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بن �ساعة مر�سح اأ�سا�سي حديث عن ت�سكيل جمل�ص رئا�سي
اأمام وفاق �سطيف

تغيريات هامة منتظرة يف الأفق 
.   ا�ستقالة بدوي وبن �سالح بني الأخذ والرد

كان ين�سط بني �سيدي بلعبا�ص وهران منذ 8 اأ�سابيع

توقيف اأربعيني �سور 
مناطق ع�سكرية بوهران

الدكتور حممد حميدو�ص يف منتدى يومية الو�سط

مبادرة حلل  الربملان و اإلغاء الد�ستور
.        ال�ستفتاء ال�سعبي حل مثايل لتجاوز الأزمة 

 .        اإعادة النظر يف قوانني ال�ستثمار والقر�س
.        بنك اجلزائر ل ميلك ا�ستقاللية اتخاذ القرار

الوة
ري ع

ت/ب�س



حتويل العملة ال�صعبة

جلنة اليقظة لي�ست 
بديال لبنك اجلزائر 

تعترب اللجنة التي ا�ستحدثت 
متابعة  اجل  من  م�ؤخرا 
نح�  ال�سعبة  العملة  حت�يل 
و  »لليقظة«  اأداة  هي  اخلارج 
»املتابعة« و ال ميكنها اأن تق�م 
باملراقبة التي ميار�سها بنك 
�سالحياته  اإطار  يف  اجلزائر 
ي�م  علم  ح�سبما  القان�نية، 

االأربعاء من وزارة املالية.
اأحد  قال  ت�رصيح  يف  و 

اأن  ال�زارة  من  امل�سادر 
بهيئة  البتة  يتعلق  ال  »االأمر 
لتمار�س  م�ستحدثة  مراقبة 
ببنك  املن�ط  الرقابي  الدور 
�سالحياته  اإطار  يف  اجلزائر 
»ال ميكن  م�سيفا  القان�نية«، 
عن  امل�ؤ�س�سة  هذه  اإعاقة 

ممار�سة �سالحياتها«.
و تابع امل�سدر قائال يف هذا 
هذه  على  يجب  اأنه  ال�سياق 

اللجنة امل�سكلة  من م�ظفني 
و  املالية  ب�زارة  �سامني 
كذا  و  اجلزائر  بنك  ممثلي 
و  البنكية  املنظ�مة  ممثلي 
البن�ك  )جمعية  امل�رصفية 
عقد  املالية(،  امل�ؤ�س�سات  و 
ملراقبة  »دورية«  اجتماعات 
التح�يالت  حجم  تط�ر 
امليزان  و  ال�سعبة  بالعملة 

التجاري.

و 

اإعداد  ال�ساأن  هذا  يف  يتم 
وزارة  على  عر�سه  و  تقرير 

اإىل  تقدميه  ليتم  املالية 
ال�زير االأول بعد ذلك.

اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 

احلق  متتلك  ال  اللجنة  هذه 
حيث  القرارات  اتخاذ  يف 
تقت�رص مهمتها على اليقظة. 
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طالب الع�رصات من م�ستعمل�ا الطريق 
الغربي  جزئه  يف  غرب  �رصق  ال�سيار 
التدخل  العم�مية  االأ�سغال  وزارة  من 
امل�ؤ�س�سات  اإرغام  اأجل  من  العاجل 
باإمتام  الراحة  املكلفة باجناز م�اقع 
مهملة  التزال  م�اقع   10 من  اأكرث 
واأخرى كربى ت�قفت بها االإ�سغال بكل 

مبع�سكر   و�سيق  بلعبا�س  �سيدي  من 
وغالئها  اخلدمات  �س�ء  عن  ناهيك 

مبحطات ال�ق�د بذات االإقليم .
تزال  ال  بلعبا�س  �سيدي  ففي  هذا 
جتاري  ومركز  فنادق  اإقامة  اإ�سغال 
ب�رصق  واالألعاب   للراحة  وف�ساء 
اأ�رصفت  التي  االإ�سغال  يكابد  ال�الية  

على الت�قف ،يف حني ت�قفت االإ�سغال 
مبركز �سيق باإقليم مع�سكر  يف حدود 
يبقى  الذي  ال�قت  ، يف  ال70 باملائة 
مركز زهانة غرب بلعبا�س مهمال اأما 
فلم  تلم�سان  بغرب  رياح  اأوالد  مركز 
يعرف اأي حركية ، نف�س االأمر يعرفه 
وكذا   ، مبع�سكر  املحمدية  مركز 

مراكز بلع�سل واحلمادنة ووادي رهي� 
بغليزان ومركز ب�قادير ب�سلف ، هذه 
ان  املفرو�س  من  كان  التي  املراكز 
الطريق  تخفف من معاناة م�ستعملي 
ال�سيار �رصق غرب من جهة  وت�ظيف 
يد عاملة وت�ساهم يف التنمية من جهة 

اخرى .

»مافيا اال�صتثمار« بالواليات الغربية

800 قطعة اأر�سية حولت عن م�سارها 

ال�صطر الغربي للطريق ال�صيار

10 مواقع للراحة متوقفة الأ�سغال

خبر في 
صورة لفتة اإن�سانية جديدة ملحرز

االإن�سانية  خرجاته  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  ي�ا�سل 
الرائعة التي يق�م بها دوريا، وقام هذه املرة بلفتة طيبة من خالل منح 
قمي�سه اخلا�س الذي يحمله رفقة ناديه مان�س�سرت �سيتي االجنليزي 
باملزاد  البيع  اإىل  عر�سه  اأجل  من  االن�سانية  اجلمعيات  اإحدى  اإىل 
حت�يل  يتم  حيث  االآخرين،  النج�م  من  عدد  قم�سان  رفقة  العلني 
تنظم  اأين  النا�سئني،  الالعبني  لفائدة  القمي�س  يتح�سلها  التي  القيمة 
دورة كروية دولية يف البنني جتمع 12 اأكادميية كروية اإفريقية م�ساركة 

خالل ال�سهر احلايل.

الرتجي التون�سي يوا�سل 
الت�سوق من اجلزائر

الالعبني  ا�ستقدام  م�ا�سلة  الت�ن�سي  الرتجي  نادي  اإدارة  تعتزم 
ا�ستقدام  اإىل  ت�سعى  حيث  بخدماتهم،  الت�سكيلة  وتدعيم  اجلزائريني 
العب �سبيبة القبائل اإليا�س �ستي الذي و�سعته هدفا للتعاقد معه يف 
املركات� ال�سيفي املقبل، ويف حال جناحها يف التعاقد مع �ستي ت�سم 
الالعب الثالث �سمن الت�سكيلة اإىل جانبكل من ي��سف باليلي وطيب 

مزياين.

وايل وهران غا�سب جدا.. 
والية  وايل  من  مقرب  و  مطلع  م�سدر  من  اأم�س«ال��سط«  علمت 
االأيام  خالل  جدا  غا�سب  االأخري  هذا  اأن  �رصيفي  م�ل�د  وهران، 
�سمعته  ت�س�يه  حماولة  على  اأطراف  قيام  ب�سبب  املا�سية  القليلة 
اإىل  االإداري  االرتقائي  ال�سلم  يف  �سع�ده  و  ن�سب جناحه  من خالل 
بف�سله  الذي  اأويحي  اأحمد  ال�سابق  االأول  لل�زير  ك�نه من املقربني 
تقلد م�ل�د �رصيفي من�سب وايل لثاين اأكرب و اأهم ال�اليات، �سيما اأن 
�رصيفي كان مت�رصف اإداري ب�الية ب�مردا�س، و يعي�س ال�ايل �رصيفي 
على اأع�سابه بعد حماولة جهات غري معروفة عن التهجم عليه عرب 
ملعل�مات  بالرتويج  القيام  و  االإجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  �سفحات 
النقابية عبد  للمركزية  العام  االأمني  مغل�طة ح�ل قرابة جتمعه مع 
�رصيفي  منح  عن  معل�مات  ن�رص  مت  فيما  ال�سعيد،  �سيدي  املجيد 
ترخي�سا �سفهيا ل�سيدي ال�سعيد لتنظيم لقاء مبركب االأندل�سيات ي�م 
االأ�سغر  ال�ايل  ت�ؤكد عالقة  تعليقات  بن�رص  مرورا  الفارط،  االأربعاء 
اأزعج  بعلي حداد و ه� ما  ربيعا  �سمن والة اجلمه�رية �ساحب 49 
كثريا م�ل�د �رصيفي و ت�سبب له يف �سداع مزمن فهل يا ترى �سيخرج 
يت�ساءل  ل�رصبه يف مقتل  ورائها  و من  ال�سائعات  يفند هذه  و  للعلن 

الكثريون؟.
 اأب

ال�سناعيني  من  الع�رصات  طالب 
اجلزائري  الغرب  م�ست�ى  على 
من  العاجل  التدخل  ال�سناعة  وزير 
ال�سناعية  املناطق   تخلي�س  اأجل 
،ودوائر  بال�اليات  امل�ج�دة  
مافيا  قب�سة  من  الغربية  ال�اليات 
من  الع�رصات  نهبت  التي  العقار 
امل�ج�دة  االأرا�سي  من  الهكتارات 
الرمزي  بالدينار  املناطق  بهذه 
اإعادة  ليتم  اال�ستثمار  غطاء  حتت  
عليها  فاخرة  م�ساكن  بناء  اأو  بيعها 
بعد نق�س العه�د التي قدم�ها من 
اأجل اإقامة من�ساآت �سناعية وت�ظيف 
العمال  االأمر الذي ي�ست�جب تدخل 
هذا  ل�قف  ال�الئية  ال�سلطات 

النزيف ومتابعة املخالفني.
ففي والية عني مت��سنت مت اإح�ساء 
ال�سناعية  باملنطقة  40�سخ�س 
والية  جعل  ما  م�ساريعه  يج�سد  مل 
لهم  ت�جه  ويناز  لبيبة  ال�الية 
مهددة  اللهجة   �سديدة  اإعذارات 
االأرا�سي  وانتزاع  بف�سخ  عق�دهم  
منهم ومنحها الأ�سخا�س ي�ستطيع�ن 
الذي  ال�قت  اإطالق م�ساريعهم  يف 
ال50  عن  يزيد  ما  اإح�ساء  مت 
حلمام  ال�سناعية  باملناطق  اخر 
وبني  ال�سايف  و�سيدي  ب�حجر 
الغلة   وحا�سي  والعامرية  �ساف 
ي�ست�جب  والذين  االأربعاء  وعني 
اإح�ساء  مت  ،وبتلم�سان  حما�سبتهم 

ما يزيد عن 180 م�ستثمر  ا�ستفادوا 
املختلفة   االأر�سية  القطع  من 
الإقامة م�ساريع لكنهم قام�ا ببيعها 
، عني  الرم�سي  على غرار مناطق  
الدفلى ، و اأوالد بن دم�ا ، �سبدو ، 
الغزوات ومبع�سكر مت ت�سجيل  منح 
اإىل  اأر�سية  قطعة   89 عن  يزيد  ما 
م�ستثمرين  مل يج�سدوا  م�ساريعهم 
التي علق عليها �سكان املنطقة اأماال 
كبرية خا�سة باالأقاليم ال�سمالية على 
غرار �سيق و�سيدي قادة واملحمدية  
�سعيدة  عرفتها  االأج�اء  نف�س   ،
ال�سابق   ال�ايل  عهد  يف  خا�سة 
قطعة   150 من  اأكرث  منح  مت  اأين 
ا�ستثمارية   م�ساريع  الإجراء  اأر�سية 

وان  تتج�سد  خ�س��سا  �سناعية مل 
ال�اليات  من  امل�ستفيدين   اغلب 
اإح�ساء  مت  وبالبي�س   ، املجاورة 
عليها  حت�سل  اأر�سية  قطعة   32
الإقامة  الرمز  بالدينار  اأ�سحابها 
امل�رصوع  لكن  ال�سناعي  اال�ستثمار 
على  امل�ستثمر  ح�س�ل  يف  ت�قف 
الرمزي  بالدينار  االر�سية  عق�د 
قطعة    76 اإح�ساء  مت  وببلعبا�س   ،
تعاين من نف�س امل�سكل اغلبها من 
والغربية  اجلن�بية  دوائر  البلديات 
�سفيزف   ، املاء  را�س  غرار  على 
،بن بادي�س ، مرح�م ، وادي �سفي�ن 

�سيدي علي ب��سيدي 
م.ب

  البويرة 

الأفافا�س يقاطع مراجعة 
قوائم الإنتخابات

اأم�سداله   بلدية  رئي�س  �رصح  
حزب  من   » اإيدير  قا�سي   «
اإتخذ  املجل�س  اأن  االأفافا�س 
قرار اإىل جانب 20رئي�س بلدية 
اإعادة  مقاطعة  الب�يرة   ل�الية 
االإنتخابات   ق�ائم  مراجعة 
و  االإ�رصاف  عدم  مع  املقبلة  
الرتتيبات  جميع  يف  امل�ساركة 
التح�سريات  قبل  االأولية 
الرئا�سية املقبلة املربجمة يف 

ي�م 04 اأفريل لهذه ال�سنة و قال اأن املقاطعة  هي م�ساندة و ت�سامنا 
دميقراطية  دولة  بناء  اأجل  من  بالتغيري   املطالب  ال�سعبي  للحراك 

حقيقية ت�س�دها احلرية ، العدالة و التنمية .
ز / م

امل�صيلة  

املحامون يف م�سرية دعما 
للحراك ال�سعبي

ب�الية  �سلمية،  م�سرية  يف  املحامني  من  الع�رصات  اأم�س  �سباح  خرج 
امل�سيلة مطالبني بالتغيري واحرتام الد�ست�ر وق�انني اجلمه�رية وحرية 
“الدفاع يريد  اأبرزها �سعار  الراأي والتعبري، رافعني �سعارات �سيا�سية 

رحيل الفا�سدين”
ع.ب

م.ب



حديث عن ت�سكيل جمل�س رئا�سي

تغيريات هامة منتظرة يف الأفق 
.       ا�ستقالة بدوي وبن �سالح بني الأخذ والرد

.       تغيريات مت�س اأزيد من 14واليا 
من املنتظر اأن ت�سهد ال�ساحة ال�سيا�سية ال�ساعات القادمة قريبا تغيريات هامة يف اخلارطة ال�سيا�سية حت�سبا 

للمرحلة احل�سا�سة التي متر بها باجلزائر ، حيث من املنتظر ا�ستقالة حكومة بدوي ، اإ�سافة اإىل تغيريات يف �سلك 
الولة �ستم�س 14واليا قريبا ، فيما يبقى التغيري الهام هو ما يتم احلديث عنه عن اإمكانية ا�ستحداث جمل�س 

رئا�سي ي�سم العديد من ال�سخ�سيات .

ع�سام بوربيع 

فبعد ا�ستقالة الطيب بلعيز، وا�ستبداله 
كمال  جديد  د�ستوري  جمل�س  برئي�س 
فني�س ، من املتوقع اأن ي�سهد ال�ساحة 
الأفق  يف  هامة  تغيريات  ال�سيا�سية 
القليلة  الأيام  اأو  القادمني  اليومني 
القادمة من اأجل الهاء الأزمة التي متر 

بها اجلزائر .
فرغم ا�ستقالة بلعيز وا�ستبداله بفني�س 
اجلبهة  يقنع  مل  التغيري  هذا  فاإن   ،
تطالب  مازالت  التي  الجتماعية 
بالتغيري ، بل راأت يف تعيني كمال فني�س 
حماولة اأخرى ا�ستفزازية لهم ول تفي 

مبا هو مطلوب .
فاإن  التوقعات  من  العديد  ووفق 
عر�سها  �سيتم  هامة  وحلول  تغيريات 
 ، الأزمة  جتاوز  اأجل  من   ، قريبا 
بدوي  حكومة  ا�ستقالة  احتمال  منع 
ورمبا   ، القادمة  القليلة  ال�ساعات 
ظل  يف  �سالح  بن  القادر  عبد  حتى 

رف�س �سعبي تام وم�رص على ا�ستمرار 
احلراك .

ت�سكيل  حول  ي�ستد  احلديث  وبداأ 
من  العديد  من  يتكون  رئا�سي  جمل�س 
لت�سيري  وطنيا  املقبولة  ال�سخ�سيات 
الطرح  وهو   ، النتقالية  املرحلة 
من  العديد  وجود  ظل  يف  املتوقع 
�سخ�سيات  عدة  حول  الت�رصيبات 
اأن  بالإمكان  وطني  بعد  ذات  خمتلفة 

تتوىل هذه املرحلة .

مكان  فني�س  كمال  تعيني  اإىل  وعودة 
اآمال  خيب  التغيري  هذا  فاإن   ، بلعيز 
فرحتهم  تطل  مل  الذي  اجلزائريني 
بعدى �سماع خرب رحيل بلعيز ، ناظرين 
بعني الريبة لرئي�س املجل�س الد�ستوري 

اجلديد ومن كان وراء تعيينه .
حول  احلديث  يجري  اأخرى  جهة  من 
تغيريات �ستم�س 14وايل اأو اأكرث وذلك 
و  القادمة  للمرحلة  حت�سبا  ذلك  و 

متطلباتها .

�سخ�سيات  عن  احلديث  يجري  كما 
طالب   ، بيتور  بن  غرار  على  وطنية 
الإبراهيمي ، زروال و مولود حمرو�س 
هذا  يف  ت�سارك  فلي�س  قد  بن   ،
املرحلة  لقيادة  الرئا�سي  املجل�س 
اجلي�س  �سريافقها  التي  النتقالية 

الوطني ال�سعبي .
الفريق  خطاب  يف  جاء  ما  اأهم  وكان 
اأحمد قايد �سالح رئي�س اأركان اجلي�س 
هو اإ�سارته اإىل حلول مفتوحة على كل 
الآفاق لتجاوز هذه الأزمة ال�سيا�سية ، 

والتي ل حتتمل التاأجيل .
اإىل  م�سادر  اأ�سارت  اأخرى  جهة  من 
هذه  اإنهاء  ينوون  القرار  اأ�سحاب  اأن 
املمكن  ومن   ، وقت  اأقرب  يف  الأزمة 
جتاوز  اأجل  من  الأ�سبوع  هذا  ذلك 
الكثري من املخاطر التي اأ�سبح يعرفها 
الأو�ساع  عن  ناهيك   ، احلراك  هذا 
الإقليمية ، حيث بالإمكان اإيجاد حلول 
اإىل  املياه  تعيد  املقبلة  القليلة  الأيام 

جماريها .

�سيا�سيون يقراأون ا�ستقالة بلعيز 

�شقوط اأول الباءات ا�شتجابة خليار ال�شعب
قريبا وبن �سالح  با�ستقالة بدوي  •       توقعات 

قرار  باأن  الأحزاب  من  عدد  اإعترب 
الد�ستوري  املجل�س  رئي�س  ا�ستقالة 
بلعيز من من�سبه هي ا�ستجابة جزئية 
ملطلب ال�سعب الراف�س جلميع وجوه 
با�ستقالة  واملطالب  ال�سابق  النظام 
توقعوا  حني  يف  الثالث،  الباءات 
ا�ستقالة كل من رئي�س احلكومة بدوي 
و ورئي�س الدولة عبد القادر بن �سالح 

قريبا.
 

بن فلي�س
 ا�ستقالة بلعيز ا�ستجابة جزئية 

ملطلب ال�سعب
احلريات  طالئع  حزب  رئي�س  اإعترب 
بلعيز  اإ�ستقالة  باأن  فلي�س  بن  علي 
املادتني  تطبيق  يف  بداية  جت�سد 
 102 للمادة  تكميلية  ب�سفة   8 و   7
ال�سعب  باأن  موؤكدا  الد�ستور،  من 
الأخرى  ل�سقوط  اجلدران  يتطلع 
رئا�سة  روؤو�س  رحيل  مع  البنية  لهذه 
الدولة و احلكومة و املجل�س ال�سعبي 

الوطني.
واأ�سار بن فلي�س من خالل بيان له باأن 

الد�ستوري  املجل�س  رئي�س  ا�ستقالة 
جزئية  ا�ستجابة  متثل  بلعيز  الطيب 
والقا�سية  العارمة  ال�سعبية  للمطالب 
للنظام  الرمزية  الوجوه  كل  برحيل 
ذات  يف  قائال  القائم،  ال�سيا�سي 
وبعد  امل�سمون  عن  اأما   « ال�سدد 
رحيل موؤ�س�س النظام ال�سيا�سي الذي 
طيلة  واإخفاقا  ف�سادا  البلد  يف  عاث 
ا�ستقالة  فاإن  الزمن  من  ع�رصيتني 
تاأتي  الد�ستوري  املجل�س  رئي�س 
هذا  بنية  من  جدار  انهيار  مبثابة 

النظام املتهرية«.
 

مو�سى تواتي 
على كل رموز النظام ال�ستقالة 
الوطنية  اجلبهة  رئي�س  اعترب 
قرار  باأن  تواتي  مو�سى  اجلزائرية 
اإ�ستقالة بلعيز من على راأ�س املجل�س 
ملطلب  ا�ستجابة  هي  الد�ستوري 
الباءات  با�ستقالة  املطالب  ال�سعب 
ال�سخ�سيات  كل  داعيا  الثالث، 
و  ال�ستقالة  النظام  على  املح�سوبة 
لكل  الراف�س  ال�سعب  اإىل  ال�ستجابة 

زمر النظام، معتربا بان ذلك اأخالقي 
عليهم.

العمل  اإلغاء  �رصورة  اإىل  تواتي  ودعا 
بالد�ستور احلايل لأن تطبيقه �سيجعل 

النظام يجدد نف�سه.
الأفافا�س

 ال�سعب حقق فوزا ب�سقوط اأحد 
الباءات الثالثة

القوى  جبهة  حزب  جهته  من 
ال�سرتاكية، اأبرز باأن ا�ستقالة الطيب 
بلعيز من رئا�سة املجل�س الد�ستوري 
�سعب  معركة  يف  جزئي  فوز  مبثابة 
التغيري  باأن  معتربا  النظام،  �سد 
احلقيقي �سيبداأ اأخريا، بعدما ينتهي 
النظام  اقتالع  من  ال�سعبي  احلراك 

ال�سيا�سي باأكمله
فاإن  احلزبية  الت�سكيلة  ذات  وبح�سب 
التعبئة الهائلة لل�سعب اجلزائري، قد 
واجهات  من  اأخرى  واجهة  ك�رصت 
النظام التي يج�سدها رئي�س املجل�س 

الد�ستوري.

بن قرينة 
احلل  بني  املزج  من  لبد   

ال�سيا�سي والد�ستوري
بدورها حركة البناء بقيادة بن قرينة، 
اعتربت باأن اإ�ستقالة رئي�س املجل�س 
الباءات  اأحد  هو  الذي  الد�ستوري 
لإخراج  اإيجابية  خطوة  هي  الثالثة 

البالد من الأزمة ال�سيا�سية احلالية
البناء  »حركة  اإن  البيان  واأ�ساف 
الوطني ل تزال تدعو اإىل مزج احلل 
يتاح  ما  قدر  والد�ستوري  ال�سيا�سي 
هذا  تدعم  التي  اجلهود  كل  وتثمن 
اأقرب  ويف  املمكنة  بالآفاق  اخليار 

الآجال«
ال�سيا�سية  الت�سكيلة  ذات  دعت  كما 
من  وواقعية  م�سوؤولة  مرافقة  اإىل 
على  القادرة  الوطنية  القوى  كل 
للتحول  ال�سامن  احلل  امل�ساهمة يف 
بعيدا  والآمن  ال�سل�س  الدميقراطي 
لالأجندات  الفر�سة  اإعطاء  عن 
وتعفني  تلغيم  وحماولت  اخلارجية 

امل�سهد الوطني.
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اأكد وزير الت�سال، الناطق الر�سمي 
اأم�س  رابحي،  ح�سن  للحكومة، 
اأن  العا�سمة،  باجلزائر  الأربعاء 
اأي  تتلق  »مل  الأمنية  امل�سالح 
ال�سعبية  امل�سريات  لقمع  تعليمات« 
واإحداث  التغيري  اإىل  الداعية 

القطيعة مع النظام.
اجتماع  اأعقبت  �سحفية  ندوة  ويف 
رابحي  رد  احلكومة،  جمل�س 
»قمع«  حول  متحور  �سوؤال  على 
امل�سريات ال�سعبية املنادية بالتغيري 
يف  �ساركن  مواطنات  تعر�س  وكذا 
احلراك لت�رصف مهني باأحد مراكز 
»اأوؤكد  قائال:  ال�رصطة، حيث �رصح 
اأي  تتلق  مل  الأمنية  امل�سالح  اأن 
الدوائر  اأو  احلكومة  من  تعليمات 
م�سيفا  امل�سريات«،  لقمع  القيادية 
يف ذات ال�سدد: »لدينا م�سالح اأمنية 
لنف�سه  يعطي  لن  جمهوري  وجي�س 
العنف �سد  ا�ستعمال  اأبدا احلق يف 

املواطن«.
عن  الإعراب  على  رابحي  وحر�س 
تقديره لهذه امل�سريات التي »جتلى 
م�سددا  اجلزائر«،  حب  خاللها  من 
على اأن »امل�سلحة الوطنية م�سرتكة 
�سياق  ويف  واملواطن«  القيادة  بني 
الر�سمي  الناطق  فند  �سلة،  ذي 
من  نوع  »اأي  وجود  للحكومة 
الت�سييق املمار�س �سد املعار�سة«، 
حيث اأكد اأنه »ل توجد اأي تعليمات 
العمومية  الإعالم  لو�سائل  وجهت 
حيث  الجتاه،  هذا  يف  وقنواتها« 
اأمام  »مفتوحة  الو�سائل  هذه  تظل 
امل�سلحة  احرتام  �رصيطة  اجلميع، 
مثلما  واملواطن«،  للوطن  العليا 

اأكد.
نائب  خطاب  على  رابحي  وعرج 
اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير 
الفريق  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
ت�سمنه  وما  �سالح،  قايد  اأحمد 
يف  املتورطني  حما�سبة  بخ�سو�س 
العام،  املال  وتبديد  الف�ساد  ق�سايا 
حيث ذكر باأن هذا اخلطاب ><كان 
باأنه  متابعا  الف�سل«،  القول  فيه 
اأكيد  »لديه  �سالح(  قايد  )الفريق 
عن  اأ�سا�سها  على  حتدث  معلومات 
دور  يغفل  مل  اأنه  غري  امللف،  هذا 
قطاع العدالة يف معاجلة هذا النوع 

من الق�سايا«.
كما رد الوزير على �سوؤال يتعلق مبنع 
من  لعدد  الوليات  بع�س  مواطني 
اأداء زيارات عمل كانت  الوزراء من 
مربجمة على م�ستوى هذه املناطق، 
هوؤلء  عدد  باأن  جوابه  كان  حيث 
�سكان  لتعداد  يرق  »مل  املحتجني 
»اأيا  بالقول:  ليوا�سل  ككل«،  الولية 
الذين  هوؤلء  باأذهان  التالعب  كان 
اعرت�سوا املواكب الوزارية واأعاقوا 
ن�ساط الوزراء، فاإنه يقع على عاتقنا 
الإعالم،  و�سائل  خا�سة  جميعا، 
ما  بكل  والتوعية  التثقيف  مهمة 

يرتبط بامل�سلحة الوطنية«.
كما ذكر يف ذات ال�سدد باأن اأع�ساء 
»اأبناء  من  هم  احلالية  احلكومة 
قال--  --كما  وهي  ال�سعب«، 
ت�سهر  اأعمال  ت�رصيف  »حكومة 
على اإمتام امل�ساريع التي كانت قد 
عليها  التفاق  ومت  الدولة  با�رصتها 
�سمن برنامج اجلمهورية اجلزائرية، 

ويف ذلك منفعة للجميع«.

الناطق الر�سمي للحكومة يوؤكد 

امل�شالح الأمنية »مل تتلق اأي 
تعليمات« لقمع امل�شريات

�سبلي  الدكتور  القانوين  اخلبري  قال 
الع�سو  تعيني  عملية  اأن  خالد 
كرئي�س  فني�س  كمال  املنتخب 
خرق  هو  الد�ستوري  للمجل�س 
واأّي مبتدئ غري   ، الد�ستور  لأحكام 
ينبه  اأن  ، ميكن  القانون  خمت�س يف 

لذلك و هذا ب�سبب املاآخذ التالية
اأن رئي�س املجل�س الد�ستوري يجب 
اأن يكون معني، ولي�س »منتخب »، ومن 
جهة اأخرى فاإن تعيني هذا املنتخب 
احلايل الذي مل تنتهي عهدته يوؤدي 
اإىل اختالل يف ت�سكيل املجل�س لأن 
املجل�س الد�ستوري يجب اأن يتكون 
اأربعة  مبعدل  اأ�سناف  ثالثة  من 
اأ�سخا�س يف كل �سنف،�سنف بعنوان 
الكفاءات الوطنية يف جمال القانون 
ويتم  الد�ستوري،  القانون  �سيما 
اجلمهورية   رئي�س  قبل  من  تعيينهم 
رئي�س  ب�سفتك  ذلك  �سالحية  ولك 
قبل  من  ينتخب  و�سنف   ، الدولة 
كل  من  ع�سوين   ( الربملان  عرفتي 

غرفة(،
قبل  من  انتخابهم  يتم  �سنف 
الق�ساة) ع�سوين من املحكمة العليا 

وع�سوين من جمل�س الدولة(.

الأ�سا�س القانوين

من  الأوىل  الفقرة   183 املادة 

املجل�س  يتكّون   » الد�ستور: 
الّد�ستورّي من اثني ع�رص )21( ع�سوا 
: اأربعة )4( اأع�ساء من بينهم رئي�س 
املجل�س  رئي�س  ونائب  املجل�س 
اجلمهورّية،واثنان  رئي�س  يعّينهم 
ال�ّسعبّي  املجل�س  ينتخبهما   )2(
الوطنّي،واثنان )2( ينتخبهما جمل�س 
الأّمة،واثنان )2( تنتخبهما املحكمة 
جمل�س  ينتخبهما   )2( العليا،واثنان 

الّدولة.«
ال�سابق  »القا�سي  تعيني  وبالتايل 
كمال فني�س«رئي�ًسا جديًدا للمجل�س 
لأحكام  اآخر  �سارخ  خرق  هو 
حالته  يف  ميكن  فال   ، الد�ستور 
هاته اأن يكون رئي�سا ملجل�س،ولومت 
اأما  الدولة  رئي�س  طرف  من  تعيينه 
اأو  بـــــ«النيابة«  تعيينه  عن  احلديث 
»موؤقت«فهذا تالعب بامل�سطلحات 
�سيء  ليوجد  لأنه  مكانها  غري  يف 
نائب  حالة  اإل  بالنيابة  ا�سمه 
الذي  الد�ستوري  املجل�س  رئي�س 
حالًيا  وهو  رئا�سي  مبر�سوم  يعني 

ال�سيدحممد حب�سي.
قائال«اأن   �سبلي  الدكتور  يوا�سل  و 
هذا خرق اخلطري لأحكام الد�ستور، 
على  �سادقة  دللة  يعطي  جمدًدا، 
ماميكن ت�سنيفه يف حماولة جديدة 
الإطار  يف  ال�سيا�سي  احلل  لإف�سال 

الد�ستوري. 

الباحث القانوين الدكتور خالد �سبلي للو�سط

تعيني الرئي�س اجلديد 
للمجل�س الد�شتوري خرق 

خطري للد�شتور

اإميان لوا�س

نظم النقابيون والعمال وقفة حا�سدة 
�سد  النقابية  املركزية  مقر  اأمام 
�سيدي  املجيد  عبد  العام  الأمني 
ال�سعيد وقيادات الحتاد، متهمني اإياه 
مبحاولة اللتفاف حول مطالبهم من 
خالل التح�سري للموؤمتر 13 لالحتاد.

وقفاتهم  والعمال  النقابيون  جدد 
لالحتاد  احلالية  للقيادة  املناه�سة 
العام للعمال اجلزائريني التي اعتادوا 
اأن الفارق  اإل  تنظيمها كل يوم �سبت، 
بعد  خا�سة  حا�سدة،  جاءت  اأنها 
وقفاتهم  واجهت  التي  العراقيل 
الأخرية، بداية من العتداء بال�سال�سل 
خالل اإحدى الوقفات ال�سابقة، حيث 

�سارك عمال ومنخرطون من خمتلف 
تندد  �سعارات  رافعني  القطاعات، 
القيادة  لتغيري  وتدعو  الت�سيري  ب�سوء 
وبلغت  النقابية  للمركزية  احلالية 
خمتلف  من  قادمني  بالف�ساد،  تهما 

الوليات.
ال�سعيد  �سيدي  املحتّجون  وطالب 
واإعادتها  املركزية  النقابية  بتحرير 
اإىل العمال بعد ع�رصين �سنة من العبث 
يف م�ستقبل العمال، موؤكدين رف�سهم 
يف  متاطل  اأو  تاأجيل  لأي  القطعي 
الرتاجع  عدم  على  مراهنني  الرحيل، 
مهمة  ال�سعيد  �سيدي  لتويل  ورف�سا 
لالحتاد  الوطني  للموؤمتر  التح�سري 

معتربين  اجلزائريني،  للعمال  العام 
حول  واللتفاف  التالعب  ب�سدد  اأنه 

مطالبهم ربحا للوقت.
هذا وي�سهد مقر املركزية احتجاجات 
متوالية، حيث رفعت ال�سابقة �سعارات 
العام  لالحتاد  العام  الأمني  تطالب 
متهمني  بالرحيل،  اجلزائريني  للعمال 
اإياه بالف�ساد والتورط مع ال�سلطة �سد 
م�سالح العمال وما ينبغي اأن يلتزم به 
خا�سة  العمال،  عن  كممثل  الإحتاد 
القيام  املخول  الوحيد  الطرف  اأنه 
الباترونا  وجه  يف  ثقيلة  مهمة  بهكذا 
له  امل�سموح  الوحيد  كونه  واحلكومة 
بامل�ساركة يف الثالثية، يف حني هددوا 

بالعت�سام قرب مقر  �سابق  وقت  يف 
املركزية النقابية اإىل غاية الإ�ستجابة 
بعني  توؤخذ  يتم  مل  التي  ملطالبهم 
الكثرية  الحتجاجات  رغم  الإعتبار 
العمال من خمتلف  التي ي�سنها مئات 
لتنديد ب�سوء  املهنية  القطاعات 
الت�سيري، بح�سبهم، كما دعا املحتجون 
اإىل التعبئة من طرف كل الفئات التي 
خالل   ” احلقرة  و”  التهمي�س  عانت 
عهدة الأمني العام احلايل املتهم باأنه 
حول املركزية النقابية مللكية خا�سة 
خدمة مل�ساحله ال�سيقة على ح�ساب 

م�سلحة الطبقة العمالية، بح�سبهم.

اتهموه مبحاولة اللتفاف حول مطالبهم

العمال يردون على �شيدي ال�شعيد بوقفة حا�شدة

�سارة بومعزة

و.ل



حممد  االقت�صادي  اخلبري  حذر 
االقت�صادية  الرتكة  من  حميدو�ش 
النظام  اأفرزها  التي  الثقيلة 
االختالل  ظل  يف  ال�صيا�صي 
املحلي،  االقت�صاد  يف  املتفاقمة 
من  العديد  يوجد  باأنه  مو�صحا 
التحديات االقت�صادية التي تنتظر 

�صلطة ما بعد احلراك ال�صعبي.
االأم�ش  حميدو�ش  حممد  اأكد 
فروم  على  �صيفا  حلوله  خالل 
»الو�صط » باأن الو�صع االقت�صادي 
من  مزيدا  يحتمل  وال  ه�ش  للبلد 
تداعيات  التعطيل، حمذرا من 
االقت�صادي  الو�صع  على  احلراك 
املحلي يف الوقت الراهن، موؤكدا 
الع�صيان املدين واالإ�رضابات  باأن 
�صيلحق  احليوية  القطاعات  و�صل 

اأ�رضار االقت�صاد املحلي.
باأن  االقت�صادي  اخلبري  واعرتف 
حتديات كربى تنتظر �صلطة مابعد 
باأن اأن  معتربا  ال�صعبي،  احلراك 
ال�صيا�صية  والظروف  احلراك 
للبلد له تاأثري عك�صي على ه�صا�صة 
االقت�صاد، م�صيفا يف ذات ال�صدد 
» احلراك �صيدخل اأ�صبوعه التا�صع 
املجتمع �صكل اأزمة �صيا�صية وهذا 
اقت�صاد  على  �صلبيا  تاأثريا  اأثر 
االأزمة  عمق  يف  زاد  مما  البالد 

املالية للبلد ».
املتحدث  دعا  ذاته،  ال�صياق  ويف 

اقت�صاد  يف  الدخول  �رضورة  اإىل 
االقت�صاد  يف  البقاء  وعدم  ال�صوق 
يف  النظر  اإعادة  مع  امل�صري، 
االإ�صرتاتيجية،  القطاعات 
كقطاع  النفط  قطاع  باأن  معتربا 
ميدان  باأن  مو�صحا  ا�صرتاتيجي، 
اإىل  والتوجه  احلربية  ال�صناعة 
لذلك  �صيكون  االأ�صلحة  �صناعة 
االقت�صاد  على  حتويل  تاأثري 

اجلزائري.
وقال حميدو�ش يف ذات ال�صدد » 
البد من الدخول يف اقت�صاد ال�صوق 
التي  املناف�صة،  على  يرتكز  الذي 
هناك  يكون  اأن  ميكن  ال  بدونها 
يبعد  مما  حقيقي  �صوق  اقت�صاد 

ويلغي كل اأ�صكال االحتكار«.
اخلبري  اأ�صار  ال�صدد،  ذات  ويف 
االقت�صادي باأن االإطار يبقى على 
حلرا�صة  املنظم  الّدور  الّدولة 
اإذا  وفر�ش  امل�صيطرة  املواقع 
اقت�صت احلاجة عمليات التفكيك، 
الأّنه داخل اقت�صاد ال�صوق ال يوجد 
لل�صلطات العمومية دورا تلعبه يف 
لكن  للموؤ�ص�صات  الّداخلي  الت�صيري 
تاأطرياملجموعة  ي�صمل  دورها 
منظمة  باعتبارها  االقت�صادية 
القرو�ش  ومراقبة  النقد  لت�صيري 
الهياكل  وعمل  اال�صتثمارات  يف 
اأجل  من  الرتبية  ويف  القاعدية 
تاأمني وتكوين ي�صتجيب الحتياجات 

�صيا�صة  يف  وال�رضوع  املوؤ�ص�صات 
على  ترتكز  الوطني  للرتاب  تهيئة 
ال مركزية حقيقية واقعية ت�صاهم 
فيها اجلماعات املحلية و�صبكات 

جمتمع املدين«.
�رضورة  على  املتحدث   و�صدد 
من  اأكرث  يف  النظر  اإعادة 
1000قانون فيما يخ�ش اال�صتثمار 
القوانني،  من  غريها  و  القر�ش  و 
من  اخلروج  �رضورة  على  موؤكدا 
الدولة  اإىل  االجتماعية  الدولة 
على  تعتمد  التي  االإ�صرتاتيجية 
 50 ا�صت�رضاف ملدة  و  خمططات 

�صنة ومن جهة .
عر�ش  وخالل  اأخرى،  جهة  من 
التغيري  عنوان  حتت  مبادرته 
التغيري  اإىل  املفرو�ش  املعياري 
لالأزمة  احلل  باأن  اأكد  املوجه، 
ال�صيا�صية التي يعرفها البلد يتمثل 
يف الذهاب اإىل ا�صتفتاء �صعبي مع 
الد�صتور،  واإلغاء  الربملان  اإقالة 
الذهاب  �رضورة  على  م�صددا 
الذي  لل�صعب  موجه  اإطار  اإىل 
وال�صيادة،  ال�صلطة  م�صدر  هو 
للذهاب  الراف�صني  باأن  م�صريا 
اإىل ال�صتفتاء �صعبي متخوفني من 

انتقال ال�صلطة اإىل ال�صعب.
طريق  ورقة  املتحدث  واقرتح 
بعد  اجلزائر  بال�صياق  خا�صة 
،قائال  اجلمهورية  رئي�ش  ا�صتقالة 

الختيار  القرعة  ا�صتخدام  »يتم 
ممثل واحد لكل والية يف اجلمعية 
ل�صياغة  للمواطنني  التاأ�صي�صية 
للجمهورية  اجلديد  الد�صتور 
املحافظة  يتم  الثانية،  اجلزائرية 
على انتخابات 4 جويلية 2019،يف 
 50 من  اأكرث  اإىل  الو�صول  حالة 
باملائة من االأ�صوات املعربة عن 
اإىل  يوؤدي  فهذا  الد�صتور  اإلغاء 
�صيتم  و  كرئي�ش  �صالح  بن  اإقالة 
يف  املقرتح  باملر�صح  ا�صتبداله 
اأغلبية  على  املتح�صل  اال�صتفتاء 
حالة  ويف  عنها  املعرب  االأ�صوات 
االأ�صوات  عدد  اإىل  الو�صول 
املعربة عن اإلغاء الد�صتور اإىل اأقل 
من 50 باملائة يتمك االإبقاء على 

الد�صتور و رئي�ش الدولة ».
عن  »االإعالن  املتحدث  واأ�صاف 
جوان   206 اإىل   21 من  النتائج 
املبادر  اال�صتفتاء  بخ�صو�ش  ،اأما 
باإلغاء  اخلا�ش  املواطنني  من 
من  الرئي�ش  اقرتاح  و  الد�صتور 
واليته  مدة  مع  املرت�صحني  بني 
 10 من  االنتخاب  و  »الت�صويت 
يتعلق  فيما  »،اأما  جوان   20 اإىل 
باالإعالن عن النتائج يكون من 15 
املبادر  اال�صتفتاء  و  اإىل 20 ماي، 
باإقالة  اخلا�ش  املواطنني  من 
من  يكون  فيه  الت�صويت  الربملان 

14 ماي 2019 ».

حكيم مالك 

التو�صيات  حميدو�ش بع�ش   قدم 
احلراك  مع  متزامنة  جاءت  التي 
واليات  ت�صهده  الذي  ال�صعبي 
  2019 فيفري   22 من  الوطن 
تنظيم  بوا�صطة  يتم  اأنه  م�صريا  
الت�صويت  فهذه املبادرة  تتم عن  
طريق اال�صتعانة مبكاتب االقرتاع 
53124   مكتبا  وفيها  بلدية  لكل 
اال�صتفتاء  يتم  اأن  لالقرتاع   على 
كاملة   اأيام   10 ال�صعبي  ملدة 
املوزعة  مكتب   5400 وت�صاوي 
كامل  عرب  بلدية    1541 على 
 4 مع  اختيار    ، الوطني  الرتاب 
يتم  اأن  اإىل  اقرتاع   مكاتب    5 اإىل 
اأو  الت�صويت  نتائج  عن   االإعالن 
نتائج  اإعطاء  يتم  االنتخاب  حيث 
االنتخابات اأو الت�صويت يوميا من 
املهتمة  لل�صحافة  مكتب  كل  قبل 
املكتب،  اأ�صحاب  اختيار  ح�صب 
االإعالن  عند  ال�صابق  لليوم  اأي 
للجميع  الرتاكمية  النتائج  كذا  و 
النتائج  ال�صابقة و يتم جمع  االأيام 
الوطني عن طريق  امل�صتوى  على 
وجود  حالة  الوطنية يف  ال�صحافة 
تباينات يف النتائج، تعطي االأولوية 

لل�صحافة املحلية.

االقت�صادي  اخلبري  اأكد  فيما 
الدويل اأنه البد من االعتماد على 
اأي  تقدمي  يجوز  فال  امل�صداقية 
ال�صحفيني  قبل  منِ  اإال  ا�صتئناف 
يحملون اعتمادا ر�صميا بخ�صو�ش 
نتائج االقرتاع اإال ملكتب االقرتاع، 
تاريخ  اال�صتئناف  حتديد  مع 
املقدم اإىل املكتب وعليه  فيجب 
اأال يتجاوز الطعن ثالثة 3 اأيام على 
االإعالن  بالنتائج  املعنية  مرور 
الطعن  مينح  و  الطعن  بهذا 
حق  لل�صحافيني  مع  اأو  لل�صحفي 

مراجعة االأ�صوات التي مت االإعالن 
و  االأ�صوات  فرز  اإعادة  اأو  عليها 
فيها  التحقيق  و  القوائم  مراجعة 
،  ويق�صم  االقرتاع  اأوراق  مع 
مكاتب  يف  وامل�صوتون  الناخبون 
لتفادي  االأحياء  ح�صب  الت�صويت 

التكرار يف عملية االقرتاع.
 واأ�صار ذات الدكتور اأنه البد من 
تخ�صي�ش مكاتب لالقرتاع   وهي 
عبارة عن م�صاحات مثل الفيالت 
املوجودة  ال�صكنية  املناطق  اأو 
الريفية  اأو  احل�رضي  املركز  يف 

جمانا  مواطنني  التي يوفرها  و 
حيث  يجب  اال�صتفتاء  خلدمة 
االقرتاع  مكاتب  م�صوؤويل  علي 
فرز  اليوم  نهاية  عند  �صمان 
واأر�صفة اأوراق  االأ�صوات 
الناخبني  قائمة  و  الت�صويت 
نتائج  وكذلك  انتخابي  يوم  لكل 
لكل  عنها  املعرب  الت�صويت 
ن�صخ  النهائية  والنتيجة  يوم 
تر�صف  والنتائج  قوائم الناخبني 
اأمني  كتدبري  ثانوي  مكان  يف 

ملواجهة اأي ظرف .

الدكتور حممد حميدو�ش يف منتدى يومية الو�سط

ال�شتفتاء ال�شعبي حل مثايل لتجاوز الأزمة 
.        مبادرة لإقالة الربملان واإلغاء الد�ستور

.        اإعادة النظر يف قوانني ال�ستثمار والقر�ش

مبادرة حلل  الربملان و 
اإلغاء الد�شتور

الدويل  االقت�صادي  اخلبري  قدم 
فتيحة  والنا�صطة  حميدو�ش  احممد 
من  للخروج  مبادرة  اأم�ش،  موا�صة، 
اأ�صا�ش  على  قائمة  احلالية،  االأزمة 
اإعادة ال�رضعية لل�صعب عرب اال�صتفتاء 
املبادر من ال�صعب، تقوم على اأ�صا�ش 
بدل  املواطنني  طرف  من  املبادرة 
وانتظار  الفعل  رد  اإطار  يف  البقاء 
قرارات ال�صلطة، ويتم ذلك بخ�صو�ش 
اإقالة الربملان واإلغاء الد�صتور واقرتاح 

الرئي�ش.
الدويل  االقت�صادي  اخلبري  عر�ش 
احممد حميدو�ش، خالل حلوله �صيفا 
اأم�ش، مبادرة  على منتدى »الو�صط«، 
جاءت  والتي  االأزمة  من  اخلروج 
املعياري  التغيري  »من  عنوان  حتت 
تقوم  املوجه،  التغيري  اإىل  املفرو�ش 
رد  اإطار  من  اخلروج  اأ�صا�ش  على 
لدور  واالنتقال  املواطنني  من  الفعل 
الفعل، مو�صحا اأنه يتعني على ال�صعب 
الن�ش  بناء على  فعليا  �صيادته  تطبيق 
الد�صتوري باملادتني 7 و8، معتربا اأن 
التاأ�صي�صية يعني الوقوع  العودة للهيئة 
بداية  مع  مت  الذي  اخلطاأ  نف�ش  يف 
الت�صعينات كون احللول البريوقراطية 
لنتائج  وتف�صي  طويال  وقتا  حتتاج 
االأمر  ي�صتوجب  حني  يف  �صعيفة، 
التجارب  من  واال�صتفادة  التدارك 

الدولية لتحقيق �صيادة �صعبية فعلية.
مبادرته  يف  »الو�صط«  �صيف  وا�صتند 
اأن  على  تن�صان  اللتان  و8   7 املادتني 
تن�ش  حيث  لل�صعب،  تعود  ال�صيادة 
هذه  ال�صعب  :«ميار�ش   8 املادة 
وهو  اال�صتفتاء«،  طريق  عن  ال�صيادة 
ما ي�صتوجب بناء االأمر عليه حاليا عرب 
مقولة:  على  بناء  لالقرتاح  االنتقال 
من  لدى  لي�صت  احلقيقية  »ال�صلطة 
يقرتحونها«،  الذين  عند  بل  ي�صوتون 
تكمن  احلراك  م�صكلة  اأن  حني  يف 
بينما  باالإقرتاح،  املبادرة  عدم  يف 
اال�صتفتاء  ن�ش  اإىل  اللجوء  ميكنهم 
املبادر من املواطنني Le RIC، عن 

طريق مبادرة �صعبية، خا�صة اأنه �صبق 
واأن ا�صتعمل على م�صتوى 40 دولة ما 
كالواليات  الدميقراطيات  اأعرق  بني 
وحتى  و�صوي�رضا  االأمريكية  املتحدة 
بالدميقراطية  العهد  حديثة  بدول 
على غرار كينيا وفنزويال، حيث يكون 
حملية  اأو  وطنية  مببادرة  ا�صتفتاء 
ي�رضفون عليها، فعلى م�صتوى اإيطاليا 
توفر  ب�رض  اال�صتفتاء  هذا  يرتبط 
ال�صابقني  املنتخبني  من  باملائة   1
النتيجة  وتوؤخذ  باملبادرة،  ليبادروا 
ن�صبة  جتاوزت  اإذا  االعتبار  بعني 
املعنيني  من  باملائة   50 الت�صويت 
اأو  امليزانية  جماالت  يخ�ش  ما  عدا 
ال�رضائب . اأما على م�صتوى �صوي�رضا 
اأوروبيا، حيث ي�صن على  فهو االأرقى 
للمنظمات  لالإن�صمام  اال�صتفتاءات 
املواطنني  عرقلة  غرار  على  الدولية 
ليومنا  االأوروبي  لالحتاد  لالن�صمام 
االأمم  بهيئة  االلتحاق  وتعطيل  هذا 

املتحدة اإىل غاية 2002.
وبخ�صو�ش التخوفات من خلق هكذا 
اأن  فاأو�صح  الفو�صى،  من  حلالة  نهج 
املبادر  لال�صتفتاء  املواطنني  جلوء 
ي�صتدعي  واأنه  �رضوط  لعدة  يخ�صع 

موافقة االأغلبية
واقرتح حميدو�ش اأن ينظم اجلزائريون 
ا�صتفتاء من هذا النوع الإقالة الربملان 
له،  الراف�صة  ال�صعبية  الهبة  ظل  يف 
 14 اإىل   5 بني  ما  الت�صويت  ويربمج 
-15 من  النتائج  واإعالن   ،2019 ماي 

20 ماي من قبل ال�صحافة ، يف حني 
باإلغاء الد�صتور  اأن اال�صتفتاء اخلا�ش 
املرت�صحني  بني  الرئي�ش من  واقرتاح 
مع مدة واليته بت�صويت ما بني 10 اإىل 
20 جوان، واإعالن النتائج من 26-21 
الو�صول  اأنه يف حالة  جوان، مو�صحا 
اإىل اأكرث من 50 باملائة من االأ�صوات 
املعربة عن اإلغاء الد�صتور فهذا يوؤدي 
للدولة  كرئي�ش  �صالح  بن  اإقالة  اإىل 
يف  املقرتح  باملر�صح  ا�صتبداله  ويتم 

اال�صتفتاء .
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�شرورة اإعادة النظر يف قوانني ال�شتثمار والقر�ض

قدم اأم�ش اخلبري القت�سادي الدكتور حممد حميدو�ش يف منتدى يومية »الو�سط« مبادرة ل�سالح ال�سعب اجلزائري اأطلق 
عليها »من التغيري املعياري املفرو�ش اإىل التغيري املوجه«  ، مقرتحا  حول ا�ستفتاء �سعبي لإقالة الربملان  على الفور من 05 
ماي اإىل 14 ماي 2019  مع اإجراء ا�ستفتاء �سعبي لإلغاء الد�ستور وانتخاب رئي�ش للجمهورية لفرتة انتقالية من 21  جوان  
اإىل 26 جوان 2019 وهذا كله مبثابة حل يحتاج اإىل  تثمني من طرف ال�سعب اجلزائري الذي يبقى هو م�سدر كل �سلطة ، ول 

�سوت يعلو فوق  �سوت ال�سعب .

اأكد اخلبري االقت�صادي الدكتور اأحممد 
يتمتع  ال  املركزي  البنك  اأن  حميدو�ش 
و  قراراته  اتخاذ  يف  باال�صتقاللية 
اإىل  بحاجة  املوؤ�ص�صة  هذه  اأن  اأ�صاف 
كيفية  و  عمله  الآليات  عميقة  مراجعة 

اتخاذ القرار فيه.
ا�صت�صافته  خالل  حميدو�ش  اأو�صح   
طبع  اأن  الو�صط  جريدة  منتدى  يف 
�صيا�صيا  م�صكال  يكون  اأن  قبل  النقود 
اإىل  الرجوع  فعند  قانوين  هوم�صكل 
امليزانية  يف  اجلزائري  البنك  موقع 
النقود  اأعطى  البنك  االأ�صول  يف  جتد 
اأعطت  اخلزينة  اخل�صوم  اأما  للخزينة 
يف  مادة  يف  جهة  ومن  للبنك  النقود 
جند  اأخرى  جهة  ومن  املالية  قانون 
املتحدث  قال  املالية  قانون  من  مادة 
اأن »احلكومة كانت متلك جمموعة من 
والقادرة  ماديا  املكلفة  غري  اخليارات 
وقال  الوطني  االقت�صاد  اإخراج  على 
من  االإنقا�ش  يف  يتمثل  حل  اأول  اأن 
من  50باملئة  اأن  اأو�صح  ،و  النفقات 
النفقات تذهب لال�صتثمارات ،و هنالك 
،وال  معنى  اأي  لها  لي�ش  ا�صتثمارات 
جتني اأي اأرباح وطبع النقود من اأجلها 
اال�صتغناء  يجب  ،و  اأخرى  خ�صارة  هو 
االإيرادات  حت�صني  على  �صدد  ،و  عنها 
،و ا�صتعمال اآليات ال�صوق التي تتمثل يف 
اقت�صاد ال�صوق وقال اأن يف مناخ اقت�صاد 
ال�صوق فهناك طريقني للحل عند عجز 
امليزانية االأول يتمثل يف الذهاب نحو 

البنك  فيه  يتحكم  الذي  النقدي  ال�صوق 
املركزي و اأو�صح اأن اخلزينة تطرح مبا 
من  ي�صرتى  ،و  اخلزينة  اأذونات  ي�صمى 
طرف البنوك التي متتلك �صيولة ،و هنا 
ي�صبح لديها متويل من فائ�ش البنوك ،و 
التي  االآجال  باأن  النقدي  ال�صوق  يتميز 
اأرادت  اإذا  و  عامني  تفوق  ال  يتطلبها 
ال�صندات  اإىل  تذهب  عامني  من  اأكرث 
التي تطرح يف البو�صة وقال اأنها تتوفر 
عدم  انتقد  ،و  املتعاملني  جميع  على 
العاملي   االقت�صادي  ال�صوق  اإىل  اللجوء 
كما تطرق اخلبري االقت�صادي اإىل واقع 
االقت�صاد اجلزائري وموؤ�رضاته ال�صلبية 
مرحلة  مدة  طول  باأن   ، مو�صحا   ،
االنتقال الدميقراطي ال تخدم م�صتقبل 
اإىل  يحتاج  الذي  الوطني  االقت�صاد 
لتطوير  ،وم�صتقرة  �رضعية  موؤ�ص�صات 
التنمية  عجلة  وحتريك  اال�صتثمار 
اقرتح  كما  امل�صتويات  خمتلف  على 
و  االأزمة  من  للخروج  طريق  خارطة 
واأكد  �صعبي  ا�صتفتاء  يف  تتمثل  التي 
اأن اال�صتفتاء ي�صمن �صيادة ال�صعب من 
باأن  املتحدث  ذات  قال  اأخرى  جهة 
احتياطي ال�رضف »الذي تاآكل من 200 
مليار دوالر اإىل 73 مليار دوالر حاليا، 
االنتقال  حتقق  اإذا  ي�صتغل  اأن  ميكن 
وا�صتقرت  ال�رضيع  الدميقراطي 
املقبل  ال�صيف  بحلول  املوؤ�ص�صات 

لبناء اقت�صاد منتج للرثوة«.
ف.ن�سرين

بنك اجلزائر ل ميلك ا�شتقاللية 
اتخاذ القرار

�سارة بومعزة 

اإميان لوا�ش 

الوة
ري ع

ت/ب�س



ال�سيارات  حظائر  حتويل  حول  غمو�ض 
من البلدية اإىل م�سالح الوالية؟

وهران  بلدية  عمال  من  املئات  يعي�ض 
مبندوبياتها االإثني ع�رش حالة من الغ�سب 
و ال�سخط ، جراء االأو�ساع االإجتماعية و 
املهنية ال�سيئة التي يتخبطون فيها منذ 
عقود من الزمن، و حمل العمال م�سوؤولية 
القليلة  ال�سنوات  خالل  اأو�ساعهم  تردي 
و  البلديات  روؤ�ساء  اإىل  املا�سية 
املنتخبني املتعاقبني ، و يف هذا ال�سدد 
ك�سف اأم�ض، ممثل عن العمال يف ت�رشيح 
اأموال  من  حمرومني  اأنهم  ل«الو�سط« 
لهم  تقدم  التي  االإجتماعية  اخلدمات 
يف �سكل اإعانات مالية يف عدة منا�سبات 
من �سمنها يف حالة وفاة العامل اأو اأحد 
اخلتان  و  الزواج  مبنحة  مرورا  اأقاربه 
حاالت  عن  ناهيك  لالأطفال  بالن�سبة 

االإ�سابة باالأمرا�ض امل�ستع�سية .
و اأ�ساف املتحدث اأن م�سوؤولة القبا�سة 

وهران  ببلدية  املالية  بامل�سلحة 
اخلدمات  ملفات  على  التاأ�سري  رف�ست 
بحجة   2016 املالية  لل�سنة  االجتماعية 
االإ�سرتاكات  قائمة  و  ن�سب  عن  الك�سف 
يعطل  الذي  االأمر   ، للعمال  املالية 
بعا�سمة  البلديات  كربى  عمال  ا�ستفادة 
يف  حقوقهم  من  اجلزائري  الغرب 
انتقد  التي  و  االإجتماعية،  اخلدمات 
الغا�سبون ب�سدة انح�سارها يف ال�سنوات 
ال  زهيدة  منح  على  املا�سية  القليلة 
التي  املنا�سبات  متطلبات  مع  تتجاوب 
ت�ستدعي اللجوء الأموال ومنح اخلدمات 
التي يف غالبها تتمثل يف  االإجتماعية، و 
مبالغ رمزية ال ت�سمن و ال تغن من جوع 

�سيما يف حاالت الوفاة و الزواج .
بلدية  مبلفات  �سلة  ذي  �سياق  يف  و 
الوالئي  ال�سندوق  مدير  فاإن  وهران، 
النار  فتح  اأن  و  �سبق   ، االأجراء  للعمال 
�سكاهم  و  وهران  بلدية  م�سوؤويل  على 

الديون  ب�سبب  �رشيفي  مولود  للوايل 
مبندوبياتها  البلدية  عاتق  على  العالقة 
12، و التي فاقت 23 مليار �سنتيم جراء 
�سداد  يف  البلدية  على  القائمني  متاطل 
املحرومني  للعمال  املالية  االإ�سرتاكات 
حقوقهم  و  ال�سفاء  بطاقات  من 
االجتماعية من طلبات العطل املر�سية 

و غريها .
املنتخبني  من  عددا  اأن  بالذكر  جدير 
ملفات  ت�سيري  طريقة  عن  ت�سائلوا 
البلدية، و التي عرب عن توج�سهم منها يف 
الرئي�سية  النقاط  اإ�رشاكهم يف  ظل عدم 
للبلدية، �سيما ح�رش غالبية ال�سالحيات 
يف يد رئي�ض البلدية املرتبع على عر�ض 
ح�سبهم  الذي  و  مرة،  خلام�ض  البلدية 
ي�رش على جتريدهم من كل ال�سالحيات 
اإنتخبه  مثلهم  منتخب  اأنه  من  بالرغم 
اإ�ستياء  فجر  احلايل  الو�سع  ال�سعب، 
بع�سهم  موؤخرا  يقاطع  الذي  املنتخبني 

للمجل�ض  االإ�ستثنائية  و  العادية  الدورات 
التنفيذي للبلدية ، ومن بني النقاط التي 
لطريقة  املراقبون  و  املنتخبون  اأثارها 
العام  املرفق  و  البلدي  املجل�ض  ت�سيري 
منحها  مت  التي  الوجهة  وهران،  لبلدية 
�سالحية ت�سيري العديد من احلظائر التي 
لكن  االأ�سدين،  دار  مل�سالح  تابعة  كانت 
قام االأمني العام للوالية باإ�سدار قرارات 
البلدية  احلظائر  تلك  بتحويل  والئية 
اإىل  ال�سيارات و خمتلف املركبات  لركن 
موؤ�س�سة »اإيبيك« امل�سماة مبديرية تهيئة 
و ت�سيري و �سيانة امل�ساحات اخل�رشاء ، 
اإ�ستفهام عديدة  و هو ما طرح عالمات 
بخ�سو�ض الطريقة التي مت حتويل هذه 
يف  مداخيلها  تذهب  اأين  و  احلظائر 
رهيبا  البلدية عجزا  ت�سهد  الذي  الوقت 
يف ت�سيري مرافقها العامة و توفري رواتب 

عمالها و تاأمينهم اإجتماعيا .
�أحمد بن عطية
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�أ بن عطية

و 
فيما  وا�سح  ب�سكل  امل�سكل  يكمن 
 20 قيمتها  تفوق  التي  القرو�ض  يخ�ض 
لال�ستثمارات  بالن�سبة  دينار،  مليون 
ت�ستوجب  التي  و  ال�سخمة  الفالحية 
التنمية  لبنك  اجلهوية  املديرية  موافقة 
الريفية، و تاأ�سري م�سالح البنك املركزية 
�ساهم  ما  هو  و  العا�سمة  م�ستوى  على 
با�رشوا  الذين  الفالحني  ا�سطرار  يف 
اأدوات  و  العتاد  اقتناء  اإىل  م�ساريعهم 
�سيما  االأرا�سي  ت�سليح  و  البذر  و  الزرع 
تكون  و  وعرة  ت�ساري�ض  يف  املرتامية 
نوعية تربتها ماحلة و �سعبة اال�ست�سالح 
اأنف�سهم جمربين  اأين وجد املزارعون   ،
من  االأدوات  بهذه  اأنف�سهم  تزويد  على 
الكثريون  تراجع  فيما  اخلا�ض  مالهم 
و  للخراب  عر�سة  م�ساريعهم  تركوا  و 

اأرا�سيهم لبور .
املديرية  من  م�سوؤول  م�سدر  جهته  من 
الريفية  التنمية  لبنك  للغرب  اجلهوية 
»الو�سط«  به  خ�ض  ت�رشيح  يف  فند   ،
جمدت  قد  فروعه  و  البنك  يكون  اأن 
الو�سع  جميع االإعانات للفالحني بحجة 

و  املالية،  االأزمة  اأو  اجلاري  ال�سيا�سي 
اأن م�ساحله مل جتمد  اأ�ساف املتحدث 
�رشوطها  من  �سددت  اإمنا  و  القرو�ض 
لدعم الفالحني احلقيقيني و اجلادين يف 
اإن�ساء م�ستثمرات فالحية لرتبية الدواجن 
اإنتاج  و  الغنم  ،و  االأبقار  ،و  املاعز  اأو 
بامل�ساتل  مرورا  م�ستقاتها،  و  االأجبان 
اإجراءات رقابية قبلية و  فيما مت فر�ض 
القرو�ض  و  االمتيازات  منح  ملنع  بعدية 
للفالحني الوهميني الذين يحولون اأموال 
القرو�ض البنكية لغري وجهاتها و اأهدافها 

الفالحية البحتة.
ك�سف  االأرقام  بلغة  و  ال�سدد  ذات  يف  و 

48 فالح �سمن  اأنه مت متويل  املتحدث 
تخطت  مالية  مببالغ  الرفيق  قر�ض 
ممثل  نوه  جهتهم  من   ، دينار  مليون   13
عوي�سة  مل�ساكل  الغا�سبني  الفالحني 
م�ستوى  على  بالقطاع  الفاعلني  تعرت�ض 
اإداريا  التابعة  »كري�ستل«  منطقة 
عا�سمة  �رشقي  كلم   15 قديل  لدائرة 
الرئي�سي  �سببها  التي  و  وهران،  والية 
الناجمة  املدوية  و  القوية  االإنفجارات 
التي  و  حماجر   10 حوايل  ن�ساط  عن 
اإهمال ع�رشات  يف  رئي�سيا  �سببا  كانت 
الهكتارات من اأرا�سيهم الفالحية بعدما 
غزاها الغبار و املخلفات التي تنتج عن 

تقوم    منهم  بالقرب  املحاجر  ن�ساط 
قلق  م�سدر  باتت  مدوية،  بتفجريات 
اجلهات  طالبوا  الذين  الفالحني  لهوؤالء 
والوقوف  التدخل  ب�رشورة  امل�سوؤولة 
املحاجر  وم�ساكل  معاناتهم  حجم  على 
التي ال تزال تفر�ض نف�سها بقوة بالعديد 
من  القريبة  منها  خا�سة  البلديات  من 

االأرا�سي الفالحية.
على غرار بلدية العن�رش و التي تتواجد 
يف  ت�سببت  التي  و  حماجر   3 باأرا�سيها  
لل�سارع  ال�سكان  خروج  يف  �سابق  وقت 
يف  بها  تقوم  التي  بالتفجريات  منددين 
خملفات  اإليه  ي�ساف  ع�سوائية،  اأوقات 
حوايل  7 حماجر ببلدية �سيدي بن يبقى 
و التي تعرب عرب الطريق امل�سمى«طريق 
هو  يفي  يعد  مل  الذي   و  املحاجر« 
االأخر  بالغر�ض املن�سود باإعتباره طريقا 
بات  حيث  ال�ساحنات  ملرور  خا�سا 
ال�سكان خا�سة  تقلق  املحاجر  خملفات 
يف  وحتديدا   ، حتدثها  التي  االأ�سوات 
فرتة الليل  ف�سال عن ت�سببها يف خماطر 
�سحية ومنها اأمرا�ض احل�سا�سية والربو 
للجهات  فوريا  تدخال  ي�ستدعي  ما 
الوالية مولود  راأ�سها وايل  الوالئية  على 

�رشيفي .

كان ين�شط بني �شيدي بلعبا�س 
وهر�ن منذ 8 �أ�شابيع

توقيف �أربعيني �سور مناطق 
ع�سكرية بوهر�ن

اأوقفت م�ساء اأول اأم�ض، الثالثاء م�سالح االأمن بوهران على 
اأربعيني تبني اأنه كان يقوم بت�سوير م�سريات احلراك ال�سعبي 
بالتخابر  يقوم  و  بلعبا�ض،  �سيدي  و  وهران  واليتي  من  بكل 
توقيف  »املو�ساد«،ومت  االإ�رشائيلية  املخابرات  ل�سالح 
ت�رشفاته  ب�سبب  تر�سد  و  مالحقة  عملية  بعد  املتورط 
م�سريات  خالل  يرفعها  كان  التي  ال�سعارات  و  امل�سبوهة 

احلراك منذ 8 اأ�سابيع خلت .
معه  املبا�رشة  املعمقة  والتحقيقات  التحريات  اأف�ست 
املخابرات  ل�سالح  يتعامل  كان  اأنه  عليه  القب�ض  اإلقاء  بعد 
تقطن  اأجنبية  بفتاة  �سلة  اأنه على  ات�سح  بعدما  االإ�رشائيلية 
ب�سمال فرن�سا جمندة هي االأخرى ل�سالح جهاز املخابرات 

للكيان ال�سهويني .
 وعقب مبا�رشة التحريات مع ال�ساب تبني اأنه بطال و ينحدر 
اإىل  بلعبا�ض  �سيدي  والية  من  يتنقل  كان  وهران،و  والية  من 
وهران للم�ساركة يف احلراك ال�سعبي مت اال�ستباه يف حتركاته 
االأمن  م�سالح  لتبا�رش  التحري�سية،  وهتافاته  امل�سبوهة 
له حيث وبعد توقيفه مت  املخت�سة عمليات مراقبة وتر�سد 
تعي�ض  اأجنبية  بفتاة  يومية  ات�ساالت  على  كان  اأنه  اكت�ساف 
زودها  و  واإ�رشائيل.  املغرب  من  كل  اإىل  وتتنقل  بفرن�سا 
خا�سة  بفيديوهات  مرورا  ال�سعبي  احلراك  عن  بفيديوهات 
مبناطق ع�سكرية ح�سا�سة تبني اأنه كان ير�سلها للفتاة االأجنبية 

العاملة ل�سالح املخابرات االإ�رشائيلية. 
�أحمد بن عطية

�لرتقيات غري �لقانونية ، �لت�شرفات 
�لالم�شوؤولة تفجر غليانهم

عمال كنا�ص ورقلة يف وقفة �حتجاجية 
للمطالبة بر�أ�ص �ملدير �لوالئي

.   »�شرف 24 مليار� ل�شر�ء مقر �أوبيجي 
�لقدمي تبديد �شارخ للمال �لعام »

نظم يوم اأم�ض االأربعاء ، عمال �سندوق الوكالة الوالئية للتاأمينات 
االجتماعية للعمال االأجراء وقفة احتجاجية ، طالبوا من خالل 
برحيل املدير الوالئي و�سحب الثقة من الفرع النقابي للموؤ�س�سة 

بعدما اتهموه بالعمل عك�ض التيار .
�سدد ممثلو عمال ال�سندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال 
االجراء وكالة ورقلة املحتجني ، مت�سكهم مبا و�سفها مبطالبهم 
امل�رشوعة التي تاأتي يف مقدمتها رحيل املدير الوالئي ، كما نا�سد 
ذات املتحدثني مديرية العامة للقطاع ب�رشورة التدخل العاجل 
التجاوزات  حقيقة  لتق�سي  امل�ستوى  عالية  حتقيق  جلنة  وايفاد 
واخلروقات التي ظل م�سكوت عنها واملتمثلة اأ�سا�سا يف الرتقيات 
غري القانونية ، وكذا الوقوف على الت�رشفات غري امل�سوؤولة من 
اأعوان  طرف  من  املطروحة  امل�ساكل  بخ�سو�ض  املدير  طرف 
ال�سعارات  عديد  العمال  رفع  فقد  مت�سل  �سياق  ويف  ال�سبابيك، 
...يامدير  اإرحل  غرار«اإرحل  على  االحتجاجية  وقفتهم  خالل 
املبا�رش بطرق  امل�سوؤول  »،«الللمتابعات �سد  التغيري  وقت  حان 

غري قانونية »، »خدمتك اجلهوية ،الطمع واملح�سوبية » .
من جهة ثانية فقد �سدد ذات املحتجني على مت�سكهم مبطلب 
�سحب الثقة من طرف الفرع النقابي ب�سبب عجزه يف الدفاع عن 
اأن ال�رشيك االجتماعي  حقوق العمال ، يف ا�سارة وا�سحة منهم 

يعمل عك�ض التيار .
اإىل جانب ذلك يعترب املدير الوالئي لل�سندوق الوطني للتاأمينات 
االجتماعية وكالة ورقلة ، من بني املدرين املغ�سوب عليهم لدى 
دوائر االخت�سا�ض املعنية وذلك بعدما جتاوزته االأحداث ب�سبب 
الرتاكمات  معاجلة  عو�ض  االأمام  اىل  الهروب  ل�سيا�سة  انتهاجه 
الت�ساوؤل  ليبقى   ، ال�رشاحة  بلغة  العمال  ان�سغاالت  وحما�رشة 
املركزية  قرارات  وا�سقاط  دعمه  يقف خلف  من  مطروح حول 

خالل عدة حماوالت يف انهاء مهامه .
للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  العامة  اإنتظار تدخل املديرية  ويف 
عمر  الذي  الوالئي  املدير  لتنحية  االجراء  للعمال  االجتماعية 
وقع  على  يعي�ض  ورقلة  كنا�ض  يبقى   ، املن�سب  هذا  يف  طويال 

�سفيح �ساخن .
ديوان  مقر  ب�رشاء  قامت  ورقلة  كنا�ض  وكالة  اأن  بالذكر  جدير 
مببلغ  ال�سيلي�ض  بحي  الكائن  ال�سابق  العقاري  والت�سيري  الرتقية 
قيمته 24 مليار �سنتيم من اأجل حتويله كمركز �سحي بورقلة ،االإ 
 ، االأ�سطر  هاته  كتابة  االأبواب حلد  مو�سد  املركز ظل  هذا  اأن 
ليبقى الت�ساوؤل مطروحا بقوة عن �رش االطراف التي تقف خلف 
اأنه ال  املوافقة على  �رشف هذا املبلغ ال�سخم على مقر تبني 

يتما�سى املعايري التي حددت للمركز ال�سحي .
�أحمد باحلاج 

يكابد �لع�شر�ت من �لفالحني و �أ�شحاب �مل�شتثمر�ت �لفالحية على م�شتوى �لعديد من �ملناطق بوهر�ن، معاناة كبرية 
�شيما على م�شتوى مناطق بوتليلي�س و بريدية و م�شرغني و �لعن�شر و بو�شفر ب�شبب متاطل م�شالح بنك �لتنمية �لريفية 

يف منحهم �لقرو�س �لبنكية �ملوجهة لفائدتهم و هو ما �شاهم ب�شكل بليغ يف �إفال�س �لع�شر�ت و تعطيل م�شاريعهم 
�ال�شتثمارية ، ما دفع �ملعنيني مبنا�شدة كل من وز�رتي �ملالية و �لفالحة و �لتنمية �لريفية من �أجل �لتدخل �لعاجل 

لتمكينهم من �لقرو�س �لبنكية �ملجمدة �شيما ما يخ�س قر�س �لرفيق ببنك �لتنمية �لريفية .

وهر�ن

بنك »بدر« ينفي جتميد قرو�ص �لرفيق �ملوجهة للفالحني 
.         تفجري�ت �ملحاجر تهجر مئات �لفالحني 

�لقاب�شة �ملالية ترف�س �لتاأ�شري 

م�سري غام�ص الأمو�ل �خلدمات �الجتماعية ببلدية وهر�ن

وزارية   حتقيق  جلنة  اأم�ض  نهار  نزلت  
املهني  التكوين  وزير  عن  ممثلني  ت�سم 
والتمهني ومفت�سني مركزيني وممثلني عن 
الفدرالية الوطنية لعمال التكوين املهني 
بتلم�سان  املهني  التكوين  مبديرية 
الثقيلة  التهم  على  الوقوف  اأجل  من 
اإىل  املوؤ�س�سة  نقابة  اأع�ساء  كالها  التي 
للتكوين املهني والتي   الوالئية  املديرة  
�سبق جلريدة الو�سط التطرق اإليها حيث 
حمل املحتجني املديرة زرع الفتنة من 
�سكن   20 اقتحام  عملية  ت�سجيع  خالل 
مبح�سوبية  توزيعها  مت  التي  وظيفي 
املديرة   من  مقربني  اأ�سخا�ض  على 
املناطق  من  مركزا    16 عمال  واإق�ساء 
ما  والدوائر  تلم�سان  لوالية  املجاورة 

اأدى جتميد عملية التوزيع بقرار وزاري 
طلبت  املديرة  اأن  اإال   2019/01 رقم 
ا�ستفادتهم  املجمدة  امل�ستفيدين  من 
و�سط  احتجاجات  خلق  ما  باقتحامها 
العلن  اإىل  ثقيلة  ملفات  واخرج  القطاع 
الف   15 ام�ساء  جتميد  راأ�سهم  على 
املرتب�سني  لفائدة   تخرج  �سهادة 
العمال  بني  ما  الداخلية   وال�رشاعات 
تلم�سان  بوالية  اأم�ض  نهار   ، واالإدارة  
التي  الكربى  االحتجاجات  خلفية  على 
اأقامتها  نقابة القطاع والتي كالت تهما 
على  امل�رشفة  الوالئية  للمديرة  خطرية 

القطاع .
على  الوزير  مبعوثو  اأ�رشف  وقد  هذا 
نقابة  و  العمال  اجتماع مع ممثلي  عقد 

املن�سوية  التن�سيق  ومكتب  املوؤ�س�سة 
للعمال  العام  االحتاد  لواء  حتت 
باالإفراج  اأين مت املطالبة   اجلزائريني  
واإعادة  للقطاع  االأ�سا�سي  القانون  عن 
باالأ�سالك  اخلا�ض  القانون  يف  النظر 
رف�ض  مع  املهنيني  والعمال   امل�سرتكة 
كل اأ�سناف التهمي�ض واحلقرة من طرف 
بع�ض املدراء باإيعاز من االإدارة الو�سية 
التي  الوالئية  املديرة  راأ�سها   وعلى 
حولت القطاع اإىل ملكية خا�سة لرتهيب  

العمال 
 من جانب اآخر �سدد ممثلوا العمال على 
تطبيق املر�سوم اجلديد01/19يف توزيع 
�سكنات  واإ�سافة  الوظيفية  ال�سكنات 
وفقا  ال�سكنية  احلظرية  ودرا�سة  اأخرى 

حظوظ  من  يزيد  مبا   ، العمال  لعدد 
بعدم  املهني   التكون  قطاع   موظفي 
اإق�ساء  مع �رشورة  اإقحام 16مركزا يف 
ال�سكنات  مع مراعاة عدم  اإعادة توزيع 
اإقحام  ذلك  يف  مبا  طرف  اأي  اإق�ساء  
16مركزا يف اإعادة توزيع ال�سكنات، كما 
�سدد مكتب النقابة  حتمية رحيل املديرة  
الوالئية على خلفية ت�سببها يف االن�سداد 
احلا�سل حفاظا علي ا�ستقرار القطاع ، 
هذا وك�سف م�سدر مقرب  من اللجنة يف 
ت�رشيح للو�سط اأن  مبعوثو الوزير وقفوا 
على جتاوزات كربى من �ساأنها االإطاحة 
باملديرة مع  اإ�سدار قرارات تاأديبية قد 

ت�سل حتى الق�ساء
حممد بن تر�ر

تلم�شان
�قتحام 20 م�سكنا وظيفيا يف قطاع �لتكوين �ملهني 



»من  »الو�سط  يومية  علمت 
م�سادر مطلعة اأن اأميار بلديات 
عني البي�ساء بورقلة ، مترنا�ست  
الدبداب  و  ادري�س  عمر  برج   ،
ل�سايل  ا�سافة   ، ايليزي  بوالية 
وتيميمون بوالية اأدرار ، ا�سافة 
ب�سكرة  بواليات  اأخرى  لبلديات 
االأغواط   ، غرداية   ، الوادي   ،
يعي�سون  وتيندوف  ب�سار   ،
املحلي  ال�سارع  �سغط  حتت 
رحيل  مبطلب  املتم�سك 
يف  عجزهم  ب�سبب  اأميارهم 
املحلية  التنمية  عجلة  حتريك 
بع�سهم  تورط  عن  ناهيك   ،
العيار  من  ف�ساد  ملفات  يف 
تكرار  يف  ا�سا�سا  تتمثل  الثقيل 
ميزانيات ال�رصف على م�ساريع 
اعترب  ما  وهو   ، جمدية  غري 
الرامية  احلكومة  لتعليمة  خرق 
تر�سيد  ل�سد احلزام عن طريق 
االلتزام  مع   ، ال�رصف  نفاقات 
بالتق�سف اىل  غاية البحث عن 
التبعية  الإنهاء  حقيقية  بدائل 

الذي  املحروقات  لقطاعات 
البور�سات  يف  ا�سعاره  تهاوت 

العاملية .
�سجلت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
احتجاجية  وعرائ�س  �سكاوى 
لدى دوائر االخت�سا�س املعنية 
حملية  جمعيات  طرف  من 
اأميار  تتهم  حمليون  ومنتخبون 
امل�سريية  بالقرارات  باالنفراد 
وهو   ، الوخيمة  العواقب  ذات 
الو�سع الذي اجنر عنه ان�سداد 
كبري جعل املواطن يدفع الثمن 

مبطالب  مت�سكه  بدليل  غاليا 
 ، احل�رصية  بالتهيئة  تتعلق 
حد  وو�سع  العمومية  االإنارة 
ارتفاع املياه  ملخلفات ظاهرة 

القذرة التي جتاوزها الزمن .
تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
االأ�سوات املطالبة بفتح حتقيق 
امل�ستمر  بالنهب  و�سفوه  ما 
العقارية  للأوعية  للأميار 
العمومية بطريقة التنازل عليها 
االأمر  وهو   ، الرمزي  بالدينار 
من  جملة  جت�سيد  رهن  الذي 

الهادفة  االمنائية  امل�ساريع 
املواطن  بيومية  �سلة  لها  التي 

.
�رصبت  فقد  اأخر  �سعيد  وعلى 
دوائر  من  خا�سة  م�سادر 
ورود  عن  االأمنية  االخت�سا�س 
قائمة  �سمن  اأميار  اأ�سماء 
مليني   05 بتزوير  املعنيني 
باملرت�سح  تتعلق  ا�ستمارة 
 2019 ماي  لرئا�سيات  ال�سابق 
�سغط  الغائها حتت  تقرر  التي 

احلراك ال�سعبي .

من  متاخرة  �ساعة  يف  اأفرجت 
املحلية  ال�سلطات  اأم�س  اأول  ليلة 
االأ�سمية  القوائم  على  بتمرنا�ست 
ح�سة   من  للم�ستفيدين  النهائية  
ايجاري  اجتماعي  م�سكن   2056
 333 اق�ساء  مع  موازاة   ، عمومي 
االأولية  القائمة  من  م�ستفيدا 
و  الت�سنج  من  حالة  خلفت  التي 
االحتقان الكبريين و�سط ال�ساكنة 
املحرومني من اال�ستفادة من هذا 

النمط .
ليومية  م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت 
الوالئية  ال�سلطات  اأن  »الو�سط«، 
وعلى راأ�سها وايل والية مترنا�ست 
امل�سوؤول  ب�سفته  اجليليل  دومي 
االأول على الهيئة التنفيذية ورئي�س 
در�س  ي�ستوعبوا  مل  الدائرة  
االحتجاجات العارمة التي اعقبت 
عملية االفراج على القوائم االأولية 
 2056 ح�سة  من  للم�ستفيدين 
م�سكن اجتماعي ايجاري عمومي 
اأنه  امل�سادر  نف�س  ت�سري  حيث   ،
رغم اق�ساء 333 م�ستفيد ال تتوفر 
فيهم ال�رصوط، ناهيك عن التاأخر 
من  اأخرى  با�سماء  تعوي�سهم  يف 
ما  خا�سة   ، االأولويات  اأ�سحاب 
املحدود  الدخل  ذوي  بفئة  تعلق 
فقد مت اإح�ساء يف القوائم النهائية 

للم�ستفيدين من هذا النمط عدد 
و  املقاولني   ، التجار  من  هام 
االإطارات الذين تقرر االإبقاء على 
القوانني  تر�سانة  رغم   ، ا�سمائهم 
االلتزام  يف  ال�سلطات  تلزم  التي 
حتدد  التي  وال�رصوط  باملعايري 
فئة  حتديد  يف  املعتمدة  االآليات 

امل�ستفيدين من ذات ال�سيغة .
اإىل جانب ذلك فقد تعالت ا�سوات 
الطريقة  من  الغا�سبني  ال�ساكنة 
التي مت االعتماد عليها يف �سبط 
للم�ستفيدين  االأ�سمية  القوائم 
�سكنية  وحدة   2056 ح�سة  من 
 ، عمومية  ايجارية  اجتماعية 
يف  باال�رصاع  املطالبة  مت  حيث 
معمق  اإداري  و  اأمني  فتح حتقيق 
االأطراف  ملب�سات  لك�سف 
جتديد  عرقلة  خلف  وقفت  التي 

امللفات .
جدد  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
مترنا�ست  بلدية  �سكان  من  عدد 
املعروفة بعا�سمة االأهقار ندائهم 
لوايل الوالية دومي اجليليل بحل 
لتفادي   ، ال�سكن  للجان  فوري 
التجاوزات واخلروقات  الوقوع يف 
احل�سة  يف  ت�سجيلها  مت  التي 
م�سادرنا  اأوردته  ما  وفق  احلالية 

اخلا�سة .

تعي�ش 20 بلدية بواليات ورقلة ، مترنا�ست ، ايليزي و اأدرار على وقع �سفيح �ساخن يف ظل مت�سك 
ال�سارع مبطلب رحيل االأميار غري املرغوب فيهم ، مت ادراج بع�سهم يف قائمة التحقيقات اخلا�سة يف 

التورط يف تزوير ا�ستمارات املرت�سح عبد العزيز بوتفليقة التي مت الغائها حتت �سغط ال�سارع .

املواطنون متم�سكون مبطلب رحيلهم للتحقيق معهم 

اأحمد باحلاج 

20مريا  ببلديات ورقلة ، مترنا�ست ، 
ايليزي و اأدرار يف قلب املدافع 
.         »االأميار بني مطرقة غ�سب ال�سارع و�سندان  تزوير ا�ستمارات االنتخابات«

املحيطات  عديد  ت�سكو 
الفلحية ، الب�ساتني القدمية و 
بواليات  اجلديدة  امل�ستثمرات 
من  اأدرار  و  مترنا�ست   ، ورقلة 
جملة النقائ�س التي باتت توؤثر 
�سلبا على حما�سيلهم الزراعية 
و املنتوجات املو�سمية ، موازاة 
ال�سلطات  تزال  ال  ذلك  مع 

املعنية تلعب دور املتفرج .
بهاته  الفلحون  اأ�سبح 
يعانون   اجلنوبية   الواليات 
النزه  مياه  �سعود  جراء  من 
حما�سيلهم  تهدد  باتت  التي 
الزراعية ومنتجاتهم املو�سمية 
،باالإ�سافة اإىل االأع�ساب ال�سارة 
و�سعوبة الق�ساء عليها وت�رصيح 
الفلحني  قبل  من  اخلنادق 
،و�رصعة  املبيد  لغلء  نظرا 
اإزالتها و م�سكلة  انت�سارها بعد 
التمر  ودودة  البوفروة  انت�سار 

،وملوحة  الطلع  وتعفن  ملوي�س 
من�سوب  و�سعف  االآبار  مياه 
تدفقها مع نق�سانها عددا منها 

ب�سبب الردم .
ويف مو�سوع مت�سل فقد اأ�ستكى 
وامل�ستثمرون  الفلحون 
تزويدهم   عدم  الواليات  بتلك 
الذي  االأمر  كهربائية  بعدادات 
التاأخر يف  ،و  زاد من معاناتهم 
وبطء  الفلحي  العقار  ت�سوية 
كبري يف املداوالت و املحا�رص 
راجع  بالبلديات  اخلا�سة 
والتكوين  االر�ساد  �سعف  اإىل 
اكت�ساح  �سجل  ،كما  الفلحي 
طرف  من  الفلحية  املزارع 
و�سعوبة  املاء  عن  بحثا  االإبل 
االأ�سمدة  على  احل�سول 
الغرفة  بعد  وكذلك  الع�سوية 
حت�سري  يف  التاأخر  و  الفلحية 
وثائق الفلح وانعدام ال�سكنات 

من  الفلحني  لفائدة  الريفية 
ت�سيري  ا�ستقرارهم،و�سوء  اجل 
بع�س  ووجود  اجلماعية  االبار 
جديدة  اأبار  بدون  املحيطات 
لل�سقي والتبذير يف املياه راجع 
احلديثة  ال�سقي  �سبكة  النعدام 
و  مهرتئة  الفلحية  وامل�سالك 
التداخل بني �سلحيات مندوب 
وم�ست�سار  الفلحة  مكتب 
الفلحة وكذالك عدم اال�ستفادة 
من خربة املهند�سني والتقنيني 
اأ�سبحوا  الأنهم  الفلحة  يف 
على  بع�سهم  احالة  و  اإداريني 
التقاعد ومطالبة الفلح بتوفري 
زيارته  اجل  من  نقل  و�سيلة 
حلقله الفلحي ،�سعف العلقة 
بني املر�سد والفلح وعدم اخذ 
اخلربة امليدانية باالإ�سافة اإىل 
غر�س  عن  الفلحني  عزوف 
كالزيتون  املثمرة  االأ�سجار 

تامني  من  عزوفهم  واي�سا 
املحا�سيل و املعدات الفلحية 
ننظرا ل�سعر التامينات 3500دج 
للنخلة الواحدة والنق�س الكبري 
يف املزارع الفلحية والتدهور 
لعدم  النخيل  لواحات  امل�ستمر 
االهتمام بها و�سعوبة احل�سول 
على رخ�س التنقيب على املياه 
اجلوفية، اأما عن االآبار الرعوية 
يف مناطق عني �سالح ، اينغر ، 
اأدرار ، املغري وجامعة  بالوادي  
ذات ملوحة عالية اما عن االآبار 
الرعوية مبنطقة العانات تقرت 
وال  وظيفية  وغري  كافية  غري 
ت�سد حاجات املربني  وعملية 
مرتبطة  االأعلف  توزيع 
ب�سهادة التطعيم التي ت�سلم مرة 
املربني  يحرم  مما  ال�سنة  يف 

اجلدد من هذه االمتيازات .
�سالح ب 

انت�سار بوفروة يفتح احلديث من جديد حول م�سري اأموال الفالحة 

الفالحة  بواليات ورقلة ، مترنا�ست
 و اأدرار حتت�سر  

 رغم اإق�ساء 333 م�ستفيدا من القائمة 
االأولية 

بعد اهرتاء بنيتها التحتية

 تعنت يف االبقاء على اإطارات 
وجتار �سمن 2056 م�سكنا

.      اأطراف تقف وراء منع جتديد امللفات 

مواطنو ب�سكرة ي�ستكون حالة 
الطرقات الرديئة
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ب�سكرة  مدينة  مواطنو  ي�ستكي 
والطرقات  ال�سوارع  ازدياد حالة 
اأحياءها  بني  الوا�سلة  الرئي�سية 
الكبرية حيث اأ�سبحت تعيق كثريا 
وتكبد  واملرور،  ال�سري  حركة 
اأ�سحاب املركبات خ�سائر مادية 
فادحة ل�سيانة مركباتهم ، خا�سة 
التحتية  البنية  اهرتاء  تنامي  و 
لتلك امل�سالك يف خمتلف اأنحاء 
من  زاد  الذي  االأمر  املدينة 
للمواطنني  بالن�سبة  بلة  الطني 
يجدوا  و  اإال  يفتاأون  ال  الذين 
االأنهيار  م�سارف  على  طريقهم 
ال�سيارات  �سقوط  يف  ت�سبب  ما 
يف  ذلك  عن  الناجتة  احلفر  يف 

العديد من املرات .
متحدثون  اأكد  قد  و  هذا 
لـ«الو�سط« اأنه اأ�سبح من ال�سعب 
�سبكة  على  واحلركة  التنقل 
املهرتئة  الرئي�سية  الطرقات 
املدينة  اأحياء  تربط  التي  و 
خلل  ت�سهد  مل  اإذ   ، ببع�سها 
تعبيد  اإعادة  االأخرية  ال�سنوات 
وخلطات اإ�سفلتية جديدة ملعظم 
حتى  وال   ، الرئي�سة  الطرق 
الفرعية ، و اأن االأمر اقت�رص على 

تغطي  التي  احلفر  وردم  الرتقيع 
م�ساحات وا�سعة يف ال�سوارع دون 
مراعاة البنية التحتية التي تهدد 
للخطر  املركبات  �سائقي  حياة 
جراء من خلل �سقوط هوؤالء يف 

تلك احلفر ليل نهار .
ولفت اإىل اأن اجلهات املعنية بدا 
عليها اأنها مل جتد احللول بعد ، 
احلفر  بطمر  موؤخرا  تقوم  حيث 
من  حفنات  بو�ساطة  وترقيعها 
الزفت  مادة  قليل من  و  احل�سى 
االأمطار،  مياه  مع  تفي�س  اأو   ،
حد  على   ، �سوءاً  االأمر  وتزيد 

قولهم .
اأن  ال�سياق  ذات  يف  موؤكدين 
متوا�سل  الزال  امل�سل�سل 
احللقات و متعدد االأجزاء ، حيث 
ال بد اأن يرفع املواطنون �سوتهم 
املنتخبني  و  امل�سوؤولني  اجتاه 
حالة  حت�سني  اأجل  من   ، خا�سة 
بعد  االأو�ساع  وت�سويب  الطرق 
�سوء  خللها  ازدادت  �سنوات 
هي  التي  وال�سوارع  الطرق  حالة 
الرتقيع  نتيجة  م�ستمر  تدهر  يف 

يف عمليات التعبيد االأوىل .
�سالح،ب 

اأحمد باحلاج



ويرى مراقبون اأن الأمور تت�سارع 
ي�ستجب  مل  اإذا  الت�سعيد  باجتاه 
رغم  ال�سعب،  ملطالب  "برهان" 
مظاهر القبول والر�سا التي بدت 

م�ساء اجلمعة، عقب تعيينه.
يف  املحتجني  مطالب  وتتمثل 
ال�سابق،  النظام  رموز  حماكمة 
ال�سلطة حلكومة مدنية،  وت�سليم 
للنظام  تتبع  وقوات  هيئات  وحل 
ال�سعبي،  "الدفاع  مثل  ال�سابق، 
والأمن  ال�سعبي،  والأمن 
مرتكبي  وحماكمة  الطالبي"، 
يف  املتظاهرين  �سد  اجلرائم 

الأحداث الأخرية.
واملعروف اأن "الربهان" ع�سكري 
مل يُوؤطر �سيا�سيا �سمن منظومة 
)احلاكم  الوطني  املوؤمتر  حزب 
ظل  يف  نزيه  رجل  وهو  �سابقا(، 
لكن  بالف�ساد،  اأفراده  اتهم  حكم 
ذلك قد ل ي�سفع له كونه مل يتخذ 

خطوة جتاه ال�سعب.
تبلور  تاأخر  يف  �ساهم  ما  ولعل 
هو  "برهان"،  حول  وا�سح  راأي 
اأن الأخري غري معروف اإعالميا، 
اأن  رغم  الأ�سواء،  عن  وبعيد 
واملهنيني  املعار�سة  حتالفات 
اأن  على  اأجمعت  واملعت�سمني، 
"انقالب  هو  اجلمعة،  حدث  ما 

جيد" على "انقالب �سيئ".
طبيعة  �سبق،  ما  مما  ويت�سح 
تواجه  التي  الأوىل  اجلبهة 

الأقوى  التحدي  وهي  الرجل، 
يكون  وقد  حاليا،  اأمامه  املاثل 
قمة  على  م�ساره  يف  تاأثري  لها 

املجل�س الع�سكري.
ا�ستقالة  تكون  اأن  املرجح  ومن 
�سالح  والأمن  املخابرات  مدير 
قبلها  والتي  ال�سبت،  قو�س، 
الع�سكري،  املجل�س  رئي�س 
الأخري  لقبول  متهيدية"  "خطوة 
هذه  تكون  وقد  جماهريًيا 
للمحتجني  مر�سية  ال�ستقالة 
كافية  غري  ولكنها  واملعت�سمني، 
"قو�س"  باعتقال  يطالبون  لأنهم 
م�سوؤول  باعتباره  وحماكمته، 
خالل  ع�رشات  مقتل  عن 
مديرا  بو�سفه  الحتجاجات، 

لالأمن ال�سوداين.
اأن  كثريين،  بح�سب  املوؤكد  لكن 
قبول "برهان" لدى قادة اجلي�س 
والدعم  واملخابرات  والأمن 
اأ�رشع  الذي  العامل  هو  ال�رشيع، 

من قرار تعيينه يف املن�سب.
ويرى مراقبون اأن مواجهة الدولة 
العميقة التي كر�سها نظام الب�سري 
التمكني  �سيا�سة  من  ال�سلطة  يف 
موؤ�س�سات  وقيام  لعنا�رشها، 
ع�سكرية  وتنظيمات  كربى 
تخ�سع بالكامل للولء التنظيمي، 

�ستجعل مهمته �سعبة.
ال�سيطرة  ذلك  اإىل  ي�ساف 
حكومية  ل�رشكات  القت�سادية 
ملوؤ�س�سات الدولة من اأمن وجي�س 
التي  ال�رشكات  وكذلك  و�رشطة، 
احلاكم،  احلزب  اأفراد  ميلكها 

الوقت  الرجل يف  قد تعّقد عمل 
الراهن.

اأمام  "برهان"  اأن  البع�س  ويرى 
يلتقيان،  ل  متوازيني  طريقني 
واملعار�سة  املحتجني  مطالب 
الإ�سالميني  وت�سبث  جهة،  من 
واملوالني لهم بال�سلطة من جهة 

اأخرى.
هاتني  لتقاطع  وميكن 
اإىل مزيد  يوؤدي  اأن  املجموعتني 
كل  مت�سك  اإذا  الدماء  اإراقة  من 

طرف مبطالبه.
املراقبني  بع�س  يعتقد  فيما 
اأكرث  ب�سكل  حله  ميكن  الأمر  اأن 
التفاق  حماولة  وهو  �سهولة، 
يف  تتمثل  اأ�سا�سية  نقاط  على 
تنفيذ بع�س البنود التي قد توجد 
ي�سحبه  اأن  ميكن  جديدا  واقعا 

تغيري �سامل يف امل�ستقبل.
"جتمع  تنازل  خالل  من  وذلك 
املهنيني" وحلفائه يف املعار�سة، 
مبحاولة  التزمت  نقاط  اأي  عن 

ا�ستقطاب "برهان" ل�ساحلهم يف 
يلي  حتقيق قيام حكومة مدنية، 
ذلك اجتثاث جذور دولة الرئي�س 

املعزول عمر الب�سري العميقة.
ل  امل�سهد،  تطورات  كل  ويف 
بـ  اآخر قد يعجل  يغيب دور مهم 
"برهان" ك�سابقيه، ولكن بطريقة 
اأخرى، وهو حدوث انقالب اآخر 
ل  اجلي�س  داخل  اأطراف  من 
املح�سوبة  بالقيادة  لها  عالقة 
وراف�سة  ال�سابق،  النظام  على 
الذين  اجلي�س  وقادة  "برهان"  لـ 
�سعدوا طوال ال�سنوات املا�سية 
على قمة الهرم الع�سكري بف�سل 

عالقتهم بالنظام.
الحتمالت  كل  تبقى  وبذلك 
مفتوحة، وهذا ما �ستك�سف عنه 
�سودان  يف  القادمة،  ال�ساعات 
ي�سهد تنازعا �سديدا بني اأطراف 
وقوى متنافرة يف الأغلب، واأخرى 
تتالقى يف بع�س النقاط وتختلف 

يف اأخرى.

يرتقب ال�صودانيون املعت�صمون اأمام مقرات اجلي�ش يف العا�صمة اخلرطوم ومدن اأخرى، اخلطوات 
املنتظرة لرئي�ش املجل�ش الع�صكري االنتقايل اجلديد عبد الفتاح برهان، عقب �صاعات على تعيينه 

يف من�صبه م�صاء اجلمعة.

ال�صودان

ق.د

مفتوحة  وخيارات  نارين  "برهان" بني 

ليبيا

ال�ضّراج يتوعد مبقا�ضاة حفرت لدى اجلنائية الدولية

اأوغندا تو�ضح �ضبب ا�ضتعدادها 
ملنح الب�ضري اللجوء

الرئي�س  بدور  اأوغندا  اأ�سادت 
الب�سري  عمر  املعزول  ال�سوداين 
اجلنائية  للمحكمة  املطلوب 
بجنوب  ال�سالم  اإر�ساء  يف  الدولية 
تدر�س  اأنها  وك�سفت  ال�سودان، 
وزير  وقال  اللجوء،  منحه  اإمكانية 
الدولة لل�سوؤون اخلارجية الأوغندي 
حال  "يف  اإنه  اأورمي  اأوكيلو  هرني 
الب�سري حق  اأوغندا منح  طلب من 
اللجوء، فاإنه ميكن النظر فيه على 

اأعلى م�ستويات قيادتنا".
على  بالده  اإقدام  "اأن  واأ�ساف 
كون  اإىل  يعود  اخلطوة،  هذه 
الب�سري لعب دورا رئي�سيا يف اتفاق 
حيث  ال�سودان  جنوب  يف  ال�سالم 
لتفاقية  الرئي�سي  ال�سامن  كان 
حكومة  بني  املوقعة  ال�سالم 
اجلي�س  واملعار�سة"وعزل  جوبا 

ال�سوداين الب�سري الأ�سبوع املا�سي 
�سعبية  مظاهرات  �سغط  حتت 
نظامه  باإ�سقاط  طالبت  حا�سدة 
يف  املعي�سية  الأو�ساع  تردي  بعد 

البالد.
توقيف  ملذكرتي  الب�سري  ويخ�سع 
املحكمة  اأ�سدرتهما  دوليتني 
 2009 عامي  الدولية  اجلنائية 
و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم �سد 
ارتكبت  حرب"  وجرائم  الإن�سانية 
 2003 عامي  بني  دارفور  اإقليم  يف 
دولة  اأول  هي  واأوغندا  و2008 
يف  الب�سري  ا�ست�سافت  اإفريقية 
املا�سي، ومل ت�سلمه اإىل املحكمة 
من  الرغم  على  الدولية،  اجلنائية 
معاهدة  على  املوقعني  من  كونها 
مبوجبها  تاأ�س�ست  التي  روما 

املحكمة.

الرئا�سي  رئي�س املجل�س  توعد 
الليبي فائز ال�رّشاج، ، مبقا�ساة 
حفرت  خليفة  املتقاعد  اللواء 
ال�رشق،  يف  اجلي�س  يقود  الذي 
الأحياء  اأحد  ا�ستهداف  عقب 
طرابل�س  العا�سمة  يف  املدنية 
 - مدنيني  قتلى  �ستة  و�سقط 
جراء   - ن�ساء  خم�سة  بينهم 
له  تعر�س  �ساروخي  ق�سف 
"اأبو�سليم"  البلدي  املجل�س 
م�ساء  العا�سمة(  اأحياء  )اأكرب 

الثالثاء.
فجر  للمكان  زيارته  وخالل 
اإن  ال�رشاج  قال  اأم�سالأربعاء، 
حكومته �ستقدم ملفات قانونية 
ملحكمة اجلنايات الدولية لر�سد 
"املجرم  اأن  النتهاكات، موؤكًدا 
�سينال  العمل  بهذا  قام  الذي 
و�سف  الأوىل،  جزاءه"وللمرة 
رئي�س املجل�س الرئا�سي، اللواء 

"جمرم  باأنه  حفرت،  املتقاعد 
ملكتب  بيان  بح�سب  حرب" 
اأن  واأ�سار  الإعالمي  ال�رشاج 
�سخ�س  به  يقوم  ل  كهذا  "فعل 

عنده ذرة من الإن�سانية".
"الق�سف  اأن  ال�رشاج  واأ�ساف 
بها  قام  بربرية وح�سية،  هجمة 
املجرم حفرت على حي بو�سليم 
توؤكد  النت�سار،  حي  وعلى 

وح�سيته".
واأردف: "�سنقدم غداً )الأربعاء( 
ملحكمة  امل�ستندات  كافة 
و�سينال  الدولية،  اجلنايات 
كمجرم  جزائه  حفرت  املجرم 
حرب"وتعترب هذه املرة الأوىل، 
التي ي�سف فيها رئي�س املجل�س 
اللواء  ال�رشاج،  فائز  الرئا�سي 
"جمرم  باأنه  حفرت،  املتقاعد 
اتهم  ذاته  ال�سياق  حرب"ويف 
الناطق با�سم حكومة "الوفاق"، 

مهند يون�س، قوات اللواء خليفة 
يف  اجلي�س  يقود  الذي  حفرت 
ال�رشق الليبي، بق�سف طرابل�س 
"ليبيا  لقناة  حديثه  يف  وقال 
"جلوء  اإن  )خا�سة(،  الأحرار" 
حفرت لق�سف املدنيني دليل على 

هزميته يف جبهات القتال".
بعد  جاءت  يون�س  ت�رشيحات 
اتهام مماثل �ساقته قوات حفرت، 
"الوفاق  حكومة  قوات  �سد 
دولًيا؛  بها  املعرتف  الوطني" 
احلربي  الإعالم  ن�رشه  بيان  يف 
متاأخر  وقت  يف  لها،  التابع 
الثالثاء واأ�سار البيان اأن "ق�سف 
قوات الوفاق لطرابل�س حماولة 
لكي  العامل  ل�ستعطاف  يائ�سة 
من  واإنقاذها  لنجدتها  يهب 
م�سريها املحتوم"واأفاد مرا�سل 
، اأن منطقة "اأبو �سليم" �سهدت 
من  اأكرث  �سقوط  الثالثاء  م�ساء 

�سقطت  فيما  �سواريخ،  خم�سة 
على  اأخرى  �سواريخ  جمموعة 
"�سوق  يف  "الغرارات"  منطقتي 
الدين"  و"�سالح  اجلمعة" 

بالعا�سمة.
منذ  الليبية  العا�سمة  وت�سهد 
مواجهات  اجلاري،  اأفريل   4
"الوفاق"،  حكومة  قوات  بني 
اأطلقت  التي  حفرت  وقوات 
لل�سيطرة  ع�سكرية  عملية 
باتت  لكنها  طرابل�س،  على 
اأيام  بعد  التقدم  عن  عاجزة 
ت�سدي  جراء  انطالقها،  من 
وتعاين  لها  احلكومية  القوات 
على  �رشاعا   ،2011 منذ  ليبيا، 
ال�رشعية وال�سلطة، يرتكز حاليا 
املعرتف  الوفاق  حكومة  بني 
من  املدعوم  وحفرت  دولًيا،  بها 
املنعقد مبدينة  النواب  جمل�س 

طربق.
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اخلا�س  الأمريكي  املبعوث  قال 
اإن  غرينبالت  جي�سون  للمنطقة 
عن  تك�سف  لن  الأمريكية  الإدارة 
تفا�سيل خطة الت�سوية امل�سماة بـ 

’�سفقة القرن’ م�سبقا.
:"جرياد  غرينالت  واأ�ساف 
)كو�سنري(، �سفري الوليات املتحدة 
يف "اإ�رشائيل" وانا نقدر الهتمام 
العامني  خالل  لل�سالم  بجهودنا 
ك�سف  ننوي  ل  لكننا  املا�سيني، 
موعدها.  قبل  اخلطة  تفا�سيل 
انه  نعتقد  عملنا بجد ل�سياغة ما 
للتحقيق  وقابل  وواقعي،  عادل 
الأطراف  فقط  خطة.  �سمن 
ال�رشاع.  حل  على  قادرة  نف�سها 
ميكنها  خطتنا  ان  نوؤمن  نحن 
ذلك"،  حتقيق  على  م�ساعدتهم 

على حد تعبريه.
�سابق  بوقت  الأبي�س  البيت  ونفى 
اليوم ما ن�رشته �سحيفة "وا�سنطن 
"�سفقة  حول  الثنني،  بو�ست"، 
تقريرها  يف  جاء  والتي  القرن"، 
دولة  قيام  ت�سمل  ل  اخلطة  اأن 

فل�سطينية م�ستقلة.

ووفًقا ملا جاء يف تقرير "وا�سنطن 
القرن"  "�سفقة  فاإن   ، بو�ست" 
 – "الإ�رشائيلي"  ال�رشاع  حلل 
عملية  طرق  �ست�سمل  الفل�سطيني 
اإل  الفل�سطينيني"،  حياة  لتح�سني 
اأنها ل ت�سمل دولة فل�سطينية ذات 
"وا�سنطن  وذكرت  كاملة  �سيادة 
بو�ست" اأن البيت الأبي�س يخطط 
لعر�س اخلطة يف ربيع هذا العام، 
اأو على اأق�سى تقدير يف ال�سيف. 
ومع ذلك، اأكد م�سدر يف وا�سنطن 
اأن الإدارة "ل تزال تدر�س جمموعة 
من الحتمالت"وح�سب ال�سحيفة، 
العرب  امل�سوؤولني  كبار  قال  فقد 
الذين �سمعوا عن تفا�سيل اخلطة 
فر�س  على  تركز  املبادرة  اإن 
للفل�سطينيني  ومنح  اقت�سادية 
على  الإ�رشائيلية  بال�سيطرة  وتعد 
وبح�سب  عليها  املتنازع  املناطق 
واآخرون  كو�سنري  ربط  ورد  ما 
العربي  بالعرتاف  الت�سوية  خطة 
ال�سلطة  و�ستتمتع  بـ’اإ�رشائيل’، 
الفل�سطينية بنوع من احلكم الذاتي 

بدلً من دولة ذات �سيادة.

ت�ضريح اأمريكي ر�ضمي مثري 
حول "�ضفقة القرن"

الأمريكي،  الكونغر�س  قالت ع�سو يف 
الوليات  على  ينبغي  اأنه  تعتقد  اإنها 
قطع  درا�سة  الأمريكية  املتحدة 
والقت�سادية  الع�سكرية  امل�ساعدات 
عن "اإ�رشائيل"؛ ما ت�سبب لها بانتقادها 
من الدميقراطيني اليهود جاء ذلك وفق 
ت�رشيحات النائب األك�سندريا اأوكا�سيو 
يف  ع�سو  اأ�سغر  تعد  التي  كورتيز، 
النواب الأمريكي، الأحد املا�سي، يف 
اخلا�س   "Skullduggery" برنامج 

."Yahoo"بـ
ميكن  �سيء  اأنه  "اأعتقد  وقالت: 
مناق�سته"، م�سيفة اأن الفكرة يجب اأن 
وا�ستمرت  مطروحة  "بالتاأكيد"  تكون 
الوزراء  رئي�س  و�سف  يف  كورتيز 
اأنه  نتنياهو  بنيامني  الإ�رشائيلي 
اأعقاب  "�سخ�سية �سبيهة برتامب" يف 
امل�ستوطنات  ل�سم  املعلنة  خططه 

الغربية  ال�سفة  يف  "الإ�رشائيلية" 
ر�سميا.

هو  حًقا  نراه  ما  اأن  "اأعتقد  وقالت: 
اأنحاء  جميع  يف  ال�ستبداد  �سعود 
اليهودي  املجل�س  العامل"واأ�سدر 
اأم�س  بيانا،  الأمريكي  الدميقراطي 
و�سبق  بتعليقاتها  يندد  الثنني، 
اأجرته  راأي  ا�ستطالع  ك�سف  اأن 
الربيطانية  "الإيكونومي�ست"  جملة 
ال�سارع  يف  "اإ�رشائيل"  دعم  تراجع 
موؤيدي  بني  �سيما  ل  الأمريكي، 
والليرباليني  الدميقراطي  احلزب 
التاميز  ميدان  وكان  والن�ساء  وال�سبان 
الأر�س،  يوم  يف  �سهد  نيويورك  يف 
"نيويورك  مظاهرة بتنظيم من حركة 
من اأجل فل�سطني"، بدعم من العديد 
وطائفة  املدنية  املنظمات  من 

احل�سيدمي اليهودية.

ع�ضو بالكونغر�س تطالب بوقف 
امل�ضاعدات الأمريكية عن "اإ�ضرائيل"
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مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

�أهمية  تربز  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
�لتقرير �ملن�س�ر من قبل م�ؤ�س�سة 
�لعام  خالل  �لأمريكية  »ر�ند« 
دي�ن  »�سينثيا  من:  لكٍلّ  �جلاري، 
ج�ن�ست�ن«  و«باتريك  �س��رز« 
مب�ؤ�س�سة  �لباحثني  كبار  )من 
مانهامي«  و«ديفيد  ر�ند(، 
)�لباحث �مل�ستقل(، وه� �لتقرير 
�لإرهابي  »�ل�ستخد�م  �ملعن�ن: 
�لع��ئق  �لفرت��سية  للعمالت 
و�لتهديد�ت  و�لتنظيمية  �لفنية 
بعدم  و�لذي جادل  �مل�ستقبلية«، 
�لت��فق بني �لعمالت �لفرت��سية 
ومتطلبات  جانب،  من 
و�حتياجات �لتنظيمات �لإرهابية 
�ساأن  ومن  �آخر.  منها من جانب 
ظه�ر  حالة  يف  يتغري  �أن  ذلك 
و��سعة  �آمنة  �فرت��سية  عملة 
�لنطاق. وه� ما يتطلب -بدوره- 
�لقان�نية  �لأجهزة  بني  �لتن�سيق 
دون  للحيل�لة  و�ل�ستخبار�ت، 
�لإرهابية  �لتنظيمات  ت�ظيف 

لتلك �لعمالت.

جهود فاعلة

�لإرهابية  �لهجمات  ترتبط 
�لتنظيمات  مب��رد  ع�س�ًيّا 
مت�يلها.  وم�سادر  �لإرهابية 
نطاق  �ت�سع  ت��فرت  وكلما 
وحدتها  وحجمها  �لهجمات 
فعالية  وتز�يدت  جانب،  من 
من  و�لتدريب  �لتجنيد  عمليات 
تلك  قدرة  وتنامت  �آخر،  جانب 
�لتنظيمات على حتمل �ملخاطر 
مبا يف ذلك �لهجمات �لكربى من 

جانب ثالث.
�لق�ل  ميكن  �لإطار،  هذ�  ويف 
معدلت  يف  �لن�سبي  �لنق�ص  �إن 
�لهجمات �لإرهابية خالل �لفرتة 
�إىل  منه  جانب  يع�د يف  �لأخرية 
مت�يل  على  �ملفرو�سة  �لقي�د 
�لإرهاب، خا�سة مع �رتفاع تكلفة 

تنفيذ �لهجمات �لإرهابية.
ويُ�سري �لتقرير �إىل �أنه منذ �أحد�ث 
�سبتمرب 2001  �حلادي ع�رش من 
للحيل�لة  �لدولية  تعددت �جله�د 
�إىل  �ل�رقية  �لعمالت  تدفق  دون 
�لتنظيمات �لإرهابية، �إل �أن جناح 
مت�يل  مكافحة  ��سرت�تيجيات 
من  �ملخاوف  �أثارت  �لإرهاب 
�لتنظيمات  تلك  ��ستخد�م  تز�يد 
وتُعد  �لفرت��سية.  للعمالت 

�لعمالت،  تلك  �أ�سهر  �لبتك�ين 
�لذي  ت�سني  �لبل�ك  وتعتمد على 
تتم �إد�رته ب���سطة �سبكة م�زعة 
يتعقب  نح�  على  �لإنرتنت  على 
ب�سجل  ويحتفظ  �ملعامالت، 
ويتم  منها.  �لآمنة  للمعامالت 
ب���سطة  بها  �مل�ساركني  تعريف 
�لأرقام  من  فريدة  �سل�سلة 
معل�مات  �أي  دون  �لع�س��ئية 

�سخ�سية.
وبجانب �لبتك�ين، ظهرت عمالت 
�فرت��سية جديدة ذ�ت خ�سائ�ص 
متباينة مثل )Zcash(، �لتي قد 
تت��فق مع �حتياجات �لإرهابيني 
�مل�رشوعة،  غري  و�أن�سطتهم 
خا�سة مع تز�يد معدلت �لأمان 
��ستخد�مها،  عند  و�خل�س��سية 
�لأجهزة  قدرة  من  يق��ص  مما 
�ملعامالت  تتبع  على  �لأمنية 

�ملالية غري �مل�رشوعة.
مكافحة مت�يل  �إطار جه�د  ويف 
�حتمالت  وتز�يد  �لإرهاب، 
�لفرت��سية  �لعمالت  ��ستخد�م 
�ل�سيا�سة  �سانع�  وجه  م�ستقباًل، 
�ملحتمل  بال�ستخد�م  �لهتمام 
لتلك �لعمالت من قبل �لتنظيمات 
�لإرهابية، مبا يف ذلك �لبيتك�ين. 
تقدمي  مت   ،2018 جانفي  ففي 
�لك�جنر�ص  يف  قان�ن  م�رشوع 
ملطالبة وز�رة �خلز�نة �لأمريكية 
لال�ستخد�م  �لأول�ية  باإعطاء 
للتكن�ل�جيا  �مل�رشوع  غري 
ذلك  يف  مبا  �جلديدة،  �ملالية 
لفهم  �لفرت��سية  �لعمالت 
لها،  �لإرهاب  ت�ظيف  �إمكانات 
حتديد  خيار�ت  ذلك:  يف  مبا 
و�لقدر�ت  �ل�ستخد�م،  وتتبع 
للجماعات  �لتكن�ل�جية 
�لإرهابية، و�آفاق ��ستخد�مها يف 

�مل�ستقبل.

التمويل ومراحله

��ستخد�م  كيفية  حتليل  ُقبيل 
من  �لفرت��سية  �لعمالت 
�لإرهابية،  �لتنظيمات  جانب 
على  �ل�س�ء  �لتقرير  �سلط 
مت�يل  على  �ملفرو�سة  �لقي�د 
مر�حله  عرب  �لتنظيمات  تلك 
�ل�ستالم،  يف:  �ملتمثلة  �لثالث 
له،  ووفًقا  و�لإنفاق.  و�لإد�رة، 
و�لتربعات  �لدولة،  رعاية  تعد 
�خلريية �أو �ل�سخ�سية، و�لأن�سطة 
�لقان�نية )�لعمل باأجر، و�لأعمال 
و�لقرو�ص  �مل�رشوعة،  �لتجارية 
�لقان�نية  وغري  �ل�سخ�سية(، 
وعمليات  باملخدر�ت،  )�لجتار 

و�لبتز�ز،  و�لحتيال،  �لتهريب، 
مت�يل  م�سادر  �أكرث  و�جلرمية(؛ 
تز�يد  ومع  �سي�ًعا.  �لإرهاب 
�ل�ستخبار�ت  �أجهزة  فعالية 
�لتنظيمات  قدرة  تق�ي�ص  يف 
�لأم��ل،  جمع  على  �لإرهابية 
تبحث تلك �لتنظيمات عن طرق 

بديلة للتم�يل وجمع �لتربعات.
�لتقرير  يُ�سري  �ل�سدد،  هذ�  ويف 
�إىل �أن �لتنظيمات �لإرهابية تلجاأ 
�إىل عمليات غ�سيل �لأم��ل لإد�رة 
�ل�سيطرة،  وو�سعه حتت  مت�يلها 
على  �لعتماد  حالة  يف  خا�سة 
تطبيق  ومع  �خلارجي.  �لتم�يل 
�لدول �إجر�ء�ت �سارمة ملكافحة 
 11 �أحد�ث  منذ  �لأم��ل  غ�سيل 
�لتنظيمات  قدرة  قلت  �سبتمرب، 
على  �لعتماد  على  �لإرهابية 
�لر�سمية،  �مل�رشفية  �خلدمات 
�لأم��ل،  حت�يل  خدمات  خا�سة 
�أن  ميكن  و��سعة،  فئة  وهي 
�لرقمية،  �لتح�يالت  ت�سمل: 
�مل�سبق،  �لدفع  و�أدو�ت 
�لهاتف  ب���سطة  �لدفع  و�أنظمة 
�لتنظيمات  وتنفق  �ملحم�ل. 
جتمعها  �لتي  �لأم��ل  �لإرهابية 
و�خلدمات  �لرو�تب،  على: 
�لجتماعية، و�لتجنيد و�لتدريب، 

و�لدعاية، و�لت�ظيف. 
�إنفاق  �سع�بات  تز�يد  مع  ولكن 
�لأم��ل �لتي جتمعها �لتنظيمات 
�حتمالت  تتز�يد  �لإرهابية، 
�لفرت��سية  �لعمالت  ��ستخد�م 
على �لرغم من مع�قات ��ستبد�ل 
�ل�رقية،  بالعمالت  �لبيتك�ين 
تتمركز  �لتي  �لدول  وحتديًد� يف 

بها �لتنظيمات �لإرهابية.

مناذج بارزة

�أبرز  على  �ل�س�ء  �لتقرير  �سلط 
لدر��سة  �لإرهابية  �لتنظيمات 
للعمالت  �حتياجها  مدى 
ذلك  ومقارنة  �لفرت��سية، 
�لفرت��سية  �لعمالت  بخ�سائ�ص 
تعتمد  باأنها ل  ليجادل  �ملتاحة، 
�إل  عليها؛  �لر�هن  �ل�قت  يف 
يف  يتغري  �أن  �ساأنه  من  ذلك  �أن 
فعالية  تر�جع  مع  �مل�ستقبل، 
للتم�يل  �مل�سادة  �لإجر�ء�ت 

و�لتط�ر�ت �لتكن�ل�جية.
»�لقاعدة«،  تنظيم  �سعيد  فعلى 
�حلادي  �أحد�ث  �أعقاب  ويف 
جنحت  �سبتمرب،  من  ع�رش 
تعقب  يف  �لأمريكية  �حلك�مة 
من:  �لتنظيم  مت�يل  م�سادر 
�خلريية  و�ل�سناديق  �لتربعات، 

و�ل�سدقة،  و�لزكاة،  �لإ�سالمية، 
وغريها. كما وّجهت تهًما جنائية 
�سد من �سارك�� يف مت�يله؛ �إل �أن 
-بطبيعة  ل ميكنها  �جله�د  تلك 
مت�يل  منابع  جتفيف  �حلال- 
تدفق  دون  �حليل�لة  �أو  �لتنظيم 
�لتقليدية.  �مل�سادر  من  �لأم��ل 
�لعمالت  تك�ن  �أن  �ملمكن  ومن 
�لفرت��سية �لآمنة مبثابة و�سيلة 
�ملالية  �لتدفقات  ل�سمان  فعالة 
عن  �لك�سف  وعدم  ناحية،  من 
ه�ية �ملم�لني من ناحية �أخرى.

ويُ�سيف معدو �لتقرير �أن تنظيم 
»د�ع�ص« �عتمد منذ ن�ساأته على 
خالل  من  �لد�خلي  �لتم�يل 
�لتقليدية،  �لع�سكرية  �لأعمال 
و�حل�سار، و�ل�سيطرة على �أ�س��ق 
�لنفط، نظًر� لعزلته �لن�سبية عن 
�لدولية.  �مل�رشفية  �لأنظمة 
�ل�ليات  ��ستهد�ف  مع  ولكن 
�لحتياطيات  خمازن  �ملتحدة 
�إىل  �لتنظيم  يتجه  قد  �لنقدية، 
��ستخد�م بد�ئل للنقد مع تده�ر 
خ�سائره  بجانب  �ملايل  و�سعه 

�لع�سكرية.

خ�سائ�ض العمالت 
الفرتا�سية

متتاز �لعمالت �لفرت��سية بعدد 
ميكن  �لتي  �خل�سائ�ص،  من 

�إجمالها على �لنح� �لتايل:
م�ستخدميها:  �إخفاء ه�ية  �أوًل- 
وحماية  �إخفاء  على  �لقدرة  �أي 
وميكن  �مل�ستخدم،  ه�ية 
من  �لتخفيف  للم�ستخدمني 
-�لتي  �لتقنية  �لتهديد�ت  بع�ص 
عن  �لك�سف  عليها  يرتتب  قد 
��ستخد�م  خالل  من  ه�يتهم- 
بع�ص  يف  �ملدجمة  �لتقنيات 
�أو  �جلديدة،  �لبتك�ين  تطبيقات 

.IP عن طريق ت�س�ي�ص عناوين
وه�  �ل�ستخد�م:  �سه�لة  ثانًيا- 
�لإرهابية  �لتنظيمات  مُيّكن  ما 
ب�سه�لة؛  ��ستخد�مها  من 
على  يقت�رش  ل  فا�ستخد�مها 
وتُ�سري  فح�سب.  �ملتخ�س�سني 
�لجتاهات �لعامة �إىل �أن �لتط�ر 
�مل�ستخدمني  من  لكٍلّ  �لتقني 

و�جلمه�ر �آخذ يف �لزدياد.
�لعمالت  تُعاين  �لأمان:  ثالًثا- 
نقاط  من  عدد  من  �لفرت��سية 
قد  �لتي  �ملحتملة،  �ل�سعف 
ت�سفر عن �خرت�ق �لتعامالت بها؛ 
ففي عام 2011 -ويف وقت مبكر 
من تاريخ �لعمالت �لفرت��سية- 
قبل  من  �لبتك�ين  �رشقة  متت 

�لكمبي�تر.  فريو�سات  بع�ص 
تلك  تر�جع  �ملت�قع  من  ولكن 
�إل  �ل�قت،  مبرور  �ملخاوف 
بال�رشورة  ت�ساحبه  ل  ذلك  �أن 
يف  �لإرهابية  �لتنظيمات  ثقة 
ظل  يف  خا�سًة  ��ستخد�مها، 
بالدول  �رتباًطا جذرًيّا  �رتباطها 

�لغربية.
�أجهزة  تنت�رش  �لقب�ل: مل  ر�بًعا- 
�ل�رش�ف �لآيل للبتك�ين يف �لعديد 
ح�ل  �جلغر�فية  �ملناطق  من 
�لعامل على �لنح� �ملطل�ب؛ غري 
�نت�سار  تز�يد  يت�قع  �لتقرير  �أن 
و��ستخد�م  بل  �لأجهزة،  تلك 
قبل  من  م�ستقباًل  �لعمالت  تلك 
على  و�لإرهابيني  �مل�ستهلكني 

حد �س��ء.
ترت�جع  �مل�سد�قية:  خام�ًسا- 
�لفرت��سية  �لعمالت  م�سد�قية 
وعدم  حد�ثتها،  بفعل  ن�سبًيّا 
�أ�سعار  وتذبذب  ��ستقر�رها، 
�لأ�سباب،  ولتلك  �رشفها. 
با�ستمر�رية  �جلزم  ميكن  ل 

�لعمالت �لفرت��سية �جلديدة. 
�ساد�ًسا- حجم �ملعامالت: ي�ؤدي 
�إىل  �ملعامالت  حجم  �نخفا�ص 
�رتفاع تكلفة نقل �ملبالغ �لكبرية. 
�ملعامالت  ت�ؤثر  �ملقابل،  ويف 
�لكبرية يف �ل�سعر. وبالإ�سافة �إىل 
ذلك، ل ميكن �إخفاء �ملعامالت 
�لفردية عالية �لقيمة. وبالتايل، 
حجم  يف  �ملفاجئ  فالرتفاع 
�ملعامالت من �ساأنه �أن يجذب 

�لنتباه.
�خل�سائ�ص  من  �لرغم  وعلى 
�لتنظيمات  تتخ�ف  �ل�سابقة، 
�لدول  قدرة  من  �لإرهابية 
�لكربى ذ�ت �لتقنيات �ملتط�رة 
�سعف  م��طن  �كت�ساف  على 
�أنظمة �لعمالت �لفرت��سية، بل 
و��ستغاللها و�عرت��ص مبادلتها 
�لعمالت  تتعر�ص  كما  �ملالية، 
�لهجمات  لعدد من  �لفرت��سية 
�لهجمات  مثل:  �ملتط�رة، 
�سل�سلة  وهجمات  �لنظامية، 
وهجمات  �لربجمية،  �لت�ريد 
كذلك  تتعر�ص  وقد  �لت�سفري، 
�خرت�ق  خالل  من  لل�رشقة 
لل��س�ل  �مل�ستخدمني،  �أجهزة 
�إىل مفاتيح �لت�سفري لنقل �لعملة 

�إىل ح�سابات مغايرة. 

اجلدوى امل�ستقبلية

�جلزم  ب�سع�بة  �لتقرير  يجادل 
�لفرت��سية  �لعمالت  بف�ؤ�ئد 
تلك  تط�ر  مع  م�ستقباًل 

�لعمالت من ناحية، و�لتكتيكات 
ناحية  �لإرهابية من  و�لأ�ساليب 
�أخرى. ومع ذلك، فاإن �لتط�ر�ت 
�لعمالت  تلك  يف  �حلديثة 
من  ��ستخد�مها  باجتاه  �ستدفع 
�لإرهابية  �لتنظيمات  �أكرث  قبل 
�لدول  ت�ستهدف  و�لتي  تط�ًر�، 

�لغربية بالأ�سا�ص.
�آمنة  م�سفرة  عملٌة  و�إذ� ظهرت 
�له�ية  تخفي  �لنت�سار  و��سعة 
�ملت�قع  فمن  �أف�سل،  ب�سكل 
قبل  من  ��ستخد�مها  تز�يد 
مل  و�إن  �لإرهابية.  �لتنظيمات 
ف�ست�ستخدم  �لعملة،  تلك  تظهر 
�لعمالت  �لتنظيمات  تلك 
�أن  بيد  �حلالية،  �لفرت��سية 
يعتمد  �ل�ستخد�م  هذ�  مدى 
على عدة ع��مل من قبيل: عدم 
�لد�خلي،  و�لقتتال  �ل�ستقر�ر، 
و�أجهزة  �لدويل،  و�لقان�ن 
ونظًر�  وغريها،  �ل�ستخبار�ت، 
�ستتط�ر  �ليقني،  عدم  حلالة 
�لتنظيمات  مت�يل  �آليات 
�لتنب�ؤ  �لإرهابية بطرق ل ميكن 
بها يف �ل�قت �لر�هن، لكن ميكن 
مرور  مع  جزئًيّا  مالحظتها 
�ل�قت. وه� ما يتطلب -بدوره- 
تغيرًي� يف جه�د مكافحة مت�يل 

�لإرهاب.
من  حالة  وج�د  بالذكر  وجدير 
و�لقتتال  �ليقني  عدم  حالت 
�لعمالت  بني  �لد�خلي 
بال�سلب  ي�ؤثر  مما  �لفرت��سية، 
تت�سح  ول  تد�ولها.  فر�ص  على 
�لعمالت  تلك  �إد�رة  كيفية  بعد 
�لتي  �لأزمات  على  للتغلب 
وبدونها،  فيها،  �لثقة  تق��ص 
تهتز ��ستثمار�ت �مل�ستخدمني، 
��ستخد�م  فر�ص  وترت�جع 

�لتنظيمات �لإرهابية لها.
�ملخاوف  تبالغ  وختاًما، 
ت�ظيف  تد�عيات  يف  �حلالية 
من  �لفرت��سية  �لعمالت 
�لإرهابية،  �لتنظيمات  جانب 
تلعب  �أن  �ملحتمل  من  ولكن 
خا�سة  �لتكن�ل�جية  �لتط�ر�ت 
تلك  بتقنيات  تت�سل  �لتي  تلك 
على  كبرًي�  تاأثرًي�  �لعمالت 
�لإرهاب  مكافحة مت�يل  جه�د 
و�س�ف  �لط�يل،  �ملدى  على 
�ملرتقبة  �لتغيري�ت  تفر�ص 
حتديات  �ملالية  �لأ�ساليب  يف 
�لتح�يالت  مقدمتها  يف  ياأتي 
ل  �لتي  �لآمنة  �لدولية  �ملالية 
حتتاج للنظام �ملركزي �حلايل، 
�لقت�سادية  �لأنظمة  وتتجاوز 

و�مل�رشفية للدول.

م�ساهمةاخلمي�ض  18   اأفريل  2019  املوافـق  ل12 �سعبان 1440هـ 8
تهديد م�ستقبلي:

حدود توظيف »العمالت االفرتا�سية« 
يف متويل تنظيمات االإرهاب

ُتركز غالبيُة اجلهود الدولية ملجابهة التنظيمات الإرهابية على 
تعقب م�سادر متويلها، ومنع املعامالت املالية املرتبطة باأٍيّ من 

اأن�سطتها. وقد اأثار جناح تلك ال�سرتاتيجيات يف احلد من و�سول 
الإرهابيني اإىل العمالت الورقية املخاوف من ا�ستخدامهم عمالت 

افرتا�سية مثل البيتكوين لدعم اأن�سطتهم.
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الو�شط:2019/04/18

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ / بختي �شليمان

حم�شر ق�شائي
بدائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة و حماكمه

�شارع عيونة حممد �شرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
طبقا للمادتني 412/4 و 612 من ق ا م ا

بناء على طلب ال�سيد /بوقرة رابح  بوا�سطة املحامية الأ�ستاذة : خمي�ش حدة .
الكائن موطنه )ها( /احلقيقي ب / حي 924 م�سكن امل�سيلة 

الكائن موطنه)ها(املختار ب /مقر مكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله -----------------------------------------
بناء على املواد  404 اإىل 416  و 612 من ق ا م ا ٬ و بناء على احلكم  ال�سادر عن حمكمة  تيبازة )ق�سم اجلنح(  بتاريخ : 2018/01/21 رقم اجلدول : 
2018/02047 رقم الفهر�ش : 2018/00123 و املمهور بال�سيغة التنفيذية املوؤرخة يف : 2018/04/10  حتت رقم : 2018/44 مرفقا بالأمر ال�ستعجايل ال�سادر 
عن حمكمة تيبازة )الق�سم ال�ستعجايل ( بتاريخ : 2018/08/06 رقم اجلدول : 18/01084 رقم الفهر�ش : 18/01209 و املمهور بال�سيغة التنفيذية املوؤرخة 

يف : 2018/10/14 حتت رقم الت�سليم : 2018/403.
 42 003 701 064 RR  بناء على اإر�سال حما�رض )تبليغ ال�سند التنفيذ+ تكليف بالوفاء+ تبليغ التكليف بالوفاء( عن طريق الربيد بر�سالة م�سمنة حتت رقم
٬بناء على تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة الخت�سا�ش )تيبازة( بتاريخ : 2019/01/30 ٬بناء على حم�رض تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق ببلدية 
املطلوب )تيبازة( بتاريخ : 2019/01/31 ٬و بناء على اأمر بن�رض التبليغ  يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد : براهمي نور الدين رئي�ش حمكمة تيبازة 

بتاريخ : 2019/03/17 حتت رقم الرتتيب : 19/00284.
اأول/نبلغ ال�سيد/ حديد حممد  ، وكيال خا�سا اأثناء التنفيذ على ال�سيد / حديد عمر ، الكائن موطنه : دوار حديد ولية تيبازة بال�سند التنفيذي املذكور 

اأعاله . 
ثانيا/نكلف ال�سيد / حديد حممد  ، وكيال خا�سا اأثناء التنفيذ على ال�سيد / حديد عمر ، الكائن موطنه : دوار حديد ولية تيبازة ٬ و نلزمه بالوفاء باأن يدفع 

للطالب بوا�سطتنا و بني اأيدينا املبلغ املحكوم به و املقدر ب : 500000٬00دج ( خم�سمائة األف دينار جزائري ٬ بالإ�سافة اإىل م�ساريف التنفيذ و الر�سوم 
ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 يوما( للوفاء اإبتداء من تاريخ الن�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
املح�شر الق�شائي 

الو�شط:2019/04/18

الو�شط:2019/04/18

الو�شط:2019/04/18

الو�شط:2019/04/18

اعالن عن بيع �شقة باملزاد العلني
ليوم 12/05/2019

 14 ال�ساعة  علة  يوم 2019/05/12  العلني  باملزاد  �سقة  بيع  �سيتم 
بحي  �سقة  العقارية  البيوع  قاعة   / بومردا�ش  زوال مبقر حمكمة 
الطابق  م2   79٬90 م�ساحته   02 رقم  ج   22 عمارة  م�سكن   392
الأر�سي بلدية بومردا�ش بالقطعة رقم 12 و 1000/33 عن الأجزاء 
الدولة  اأمالك  مفت�سية  للتق�سيم  الو�سفي  البيان  ح�سب  امل�سرتكة 
بالثنية يف 1996/03/08 و امل�سهر باملحافظة العقارية لبومردا�ش 
يف 1996/08/02 حجم 10 رقم 67 لفائدة ال�سيدة : براهيمي امال 
وكيال عنها ال�سيد خلفان يو�سف بن �سامل / ال�ساكن : حي ذراع الربج 
البويرة / �سد : 01-جحدو زهية وارثة من اختها املرحومة جحدو 
فاطمة و اأمها قراوي فطيمة /ال�ساكنة : حي عدل ADL العمارة 
31 الطابق 03 ال�سقة رقم 12 تيجالبني 02- ورثة املرحومة جحدو 
زهرة وارثة من اختها املرحومة جحدو فاطمة و اأمها املرحومة 
قراوي فطيمة و هم زوجها خار�سي ح�سان / 03- اأبنائها الثالث 
خار�سي حممد منري ، خار�سي �سليم ، خار�سي هاين / ال�ساكنني بحي 
حممد بن بقاق عمارة B2 رقم 71 �سطيف وذلك مبوجب الن�سخة 
التنفيذية حلكم حمكمة بومردا�ش / عقاري يف 2017/04/16 رقم 
17/01543 ب�سعر افتتاحي للعقار مببلغ : 5٬692٬875٬00 دج لأي 
معلومة �سحب قائمة �رضوط البيع من مكتب املح�رض دعيب�ش عبد 

الرحمان / حي ابن خلدون ع 85 اأ بومردا�ش .

الو�شط:2019/04/18

مكتب التوثيق الأ�شتاذة كعبا�س اأمال

اجلزائر ولية   ، املرادية   ، القادر  عبد  �شارع   49

»برومو�سينغ  امل�سماة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �رضكة  تاأ�سي�ش 
اأندو�سرتي فور اأكواكولتري«

مبوجب عقد تلقاه مكتبنا يف تاريخ 2019/04/17 ، مت تاأ�سي�ش 
�رضكة ذات م�سوؤولية حمدودة حتمل املوا�سفات التالية 

الت�سمية : �ش.ذ.م.م برومو�سينغ اأندو�سرتي فور اأكواكولتري، 
املقر الجتماعي كائن بولية اجلزائر بلدية القبة حي باق 
عمارة ك راأ�ش املال الجتماعي مائة األف دينار جزائري 

100٬000٬00 دج ، املو�سوع الجتماعي :203-101 موؤ�س�سة 
ال�سيد البحري ، 205 -101 موؤ�س�سة تربية املائيات ،مدة 

�ش.ذ.م.م : 99 �سنة 
اأيت  ال�سيد  ال�سيد ميلودي عبد اجلليل م�سري و  امل�سري : عني 
دري�ش مالك م�ساعد م�سري ملدة غري حمدودة .عني ال�سيد اأيت 
دري�ش حكيم كمحافظ ح�سابات لل�رضكة و الذي ر�سي باملهمة 

امل�سندة اليه.
مت الإيداع القانوين لدى املركز الوطني لل�سجل التجاري لولية 

اجلزائر بتاريخ : .....................حتت رقم ..............

الو�شط:2019/04/18

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجللفة                                                          اجللفة يف : 16 اأفريل 2019

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 
م�شلحة التنظيم العام

مكتب النتخابات و اجلمعيات 
رقم :17 /م ت �س ع/م ت ع / م ج اأ 2019

و�شل اإ�شهاري لتاأ�شي�س جمعية

طبقا لأحكام املادة 08  من القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 12 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت تاأ�سي�ش 

اجلمعية امل�سماة : اجلمعية الولئية ال�سفري لل�سياحة و الأ�سفار 
باجللفة

الكائن مقرها : حي بربيح بناية 1843 اجللفة 
طابعها : �سياحي

جمال ن�ساطها : ولئي
برئا�سة ال�سيد )ة( : خذيري حممد 

املولود)ة( بتاريخ : 1992/11/25 باجللفة 
ال�ساكن )ة( : حي 05 جويلية تعاونية الب�ساتني 01/1572 اجللفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ / بختي �شليمان

حم�شر ق�شائي
بدائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة و حماكمه

�شارع عيونة حممد �شرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�شر ن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي لإعذار 
طبقا للمادة 412/4 من ق ا م ا

بناء على طلب املحامي  الأ�ستاذ / حمودة زين الدين – يف حق : بنك التنمية املحلية بنك وكالة تيبازة رمز 120 
الكائن مكتبه : �سارع فل�سطني حي بيما عمارة ب رقم 16 – البليدة 

بناء على املواد  404 اإىل 416  من ق ا م ا ٬ و بناء على اأخر اإعذار بدفع مبلغ الدين حمرر و موقع من طرف الأ�ستاذ بتاريخ : 2019/01/22.
بناء على اإر�سال حم�رض تبليغ الإعذار عن طريق الربيد بر�سالة م�سمنة بتاريخ : 2019/02/19حتت رقم 

 RR 927 703 003 42  ٬بناء على حم�رض تبليغ اإعذار عن طريق التعليق مبحكمة الخت�سا�ش )تيبازة( بتاريخ :2019/03/05 ،بناء على حم�رض تبليغ اإعذار 
عن طريق التعليق ببلدية املعني )تيبازة ( بتاريخ : 2018/11/22 ٬و بناء على اأمر بن�رض عقد تبليغ ر�سمي   بجريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد : براهيمي 

نور الدين  رئي�ش حمكمة تيبازة بتاريخ : 2019/03/20 حتت رقم : 18/00298 ----------------------------------------
نبلغ ال�سيد/ �رضحان حممد يا�سني   ، ال�ساكن/ �سارع البلدية رقم 16  – ولية تيبازة ، بالإعذار املذكور اأعاله املت�سمن : �سيدي ،  با�سم موكلي بنك التنمية 

املحلية بنك وكالة تيبازة رمز 120 ،اأن اأتقدم اإليكم و اأنذركم لأخر مرة  قبل املتابعة الق�سائية مبايلي : 
اإبرام اتفاقية قر�ش بينكم و بني موكلي بنك التنمية املحلية وكالة تيبازة رمز 120 ، و هذا من اأجل متويل موؤ�س�سة  حيث اأنه و بتاريخ 2009/12/02 مت 

اأ�سغال الكهرباء .
حيث اأن مبلغ القر�ش املايل املمنوح لكم قدر ب 1٬420٬000٬00 دج على اأن يتم ت�سديد مبلغ ملدة 05 �سنوات على اأ�سا�ش فائدة �سنوية قدرها : 3٬375 

. %
حيث اأنكم قد توقفتم عن الدفع و مل ت�سددوا الدين املرتتب يف ذمتكم و املقدر اإىل غاية 2018/01/08 مببلغ : 4٬255٬377٬65 دج .

و عليه فاإننا مندكم مهلة 15 يوم من تاريخ ت�سلمك لهذا الإعذار من اأجل ت�سديد هذا القر�ش يف حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار فاإننا �سوف ن�سطر ل 
تخاد كافة الإجراءات القانونية الواجب اإتباعها من اأجل حت�سيل مبلغ الدين و التعوي�سات املحتملة ، و هذا حتى لو ا�ستدعى الأمر حجز منقولتكم و 

عقاراتكم جلرب ال�رضر احلا�سل 
املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ /عودة عبد العزيز 

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة برج منايل 
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء بومردا�س 

الكائن مقر مكتبه ب�شارع مداوي علي 
برج منايل ولية بومردا�س 

الهاتف : 024.88.72.12
ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع باملزاد العلني

عن طريق جريدة يومية وطنية
املادة 748 من ق ا م ا

تنفيذا للقرار ال�سادر عم جمل�ش ق�ساء بومردا�ش الغرفة العقارية بتاريخ 2018/12/05 رقم الق�سية 18/02486 رقم الفهر�ش 18/03407 
التنفيذية املوؤيد و املعدل للحكم ال�سادر عن حمكمة برج منايل الق�سم العقاري بتاريخ 2017/02/08  رقم اجلدول  و املمهور بال�سيغة 

16/03528 رقم الفهر�ش 17/00793 يف الق�سية املطروحة بني ورثة اأبكم حو�سني 
نعلن باأنه مت اإيداع قائمة �رضوط البيع لدى حمكمة برج منايل بتاريخ 2019/04/07  و املتعلق ببيع عقار م�ساع يتمثل يف قطعة اأر�سية تقع 
ب�سارع زيان الونا�ش ببلدية برج منايل ولية بومردا�ش و هي جزء من احل�سة رقم 77 من خمطط التخ�سي�ش لالماكن املقدرة م�ساحتها 

ب : 168،33 م2 
هذه القطعة الأر�سية حمدودة كمايلي : 

�سمال : ملكية خا�سة ) ملكية بادي�ش(                                             جنوبا : �سارع زيان الونا�ش 
�رضقا : ملكية خا�سة ) ملكية ح�سيان (                                           غربا : ملكية خا�سة ) ملكية بادي�ش(

و قد حدد ال�سعر الإفتتاحي للعقار ب  8٬416٬500،00 دج ) ثمانية ماليني و اأربعمائة و �ستة ع�رض األف و خم�سمائة دينار جزائري ( ، و ذلك 
بناء على خربة اخلبري تون�سي يو�سف خبري عقاري رقم 19/447 املودعة باأمانة كتابة �سبط حمكمة برج منايل بتاريخ 2019/02/28 .

اأيام على الأقل قبل جل�سة العرتا�سات املحددة يوم 2019/05/15 على  تقدم العرتا�سات بعري�سة اإىل رئي�ش حمكمة برج منايل بثالثة 
باأمانة �سبط  اأو  العزيز  ، و لكل ال�ستعالمات الت�سال مبكتب الأ�ستاذ عودة عبد  ال�ساعة احلادية ع�رض �سباحا مبقر حمكمة برج منايل 

حمكمة برج منايل  

و لهذه الأ�شباب

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون ال�رضة : علنيا ، ح�سوريا ، يف اأول درجة
يف �سكل : قبول الدعوى

يف املو�سوع : امل�سادقة على تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري حمند الطيب بن عثمان 
بالنتيجة  و   ،  1346/17 رقم  حتت   2017-12-24 بتاريخ  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  املودع 
احلكم باحلجر على املدعى عليها " جرعون الطاو�ش " ابنة عا�سور و جرعون ميينة املولودة 
بتاريخ 23-08-1932 بتوجة ، و تعيني ابنتها "ك�سيلي �سعدية " مقدما عليها لرعايتها و اإدارة 
�سوؤونها ، مع اإلزام املتدخلني يف اخل�سام بن�رض منطوق هذا احلكم باإحدى اجلرائد اليومية 

ال�سادرة باللغة العربية .
- اأمر �سابط احلالة املدنية لبلدية توجة بت�سجيل افتتاح التقدمي على هام�ش �سهادة ميالد 

املحجور عليها و ب�سجالت احلالة املدنية املعدة لذلك ب�سعي من النيابة العامة .
مع حتميل املتدخلني يف اخل�سام امل�ساريف الق�سائية بالت�سامن.

اأف�سح به باجلل�سة العلنية املنعقدة باملكان و التاريخ املذكورين  - بذا �سدر هذا احلكم و 
اأعاله و قعناه نحن الرئي�ش و اأمني ال�سبط .

ANEP N°:  1916009141 الو�شط:2019/04/18



عبد النا�صر فروانة
ع�صو املجل�س الوطني 

الفل�صطيني

يف  وحقوقي  �إن�ساين  كل  الحظ  لقد 
�لدنيا باأن كيان �الحتالل، ال يويل �أي 
�هتمام لكر�مة �الإن�سان �لفل�سطيني، 
و��سحة،  �لع�سكرية  �الأو�مر  وبدت 
مبالحقة كل من يُعتقد �أنه ي�سكل، �أو 
�الأمن  على  خطر�ً  يُ�سكل،  �أن  ميكن 
�لقاعدة  لهذه  ووفقاً  �الإ�رس�ئيلي. 
�لفل�سطينيني  جميع  ت�سنيف  مت 
�ملهددين  �أ�سد  )من  باعتبارهم 
�إ�رس�ئيل(. وعليه فقد و�سعت  الأمن 
�لفل�سطينيني  كل  �الحتالل  �سلطات 
يف قف�ص �التهام، ��ستناد�ً العتقادها 
باأن �سمان �أمنها و��ستمر�ر وجودها 
�لق�ساء على �الآخر،  يتطلب �رسورة 
بكل و�سيلة ممكنة. فكانت �العتقاالت 
و�حدة من تلك �لو�سائل �لتي �سّكلت 
و�أد�ة  للفل�سطينيني،  جماعياً  عقاباً 
منهم،  و�النتقام  وترهيبهم  لقمعهم 
حمتو�هم  من  �إفر�غهم  بهدف 
و�لن�سايل  و�ل�سيا�سي  �لوطني 
ونف�سياً-  معنوياً  وقتلهم  و�لثقايف، 
�ل�سجن  د�خل  ج�سدياً  �أمكن  و�إن 
تبقى  �أمر��ساً خطرية  توريثهم  �أو   -
من  خروجهم  بعد  ما  �إىل  تالزمهم 
على  عالة  �إىل  ليتحولو�  �ل�سجن، 
�أهلهم. ومع �لوقت باتت �العتقاالت 
و�أ�سحت  يومياً،  و�سلوكاً  ظاهرة 
�سيطرة  منهجية  من  �أ�سا�سياً  جزء�ً 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  على  �الحتالل 
و�لو�سيلة �الأكرث قمعاً وقهر�ً وخر�باً 

للمجتمع �لفل�سطيني.
و�سملت �العتقاالت �لكل �لفل�سطيني، 
وطالت كافة فئات و�رس�ئح �ملجتمع، 
ذكور�ً و�إناثاً، �أطفاالً ورجاالً، �سغار�ً 
 ،1948 عام  �لنكبة  ومنذ  و�سيوخاً. 
�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي 
مليون،  نحو  فقط  �لفل�سطينيني  من 
�لن�ساء،  من  منهم  �ألفاً  ع�رس  �ستة 
�إ�سافة �إىل ع�رس�ت �ألوف �أخرى من 
�لعام.  �الإح�ساء  هو  هذ�  �الأطفال. 
�إح�ساًء الآخر  �أن نقدم  �أردنا  �إذ�  �أما 
�العتقاالت، فيمكن �أن نبد�أ من بدء 
�لبياين  �خلط  �إن  �إذ  �جلاري،  �لعقد 
مت�ساعد  ب�سكل  �سار  لالعتقاالت 

�ملا�سية،  �لقليلة  �ل�سنو�ت  خالل 
عامي  بني  �لفرتة  يف  �ُسجل  وقد 
2011 -2018 �كرث من 40 �لف حالة 
�ملحافظات  كافة  طالت  �عتقال 
نحو  �إىل  باالإ�سافة  �لفل�سطينية، 
�لعام  1600 حالة �عتقال منذ بد�ية 

�جلاري.
كافة �لوقائع و�ملعطيات تقود للتاأكيد 
�العتقاالت  من�سوب  �إن  �لقول:  على 
"�نتفا�سة  �ندالع  منذ  �أكرث  ت�ساعد 
خاللها  �ُسجل  و�لتي  �لقد�ص"، 
من  )�الأول  من  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
ت�رسين �أول/�أكتوبر 2015- �الأول من 
�لف   27 قر�بة   )2019 ني�سان/�إبريل 
�ملحافظات  كافة  يف  �عتقال  حالة 
�الأكرب  �لن�سبة  وكانت  �لفل�سطينية. 
يليها  �لغربية،  �ل�سفة  يف حمافظات 
حمافظة �لقد�ص، كما ومل تكن غزة 
فيها  و�سجل  �العتقاالت  ببعيدة عن 
)من  �عتقال  حالة  مئتي  من  �كرث 
وبعد  �لبحر  عر�ص  يف  �ل�سيادين 
�جتياز �حلدود �أو �أثناء مرورهم عرب 
باالإ�سافة  حانون/�إيرز(،  بيت  معرب 
�ملناطق  من  �آخرين  ع�رس�ت  �إىل 

�ملحتلة عام 1948.
خالل  �العتقاالت  �سهدت  ولقد 
��ستهد�فاً  �لقد�ص"  "�نتفا�سة 
�لفل�سطينيني،  لالأطفال  و��سحاً 
�ملت�ساعد  �ال�ستهد�ف  �سياق  يف 
�لفل�سطينية،  للطفولة  و�ملمنهج 
حالة   5700 نحو  خاللها  و�سجل 
�أعمارهم  ترت�وح  الأطفال  �عتقال 
�إىل  باالإ�سافة  عاما.   18-11 بني  ما 
لفتيات  �عتقال  حالة   600 قر�بة 

قا�رس�ت ون�ساء و�أمهات.
�الحتالل  �سلطات  �أ�سدرت  ولقد 
�لقد�ص"  "�نتفا�سة  خالل 
يزيد  ما  �إبريل2017(  )�أكتوبر2015- 
عن 4 �آالف قر�ر باالعتقال �الإد�ري، 
ما بني قر�ر جديد وجتديد �العتقال 
�لقر�ر�ت  تلك  �سملت  وقد  �الإد�ري، 

�لذكور و�الإناث، �ل�سغار و�لكبار.
�لتي  �لتع�سفية  �العتقاالت  كافة  �إن 
�الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  تنفذها 
مبعزل  جتري  �لفل�سطينيني  بحق 
�لدويل  �لقانون  قو�عد  عن  تام 
حلقوق  �لدويل  و�لقانون  �الإن�ساين 
�الإن�سان، وتتم ب�سكل خمالف الأب�سط 

قو�عد �لقانون �لدويل، و�أن �سلطات 
بال�سمانات  تلتزم  مل  �الحتالل 
�ملدنيني،  �ل�سكان  بحماية  �خلا�سة 
�لناظمة  بالقو�عد  كذلك  تلتزم  ومل 
و�أو�ساعهم،  �ملحتجزين  حلقوق 
وتُ�رس على معاملتهم وفقاً لقو�نينها 
�الأمنية  و�إجر�ء�تها  �لع�سكرية 
ومفهومها  �ل�سيا�سية،  وروؤيتها 
دون  و�إرهابيني"  كـ"جمرمني  لهم 
�أجل  من  كمنا�سلني  بهم  �العرت�ف 
على  �سلباً  �نعك�ص  مما  �حلرية، 
�ل�سجون  د�خل  �حتجازهم  ظروف 
و�ملعتقالت، وحرمانهم من حقوقهم 
�حتياجاتهم  و�أب�سط  �الأ�سا�سية 

�الإن�سانية.
هذ�  وجود  ذلك،  من  و�الأخطر 
بني  و�لقا�سي،  �ملقيت  �لتالزم 
ميكن  بحيث  و�لتعذيب،  �العتقاالت 
بتجربة  مرو�  من  جميع  �إن  �لقول 
�العتقال، من �لفل�سطينيني، وبن�سبة 
)100%(، قد تعر�سو� - على �الأقل - 
�لتعذيب  �أ�سكال  �أحد  من  و�حد  �إىل 
و�الإيذ�ء  �لنف�سي  �أو  �جل�سدي 
�أو  �جلمهور  �أمام  و�الإهانة  �ملعنوي 
منهم  �لغالبية  فيما  �لعائلة،  �أفر�د 
�أ�سكال  من  �سكل  من  الأكرث  تعر�سو� 
يبد�أ  �لذي  �لتعذيب  هذ�  �لتعذيب. 
وي�ستمر  �العتقال  حلظة  منذ 
�آثاره  وتبقى  �العتقال  فرتة  طو�ل 
�خلروج  بعد  ما  �إىل  �الأ�سري  تالزم 
هذ�  ت�ساعف  وقد  �ل�سجن،  من 
�الخرية  �ل�سنو�ت  خالل  �لتعذيب 
ب�سكل الفت. من حيث �سدة وق�سوة 
�لتعذيب وب�ساعة �أ�ساليب �مُلعذِبني، 
"�لنف�سية  �لتعذيب  �أ�ساليب  وتنوع 
و�جل�سدية"، وتعدد �الأ�سكال �ملتبعة 
ما  �لو�حد،  �ل�سخ�ص  مع  وكرثتها 
مكاناً  �الإ�رس�ئيلي  �ل�سجن  من  جعل 
لقمع �لفل�سطينيني، ومنوذجاً تتجلى 
فيه �حلالة �الأ�سو�أ يف �الحتالل، على 
و�آثاره ال  �أهد�فه  الأن  �لتاريخ؛  مد�ر 
حدود مكتوبة لها، فهي تطاول �جل�سد 
و�لروح، كما تطاول �لفرد و�جلماعة، 
وتعيق من تطور �الإن�سان و�ملجتمع. 
�الإ�رس�ئيلي  �ل�ّسجن  يكن  مل  �إذ 
�أد�ة  �الإ�رس�ئيلي  �ملفهوم  يف  يوما 
و�سيلة  �أو  �ملجّردة،  �لعد�لة  لتطبيق 
تاأهيل  الإعادة  مكانا  �أو  للعقاب، 

و�حرت�م  و�إ�سالحهم،  �ملو�طنني 
�حتياجاتهم  وتوفري  �إن�سانّيتهم 
�ملنّظمات  تطالب  كما  ة-  �خلا�سّ
�الحتالل  جعل  و�إمّنا  �حلقوقّية- 
وردعهم  �الأ�رسى  لقمع  مكانا  منه 
�أفكارهم ومعتقد�تهم،  و�لّتاأثري على 
�لوعي جليل  الإعادة �سهر  وموؤ�ّس�سة 
�أي�سا  منه  وجعل  �ملنا�سلني.  من 
�أد�ة لقتل �الأ�رسى معنوّيا وت�سفيتهم 
�ملتعّمد  �الأذى  و�إحلاق  ج�سدّيا، 
�إىل  وحتويلهم  ّحية  �ل�سّ باأو�ساعهم 
�أهد�فه  و�أن  �لّدفن،  موؤّجلة  جثث 
لها،  حدود  ال  و�لتعذيبية  �لعقابية 
كما  و�لروح،  �جل�سد  تطال  فهي 
ذ�ك  وما  و�ملجتمع.  �لفرد  تطاول 
�إال الأنها ترى يف �لفل�سطينيني �أعد�ء 
على  �أو  منهم  �لتخل�ص  ويجب  لها، 
عليهم.  و�ل�سيطرة  ردعهم  �الأقل 
خلف  فل�سطني  باتت  �لوقت  ومع 
على  بقعة  كل  و�أ�سبحت  �لق�سبان، 
�خلارطة �لفل�سطينية مطرزة ب�سجن 

�أو معتقل �أو مركز توقيف.
�لفل�سطينية  �الإح�سائيات  وت�سري 
�أ�سري�   218 هناك  �أن  �إىل  كذلك 
منذ  �عتقالهم،  بعد  �سهد�ء  �سقطو� 
عام 1967، منهم 73 ب�سبب �لتعذيب 
�لذي متار�سه �سلطات �الحتالل �سد 
ت�سري  كما  �لفل�سطينيني.  �ملعتقلني 
نف�ص �الإح�سائيات �إىل ��ست�سهاد 63 
منهم، نتيجة �الإهمال �لطبي �ملتعمد 
و�سوء �لرعاية �ل�سحية و�حلرمان من 
�لعالج. �إ�سافة �إىل 7 معتقلني �آخرين 
بر�سا�سات  �إ�سابتهم  جر�ء  �سقطو� 
قاتلة من جنود �جلي�ص �الإ�رس�ئيلي، 
�ملدججة  �ل�سجون  قمع  وقو�ت 
�أقلها  و�هية،  حجج  حتت  بال�سالح، 
�أو  �ل�سجن،  من  �لهروب  حماولة 
�أثناء �القتحامات و�العتد�ء�ت على 
�الأ�رسى، مبا يخالف �لقانون �لدويل، 
بحماية  �حلاجزة  �لدولة  �ألزم  �لذي 
وتوفري  �ملوت،  خطر  من  �الأ�رسى 
�الإ�سابة  من  لهم  �حلماية  �سبل  كل 
هوؤالء  كل  �إىل  �إ�سافة  باالأمر��ص. 
بلغ عدد من قتلتهم قو�ت �الحتالل 
عمد�ً، بعد �عتقالهم، 75 �أ�سري�ً، �إما 
بالت�سفية �جل�سدية �ملبا�رسة خالل 
�العتقال، �أو باإطالق �لنار بعد �إمتام 
باالإ�سافة  هذ�  �العتقال.  عملية 

�لذين  �الأ�رسى �ملحررين  مئات  �إىل 
خروجهم  بعد  �سهد�ء  �سقطو� 
ب�سبب  وجيزة  بفرت�ت  �ل�سجن  من 

�أمر��ص ورثوها عن �ل�سجون.
ويف ذكرى "يوم �الأ�سري �لفل�سطيني" 
من  ع�رس  �ل�سابع  يف  حتل  �لتي 
يز�ل  كل عام، ال  �إبريل من  ني�سان/ 
فل�سطيني  �أ�سري   6000 نحو  هناك 
�الحتالل  �سجون  يف  يقبعون 
هم  �لعظمى  غالبيتهم  �الإ�رس�ئيلي، 
موزعني  �لغربية،  �ل�سفة  �سكان  من 
ومعتقاًل  �ثنني وع�رسين �سجناً  على 
�لنقب  ومركز توقيف، فمن �سحر�ء 
جنوباً،  �ل�سبع  وبئر  ونفحة  ورميون 
بالرملة وع�سقالن وهد�رمي  ومرور�ً 
ولي�ص  وعوفر،  و�ل�سارون  وجلبوع 
�لد�مون  و�سجن  باجللمة  �نتهاء 

�سماالً.
 250 هناك  �ملعتقلني،  هوؤالء  وبني 
فل�سطينية  �أ�سرية  و47  وطفلة،  طفل 
�ل�سجون  يف  وهناك  �أماً.   22 بينهن 
�أو  تهمة  دون  �إد�ريا  معتقال   430
�ملجـل�ص  يف  نو�ب   7 و  حماكمة، 
 19 و  �لفل�سـطيني،  �لت�سـريعي 
�الأكادمييني  من  ومئات  �سحافياً، 

و�لكفاء�ت �لعلمية و�لريا�سيني.
قر�بة  وجود  �ملوؤملة  �مللفات  ومن 
�أمر��ص  من  يعانون  �أ�سري   1800
يعانون  �أ�سري�ً   180 بينهم  خمتلفة، 
�أ�سري�ً   30 و  خطرية،  �أمر��ص  من 
�ل�رسطان،  مر�ص  من  يع�نون 
باالإ�سافة �إىل 80 �أ�سري� يعانون من 
ونف�سية،  وذهنية  ج�سدية  �إعاقات 
�أو من �الإعاقة �حل�سية )�ل�سمعية �أو 
�لب�رسية(، بع�سهم فقد �لقدرة على 
�العتيادية  �ليومية  �الأن�سطة  �أد�ء 
يعد  مل  ومن  �لكفاءة،  بنف�ص 
�ل�سخ�سية،  حاجته  ق�ساء  ي�ستطيع 
�ل�سجن،  يف  رفاقه  م�ساعدة  دون 
�لع�رس�ت  باأن  �لقول  ميكن  بحيث 
�إمنا  �حلقيقة،  يف  هم،  هوؤالء  من 
يحت�رسون يف �نتظار �ساعة �لوفاة 
يتمناها  و�لتي  �الأبدي،  و�لرحيل 
ل�سدة  م�رسعة  تاأتي  �أن  بع�سهم 

�الأمل.
وهناك من بني �الأ�رسى نحو )540( 
بال�سجن  �أحكاماً  يق�سون  �أ�سري� 
و�حدة  ملرة  �حلياة"  "مدى  �ملوؤبد 

كرب  من  وهناك  عدة.  ملر�ت  �أو 
خا�سة  �ل�سجن،  يف  وَهِرم  و�ساب 
قد  �أ�سري�ً   )47( �أن  علمنا  ما  �إذ� 
ع�رسون  �عتقالهم  على  م�سى 
متو��سل،  ب�سكل  و�أكرث،  بل  عاماً، 
معتقلون  منهم  �أ�سري�ً   )26( و�أن 
"�أو�سلو"،  �تفاقية  قبل  ما  منذ 
�إطالق  يفرت�ص  كان  ممن  وهوؤالء 
�لر�بعة يف  �لدفعة  �سمن  �رس�حهم 
�آذ�ر/مار�ص عام 2014، �إال �أن دولة 
�التفاقيات  من  تن�سلت  �الحتالل 
وها  �سجونها.  يف  رهائن  و�أبقتهم 
من  مت�سي  و�لعقود  �ل�سنو�ت  هي 
م�سى  قد  جميعهم  و�أن  �أعمارهم، 
خم�سة  من  �أكرث  �عتقالهم  على 
وع�رسين عاماً، و�أن من بينهم )13( 
�أكرث  �عتقالهم  على  م�سى  �أ�سري� 
�الأ�سري  و�أقدمهم  عاماً،  ثالثني  من 
"كرمي يون�ص" من �ملناطق �ملحتلة 
يزيد  عام 1948، و�ملعتقل منذ ما 
باالإ�سافة  �سنة.  وثالثني  �ستة  على 
�إىل )54( �أ�سري� ممن �أعيد �عتقالهم 
�إطار �سفقة وفاء  بعد حتررهم يف 
نائل  �أبرزهم  )�ساليط(  �الأحر�ر 
�لربغوثي �لذي �أم�سى ما جمموعه 

ت�سعة وثالثون عاماً على فرتتني
�الأ�سري  "يوم  ذكرى  حتل  كما 
و�حلركة  �لعام،  هذ�  �لفل�سطيني" 
�أو�ساعها  �أ�سو�أ  يف  متر  �الأ�سرية 
دفع  �لذي  �الأمر  مر�حلها،  و�أخطر 
�الأ�رسى للجوء �إىل �خليار �الأ�سعب 
و�إعالن  عنهم،  رغماً  و�الأق�سى 
�الإ�رس�ب �ملفتوح عن �لطعام ع�سية 
حلول يوم �الأ�سري ذود�ً عن كر�متهم 
ومطالبة  حقوقهم  عن  ودفاعاً 
وقد  �الإن�سانية.  مطالبهم  بتحقيق 
تو�سلو� �ىل �تفاق مع �د�رة �ل�سجون 
مطالبهم  من  بع�سا  حتقيق  ي�سمن 

�الن�سانية.
ويبقى يوم �ال�سري �لفل�سطيني �لذي 
ي�سادف يف �ل�سابع ع�رس من ني�سان 
للحركة  للوفاء  يوما  عام،  كل  من 
و�سهد�ئها،  وت�سحياتها  �ال�سرية 
ويوم ل�سحذ �لهمم وح�سد �لطاقات 
للعمل  يوما  و��سنادهم.  لن�رستهم 
�لقانونية  مكانتهم  تعزيز  �جل  من 
من  و�لعمل  ن�سالهم  وم�رسوعية 

�جل �سمان حريتهم.

مقاومة الحتالل �صرٌف تعتز به ال�صعوب، وتتباهى به الأمم، فما 
من �صعٍب وقع حتت الحتالل اإل ومار�س املقاومة. وما من �صعٍب قاوم 

الحتالل دفاعًا عن حقوقه اإل وانتزع حريته. لقد اأيقن ال�صعب 
الفل�صطيني هذه احلقيقة منذ بدايات الحتالل الإ�صرائيلي لالأرا�صي 

الفل�صطينية، فكان الن�صال امل�صتمر واملت�صاعد. وكان من جراء ذلك 
ال�صهداء والأ�صرى. وعلى مدار اكرث من �صبعني عاما متوا�صلة قدم ال�صعب 

الفل�صطيني اأرقامًا كبرية من ال�صهداء والأ�صرى.

يوم الأ�سري الفل�سطيني
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يف ال�شابع ع�شر من ني�شان

معركة الأمعاء اخلاوية ر�سائل 
لكل ال�سمائر يف العامل احلر

بقلم/ د. في�شل عبد الروؤوف 
عيد فيا�س

 اليوم تطل علينا ق�ضية وطنية بامتياز، 
األ وهي ق�ضية الأ�رسى القابعني خلف 
الغا�ضم،  العدو  وبا�ضتيالت  �ضجون 
الق�ضبان  خلف  القابعني  فالأ�رسى 
هم مبثابة منارة الثورة واحلق وجذوة 
الن�ضال امللتهب، هم يف القلب وُمقلة 
العنْي، ي�ضتحقون منَا اأْن نُدافع عنهم، 
ت�ضحياتهم  ونقدر  نحرتمهم  واأن 
فهم  الوطن،  ثم  اهلل  اأجل  من  اجل�ضام 
قدموا –وما زالوا-حريَاتهم على معبد 
واآلمهم  فمعاناتهم  الوطنية،  احلرية 
تزيدهم اإ�رساراً على اإ�رسار، مت�ضبثني 
حمافل  كل  يف  الوحدوية  بروؤيتهم 
اللقاءات داخل ال�ضجون لرت�ضيخ مبداأ 
للوطن،  احلقيقي  والنتماء  العطاء 
البطولية  الكرامة  ثورة  فجر  من  هم 
خلف الق�ضبان �ضد �ضيا�ضة "العتقال 
الحتالل  وممار�ضات  الإداري" 
والنواحي  الأ�ضكال  بكافة  القمعية 
الأمعاء  معركة  فخا�ضوا  �ضدهم، 
اخلاوية �ضابقاً بقيادة الأ�ضري القائد/ 
ذكرى  متر  والتي  الربغوثي  مروان 
اعتقاله الثامنة ع�رس، وكذلك اإخوانه 
بكل جراأٍة  امليامني خا�ضوها  ورفاقه 
و�ضجاعٍة وا�رساٍر وعزمية، هم عنواناً 
الأبطال،  لل�ضرب وعزمية  اأبدياً  ورمزاً 

برغم  والأحرار  املنا�ضلني  وقدوة 
ق�ضوة ال�ضجن وال�ضجان، واليوم كذلك 
من  اخلاوية  الأمعاء  معركة  يخو�ضون 
لي�ضطروا  خا�ضوها  واأكرث،  اأ�ضبوع 
بتالحمهم �ضورة جميلة لنيل حقوقهم 
والتي  امل�رسوعة  متطلباتهم  واأدنى 
حاقدا،  راف�ضا  اأمامها  ال�ضجان  يقف 
هي حكاية �ضمود يكتبها الأ�رسى من 
العقول  اأمامهم  تقف  اليوم  جديد، 
الكلمات  وتعجز  خجاًل  والقلوب 
تعطيهم  اأن  ومعانيها  حروفها  بكل 
الأ�ضري  الأ�ضطورة  اأمام  نقف  حقهم 
والأ�ضري/  الربغوثي  مروان  البطل/ 
ال�ضوبكي  فوؤاد  والأ�ضري  يون�س/  كرمي 
والأ�ضري/عبد اهلل الربغوثي والأ�ضري/ 
اأحمد �ضعدات وكافة اأ�رسانا امليامني 
دفعوا  من  املاجدات،  واأ�ضرياتنا 
الغالية،  حريتهم  من  الوطن  فاتورة 
والفخار  املجد  �ضفحات  و�ضَطروا 
الوطن  تاريخ  يف  منازع  دون  لوحدهم 

احلزين.
فهذه الق�ضية الوطنية هي ق�ضية الكل 
وال�ضعب،  الأمة  ق�ضية  هي  الوطني، 
والعرب  الفل�ضطينيني  الأ�رسى  ق�ضية 
اأبدا،  بالتقادم  ت�ضقط  ولن  تُن�ضى  لن 
وبناء  التحرير  نحو  طريقنا  هي  هذه 
الوطن واحلفاظ على كينونة ال�ضخ�ضية 
الفل�ضطينية الوطنية بكافة توجهاتها، 
للَوحدة والخاء، وهم  فهم فهم منارةٌ 

عنواناً �ضاطعاً لكل ال�ضفحات يف ُكتب 
التاريخ الوطني منذ الأزل. واإننا ومن 
وال�ضعبية  الوطنية  امل�ضوؤولية  منطلق 

نوؤكد على ما يلي:
 اأولً: التحية كل التحية لكافة اأ�رسانا 
على  املاجدات  واأ�ضرياتنا  الأبطال 
املحتل  ال�ضجان  وجه  يف  �ضمودهم 
الغا�ضم، ون�ضد على اأياديهم يف معركة 

الأمعاء اخلاوية. 
الأ�رسى  ق�ضية  اأن  على  التاأكيد  ثانياً: 
ال�رساع  دائرة  يف  مركزية  ق�ضية 
الفل�ضطيني الإ�رسائيلي ولن تنتهي اإل 
واأ�ضرياتنا  اأ�رسانا  كافة  عن  بالإفراج 
من  فالبد  لذا  واملاجدات،  الأبطال 

كاملعتاد  الفل�ضطينية  القيادة  تدخل 
معاناة  لوقف  الدويل  املجتمع  لدى 

الأ�رسى كافة.
بوابة  هي  الوطنية  الَوحدة  ثالثاً: 
الت�ضدي ملمار�ضات الحتالل الغا�ضم 
داخل  يف  ووطننا  واأهلنا  �ضعبنا  بحق 
ال�ضجون  كافة  ويف  وخارجه  الوطن 
اأمام  منيعاً  �ضداً  للوقوف  الإ�رسائيلية 

عنجهية الحتالل.
اإقامة  ا�ضتمرارية  �رسورة  رابعاً: 
والثقافية  الإعالمية  الفعاليات 
ق�ضية  لتفعيل  وغريها  والت�ضامنية 
باأنها  للعامل  ر�ضالة  لإي�ضال  الأ�رسى 

ق�ضية ل ولْن تُنْ�َس اأبدا. 

بقلم: �شامي ابراهيم فودة

ِباإِْذِن  َكِثرَيًة  ِفئًَة  َغلَبَْت  َقِليلٍَة  ِفئٍَة  ِمْن  َكْم 
اِبِريَن ُ َمَع ال�ضَّ ِ ۗ َواهلَلّ اهلَلّ

ما مييز اإ�رساب "معركة الكرامة 2"على 
احلركة  واإ�رسابات  الحتالل  مدار 
م�ضلحة  اإدارة  اإن  الأ�ضرية  الوطنية 
ال�ضجون حتاور قيادة الإ�رساب قبل بداأ 
الإ�رساب واأثناء اأيامه الأوىل من خو�س 
اإدارة  اإن  اخلاوية،علماً  الأمعاء  معركة 
حوارها  تبداأ  كانت  الحتالل  �ضجون 
اأ�ضبوعني  مرور  بعد  الأ�رسى  قيادة  مع 
اأو ثالثة اأ�ضابيع على القل دون اكرتاث 
ملطالب الأ�رسى، اإل اأن هذه املعركة قد 
وا�ضتجابت  ل�رسوطهم  ال�ضجان  ر�ضخت 
كبرية  اإجنازات  وحققوا  ملطالبهم 
باإنت�ضار  املعركة  لتنتهي  اأنفها،  رغم 
الأ�رسى يف اأق�رس اإ�رساب عرفه التاريخ 
املعا�رس على مر الإ�رسابات يف �ضجون 

الحتالل...
املغاوير  رجالنا  اإنت�ضار  مت  هلل  بحمد 
يوم  الأبطال  الفل�ضطينيني  الأ�رسى 
الثنني املوافق2019/4/15م يف معركة 
بني  لتفاق  التو�ضل  2"بعد  "الكرامة 
قيادة الإ�رساب واإدارة �ضجون الحتالل 
الطعام  عن  اإ�رسابهم  بتعليق  يق�ضي 
تلبية  اأيام،مقابل  ثمانية  ا�ضتمر  والذي 
جميع مطالبهم التي انتف�ضوا من اجلها 
ال�رسى ولبوا نداء معركة الكرامة ومن 
ابرزها هو وقف ت�ضغيل اأجهزة الت�ضوي�س 
مع وقف ن�ضب اأجهزة ت�ضوي�س جديدة، 
الق�ضام  داخل  عمومي  هاتف  وتركيب 
يتمكن خاللها ال�رسى من التوا�ضل مع 
اأهلهم وذويهم كباقي الأ�رسى يف �ضجون 
العامل، حيث ي�ضتخدمها الأ�رسى 3 اأيام 
ربع  املكاملة  مدة  وتكون  اأ�ضبوعيا، 
�ضاعة لكل اأ�ضري. يبداأ تركيبها يف اأق�ضام 
واأق�ضام  الدامون  و�ضجن  الأ�ضريات، 
وجميدو  عوفر  يف  الأ�ضبال  الأ�رسى 
بعد  وتعميمها  الرملة  م�ضفى  واأق�ضام 

ذلك على كافة ال�ضجون. 
و�ضي�رسف على مراقبة على هذه الهواتف 
اجلهات ال�ضتخباراتية "ال�ضاباك "الذي 

وقعة على التفاق وكان هناك معار�ضة 
اردان،  الداخلي  الأمن  وزير  قبل  من 
وهذا بحد ذاته اإجناز تاريخي يف تاريخ 
مدار  على  الأ�ضرية  والوطنية  احلركة 

وجود الحتالل الإ�رسائيلي....
احلركة  تنتزعه  بامتياز  تاريخ  اإجناز 
ال�ضهيوين  العدو  براثن  من  ال�ضرية 
حققت  حيث   2 الكرامة  معركة  يف 
يف  وال�ضرتاطات  املطالب  من  العديد 
مفاو�ضاتها ال�ضاخنة والتي جرت خالل 
الإ�رساب  قيادة  مع  املن�رسمة  الأيام 
واإدارة م�ضلحة ال�ضجون ال�ضهيونية ومن 

ابرزها:
1-اإعادة جميع الأ�رسى الذين نقلوا من 
�ضجن النقب خالل القتحام الأخري قبل 
الأ�رسى  واإنهاء عزل  يوماً،   20 من  اأكرث 

املعزولني يف �ضجن النقب.
عمومية  هواتف  اأجهزة  تركيب   -2
ي�ضتخدمها  كافًة  ال�ضجون  اأق�ضام  يف 

الأ�رسى ثالثة اأيام يف الأ�ضبوع.
اأ�رسى  لزيارة ذوي  ت�ضهيالت  3- تقدمي 

غزة". 
الذي  الغرامة  مبلغ  وتخفي�س   -4
األف �ضيقل اإىل 30  فر�س عليهم من 58 
اأجهزة  اإزالة  تتم  اأن  على  �ضيقل،  األف 
تركيب  بعد  لحق  وقت  يف  الت�ضوي�س 

التلفونات العمومية. 
ويعترب هذا الجناز التاريخي هو امتداد 
القيادي  بقيادة  ال�ضهري   2017 لإ�رساب 
الق�ضام  اأبا  الربغوثي  مروان  الفتحاوي 
وقد اعلنت قيادة الف�ضائل التي فاو�ضت 
اإدارة م�ضلحة ال�ضجون انها �ضوف تتابع 
وتراقب عن كتب ما مت التفاق عليه ويف 
حال تنكرت اإدارة ال�ضجون ملا مت اأبرامه 
من اتفاق �ضيكون للحركة ال�ضري موقف 
خيار  فال  ال�ضجون  اإدارة  و�ضتلم�ضه 
امامها �ضوى عملية ا�ضتئناف اخلطوات 

الن�ضالية 
 - البوا�ضل  لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 

وال�ضفاء العاجل جلرحانا الوفياء-
�ضعبنا  لأبناء  احلارة  بالتهنئة  اأتوجه 
معركة  يف  البوا�ضل  ا�رسانا  باإنت�ضار 

الكرامة 2

الكاتب: وليد الهوديل

من  جديد  من  الربغوثي  عمر  حترر 
كم مرة  ندري  ول   ، الحتالل  �ضجون 
ما  عمره  من  قطعت  حلب�ضات  حتّرر 
املرة  لهذه  ولكن   ، قرن  الربع  يقارب 
نورها  املرة  لهذه   ، خا�س  مذاق 
مرة  هذه   ، اخلا�س  وبريقها  ال�ضاطع 
جتللها روح النت�ضار ، وروعة هزمية 
فل�ضطينية  اأ�رسة  مواجهة  يف  املحتل 
 ..  ! الق�ضية  جوهر  تطرح  اأن  قررت 
يكلف  اأن  دون  الكثري  يقول  الن  عمر 
املهنئني  فكرثة   ، الكالم  عناء  ل�ضانه 
كل  من  عليه  انهالت  التي  واأفواجهم 
جاءت  الفل�ضطينية  املعمورة  اأنحاء 
تبايعه ، جاءت وقد وعت مقولته قبل 
اأن ت�ضل البيت الربغوثي العامر بعبق 
تناهى   ، الوىل  اأ�ضولها  على  الق�ضية 
للقول  املرتجم  الفعل  �ضمعها  اىل 
هناذك   ، واعية  باذن  القول  فوعت 
فيه  لب�س  ل  احتالل   : واحدة  معادلة 
، و�ضعب يقاوم هذا الحتالل دون اأي 

مب�ضميات  المور  تلب�ضوا  فال   ، لب�س 
اأكرث اأو اأقل من هذا .

�ضبابه  بداية  مع  عمر  انطالقة  منذ 
التي يحت�ضنها �ضعب  الثورة  وهو يرى 
�ضيا�ضة  وتفرقه  الثورة  جتمعه  ثائر 
وقاوم  قاتل   ، ال�ضاي�ضبوكية  الحتالل 
�ضجن   ، الحتالل  �رسعية  وحرق 
 ، الثوار  �ضنعها  تبادل  ب�ضفقة  وحترر 
املعادلة يف  ذات  لي�ضنع  الطريق  تابع 
بيته وبني ربعه ، زرع زيتونه ورواه من 
بروح  روحه  متازجت   ، جبينه  عرق 
عليه  توالت   ، زرع  الذي  الزيتون  هذا 
�رسبات الحتالل عله يلني اأو ي�ضتكني 
عنفوانه  من  يخفف  القل  على  اأو 
على  مت�ضي  اأو�ضلو  وجاءته   ، املثابر 
 ، ويهادن  ال�ضالح  يلقي  علّه  ا�ضتحياء 
عزميته  من  تنل  ومل  قوة  ال  تزده  مل 
الحتالل  اأمعن   ، وثباتا  �ضموخا  ال 
يف اعتقاله ورميه بالداري الذي ردع 
كثريون ال قليال ، كان عمر من القليل 
الذي مل يفّت هذا العتقال اللئيم يف 
ع�ضده ومل يغري بنتا من بنات اأفكاره 

اأراد  من  واجه   ، كبرية  ول  �ضغرية  ل 
اأراد  من  حتى  اأو  البو�ضلة  يحرف  اأن 
، بقي  اأن ي�ضرتيح ا�ضرتاحة املجاهد 
ورف�س  الوىل  الثورة  مقولت  يردد 
اأن  رف�س   ، الواهية  املقولت  كل 
انطلت  من  تداعيات  مع  يتعاطى 
حارب   ، الهزمية  مرحلة  عليه خدعة 
اىل  تداعوا  الذين  مفردات  قوة  بكل 
العجز والك�ضل وتقا�ضم كعكة موهومة 

عجنت من فتات طاولة اللئام .
وخرج لهم عمر باأكرث من عمر : �ضالح 
 : املوؤمنني  من  رجال  قدم   ، وعا�ضم 
اهلل  ما عاهد  ) �ضدق  لل�ضهادة �ضالح 
عليه وق�ضى نحبه ( ليكون �ضفريا يف 
لل�ضهادة  ذهب  من  وقدم   ، احلق  دار 
الذي  ال�رس  حيث  قطرة  قطرة 
اعت�ضم  الذي  عا�ضم   : مرارا  جترعه 
 ، روحه  مبداد  ومّدها  الق�ضية  بحبل 
على ذات اخلطى وذات الطريق التي 
العائلة  لهذه  العلى  املر�ضد  اأرادها 

املباركة .
عاد عمر لي�ضع ب�ضيائه النافذة اأ�ضول 

من  لي�ضخ  عاد   ، الق�ضية  ومبادىء 
الوطنية  الوحدة  الوحدوي روح  نف�ضه 
اأخيه  روح  بروحه  يحمل  وهو  عاد   ،
من  �ضنة  وثالثني  بت�ضع  حمملة  نائل 
املواجهة امللتهبة يف �ضجون الحتالل 
، عاد وهو يحمل روح عا�ضم املحملة 
بروح البطولة واملعمدة بالفداء، جاء 
وروح  ي�ضعى  ال�ضجون  اأق�ضى  من 

ال�ضهيد ترفرف على روحه .
ت�ضنع  ومنها  القيادة  تكون  هكذا 
على  الفل�ضطينية  اجلمعية  الروح 
اأن  قبل  الوىل  ومبادئها  اأ�ضولها 
هذا  من  رجل   ، ال�ضوائب  ت�ضوبها 
يبوئه  اأن  له  حق  الفريد  الطراز 
 ، والبو�ضلة  التوجيه  مقعد  �ضعبه 
ل�ضعب  �ضيوخ  وكمجل�س  كاأمة  رجل 
حق   ، هويته  على  املحافظة  يريد 
اأن يكون مثل هذا الرجل  على �ضعبه 
و�ضيا�ضية  وفكرية  روحية  مرجعية 
الهوية  اأ�ضول  له  لتعيد  وثقافية 
ال�ضيا�ضة  انحراف  من  وليحفظه 

و�ضياع الق�ضية .

دائرة الدرا�شات والتوثيق / هيئة 
�شوؤون الأ�شرى واملحررين

الدرا�ضات  دائرة  عن  �ضادر  تقرير  قال 
الأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  يف  والتوثيق 
املركزية  اللجنة  ع�ضو  اأن  واملحررين، 
الربغوثي  مروان  املنا�ضل  فتح  حلركة 
لتحرير  ال�ضعبية  اجلبهة  عام  واأمني 
�ضعدات،  قد  اأحمد  املنا�ضل  فل�ضطني 
عاماً   25 من  اأكرث  الآن  حتى  اأم�ضيا 
معتقالت  داخل  مرتاكمة  فرتات  على 

الحتالل.
كان  الربغوثي  اأن  اإىل  التقرير،  واأ�ضار 
مقاعد  على  وهو   ،1976 عام  اعتقل  قد 
الدرا�ضة الثانوية، وق�ضى خم�س �ضنوات يف 
العتقال الأول، لتتواىل العتقالت التي 
زادت عن اأحد ع�رس مرة، منها العتقال 
النتفا�ضة  وخالل   .1985 عام  الإداري 
الإ�رسائيلية  ال�ضلطات  األقت  الأوىل، 
التي  الأردن  اإىل  ورّحلته  عليه،  القب�س 
اإىل  ثانيًة  عاد  ثم  �ضنوات،   7 فيها  مكث 
اتفاق  الغربية عام 1994 مبوجب  ال�ضفة 
بتاريخ  اأخرى  مرة  اعتقاله  ليُعاد  اأو�ضلو، 
الربغوثي  دخل  وقد   ،2002 ني�ضان   14

الـ 18 داخل  )2019( عامه  العام اجلاري 
�ضجون الحتالل، ويق�ضي حكماً بال�ضجن 

لـ 5 موؤبدات واأربعني عاماً.
اأما فيما يخ�س �ضعدات، فقد بنّي التقرير، 
اأنه قد تعّر�س لالعتقال على يد الحتالل 
مرات كرث منذ العام 1969. حيث اعتقل 
يف �ضباط 1969 ملدة 3 �ضهور، واعتقل يف 
واعتقل يف  �ضهر،   28 1970 ملدة  ني�ضان 
اآذار عام 1973 ملدة 3 �ضهور، واعتقل يف 
اأيار  اأيار 1975 ملدة 45 يوم، واعتقل يف 
1976 ملدة 4 �ضنوات، واعتقل يف ت�رسين 
الثاين 1985 ملدة عامني ون�ضف، واعتقل 
يف  واعتقل  �ضهور،   9 1989 ملدة  اآب  يف 
العتقال  اأما  �ضهر.   13 ملدة   1992 اّب 
ويدخل   ،2006 اآذار   14 يف  فكان  الأخري 
الـ  عامه   ،)2019( اجلاري  العام  �ضعدات 
حكماً  ويق�ضي  الحتالل،  �ضجون  يف   14

بال�ضجن لـ )30( عاماً.
و�ضعدات،  الربغوثي  من  كل  اأن  يُذكر 
املجل�س  يف  كع�ضوين  انتخبا  قد  كانا 
مركزهم  جانب  اإىل  ال�ضابق،  الت�رسيعي 
قيادات  اأبرز  وكونهما  احلايل،  التنظيمي 

ف�ضائل منظمة التحرير الفل�ضطينية.

ما زالت امل�شرية الن�شالية لل�شعب الفل�شطيني امل�شمم رغم كل ال�شعوبات والتخاذل والبط�س ال�شهيوين، 
على التم�شك بحقوقه امل�شروعة، ومن اأجل هذا ي�شتمر يف تقدمي الت�شحيات الغالية، ومن بينها ت�شحيات 

الأ�شرى ال�شجعان، الذين يوجهون ر�شائلهم عرب معركة الأمعاء اخلاوية لل�شمائر يف العامل كله،

عمر الربغوثي ي�سّع اأمال ويعيدنا اىل جوهر الق�سية
هيئة الأ�شرى

 الربغوثي و�سعدات اأم�سيا اأكرث من 
ربع قرن داخل معتقالت الحتالل

الكرامة تنت�سر



احتاد  فريق  رئي�س  نائب  نفى 
العا�صمة ربوح حداد الأخبار التي 
مت ترويجها بخ�صو�س اإقدام مالك 
يف  اأ�صهمه  بيع  حداد  علي  النادي 
غالبيتها،  ميلك  والتي  الفريق 
واأو�صح ربوح ان كل ما يقال حول 
ول  اأكرث  ل  اإ�صاعات  جمرد  الأمر 
اأقل، باعتبار اأنه يف الوقت الراهن 
مالك  من  ورغبة  نية  اأي  توجد  ل 
التنازل عن  الفريق علي حداد يف 
البيع  اأجل  من  وو�صعها  اأ�صهمه 
ورف�س  ذلك،  يف  الراغبني  اأمام 
ربوح حداد يف ت�رصيحات اإعالمية 
اأكرب  بتفا�صيل  الت�رصيح  مقت�صبة 
حول و�صع الفريق وم�صتقبل عائلة 
حداد على راأ�س النادي العا�صمي، 

يف  احلق  ميلك  ل  اأنه  �صدد  اأ�صن 
منح ت�رصيحات اأكرث يف ظل غياب 
الوقت  يف  الفريق  ومالك  �صقيقه 
لتخاذ  الوحيد  واملخول  الراهن 
القرارات يف هذا ال�صاأن، اإىل جان 
والت�صال  الإعالم  خلية  تواجد 
تقوم  والتي  الفريق  م�صتوى  على 
التي ترتبط باحتاد  الأخبار  بن�رص 
الر�صمية  املواقع  على  العا�صمة 

للفريق.
ويتوا�صل الرتقب ب�صدة من طرف 
والأ�صود  الأحمر  اللونني  ع�صاق 
رجل  ا�صهم  م�صتقبل  بخ�صو�س 
كانت  والذي  حداد  علي  الأعمال 
اإىل رغبته يف بيعها  اأ�صارت  اأخبار 
وحدد قيمة 300 مليار �صنتيم ثمنا 

بقيت  حيث  لها، 
الإدارية  الأمور 
م�صتوى  على  جممدة 
غياب  ب�صبب  الفريق 
مت  التي  حداد  علي 
اإلقاء القب�س عليه من 
الأمن  رجال  طرف 
�صجن  يف  ويتواجد 

احلرا�س ح�صب الأخبار 
الواردة بعد اإم�صاكه عرب 

يف  التون�صية  اجلزائرية  احلدود 
مركز ام الطبول حامال مبلغا من 

الأموال دون الت�رصيح به.
ت�صكيلة  توا�صل  ذلك،  جانب  اإىل 
ملباراتها  التح�صري  »�صو�صطارة« 
الهامة اأمام وفاق �صطيف املقررة 

الأحد املقبل على 
ماي  الثامن  ملعب 
�صمن اجلولة 26 من 
الوطنية،  البطولة 
يح�رص  حيث 
املوؤقت  املدرب 
ملني كبري الالعبني 
وينتظر  للموعد، 
ان يعتمد على الالعب 
من  �صاعة  بن  ال�صاب 
اللقاء  يف  اأ�صا�صيا  الدخول  اأجل 
املناف�صة  عن  طويل  غياب  بعد 
�صيكون  حيث  الإ�صابة،  ب�صبب 
راأ�س احلربة يف اأول مبارياته بعد 

العودة اإىل امليادين.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

وفازوا بالنتيجة والأداء خا�صة بعد 
الثاين من  ال�صوط  القوية يف  العودة 
يف  بوعكاز  جنح  حيث  املقابلة، 
التفوق على نظري نبيل نغيز خا�صة 
ال�صاغرة  امل�صاحات  ا�صتغل  واأنه 
والتوغل  الوفاق  ميدان  و�صط  يف 
منها من اأجل الت�صجيل على مرمى 
بولطيف  الرحمان  عبد  احلار�س 
من  هدفني  �صباكه  تلقت  الذي 
توقيع نياطي وبايتا�س، كانت كافية 
والذين  الالعبني  الفرحة  تغمر  لن 
مرتفعة  مبعنويات  الديار  عادوا 
الثاين  ال�صطر  لتح�صري  ا�صتعدادا 
مبعقلهم  تلعب  والتي  املقابلة  من 
 25 بتاريخ  املغاربية«  »الوحدة 
اأفريل بعدما مت تاأجيلها من طرف 
من  ابتداء  وتنطلق  الكاأ�س  جلنة 

ال�صاعة اخلام�صة م�صاء.
انطلقت اأحالم اأن�صار �صبيبة بجاية 
العام  �صيناريو  تكرار  بخ�صو�س 
للمرة  الكاأ�س  لقب  واإحراز   2008
التي  وهي  الفريق  تاريخ  يف  الثانية 

اإحرازها مرة واحدة على  �صبق لها 
ح�صاب وداد تلم�صان بف�صل ركالت 
بني  املواجهة  نهاية  الرتجيح عقب 
كل  يف  هدف  بالتعادل  الفريقني 
الفريق على  �صبكة، وت�رص جماهري 
من  �صنة   11 قبل  الأذهان  ا�صتعادة 
اإىل الح�صان  الكا�س  ا�صتعادة  اأجل 
جمددا  بها  التتويج  ل  وملا  جمددا 
الإخت�صا�صي  عقب  جتاوز  حال  يف 
الرقم  ميلك  والذي  املناف�صة  يف 
بها  املتوج  الألقاب  لعدد  القيا�صي 

مبجموع ثمانية األقاب.

بوعكاز: حققنا فوزا ثمينا 
لكننا مل نتاأهل بعد

بجاية  �صبيبة  فريق  مدرب  اأعرب 
بفوز  عودتهم  عقب  �صعادته  عن 
على  �صطيف  مدينة  من  ثمني 
اأو�صح  اأين  الوفاق املحلي،  ح�صاب 
ان اأ�صباله متكنوا من حتقيق نتيجة 
�صيطرتهم  خاللها  من  اأكدوا  رائعة 
بالعودة  والتاأكيد  اللقاء  اأطوار  على 
�صباق  يف  ثمني  بفوز  الديار  اإىل 
التاأهل اإىل نهائي كاأ�س اجلمهورية، 

اأن  التون�صي  املدرب  وا�صتطرد 
لقاء  يف  بالرتكيز  مطالبون  اأ�صباله 
العودة على ميدانهم تفادي الدخول 
الفر�صة  اأن  باعتبار  ال�صهولة،  يف 
اأمامهم حتى يربهنوا على اأحقيتهم 
م�صوار  وموا�صلة  �صطيف  لفوز 
اقتطاع تاأ�صرية لقاء النهائي، م�صيفا 
ومل  التاأ�صرية  ن�صف  حققوا  اأنهم 

ي�صمنوا بعد التاأهل اإىل النهائي.
يف  جنح  فريقه  اأن  بوعكاز  واأو�صح 
متاأخرا  كان  بعدما  بالنتيجة  العودة 
وقلب  املحليني  امام  النتيجة  يف 
الطاولة من خالل حتقيق الفوز، اأين 
بالنتيجة  العودة  يف  الأمل  يفقد  مل 
املطاف،  نهاية  يف  حتقق  ما  وهو 
من  متكنوا  ا�صباله  ان  وا�صتطرد 
فيها  وقع  التي  الأخطاء  ا�صتغالل 
خالل  من  ل�صاحله  املناف�س 
التي  ال�صاغرة  امل�صاحات  ا�صتغالل 
تركها والت�صجيل عليه، م�صيفا اأنهم 
�صيعوا ت�صجيل هدف ثالث يف اللقاء 
تر�صيه  امل�صجلة  النتيجة  اأن  اإل 
مناف�س  اأمام  جاءت  اأنها  باعتبار 

قوي وعلى اأر�صه.

و�شعوا قدما يف نهائي كاأ�س اجلمهورية

اأبناء ميا قورايا يحلمون تكرار 
�سيناريو 2008

�شّجل فريق �شبيبة بجاية مفاجاأة قوية من خالل اإطاحته بوفاق �شطيف والعودة 
بن�شف تاأ�شرية التاأهل اإىل نهائي كاأ�س اجلمهورية اإثر الفوز الثمني الذي حققوه على 

ملعب الثامن ماي بنتيجة هدفني لواحد حل�شاب لقاء ذهاب ن�شف نهائي ال�شيدة 
الكاأ�س، حيث متكنت ت�شكيلة اأبناء »ميا قورايا« من عك�س كافة التكهنات التي كانت 

اأقربها ال تتوقع العودة بالفوز من عا�شمة اله�شاب العليا، اإال اأن اأ�شبال املدرب التون�شي 
معز بوعكاز قلبوا كافة التوقعات 

الدورة الدولية »نيكوالي 
ماناجري« للمالكمة

م�ساركة 6 
مالكمني جزائريني 

مبوعد اأوكرانيا
 

اجلزائري  املنتخب  ي�صارك 
الدورة  يف  رجال  للمالكمة 
ماناجري«  »نيكولي  الدولية 
افريل   20 اإىل   16 من  املقررة 
الأوكرانية،  كري�صون  مبدينة 
الفني  املدير  من  علم  ح�صبما 
وبقيادة  مزيان،  مراد  الوطني 
اأحمد  الوطنيني  املدربني 
دخل  بلوني�س،  و�صليمان  دين 
الفريق الوطني املكون من �صتة 
مالكمني اأول اأم�س هذه الدورة 
للبطولة  ا�صتعدادا  الدولية 
الفريقية،  والألعاب  العاملية 
حممد  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
بعزيز  بن  ر�صا  كغ،   52 فلي�صي 
الدين  �صم�س  كرامو  كغ،   64
كغ،   75 يون�س  منو�صي  كغ،   69
كغ   91 �صبلة  بن  احلفيظ  عبد 
من  اأكرث  بولودينات  و�صعيب 
املوعد  هذا  و�صيعقب  كغ،   91
م�صرتك  حت�صريي  ترب�س 
رفقة املنتخب الأوكراين ابتداء 
مبدينة  اأفريل   22 تاريخ  من 

كاركيف.
املنتخب  م�صاركة  اأن  يذكر 
الوطني يف هذه املناف�صة تاأتي 
بف�صل اتفاقية التعاون املربمة 
الوملبيتني  اللجنتني  بني 
من  والأوكرانية،  اجلزائرية 
جهته ي�صارك املنتخب الوطني 
الدورة  يف  كربيات  الن�صوي 
اإىل  افريل   28 ببولونيا  الدولية 
للمناف�صات  ا�صتعدادا  ماي   5

القارية والدولية املقبلة.

بن �شاعة مر�شح اأ�شا�شي اأمام وفاق �شطيف

ربوح حداد ينفي بيع اأ�سهم احتاد العا�سمة

الت�شكيلة توجه الرتكيز نحو قمة احتاد 
العا�شمة

وفاق �سطيف يرهن احلظوظ 
يف التاأهل لنهائي الكاأ�س

اأ�صحى فريق وفاق �صطيف حتت 
املو�صم  باإنهاء  التهديد  طائل 
باأي  التتويج  ودون  اليدين  �صفر 
يف  حظوظه  رهن  بعدما  لقب 
اجلمهورية،  كاأ�س  بلقب  التتويج 
التي  القا�صية  الهزمية  عقب 
تلقاها اأول اأم�س على ملعبه اأمام 
بهدفني  بجاية  �صبيبة  ال�صيف 
بالإق�صاء  تهدده  والتي  لواحد 
املباراة  تن�صيط  يف  والف�صل 
النهائية التي تبقى الأمل الوحيد 
حمار  ح�صان  الرئي�س  لإدارة 
اجلاري  املو�صم  اإنقاذ  اجل  من 
لقب  اإحراز  فر�صة  خ�صارة  بعد 
البطولة الوطنية، واخلروج باكرا 
اأبطال  رابطة  مناف�صتي  من 
اإفريقيا والبطولة العربية لالأندية، 
ومل يتمكن املدرب نبيل مغيز يف 
النتيجة  التقدم يف  احلفاظ على 
من  بهدف  للوفاق  كانت  والتي 
جحنيط  اأكرم  املهاجم  ت�صجيل 
احلبيب  زميله  ت�صييع  عقب 
ا�صطدمت  جزاء  ركلة  بوقلمونة 
التغيريات  تكن  مل  اأين  بالعمود، 
املباراة  من  الأخرية  بالدقائق 
اخلطاء  جانب  اإىل  حملها،  يف 

الالعبون و�صمحت  بها  التي قام 
ا�صتغاللها  املناف�س  لالعبي 
يف  ثنائية  اإثرها  على  والت�صجيل 

�صباك احلار�س بولطيف.
حمبو  يتم�صك  املقابل،  يف 
يف  بالأمل  الأ�صود«  »الن�رص 
على  الطاولة  قلب  على  القدرة 
مقابلة  خالل  البجاوي  النادي 
الفريقني يف  العودة املقررة بني 
يوؤمنون  اأفريل املقبل، حيث   25
ال�صبيبة  جتاوز  على  بقدرتهم 
النهائي  مباراة  بتاأ�صرية  والعودة 
من بجاية، رغم �صعوبة املهمة.

منديل  الالعب  رفقاء  وطوى 
يركزون  اأين  الكاأ�س  لقاء  �صفحة 
على مباراة القمة التي تنتظرهم 
الأحد  العا�صمة  احتاد  اأمام 
من   26 اجلولة  �صمن  املقبل 
يعولون  والتي  الوطنية  البطولة 
خ�صارة  تدارك  على  خاللها 
كامال  الزاد  وحتقيق  اأم�س  اأول 
اإحدى  على  ال�رصاع  ملوا�صلة 
املراكز الثالث يف جدول الرتتيب 
قارية  مب�صاركة  املو�صم  واإنقاذ 

املو�صم املقبل على الأقل.
عي�شة ق.
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ثالثة عنا�رص وطنية تدخل اأول 
البطولة  مناف�صات  غمار  اأم�س 
الفريقية لألعاب القوى املقامة 
واملخ�ص�صة  ديفوار  بكوت 
و20   18 بني  ما  العمرية  للفئة 
الذي  الربنامج  وفق  �صنة، 
املنظمة  اللجنة  عنه  اأعلنت 
و�صيكون  القارية،  للمناف�صة 
اأيوب طالب وعي�صى لفيلف اأول 
�صمن  بتواجدهما  امل�صاركني 
املعنيني  العدائيني  قائمة 
بنهائي م�صافة 1500م اخلا�صة 
ان  اقل من 18 �صنة، قبل  بفئة 
عبد  حممد  مواطنه  ي�صارك 
 100 �صباق  يف  كتو�س  احلكيم 
م اخلا�س بفئة 20 �صنة، ووفق 
قبل  من  عنه  املعلن  الربنامج 
اللجنة املنظمة، �صيكون دخول 
يف  امل�صاركة  العنا�رص  بقية 
هذه البطولة و املقدر عددهم 

من  اقل  فئة  من   14 عداء   27
من  اقل  فئة  من  و13  �صنة   18
20 �صنة يف الأيام املقبل، علما 
اجلزائرية  الريا�صية  البعثة  اّن 

ت�صم اأربع فتيات.
اجلزائرية  العنا�رص  وتوؤطر 
املناف�صة  هذه  يف  امل�صاركة 
ك�صاي،  طارق  قبل  من  القارية 
على  ال�صابة  املواهب  مدير 
اجلزائر  الحتادية  م�صتوى 
لألعاب القوى، التي تتوقع عودة 
بح�صيلة  اجلزائريني  العدائيني 
يف  ميداليات  و8   6 بني  ترتاوح 
وتعرف  الخت�صا�صات،  جميع 
املناف�صة  املحطة  هذه 
الفريقية املتوا�صلة فعالياتها 
لكوت  القت�صادية  بالعا�صمة 
 21 اىل   16 من  ابيجان  ديفوار 
 36 م�صاركة  اجلاري(  اأبريل 

دولة .

بطولة افريقيا الألعاب القوى الأقل
 من 18 �شنة

3 عدائني جزائريني يدخلون 
املناف�سة

وكاالت



عي�شة ق.

اأين وقع اختيار الكاف على احلكم 
التحكيم  متثيل  اأجل  من  غربال 
الكروي  العر�س  يف  اجلزائري 
اختيارها  وقع  والذي  القاري 
يف  �سبقه  بعدما  واحد  حكم  على 
الطبعات الأخرية كل من مواطنيه 
بنوزة  حممد  حيمودي،  جمال 
وي�سارك  �سارف،  عبيد  ومهدي 
العرب  احلكام  من  كبري  عدد 
اإفريقيا  كاأ�س  مباريات  اإدارة  يف 
حكاما لل�ساحة، حيث بلغ عددهم 
اأين  املجموع،  يف  حكام  ع�رشة 
اجلزائر  من  واحد  حكم  يتواجد 
�سلف  مثلما  بغربال  الأمر  ويتعلق 
اإىل جانب حكمني من  ذكرناه،  اأن 

ونور  جيد  ر�سوان  وهما  املغرب 
الدين اجلعفري، وثالثة حكام من 
تون�س ويتعلق الأمر بكل من يو�سف 
ال�ساملي  ال�سادق  ال�رشايري، 
وهيثم قرياط، ومن م�رش كل من 
جهاد غري�سة، حممود البنا واأمني 
عمر وحممد ح�سني من ال�سودان، 
جمموع  على  الختيار  وقع  بينما 

10 حكام م�ساعدين عرب.
واأكدت الهيئة الكروية القارية من 
ال�ساحة  حلكام  اختياراتها  خالل 
كاأ�س  مباريات  بغدارة  املعنيني 
للحكم  العقوبة  موا�سلة  اإفريقيا 
عبيد  مهدي  اجلزائري  الدويل 
يقف  جعلته  كانت  والتي  �سارف 
بخ�سو�س  الن�سباط  جلنة  اأمام 
الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها 

رابطة  نهائي  ن�سف  مباراة  خالل 
العام  جرت  التي  اإفريقيا  اأبطال 
الأهلي  فريقي  وجمعت  الفارط 
يف  التون�سي  والرتجي  امل�رشي 
ركلتي  وقتها  احت�سب  اأين  م�رش 
لفائدة  �سحيحتني  غري  جزاء 
احتكامه  رغم  امل�رشي  النادي 
تربئته  ورغم  الفيديو،  تقنية  اإىل 
من تهمة تلقي ر�سوة وتعمد القيام 
التحكيم  جلنة  اأن  اإل  بالأخطاء 
لالحتاد الإفريقي قامت با�ستبعاد 
املباريات  اإدارة  عن  �سارف  عبيد 
مناف�سات  يف  الكربى  القارية 
واأكدت  املو�سم  هذا  الأندية 
خالل  من  خياراتها  من  ا�ستبعاده 
قائمة  �سمن  ا�سمه  تواجد  عدم 
باإدارة مواجهات  احلكام املعنيني 

الكان.
يف  وقعوا  اأفارقة  حكام  اأن  ورغم 
للحكم  م�سابهة  حتكيمية  اأخطاء 
اجلزائري عبيد �سارف اإل اأن هيئة 
تغا�ست  اأحمد  اأحمد  امللغا�سي 
قائمة  �سمن  واختارتهم  عنهم 
بكل  الأمر  ويتعلق  املقبلة  الكان 
من الغامبي بكاري غا�ساما �سمن 
امل�رشي  الأهلي  مباراة  اأحداث 
اإفريقي،  اجلنوب  داونز  و�سان 
الذي  مارتينيز  هيلدر  الأنغويل 
امل�رشي  الزمالك  مواجهة  اأدار 
وح�سنية اأغادير املغربي والزامبي 
اأمام  مّر  الذي  �سيكازوي  جياين 
اأخطائه  عقب  الن�سباط  جلنة 
واأول  التون�سي  الرتجي  مقابلة  يف 

اأغ�سط�س الأنغويل.

الكاف توا�شل الكيل مبكيالني وتق�شي عبيد �شارف
ا�ضتدعاء غربال �ضمن قائمة 

حكام كاأ�س اإفريقيا للأمم
تتواجد اجلزائر يف مناف�شة كاأ�س اإفريقيا لالأمم حا�شرة من خالل التحكيم، اأين اختار الحتاد الإفريقي 

لكرة القدم احلكم الدويل م�شطفى غربال �شمن قائمة ت�شم 27 حكما رئي�شيا معنيا باإدارة مباريات 
املناف�شة القارية املقررة يف م�شر خالل الفرتة املمتدة من 21 جوان اإىل 19 جويلية املقبل، ويف هذا ال�شدد 

فاإن غربال �شوف يكون ممثل التحكيم اجلزائري يف كاأ�س اإفريقيا مرفوقا مبواطنيه عبد احلق اإيت�شعلي 
ومقران جوراري اللذان �شيكونان حكمني م�شاعدين

اأكد رغبته يف حتد اأكرب بعد تتويجه بلقبني لرديف 
الدوري القطري

بوقرة: اأملك ات�ضاال مع الطاقم الفني 
و�ضاأتواجد بن�ضبة كبرية مع اخل�ضر

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سّدد 
�سحة  بوقرة  جميد  ال�سابق 
الأخبار التي مت تداولها بخ�سو�س 
الفنية  العار�سة  اإىل  ان�سمامه 
الناخب الوطني  الوطنية ومرافقة 
خالل مناف�سة كاأ�س اإفريقيا لالأمم 
يف  املقبلة  ال�سائفة  املقررة 
م�رش، ويف هذا ال�سدد قال بوقرة 
»الراية«  جلريدة  ت�رشيحات  يف 
اأنه  بوقرة  ك�سف  ام�س  القطرية 
الطاقم  مع  ات�سالت  يف  يتواجد 
امكانية  بخ�سو�س  الوطني  الفني 
املنتخب  عائلة  اإىل  ان�سمامه 
اأن  اأ�سار يف املقابل  لكنه  الوطني 
يتم  ومل  بعد  ر�سميا  لي�س  الأمر 
الفني  الطاقم  تر�سيمه �سمن  بعد 

هناك  اأن  اأو�سح  لكنه  اولطني، 
امكانية كبرية ليكون �سمن الطاقما 
يف  اخل�رش  بقيادة  املعني  لفني 

العر�س الكروي القاري.
مدرب  اكد  منف�سل،  �سياق  ويف 
اأ�سحى  اأنه  للرديف  الدحيل  نادي 
بتحديات  القيام  يف  الرغبة  ميلك 
اإىل  النادي  قاد  بعدما  جديدة 
مو�سمني  يف  الرديف  لقب  حتقيق 
قال  الغر�س  ولهذا  التوايل،  على 
من  فريق  تدريب  يف  يرغب  اأنه 
من  الثانية  اأو  الأوىل  الدرجة 
التدريبية  اإمكانياته  حت�سني  اأجل 

وخو�س حتد عال.
ع.ق.

ريا�ضةاخلمي�س  18   اأفريل  2019  املوافـق  ل12 �شعبان 1440هـ 13

اأكد اأن حمرز و�شالح �شيكونان جنمي »الكان«

ماجر: اجلزائر مر�ضحة للتتويج باللقب القاري
ال�سابق  الوطني  الناخب  عاد 
للحديث عن حظوظ املنتخبات 
على  التناف�س  يف  الإفريقية 
التتويج بلقب كاأ�س اإفريقيا لالأمم 
املقبل  جوان  �سهر  املقررة 
تنباأ  ال�سدد  هذا  ويف  م�رش،  يف 
ماجر بح�سور بطولة قارية قوية 
يف  ت�سارك  منتخبا   24 بح�سور 
تاريخها  يف  مرة  لأول  املناف�سة 
الذي  املنتخبات  عدد  رفع  بعد 
ال�سابقة،  الطبعات  يف   16 كان 
�سيكون  م�رش  منتخب  اأن  واأ�سار 
القاري  باللقب  للتتويج  مر�سحا 
الأر�س  على  يلعب  الذي  وهو 
اجلمهور  عامل  من  وي�ستفيد 
املر�سح  �سيكون  حيث  لفائدته، 
القاري،  اللقب  لإحراز  الأبرز 
اأخرى  منتخبات  ان  واأ�ساف 
بدورها  مر�سحة  تكون  �سوف 
للتناف�س حول اللقب القاري بقوة 
ال�سنغال،  اجلزائر،  غرار  على 
ونيجرييا،  الكامريون  تون�س، 

منها  منتخب  كل  �سيكون  اأين 
اأمام فر�سة ثمينة لإحراز اللقب 

ح�سبه.
لبورتو  ال�سابق  الالعب  ور�ّسح 
ال�سباين  وفال�سنيا  الربتغايل 
حمرز  ريا�س  اجلزائري  الثنائي 
اإىل  �سالح  حممد  وامل�رشي 
التحول لنجمي املناف�سة القارية 

املقبلة، حيث قال يف ت�رشيحات 
اأن  امل�رشي  الأهلي  قناة  مع 
الثنائي حمرز و�سالح ين�سطان يف 
الدوري  اأندية  اأكرب  احد  �سفوف 
بكل  الأمر  ويتعلق  الجنليزي 
وليفربول  �سيتي  مان�س�سرت  من 
�سوف  الأعني  فاإن  وبالتايل 
كاأ�س  اأطوار  عليهما خالل  تكون 

واأنهما و�سفهما  اإفريقيا، خا�سة 
العربية  للكرة  �سفريين  باأح�سن 
الكربى،  الأوروبية  البطولت  يف 
م�سيفا اأن �سالح يقدم م�ستويات 
»الريدز«  ت�سكيلة  مع  كبرية 
خا�سة عقب الفوز امل�سجل على 
ح�ساب بورتو الربتغايل يف مباراة 
حمرز  ميلك  بينما  الذهاب، 
اإمكانيات كبرية ولديه الأهمية يف 
ناديه رغم انه ل يلعب اأ�سا�سيا يف 

الت�سكيلة.
ويف �سياق منف�سل، اأو�سح خريج 
داي  ح�سني  ن�رش  نادي  مدر�سة 
اأوروبا  اأبطال  رابطة  مناف�سة  ان 
الفرتة  خالل  ا�سعب  كانت 
اأعوام  الكرة  فيها  مار�س  التي 
قوانني  واأن  خا�سة  الثمانينيات 
الحتاد الأوروبي كانت ل ت�سمح 
اثنني يف  اأكرث من لعبني  بتقييد 
اأوروبي عك�س ما هو عليه  فريق 

الأمر خالل الأعوام الأخرية. 
عي�شة ق.

اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  اأبدى 
بن  كرمي  امليكانيكية  للريا�سات 
م�سوؤويل  قيام  من  ا�ستياءه  حمي�س 
حتويل  ال�سابق  الفدرايل  املكتب 
حتدي  الدويل  اجلزائر  رايل  ممويل 
ال�سحراء نحو متعامل خا�س واأجنبي 
م�ساحلهم  خدمة  اجل  من  وهذا 
يف  حمي�س  بن  واأو�سح  ال�سخ�سية«، 
»نحن  قائال:  اإعالمية  ت�رشيحات 
املكتب  م�سوؤويل  لقيام  متح�رشون 
املمولني  بتحويل  ال�سابق  الفدرايل 
الدويل  اجلزائر  لرايل  التقليديني 
متعامل  نحو  ال�سحراء  حتدي 
اجل  من  وهذا  اأجنبي  و  خا�س 
و  ال�سخ�سية«،  م�ساحلهم  خدمة 
من  اي�سا  م�ستاوؤون  »نحن  اأ�ساف: 
بن  اأمري  ال�سابق  بالنيابة  الرئي�س 
عمر من ا�ستغالل ال�سلطة -كرئي�س 
احتادية انتهت عهدته- للم�ساركة يف 
اجتماعات الهيئات الدولية«، م�سريا 
ان م�سوؤويل املكتب الفدرايل ال�سابق 

اأنهم  اإيهام الراأي العام على  يريدون 
املنظمون احلقيقيون لرايل اجلزائر 

الدويل
من جهته، نا�سد النائب الأول للهيئة 
وزارة  عي�سى،  بن  فتحي  الفدرالية 
العاجل  للتدخل  والريا�سة  ال�سباب 
تركها  التي  الديون  يف  حتقيق  وفتح 
ال�سابق  الفدرايل  املكتب  م�سوؤولو 
العتاد  اإرجاع  على  هوؤلء  ارغام  و 
العديد  »هناك  واأ�ساف:  املنهوب«، 
من ال�رشكاء ال�سابقني الذين تعاملوا 
مع املكتب الفدرايل ال�سابق وهم يف 
انتظار منحهم م�ستحقاتهم املالية، 
وباإمكانياتنا  حاليا  ن�سعى من جهتنا 
معهم،  امل�سكل  هذا  حلل  اخلا�سة 
الآن  حلد  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
املذكورين  امل�سوؤولني  حتا�سب  مل 
اآنفا ومل تفتح حتقيقا يف تلك الديون 
ل2018  ال�سابقة  املالية  واحل�سيلة 
التجاوزات  من  الكثري  عرفت  التي 

والختاللت املالية«.

الحتادية اجلزائرية للريا�شات امليكانيكية

ا�ضتياء من حتويل رايل اجلزائر 
نحو متعامل خا�س واأجنبي

اجلزائري  الدويل  الالعب  توّرط 
نبيل بن طالب يف ق�سية ان�سباطية 
ناديه  اأ�سوار  داخل  جديدة 
ك�سفت  اأين  الأملاين،  �سالكه04 
اأم�س و�سائل الإعالم الأملانية اأن 
بن طالب دخل يف ا�ستباك بالأيدي 
مع زميله يف النادي �ساليف �ساين، 
خالل  وقعت  التي  احلادثة  وهي 
التدريبية  احل�سة  اأطوار  خو�س 
وح�سب  اأم�س،  اول  جرت  التي 
نف�س امل�سدر ف؟عن �سوء تفاهم 
وقع بني الثنائي اأدى اإىل الوقوع يف 
دفع  الذي  وهو  بينهما  الت�سابك 
املدرب امل�ساعد مايك بو�سكينز 
اإىل التدخل من اأجل ف�سه وتهدئة 
الثنني،  الالعبني  بني  الأمور 
وقع  على  احلادثة  هذه  وجاءت 
الو�سع ال�سعب الذي يعي�سه فريق 

�سالكه04 يف الدوري الأملاين وهو 
الذي ابتعد عن لعب الأدوار الأوىل 
اأين  الفارط  املو�سم  حدث  مثلما 
مل�ساركة  متاأهال  املو�سم  اأنهى 
نتائجه  ت�سهد  اأن  قبل  اأوروبية 

تراجعا رهيبا هذا املو�سم، 
متو�سط  ي�سع  اأخرى،  جهة  من 
ورطة  يف  نف�سه  اخل�رش  ميدان 
باعتبار اأن ملفاته غري الن�سباطية 
عر�سة  اأ�سبح  الذي  وهو  تتزايد 
اإىل  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث 
الرحيل عن �سفوف الفريق بنهاية 
عاد  واأنه  خا�سة  احلايل  املو�سم 
زمالئه يف  مع  التدرب  اإىل  حديثا 
الفريق الأول بعدما كان عوقب من 
طرف مدربه ومت اإنزاله اإىل نادي 
للفريق  مباراة  عن  بغيابه  الرديف 

يف »البوند�سليغا«.  

مهدد بالرحيل عن �شالكه04 ب�شبب م�شاكله غري 
الن�شباطية

بن طالب يتوّرط يف ت�ضابك 
باالأيدي مع �ضانيه

عي�شة ق.

وكالت



�أرقام �سلبية تالحق 
رونالدو وجوفنتو�س

�إق�صاء  يف  �لهولندي  �أم�صرتد�م  �أجاك�س  جنح 
ربع  �لدور  مناف�صات  من  �لإيطايل،  جوفنتو�س 
عليه  �لفوز  عقب  �أوروبا  �أبطال  لدوري  �لنهائي 
بنتيجة 3-2 يف جمموع �ملبار�تني، وتعادل �أجاك�س 

�أمام جوفنتو�س ذهاًبا بنتيجة 1-1 هولند�، ليعود �أجاك�س ويحقق فوًز� م�صتحًقا و�صط تورينو 
كري�صتيانو  �إق�صاء  ينجح يف  فريق  �أول  �أجاك�س هو  �أن  »�صكو�كا«  �صبكة  وذكرت  بنتيجة 1-2، 

رونالدو هد�ف جوفنتو�س من �لدور ربع �لنهائي للبطولة �لقارية.
ومتكن »�لدون« من عبور �لدور ربع �لنهائي منذ مو�صم 2006-2007 با�صتثناء مو�صم 2009-
2010، حني خرج من �لدور ثمن �لنهائي، قبل �أن ينجح �أجاك�س يف منع رونالدو من �مل�صاركة 
بالدور �ملقبل، و�أ�صافت �ل�صبكة �أن جوفنتو�س �أُق�صي من فريق من خارج �لدوريات �خلم�س 
�لبلجيكي، ومتكن  �أندرخلت  �أمام  للمرة �لأوىل منذ مو�صم 1981-1982، عندما خرج  �لكربى 

�أجاك�س من �لعبور لن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا لأول مرة منذ مو�صم 1997-1996.

دي يونغ يحلم بنهائي �أمام 
بر�سلونة

�لهولندي  �أجاك�س  لعب  يونغ  دي  فر�نكي  قال 
�صعيد�ً  �صيكون  �إّنه  �مل�صتقبلي  وبر�صلونة  �حلايل 
�إذ� �لتقى فريقه مبناف�صه بر�صلونة يف نهائي دوري 
�أبطال �أوروبا، و�أكرث �صعادة �إذ� ح�صد �للقب، وقلب 
�أجاك�س �لتوقعات جمدد�ً و�نت�رص على م�صيفه جوفنتو�س �لإيطايل 2-1 يف �إياب ربع نهائي 
�أكرب مفاجاآت  �أجاك�س قد فّجر  �لبطولة، وكان  نهائي  �إىل ن�صف  ليتاأهل  �أوروبا  �أبطال  دوري 
�لفائت، وقال دي  �لدور  �للقب ريال مدريد �لإ�صباين من  باإق�صاء حامل  �أوروبا  �أبطال  دوري 
يونغ: »نحن �صعد�ء بالو�صول �إىل ن�صف �لنهائي ون�صتحق �لتاأهل ب�صبب ما قدمناه يف �ل�صوط 

�لثاين«.
وعن مقارنة �صعوبة مو�جهة جوفنتو�س ب�صابقتها �أمام ريال مدريد: »يف �حلقيقة مبار�ة ريال 
�لبطولة  �أجاك�س يف  لديه جودة عالية«، وعن م�صو�ر  �أيجك�س  �أكرث،  و�جهنا �صعوبات  مدريد 
قال دي يونغ: »كّل �صيء ممكن، نريد �لفوز باللقب لكننا �صنلعب �أمام فرق قوية، �للعب �أمام 

بر�صلونة يف �لنهائي �صيكون �أمر�ً جمياًل و�لفوز باللقب �صيكون �أكرث جمالً«.

�مللكي ي�ستعد لأكرب �سفقة يف �لتاريخ
�أم�س بع�س �لتفا�صيل  ك�صف تقرير �صحفي فرن�صي 
لتدعيم �صفوفه  ريال مدريد،  �جلديدة حول خطط 
موقع  ذكر  فقد  �ملقبل،  �ل�صيفي  �ملريكاتو  يف 
»le10sport« �أن �لنادي �مللكي يعتزم عقد �صفقتني 
�إيدين  �لثقيل، حيث تتمثل �لأوىل يف �صم  �لعيار  من 
�أما  يورو،  مليون   100 مقابل  ت�صيل�صي  جنم  هاز�رد 
�لثانية خ�ص�س لها �ملريينغي �صعف قيمة �لأوىل على 
�لأقل، ولكن دون حتديد جنم بعينه، و�أ�صاف �ملوقع 
من  �لعديد  ت�صم  �لثانية  �ل�صفقة  �أهد�ف  قائمة  �أن 

�لالعبني، يت�صدرهم نيمار د� �صيلفا جنم باري�س �صان جريمان، زميله كيليان مبابي، بالإ�صافة 
�إىل هاري كني مهاجم توتنهام هوت�صبري.

و�أفاد »le10sport« باأن ريال مدريد م�صتعد لإي�صال قيمة �ل�صفقة �لثانية �إىل 300 مليون يورو، 
خا�صًة �إذ� كان �لالعب �مل�صتهدف هو نيمار �أو مبابي، يُذكر �أن �أغلى �صفقة يف تاريخ �للعبة 

هي �لتي �نتقل بها نيمار من بر�صلونة �إىل �صان جريمان مقابل 222 مليون يورو.

دورمتوند يتفق على �سفقة تهدد حكيمي
�لنتقالت  فرتة  خالل  �أي�رص،  بظهري  �لفريق  �صفوف  تعزيز  عن  دورمتوند  بورو�صيا  يبحث 
مدريد،  ريال  من  �مُلعار  حكيمي  �أ�رصف  �ملغربي  م�صتقبل  يهدد  ما  وهو  �ملقبلة،  �ل�صيفية 
وقالت �صحيفة »�صبورت بيلد« �لأملانية �أم�س �إَنّ دورمتوند �تفق ب�صكل مبدئي مع هوفنهامي 
على �صم ظهريه نيكو �صولز، و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �صهولة ح�صول �لدويل �لأملاين على مكانة 
�أ�صا�صية يف ت�صكيلة �ملدرب �ل�صوي�رصي لو�صيان فافر؛ لعدم تعويل �لأخري على �لثنائي مار�صيل 
�صميلزر وجريميي توجلان، �ملعار �إىل �صيلتك �لأ�صكتلندي، ومن �ملتوقع �أن يتعاقد دورمتوند 
مع �صاحب 26 عاًما بدفع قيمة �ل�رصط �جلز�ئي يف عقده مع هوفنهامي، �لذي يرت�وح بني 25 

�إىل 30 مليون يورو �إذ ينتهي عام 2021.

ر�بطة �أبطال �أوروبا

بر�سلونة ي�سعد لن�سف �لنهائي و�أجاك�س ينهي مغامرة �لدون
ن�صف  �إىل  �لإ�صباين  بر�صلونة  و�صل 
نهائي دوري �أبطال �أوروبا بعد تخطي 
 0-3 �لإجنليزي  يونايتد  مان�ص�صرت 
�أر�صية ملعب  �لنهائي على  ربع  �إياب 
جنمه  لرب�صلونة  و�صجل  نو،  كامب 
�لفذ ليونيل مي�صي ثنائية  و�لرب�زيلي 
كوتينيو علماً �أن �لفريق �لكاتالوين فاز 
ذهاباً بهدف وحيد يف �أولد تر�فورد، 
نهائي  ن�صف  يف  بر�صلونة  و�صيقابل 
�لفائز جمموع مبار�تي ليفربول  �صد 
وبورتو، و�صجل مي�صي 24 هدفاً �صد 
�لأندية �لإجنليزية يف دوري �لأبطال 
�لذي بلغ بر�صلونة ن�صف �لنهائي فيه 

للمرة �لأوىل منذ 3 �صنو�ت.
�جليدة  �لبد�ية  من  �لرغم  وعلى 
للغاية من مان�ص�صرت يونايتد وتهديده 

�حلقيقي للمرمى، لكن ذلك مل ي�صتمر �أكرث من 10 دقائق لي�صتلم بر�صلونة بف�صل جنمه �لفذ مي�صي زمام �لأمور، وبدوره �أنهى مي�صي 
�صيامه عن �لتهديف يف 11 مبار�ة متتالية يف ربع �لنهائي على �ل�صعيد �لقاري وحتديد� منذ 2013، بت�صجيله هدفني �صمحا له بت�صدر 
ترتيب �لهد�فني بر�صيد 10 �أهد�ف، �أهد�ف ليو 24 جاءت يف 32 مبار�ة �أمام �لأندية �لإجنليزية يف دوري �لأبطال، و�إىل 110 �أهد�ف 
يف 132 مبار�ة على �ل�صعيد �لقاري، و�أجرى مدرب بر�صلونة �إرن�صتو فالفريدي تبدياًل و�حد�ً على ت�صكيلة �لذهاب، فدفع باجلناح 

�صريجي روبرتو بدلً من �لربتغايل نيل�صون �صيميدو �ملهدد بالإيقاف، ثم عاد وزج ب�صيميدو  بدلً نت �صريجي يف �ل�صوط �لثاين.
يف �ملقابل، �أنهى �أجاك�س �أم�صرتد�م �لهولندي حلم م�صيفه جوفنتو�س �لإيطايل يف �لتتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا بعدما غلبه 
2-1 �لثالثاء يف �إياب ربع نهائي �مل�صابقة مفّجر�ً مفاجاآة جديدة، ومل ي�صتفد يوفنتو�س من نتيجته �ملقبولة ذهاباً 1-1 ووقع �صحية 
تفاهم �صبان �أجاك�س و�لغيابات �ملوؤثرة لنجومه عن مبار�ة �لعودة، و�فتتح �لربتغايل كري�صتيانو رونالدو �لذي تعاقد معه جوفنتو�س 
طمعاً بالتتويج بالأبطال، على �أول �أهد�ف �ملبار�ة من �رصبة ر�أ�س، لكن رد �أجاك�س جاء بف�صل فان دي بيك �لذي ك�رص م�صيدة 
�لت�صلل و�أدرك �لتعادل، وحت�ّصن �أد�ء �أجاك�س ب�صكل ملفت يف �ل�صوط �لثاين و�أهدر �أكرث من فر�صة للتقدم و�صط غياب �أّي رد من 
يوفنتو�س، فكان له ما �أرد ب�رصبة ر�أ�س من مد�فعه �لو�عد دي ليخت، ومل يتمكن يوفنتو�س من �ل�صغط على �صيفه فيما تبقى من 

وقت، بل �فتقدت حماولته �خلجولة للرتكيز بالرت�فق مع ��صت�صالم رونالدو للرقابة �لدفاعية.

جوفنتو�س  قائد  بريلو  �أندريا  �نتقد 
�أمام  مبار�ته  يف  �ليويف  �أد�ء  �ل�صابق 
�لتي  �لهولندي،  �أم�صرتد�م  �أجاك�س 
�إياب  يف   1-2 �لأخري  بفوز  �نتهت 
�أبطال  دوري  من  �لنهائي  ربع  �لدور 
لن�صف  �أجاك�س  وتاأهل  �أوروبا، 
جمموع  يف   2-3 فوزه  بعد  �لنهائي 
�لبيانكونريي  ودع  فيما  �ملبار�تني، 
ت�رصيحات  بريلو يف  وقال  �مل�صابقة، 

�إيطاليا«  �صبورت  »�صكاي  ل�صبكة 
�أد�ًء  قدم  »جوفنتو�س  �ملبار�ة:  عقب 
لعبو�  عندما  �لأول،  �ل�صوط  يف  جيًد� 
على  �أجاك�س  و�أجربو�  عاٍل،  ب�صغط 
و�أ�صاف:  �لطويلة«،  �لكر�ت  لعب 
يوفنتو�س  ر�أيت  �لتعادل،  هدف  »بعد 
جماعيته،  عن  وتخلى  جًد�،  خجوًل 
خطورة،  �أي  ت�صكيل  يف  و�أخفق 
�ل�صخ�صية  �أ�صحاب  �لالعبني  خا�صة 

�للذين  وبريناردي�صكي،  بيانيت�س  مثل 
خطف  �أجاك�س  �لتعب،  عليهما  بد� 
عن  وتاأهل  �لنهائي،  ن�صف  مقعد 
�أياك�س  وينتظر  و��صتحقاق«.  جد�رة 
مبار�ة  من  �لفائز  �لنهائي  ن�صف  يف 
وتوتنهام  �صيتي  مان�ص�صرت  بني  �أم�س 
تفوق  قد  �صبريز  وكان  �لإجنليزيني، 
يف مبار�ة �لذهاب على ملعبه بنتيجة 

.0-1

بريلو ينتقد �رتباك جوفنتو�س �أمام �أجاك�س

فالفريدي: �أجهل �سر �حتفال كوتينيو
بالنت�صار 3-0 على مان�ص�صرت  �لفني لرب�صلونة عن �صعادته  �إرن�صتو فالفريدي �ملدير  �أثبت وميتلك ميزة �لت�صجيل ويتحمل �لعبء �لهجومي للفريق«، وتابع »�حتفال كوتينيو بهز عن مي�صي، �أجاب »هو يظهر يف مثل هذه �ملباريات د�ئًما، ولي�س يف �أوقات حُمددة، ذلك حتى �لنهاية، ومبجرد �أن وجدنا خمرًجا، �أ�صبح كل �صيء �أكرث و�صوًحا«، وب�صوؤ�له قمنا برتتيب �أور�قنا«، و�أ�صاف »يف �أول 5 دقائق كانت �لأمور �صعبة، ولكننا �صيطرنا بعد �صحيفة ماركا »قدمنا مبار�ة ر�ئعة رغم �أننا و�جهنا �صعوبات يف �لبد�ية، ولكن بعد ذلك يونايتد، يف �إياب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا، وقال فالفريدي خالل ت�رصيحات نقلتها �أعرب  و�لذي  بالهدف،  ��صتمتعت  ولكني  يق�صده،  ما  �أعرف  ول  �أ�صاهده  مل  �أمام �خل�صم«، و�لتزم �لالعب �لرب�زيلي �لهدوء يف �حتفاله �ل�صباك،  للتفا�صيل �ل�صغرية  نتيجة �ملبار�ة �لأوىل بني ليفربول وبورتو ل ت�صمن �أي �صيء، وليفربول هو �مُلف�صل للتاأهل، لكننا �صرنى غًد� ماذ� �صيحدث«.نتعاي�س مع �لعامل �لذي نحن فيه«، و�ختتم باحلديث عن �خل�صم �ملقبل يف ن�صف �لنهائي بقوله »هذه م�صابقة دوري �لأبطال، للنقد، وهو �أمر لي�س �صهاًل«، و�أردف: »ت�صجيل كوتينيو لالأهد�ف ب�صكل د�ئم �أمر غري ممكن، نحن جميًعا ب�رص ويجب علينا �أن وتابع: »نحن يف فريق يطالب بالكثري، يجب علينا �لفوز بكل �صيء و�أن نلعب ب�صكل جيد، وهناك عبء �إعالمي وكلنا ُمعر�صون يلتفت لالنتقاد�ت �أو �صائعات �ل�صتغناء عن خدماته بنهاية �ملو�صم �جلاري. بالهدف، و��صًعا �إ�صبعيه يف �أذنيه وهو ينظر �إىل مدرجات �لكامب نو، يف ر�صالة فحو�ها �أنه ل ��صتغاللنا 
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املرتجم املغربي حل�سن الكريي جلريدة الو�سط

ال توجد و�صفة جاهزة يف عملية الرتجمة
كاتب ومرتجم مغربي �ساب من مواليد مدينة اآ�سفي �سنة 1984. يجمع بني التكوينني االإ�سباين والعربي ، اأما جماالت اهتماماته البحثية فهي 

الرتجمة، ديداكتيك اللغات - الرتبية - النقد االأدبي.

بقلم / اأ . خل�سر . بن 
يو�سف 

كانت  كيف  تقليدي  �سوؤال 
الكريي؟  حل�سن  بدايات 
التي  التاأثريات  هي  وما 
جعلته يدخل عامل الكتابة 

واالإبداع..؟

عن  احلديث  مني  تطلب 
النهايات،  يف  وكاأنني  البدايات 
يف واقع االأمر، اأرى اأنني ال زلت 
بلغت  ومهما  الطريق  بداية  يف 
منفتحا  دائما  �ساأبقى  فاإنني 
على التعديل والتغيري والتطوير 
االآخرين  جتارب  من  والتعلم 
جتربتي  واإثراء  اإغناء  ق�سد 
اأن اأقول لك  ال�سخ�سية ، ميكن 
بداأت  اأنني  امل�سمار  هذا  يف 
الكتابة  اإىل  الطريق  اأحت�س�س 
والرتجمة منذ كنت طالبا بكلية 
االآداب )جامعة حممد اخلام�س 
عن  اأما   2002 �سنة  الرباط(   -
على  حفزتني  التي  التاأثريات 
ولوج عامل الكتابة واالإبداع فهي 
الذي  املتميز  الطالبي  اجلو 
اأتنف�س فيه وت�سجيع عدد  كنت 
الذين  البارزين  االأ�ساتذة  من 
تتلمذت  باأن  ال�رشف  ح�سل يل 
ال�سي  قبيل  من  اأيديهم  على 
جنيب  وال�سي  علو�س  �سعيد 
العويف وغريهم كثري ، هذا دون 
اأن نن�سى تكويني املزدوج الذي 
جعلني اأنفتح مبكرا على عوامل 
اإبداعية �سائقة رائقة يف االأدب 

االإ�سباين واالإ�سبانو اأمريكي.
جمموعة  لك  �سدر 
بعنوان:  مو�سومة  ق�س�سية 
اللبانة«  درب  »حكايات 
ق�س�سية  جمموعة  وهي 
من  ترجمتها  اأرجنتينية 
العربية،  اإىل  االإ�سبانية 
املنجز  هذا  عن  حدثنا 
اأم من  و�سخ�سياته  واقعية 
مو�سوعاته،  اخليال،  ن�سج 
الفنية  مرتكزاته 

واجلمالية؟

االأمر مبجموعة  يتعلق  بالفعل، 
اإذ  احلجم  متو�سطة  ق�س�سية 
يبلغ عدد �سفحاتها 63 �سفحة 
و هي �سادرة يف االأ�سل االإ�سباين 
ببوليفيا �سنة 2014 اأما �ساحبها 
االأرجنتيني  القا�س  فهو 
باريرو،  با�ستور  يولي�سي�س 
لهذه  امل�سكلة  الق�س�س  اإن 
ال�سغرية  الق�س�سية  املجموعة 
تدور كلها يف الف�ساء اخلارجي 
درب  م�سارف  على  وبال�سبط 
اللبانة ، و من هنا �سبب عنونتها 
ب : »حكايات درب اللبانة » اإنها 
ق�س�س خيال علمي بهم اإن�ساين 
ارتاأيت  قد  و  العني،  تخطئه  ال 
اأن اأترجمها من اللغة االإ�سبانية 
موافقة  بعد  العربية  اللغة  اإىل 
اأطلع  اأن  اأجل  من  �ساحبها 
جتارب  على  العربي  القارئ 
مغايرة  �سابة  ق�س�سية  اإبداعية 
لها باع طويل يف �سنعة الق�سة ، 
جدير بالذكر اأن املوا�سيع التي 
كلها  املجموعة  هذه  تعاجلها 
موا�سيع ناجتة عن تغول النظام 
االإمربيالية  وج�سع  الراأ�سمايل 
بع�س  اإىل  اأ�سري  اأن  يكفي  اإذ  ؛ 

 : قبيل  من  املوا�سيع  تلك 
العن�رشية  ؛  الت�سخم  فريو�س 
الف�ساء  غزو   ، الديكتاتورية   ،
ق�س�س  هي  كذلك  وغريها  
بالنظر  حداثيا  منحى  تنحو 
من  لعدد  �ساحبها  توظيف  اإىل 
من  اجلديدة  الكتابة  تقنيات 
قبيل : احللم ، اال�ستباق ، تعومي 
ال  املثال  �سبيل  على  احلكاية 

احل�رش.

للمجموعة  ترجمتك 
درب  »حكايات  الق�س�سية 
اللبانة« كيف كانت الروؤية 
هناك  وهل  لها  النقدية 
بعمق  تناولتها  بارزة  اأقالم 

وحيادية وملن كانت ؟

اأن  هو  االآن  حلد  اأعرفه  ما 
مل  الق�س�سية  املجموعة  هذه 
رغم  املغرب  اإىل  بعد  ت�سل 
اأخرى  عربية  دول  اإىل  و�سولها 
بالن�سخ  اأتو�سل  مل  �سخ�سيا    ،
دار  طرف  من  يل  املخ�س�سة 
اإال  )االأمراء(  اجلزائرية  الن�رش 
موؤخرا ،  اأرجو اأن حتظى قريبا 

مبا ت�ستحقه من العناية.
اختيارك  معايري  هي  ما 
االإ�سباين   االأدبي  للعمل 
  ، العربية  اإىل  لرتجمته 
هل هي اأ�سباب اأدبية بحتة  

اأم غري اأدبية ؟

بكل �رشاحة ، ال اأريد اأن اأترجم 
اإال االأعمال االأدبية التي اأع�سق 
واختيارات  ؛  اأختارها  والتي 
يقال  املرء جزء من ذهنه كما 
خمتارات  ترجمت  فمثال     ،
اإ�سبانيا  اأدب  من  ق�س�سية 
واأمريكا الالتينية جمعت روائع 
  ، القطرين  هذين  يف  الق�سة 
عن  املختارات  هذه  �سدرت 
دار �سهريار بالعراق �سنة 2018 
�سعرية  خمتارات  و�ست�سدر 
دار  القطرين عن  لنف�س  اأخرى 
لذكرها  جمال  ال  اأخرى  ن�رش 
اأترجم حتت  قد  اأحيانا    ، هنا 
طلب بع�س الزمالء ، لكن نادرا 

ما يحدث هذا معي.
التحديات  اأ�سعب  هي  ما 
التي تواجه مرتجم االآداب 
وما  العربية   اإىل  الغربية 
الرتجمة  يف  طريقتك  هي 

؟

اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  يل  يطيب 
وثقافية  لغوية  عملية  الرتجمة 
  ، م�ستحيلة  لي�ست  لكنها  �سعبة 
وتزداد �سعوبتها كما هو معلوم 
برتجمة  االأمر  يتعلق  عندما 
عامة  ب�سفة  االأدبية  الن�سو�س 
  ، ب�سفة خا�سة  وال�سعرية منها 
اإىل  يعود  تقديري  يف  وال�سبب 
ال�سعري  اللغوي  فرادة الرتكيب 
ثم  ال�سعرية  ال�سور  وطرافة 
املرتجم  لكن    ، الوزن  لذاذة 
يف  يدخل  اأن  من  بد  ال  النَّابه 
بني  املفاو�سات  من  �سل�سلة 
االأ�سل  ولغة  االنطالق  لغة 
ن�سبيا  وفيا  يبقى  اأن  اأجل  من 
املكونات  هذه  خل�سو�سية 
ن�سبيا  نقول  الثالثة.  اجلمالية 
دون  نرتجم  اأن  ميكن  ال  الأنه 
نف�سها  اللغة  داخل  حتى  َفْقٍد 
فلو قال اأحدهم مثال:  » حممد 

كاالأ�سد » و قلنا له قلها بطريقة 
اأخرى فقال : » حممد كاالأ�سد 
اجلملة  معنى  فاإن   « �سجاعًة 
االأوىل يكون قد تغري! فما بالك 
واإياب  بذهاب  نقوم  عندما 
تنتميان  لغتني  بني  م�ستمرين 
لغويتني  عائلتني  اإىل  اأحيانا 

خمتلفتني؟!

جهة  من  اأما  جهة  من  هذا 
و�سفة  توجد  ال  فاإنه  اأخرى 
للجميع  معلومة  جاهزة 
  ، معينا  ن�سا  نرتجم  كي  نتبعها 
التالية  اخلطوات  اأتبع  �سخ�سيا 
معكم  اأتقا�سم  اأن  اأحب  والتي 
يف هذا املقام : - قراءة الن�س 
بنباهة  وعموديا  اأفقيا  االأ�سلي 
جمع   - مرة  من  واأكرث  عالية 
املعلومات حول �ساحب الن�س 
ومن�سوراته  االأدبي  واجتاهه 
ومقابالته  وتكرمياته  وجوائزه 
اأجنزت  التي  والنُّقود  ال�سحفية 
ترجماته  وبع�س  اأعماله  حول 
واأعماله  اأخرى  لغات  اإىل 
ُوجدت  اإن  �سينمائيا  املنقولة 
ب�ساحب  االت�سال  حماولة   -
احلياة  قيد  على  كان  اإن  الن�س 
اأو ببع�س اأقربائه اأو مقربيه اأو 
العارفني بفنه - �رشح الكلمات 
امل�سكوكة  والتعابري  ال�سعبة 
تفكيك   - املعنى  افتكاك  بغية 
مواطن  وتبيان  ال�سعرية  ال�سور 
عن  والك�سف  فيها  اجلمال 
االنتباه   - ووظائفها  دالالتها 
وحماولة  ال�سعرية  االأوزان  اإىل 
اللجوء  عرب  بينها  ة  الهَوّ ج�رش 
والتكرارات  التوازيات  اإىل 
والتقدمي  ال�سوتية  والرتاكمات 
التقنيات  من  وغريها  والتاأخري 
املعنى  تخلي�س   - واحِليل 
الكلي من الن�س - اإعادة التعبري 
لغة  بو�سائل  املعنى  نف�س  عن 
املعادل  مراعاة  مع  الو�سول 
الن�س  مراجعة  ينامي-  الِدّ
املرتجم اأكرث من مرة - عر�س 
بع�س  على  املرتجم  الن�س 
مراجعته   - ن�رشه  قبل  القراء 
من جديد وت�سجيل الت�سويبات 
اإن وجدت - ترك الن�س موؤقتا 
الرتجمة يف  ا�ستع�سى على  اإذا 
والعودة  م�ستوياته  من  م�ستوى 
اال�ستعانة   - بعد  فيما  اإليه 
بامُلرتجمات االآلية وغريها من 
االأدوات التقنية دون االطمئنان 
اإليها اطمئنانا اأعمى - االت�سال 
وبالغة  نحو  يف  باملخت�سني 
اللغة  وجماليات  ول�سانيات 

امُلرتِجمة واللغة امُلرتَجمة.
التي يجب  املوؤهالت  ما هي 
مرتجم  لدى  تتوافر  اأن 
واالأدب  عام  ب�سكل  االأدب 

العربي ب�سكل خا�ص؟

لكن  املوؤهالت  تلك  هي  كثرية 
املتوا�سع  تقديري  يف  اأبرزها 
بلغة  العميقة  املعرفة   : هو 
ن�س  و  االنطالق  ن�س  وثقافة 
النباهة  التوفر على   - الو�سول 
 - ال�سليم  الرتجمي  واحل�س 
التحمل  و  ال�سرب  على  القدرة 
علوم  يف  دراية  على  التوفر   -

الرتجمة.
الذي  القارب  هو  »املرتجم 
�سفة  من  الن�ص  يحمل 
ال�سبيل  كيف  اأخرى«  اإىل 
جمالية  على  احلفاظ  اإىل 
يف  الوقوع  وجتنب  الن�ص 
»خيانة  عليه  يطلق  ما  فخ 

الن�ص« كما يقول البع�ص؟
كالمك  ذكرين   ، بدء  ذي  بادئ 
يف  امل�سهورة  اجلاحظ  بقولة 
هذا ال�سدد لكن ينبغي اأن نعلم 
 «  : امل�سهورة  القولة  هذه  باأن 
يرتَجم  اأن  يُ�ستطاع  ال  وال�سعر 
، ومتى  النقل  ، وال يجوز عليه 
وبطَل  نظُمه  ع  تقَطّ حِوّل 
و�سقَط  ح�سنُه  وذهب   ، وزنُه 
كالكالِم  ال   ، التعجب  مو�سُع 
املنثور  والكالُم  املنثور، 
اأح�سُن  ذلك  على  املبتداأُ 
حتّول  الذي  املنثور  من  واأوقُع 
ال�سعر.....وقد  موزون  من 
وتُرجمْت   ، الهند  كتُب  نُِقلَْت 
اآداُب  لت  وُحِوّ  ، اليونانّية  حكم 
ُح�سناً  ازداَد  فبع�سها   ، الفر�س 
 ، �سيئاً  انتق�س  ما  وبع�سها   ،
ولو حّولت حكمة العرب ، لبطل 
 ، الوزن  الذي هو  املعجُز  ذلك 
.....« ، قولٌة �سادرة عن نزعة 
 ، متهالكة  كال�سيكية  �ُسعوبية 
الفيل�سوف  عند  اأمثالَها  وجند 
من  وغريه  فولتري  الفرن�سي 
ومرتجميه  الغرب  مفكري 
اأحيانا ، لكن كل �سيء ميكن اأن 
الفقد  عن  النظر  بغ�س  يرتجم 
؛ فهو فقٌد من جانب و ال �سك 
جوانب  من  تخ�سيٌب  ي�ساحبه 

اأخرى كثرية.

كج�سر  الرتجمة  دور  ما 
بني  احل�ساري  للتوا�سل 
دور  هو  ما  واالآخر،  العرب 
الرتجمة والرتجمات التي 
قمت بها ، خ�سو�سا يف تغيري 

الغربية  النمطية  ال�سور 
ب�ساأن �سمال اإفريقيا ؟

الرتجمة ج�رش مهم لعبور الفكر 
بني  واحل�سارة  والثقافة  والفن 
من  وواهم  ال�سعوب  و  االأمم 
يعتقد العك�س ، بالرتجمة نفتح 
مثال اأدبنا القومي على االآداب 
العاملية ونُخرجه من عزلته يف 
زمن ال�سماوات املفتوحة الذي 
الُعموميَة  العوملة  فيه  �ست  كَرّ
عن  لنا  مندوحة  ال   ، الثقافيَة 
االنفتاح على االآخر واالحتكاك 
فعل  االحتكاك  هذا  الأن  به 
خم�سب كما نعلم جميعا ، هذا 
بركب  نلحق  اأن  نريد  كنا  اإذا 
يبتعد  بات  الذي  احل�سارة 
بخطوات  يوم  بعد  يوما  عنا 
كما  الرتجمة  ولعل   ، وا�سعة 
ال�سعوب  تاريخ  بذلك  ي�سهد 
ن�ستطيع  و�سيط  خري  واالأمم 
وهذا  االنفتاح  هذا  حتقيق  به 
م�سطرين  جندنا   ، التخ�سيب 
اإذن  نعود  لكي  ال�سياق  هذا  يف 
فنكرر جملة ماأثورة عنا هي اأن 
االأمم التي ال ترُتِجم و ال ترُتَجم 
للموت  و  للن�سيان  منذورة 
الرتجمة  اإن   ، طبعا  الرمزي 
وخ�سوبة  وغنى  وحياة  بقاء 
اأبى.  من  واأبى  �ساء  من  �ساء 
اأحيلكم   ، التفا�سيل  من  ملزيد 
يف هذا ال�سدد على مقالة غنية 
جملة  يف  بالفرن�سية  �سدرت 
حتت   1990 �سنة  الكندية  ميتا 
ممدنة  الرتجمة  »هل   : عنوان 
ودرجات  الرتجمة  وظائف  ؟ 
التمدن » و هي ل�ساحبها جون 
اإىل  ترجمتها  جيمار،  كلود 
 2017 �سنة  ون�رشتها  العربية 
كتاب  يف  اأخرى  مقاالت  �سمن 
العربي  املركز  عن  �سادر 
والتاأليف  والرتجمة  للتعريب 
 « ب�سوريا حتت عنوان:  والن�رش 

درا�سات يف علم الرتجمة ».
جانب  من  اأما  جانب  من  هذا 
االإ�سباين  االآخر  فاإن  اآخر 
يكون  اأمريكي  واالإ�سبانو 
و  ت�سوراته  لتغيري  م�سطرا 
يف  اأقطار  ك�سكان  لنا  متثالته 
ن�ستطيع  عندما  اإفريقيا  �سمال 
يف  اإليه  ن�سل  اأن  الرتجمة  عرب 
فن  اإليه  وننقل  وثقافته  لغته 
العي�س عندنا وت�سوراتنا للحياة 

واملوت واالآخر وما على ذلك.

عند  احلرف  منابر  تتعدد 
ق�ص  بني  الكريي   حل�سن 
ملاذا   .. وترجمة  ونقد 
 ، التخ�س�ص  ولي�ص  التعدد 

واحدة ال تكفي ؟

بالن�سبة يل �سخ�سيا ، التخ�س�س 
خا�سة  نفعا  يجدي  ال  ال�سيق 
اأر�سية  فوق  نتحرك  عندما 
العلوم االإن�سانية، اأكرث من ذلك 
التكامل  عن  اليوم  نتحدث   ،
اعتقادي  يف  التعدد   ، املعريف 
م�سدر  واالختالف  اختالف 

للغنى واالإثراء. 

عامل الق�سة عامل حمفوف 
على  وع�سي  بالت�ساوؤالت 
بع�ص  حتى  الكثريين 
الرواية  اإىل  توجهوا  الذين 
، فكاتب الق�سة يعتقد باأنه 
اإىل  الروائي  اأقل منزلة من 

اأي درجة اأنت متفق مع 
هذا الراأي؟ 

الرواية  اأن  هذا  يعني  وهل 
فن �سهل؟؟ طبعا ال ،  نحن 
لهما  اأدبيني  جن�سني  اأمام 
مقوماتهما البنائية اخلا�سة 
احلا�سل  الت�سابه  رغم 
كونهما  بحكم  بينهما 
بالدرجة  �رشديني  جن�سني 
يف  ي�ساهم  الذي   ، االأوىل 
مقابل  اأدبي  جن�س  بروز 
دور  هي  اآخر  اأدبي  جن�س 
 ، القراء  وجمهور  الن�رش 
زمن  اليوم  نعي�س  اأننا  رمبا 
الرواية  من  اأكرث  الق�سة 
احلياة  اإيقاع  ت�سارع  بحكم 
املدينة  و�سغط  احلديثة 

اأن  نن�سى  اأن  دون  وزحمتها 
باجلوائز  املتوجني  من  عددا 
كتاب  هم  والدولية  اجلهوية 

ق�سة يف نف�س الوقت.
 ، املفرت�ص  قارئك  هو  من 
كيف تت�سوره ، كيف تتوقع 

تفاعله مع اإنتاجاتك؟

ال زلت اأعمل جاهدا على خلق 
قارئ يل ، اإن كان موجودا  فاإنه 
يكون يف ت�سوري عا�سقا للق�سة 
وفن  االإ�سباين  وال�سعر  والرواية 
والديداكتيك  والرتبية  الرتجمة 
 ، اإيجابيا  تفاعال  يكون  قد   ،
اإن كان تفاعال �سليبا فمنه  اأما 
جتربتي  واأطور  كذلك  اأتعلم 
يكون  قد  اأحيانا   ، ال�سخ�سية 

العيب يف القارئ.

تلقي  احلداثة  بداأت 
االإبداع  على  بظاللها 
حركة  وتاأ�س�ست  الق�س�سي 
ووا�سعة..  كربى  جتريب 
املغاربة  اإنتاج  ت�سنف  اأين 

الق�س�سي؟

اأنه ال  اإىل  اأن ن�سري  اأوال، ينبغي 
االإبداع  على  نحكم  اأن  ميكن 
مبعيار الزمن ب�سفة عامة ، فكم 
من اإنتاج اأدبي قدمي حديث وكم 
 ! قدمي  حديث  اأدبي  اإنتاج  من 
واإذا اأردت اأن اأجيب عن �سوؤالك 
اإن  لك  �ساأقول  مقدمات  دون 
احلداثي   / التقليدي  ثنائية 
)التجريبي( حا�رشة يف اإنتاجات 
منذ  املغاربة  الق�سة  كتاب 
وهذا   ، اليوم  اإىل  الثمانينيات 
اختالف  دام  ما  طبيعي  اأمر 
والتوجهات  واالأفكار  االأذواق 
جمتمع  كل  يف  �سحية  ظاهرة 
وال تف�سد للود ق�سية كما يقال 
�رشب  بالتجريب  واملق�سود   ،
املغامرة  اأفق  يف  الكتابة  من 
النموذج  وانتهاك  واالختالف 
تو�سيع  على  ورهان  املكر�س 
باإعادة  الكتابة  حرية  هام�س 
والن�س  اللغة  مفهوم  يف  النظر 

واملعنى واللغة و غريها.

الق�سة  اأن  البع�ص  يرى 
عن  تبحث  املغربية 
مع  �سراعها  يف  بارز  مكان 
االأخرى  االأدبية  االأجنا�ص 
خا�سة واأن ال�سعر والرواية 
يتقدمان ال�سفوف، خا�سة 
التي  امل�ساحة  �سيق  مع 
الق�سة  عليها  ت�ستحوذ 
راأيك  هو  ما  ونقًدا(  )ن�سًرا 

ووجهة 
نظرك ؟

اأن  يل  يبدو   ، ذلك  اأعتقد  ال 
الق�سة  زمن  الراهن  زماننا 
ال�رشعة  زمن  الأنه  بامتياز 
و�سائل  وزمن  احلياة  وزحمة 
�سهلت  التي  احلديثة  التوا�سل 
ب�سكل كبري اليوم تداول الق�سة 
واالأ�سقاع يف رم�سة  البقاع  بني 
بريوقراطية  عن  بعيدا  عني 
التقليدية  الورقي  الن�رش  دور 

واملح�سوبية والزبونية.

املغرب  يف  الق�سة  ت�سهد 
وطالت  كربى،  حتوالت 
)الدالالت  التحوالت  تلك 
وتيبوغرافيا   ، اللغوية 
وم�ستويات  الن�سو�ص، 
براأيك  هي  ما  الكتابة( 
تعقيًدا  االأكرث  االإ�سكالية 
اجليل  يواجهها  التي 
اجلديد من مبدعي الق�سة 

ونقادها يف املغرب ؟

تكمن   ، املتوا�سع  نظري  يف 
اجليل  يواجهها  اإ�سكالية  اأكرب 
الق�سة  مبدعي  من  اجلديد 
اأزمة  يف  املغرب  يف  ونقادها 
اجلادة  والقراءة  عامة  القراءة 
خا�سة ؛ باالإ�سافة اإىل تبخي�س 
�سورة االآداب والعلوم االإن�سانية 
ر�سمية  موؤ�س�سات  طرف  من 
الطالب  يجعل  الذي  ال�سيء 
مثال يغريون قناعاتهم متجهني 
يف  خمتلفة  تخ�س�سات  اإىل 

التكوين املهني.

م�ساريعك امل�ستقبلية؟

اإنهاء  و�سك  على  اأنا   ، حاليا 
عن  عبارة  ترجمي  عمل 
اإىل  العربية  اللغة  من  ترجمة 
من  ملختارات  االإ�سبانية  اللغة 
املعا�رشة  العربية  الق�سيدة 
لرتجمة  �ساأنتقل  ثم  امللتزمة 
واحدة من كربيات الروايات يف 
على  اأحتفظ  الالتينية  اأمريكا 

ذكر ا�سمها االآن .
توجهها  اأخرية  كلمة 

للجريدة والقارئ العربي

على  ال�سكر  جزيل  اأ�سكركم 
اإتاحة هذه الفر�سة يل كي اأطل 
على القراء عرب منربكم ، اأرجو 
الظل  خفيف  �سيفا  اأكون  اأن 
عليكم كما اأرجو لكم مزيدا من 
م�سريتكم  يف  وال�سداد  التوفيق 
جميعا  لنا  دامت  التنويرية. 
متعة القراءة و�سداقة الكتاب. 
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ملجموعة من املوؤلفني

�صدور كتاب "االنتخابات واالنتقال 
الدميقراطي: مقاربات مقارنة"

�شدر عن �شل�شلة »درا�شات التحول الدميقراطي« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات كتاب 
االنتخابات واالنتقال الدميقراطي: مقاربات مقارنة، وهو ي�شم نخبة من البحوث املقدمة يف ندوة 
دولية بالعنوان نف�شه، عقدها املركز يف تون�س خلل الفرتة 7-5 مار�س 2015، بحث فيها امل�شاركون 

ما �شهدته املنطقة العربية يف العقدين املا�شيني من تنامي مطالب احلرية والدميقراطية

وكاالت 

من  للحّد  ال�ضغط  وا�ضتداد 
للأنظمة  الت�ضلطية  النزعات 
احلاكمة، ولتو�ضيع نطاق امل�ضاركة 
حمدودة.  باأ�ضكال  ولو  ال�ضيا�ضية، 
العربية  ال�ضيا�ضية  للنخب  بان  فقد 
نحو  على  احلكام،  �رشعية  تاأّكل 
و�ضدامات  حادة  اأزمات  اإىل  اأدى 
مظاهر  تنامي  على  علوة  دامية، 
اأنظمة  وقاومت  والإرهاب،  العنف 
ال�ضتبداد املطالب ال�ضعبية متبّنية 
الدميقراطية  بني  تخلط  خطابات 
والدميقراطية  والتعددية، 
واحلريات  ال�ضكلية،  والنتخابات 
العامة،  واحلريات  الفردية 
اأف�ضى  ما  وامل�ضاركة؛  والتفوي�ض 
جوهرها  املطالب  تلك  �ضلب  اإىل 
وامل�ضاركة  احلريات  يف  الكامن 

الوا�ضعة يف اإدارة ال�ضاأن العام.
�ضفحة   468( الكتاب  هذا  يقع 
ومفهر�ًضا(  موثًقا  الو�ضط،  بالقطع 
ُق�ضمت  ف�ضًل،  ع�رش  اأربعة  يف 

منهجًيا �ضتة حماور.

خ�شو�شيات وعراقيل

ق�ضية  على  الأول  املحور  ركز 
دول  يف  الدميقراطي  »النتقال 
اخل�ضو�ضيات  العربي:  الربيع 
ثلثة  على  وا�ضتمل  والعراقيل«، 
املختار  الرزاق  عبد  اأكد  ف�ضول. 
الهند�ضة  »يف  الأول،  الف�ضل  يف 
النتقالية:  للمراحل  النتخابية 
الوطني  املجل�ض  انتخابات 
التاأ�ضي�ضي يف تون�ض مثاًل«، اأن لكل 
انتقال هند�ضته النتخابية، وداخل 
من  املرور  ميكن  نف�ضه  النتقال 
بناًء  اأخرى  اإىل  انتخابية  هند�ضة 
باختلف  تت�ضل  متغريات  على 
النتخابي،  ال�ضتحقاق  نوعية 
ال�ضيا�ضيني،  الفاعلني  وتغري 
احلقل  على  الطارئة  والتحولت 
ال�ضيا�ضي. وتوؤكد التجربة التون�ضية 
الهند�ضة  مراد  فكان  الأمر؛  هذا 
النتقالية  للمرحلة  النتخابية 
املوؤ�ض�ضاتي  البناء  ت�ضكيل  الأوىل 
اجلديد، ومراد الهند�ضة النتخابية 
تثبيت  الثانية  النتقالية  للمرحلة 

البناء املوؤ�ّض�ضاتي اجلديد.
يف  غار�ضيا،  لوبيز  برنابي  ويقول 
كان مو�ضوعه  الذي  الثاين،  الف�ضل 
وم�ضكلت  النتخابات  »املغرب: 
اإن قواعد  النتقال غري املكتمل«، 
اللعبة ال�ضيا�ضية مل تتعّدل بطريقة 
اأن  مع  املغرب،  يف  جوهرّية 
اعتباًطا،  اأقّل  اأ�ضبحت  املنظومة 

الأفراد  حقوق  �ضمانات  واأّن 
م�ضتوى  تبلغ  اأن  دون  من  اّت�ضعت 
غري  النتقال  ويظّل  القانون.  دولة 
مكتمل، مبا اأّن د�ضتور 2011 مل ي�ضع 
برملانية  ململكة  الفعلية  الأ�ض�ض 

طالبت بها حركة 20 فرباير.
كان  الذي  الثالث  الف�ضل  اأما 
العربي  »الربيع  مو�ضوعه 
الدميقراطي  النتقال  وخ�ضو�ضية 
فريى  املغرب«،  يف  واملوؤ�ض�ضاتي 
درا�ضة  اأن  الزواوي  ح�ضن  فيه 
تفر�ض  اخل�ضو�ضية  الدميقراطية 
يخ�ض  فيما  حذر  على  البقاء 
واملفاهيم  الأدوات  ا�ضتهلك 
ال�ضوؤال  لأن  املتبلورة؛  والنظريات 
بالقيمة  متعلق  يُطرح  الذي 
ولهذه  الأدوات  لهذه  التجريبية 
حني  النظريات،  ولهذه  املفاهيم 
عربي  نظام  بدرا�ضة  الأمر  يتعلق 
ال�ضيا�ضي  النظام  مثل  اإ�ضلمي 

املغربي.

جتارب انتقالية
م�ضاألة  اإىل  الثاين  املحور  تطرق 
للنتقال  خمتلفة  »جتارب 
ثلثة  على  وانبنى  الدميقراطي«، 
يف  امل�ضي�ضي  اأنا�ض  تقول  ف�ضول. 
على  انبنى  الذي  الرابع،  الف�ضل 
النتقال  لتجارب  مقارنة  »درا�ضة 
وجنوب  اإ�ضبانيا  يف  الدميقراطي 
التجربة  اإن  واملغرب«،  اأفريقيا 
النتقال  جمال  يف  املغربية 
جمموعة  راكمت  الدميقراطي 
احلقل  يف  الإ�ضلحات  من 
تفكيك  يف  و�ضاهمت  ال�ضيا�ضي، 
كما  املغرب،  يف  ال�ضلطوي  الن�ضق 
عرفها  التي  الرتاكمات  �ضاهمت 
ت�ضعينيات  من  ابتداًء  املغرب 
ثورات  اإىل  اإ�ضافًة  القرن املا�ضي، 
الربيع العربي، يف تعزيز النتظارية 

للنتقال اإىل نظام دميقراطي.
يف  الهّتا�ض  حممد  ناجي  ويجد 
تناول  الذي  اخلام�ض،  الف�ضل 
التحّول  ظل  يف  »الف�ضاد  م�ضالة 
الدميقراطي: العراق درا�ضة حالة«، 
الدميقراطي  النتقال  مداخل  اأن 
وتقدم  بع�ض،  عن  بع�ضها  يختلف 
التجربة العراقية حالة غري ماألوفة 
للنتقال الدميقراطي الذي مَتّ من 
ما  خلل تدخل ع�ضكري خارجي، 
جعله حتت الو�ضاية. وكانت �ِضمتُه 
ح�ضور الأحزاب الإ�ضلمية، فانت�رش 
التنفيذية  ال�ضلطتني  يف  الف�ضاد 
تف�ضد  فالدميقراطية  والت�رشيعية، 
املغ�ضو�ض  ال�ضياق  هذا  �ضمن 

اأ�ضًل، كما يقول.

كان  الذي  ال�ضاد�ض  الف�ضل  اأما 
الربيع  ثورات  »اأثر  بالبحث  تناول 
العربي يف امل�ضار الدميقراطي يف 
ن�رش  الباحث  فيه  فاأكد  اجلزائر«، 
اأن �ضورة امل�ضار  الدين بن طيفور 
تتغري  مل  اجلزائر  يف  الدميقراطي 
بعد الربيع العربي. وعلى الرغم من 
الإ�ضلحات وتغيري قانون الأحزاب، 
فاإن تلك الإجراءات مل تاأِت ب�ضيء 
جديد ومل تقنع املواطنني بجدوى 

امل�ضاركة.

م�شاركة املراأة

كان  الذي  الثالث  املحور  انبنى 
»النتقال  الأ�ضا�ض  مو�ضوعه 
والراأي  الفاعلون  الدميقراطي: 
العام«، على ف�ضل وحيد هو الف�ضل 
تعزيز  »نحو  عنوانه  وكان  ال�ضابع، 
يف  للمراأة  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة 
منوذًجا«،  املغرب  العربي:  الوطن 
اإكرام  الباحثة  فيه  اهتمت  وقد 
عدنني مب�ضاركة املراأة يف احلراك 
اأن و�ضعيتها يف  ال�ضيا�ضي، واأبرزت 
املغرب ل تزال تت�ضم بالتمييز على 
م�ضتوى احلقوق والتفاوت يف درجة 
انخراطها ال�ضيا�ضي، واأن م�ضاركتها 
ال�ضيا�ضية تظل دون املاأمول، على 
ا�ضطلعت  الذي  الدور  من  الرغم 
به. وي�ضتمر التعامل معها على نحو 
مو�ضوًعا  اأو  ناخبة  بو�ضفها  نفعي 
باعتبارها  ل  ال�ضيا�ضية  للمزايدات 
واملطلوب،  �ضيا�ضًيا.  فاعًل 
القوى  تعمل  اأن  الباحثة،  بح�ضب 
تاأهيل  على  واملدنية  ال�ضيا�ضية 
بتكوينها  والهتمام  املراأة، 
الهيئات  يف  متثيلها  ن�ضب  لرفع 
لتتبّواأ املنا�ضب  ال�ضيا�ضية ودعمها 
متقدًما  موقًعا  بو�ضفها  القيادية، 
انطلًقا  ال�ضيا�ضية،  امل�ضاركة  يف 
مرحلِة  كّل  اأن  مفادها  حقيقة  من 
معجَمها  تُنتج  دميقراطٍي  انتقاٍل 
القانونية  واأبجدياِتها  اخلا�ض 
والتنظيمية، كما تفرز فاعلني جدًدا 
يف امليادين ال�ضيا�ضية والجتماعية، 
ح�ضور  لتاأكيد  املجال  وتف�ضح 
غرار  على  جدّية  اجتماعية  فئات 
فالدميقراطية  وال�ضباب.  املراأة 
والتاأ�ضي�ضية  النتقالية  مراحلها  يف 
امل�ضاركات  تعزيز  اإىل  حتتاج 
كافة،  للفئات  الفاعلة  ال�ضيا�ضية 
الإيجابي،  ال�ضلوك  يرت�ضخ  حتى 

وتتجذر القيم يف الواقع.

ماآالت ومقاربات

ق�ضية  الرابع  املحور  تناول 
الدميقراطي:  النتقال  »م�ضارات 

اإىل  وانق�ضم  واملاآلت«،  التحديات 
اأربعة ف�ضول. يرى جورج جوفيه يف 
الف�ضل الثامن، الذي كان الرتكيز فيه 
�ضمال  ال�ضيا�ضي يف  »النتقال  على 
اأفريقيا«، اأن النتقال الدميقراطي 
وطويلة  ومعقدة  �ضعبة  عملية 
يف  التجارب  اختلف  واأن  املدى. 
�ضمال اأفريقيا اأظهر بو�ضوح اأهمية 
اخل�ضو�ضيات التاريخية يف حتديد 
النتائج يف مثل هذه العمليات. كما 
ل  الت�ضابه  اأن  التجارب  اأظهرت 
يحدد النتائج ال�ضيا�ضية يف ظروف 
حتى   ،2011 عام  يف  حدثت  كالتي 
بل  م�ضرتكة،  الدوافع  كانت  واإن 
للدول  التاريخية  اخل�ضو�ضيات  اإن 

وال�ضعوب هي التي تقوم بذلك.

يف  ميت�ضالك  لورن�ض  وي�ضدد 
بعنوان  جاء  الذي  التا�ضع،  الف�ضل 
التون�ضية  التجربة  على  »اأ�ضواء 
الدميقراطي:  النتقال  طور  يف 
مفتاح  اأن  على  مقارنة«،  مقاربة 
النتفا�ضة الدميقراطية يف تون�ض، 
هو  وم�ضتقبلها،  وم�ضارها  اأ�ضبابها 
املهم  الرتاجع  و�ضاهم  القت�ضاد. 
خلل  التون�ضي  القت�ضاد  لأداء 
علي  بن  حلكم  الأخرية  الأعوام 
يكن  مل  لكن،  الثورة.  حدوث  يف 
يف  الوحيد  العامل  هو  القت�ضاد 
يزال  ل  اأنه  غري  التون�ضية،  الثورة 
للعيان  الظاهرة  الدراما  �ضميم  يف 
اإدارة  كيفية  اإن  التون�ضية.  لل�ضيا�ضة 
تاأثري  لها  �ضيكون  للقت�ضاد  تون�ض 
تون�ض  انتقال  جناح  مدى  يف  قوي 
املدى  على  الدميقراطية  اإىل 

الطويل.

فر�س وعقبات

وجنيب  املغريبي  زاهي  يرى 
العا�رش،  الف�ضل  يف  احل�ضادي، 
»التحول  م�ضاألة  على  ركز  الذي 
حتديات  ليبيا:  يف  الدميقراطي 
النتقال  اأن  وفر�ض«،  وماآلت 
ب�ضورة  ي�ضري  ل  الدميقراطي 
خّطية، اإمنا تواجهه حتديات كربى 
يف م�ضاره ويف ماآلته ويف عملياته 
املختلفة التي قد ت�ضل اإىل اإيقافه 
من  اإفراغه  اأو  عليه،  النقلب  اأو 
والتاريخية  املدنية  م�ضامينه 
الباحثان  اأبرز  وقد  واملجتمعية. 
�ضعف  الليبي  املثال  من  انطلًقا 
الدولة، ووهن املوؤ�ض�ضة  موؤ�ض�ضات 
الع�ضكرية وحداثة التجربة احلزبية 
التي  املدين  املجتمع  وه�ضا�ضة 

اأف�ضت اإىل املاأزق احلايل.
يف  بارجيرت  األي�ضون  اأو�ضحت  كما 

الف�ضل احلادي ع�رش، »عقبات اأمام 
ليبيا«،  يف  الدميقراطي  النتقال 
الذي  ال�رشاع  تف�رّش  التي  العوامَل 
النتقال  اأجل  من  ليبيا  تخو�ضه 
الدميقراطية.  اإىل  ال�ضتبداد  من 
اجتماعية  بعوامل  تتمّيز  فالبلد 
و�ضيا�ضية  وثقافية  واقت�ضادية 
اأربع  حول  تتمحور  بها،  ة  خا�ضّ
عهد  تركة  هي  جوهرية،  ق�ضايا 
القذايف، وغياب الثقافة ال�ضيا�ضية، 
بني  جديدة  رمزية  حدود  وبروز 
التي  واخلارجية  الداخلية  العوامل 
يف  ال�ضتقطاب  انت�ضار  يف  زادت 
يف  خارجية  قوى  وتدّخل  البلد، 

�ضوؤون البلد.

نخب تركيا النافذة

اخلام�ض،  املحور  اقت�رش  وقد 
»النتقال  م�ضاألة  على  ركز  الذي 
والثقافة  التمثلت  الدميقراطي: 
على  الدينية«،  وامل�ضاألة  والقيم 
الثاين  الف�ضل  هو  وحيد  ف�ضل 
يف  الدميقراطي  »التحول  ع�رش، 
والذي  النافذة«،  والنخب  تركيا 
�ضلط فيه حاجي دوران ال�ضوء على 
رواج اأطروحات تُرجع تعّث التجربة 
املرياث  �ضلبية  اإىل  الدميقراطية 
الثقايف الديني الذي قد يكون �ضاهم 
عنه،  دافع  اأو  ال�ضتبداد  تغذية  يف 
ورمبا ذلك ما يدفع بع�ض اخل�ضوم 
يف  الإ�ضلميني  اندماج  منع  اإىل 
اأن  ا  خ�ضو�ضً ال�ضيا�ضية،  املنظومة 
ال�ضيا�ضي  الإ�ضلم  اأطياف  بع�ض 
ومل  العداء،  الدميقراطية  نا�ضبت 
غازية،  غربية  فكرة  اإل  فيها  تَر 
الو�ضعيات  اأف�ضل  يف  اختزلتها  اأو 
هذا  العددية.  الأغلبية  مفهوم  يف 
الإ�ضلميني  �ضعود  مع  اأثري  الأمر 
اإليه  اآلت  ما  اإثر  يف  احلكم،  اإىل 
النتخابات يف تون�ض وم�رش وليبيا، 
حول  ال�ضوؤال  جديد  من  اأُثري  كما 
الدميقراطية.  بناء  يف  الدين  دور 
وا�ضتند دوران اإىل التجربة الرتكية 
الأحزاب  نخب  اأن  ليبنَيّ  حتديًدا 
باإ�ضلميتها  تعرف  ل  الإ�ضلمية 
والليربايل  املحافظ  ببعدها  بل 
والدميقراطي وتطويعها للعلمانية. 
يف  الثقافية  املعركة  ت�ضتمر  لذلك 
من  الدميقراطي  النتقال  لب  �ضُ
اأجل بناء املعنى، م�ضتهدفة الق�ضاء 

وبناء  احلريات  يهدد  ما  كل  على 
اللحمة الوطنية والجتماع املدين، 

وقيم الدميقراطية وتر�ضيخها.

جتدد النخب

ف�ضلني،  يف  ال�ضاد�ض  املحور  جاء 
وتناول بالبحث »امل�ضار النتخابي: 
وقد  وجتددها«.  النخب  بروز 
الثالث  الف�ضل  يف  كراي  ب�ضام  اأكد 
»ت�ضوية  اإىل  تطرق  الذي  ع�رش، 
النزاعات النتخابية طوال امل�ضار 
للنظام  اأن  تون�ض«،  يف  النتقايل 
بناء  يف  العميق  الأثر  النتخابي 
املوروث  اآثار  واإزالة  التوافقات 
املرحلة  حتمل  لهذا  ال�ضتبدادي، 
عرقلة  ميكنها  اإكراهات  النتقالية 
واملجتمعي.  ال�ضيا�ضي  التوافق 
ال�رشاعات  النتخابات  متحو  ول 
اإىل  ت�ضعى  بل  والتجاذبات، 
قنوات  واإيجاد  وتهذيبها  تاأطريها 
التفاعل وج�ضور التوا�ضل يف �ضياق 
التناق�ض،  بل  والتباين،  الختلف 
و�ضوغ  الت�ضويات  بناء  �ضمن  لكن 
وامل�ضاهمة  امل�ضرتكة،  الأر�ضيات 
ال�ضيا�ضي  الف�ضاء  هيكلة  يف 

وت�ضييجه موؤ�ض�ضًيا وقانونًيا.
والأخري،  ع�رش  الرابع  الف�ضل  اأما 
فكان مو�ضوعه »’حقل‘ النتخابات 
�ضمن هند�ضة اإعادة تنظيم النظام 
يف  احلاكمة  والنخبة  ال�ضيا�ضي 
واأقام  ال�ضحراء«،  جنوب  اأفريقيا 
م�ضارين  بني  مقارنة  اآبي  كلود  فيه 
والكامريوين.  ال�ضنغايل  انتخابينَي؛ 
قد  الكامريون  جتربة  كانت  فاإذا 
وال�ضعف،  باله�ضا�ضة  متيزت 
من  �ضيا�ضي،  انفراج  اإىل  واأف�ضت 
للمجتمع  �ضيا�ضي  ا�ضتثمار  دون 
احلاكمة  النخب  تتجدد  مل  املدين 
ال�ضنغالية  التجربة  فاإن  مبوجبه، 
قاعدة  فيها  النتخابات  مثلت 
تاأ�ضي�ضية لنظام دميقراطي مت فيه 
و�ضيانة  احلاكمة،  النخب  جتديد 
التجربة، وحمايتها من املناورات، 
املجتمع  ذاتية  تدعيم  اإىل  واأدت 
مراقبة  يف  دوره  وتعزيز  املدين، 
قواعدها،  واحرتام  النتخابات 

وحماية الإرادة ال�ضعبية.
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اأ�شتاذة الفل�شفة وال�ّشاعرة �شاّرة بوداود منريفا بارثينون »للو�شط »

بني  املوجود  التعاي�ش  تثمني  " علينا 
الفل�سفة والكتابات الأدبية "

 �شاركت اأ�شتاذة الفل�شفة وال�ّشاعرة �شاّرة بوداود  امللقبة بـ«منريفا بارثينون«  اأن ندوة وطنّية مو�شومة بـ  » الفل�شفة والكتابات الأدبية ـ نحو �شوؤال الّتعاي�س 
» مبخرب الفرقة الثالثة  الفينومينولوجيا  اللغة وتطبيقاتها بجامعة تلم�شان  ولقد تراأ�س  اجلل�شة  مدير املخرب  الأ�شتاذ والدكتور اأحمد عطار.

حكيم مالك 

من  الرواية  يف  الفل�سفي  احل�سور 
خالل كتاب »الالز« للطاهر وطار

ولقد قدم املداخلة الأوىل رئي�س 
الندوة  هذه  تراأ�س  ولقد  الفرقة 
الثالثة   الفرقة  خمرب  رئي�س 
الفينومينولوجيا  اللغة وتطبيقاتها  
بوزيان   حممد   دليل  الدكتور 
التاأ�سيل  نحو    « يف  واملتمثلة 
بني  التقاطعات  ممكنة  لقراءة 
الدكتور  وقدم  والأدب  الفل�سفة 
بعنوان  مداخلة  م�سطفى   غوزي 
» الت�سايف املزدوج  بني الفل�سفي 
والأدبي »، يف حني �سارك الدكتور 
مبداخلة   القادر   عبد  بلقناديل  
حول »ت�سنيف وتو�سيف الأ�ساليب 
و�سجل  الفل�سفية  الكتابة  يف 
جامعة  من  زواوي  راي�س  الدكتور 
هذه  يف  م�ساركته  بلعبا�س  �سيدي 
الندوة الوطنية  باحل�سور الفل�سفي 
يف الرواية من خالل  كتاب »الالز« 
»لالأدب  وتطرق  وطار،  للطاهر 
الوجودي يف الرواية الفل�سفية بني 
�سارتر وكامو«  من طرف الدكتور 
ال�سوء  و�سلط  نورالدين،  بلعز 
كلية  من  حممد   خطاب  الدكتور 
عبد  جامعة  من  والفنون  الآداب 
احلميد بن بادي�س مب�ستغامن على 
حيان  اأبي  عند   الأدبية  »الكتابة 
بع�س  يف  القراءة  عرب  التوحيدي 

مو�سوع  طرح  مت   كما   ، ن�سو�سه 
ولغة  الفل�سفة  لغة  بني  الوحدة    «
الأدب » عند اأرن�ست كا�سرير  من 
قبل بلباد ف�سيلة   وحتدثت عنوين 
جدل   « عن  الندوة  هذه  يف  زهية 
الفل�سفي من منظور جيل  التعانق 

دولوز«

» الكتابة الأدبية عند اأبي 
حّيان الّتوحيدي«

بوداود يف   يف  �سارة  اأكدت  ولقد 
»الو�سط  ليومية  خا�س  ت�رصيح 
الندوة  هذا  يف  �ساركت  اأنها   «
الأ�ستاذ  مداخلة  من  انطالقا 
ّخّطاب حمّمد من خالل حما�رصته 
بـ  » الكتابة الأدبية عند  املعنونة 
يف  قراءة   « الّتوحيدي  حّيان  اأبي 
ومن   ، ال�ّسعرية  ن�سو�سه  بع�س 
اأثارها  التي  الإ�ست�سكالت  بع�س 
الفل�سفية  ال�ّسعرية  الكتابة  عالقة 
ما  �سوؤاله  فاإ�ست�ساغ  بالوجود 
؟  الفل�سفة  عامل  وما  ال�ّسعر  عامل 
والّتداخل  الّتجني�س  اإ�سكالّية  اأي 

الأدبي بالفل�سفي. »

»املزج بني ال�شعر والفل�شفة«

�سعري  هو  ما  بني  مزجها  وعن   
ك�ساعرة  وفل�سفي كاأ�ستاذة فل�سفة  
قالت �سارة بوداود  اأن هذا املزج  
تاأّثرا بالفيل�سوف » حمي الّدين ابن 

العالئقي  الّتوا�سج  ولأّن   « عربي 
بني الفل�سفة وال�ّسعر ترواح ما بني 
الفال�سفة  عند  والإق�ساء  الّرف�س 
يهاجم  اأفالطون  مثال  فنجد   ،
اأخرى  واأحيانا   ، ال�ّسعراء  اأحيانا 
حماورة  يف  مثال  بهم  يعرتف 
املاأدبة ، بينما جند اأر�سطو ي�سيد 
به يف كتابه فّن ال�ّسعر ، واأفلوطني 
على  الّثبات  �سفة  فيه  ي�سفي 
هو  اأوغ�ستني  القّدي�س  و  الّروح 
 ، ال�ّسكل  بجمال  ي�سّميه  الآخر 
كما ل يفوتنا الإ�سارة اإىل الّتداخل 
الأدبي الفل�سفي مع �سعراء الع�رص 
العّبا�سي والأندل�سي  » كاملتنّبي اأبي 
مّتام اأبو العالء املعّري ، البحرتّي 
مزجن  الالتي  ال�ّساعرات  وبع�س 
كال�ّساعرات  والفل�سفة  الأدب  بني 
ووّلدة  الأخيلّية  ليلى  الأندل�سّيات 
نرى   حني  يف    ، امل�ستكفي  بنت 
ال�ّسعراء  وينتقد  يهجمه  ديكارت 
ماتيا�س  جورج  وكذا  انتقاد  اأ�سّد 
اإىل  و�سول   ، اأطروحته   يف  بو�س 
نيت�سه  احلداثة   بعد  ما  فال�سفة 
 ، الرّتاجيديا  ميالد  يعلن  الذي 
فال   ، العاّم  بوجهه  الأدب  اأّما 
املرحة  املغامرة  علينا  يخفى 
يف  الفال�سفة  بع�س  خا�سها  التي 
وكاموا  ك�سارتر  الوجودّي   الأدب 
الّدكاترة يف  ذلك  اأبرز  كما  وغوته 
ا�ستفدت  ما  وهذا  مداخالتهم 

منه.  

الفيل�شوف حمي الّدين ابن 
عربي كتب لنا جزءا من 

فل�شفته �شعرا

اأن  املتحدثة  ذات  واأكدت   
ابن عربي  الّدين  الفيل�سوف حمي 
�سعرا  فل�سفته  لنا جزءا من  كتب  
، بدءا من ديوان ترجمان الأ�سواق 
ومن   ، الأعالق  ذخائر  وتواأمه 
خالل هذا املزج الفل�سفّي الأدبي 
ال�ّسعري قّدمت مداخلتي بق�سيدة 
جت�ّسد  �سوفّية  فل�سفية  �سعرية 
هذا الّتداخل والّتوا�سج من ديواين 

ـ  واحد  الكّل يف  اأنت   « بـ  املعنون 
واملعنونة  الأربعني  الع�سق  ر�سائل 

»ببحر بال �ساحل«.

» حمّمد �شوقي اّلزين » خدم 
الفل�شفة وهو تبجيل للمداد 

والكتابة
بوداود   �سارة  ثمنت  الأخري  ويف 
مو�سوع هذه الندوة يف  يوم العلم 
ولهذا ومن خالل   ،  « اأفريل   16  «
كمو�سوع  اخرتتها  الق�سيدة  هذه 
للفيل�سوف  وكتكرمي   ، مداخلة 
حمّمد   « والكاتب   اجلزائري 

اأعماله  كّل   على   « الّزين  �سوقي 
خلدمة  قّدمها  التي  خمة  ال�سّ
الفل�سفة وتبجيل للمداد والكتابة .

ال�شاعرة �شارة بوداود يف 
�شطور ...

بوداود  �سارة  بالذكر  واجلدير   
بارثينون«  منريفا   « بـ  ملقبة 
الفل�سفة  واأ�ستاذة  وكاتبة  �ساعرة 
بالعالقات  وم�ست�سارة  ومدربة  
وم�ساهمة يف  والأ�رصية   الزوجية 

ترقية الن�ساط الإعالمي .

عبد احلميد بن بادي�ش رجل 
عاملي وم�سلح بامتياز

و  الإن�ساين  العمل  مكن 
عبد  لل�سيخ  الإ�سالحي 
احلميد بن بادي�س من حماية 
مقارعة  و  اجلزائرية  الهوية 
ال�ستعمار الذي حاول �رصب 
اجلزائري  املجتمع  ثقافة 
يوم  عنه  اأعرب  ما  ح�سب   ،
و  املوؤرخ  بق�سنطينة  الثالثاء 
الثورة  يف  املخت�س  الباحث 
و  اجلزائرية  التحريرية 
حممد  الوطنية  احلركة  يف 

القور�سو .
يف  القور�سو  حممد  اأو�سح  و 
حما�رصة األقاها بدار الثقافة 
اإحياء  مبنا�سبة  حداد  مالك 
يوم العلم )16 اأفريل( باأن عمل 
بن بادي�س كانت له مميزات و 
باأن  لل�سيخ  �سمحت  خ�سائ�س 
الإ�سالحية  عقيدته  ي�سع 
للطرقية  ت�سدت  املعتدلة 
ت�سوه  كانت  التي  ال�سعوذة  و 
-كما  كانت  لأنها  الإ�سالم 
الهيمنة  خدمة  يف  اأداة  قال- 
للمحتل  كذا  و  ال�ستعمارية 
و  الهوية  طم�س  يف  اإرادته  و 

الدين و الثقافة و لغة الأمة.
هذا  يف  املتحدث  واأبرز 
عبد  ال�سيخ  انفتاح  ال�سياق 

على  بادي�س  بن  احلميد 
ع�رصه و قدرته على  التكيف 
مع ال�سياق ال�سيا�سي و دفاعه 
الأمة  و  الوطنية  الهوية  عن 

اجلزائرية.
كذلك  الباحث  ذات  ذكر  و 
بالأعمال التي قام بها موؤ�س�س 
امل�سلمني  العلماء  جمعية 
م�رصوعه  و  اجلزائريني 
التعليمي و البيداغوجي الذي 
و  الذكور  و  ال�سباب  ا�ستهدف 
الفتيات و موقفه من م�رصوع 

بلوم - فيولت.
فيلم  عر�س  باملنا�سبة  مت  و 
م�سرية  تناول  بادي�س«  »بن 
اجلزائر  يف  الإ�سالح  رائد 
با�سيل  ال�سوري  ملخرجه 
اإقامة  مع  باملوازاة  اخلطيب 
الأغرا�س  ت�سمن  معر�س 

ال�سخ�سية لالإمام.
توجهت  فقد  لالإ�سارة 
و  املدنية  املحلية  ال�سلطات 
�سباح  منتخبني  و  الع�سكرية 
اليوم رفقة �سقيق ال�سيخ عبد 
اإىل مقربة  بادي�س  احلميد بن 
عائلة بن بادي�س للرتحم على 

روحه الطاهرة.

كرمت كولومبيا،  اأم�س، اأديب نوبل 
الراحل غابريل غار�سيا ماركيز، يف 
الذكرى اخلام�سة لوفاته من خالل 
مدينة  يف  لأعماله  جماعية  قراءة 
كارتاخينا، التي عا�س بها وا�ستلهم 

منها جزءاً من اأعماله.
مك�سيكو  مدينة  يف  ماركيز  وتويف 
اأفريل   17 يف  عاماً   87 عمر  عن 

.2014
وموؤ�س�سة  جابو  مركز  وقال 

احلديثة  اليربواأمريكية  ال�سحافة 
»لقد  الذكرى  لإحياء  الدعوة  يف 
وفاة  على  �سنوات  خم�س  مرت 
ماركيز  غار�سيا  الكولومبي  الكاتب 
يف  خالداً  الروائي  عمله  يزال  ول 

قلوب ماليني القراء حول العامل«.
الأربعاء  م�ساء  الفاعلية  و�ستتم 
�سان  �ساحة  يف  �ساعتني  وملدة 
بدرو كالبري »حيث �سيقراأ احل�سور 
ن�سخة  باأي  اأعمال غابو  اأجزاًء من 

ولغة«.
وت�سمل الدعوة اأ�سخا�ساً ل يعي�سون 
مركز  يدعو  ولذلك  كارتاخينا  يف 
الإيربو  ال�سحافة  وموؤ�س�سة  غابو 
ماركيز  حمبي  احلديثة  اأمريكية 
لت�سجيل فيديو وهم يقراأون اأجزاًء 
موقعي  على  ورفعها  اأعماله  من 

تويرت واإن�ستغرام .
وارتبط ماركيز طوال حياته بعالقة 
وثيقة مع كارتاخينا، التي در�س بها 

ب�سحيفة  ك�سحفي  وعمل  احلقوق 
تناوب  م�سكناً  و�سيد  )اونيرب�سال(، 
مك�سيكو  يف  منزله  مع  فيه  العي�س 

طوال حياته.
وبهذه املنا�سبة، دعت وزارة الثقافة 
الوطنية  واملكتبة  الكولومبية 
»جابوتيكا«،  لزيارة  اليام  هذه 
اأعمال  عن  افرتا�سية  قاعة  وهي 
غار�سيا ماركيز، لكي يكرم اجلميع 

اأ�سطورته.

عدة اأفالم جزائرية تتح�سل على جوائز باملهرجان الدويل 
الثاين للفيلم الأمازيغي باأغادير

حت�سلت عدة اأفالم �سينمائية 
املهرجان  خالل  جزائرية 
الدويل الثاين » اي�سني نورغ« 
للفيلم الأمازيغي املنظم من 
5 اىل 9 اأبريل مبدينة اأغادير 
جوائز،  عدة  على  )املغرب( 
للوزارة   بيان  اأعلنه  ح�سبما 

اأول اأم�س.

الوثائقية  الأفالم  فئة  يف  و 
لفيلم  الكربى  اجلائزة  عادت 
لنادية  طفولتي«  »ا�سالم 
اأي�سا  فازت  التي  زواوي 
�سيناريو  اأح�سن  بجائزة 
املطول  املغربي  للفيلم 
 « حت�سل  حني  يف  »وح�س« 
التني يف اأفريل« لنادر دندون 
على جائزة جلنة التحكيم يف 

فئة الأفالم الطويلة.
الق�سرية  الأفالم  فئة  يف  و 
اأوغالد«   « فيلم  من  كل  فاز 
براهيم  ايت  حلافيظ  )عد( 
القدم  كرة  تكتب  عندما   « و 
حممد  للمخرج  التاريخ« 
النفايات  »ت�سيري  و  قا�سيوي 
على  با�سا  جلمال  ببوزغن« 
جوائز خالل هذا املهرجان 

اأح�سن  جائزة  منحت  فيما 
اداء ن�سوي لتا�سعديت ماندي 
»باري�س  فيلم  يف  دورها  عن 
ليديا  للمخرجة  البي�ساء« 

تركي ح�سب ذات امل�سدر.
م�ساركة  املهرجان  عرف  و 
12 انتاجا جزائريا يف جميع 
املناف�سة  هذه  يف  الفئات 
ال12 للفيلم الأمازيغي الذي 

جلانها  خمتلف  تدعمت 
الفنانني  من  العديد  بخربة 
غرار  على  اجلزائريني 
و  خوجة  اليازيد  املخرج 
و  ايفنت  ايت  جمال-ح�سان 
املوؤلف  و  ماندي  تا�سعديت 
تراأ�س  الذي  حمادي  كمال 

جلنة حتكيم الفيلم الق�سري.
ق.ث 

قراءات ت�ستح�سر ماركيز.. يف ذكرى الغياب

وكالت  وكالت 
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يف كل مرة ترى فيها وزنك بعد �ل�شعود على �مليز�ن ت�شعر �أنه 
�لز�ئدة،  �لدهون  خلف�ض  فّعالة  �إجر�ء�ت  التخاذ  �لوقت  حان 
�أن  يعتقد  �لبع�ض  تبد�أ؟  �أين  من  لكن  �لر�شاقة.  و��شتعادة 
�مل�شكلة يف �لن�شويات، �أو �ل�شكريات، وهي فكرة لي�شت خاطئة، 
لكن �جل�شم يحتاج �إىل �لطاقة من �لكربوهيدر�ت، وكل ما عليك 
مع  �جل�شم  تدخل  �لتي  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  معدل  �شبط  هو 
الإنقا�ض  فّعالة  تفكر يف خطو�ت  كنت  �إذ�  تبذله.  �لذي  �جلهد 

�لوزن، �إليك كيف تبد�أ:
تناول �ملزيد من �الألياف، وكثري من �لربوتني يف جميع �لوجبات 
�ل�شوفان،  حبوب  يف  توجد  و�لتي  �الألياف،  من  �ملزيد  تناول   *

و�لتفاح و�خلبز �الأ�شمر، وجميع �خل�رضو�ت و�لفو�كه.
* ��رضب بع�ض �ملاء قبل �أن تبد�أ يف تناول طعامك.

�لفول  يف  �لربوتني  يوجد  �لوجبات.  جميع  يف  �لربوتني  تناول  و�للحوم *  و�جلنب،  و�لبي�ض 
�خلالية من �لدهون، و�لبقوليات، و�ملك�رض�ت.

* تناول بع�ض �ملك�رض�ت كوجبة خفيفة قبل ممار�شة �لتمارين، وو�ظب على �لن�شاط �لبدين ولو لب�شع دقائق 5 �أيام يف �الأ�شبوع.
ع بنف�شك، وال تفّوت فر�شة  * ال ت�شت�شلم للك�شل و�لر�حة، ��شعد �ل�شالمل بدالً من ��شتخد�م �مل�شعد، وال تطلب �الأغر��ض من �لدكان، بل �ذهب وتب�شّ

للم�شي �أو للوقوف بدالً من �جللو�ض.
* �شّجل ما قمت به من �إجر�ء�ت للتخ�شي�ض، وتابع تغري�ت �لوزن، وتذّكر �أن �إنقا�ض �لوزن تدريجياً وببطء هو �الأف�شل ل�شمان عدم ��شتعادة �لوزن 

مرة �أخرى.
* حاول �أن تنام لفرت�ت �أطول وخا�شة خالل �لليل. �بد�أ بالذهاب �إىل �لفر��ض مبكر�ً ربع �شاعة ثم ن�شف �شاعة، وتدريجياً �شتجد عاد�ت نومك قد 

تغريت. �لنوم يقلل �ل�شهية، وي�شاعد على �شبط هرمونات �جلوع.

»فرويندين«  جملة  �أ�شارت 
�لعالمات  بع�ض  �إىل  �الأملانية 
�الإ�شابة  �إىل  ت�شري  �لتي  �ل�شائعة، 
بالتوتر، وعادة ال ياأخذ �ملرء هذه 

يف  �جلد  حممل  على  �لعالمات 
خ�شم �حلياة �ليومية.

�أهم  من  �لوزن  تقلبات  تعترب 
�إ�شابة  �إىل  ت�شري  �لتي  �لعالمات 

�لطعام  تناول  بالتوتر، رغم  �ملرء 
يجب  وهنا  طبيعي،  ب�شكل 
للر�حة  �لوقت  من  �ملزيد  �أخذ 
�لتخل�ض  وحماولة  و�ال�شرتخاء، 
�أن  كما  و�لتوتر،  �الإجهاد،  من 
ت�شري  و�لب�رضة  �جللد،  م�شاكل 
ومنها  بالتوتر،  �الإ�شابة  �إىل  �أي�شاً 
ظهور �لبثور، �أو �حمر�ر �أو جفاف 

�لب�رضة.
ب�شفة  باالإعياء  �ملرء  �شعور  ومع 
مر�جعة  عليه  يتعني  م�شتمرة، 
�أ�شلوب حياته وحماولة �ال�شتمتاع 
�لتوتر  الأن  و�لهدوء،  بالر�حة 
على  يوؤثر�ن  �لع�شبي  و�ل�شغط 
�ملرء  يجعل  ما  �ملناعي،  �لنظام 

�أكرث عر�شة لالأمر��ض.
قلة  من  يعاين  �ملرء  كان  و�إذ� 

�ليومية �شو�ًء  �لرتكيز يف م�شاغله 
فاإن  �ملنزل،  �أو  �لعمل  يف  كانت 
�لهامة  �ملوؤ�رض�ت  من  يعد  ذلك 
على �الإ�شابة بالتوتر، عالوًة على 
من  تعترب  لياًل  �لنوم  �شعوبة  �أن 
يعترب  �إذ  للتوتر،  �ل�شائعة  �لنتائج 
�ل�شحة  على  عالمة  �جليد  �لنوم 

�جليدة.
�ل�شعر، هناك  فقد�ن  و�إىل جانب 
��شطر�ب  مثل  �أخرى  �أعر��ض 
�ل�شعور  مع  �لقلب،  �رضبات 
�ل�شدر،  منطقة  يف  �شديد  باأمل 
��شت�شارة  �ملرء  على  يتعني  وهنا 
�إذ�  �لفور،  �لطبيب �ملخت�ض على 
ظهرت هذه �الأعر��ض بانتظام �أو 
�إذ� ز�دت حدتها مع مرور �لوقت.

الروائح العطرة ت�صاعد على 
الإقالع عن التدخني

جامعة  يف  �أجريت  در��شة  تقول 
��شتن�شاق  باأن  موؤخر�ً  بيت�شبريغ 
�لرو�ئح �لعطرة مثل رو�ئح �لنعناع 
ي�شاعد  �لتفاح،  �أو  �ل�شوكوالة  �أو 
عن  �الإقالع  على  فعال  ب�شكل 

�لتدخني.
وبح�شب �لدر��شة �لتي �شملت 232 
مدخناً ترت�وح �أعمارهم بني 18 و 
55 عاماً، وجد �لباحثون �أن �لرغبة 
�ل�شجائر  تدخني  يف  �ل�شديدة 
بعد  �نخف�شت  لدى �ملدخنني قد 
مثل  عطرية،  ر�ئحة  �شمو�  �أن 
�أو�لنعناع،  �أو�لتفاح،  �ل�شوكوالته، 

�أو�لليمون �أو �لفانيليا.
مايكل  �لدر��شة  موؤلف  ويقول 
�شادر  �شحفي  بيان  يف  �شاييت 
عن �جلمعية �الأمريكية لالأمر��ض 
�لرو�ئح  ��شتخد�م  »�إن  �لنف�شية: 
�لتدخني  عن  لالإقالع  �لعطرية 
مميزة  طريقة  يوفر  �أن  �شاأنه  من 
وجديدة للحد من �لرغبة �ل�شديدة، 

ونتائجنا يف هذ� �ل�شدد و�عدة »
�لعطور  فاإن  للدر��شة  ووفقاً 

طريق  عن  تعمل  قد  �للطيفة 
عن  �ملدخنني  �نتباه  �رضف 
ذكريات  �إىل  بالنيكوتني  �شغفهم 
�ملثال،  �شبيل  على  بها،  مرتبطة 

�ملدخنني  بع�ض  �لنعناع  ذّكر 
ق�شوها  �لتي  �مليالد  عيد  بعطلة 

يف منزل �جلد يف طفولتهم.
و�أكد �شايت على �أن هنالك حاجة 

الإجر�ء �ملزيد من �الأبحاث لتاأكيد 
يف  ورد  ما  وفق  �لنظرية،  هذه 

موقع »يو بي �آي« �الإلكرتوين.

عالمات �صائعة لالإ�صابة بالتوتر

من اأين تبداأ رحلتك مع التخ�صي�س؟

علماء رو�س يبتكرون عالجا 
للربو ل مثيل له يف العامل

�بتكر علماء من رو�شيا دو�ء لعالج �لربو ميكنه حجب �إحدى �الآليات 
�لرئي�شة للمر�ض �لذي يعاين منه �ملاليني وتفيد �شحيفة »�إيزفي�شتيا« 
باأن علماء معهد �ملناعة �لتابع للوكالة �لفدر�لية �لطبية �لبيولوجية، 
�الختناق.  نوبات  من  بالتخل�ض  للمر�شى  ي�شمح  م�شتح�رض�  �بتكرو� 
وال  �ملر�ض  �شبب ظهور  يوؤثر يف  �لدو�ء  هذ�  �أن  �إىل  �لعلماء  وي�شري 

يكافح �أعر��شه.
و�جتاز �لدو�ء بنجاح جميع �الختبار�ت ما قبل �ل�رضيرية، وقد �أثبت 
�لعلماء من �ختباره على �لفئر�ن �ملخربية، �أن ��شتن�شاق �مل�شتح�رض 
وقال  �لق�شبات  ن�شيج  �لتهاب  حجم  يف  كبري  �نخفا�ض  �إىل  يوؤدي 
مدير �ملعهد، مو�شى خايتوف، �إن �بتكار هذه �ملادة على �مل�شتوى 
�جلزيئي يحجب �إنتاج �لربوتني »�ملذنب« يف �لتهاب »�الإنرتلوكني-4«، 
�لربوفي�شور،  قال  �حل�شا�شية من جانبه،  �أمر��ض  تطور  ي�شبب  �لذي 
�شيبا�شتيان جون�شون، من كلية لندن �مللكية يف ت�رضيح لل�شحيفة، �إن 
�لواليات �ملتحدة وبريطانيا جتريان بحوثا ودر��شات يف هذ� �ملجال 
�أي�شا، بيد �أن علماء رو�شيا متكنو� من �إثبات �أن »�الإنرتلوكني-4« يلعب 
�لربوفي�شورة،  �أما  �لتنف�شية،  �ملمر�ت  �لتهاب  تطور  يف  رئي�شا  دور� 
�إن  �أمر��ض �حل�شا�شية و�ملناعة، فقالت  �أخ�شائية  �أولغا فيودوروفا، 

»�لدو�ء ال مثيل له يف �لعامل«.

جناح التحفيز الكهربي 
للذاكرة اأثناء النوم

جديدة  طريقة  تطبيق  يف  ميك�شيكو  نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
�لنوم،  �أثناء  ب�شيطة  كهربائية  �أقطاب  بو��شطة  �لدماغ  لتحفيز 
و�أظهرت نتائج �لتجربة حت�شن �أد�ء �لذ�كرة يف �ليوم �لتايل. وتخطو 
نتائج هذه �الأبحاث خطوة و��شعة باجتاه �لتو�شل �إىل عالج يقلل من 
�الأمر��ض  بع�ض  ي�شاحب  �لذي  و�لذ�كرة  �ملعرفية  �لقدر�ت  تدهور 
�لع�شبية مثل �ل�شلل �لرّعا�ض )باركن�شون(. ويعترب حتفيز �لدماغ من 
�الأع�شاب  علم  جمال  يف  �لبحث  مو�ئد  على  �ل�شاخنة  �ملو�شوعات 
خالل �ل�شنو�ت �الأخرية. ومتتاز �لطريقة �جلديدة باأنها تعتمد على 
بتنظيم وجتديد  �لذ�كرة  فيها خاليا  تقوم  مرحلة  يعترب  �لذي  �لنوم 
نف�شها. وبح�شب دورية نيورو�شاين�ض، �أم�شى �مل�شاركون يف �لتجربة 
ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعو� خالل �لليل لطريقة �لتحفيز �لكهربي 

�جلديدة و�لتي ت�شّمى �لتحفيز بالتناوب عرب د�ئرة مغلقة.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر 

 

عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف در��شة علمية حديثة ملعرفة �رض �ل�شوت �لذي  تو�شّ
ي�شدر لدى »طقطقة« �الأ�شابع، مظهرين �أن �شببه �نفجار فقاعات 
جمهرية يف �ل�شائل �ملوجود يف �ملفا�شل، للتو�شل لهذه �خلال�شات، 

��شتند �لباحثون �لفرن�شيون و�الأمريكيون �إىل مناذج ريا�شية.
مرة  الأول  ظهرت  وهي  جديدة،  لي�شت  طرحوها  �لتي  و�لفر�شية 
يف  �جلديد  �أن  �إال  الحقة،  در��شات  بها  �شككت  ثم  عاماً   70 قبل 
خال�شات �لدر��شة �الأخرية �أن �نفجار فقاعة و�حدة يكفي الإ�شد�ر 
هذ� �ل�شوت، بح�شب عبد �هلل بركات �لباحث يف �لكلية �لتقنية يف 

باري�ض.
وكانت در��شة �أجريت يف �لعام 2015 حتدثت عن �أن �شوت »�لقرقعة« 
ياأتي من ت�شّكل �لفقاعات ولي�ض من �نفجارها وقال بركات: »رّكزنا 
على هذه �مل�شاألة من وجهة نظر ريا�شية، الأن كّل �الأبحاث �ل�شابقة 
كانت تعتمد على �ملر�قبة«نو�أ�شاف: »حاولنا بذلك �أن نبني منوذجاً 

ريا�شياً لو�شف ظاهرة فيزيائية«.
»�شاينتيفيك  جملة  يف  �ملن�شورة  �لدر��شة  يف  �لباحثون  وخل�ض 
عن  �مل�شوؤول  هو  �ل�شغرية  �لفقاعات  �نفجار  �أن  �إىل  ريبورت�ض« 
�إ�شد�ر �شوت »�لقرقعة« لدى »طقطقة« �الأ�شابع، ولي�ض ت�شّكلها وال 
ت�شبب هذه �ملمار�شة �لتهاب �ملفا�شل، بخالف �العتقاد �ل�شائد.



بع�ض  -تعاىل-  اهلل  ل  ف�ضّ  
غريها  على  ومّيزها  الأزمنة، 
ومن  اخل�ضائ�ض،  من  بالعديد 
الأمثلة على الأوقات الفا�ضلة: 
�ضهر رم�ضان، والع�رش الأواخر، 
ُروي  القدر، م�ضداقاً ملا  وليلة 
عن ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه 
�ضاَم  )َمن  قال:  اأنه  و�ضلم- 
ُغِفَر  واْحِت�ضاًبا  اإمياًنا  َرَم�ضاَن 
َذنِْبِه، وَمن قاَم  َم ِمن  تََقَدّ له ما 
واْحِت�ضاًبا  اإمياًنا  الَقْدِر  لَيْلََة 

َم ِمن َذنِْبِه(، ُغِفَر له ما تََقَدّ
والع�رش الأوائل من ذي احلجة، 
الَعَمُل يف  )ما  لقول ر�ضول اهلل: 
هِذه؟(،  يف  منها  َل  اأْف�ضَ اأيَّاٍم 
)وَل  قالوا:  الع�رش،  الأيام  يعني 
اجِلَهاُد،  )وَل  َقاَل:  اجِلَهاُد؟( 
بنَْف�ِضِه  يَُخاِطُر  َخَرَج  َرُجٌل  اإَلّ 

وَماِلِه، َفلَْم يَْرِجْع ب�ضيٍء(،
من اأعظم الأزمنة �ضهر �ضعبان، 
وميكن بيان بع�ض ف�ضائله فيما 

اهلل  ر�ضول  �ضيام  كرثة  ياأتي: 
فيه:  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى 
عائ�ضة  املوؤمنني  اأم  روت  فقد 
ر�ضول  اأن  عنها-  اهلل  -ر�ضي 
اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- كان 
�ضعبان،  �ضهر  يف  ال�ضيام  يكرث 
اأْكرَثَ  َراأَيْتُُه  )وما  قالت:  حيث 

يَاًما منه يف �َضْعبَاَن(. �ضِ
تعاىل:  اهلل  اإىل  الأعمال  رفع 

حيث 
اإن اأعمال العباد تُرفع اإىل ربهم 
الثنني  يومي  يف  وجل-  -عز 
اأ�ضبوع،  كل  من  واخلمي�ض 
كل  من  �ضعبان  �ضهر  وتُرفع يف 
اهلل  ر�ضول  كان  ولذلك  عام، 
يُكرث  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى 
ُروي  ال�ضيام فيه، م�ضداقاً ملا 
اهلل  -ر�ضي  زيد  بن  اأ�ضامة  عن 
-عليه  النبي  �ضاأل  اأنه  عنه- 
�ضبب  عن  وال�ضالم-  ال�ضالة 
�ضعبان،  �ضهر  يف  �ضومه  كرثة 

اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  فاأجابه 
عليه و�ضلم- قائاًل: )ذاك �ضهٌر 
رجَب  بني  عنه  النَّا�ُض  يغَفُل 
فيه  تُرفُع  �ضهٌر  وهو  ورم�ضاَن 
العاملني  رِبّ  اإىل  الأعماُل 
واأنا  عملي  يُرفَع  اأن  واأُِحُبّ 
ال�ضبب  ويرجع  �ضائٌم(،]٨[ 
ال�ضالة  -عليه  النبي  رغبة  يف 
اأعماله  ترفع  اأن  يف  وال�ضالم- 
اإىل اهلل -تعاىل- وهو �ضائم اإىل 
اأن ال�ضوم من ال�ضرب، وقد قال 
اِبُروَن  ى ال�ضَّ َا يَُوَفّ اهلل تعاىل: )اإَِنّ

اأَْجَرُهم ِبَغرْيِ ِح�َضاٍب(.
يوجد فيه ليلة عظيمة: 

-�ضلى  اهلل  ر�ضول  اأخرب  فقد 
�ضهر  يف  اأن  و�ضلم-  عليه  اهلل 
وهي  عظيمة؛  ليلة  �ضعبان 
حيث  �ضعبان،  من  الن�ضف  ليلة 
يف  َخلِقه  اإىل  اهللُ  ِلُع  )يَطّ قال: 
فيغِفُر  �ضعباَن  ِمن  الِنّ�ضِف  ليلِة 
مِلُ�رشٍك  اإَلّ  َخلِْقه  جلميِع 

ومن  ُم�ضاِحٍن(،]١١[  اأو 
حترم  التي  باهلل  ال�رشك  �ضور 
لغري  الذبح  املغفرة:  �ضاحبها 
اهلل تعاىل، ودعاء غريه و�ضوؤاله، 

-�ضلى  الر�ضول  قرب  زيارة  اأو 
اهلل عليه و�ضلم- و�ضوؤاله ق�ضاء 
احلاجات، اأو قراءة املولد عند 
اأو  املرغلي،  اأو  احل�ضني،  قرب 

عبيدة،  اأبو  اأو  زينب،  ال�ضيدة 
اأو ابن العربي، اأو ال�ضعراين، اأو 
غريها من الأ�رشحة، اأو احلكم 

بغري ما اأنزل اهلل تعاىل.

من ف�شائل �شهر �شعبان
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�أحد�ث وقعت يف �شهر �شعبان 
يعد �ضهر �ضعبان من الأوقات الفا�ضلة، وقد 
وقع فيه العديد من الأحداث العظيمة عرب 
التاريخ، وميكن بيان بع�ضها فيما ياأتي: اأول 
ولدة واأول وفاة بعد الهجرة النبوية: فقد 
ُولد عبد اهلل بن الزبري -ر�ضي اهلل عنه- يف 
للم�ضلمني  مولود  اأول  وكان  �ضعبان،  �ضهر 
بنت  اأ�ضماء  اأّمه  ذكرت  وقد  الهجرة،  بعد 
اأبي بكر -ر�ضي اهلل عنه- ما اأنهم فرحوا 
به فرحاً �ضديداً، لأنه ُولد بعد اأن قيل لهم 
اأن اليهود قد �ضحرتكم ولن يولد لكم، كما 
تويف ال�ضحابي اجلليل عثمان بن مظعون 
اأي�ضاً،  �ضعبان  �ضهر  يف  عنه-  اهلل  -ر�ضي 

وكان اأول من توفاه اهلل من املهاجرين يف 
املدينة املنورة، وُدفن يف البقيع. احتالل 
ا�ضتوىل  حيث  املقد�ض:  لبيت  ال�ضليبني 
الثالث  يف  املقد�ض  بيت  على  ال�ضليبيون 
والع�رشين من �ضعبان عام اأربعمئة واثنان 
وت�ضعون للهجرة، وقاموا بقتل �ضبعني األفاً 

من امل�ضلمني يف يوم واحد. 
حترير مدينة حم�ض من ال�ضليبيني: حيث 
اهلل-  -رحمه  الأيوبي  الدين  �ضالح  حّرر 
مدينة حم�ض من يد ال�ضليبيني يف الواحد 
والع�رشين من عام 559هـ، لي�ضيطر بذلك 

على اأغلب بالد ال�ضام.

الأرك  معركة  وقعت  الأرك:  معركة   
الأرك  كارثة  الن�ضارى  عليه  يُطلق  التي 
حيث  59١هـ،  عام  �ضعبان  من  التا�ضع  يف 
امل�ضلمة  املوّحدين  قوات  بني  وقعت 
املن�ضور،  يعقوب  يو�ضف  اأبو  قيادة  حتت 
بقيادة  الن�رشانية  ق�ضتالة  مملكة  وقوات 
املعركة  اأحداث  ودارت  الثامن،  األفون�ضو 
فيها  ر�ضالة  ق�ضتالة  ملك  بعث  اأن  بعد 
باأمري  وال�ضتخفاف  ال�ضتهزاء  من  نوع 
لذلك  فغ�ضب  يو�ضف،  اأبو  امل�ضلمني 
قول  الر�ضالة  ظهر  على  له  وكتب  الأمري 
اهلل تعاىل: )اْرِجْع اإِلَيِْهْم َفلَنَاأِْتيَنَُّهم ِبُجنُوٍد َلّ 

غ�ض �لب�شر 
عما يف اأيدي النا�ض غ�ض الب�رش ل يقت�ضي فقط بالنظر لل�ضهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه وهو ما متع 
اهلل به غريه، حيث يتمتع �ضخ�ض مبال كثري وجتارة رابحة هنا يجب غ�ض الب�رش عما ما ميلكه هذا ال�ضخ�ض لأن الأرزاق بيد اهلل تعاىل، 
وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند احل�رشة واحلقد ويتاأمل من حاله وي�ضبح لديه قلق وا�ضح عندما يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة 
النظر مبا من اهلل عليه غريه من الأولد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه 
امل�ضاألة تولد احلقد اأي�ضاً، واأي�ضاً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته وجمال زوجات الآخرين، فاإن كان ن�ضبة جمال 
زوجته قليال مقارنة مع جمال الآخريات يتولد يف نف�ضه كراهية لزوجته ويبداأ بتوجيه لها كالم �ضقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من 

الن�ضاء الأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�ض الب�رش جتنبا لتلك امل�ضاكل.

�أحفاد �لر�شول  �شلى �هلل عليه و�شلم
 يعرف احلفيد على اأّنه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�ضم ال�ضبط، وفيما يتعلّق بر�ضول اهلل عليه اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم فلم يكن 
له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�ضبب موتهم وهم �ضغار ال�ضّن، اإل اأّن له ثمانية اأ�ضباٍط من بناته، وهم خم�ضة ذكور، واأ�ضماوؤهم 
هي: علي: وهو ابن زينب ر�ضي اهلل عنها من زوجها العا�ض بن عبد �ضم�ض، وي�ضار اإىل اأّنه تويف �ضغرياً يف ال�ضّن. اأمامة: هي اأخت علي، 
والتي حملها عليه ال�ضالم اأثناء �ضالته. احل�ضن، واحل�ضني، وحم�ضن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن اأبي طالب ر�ضي اهلل عنهما. 
اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة امل�ضلمني عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه. 

مالحظة: تزّوج عثمان بن عفان اأم كلثوم ابنة ر�ضول اهلل عليه ال�ضالم بعد وفاة اختها رقية، اإل اأّنها توفيت دون اأن تنجب.

ك�شوة �لكعبة 
كثري من امل�ضلمني من يعتقد اأّن ك�ضوة الكعبة ال�ضوداء هي �ضّنة من ال�ضنن، وهذا غري �ضحيح. يف بداية عهد الإ�ضالم كان الر�ضول 
»حمّمد �ضّل اهلل عليه و�ضلّم« اأّول من ك�ضا الكعبة امل�رّشفة، وقد ك�ضاها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة بي�ضاء وحمراء. بعد ذلك 
اأخرى. لو اطلعنا اأكرث على كتب التاريخ والتي  ك�ضاها احلّجاج بالديباج، واملاأمون ك�ضاها بالديباج الأحمر والديباج الأبي�ض اأحياناً 
تدر�ض تاريخ الكعبة امل�رشفة، لنجد اأّنها مل تك�ضى طوال الوقت باللون الأ�ضود فقط، بل ك�ضيت باأكرث من لون. ومن هنا يت�ضح لنا اأّن 
�ضواد غطاء الكعبة لي�ض اأمراً م�ضنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�ض فقد عرف اأّن �ضوادها ما هو اإل عرف وعادة اإ�ضالمية فقط. اأّما 
اُ حلياكة غطاء الكعبة، وهي  يف اأّيامنا هذه فاإّن اململكة العربّية ال�ضعودّية هي امل�ضوؤولة عن ك�ضوة الكعبة، وقد اأن�ضاأت م�ضنعاً خا�ضّ
تنتجه باأف�ضل املوا�ضفات واأجملها من حيث التطريز واخلطوط وا�ضتخدام الذهب يف ذلك. ولذلك فاإّن اململكة حالياّ هي امل�ضوؤولة 

عن تقرير لون الك�ضوة ل اأكرث.

مرتبة �ل�شدق
 مرتبة ال�ضّديقني تَلي مرتبة النبّوة يف 

الإ�ضالم، ويدّل هذا على اأهمّية ال�ضدق 
يف حياتنا الّدينّية والدنيوّية، فهو يُبلّغنا 

 َ اأعلى الّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلّ وَلِٰئَك َمَع الَِّذيَن اأَ �ُضوَل َفاأُ َوالَرّ
نَي   احِلِ َهَداِء َوال�ضَّ يِقنَي َوال�ُضّ ِدّ ّ َن النَِّبِيّنَي َوال�ضِ ِمّ

َوَح�ُضَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�ضف اهلل 
دق يف الآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َضه بال�ضّ

اأ�ضدق من اهلل قيال(، كما و�ضف ر�ضولَه 
الكرمي اأي�ضاً يف الآية الكرمية: )َوالَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن(،  َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�ضَ ِبال�ضِّ
دق اإذاً مرتبة علّية ي�ضلُها امل�ضلم  مرتبُة ال�ضّ

حني يرتقي بكّل تفا�ضيل حياته ب�ضدق تاّم يف 
الأقوال، والأفعال، والّنوايا.

 �أبناء �لر�شول �شلى
 �هلل عليه و�شلم 

الأبناء الذكور القا�ضم، وهو ابنه البكر، والذي 
يكون ر�ضول اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�ضم، 

وهو ابنه من ال�ضيدة خديجة ر�ضي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وهو اأخو القا�ضم من ال�ضيدة خديجة اأي�ضاً. 
اإبراهيم، وهو اأ�ضغر اأبناء ر�ضول اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�ضول اهلل: رقية. اأم 
كلثوم. فاطمة، امللقبة بالزهراء، وهي اأحّب 

البنات اإىل ر�ضول اهلل. مالحظة: جميع البنات 
ولدتهّن ال�ضيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها، اإذ اإّن 

ن�ضاء ر�ضول اهلل الأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأّن كافة اأبنائه وبناته ماتوا خالل حياته، 

با�ضتثناء فاطمة، والتي توفيت بعده ب�ضتة 
اأ�ضهر. 

زوجات �لر�شول �شلى 
�هلل عليه و�شلم

عدد  يبلغ  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  زوجات 
اهلل  ر�ضي  زوجة  ع�رش  اثنت  اهلل  ر�ضول  زوجات 
خويلد  بنت  خديجة  كالآتي:  واأ�ضماوؤهن  عنهن، 
ال�ضديق  بكر  اأبي  بنت  عائ�ضة  زمعة.  بنت  �ضودة 
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ال�صجن للمطرب ال�صعبي امل�صري "حمو بيكا"
اأيدت حمكمة م�شرية مبدينة االإ�شكندرية حب�س املطرب ال�شعبي »حمو بيكا« ملدة �شهرين مع ال�شغل والنفاذ، التهامه باإقامة 

حفل غنائي مبنطقة العجمي دون ترخي�س.

وتعود بداية الق�ضية اإىل ال�ضجة 
فيديو  مقطع  اأحدثها  التي 
اآخر، هو جمدي  ملطرب �ضعبي 
و�ضهرته »جمدي �ضطة«،  خمتار 
يف 3 نوفمرب من العام املا�ضي، 
ن�رشه على موقع في�ضبوك، يتهم 
بيكا« مبحاولة �رشقة  فيه »حمو 
عن  اإعالنه  خالل  من  معجبيه 
كان  حفل  يف  »�ضطة«  م�ضاركة 

�ضيقام يف الإ�ضكندرية.
مب�ضاهدات  املقطع  وحظي 
جنونية  ب�رشعة  وانت�رش  وا�ضعة 
على مواقع التوا�ضل الجتماعي، 
ما دفع بنقابة املهن املو�ضيقية 
لإلغاء  اإجراءات  اتخاذ  اإىل 

احلفل،  األغي  وبالفعل،  احلفل. 
وحرر حمامي نقابة املو�ضيقيني 
بتنظيم  بالغا  الإ�ضكندرية  يف 
دون احل�ضول على  »بيكا« حفال 

ت�رشيح من النقابة.
الدخيلة  حمكمة  اأ�ضدرت  كما 
»حمو  املطرب  بحب�س  حكما 
خلفية  على  �ضهرين،  بيكا« 
مزاولة مهنة الغناء دون ت�رشيح، 
وب�رشي،  �ضمعي  حفل  واإذاعة 
دون احل�ضول على ترخي�س من 

وزارة الثقافة.
وعقب ا�ضتئناف حمامي املطرب 
حكم املحكمة البتدائية، ق�ضت 
حمكمة ال�ضتئناف اليوم الثالثاء 

بتاأييد حب�س املطرب.
وينتمي »�ضطة« و«بيكا« اإىل تيار 
امل�رشية  ال�ضعبية  الأغنية  من 
ي�ضمى بـ »مو�ضيقى املهرجانات«، 
تعبريا عن احلفالت الكبرية التي 

يقيمونها وت�ضمى »مهرجانات«.
انتقادات  التيار  هذا  ويواجه 
الر�ضمية  اجلهات  من  عديدة 
التي  املحافظة،  والتيارات 
ولقيم  للمجتمع  هدما  فيه  ترى 
والثقافة،  الفن  يف  اجلمال 
و«بيكا«  »�ضطة«  يحظى  بينما 
على  وا�ضع  ودعم  بتفاعالت 
من  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

جانب جمهور غفري.

عر�ض »نعال النوخذة« يفوز بجائزة مهرجان 
البحرين امل�صرحي

فاز عر�س »نعال النوخذة« مل�رشح 
اأوال، بجائزة اأف�ضل عر�س متكامل 
»مهرجان  من  الأوىل  الدورة  يف 

البحرين امل�رشحي«.
والعر�س من تاأليف يعقوب يو�ضف 

وبطولة  الغيالن  جمال  واإخراج 
الع�ضفور،  وح�ضن  �ضم�س  عادل 
واأمني ال�ضايغ وحمد عتيق وحممد 
ورا�ضد  مفتاح  وعبري  �ضقر، 
وخالد  �ضاهني  وحممد  العازمي، 

الفردان  ح�ضن  وعلي  جناح،ي 
وخلود البلو�ضي.

العربية  الهيئة  املهرجان  ونظمت 
للم�رشح بالتعاون مع هيئة البحرين 
جمعيات  واحتاد  والآثار،  للثقافة 
وت�ضكلت  البحرينيني،  امل�رشحيني 
عبد  امل�رشي  من  التحكيم  جلنة 
نرمني  والكويتية  داود،  الغني 

احلوطي والعراقي حممد �ضيف.
علي  ممثل،  اأف�ضل  بجائزة  وفاز 
م�رشحية  يف  دوره  عن  مرهون، 
جلجام�س  مل�رشح  �ضيف«  »مطر 
ممثلة،  اأف�ضل  بجائزة  فازت  ،كما 
نورا عيد، عن دورها يف امل�رشحية 

ذاتها.
مل�رشح  »حيدر«  عر�س  وفاز 

تاأليف  اأف�ضل  بجوائز  ال�ضواري، 
واأف�ضل  �ضالح،  لأمني  م�رشحي، 
واأف�ضل  �ضاهني،  ملحمد  اإخراج 
تاأليف مو�ضيقي وموؤثرات �ضوتية، 

حلامد �ضيف.
وذهبت جائزة اأف�ضل �ضينوغرافيا 
عر�س  عن  العمريي  اأحمد  اإىل 

»مطر �ضيف« مل�رشح جلجام�س.
وعر�س املهرجان يف حفل اخلتام 
املنامة  يف  الثقافية  بال�ضالة 
اخلام�ضة«،  »ال�ضلطة  م�رشحية 
»عالقة  تدريب  ور�ضة  نتاج  وهي 
التي  بال�ضينوغرافيا«  الإخراج 
الكويتيان،  امل�رشحيان  قدمها 

في�ضل العبيد وعبد اهلل الرتكمان.

 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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لطفي بو�صناق لن يغني يف رام اهلل
لطفي  التون�ضي،  الفنان  يتمكن  لن 
باأغانيه  ي�ضدح  اأن  من  بو�ضناق، 
رام  ق�رش  يف  الأربعاء  غد  م�ضاء 
متّكن  لعدم  نظرا  الثقايف،  اهلل 
املو�ضيقية  فرقته  اأع�ضاء  بع�س 
الأرا�ضي  اإىل  الدخول  من 

الفل�ضطينية.
واأعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان 
ح�ضور  تعذر  خرب  »الكمنجاتي« 
بع�س  اأن  وتابعت  بو�ضناق،  فرقة 
مل  املو�ضيقية  الفرقة  اأع�ضاء 
على  احل�ضول  من  يتمكنوا 
الت�ضاريح الالزمة لدخول الأرا�ضي 
من  الرغم  وعلى  الفل�ضطينية. 
الذين  الفنانون  قرر  فقد  ذلك، 
اهلل  رام  اإىل  الو�ضول  من  متكنوا 

وامل�ضاركة يف املهرجان، ا�ضتبدال 
يف  وال�ضرتاك  بو�ضناق،  عر�س 
اأكرب  جتمع  كبرية  مو�ضيقية  حفلة 
يف  امل�ضاركة  املو�ضيقية  الفرق 

املهرجان.
وي�ضم مهرجان »الكمنجاتي« فرقا 
وكندا  واإيران  والهند  اأوروبا  من 
فنانوها عرو�ضا  يقدم  وفل�ضطني، 
مو�ضيقية حتمل �ضعار »من الأر�س 
مب�ضاركة:  ال�رشق«  اإىل  املقد�ضة 
وفرقة  ال�ضوفية،  القد�س  فرق 
)الهند(،  راجت�ضان  من  ديفانا 
)اإيران(،  الفار�ضية  نظرة  فرقة 

وفرقة من كندا.
بو�ضناق،  لطفي  الفنان،  وكان 
يعتزم امل�ضاركة يف املهرجان، اإل 

اأن رف�س الحتالل منح الت�ضاريح 
اللجنة  جعل  فرقته،  لأع�ضاء 
املنظمة تلغي احلفل. لكن اللجنة 
فعاليات  ا�ضتمرار  على  اأّكدت 

الدويل  »الكمنجاتي«  مهرجان 
الثقافة  عا�ضمة  بالقد�س  احتفال 
كل  رغم   ،2019 للعام  الإ�ضالمية 

العراقيل والتحديات. 

قبل اأيام من �صدور فيلم 
»املنتقمون« مارفل حتذر متابعيها

»املنتقمون:اند  اأفالم  الأخري من �ضل�ضلة  اأيام من �ضدور اجلزء    قبل 
غيم«، اأ�ضدرت �رشكة مارفل حتذيراً عرب ح�ضابها الر�ضمي على تويرت، 
بعد  لالآخرين  الفيلم  اأحداث  ت�رشيب  عن  بالمتناع  املتابعني  منا�ضدة 

م�ضاهدته.
اأم�س، جلمهور �ضل�ضلة اأفالم  جاء ذلك يف ر�ضالة ن�ضية وجهتها مارفل 
الفيلم،  م�ضاهدة  متعة  اإف�ضاد  بعدم  وطالبتهم  تويرت،  على  املنتقمون 
بعد طرحه يف ال�ضينما، لفتًة اإىل جهود فريق العمل ابتداء من اأبطاله 

وو�ضولً اإىل الق�ضة واحلوار والت�ضوير، لإ�ضداره مب�ضتوى جيد.
وبالرغم من حماولت ا�ضتديوهات ديزين ومارفل، للحفاظ على ال�رشية، 
ت�رشبت بع�س مقاطع الفيديو من اجلزء املقبل، وتداولها عدد من رواد 

مواقع التوا�ضل الجتماعي.

عر�ض »نعال النوخذة« يفوز بجائزة 
مهرجان البحرين امل�صرحي

فاز عر�س »نعال النوخذة« مل�رشح اأوال، بجائزة اأف�ضل عر�س متكامل 
يف الدورة الأوىل من »مهرجان البحرين امل�رشحي«، التي اأ�ضدل ال�ضتار 

عليه اأم�س الثنني.
والعر�س من تاأليف يعقوب يو�ضف واإخراج جمال الغيالن وبطولة عادل 
�ضقر،  وحممد  عتيق  وحمد  ال�ضايغ  واأمني  الع�ضفور،  وح�ضن  �ضم�س 
وعلي  جناح،ي  وخالد  �ضاهني  وحممد  العازمي،  ورا�ضد  مفتاح  وعبري 

ح�ضن الفردان وخلود البلو�ضي.
البحرين  هيئة  مع  بالتعاون  للم�رشح  العربية  الهيئة  املهرجان  ونظمت 
وت�ضكلت  البحرينيني،  امل�رشحيني  جمعيات  واحتاد  والآثار،  للثقافة 
جلنة التحكيم من امل�رشي عبد الغني داود، والكويتية نرمني احلوطي 

والعراقي حممد �ضيف.
اأف�ضل ممثل، علي مرهون، عن دوره يف م�رشحية »مطر  وفاز بجائزة 
اأف�ضل ممثلة، نورا عيد،  �ضيف« مل�رشح جلجام�س ،كما فازت بجائزة 

عن دورها يف امل�رشحية ذاتها.
وفاز عر�س »حيدر« مل�رشح ال�ضواري، بجوائز اأف�ضل تاأليف م�رشحي، 
مو�ضيقي  تاأليف  واأف�ضل  �ضاهني،  اإخراج ملحمد  واأف�ضل  �ضالح،  لأمني 

وموؤثرات �ضوتية، حلامد �ضيف.
وذهبت جائزة اأف�ضل �ضينوغرافيا اإىل اأحمد العمريي عن عر�س »مطر 

�ضيف« مل�رشح جلجام�س.
املنامة  يف  الثقافية  بال�ضالة  اخلتام  حفل  يف  املهرجان  وعر�س 
م�رشحية »ال�ضلطة اخلام�ضة«، وهي نتاج ور�ضة تدريب »عالقة الإخراج 
بال�ضينوغرافيا« التي قدمها امل�رشحيان الكويتيان، في�ضل العبيد وعبد 

اهلل الرتكمان.
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 2020 بليزر  وتريل  تراكر  �سيفروليه 
ر�سميًا تنطلق  اجلديدة 

�سيارتي  عن  �سيفروليه  ك�سفت 
يف  كلياً  جديدتني   SUV
لل�سيارات،  �سانغهاي  معر�ض 
ال�سغرية   SUV تراكر  وهما 
وتريل بليزر كومباكت، حتديداً 
ن�سخ ريدالين الريا�سية منهما، 
وتقوية  توثيق  هو  والهدف 
ال�سني،  يف  �سيفروليه  ح�سور 
يف  لل�رشكة  �سوق  اأكرب  ثاين 

العامل.
و�رشح �ستيوارت نوري�ض، مدير 
ل�سيفروليه:   SUV الـ  ت�سميم 
ياأخذانا  وتراكر  بليزر  “تريل 
ت�سميم  من  القادم  للف�سل 
حيث  ل�سيفروليه،   SUV الـ 
ال�رشكة  تاأكيد  املوديالن  يثبت 
والقدرة  االأداء  على  وتركيزها 

.”SUV العالية يف عائلة الـ
املوديالت  يبدو  وبينما 
بع�ض  توجد  مت�سابهان، 
بخالف  بينهما  االختالفات 
بليزر،  برتيل  ونبداأ  احلجم.. 
جريء  مبظهر  تتمتع  والتي 
 LED اأمامية  وم�سابيح 
ريا�سي   C وعمود  منف�سلة 

وم�سابيح خلفية اأفقية وت�سميم 
بف�سل  الطافئ”  “ال�سقف 
باالأ�سود  املطلية   A عواميد 
التي  ال�سوداء  والزخرفات 

.C تدخل يف عواميد
تبدو  فهي  لرتاكر،  باالنتقال 
بدرجة  ولكن  كذلك  جريئة 
خا�سة  بليزر،  تريل  من  اأقل 
ثالثة  جانبية  نافذة  اإ�سافة  مع 

جلعلها اأكرث عملية من املوديل 
هذه  اأن  املتوقع  ومن  االآخر، 
تراك�ض  ملوديل  متهد  ال�سيارة 
اجلديد كلياً لالأ�سواق العاملية.

تقدمي  مت  باالأعلى،  ذكرنا  كما 
ن�سخ ريدالين من املوديلني، ما 
يعني اإ�سافة �سعارات �سيفروليه 
�سوداء  تهوية  و�سبكة  �سوداء 
وجنوط  هواء  بفتحتي  كذلك 

مل�سات  مع  اإن�ض   17 اأ�سود 
خارجية حمراء.

ال�سيارات  قائمة  اأن  ويُذكر 
يف  ل�سيفروليه  املعرو�سة 
�سانغهاي ت�سمل مونزا اجلديدة 
 XL وماليبو  واونيك�ض  كلياً 
وترافري�ض  وايكوينوك�ض 
 ZL1 وكامارو  واورالندو 

واملزيد.

األف   28 دبليو" ت�سحب  اإم  "بي 
�سيارة من الأ�سواق

عن  دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
من  �سيارة   28631 �سحب  نيتها 
ومن  الرو�سي،  االحتاد  بلدان 
عملية  ت�سمل  اأن  املفرت�ض 
ال�سحب 19919 �سيارة من طراز 
"F" من فئات: 1، 2، 6، 7، 10، 
 ،25  ،22  ،16  ،15  ،13  ،12  ،11
يف  طرحت  جميعها   ،34  ،26

رو�سيا ما بني 2011 و2015.
 8712 ال�رشكة  �ست�سحب  كما 
الفئة  من   "F" طراز  من  �سيارة 
و36(  و33  و32  و30  و23   21(

رو�سيا  يف  دبليو"  اإم  "بي  باعتها 
ما بني 2014 و2016، اأما ال�سبب 
اكت�ساف  فهو  العملية،  تلك  وراء 
وعزل  التربيد  نظام  يف  م�ساكل 
ما  ال�سيارات،  تلك  يف  ال�سوائل 
قد يت�سبب باحرتاقها، اأو ت�رشب 
الزيت اإىل اأنظمة العوادم واأعلنت 
�ستتوا�سل  اأنها  دبليو"  اإم  "بي 
املذكورة  ال�سيارات  مالكي  مع 
يف  جمانا  ل�سيانتها  ليتوجهوا 
يف  املعتمدة  مراكزها  جميع 

رو�سيا.

انفينيتي Qs ان�سبريي�سن الختبارية 
 Qs عن  انفينيتي  ك�سفت 
يف  االختبارية  ان�سبريي�سن 
لل�سيارات،  �سانغهاي  معر�ض 
ريا�سية  ل�سيدان  متهد  والتي 
و�رشحت  بالكامل،  كهربائية 
اأن  الفاخرة  اليابانية  ال�رشكة 
جديد  توجه  متثل  ال�سيارة 
مو�سع  بف�سل  الفئة  هذه  يف 

دفعها  ونظام  املرتفع  قيادتها 
الرباعي الكهربائي.

من�سة  على  ال�سيارة  وترتكز 
�سيارات  �ستدعم  كلياً  جديدة 
يف  الكهربائية  ال�رشكة 
للغة  تلمح  اأنها  كما  امل�ستقبل، 
النفينيتي  امل�ستقبلية  الت�سميم 
لهذا املجال، وقد اأ�رشف مدير 

وفريقه  حبيب  كرمي  الت�سميم 
م�رشحاً  ال�سيارة،  تطوير  على 
والتقنيات  اليابانية  الثقافة  اأن 
انفينيتي  ملهند�سي  احلديثة 

لعبوا دوراً هاماً يف ت�سميمها.
اأن اجليل  انفينيتي  وقد ك�سفت 
الكهربائية  ل�سياراتها  االأول 
�سيتم ت�سميمه وبناوؤه يف ال�سني 

الكبري  للرواج  املحلي  لل�سوق 
وعدها  مع  هناك،  الفئة  لهذه 
بتقدمي “موديالت عالية االأداء 
توفر  منخف�سة  بانبعاثات 
كاملة  وثقة  قيادة مثرية  جتربة 
�سي�ساعد  ما  ال�سري”،  مدى  يف 
تقدمي”  “اإعادة  على  انفيتي 

نف�سها كعالمة جتارية.

نف�سها  عن  تك�سف   LM “ر�سميًا” لكز�س 
كاأول ميني فان من ال�سانعة اليابانية!

اأول  عن  اليوم  لكز�ض  ك�سفت 
ميني فان حتمل ا�سمها خالل 
�سنغهاي  معر�ض  فعاليات 
تاأتي  والتي   ،2019 لل�سيارات 

م�ستندة على طراز الفارد.

الفاخرة  فان  امليني  تاأتي 
مغزيل  �سبك  مع  اجلديدة 
من  الكثري  مع  �سخم  اأمامي 
خمتلف  يف  الكروم  مل�سات 

جوانب اخلارجية.
وبالنظر لكونها �سيارة فاخرة، 
املميزات  اأن  جند  �سوف 
احلقيقية تقع داخل املق�سورة 
التي تتوفر بن�سخة فخمة ذات 
اأربعة مقاعد خم�س�سة لرجال 
يف�سلون  الذين  اأو  االأعمال 
حيث  خا�ض،  �سائق  توظيف 
املقاعد  من  اثنني  بها  جند 
لالإمالة  القابلة  اخللفية 
مع  تهوية  باأنظمة  واملزودة 

لدعم  �سميك  داخلي  تبطني 
اأف�سل  وتقدمي  الركاب  ظهر 

م�ستويات الراحة.
اأي�ساً   LM لكز�ض  �ستتوفر 
بن�سخة ذات 7 مقاعد تت�سمن 
حا�سنة  مقاعد   4 وجود 
املقاعد،  من  �سفني  الأول 
حيث  باخللف،  مقاعد   3 مع 
الن�سخة  هذه  ت�ستهدف 
االأعمال،  رجال  اأي�ساً 

يرغبون  الذين  اأولئك  ولكن 
عائلتهم،  مع  اجللو�ض  يف 
ي�ستمتعون  �سوف  والذين 
مريحة  ركوب  بتجربة  جميعاً 
التعليق  نظام  بف�سل  للغاية 
ال�سدمات  وممت�سات  املميز 

املتقدمة.
مع  الفخمة  فان  امليني  تاأتي 
العديد من التقنيات املميزة، 
اإن�ض   26 �سا�سة  يت�سمن  ما 

باخللف،  الركاب  لت�سلية 
بع�ض  لتوفري  زجاجي  فا�سل 
�ساعة  للركاب،  اخل�سو�سية 
ومكان  تناظرية،  كال�سيكية 
باالأبواب  املظالت  لتخزين 
رولز  �سيارات  ي�سبه  ب�سكل 
احلديثة،  �سكودا  اأو  روي�ض 
�سغري  مربد  وجود  بجانب 
زجاجات  من  اثنني  ي�سع 

ال�رشاب.
فان  ميني  و�ستاأتي  هذا 
لكز�ض LM اجلديدة كلياً يف 
فئة 350 مبحرك 3.5 لرت يف 
حني تاأتي فئة 300h مبحرك 
4 �سلندر 2.5 لرت هايربد مع 
اأو  اأمامي  لدفع  خيار  وجود 
طرحها  �سيتم  حيث  رباعي، 
العام  هذا  الحقاً  باالأ�سواق 
االأ�سود،  اأو  االأبي�ض  باللون 
االأ�سعار  عن  الك�سف  دون 

بعد.

F-Pace ن�سخة خا�سة من جاغوار

اأنها  جاغوار  �رشكة  اأعلنت 
من  خا�سة  ن�سخة  �ستقدم 
فئة  من   ،F-Pace �سيارتها 
متعددة  الريا�سية  املوديالت 
ال�رشكة  واأو�سحت  االأغرا�ض 
الن�سخة اخلا�سة  اأن  الربيطانية 
�سواعد  على  تعتمد   SVR
 5 �سعة   V8 كمربي�سور  حمرك 
كيلووات/550   405 وبقوة  لرت 
اأق�سى  دوران  عزم  مع  ح�سان، 
هذه  مرت.وبف�سل  نيوتن   680
ال�سيارة  تت�سارع  الهائلة  القوة 
كلم/�ض   100 اإىل  الثبات  من 
حني  يف  ثانية،   4.3 غ�سون  يف 
اإىل  الق�سوى  �رشعتها  ت�سل 

ال�سيارة  وتتميز  كلم/�ض.   283
مفتولة  الت�سميمية  باملالمح 
التقنية،  والرباعة  الع�سالت، 
التي تظهر على جمموعة العادم 
املنخف�ض،  الوزن  ذات  الفائقة 
والعجالت امل�سنوعة من معدن 
التفا�سلي  والقفل  خفيف، 
اخللفي.   املحور  على  اجلديد 
الداخلية  املق�سورة  وتتميز 
اأي�ساً  اجلديدة  لل�سيارة 
باملقاعد الريا�سية. ومل تك�سف 
جاغوار حتى االآن  موعد طرح 
 SVR اأو �سعر الن�سخة اخلا�سة

يف االأ�سواق.

كيا تطلق مودياًل خا�سًا 
Ceed من

لفئة  تنتمي  التي   ،Ceed من  خا�ساً  مودياًل  كيا  �رشكة  اأطلقت 
من  باملزيد  ويتمتع   Travel اال�سم  يحمل  الكومبي،  موديالت 

التجهيزات اخلا�سة.
 Ceed Travel واأو�سحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية اأن �سيارتها
الهواء  مكيف  مثل  التجهيزات  من  بالعديد  تتمتع  اجلديدة 
والطالء  للخلف،  الرجوع  وكامريا  املالحة،  ونظام  االأتوماتيكي، 
املعدين، باالإ�سافة اإىل تدفئة املقاعد يف االأمام، وجتهيزة التحدث 
بو�سة   16 قيا�ض  خفيف  معدن  من  امل�سنوعة  والعجالت  احلر، 
كيلووات/100   73 بقوة  البنزين  بوقود  حمركان  لل�سيارة  ويتوفر 

ح�سان اأو 99 كيلووات/135 ح�سان.
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مايكرو�سوفت،  �رشكة  رئي�س  قال 
رف�ست  ال�رشكة  اإن  �سميث،  براد 
اإنفاذ  وكالة  من  طلبًا  حديًثا 
كاليفورنيا  والية  يف  القانون 
لتثبيت تقنية التعرف على الوجوه 
والكامريات  ال�سباط  �سيارات  يف 
مالب�سهم  على  يعلقونها  التي 
ب�سبب خماوف من انتهاك حقوق 

االإن�سان.
اإىل  مايكرو�سوفت  وخل�ست 
احتجاز  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  اأن 
ب�سكل  بريئة  واأقليات  ن�ساء 
الأن  لال�ستجواب؛  متنا�سب  غري 
ُدِرّب  قد  اال�سطناعي  الذكاء 
من  الأنا�س  معظمها  �سور  على 
اأظهرت  كما  والذكور.  البي�س 
الذكاء  اأن  متعددة  بحثية  م�ساريع 
يخطئ  يزال  ال  اال�سطناعي 
الن�ساء  هوية  على  التعرف  يف 

واالأقليات.
لن  ال�رشطة  اإن  �سميث  وقال 
ثم  �سخ�س  اأي  �سحب  يف  ترتدد 
يف  للبحث  للوجه  م�سح  اإجراء 
قاعدة بيانات للم�ستبه بهم. وبعد 
املتكافئ  غري  التاأثري  يف  التفكري 
اأال  مايكرو�سوفت  قررت  لالأمر 

اإنفاذ  جلهات  التقنية  هذه  توفر 
القانون.

موؤمتر  يف  حديثه  وخالل 
“الذكاء  ب�ساأن  �ستانفورد  جامعة 
حول  املتمحور  اال�سطناعي 
اإن  �سميث  قال  االإن�سان”، 
ا  اأي�سً رف�ست  مايكرو�سوفت 
التعرف  تقنيات  لتثبيت  �سفقة 
على الوجوه على الكامريات التي 
يك�سف  مل  بلد  عا�سمة  تغطي 
تلك  اإن  �سميث  وقال  ا�سمه.  عن 
الدولة كانت �ستقمع حرية التجمع 

هناك.
وافقت  اأخرى،  ناحية  ومن 
التقنية  توفري  مايكرو�سوفت على 
خل�ست  اأن  بعد  اأمريكي،  ل�سجن 
�ستكون  البيئة  اأن  اإىل  ال�رشكة 
ال�سالمة  �ستح�سن  واأنها  حمدودة 

داخل املوؤ�س�سة غري امل�سماة.
و�رشح �سميث القرارات كجزء من 
االلتزام بحقوق االإن�سان الذي قال 
التطورات  الأن  االأهمية  بالغ  اإنه 
التقنية ال�رشيعة متكن احلكومات 
ون�رش  �ساملة  مراقبة  اإجراء  من 

خطوات  واتخاذ  ذاتية  اأ�سلحة 
امل�ستحيل  من  يكون  قد  اأخرى 

اإلغاوؤها.
�سهر  يف  مايكرو�سوفت  وقالت 
منفتحة  �ستكون  اإنها  دي�سمرب 
تقنية  يف  الق�سور  اأوجه  ب�ساأن 
من  وطلبت  الوجوه  على  التعرف 
ب�ساأن  �سفافني  يكونوا  اأن  العمالء 
ا�ستخدام  يعتزمون  التي  الكيفية 
الوقت  ذات  ويف  فيها،  التقنية 
كانت ت�ستبعد املبيعات لل�رشطة.

ودعا �سميث اإىل مزيد من التنظيم 
الوجوه  على  التعرف  لتقنيات 
للذكاء  االأخرى  واال�ستخدامات 
الثالثاء  يوم  وحذر  اال�سطناعي، 
من اأنه بدون ذلك، فاإن ال�رشكات 
التي جتمع اأكرب قدر من البيانات 
اأف�سل  لتطوير  بال�سباق  تفوز  قد 
“ال�سباق  يف  اال�سطناعي  الذكاء 
عبارة  وهي   – القاع”  نحو 
تُ�ستخدم  اجتماعية-اقت�سادية 
احلكومية  القيود  اإلغاء  لو�سف 
تخفي�س  اأو  االأعمال،  بيئة  على 
معدالت ال�رشائب، من اأجل جذب 
اأو االحتفاظ  الن�ساط االقت�سادي 

به يف والياتها الق�سائية.

�رشكة  يف  اخلرباء  تعاون 
علماء  مع  ال�سهرية   »Disney«
ما�سات�سو�ست�س  معهد  من 
ذكية  �سرتة  لتطوير  للتكنولوجيا 
خم�س�سة ملحبي األعاب الفيديو.

 Force« �سرتة  و�سممت 
Jacket« خ�سي�سا ملحبي األعاب 
االفرتا�سي،  الواقع  وتقنيات 
م�ست�سعرات  من  بالعديد  وزودت 
احلركة وال�سغط واأكيا�س هوائية 
معينة،  حلظات  ويف  فجاأة  تنتفخ 
باأنه  �سعورا  امل�ستخدم  لتعطي 
اأثناء  حقيقية  �سدمات  يتلقى 

ممار�سة اللعب.
كما توفر هذه ال�سرتة مل�ستخدمها 
الفيديوهات  م�ساهدة  اأثناء 
االأ�سياء  باأن  �سعورا  االفرتا�سية 
اأو �سعور  الواقع،  تالم�سه كما يف 
وميكن  احلقيقة،  يف  العناق 
مل�ستعملها التحكم ب�سدة ال�سغط 

الذي تولده على ج�سمه.
هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
يف  جديدا  عاملا  �ستفتح  ال�سرتة 
جمال تقنيات الواقع االفرتا�سي، 
و�ستزيد من تفاعل امل�ستخدمني 

مع تلك التقنيات.
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مايكرو�سوفت ترف�ض بيع تقنية التعرف 
على الوجوه لل�سرطة 

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهواة الألعاب

بعد معارك طاحنة حول العامل

كوالكوم واآبل تتو�سالن اإىل ت�سوية مفاجئة 
فوًزا  كوالكوم  �رشكة  حققت 
القانوين  نزاعها  يف  كبرًيا 
�رشكة  مع  النطاق  الوا�سع 
اآبل، اإذ تو�سلت ال�رشكتان اإىل 
بعودة  ت�سمح  مفاجئة  ت�سوية 
 iPhone “اآيفون”  هواتف 
اإىل ا�ستخدام رقائق مودم من 

كوالكوم مرة اأخرى.
نحو  كوالكوم  اأ�سهم  وقفزت 
دوالًرا   70.45 اإىل   %23
التداوالت  يف  اأمريكًيا 
مك�سب  اأكرب  وهو  املنتظمة، 
لها منذ اأكرث من 19 عاًما، ثم 
يف  دوالًرا   75.25 اإىل  و�سلت 
التداول. كما  بعد  �ساعات ما 
اإعالن  عن  الت�سوية  اأ�سفرت 
�رشكة اإنتل، التي كانت املورد 
الوحيد لرقائق املودم لهواتف 
املا�سي  العام  خالل  اآيفون 
مع  ال�رشاع  ت�ساعد  و�سط 
�ساعات  بعد  كوالكوم،  �رشكة 
من اإعالن الت�سوية عن عزمها 
رقائق  �سوق  من  اخلروج 

املودم.
اإن  بيان  اآبل يف  وقالت �رشكة 
ت�ستمل  كوالكوم  مع  الت�سوية 
براءات  ترخي�س  على  ا  اأي�سً
�سنوات  �ست  ملدة  االخرتاع 
اإىل  اآبل  تدفعه  مبلغ  مقابل 

مل  ال�رشكتان  ولكن  كوالكوم، 
وبالنظر  املبلغ.  عن  تك�سفا 
بالفعل  قادرة  كوالكوم  اأن  اإىل 
املودم  رقائق  اإنتاج  على 
 ،5G ل�سبكات اجليل اخلام�س
يف حني اأن اإنتل ال تزال تعمل 
اأن  فيُعتقد  تطويرها،  على 
اآبل  ت�ساعد  �سوف  الت�سوية 
�سام�سونغ  مع  مناف�ستها  يف 
االأخرى  امل�سنعة  وال�رشكات 
هواتف  بالفعل  اأطلقت  التي 
تدعم �سبكات اجليل اخلام�س 

.5G
ويرى حمللون اأن الت�سوية تعد 
كوالكوم،  ل�رشكة  كبرًيا  فوًزا 
من  عامني  بعد  جاءت  وقد 
املريرة  القانونية  املعارك 
بني ال�رشكتني، كما يرون اأنها 
على  كوالكوم  ت�ساعد  �سوف 
البارزة  املكانة  اإىل  العودة 
اأوائل  يف  بها  احتفظت  التي 
لها  كان  حينما   2010 عام 
اإىل  االنتقال  يف  الطوىل  اليد 
 4G الرابع  اجليل  �سبكات 
وزادت االإيرادات ب�سكل كبري.

بعد  الت�سوية  وتاأتي  هذا؛ 
اآبل  فيها  تتهم  كانت  �سنوات 
با�ستخدام  كوالكوم  �رشكة 
االخرتاع  براءات  ممار�سات 

على  للحفاظ  القانونية  غري 
التي  املودم  رقائق  احتكار 
ب�سبكات  الهواتف  تربط 
ومن  املحمولة.  البيانات 
تتهم  كوالكوم  كانت  جانبها، 
ت�ستخدم  باأنها  اآبل  �رشكة 

تقنيتها دون اأن تدفع ثمنها.
متى  واآبل  كوالكوم  تذكر  ومل 
�سيبداأ اتفاق التوريد اجلديد. 
تتوقع  ال  اإنتل  الأن  ونظًرا 
جاهزة   5G رقائق  اإطالق 
املقبل،  العام  حتى  للهواتف 
ت�رشع  �سوف  اآبل  اأن  يُعتقد 
املودم من  رقائق  اعتماد  يف 

كوالكوم.
ومع ذلك فاإن خروج اإنتل من 
يعني  ال  املودم  رقائق  �سوق 
بال�رشورة اأن كوالكوم �ست�سبح 
اآبل،  ل�رشكة  الوحيد  املورد 

خا�سًة بعد ما قال املديرون 
�سهر  يف  لالأخرية  التنفيذيون 
املا�سي  يناير  الثاين/  كانون 
يف حماكمة بني جلنة التجارة 
و�رشكة  االأمريكية  الفيدرالية 
اآبل  �سيا�سة  باأن  كوالكوم 
مع  التعامل  اإىل  دائًما  ت�سعى 

العديد من املوردين.
ك�سف  ذلك،  على  وعالوة 
حماكمة  خالل  اآبل  م�سوؤولو 
الفيدرالية  التجارة  جلنة 
مع  حمادثات  اأجروا  اأنهم 
ب�ساأن  وميدياتك  �سام�سونغ 
املودم  رقائق  ا�ستخدام 
 5G ل�سبكات اجليل اخلام�س 
هواتف  من   2019 اإ�سدار  يف 
تعمل  ال�رشكة  اأن  كما  اآيفون، 
مودم  رقائق  تطوير  على 

خا�سة بها.

م�ساعد »Alexa« ال�سوتي ي�ساعد 
الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�سنعة مل�ساعدات »Alexa« ال�سوتية اأنها �ست�سيف 
اإليها ميزات جديدة مل�ساعدة االأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�سري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من االآباء باتوا ي�ستكون يف ال�سنوات 
االأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�سو�سا عند ا�ستعمال 

االأوامر ال�سوتية للتوا�سل مع االأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�ساعدهم ال�سوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�ستخدم 
فقط عندما يتبع �سوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�سلك« و«�سكرا«، 

وبالتايل �سيعتاد االأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وباالإ�سافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �سيمنع »Alexa« من 

اال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على االأطفال �سماع االأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�سافت موؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�سوتية املوجودة يف االأ�سواق 

كم�ساعد اآبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« ال�سهرية
 

 »CT6« �سيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�سيد�س  ل�سيارات  االأقوى  املناف�س  ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�سملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�سات ال�سدمات االأمامية واخللفية وغطاء ال�سندوق اخللفي وامل�سابيح 

التي اأ�سبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة، ف�ستزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�سطوانات ب�سعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�سنة، اأما الن�سخة الريا�سية

V-Sport« ف�ستاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�سانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�سيارات،  لهذه  واآمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�سة،   19 مبقا�س  متينة  فرامل  اأقرا�س  حتوي 
»Brembo«، ف�سال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزالق 

ال�سيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

»Meizu« ت�سجل براءة اخرتاع جديدة
االإلكرتونيات  �سناعة  عمالق  �سجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�سينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�سهري اأن »براءة االخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 

االأ�سابع  ب�سمات  ما�سح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �سا�سة  حتت 
زر  مكان  املا�سح  يو�سع  اأن  املفرت�س 
لي�ستخدم  ال�سا�سة،  اأ�سفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

االإلكرتوين«.

الب�سمات  ما�سح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �سا�سة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رشكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�ستطرح  التي   »2S  Mi MIX« �ساومي 

قريبا.



نادي  نظم  الفل�سطيني  الأ�سري  ليوم  اإحياء 
الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل اأم�س 
و�سط  والتعليم  الرتبية  مديرية  مع  وبالتعاون 
فتح  وحركة  الأ�رسى  اأهايل  وجلنة  اخلليل 
اإقليم و�سط اخلليل واحتاد املعلمني مهرجانا 

جماهرييا وفاء لأ�رسى احلرية .
اأر�س  على  اأقيم  الذي  املهرجان  يف  و�سارك 
و�سط  للبنني  الأ�سا�سية  اجلزائر  مدر�سة 
وممثلني  الأ�رسى  عائالت  القدمية  البلدة 
اللجنة  ع�سو  ،و  احلكومية  املوؤ�س�سات  عن 
وع�سو   ، زكي  عبا�س  فتح  حلركة  املركزية 
�سحر  الفل�سطيني  الت�رسيعي  املجل�س 
و�سط  فتح  اإقليم  عن  وممثاًل   ، القوا�سمي 
عن  وممثلني   ، اجلنيدي  يون�س  اخلليل 
حمافظة اخلليل وعن بلدية اخلليل، واملفو�س 
ال�سيا�سي اإ�سماعيل غنام، ومدير نادي الأ�سري 
عماد  الإعمار  جلنة  ومدير   ، النجار  اجمد 
حمدان، واأمني �رس احتاد املعلمني يف اخلليل 
املعلمني  احتاد  واأع�ساء  ال�سوبكي  اإ�سماعيل 
الفل�سطينيني ،وروؤ�ساء الأق�سام،و اأ�رسة الرتبية 

،والتعليم و مدراء املدار�س.
احلكيم  الذكر  من  باآيات  املهرجان  وبداأ 

الن�سيد  و�سدح  الفل�سطيني  الوطني  وال�سالم 
�ساحة  يف  اجلماهري  بني  اجلزائري  الوطني 
الطلبة  وردده  اجلزائر  ار�س  على  املهرجان 
اآ�ساله  عن  عرب  اأ�سيال  وطنيا  تعبريا  وكان 

العالقة بني فل�سطني واجلزائر .
فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  كلمة  ويف 
البوا�سل  اأ�رسانا  ب�سمود  م�سيدا  زكي  عبا�س 
الت�سدي  يف  ودورهم  الحتالل  �سجون  يف 
لالحتالل الإ�رسائيلي وخمططاته الرامية اإىل 
وحرمانه  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق  انتهاك 

واإن�سانية  بكرامة  بالعي�س  حقوه  اب�سط  من 
زكي  وا�ستعر�س  الفل�سطينية  الأر�س  على 
الثورة  تاأ�سي�س  يف  مدين  بن  فواز  خطوات 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ودعمه  اجلزائرية، 
كافة املحطات الوطنية والقومية، موؤكداً على 
النموذج الوطني الثوري اجلزائري الذي قاده 
كنموذج  الحتالل  اإنهاء  اجل  من  اجلزائريون 
كافة  يف  وا�ستذكاره  الهتمام  ي�ستحق  وطني 
ال�سعوب  طموح  لتج�سيده  الدولية  املحافل 

العربية مبا فيها ال�سعب الفل�سطيني.

اخلليل/مرا�صلة خا�صة

مدر�صة اجلزائر مبدينة اخلليل الفل�صطينية

فعاليات ت�سيد ب�سمود الأ�سرى ومنوذج 
ثورة ال�سعب اجلزائري

وهران
حجز 2916 قر�ص 
»اإك�ستازي« و 490 

»ريفوتريل«
متكنت اأم�س، فرقة قمع الإجرام التابعة 
الق�سائية  لل�رسطة  الولئية  للم�سلحة 
�سبكة  تفكيك  من  وهران،  ولية  لأمن 
من  للحدود  عابرة  دولية  اإجرامية 
ال�رسقية  اجلهة  نحو  الغربية  اجلهة 
تخت�س   ، وهران  بولية  مرورا  للوطن 
باملوؤثرات  ال�رسعي   غري  الإجتار  يف 
العقلية ، تتكون من 05اأ�سخا�س ترتاوح 
يف  و50�سنة،  20�سنة  مابني  اأعمارهم 
حتريات  على  بناء  متت  توقيف  عملية 
املتورطني،اأف�ست  ن�ساط  حول  معمقة 
مركبة  منت  على  �سخ�سني  توقيف  اإىل 
على  دايها�ستي«  ترييو�س  نوع«  من 
تفتي�سها  بعد  فالو�سن،  حي  م�ستوى 
العثور  القفازات مت  وعلى م�ستوى علبة 
 684 على  يحتوي  بال�ستيكي  كي�س  على 
 ، »اإك�ستازي«  نوع  من  مهلو�س  قر�س 
اأف�ست  الفرقة  لذات  لتحريات  موا�سلة 
منت  على  اآخرين  �سخ�سني  توقيف  اإىل 
، وبعد ا�ست�سدار  مركبة من نوع« بولو« 
الق�سائية   اجلهات  من  بالتفتي�س  اإذن 
يقوم  كان  فيهم،  امل�ستبه  اأحد  مل�سكن 
م�ستوى  العقلية على  املوؤثرات  بتخزين 
النتائج  كانت  قمبيطة،حيث   حي 
ايجابية اأ�سفرت عن حجز« 2232قر�س 
مبلغ  جانب  اإىل  اإك�ستازي«،  نوع  من 
بالعملة  الرتويج  عائدات  من  مايل 
بـ329مليون  قدر  وال�سعبة  الوطنية 
نفي�سة  من  �سنتيم،125اأورو ،جموهرات 
-02خامت- حزام  يف  متمثلة  الذهب 
اأبي�س  �سالح  -03اأ�ساور-  03�سل�سلة 
هواتف  »�سيف«،09  الكبري  حجم  كمن 
�سدهم  حترير  مت  مركبة،  نقالة،حجز 
على  مبوجبه  �سيحالون  ق�سائي  اإجراء 

العدالة.
اأحمد بن عطية

�صيدي بلعبا�س خالل مار�س املا�صي

حل240  ق�سية متعلقة بجرائم القانون العام

ال�صكن االجتماعي بالبويرة

 مق�سيون يغلقون مقر بلدية » عني حلجر«

بعد »م�صاورات » مع م�صوؤويل امل�صاجد واملراكز االإ�صالمية

نيوزيلندا ت�سحب ال�سالح
 من �سرطتها

بجامعة �صكيكدة

مناق�سة دكتوراه عن ال�سرد 
الأ�سطوري

لل�رسطة  الولئية  متكنت  امل�سلحة 
بلعبا�س  �سيدي  ولية  باأمن  الق�سائية 
فر�س  من  املن�رسم  مار�س  �سهر  خالل 
الإجرام  ملحاربة  خا�س  اأمني  خمطط 
احلمالت  طريق  عن  ،وذلك  بالولية 
�رسطة  بعمليات  واملداهمات والقيام 
ت�ستهدف  والتي  فجائية  واأخرى  منتظمة 
التي  الأماكن  على وجه اخل�سو�س بع�س 
حيث  بها  املجرمني  تواجد  يف  ي�ستبه 

مار�س  �سهر  خالل  جمموعها  يف  بلغت 
على  مت  �رسطية  عملية   36 املن�رسم 
اإثرها درا�سة حالة اأكرث من 1000 �سخ�سا 
يف  متورطون  منهم  �سخ�سا   230 اأن  تبني 
طرف  من  بحث  وحمل  اإجرامية  ق�سايا 
تقدميهم  مت  ،حيث  الق�سائية  اجلهات 
اأمام النيابة التي اأمرت باإيداع 53 �سخ�سا 
امل�سالح  ذات  احلب�س،كما  تكللت  منهم 
القانون  بجرائم  متعلقة  بحل240  ق�سية 

 361 الق�سايا  هذه  يف  العام، تورط 
واإحالتهم  توقيفهم   مت  �سخ�سا  الذين 
اأمام النيابة التي اأمرت باإيداع 74 �سخ�سا 
منهم احلب�س، يف حني ا�ستفاد البقية من 

اإجراءات ال�ستدعاء املبا�رس .
ووويف هذا ال�سياق �سجلت  امل�سلحة  109 
�سد  واجلنح  باجلنايات  متعلقة  ق�سية 
مت  �سخ�سا،   131 فيها  تورط  الأفراد 
تقدميهم اأمام النيابة التي اأمرت باإيداع 15 

�سخ�سا منهم احلب�س بينما ا�ستفاد البقية 
من اإجراءات ال�ستدعاء املبا�رس، يف حني 
باجلنايات  متعلقة  ق�سية   63 اإح�ساء  مت 
والتي  واملمتلكات  الأموال  �سد  واجلنح 
تقدمي  مت  حيث  �سخ�س،   88 فيها  تورط 
باإيداع  اأمرت  التي  النيابة  اأمام  املتهمني 
اإ�ستفاد  بينما  احلب�س  منهم  �سخ�سا   19

البقية من اإجراءات الإ�ستدعاء املبا�رس.

ال�سكان  احتجاجات  الثاين   ليومها  توا�سلت 
املق�سيون من عملية توزيع 140 م�سكن اجتماعي 
عني  لدائرة   اإقليميا  التابعة  حلجر  عني  ببلدية 
اليوم 2019/04/16  البلدية  اىل غلق مقر  ب�سام 
و تلحيم باب مدخله و غلق الطريق الوطني رقم 

مع حدوث   ب�سام  و عني  البويرة  بني  الرابط   18
لرئي�س  امل�ساندة  اأفراد  بني  عنيفة  م�ساداة 

البلدية واملق�سيون بالأ�سلحة البي�ساء.
 الحتجاجات ح�سب املق�سيون اندلعت  خا�سة 
  24 بني  من  عائالت   06 اإق�ساء  خلفية  على 

املحت�سد  نف�س  يف  يقطنون  م�ستفيدة   عائلة  
اإىل  ال�ستعمارية  اإىل احلقبة  تاريخه  يعود  الذي 
جانب عائالت اأخرى متواجدة يف حالة معي�سية 
مزرية جدا  والتي انتظرت  دورها منذ �سنوات  
عديدة  دون فائدة . هذا و ي�سار  اأن امل�ساداة 

بني ال�سكان كادت اأن تخرج عن طريقها ال�سليم 
و  ال�سغب  ملكافحة  الدرك  قوات  تدخل  لول 
طالب  فيما  جديد   من  الوطني  الطريق  فتح 

املحتجون التدخل ال�رسيع لل�سيد الوايل.
ز. م

اأوقفت ال�سلطات النيوزيلندية ت�سليح عنا�رس 
ال�رسطة عقب خف�س الأجهزة املعنية خطر 
جمزرة  على  �سهر  بعد  الإرهابي  التهديد 
مفو�س  وقال  ت�سري�س،  كراي�ست  م�سجدي 
اإنه مع خف�س م�ستوى  بو�س  ال�رسطة مايك 
يف  النظر  ال�رسطة  واإعادة  الأمني،  التهديد 
قرار  اتخاذ  �سيتم  عنا�رسها،  ت�سليح  م�ساألة 

الت�سليح على اأ�سا�س كل حالة على حدة.
اأن  يف  نية  اأي  هناك  تكن  »مل  واأ�ساف: 
ل  ما  اإىل  لل�سالح  الروتيني  احلمل  يتوا�سل 

عنا�رس  اأن  يعني  هذا  عام  ب�سكل  نهاية.. 
العادية  اإجراءاتنا  اإىل  �سيعودون  ال�رسطة 
ال�سالح«،ويعني تخفي�س  يف ما يتعلق بحمل 
متو�سط،  اإىل  مرتفع  من  التهديد  م�ستوى 
هجوم  وقوع  احتمال  اأن  تعترب  ال�سلطات  اأن 
اآخر اأو عمل اإجرامي عنيف ل يزال »ممكنا« 
القرار  كبرية«وجاء  بدرجة  »مرجحا  ولي�س 
بعد »م�ساورات مهمة« مع م�سوؤويل امل�ساجد 
الأمني  الو�سع  حول  الإ�سالمية  واملراكز 

ال�سائد.

زقادة  �سوقي  اجلامعي  الباحث  ناق�س 
ال�رسد  بناء  حول  دكتوراه  اأطروحة 
الأ�سطوري،بحث يف تقنياته واأ�ساليبه،يف 
ق�سم الأدب العربي جلامعة �سكيكدة،اأمام 
عبد  الدكاترة  ال�سادة  من  م�سكلة  جلنة 
الطارف  جامعة  من  حني  اللطيف 
قاملة،  �سعالل من جامعة  م�رسفا،ر�سيد 
و  نطور  القادر  عبد  و  بوبعيو  بوجمعة 
�سكيكدة،ر�سيد  جامعة  من  رواق  عثمان 

جاءت  وقد  الطارف،  جامعة  من  حليم 
الأ�سطورة  عن  مدخل  يف  الدرا�سة 
تناولت  ف�سول  اأربعة  مع  ومفهومها، 
ال�رسدية،ال�سخ�سيات، الروؤية  يف  البحث 
امتد  نقا�س  الزمان،املكان،احلدث،وبعد 
ومعرفية  منهحية  م�سائل  حول  ل�ساعات 
الدكتوراه  درجة  عل  الباحث  حت�سل 

مب�رسف جدا.
 وليد بوعديلة
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امل�صيلة 

�سكان "حي نوارة " 
يطالبون بالغاز الطبيعي  
التابعة   « نوارة   « حي  �سكان  يطالب 
تبعد  التي  و   ، بلدية امل�سيلة  اإىل  اإداريا 
الولية  عا�سمة  �رسق  كلم   10 بحويل 
امل�ساريع  يف  حيهم  باإدراج  امل�سيلة، 
لتوديع خمتلف امل�ساكل  التنموية وذلك 
منطقتهم مل�ساريع  افتقار  عن  الناجمة 
وا�ستنادا ل�سكان احلي، فان غياب الغاز 
التي  امل�ساكل  بني  من  يعّد  الطبيعي 
للتقليل  احلي  نقائ�س  قائمة  تت�سدر 
على  احل�سول  اليومية يف  معاناتهم  من 
قارورة غاز البوتان، خا�سة خالل ف�سل 
وهي  الربودة،  ب�سدة  املتميز  ال�ستاء 
الو�سعية التي طالب ال�سكان النظر فيها 
من خالل الإ�رساع يف اإدراج احلي �سمن 
لربط عدة مناطق  التو�سيعية  امل�ساريع 
معاناتهم  واإنهاء  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة 

واأزمة الغاز التي تتجدد كل �ستاء .
 عبدالبا�صط بديار

غليزان  

ا�ستقالة 18 ع�سوا من 
املجل�ص ال�سعبي الولئي

قدم اأم�س الأربعاء 18 ع�سوا ينتمون اإىل 
الأفالن،  منها  �سيا�سية  ت�سكيالت  عدة 
باملجل�س  حم�س  الأمبيا  الأرندي، 
من  ا�ستقالتهم  بغليزان  الولئي  ال�سعبي 
عن  الك�سف  بعد  يتم  مل  حيث  املجل�س 
وح�سبما  لال�ستقالة  احلقيقية  الأ�سباب 
املجل�س  حميط  من  م�سادر  من  علم 
اجلماعية  ال�ستقالة  اأن  الولئي  ال�سعبي 
ام�س  املنعقد  املجل�س  قرار  اأعقبت 
دورة  يف  الولئي  ال�سعبي  املجل�س  مبقر 
م�سددة  امنية  تعزيزات  و�سط  ا�ستثنائية 
منعت فيها و�سائل الإعالم ح�سور الدورة 
املتابعات  ملف  على  للتداول  املقررة 
طبقا  املنتخبني  من  لعدد  الق�سائية 
للمادة 45 من قانون الولية ويتعلق الأمر 
مبنتخبني من حزب جبهة التحرير الوطني 
واآخر ينتمي حلزب الأرندي والذي حركت 
�سدهم �سكوى اأمام اجلهات الق�سائية من 

طرف م�سالح الولية.
�س  ا

تيزي وزو

توقيف �سارق من 
�سركة �سينية 

القت م�سالح المن تيزي وزو اأول اأم�س، 
قد  كان  ق�سائيا  م�سبوق  �سخ�س  على 
داخل  من  ال�رسقة  عملية  يف  �سارك 
املخت�سة  ال�سينية  لل�رسكة  تابعة  ور�سة 
يف بناء ال�سكنات الجتماعية بواد عي�سي 
م�سالح  تلقي  اإىل  الق�سية  وقائع  تعود 
الأمن من طرف رئي�س م�رسوع ال�رسكة 
ال�سينية املكلفة باإجناز240 م�سكن بواد 
لفعل  الور�سة  تعر�س  بخ�سو�س  عي�سي 
ال�رسقة، والتي طالت يف املرة الأوىل اآلة 
لقطع اخل�سب اآلة لقطع وتلميع اخل�سب 
حمل  لالأ�سياء  الإجمايل  الثمن  يقدر 
�سنتيم  مليون   200 حوايل،  ب  ال�رسقة 
الق�سية حيث  فتح حتقيق يف  وعليه مت 
اأين  حترياتها  من  الأمن  م�سالح  كثفت 
تو�سلت اإىل الفاعل احلقيقي حيث جرى 

توقيفه

حممد بن ترار

ح- كرمي
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