت�صتم القائمني على الربنامج باألفاظ نابية.

مهرجان مو�صكو ال�صينمائي 
يعر�س فيلما عن متثال بطر�س 

الأكرب يف بطر�صبورغ
�صهد مهرجان مو�صكو ال�صينمائي الدويل العر�س االأول لفيلم 

»الفار�س النحا�صي« التاريخي، الذي يروي ق�صة متثال بطر�س 

االأكرب يف بطر�صبورغ ونحاته. وقال خمرج الفيلم واملمثل الرو�صي 

املعروف، بوري�س ليفانوف، يف حديث اأدىل به لوكالة »تا�س« 

الرو�صية، اإن الفيلم يحمل عنوان »الفار�س النحا�صي«، ن�صبة اإىل 

متثال االإمرباطور الرو�صي بطر�س االأكرب، ويروي ق�صة اإبداع 

التمثال وم�صري النحات الفرن�صي، اأيتيان موري�س فالكوين، الذي 

ا�صتدعته اإىل بطر�صبورغ يف القرن الـ 18 االإمرباطورة الرو�صية، 

يكاترينا الثانية، لينحت متثال بطر�س االأكرب. وقام فنان ال�صعب، 

يفغيني ريدكو، باأداء دور النحات فالكوين. اأما دور �صديقته، ماري 

كالو، فلعبته املمثلة الرو�صية املعروفة، فالرييا الن�صكايا. و�صارك 

يف ت�صوير الفيلم م�صاهري ال�صينما الرو�صية: يفغيني �صتيبلوف، 

اأندريه �صكولوف، فالدميري اإيلني، يوري �صتويانوف وغريهم. يذكر 

اأن الفيلم عر�س على هام�س مهرجان مو�صكو ال�صينمائي الدويل 
الـ 41 خارج برناجمه الرئي�س، يوم 22 اأفريل اجلاري.

املمثلة الأمريكية ناعومي وات�س بطلة املو�صم اجلديد »�صراع العرو�س«

ال�صركة املنتجة مل�صل�صل" زي ال�صم�س" تعتذر جلمال �صليمان

 Game of( »اإ�شدار ن�شخة جديدة من م�شل�شلها الأ�شهر »�شراع العرو�س )HBO( »على مدار العام املا�شي انت�شرت اأخبار عن عزم �شبكة »اإت�س بي اأو
.)Prequel( بالإجنليزية  عليه  فيما يطلق  الأ�شلي،  امل�شل�شل  اأحداث  ع�شر  على  �شابقة  قدمية  ع�شور  يف  اأحداثها  تدور   )Thrones

اإنتاج  عزمها  ال�صبكة  اأكدت  وقد 
امل�صل�صل اجلديد بعد انتهاء املو�صم 
الثامن واالأخري من امل�صل�صل االأ�صلي 

الذي يعر�س حاليا.
العمل  على  يقوم  اأن  املقرر  ومن 
مارتن  اآر  جورج  من  كل  اجلديد 
)George R. R. Martin( موؤلف 
العرو�س  ل�رصاع  االأ�صلي  الكتاب 
واملقتب�س عنه امل�صل�صل، رفقة كاتبة 
ال�صيناريو واملنتجة الربيطانية جني 
 ،)Jane Goldman( غولدمان 
الأفالم  ال�صيناريو  كتبت  التي 
  ،)X-Men( مان«   - »اإك�س  مثل 
 ،)First Class( االأوىل«  و«الدرجة 
 ،)Kick-Ass( اآ�س«  »كيك  وفيلم 
ولكنها مل تنخرط قبل ذلك يف العمل 

على م�صل�صل �رصاع العرو�س.
تدور اأحداث امل�صل�صل اجلديد قبل 
�رصاع  اأحداث  من  ال�صنني  اآالف 
على  اجلمهور  تابعها  التي  العرو�س 
ويرجع  املا�صية،  ال�صنوات  مدار 

الذهبي  االأبطال  اإىل ع�رص  تاريخها 
االأ�رصار  من  بدءا  اأوقاته،  اأحلك  يف 
»وي�صرتو�س«  لتاريخ  املرعبة 
)Westeros(، اإىل االأ�صل احلقيقي 
 the white( البي�س«  »للم�صاة 
walkers(، ومن االأحداث الغام�صة 
اآل  اأ�صاطري  اأهم  اإىل  ال�رصق،  يف 

�صتارك.
بالطبع  اجلديد  امل�صل�صل  ق�صة 
االأ�صلي  الكتاب  يف  من�صورة  غري 
ولكنها  امل�صل�صل،  عنه  املقتب�س 
العمل  من  جديدا  اقتبا�صا  �صتكون 
مارتن  اآر  من  كل  يكتبه  التلفزيوين 

وجني غولدمان.
 HBO )وحر�صت �صبكة )اإت�س بي اأو
امل�صل�صل  �رصية  على  احلفاظ  على 
االأوىل،  التجريبية  واحللقة  اجلديد، 
للم�صل�صل  االأ�صلي  الكاتب  اأن  غري 
اأن  ت�رصيح  يف  اأكد  مارتن  اآر  جورج 
اأيا من  يتناول  لن  اجلديد  امل�صل�صل 
بامل�صل�صل  الرئي�صة  ال�صخ�صيات 

االأ�صلي. 
كما اأنه لن يتناول اأيا من ال�صخ�صيات 
احلديث  املعجبون  تداول  التي 
امل�صل�صل  عن  االإعالن  بعد  عنها 
»دونكن  �صخ�صية  مثل  اجلديد، 
 ،)Duncan the Tall( الطويل« 
املحتمل«  غري  »اإيجون  و�صخ�صية 
كما   ،)Aegon the Unlikely(
يتناول  لن  اأن امل�صل�صل اجلديد  اأكد 
براثيون«  »روبرت  قاده  الذي  التمرد 
الذي   )Robert’s Rebellion(
اأ�صري اإليه كثريا يف امل�صل�صل االأ�صلي. 
واإىل جانب كتابة امل�صل�صل اجلديد، 
اأن ي�رصف هذان االثنان  من املقرر 
على  غولدمان(  وجني  مارتن  )اآر 
اأربعة  العمل منتجني منفذين، رفقة 
اآخرين كلهم من الوجوه اجلديدة على 
فيني�س جرياردز  با�صتثناء  امل�صل�صل 
عمل  والذي   )Vince Gerardis(
االأول  املو�صم  منذ  منفذا  منتجا 

للم�صل�صل يف عام 2011.

تن�صيب يا�صمني �صربي �صفريًة للمراأة الأفريقية

مل�صل�صل  املنتجة  اجلهة  اأ�صدرت 
دينا  بطولة  ال�صم�س«،  »زي 
ال�رصبيني، بياناً �صحافياً نفت فيه 
اإ�صدار مل�صق دعائي ر�صمي حتى 
مل�صق  انت�صار  بعد  وذلك  االآن، 
مواقع  مرتادو  اعتربه  دعائي 
ال�صوري  للمثل  اإهانًة  التوا�صل 

جمال �صليمان.
تقديرها  عن  ال�رصكة  واأعربت 
ي�صارك  الذي  �صليمان،  جلمال 
امل�صل�صل،  يف  �رصف  �صيف 
املل�صق  عن  ر�صمياً  واعتذرت 

املتداول.
اأنها  و�صددت اجلهة املنتجة على 

اأطلقت مل�صقات دعائية منفردة، 
تقديراً لكل االأبطال دون ا�صتثناء.

ال�صم�س«  وي�صارك يف بطولة »زي 
اأحمد داود، و�صو�صن بدر، واأحمد 

مالك،  واأحمد  ال�صعدين،  �صالح 
وريهام عبدالغفور.

االأفريقية يف  للمراأة  �صفريًة  يا�صمني �صربي  ُعينت 
املوؤمتر العربي االأفريقي لتمكني املراأة ، بالقاهرة، 
بح�صور وزراء و�صخ�صيات عامة من خمتلف الدول 

العربية واالأفريقية.
جلهودها  تقديراً  اللقب  هذا  �صربي  وُمنحت 
االإن�صانية يف حملة »اأنتي االأهم« التي تدعم املراأة، 
خريية  وم�صاريعا  اأعمال  يف  م�صاركتها  عن  ف�صاًل 

وتنموية.
معتربًة  باملن�صب،  �صعادتها  عن  �صربي  واأعربت 
يف  للمراأة  ن�رصة  االأهم«  »اأنتي  يف  م�صاركتها  اأن 
بحقوقهن  لل�صيدات  وتوعية  احلديث،  الع�رص 
ومناه�صة العنف باأ�صكاله، حتقيقاً الأهداف التنمية 

امل�صتدامة يف 2030.

نا�صيف زيتون يطلق اأغنية م�صورة مل�صل�صل »الهيبة: احل�صاد«
زيتون،  نا�صيف  ال�صوري،  النجم  اأطلق 
م�صل�صل  من  اجلديدة  امل�صورة  اأغنيته 
تيم ح�صن  »الهيبة: احل�صاد«، من بطولة 
و�صريين عبد النور ومنى وا�صف وغريهم 

من النجوم العرب.
وتظهر االأغنية امل�صورة اأحداثا م�صوقة 

الذي  »الهيبة«،  من  الثالث  اجلزء  من 
رم�صان  �صهر  قدوم  مع  عر�صه  �صيبداأ 
النجمة  ت�صارك  حيث  اجلاري،  للعام 
هذه  يف  مرة  الأول  النور  عبد  �صريين 
االأغنية  وحتمل  الرم�صانية.  ال�صل�صلة 
كلمات  من  ثقة«،  »اأزمة  ا�صم،  اجلديدة 

�صليمان،  ف�صل  واأحلان  املوىل  علي 
وتظهر اأحداثا غري م�صبوقة يف م�صل�صل 
»الهيبة«، تتمحور حول هجرة »جبل« اإىل 
هناك،  جارته  حب  يف  ووقوعه  بريوت 
التي تلعب دورها �صريين عبد النور، قبل 
اأن تت�صارع االأحداث وتكت�صف �صخ�صيته 

اإنتاج  من  الهيبة  م�صل�صل  احلقيقية. 
�رصكة »�صباح اإخوان«، ومن اإخراج �صامر 
اإ�صافة  التمثيل  يف  وي�صارك  الربقاوي. 
من:  كل  ال�صابقني،  الثالثة  النجوم  اإىل 
جوزيف بو ن�صار، اأوي�س خملالتي، عبده 

�صاهني، حممد عقيل، وغريهم.
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كيا �ستينغر حت�سل على 
جائزة غري م�سبوقة 

لأف�سل �سيارة جديدة

ديناميكية  جديدة  حقبة  بدء  بعد 
ح�صلت  موتورز،  كيا  ل�صيارات 
“اإ�صبورت  �صتينغر  كيا  �صيارة 
جائزة  على   2018 لعام  باك” 
لأف�صل  م�صبوقة  مرتبة غري  اأعلى 
�صيارة جديدة كلياً ح�صب ت�صنيف 
موؤ�ص�صة “جي دي باور”، حيث اأنه 
امل�صتهلكني  تقييمات  اإىل  ا�صتناًدا 
درا�صة  يف  امل�صمنة  املجمعة 
موؤ�ص�صة  قبل  من  الأولية  اجلودة 
الأداء  ودرا�صات  باور”  دي  “جي 
 ،)APEAL( والت�صميم  والتنفيذ 
لقطع  م�صنع  اأول  كيا  �رشكة  تعد 
بها  العرتاف  يتم  الأ�صلية  الغيار 
باور”  دي  “جي  موؤ�ص�صة  قبل  من 
واإعتبارها الأعلى ت�صنيًفا يف هذا 

املجال يف ال�صوق ملدة عام.
قال /مايكل كول، كبري امل�صوؤولني 
التنفيذيني ونائب الرئي�س التنفيذي 
الأمريكية:  موتورز  كيا  �رشكة  يف 
نتاج  هي  �صتينغر  كيا  �صيارة  “اإن 
ل�صنوات من العمل ال�صاق والتفاين 
واملهند�صني  امل�صممني  كبار  من 
حولنا  “لقد  ال�صناعة”  هذه  يف 
�صيارة  ال�صابق  يف  يعترب  كان  ما 
جديدة  حقيقة  اإىل  اأحالم 
اأول  “كونها  وجذابة”.  مده�صة 
حت�صل  ال�صيارات  لت�صنيع  �رشكة 
من  املرموقة  اجلائزة  هذه  على 

وهي  باور”،  دي  “جي  موؤ�ص�صة 
منظمة معروفة بتميزها يف جمال 
حقيقية  �صهادة  فهي  البحث، 
“منح  كيا  �رشكة  فل�صفة  على 
 Give It – الت�صميم كل اجلهود 

.”Everything
دي  “جي  موؤ�ص�صة  جائزة  جتمع 
�صيارة  لأف�صل  الهند�صية  باور” 
جديدة كلياً ح�صب نتائج درا�صتني 
باور”  دي  “جي  هامتني ملوؤ�ص�صة 
اجلودة  درا�صة  وهما:  املعروفة، 
جودة  تقي�س  التي   )IQS( الأولية 
ال�صيارة اجلديدة بعدد امل�صكالت 
�صيارة من عدد  كل  تواجهها  التي 
اأبلغ  التي   )PP100( �صيارة   100
اأول  خالل  امل�صتهلكون  عنها 
وجائزة  ؛  امللكية  من  يوًما   90
موؤ�ص�صة “جي دي باور” عن الأداء 
 ،)APEAL( والت�صميم  والتنفيذ 
ملالكي  العام  الر�صا  تقي�س  والتي 
�صياراتهم  عن  اجلديدة  ال�صيارات 
امللكية.  من  يوًما   90 اأول  خالل 
وت�صمل الفئات التي مت تقييمها كل 
والداخلي  اخلارجي  الت�صميم  من 
واملقاعد  وال�صوت  والتخزين 
وديناميات  والتهوية  والتدفئة 
احلركة  نقل  وجمموعة  القيادة 
ا�صتهالك  يف  والقت�صاد  والروؤية 

الوقود.

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

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

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

احلايل.
فقط  ن�صخة   50 �صت�صنع  تويوتا 

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

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�صع  ال�صيارة 
الكال�صيكي،  اخلارجي  ت�صميمها 
ويف مق�صورتها الفريدة من نوعها، 

خ�صبية  زخرفات  ا�صتخدام  مع 
مثري  وت�صميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س الأبواب ونظام 
�صوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�صوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�صني يف املق�صورة 
و�صتائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�صو�صية.

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

القادم.

موؤخرا  بنتلي  �رشكة  ا�صتعر�صت 
�صيارة "Continental GT" بهيكل 
وجاءت  الأناقة  يف  غاية  مك�صوف 
ال�صيارة اجلديدة بت�صميم يحمل طابع 
مب�صابيحها  الفاخرة  بنتلي  مركبات 
الدائرية وواجهتها الأمامية العري�صة، 
اأوتوماتيكيا  ينطوي  ب�صقف  وزودت 
عن  ف�صال  الهيكل،  داخل  ليختفي 
اجللود  اأنواع  باأفخم  مك�صوة  مق�صورة 
الكروم.  من  وعنا�رش  والأخ�صاب 
ال�صيارة  لهذه  اجلبار  الأداء  وي�صمن 
 6.0 و�صعة  اأ�صطوانة،   12 بـ  حمرك 
لرتات، بعزم 635 ح�صانا، ي�صتهلك 14 
تقطعها  كلم   100 لكل  الوقود  من  لرتا 
ال�صيارة، وي�صل بها ل�رشعة 333 كلم/

�صاعة، ويزيد ت�صارعها من 0 اإىل 100 

كلم/�صاعة يف غ�صون 3.8 ثانية فقط. 
تعليق  بنظام  املركبة  هذه  اأتت  كما 
اإلكرتونية  منظومة  فيه  تتحكم  هوائي 
متطورة، ف�صال عن اأقوى نظام مكابح 

اليوم،  حتى  بنتلي  �صيارات  �صهدته 
اإن�صا   21 مبقا�س  ريا�صية  وعجالت 
وتوفر هذه ال�صيارة العديد من و�صائل 
الرفاهية للم�صتخدم، كاأنظمة ال�صوت 

بـ 18 مكرب �صوت  املمتازة املدعومة 
باأنظمة  املزودة  مريحة  ومقاعد 
اأما  للراكب.  وتدليك  وتربيد  تدفئة 

�صعرها، فبلغ 173 األف يورو.

العائلية �سياراتها  اأحدث  عن  ال�ستار  "هيونداي" تزيح 
ك�صفت �رشكة "هيونداي" يف معر�س نيويورك الأخري عن �صيارة "Venue"، التي يتوقع اأن 

ت�صبح من اأكرث �صيارات الكرو�س اأوفر العائلية ال�صغرية انت�صارا يف الأ�صواق.
 "creta" وح�صلت هذه املركبة على هيكل ع�رشي اأنيق، معدل عن هياكل �صيارات

ال�صهرية من هيونداي، تزينه م�صابيح اأمامية �صيقة، وم�صابيح �صباب باإطارات 
."LED" مميزة مطورة وفقا لتقنيات

كما تتميز هذه ال�صيارات اأي�صا باألوان ال�صقف وممت�صات 
ال�صدمات التي �صتكون خمتلفة عن اللون الأ�صا�س 

لل�صيارة، وعجالت ريا�صية مبقا�س 17 اإن�صا، 
وجناح هوائي �صغري �صيثبت على ق�صمها 

اخللفي، ليعطيها ثباتا اأكرب على ال�رشعات 
العالية.

اأما من الداخل، فاأتت هذه املركبات بقمرة 
مريحة تت�صع لـ 5 ركاب، مزودة بواجهة قيادة 

متطورة، واأحدث اأنظمة التكييف والإنارة، 
ف�صال عن اأنظمة لتنقية الهواء، واأنظمة ت�صخني 

وتربيد للمقاعد.
وزودت "Venue" اأي�صا بنظامي دفع اأمامي 

ورباعي، وحمركات اقت�صادية ب�صعة 1.6 لرت، ت�صتهلك 
7 لرتات من الوقود لكل 100 كلم تقطعها، وعلب 

�رشعة اأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، اإ�صافة لأنظمة ا�صت�صعار 
امل�صافات بني ال�صيارة والأج�صام الأخرى على الطرقات.
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والية اجلزائر
الدائرة االإدارية للدرارية 

بلدية اخلراي�شية 
رقم 994 /2019

�إعالن
لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س   / ال�شيد  يعلم 
اأو عدم املالئمة  اإجراء حتقيق املالئمة  ، عن  اخلراي�شية 
من  امل�رشوبات  بيع  نوع   من  جتاري  حمل  لإن�شاء  للجوار 
ال�شنف الأول – مقهى – الكائن مقره بحي لعرو�شي حمود 
 / ال�شيد  امل�شري من طرف  و   ، بلدية اخلراي�شية   865 رقم 

بودينة �شالح.
فعلى من يهمه الأمر اأن يتقدم اإىل م�شلحة البناء و التعمري 
من  ابتداء  اخلراي�شية  البلدية  مبقر  النتخابات  مكتب  اأو 
و  براأيه  لالإدلء   2019/05/02 غاية  اإىل   2019/04/25
لهذا  مفتوح  �شجل  و�شع  اأين  الن�شاط  حول  مالحظاته 

الغر�س .
اخلراي�شية يف : 22 اأفريل 2019
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�رشة الق�شائية 

الأ�شتاذة : طالبي نبيلة 
حم�رشة ق�شائية لدى حمكمة بئرمراد راي�س

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر

حم�شر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة طالبي نبيلة املح�رشة الق�شائية املعتمدة لدى اخت�شا�س حمكمة بئر مراد راي�س .جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 �شارع 
اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�شت�شفى ( بني م�شو�س .اجلزائر املوقعة اأدناه .

لفائدة : فارز فهيمة
الكائن م�شكنها : 06 �شارع قرومي بني م�شو�س 

بعد الطالع على املواد : 612،613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناء على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر، الغرفة : اجلزائية بتاريخ : 18/12/03   رقم الفهر�س : 18/16601 رقم امللف : 11551 /18 و 

املمهور بال�شيغة التنفيذية .
وبناءا على الأمر اإذن بالن�رش ال�شادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ 2019/04/14 حتت رقم : 19/2900

بلغنا : العي�شاوي حممد 
الكائن مقره : م�شت�شفى بني م�شو�س م�شلحة املراقبة العامة 

و هذا مببلغ :800.000 دج ثمانية مائة األف دينار جزائري 
باإ�شافة اإىل التعليق امام املحكمة و البلدية و الأمر بالن�رش و حم�رش الن�رش يف اجلريدة 

و نبهناه/ باأن له مهلة خم�شة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
مع كافة  التحفظات

املح�شرة القانونيةو اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رش و �شلمنا ن�شخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقانون .

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

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب االأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري عن طريق الن�شر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بتاريخ الرابع و الع�رشون من �شهر افريل �شنة الفني و ت�شعة ع�رش :2019/04/24
نحن الأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�شفله .
بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�شهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �شارع اأرن�شتو �شي غيفارا ، اجلزائر 

بعد الإطالع على املواد 336.330.329.328.313.322 و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناءا على احلكم احل�شوري من ثالثة �شفحات ، ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري / البحري ، بتاريخ : 18/01/09 حتت رقم الفهر�س : 18/00225 ، رقم اجلدول 17/05878

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري بوا�شطة ر�شالة م�شمنة بتاريخ : 2019/01/08 حتت رقم : RR 353 808 000 42  مبكتب بريد  مدينة القليعة 
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2019/01/13

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية فوكة بتاريخ : 2019/01/13 
و مبوجب الأمر ال�شادر بتاريخ: 2019/04/03 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00410 عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة و الذي يرخ�س للمح�رش الق�شائي بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي على اإحدى 

اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا املدعو )ة( : مو�شاوي علي  ، ال�شاكن )ة( ب : حي علي عماري ، فوكة  ، تيبازة ، احلكم احل�شوري ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 18/01/09 ، حتت رقم 

الفهر�س : 18/00225 ، رقم اجلدول : 17/05878.
و اعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�شتئناف حمدد  ب�شهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اإذا كان  لل�شخ�س ذاته ، و ميدد اجل ال�شتئناف اإىل �شهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو 

املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�شخة من هذا املح�رش للمخاطب مرفقة بن�شخة من احلكم و الكل طبقا للقانون .

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

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب االأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري عن طريق الن�شر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بتاريخ الرابع و الع�رشون من �شهر افريل �شنة الفني و ت�شعة ع�رش :2019/04/24
نحن الأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�شفله .
بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�شهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �شارع اأرن�شتو �شي غيفارا ، اجلزائر 

بعد الإطالع على املواد 336.330.329.328.313.322 و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناءا على احلكم احل�شوري من ثالثة �شفحات ، ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري / البحري ، بتاريخ : 18/06/05 حتت رقم الفهر�س : 18/03469 ، رقم اجلدول 18/02057

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري بوا�شطة ر�شالة م�شمنة بتاريخ 2018/12/17 حتت رقم : RR 289 712 000 42  مبكتب بريد  مدينة القليعة 
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2018/12/24

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية احلطاطبة بتاريخ : 2018/12/25 
و مبوجب الأمر ال�شادر بتاريخ: 2019/04/04 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00423 عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة و الذي يرخ�س للمح�رش الق�شائي بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي على اإحدى 

اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا املدعو )ة( : قوميدي كمال  ، ال�شاكن )ة( ب : املزرعة رقم 10 ، احلطاطبة  ، تيبازة ، احلكم احل�شوري ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 18/06/05 ، حتت 

رقم الفهر�س : 18/03469 ، رقم اجلدول : 18/02057.
و اعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�شتئناف حمدد  ب�شهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اإذا كان  لل�شخ�س ذاته ، و ميدد اجل ال�شتئناف اإىل �شهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو 

املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�شخة من هذا املح�رش للمخاطب مرفقة بن�شخة من احلكم و الكل طبقا للقانون .

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

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب االأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري عن طريق الن�شر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بتاريخ الرابع و الع�رشون من �شهر افريل �شنة الفني و ت�شعة ع�رش :2019/04/24
نحن الأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�شفله .
بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�شهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �شارع اأرن�شتو �شي غيفارا ، اجلزائر 

بعد الإطالع على املواد 336.330.329.328.313.322 و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناءا على احلكم احل�شوري من ثالثة �شفحات ، ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري / البحري ، بتاريخ : 18/02/27 حتت رقم الفهر�س : 18/01234 ، رقم اجلدول 17/06958

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري بوا�شطة ر�شالة م�شمنة بتاريخ 2018/12/17 حتت رقم : RR 227 712 000 42  مبكتب بريد  مدينة القليعة 
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2018/12/24

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية بو�شماعيل بتاريخ : 2018/12/25 
و مبوجب الأمر ال�شادر بتاريخ: 2019/04/04 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00422 عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة و الذي يرخ�س للمح�رش الق�شائي بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي على اإحدى 

اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا املدعو )ة( : جنيدي �شوقي  ، ال�شاكن )ة( ب : حي الكتيبة العمارية بو�شماعيل ، تيبازة ، احلكم احل�شوري ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 18/02/27 ، حتت 

رقم الفهر�س : 18/01234 ، رقم اجلدول : 17/06958.
و اعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�شتئناف حمدد  ب�شهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اإذا كان  لل�شخ�س ذاته ، و ميدد اجل ال�شتئناف اإىل �شهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو 

املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�شخة من هذا املح�رش للمخاطب مرفقة بن�شخة من احلكم و الكل طبقا للقانون .

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

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب االأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري عن طريق الن�شر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بتاريخ الرابع و الع�رشون من �شهر افريل �شنة الفني و ت�شعة ع�رش :2019/04/24
نحن الأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�شفله .
بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�شهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �شارع اأرن�شتو �شي غيفارا ، اجلزائر 

بعد الإطالع على املواد 336.330.329.328.313.322 و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناءا على احلكم احل�شوري من ثالثة �شفحات ، ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري / البحري ، بتاريخ : 18/06/05 حتت رقم الفهر�س : 18/03470 ، رقم اجلدول 18/02058

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري بوا�شطة ر�شالة م�شمنة بتاريخ : 2019/01/08 حتت رقم : RR 398 808 000 42  مبكتب بريد  مدينة القليعة 
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2019/01/13

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية ال�شعيبة  بتاريخ : 2019/01/13 
و مبوجب الأمر ال�شادر بتاريخ: 2019/04/03 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00419 عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة و الذي يرخ�س للمح�رش الق�شائي بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي على اإحدى 

اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا املدعو )ة( : بطاهر ب�شري   ، ال�شاكن )ة( ب : حي 40 م�شكن ، طريق بو�شماعيل ال�شعيبة  ، تيبازة ، احلكم احل�شوري ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 18/06/05 

، حتت رقم الفهر�س : 18/03470 ، رقم اجلدول : 18/02058.
و اعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�شتئناف حمدد  ب�شهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اإذا كان  لل�شخ�س ذاته ، و ميدد اجل ال�شتئناف اإىل �شهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو 

املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�شخة من هذا املح�رش للمخاطب مرفقة بن�شخة من احلكم و الكل طبقا للقانون .

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

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب االأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري عن طريق الن�شر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بتاريخ الرابع و الع�رشون من �شهر افريل �شنة الفني و ت�شعة ع�رش :2019/04/24
نحن الأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�شفله .
بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات اأ�شهم ، وكالة القليعة رمز 441 ، املمثل من طرف مديره ، العنوان ب : �شارع اأرن�شتو �شي غيفارا ، اجلزائر 

بعد الإطالع على املواد 336.330.329.328.313.322 و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناءا على احلكم احل�شوري من ثالثة �شفحات ، ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري / البحري ، بتاريخ : 18/03/06 حتت رقم الفهر�س : 18/01362 ، رقم اجلدول 18/00004

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري بوا�شطة ر�شالة م�شمنة بتاريخ : 2018/12/17 حتت رقم : RR 924 711 000 42  مبكتب بريد  مدينة القليعة 
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2018/12/24

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ح�شوري عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية بو�شماعيل  بتاريخ : 2018/12/25 
و مبوجب الأمر ال�شادر بتاريخ: 2019/04/04 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00424 عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة و الذي يرخ�س للمح�رش الق�شائي بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي على اإحدى 

اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا املدعو )ة( : خر�شا�س بلقا�شم   ، ال�شاكن )ة( ب : �شارع خمتاري ، بو�شماعيل  ، تيبازة ، احلكم احل�شوري ال�شادر عن حمكمة القليعة ، الق�شم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 18/03/06 ، حتت 

رقم الفهر�س : 18/01362 ، رقم اجلدول : 17/00004.
و اعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�شتئناف حمدد  ب�شهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اإذا كان  لل�شخ�س ذاته ، و ميدد اجل ال�شتئناف اإىل �شهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو 

املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�شخة من هذا املح�رش للمخاطب مرفقة بن�شخة من احلكم و الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

 والية ورقلة
مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة

م�شلحة التنظيم العام
الرقم : 22/2019

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

املوافق   1433 �شفر   18 يف  املوؤرخ   06  /12 رقم  القانون  مبقت�شى 
 2019/03/20 اليوم  هذا  ، مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ 
ت�شليم و�شل الت�رشيح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع ال�شباين 

امل�شماة :
جمعية مل�شة لرتقية ال�شباب

الكائن مقرها " : مبنطقة اأولد ن�شري بحي املخادمة – ورقلة  لرئي�س 
اجلمعية ال�شيد : في�شل �شويقات

تاريخ ومكان امليالد :1984/10/11 ورقلة
العنوان ال�شخ�شي : بحي املخادمة – ورقلة 

مالحظة : الـتاأ�شي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام الإجباري ب�شكليات 
الإ�شهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية واحدة ذات توزيع 

وطني وفقا لأحكام 18 الفقرة 02 من القانون ال�شالف الذكر .  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

 والية ورقلة
دائرة احلجرية

بلدية احلجرية
الرقم 007/2015

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

 1433 �شفر   18 يف  املوؤرخ   06  /12 رقم  القانون  مبقت�شى 
املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم 
2015/09/21 ت�شليم و�شل الت�رشيح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية 

ذات الطابع الثقايف امل�شماة :
جمعية اأفاق امل�شتقبل الثقافية بحي الرا�شدي احلجرية

الكائن مقرها » حي الرا�شدي ببلدية احلجرية
لرئي�س اجلمعية ال�شيد احل�شن �شندايل

تاريخ ومكان امليالد :1988/02/16 باحلجرية
العنوان حي الرا�شدي احلجرية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

 والية ورقلة
دائرة �شيدي خويلد 

بلدية حا�شي بن عبد اهلل 
م�شلحة التنظيم و ال�شوؤون االجتماعية

الرقم : 01/2019

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

القانون رقم 12/ 06 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق  مبقت�شى 
لـ 15 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم 2019/04/22 
ت�شليم و�شل الت�رشيح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع الثقايف 

امل�شماة :
جمعية جلنة احلفالت لبلدية حا�شي بن عبد اهلل 

الكائن مقرها » : بلدية حا�شي بن عبد اهلل  
لرئي�شها ال�شيد : بن تواتي م�شعود

تاريخ ومكان امليالد :06-11-1974  ورقلة 
العنوان  : حا�شي بن عبد اهلل  – ورقلة 

مالحظة : الـتاأ�شي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام الإجباري ب�شكليات 
توزيع  ذات  واحدة  اإعالمية  يومية  اجلمعية يف جريدة  نفقة  الإ�شهار على 

وطني وفقا لأحكام 18 الفقرة 02 من القانون ال�شالف الذكر . 
الو�شط:2019/04/25

الو�شط:2019/04/25

الو�شط:2019/04/25

الو�شط:2019/04/25الو�شط:2019/04/25

الو�شط:2019/04/25

الو�شط:2019/04/25
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ف�ضيحة كبرية تطال �أحدث 
هو�تف نوكيا!

االجتماعي  التوا�صل  �صفحات  تداولت 
مقطع فيديو، يظهر متكن اأحد م�صتخدمي 
هواتف »نوكيا« من فك قفل �صا�صة هاتف 
»PureView 9 Nokia« اجلديد ب�صكل 

ال يخطر على بال.
�صفحة  ن�رشته  الذي  الفيديو  ويظهر 
كيف  تويرت،  على   »Dicoded Pixel«
متكن مالك الهاتف من فك قفل ال�صا�صة 
االأ�صابع  بال�صغط على م�صت�صعر ب�صمات 
ومن  اللبان،  من  بعلبة  فيها،  املدمج 
يوفر  ال  املا�صح  هذا  اأن  كيف  اأظهر  ثم 

اإذ  الهاتف،  خل�صو�صية  تذكر  حماية  اأي 
من  العديد  اأ�صابع  لب�صمات  ي�صتجيب 

االأ�صخا�ص غري مالك الهاتف.
الفيديو،  هذا  على  بعد  »نوكيا«  تعلّق  ومل 
وعلى ال�صائعات التي انت�رشت حول اأحدث 
هواتفها، لكن بع�ص خرباء التقنية اأ�صاروا 
ب�صمات  م�صت�صعر  يف  امل�صكلة  اأن  اإىل 
قد   ،»PureView  9« لهاتف  االأ�صابع 
ن�صخة  يف  برجمي  خلل  �صببها  يكون 
يعمل  الذي  »اأندرويد«  نظام  من   »4.22«

به الهاتف.

 �أبرز مو��ضفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»�ضام�ضونغ« توؤجل �إطالق 
هاتفها �لقابل للطي 

اأكدت »�صام�صونغ« اأنها �صتوؤجل اإطالق 
ب�صعة  قبل   ،»Galaxy Fold« هاتف 
قررته  الذي  املوعد  من  فقط  اأيام 
واأ�صارت  ر�صميا.  بيعه  لبدء  �صابقا 
يطرح  لن  الهاتف  اأن هذا  اإىل  ال�رشكة 
على  املقبل  ماي  قبل  للم�صتخدمني 
اأقل تقدير، وخالل هذه الفرتة، �صيقوم 
املخت�صون فيها مبعاينة التقارير التي 
تتعلق  التي  امل�صاكل  حول  و�صلتهم 

بال�صا�صات، تفاديا لتكرارها.
النتائج  اأن  »�صام�صونغ«  واأو�صحت 
مت  التي  امل�صكالت  لفح�ص  االأولية 
تلك  �صبب  اأن  بينت  عنها،  االإبالغ 
باأق�صام  مرتبطا  يكون  قد  امل�صكالت 
العلوية  املناطق  من  القريبة  ال�صا�صة 
وال�صفلية للمف�صل املوجود يف منت�صف 

الهاتف، وطبقة احلماية اخلارجية التي 
تغطي ال�صا�صة.

واأ�صارت ال�رشكة اإىل اأنها �صرتفق هذه 
الهواتف م�صتقبال مبالحظات مكتوبة 
طبقة  اإزالة  من  امل�صتخدم  حتّذر 

احلماية اخلا�صة بال�صا�صة.
بـ  حلقت  قد  كبرية  ف�صيحة  وكانت 
اأن ن�رش عدد  بعد  »�صام�صونغ« موؤخرا 
العامليني  واملدونني  ال�صحفيني  من 
هواتف  طالت  التي  لالأعطال  �صورا 
 »Samsung Galaxy Fold«
جدا  ق�صرية  مدة  بعد  للطي،  القابلة 
منها،  جتريبية  لن�صخ  ا�صتخدامهم  من 
االأجهزة  تلك  �صا�صات  اأن  اأكدوا  حيث 
يومني  من  اأقل  بعد  وت�صققت  تعطلت 

من ا�صتخدام الهواتف.

ظهور �أغرب هاتف لهذ� �لعام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ا�صتعر�صت �رشكة 
مزودا  هاتفا  االأخري   »MWC« معر�ص 
اأمبري،  ميللي   18000 ب�صعة  ببطارية 
الهواتف  بطاريات  بني  �صعة  االأكرب  هي 
باأن  امل�صنعة  ال�رشكة  وتفيد  العامل  يف 
ليعمل  تكفيه  الكبرية  الهاتف  بطارية 
تكفي  كما  االنتظار،  و�صع  يف  يوما   50

ملدة  والفيديوهات  االأفالم  مل�صاهدة 
 %100 اإىل   0 من  �صحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �صاعات، وميكن ا�صتخدامها 
ك�صاحن حممول للهواتف واالأجهزة الذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
داخل  مدجمة  اأمامية  بكامريا   »Pop
الهيكل، تخرج عند احلاجة ال�صتخدامها، 

و�صا�صة مبقا�ص 6.2 بو�صة، بدقة عر�ص 
و�صول  وذاكرة  بيك�صل،   )1080/2160(
ع�صوائي 6 جيغابايت، وذاكرة داخلية 128 

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

دوالر تقريبا. 

�آبل تطلق ن�ضخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�صخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ص�ص للحوا�صب 
امل�صتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�صبح   »Mac« حوا�صب 
نظام الت�صغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�صم »macOS 10.14« مقابل 99 دوالرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�صتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأوال 

ت�صجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، واتباع 
االإر�صادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�صبه ال�صخ�صي.
الن�صخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�صري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�صغيل ال�صابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�صتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ضتثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�ص  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ص اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�ص. اإال اأن الرئي�ص اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

 iPad« أبرز مو��ضفات�
�جلديد  »mini

 »iPad mini« اأطلقت �شركة اآبل موؤخرا حا�شب

مبوا�شفات جتعل منه واحدا من اأكرث االأجهزة 

متيزا يف �شوق احلوا�شب اللوحية.

ومن اأبرز املوا�شفات الفنية والتقنية لهذا 
احلا�شب:

- �شا�شة »LCD« مبقا�س 7.9 بو�شة، ودقة 

عر�س )2048/1536( بيك�شل، تغطي 70.6% 

من واجهة اجلهاز، وحممية بطبقة من زجاج 

»oleophobic coating« املقاوم للخدو�س 

وال�شدمات، وميكن الكتابة والر�شم عليها 
با�شتخدام »قلم اآبل« الذكي.

- معالج »Apple A12 Bionic« �شدا�شي 

النوى، مطور بتقنية )7 نانومرتات(.

- معالج ر�شوميات »Apple GPU« رباعي 
النوى.

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 2 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 64/256 غيغابايت.

- كامريا اأ�شا�شية بدقة 8 ميغابيك�شل، بفتحة 
.f/2.4 عد�شة

- كامريا اأمامية بدقة 7 ميغابيك�شل، بفتحة 
.f/2.2 عد�شة

- بطارية ب�شعة 5124 ميللي اأمبري.

.»Nano Sim« منفذ لبطاقات االت�شال -

 Wi-Fi قدرة على التعامل مع �شبكات -
وبلوتوث.

- ما�شح لب�شمات االأ�شابع.



للإذاعة  الثالثة  القناة  اأمواج  عرب  له  ت�رصيح 
اأو�ضح رحابي »كلنا لدينا مقرتحات  الوطنية 
حلول للخروج من االن�ضداد ال�ضيا�ضي احلايل 
نابعة من ال�ضلطة وقيادة اجلي�ش واملعار�ضة 
لتوحيد  طريقة  يف  نفكر  اأن  يجب  والنُخبة. 
اجللو�ش  على  اجلميع  حلمل  النظر  وجهات 

اإىل نف�ش الطاولة«.
اإىل  املتحدث  ذات  تطرق  ال�ضياق  ذات  يف 
حد  و�ضع  اأجل  من  امل�ضار  تعجيل  اأهمية 
»للن�ضداد ال�ضيا�ضي الذي تفاقم اأمام غياب 
االآفاق«. لكنه تاأ�ضف لعدم ت�ضجيل حلد االآن 
اأي حوار جدي يقرتح اأجندة و�رصوط وكيفيات 
اإخراج البلد من حالة االن�ضداد«، كما اأ�ضاف 
ب�ضبب  الدولة  رئي�ش  »لدينا م�ضكل جدي مع 
ولكونه  واملعار�ضة  ال�ضعب  قبل  من  رف�ضه 
غري موؤهل قانونا لتنظيم املرحلة االنتقالية 
فما  لتف�ضل  احلظوظ  كل  لديها  باتت  التي 

 4 يف  املقررة  الرئا�ضية  باالنتخابات  بالك 
جويلية«. واعترب الوزير االأ�ضبق اأن املواطنني 
فيفري   22 منذ  املجندين  اجلزائريني 

النظام  طبيعة  تغيري  »يريدون  املن�رصم 
الف�ضاد  ومكافحة  الدميقراطية  واإحلل 

ومراقبة الرثوة العمومية«.

م٫�س

الو�سع ال�سيا�سي يف اجلزائر: 

رحابي يدعو اإىل ت�سريع امل�سار االنتقايل
اأو�سى الوزير الأ�سبق و الدبلوما�سي ال�سابق عبد  العزيز رحابي، اأم�س، ب�سرورة ت�سريع امل�سار النتقايل للخروج من الأزمة  ال�سيا�سية التي يعي�سها البلد 

موؤكدا اأن هذا امل�سار ينبغي اأن ي�سمل احلكومة وقيادة اجلي�س واملعار�سة على حد �سواء. 

ال�سراج بخ�سو�س الأزمة الليبية: 

هناك ما بني 15 
و20 مليون قطعة 

�سالح يف ليبيا 
اأكد رئي�ش املجل�ش الرئا�ضي حلكومة الوحدة 

الوطنية الليبية فايز ال�رصاج اأنه يوجد ما بني 

15 و20 مليون قطعة �ضلح يف ليبيا اأغلبها يف 

الغرب، م�ضددا على اأن ما يجري يف بلده »يعد 

حرب قيم« يف �ضبيل الدفاع عن الدميقراطية 

يف وجه اإقامة نظام ع�ضكري. ويف حوار �ضادر 
اليوم االأربعاء بجريدة ليربا�ضيون، اأو�ضح 

ال�رصاج اأنه »يوجد ما بني 15 و20 مليون قطعة 

�ضلح يف البلد اأغلبها يف الغرب حيث كانت 

مقاومة معمر القذايف االأكرث قوة، لكن منذ 

ثلث �ضنوات نبذل جهودا معتربة مب�ضاعدة 

االأمم املتحدة جلمع االأ�ضلحة واإدماج هذه 

امللي�ضيات  يف اجلي�ش وال�رصطة الوطنيني«.
واأ�ضاف اأنه »يوجد اليوم يف طرابل�ش 

جمموعات م�ضلحة من م�رصاتة +منها الكتائب 

االأكرث قوة يف املنطقة+ ومن مناطق اأخرى، 

مو�ضحا اأن »هوؤالء ال�ضباب هم من هزموا 

تنظيم الدولة اال�ضلمية يف �رصت �ضنة 2016«. 

وتابع يقول: »ال يجب اأن نقع يف هذا اخلطاأ: 
اإنها لي�ضت حربا على االرهاب، انها 

لي�ضت حربا بني غرب ليبيا و�رصقها، اإنها حرب 

قيم: الدفاع عن الدميقراطية يف وجه  اإقامة 

نظام ع�ضكري«، م�ضددا على اأن »امل�ضوؤول 
الرئي�ضي على هذا الو�ضع الفو�ضوي هو 

خليفة حفرت«. وذكر اأنه مت اجراء العديد من 

املحادثات ال�ضيا�ضية يف فرن�ضا واإيطاليا ويف 

دول  اخلليج، مو�ضحا ان االجتماع االأخري الذي 

عقد يف اأبوظبي يف 28 فرباير كان »فر�ضة 
�ضانحة« الإيجاد حل �ضيا�ضي.

هل ا�ستعادت اجلامعة اجلزائرية دورها ؟

حوادث املرور: 

وفاة 37 �سخ�سا واإ�سابة اأزيد من 1300 اآخرين خالل اأ�سبوع 

ر�سيد ح�سي�سي يتقلد مهامه 
كرئي�س مدير عام ل�سوناطراك  

 وفاة عبا�سي مدين موؤ�س�س 
اجلبهة االإ�سالمية لالإنقاذ  

�سفري اجلزائر يف تون�س

ال يوجد جزائريون حراقة يف ال�سجون التون�سية

احل�سبة  بق�سنطينة : 

تلقيح وتطعيم مكثف �سد انت�سار هذا املر�س 

تو�سيح من ات�ساالت اجلزائر

يبدو اأن احلراك ال�ضعبي املتوا�ضل يف بلدنا 
واأحدث  الفارط حرر اجلميع  منذ 22 فيفري 
على  امل�ضتويات  كافة  على  نوعية  تغيريات 
دورها  قبل  من  فقدت  التي  اجلامعة  غرار 
طرح  خلل  من  املجتمع  يف  التاأثري  �ضنع  يف 
يف  العامة  للم�ضاكل  واحللول  واالآراء  االأفكار 
الظرف  مع  موؤخرا  ولكنها  املجاالت،  كافة 
ال�ضعب الذي متر به اجلزائر مت فتح ور�ضات 

خمت�ضني  يوؤطرها  وملتقيات  وندوات  نقا�ش 
ال�ضيا�ضي  ال�ضاأن  اأكادمييني وخمت�ضني يف  من 
واالإقت�ضادي والثقايف. وجتري هذه الفعاليات 
املخالف  والراأي  الراأي  بتقبل  حر  اإطار  يف 
ومب�ضاهمة فعالة من طبقة الطلبة التي اندجمت 
ب�ضكل ملفت للإنتباه يف احلوار ال�ضيا�ضي وهو 
جامعات  يف  املثال  �ضبيل  على  مل�ضناه  ما 
بوزريعة  وجامعة  دورية  بلقاءات  وزو  تيزي 

التي حددت يوم االإثنني موعدا لتنظيم ندوات 
وطنية باإ�رصاف الدكتورة » جميلة �ضطيطح » 
كافة  من  واملخت�ضني  االأكادمييني  ويح�رصها 
واليات الوطن. كما احت�ضنت اأول اأم�ش جامعة 
 « ال�ضيا�ضي  للنا�ضط  قيمة  حما�رصة  البويرة 
ال�ضيا�ضي  الو�ضع   « » حتت عنوان  كرمي طابو 
للطلبة  » و�ضجلنا ح�ضورا قيا�ضيا  يف اجلزائر 
حما�رصة  وقبلها  املجتمع  اأطياف  وخمتلف 

بجامعة بجاية. ويف ال�ضياق ثّمن بع�ش النخب 
التي تقربت منهم يومية » الو�ضط » مثل هذه 
يف  م�ضاهمتها  ومدى  املوؤطرة  النقا�ضات 
حتقيق  اآليات  حول  وحلول  مقرتحات  تقدمي 
مطالب ال�ضعب واخلروج من االأزمة باالنتقال 
الدميقراطي بالطرق ال�ضلمية دون جر البلد 

اإىل نفق مظلم وانزالقات ال حتمد عقباها .
اأح�سن مرزوق

لقي 37 �ضخ�ضا حتفهم وا�ضيب 1349 اآخرين 
بجروح متفاوتة اخلطورة يف عدة حوادث مرور 
الفرتة املمتدة ما  الوطني خلل  الرتاب  عرب 
بني 14 و 20  اأبريل اجلاري، ح�ضبما اأفادت به 

ح�ضيلة مل�ضالح  احلماية املدنية.
 واأو�ضح ذات امل�ضدر اأن اأثقل ح�ضيلة �ضجلت 
بوالية اأم البواقي حيث تويف 5 اأ�ضخا�ش وجرح 
18 اآخرون مت اإ�ضعافهم وحتويلهم اإىل املراكز 

اال�ضت�ضفائية على اإثـر وقوع 20 حادث مرور.
 من جانب اآخر، قامت وحدات احلماية املدنية 
بـ 1096 تدخل �ضمح باإخماد 707 حرائق منها 

منزلية �ضناعية وحرائق خمتلفة.
قامت  املختلفة،  العمليات  يخ�ش  وفيما 
يف  تدخل   5121 بـ  املدنية  احلماية  عنا�رص 
اإ�ضعاف  عملية   4547 لتغطية  الفرتة  نف�ش 

واإنقاذ اأ�ضخا�ش يف خطر.

ت�ضلم ر�ضيد ح�ضي�ضي، اأم�ش، باجلزائر العا�ضمة 
�ضوناطراك،  عام ملجمع  مدير  كرئي�ش  مهامه 
خلفا لعبد املومن ولد قدور الذي اأقيل الثلثاء 
من من�ضبه. واأو�ضح وزير الطاقة حممد عرقاب 
الذي تراأ�ش مرا�ضم التن�ضيب اأن تعيني ح�ضي�ضي 
املبادرة  ما متت  كل  موا�ضلة  اطار  »يندرج يف 
به على م�ضتوى �ضوناطراك«.و من جهته اأعرب 
ح�ضي�ضي عن ت�ضكراته و امتنانه لل�ضلطات على 
الثقة التي و�ضعتها يف �ضخ�ضه من خلل تعيينه 

على راأ�ش هذا املجمع الكبري.

االإ�ضلمية  اجلبهة  حزب  موؤ�ض�ش   ، اأم�ش  تويف 
 88 ناهز  عمر  عن  مدين،  عبا�ضي  املحل،  للإنقاذ 
 1931 العام  يف  مدين  عبا�ضي  وولد  بقطر.  �ضنة 
مبدينة �ضيدي عقبة يف والية ب�ضكرة جنوب �رصقي 
يف  الدكتوراه  درجة  على  حا�ضل  وهو  اجلزائر، 
جبهة  ملوؤ�ض�ش  ي�ضجل  بريطانيا. ومل  من  الرتبية 

االإنقاذ اأي تعليق على احلراك ال�ضعبي.

اأكد �ضفري اجلزائر بتون�ش عبد القادر حجار، 
ال�ضجون  يف  حراقه  جزائريون  يوجد  ال  اأنه 
وزارة  يف  العلقات  مدير  اأن  وقال  التون�ضية 

الداخلية التون�ضية هو الذي اأكد له ذلك .
ويف ت�رصيح  ملوقع كل �ضيء عن اجلزائر، حول 
مطالب العائلت اجلزائرية  املنظمة للوقفة 
للمطالبة  التون�ضية  ال�ضفارة  االحتجاجية اأمام 
يوؤكدون  والذين  اأبنائهم ،  بالك�ضف غن م�ضري 

منذ  التون�ضية  ال�ضجون  يف  حمتجزون  اأنهم 
�ضنوات، قال حجار اإن “الق�ضية طويلة وتعود 
بن  ال�ضابق  النظام  عهد  اإىل  اأي   2008 ل�ضنة 
علي، اأين مت توقيف جزائريني حراقة، وبعدما 
العائلت  ا�ضتقبلت  ك�ضفري  تون�ش  اإىل  و�ضلت 
ر�ضمية وحتدثت  �ضكوى  تقدمي  اإىل  ووجهتهم 
مع الرئي�ش املرزوقي حول املو�ضوع، وقد مت 

االإعفاء عنهم”.

تعرف احل�ضبة التي يطلق عليها اأي�ضا »املر�ش 
على  ق�ضنطينة  بوالية  جمددا  ظهورا  االأول« 
تكثيف  يتطلب  مما  االأخرى،  الواليات  غرار 
وحماية  التلقيح  ن�ضبة  تعميم  بهدف  اجلهود 
االأ�ضخا�ش من كل االأعمار �ضد هذا النوع من 

االأمرا�ش املتنقلة.
ويعرف هذا الداء الذي ظهر جمددا بقوة على 
امل�ضتوى العاملي حاليا انت�ضارا كبريا مما دفع 
�رصورة  على  احلكومات  حث  اإىل  اليوني�ضيف 

تلقيح وتطعيم مكثف �ضد هذا املر�ش الذي 
ت�ضعب الوقاية منه والذي يعد قاتل.

و يعترب ذلك حتديا يحاول مهنيو ال�ضحة رفعه 
خلل االأ�ضبوع العاملي للتلقيح الذي يحتفل به 
يف الفرتة من 24 اإىل غاية 30 اأفريل كل �ضنة مع 
الرتكيز على �رصورة العمل اجلماعي من اأجل 
الرفع وتعميم ن�ضبة التلقيح وحماية االأ�ضخا�ش 
من كل االأعمار �ضد بع�ش االأمرا�ش على غرار 

احل�ضبة العدوى الفريو�ضية ال�ضديدة.

 2019/04/23 بتاريخ  ال�ضادر  ال�ضحفي  للمقال  تبعا 
يف املوقع االلكرتوين Algérie-Direct بخ�ضو�ش 
طرف  من   True News االإخباري  املوقع  حجب 
ات�ضاالت اجلزائر، ومبقت�ضى حق الرد وبهدف تنوير 
ما  حول  النقاط  بع�ش  تو�ضيح  يتعني  العام،  الراأي 
ات�ضاالت  تفند   : يلي  كما  ال�ضاأن  هذا  تداوله يف  مت 
ال�ضحة،  لها من  اأ�ضا�ش  ال  التي  املعلومات  اجلزائر 
التي مت ن�رصها وتدعو الو�ضيلة االإعلمية اإىل احرتام 
التو�ضيح  ن�رص  خلل  من  االإعلم،  مهنة  اأخلقيات 
اأن املوقع  اأن تو�ضح  احلايل. تود ات�ضاالت اجلزائر 
من  حال  باأي  حجبه  يتم  مل  الذكر  اآنف  االلكرتوين 
االأحوال من طرف ات�ضاالت اجلزائر التي ال ميكنها 
قانوين  اإطار  �ضمن  اإال  االإجراء  هذا  مثل  اتخاذ 
املواقع  بع�ش  م�ضريي  تطلع  كان  تنظيمي.واإن  و 

االلكرتونية لتحقيق اأكرب قدر من الزيارات ملواقعهم 
يدفع بهم اإىل ا�ضتعمال احلجب الذاتي م�ضتخدمني يف 
ذلك ا�ضم ات�ضاالت اجلزائر مع تقم�ش ثوب ال�ضحية، 
فاإننا لن نتحمل اأية م�ضوؤولية يف هذا ال�ضدد. حتتفظ 
يف  ق�ضائية  متابعات  اإجراء  بحق  اجلزائر  ات�ضاالت 
باتخاذ  قامت  اأنها  وتوؤكد  ت�ضهريية  اأعمال  اأية  حال 

االإجراءات اللزمة يف هذا ال�ضدد. 
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اجللفة

فو�سى وتعطل مل�سالح 
املواطنني عرب عدة بلديات 
تعرف جل بلديات الوالية حاالت من  الفو�ضى 
وت�ضيب و�ضوء ت�ضري من طرف روؤ�ضاء البلديات 
ما  هذا  خطر  يف  املواطنني  م�ضالح  وجعل 
ك�ضلمانة  البلديات  لبع�ش  غلق  يف  ت�ضبب 
و�ضد  وعمورة  والقديد  و�ضارة  وعني  ودلدول 
يتهم  التى  البلديات  هذه  واخلمي�ش،  الرحال 
مراعاتهم  بعدم  جمال�ضهم  اأع�ضاء  �ضكانها 
مع  عادلة تتما�ضى  تنمية  حتقيق  على  والعمل 
يف  ت�ضببت  احلاالت   هذه  املواطنني،  م�ضالح 
اأمام  احتجاجية  ووقفات  م�ضحون  جو  خلق 
بالتدخل  الوالية  البلدية مطالبني وايل  مقرات 
العاجل وفتح حتقيقات عاجلة حول التجاوزات 
احلا�ضلة يف هذه البلديات التي اأ�ضبحت تتجه 
التي  االأوقات  هذه  يف  خا�ضة  املجهول  نحو 

تعرفها اجلزائر من احتجاجات .
بوخالفة م�سطفى

غليزان

رفع التجميد عن 
املجل�س ال�سعبي 
البلدي ببني درقن

داخل  االن�ضداد  حالة  رفع  موؤخرا  تقرر 
درقن  بني  لبلدية  البلدي  ال�ضعبي  املجل�ش 
القرار  اأحكام  يلغي  الذي مبوجبه  القرار  وهو 
ال�ضنة  من  مار�ش  �ضهر  مطلع  ال�ضادر  الوالئي 
الوالية  وايل  حلول  واملت�ضمن   2019 اجلارية 
رئي�ش  حمل  موؤقتة  وب�ضفة  الدائرة  ورئي�ش 
بت�ضيري  درقن  ببني  لبلدية  ال�ضعبي  املجل�ش 
االجراءات  كافة  واتخاذ  البلدية  �ضوؤون  وادارة 
العام  املرفق  دميومة  ب�ضمان  املتعلقة 
اأن قرار  العلم  للبلدية مع  وامل�ضالح املختلفة 
اإقرتاح من  رفع حالة االن�ضداد جاء بناءا على 

مدير التنظيم وال�ضوؤون العامة.
�س  ا

بب�سار 
توقيف 3 جتار خمدرات على 
منت �سيارة حمملة ب52 كلغ 

من الكيف املعالج 
ال�ضعبي،  الوطني  للجي�ش  مفرزة  متكنت 
الثلثاء  الوطني،  االأمن  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق 
خمدرات  جتار   3 توقيف  من  ب�ضار،  بوالية 
كانوا على منت �ضيارة حمملة ب52 كيلوغراما 
من الكيف املعالج بح�ضب بيان وزارة الدفاع.

حماربة  اإطار  »يف  اأنه  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
اأوقفت  احلدود  وحماية  املنظمة  اجلرمية 
مفرزة للجي�ش الوطني ال�ضعبي، بالتن�ضيق مع 
 ،2019 اأفريل   23 يوم  الوطني،  االأمن  م�ضالح 
ثلثة  ب�ضار/ن.ع.3،  والية  ونيف،  بني  قرب 
�ضيارة  منت  على  كانوا  خمدرات  جتار   )03(
الكيف  من  كيلوغراما   52 بـ  حمملة  �ضياحية 

املعالج«.
للجي�ش  مفارز  اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 
بتمرنا�ضت/ متفرقة  عمليات  اإثر  الوطني، 
الذهب  عن  منقبني   )08( »ثمانية  ن.ع.6، 
مطرقة  و11  كهربائيا  مولدا   12 وحجزت 
باالإ�ضافة  املعادن،  عن  ك�ضف  وجهاز  �ضغط 
عرب  ات�ضال  وجهاز  الدفع  رباعية  مركبة  اإىل 
مفرزة  حجزت  حني  يف  ال�ضناعية،  االأقمار 
التبغ  مادة  من  وحدة   2430 اأخرى  م�ضرتكة 

بب�ضكرة/ن.ع.4«.
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