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حتويل العملة ال�صعبة

جلنة اليقظة لي�ست
بديال لبنك اجلزائر
امل�صادر من الوزارة �أن
«الأمر ال يتعلق البتة بهيئة
مراقبة م�ستحدثة لتمار�س
الدور الرقابي املنوط ببنك
اجلزائر يف �إطار �صالحياته
القانونية» ،م�ضيفا «ال ميكن
�إعاقة هذه امل�ؤ�س�سة عن
ممار�سة �صالحياتها».
و تابع امل�صدر قائال يف هذا
ال�سياق �أنه يجب على هذه

تعترب اللجنة التي ا�ستحدثت
م�ؤخرا من اجل متابعة
حتويل العملة ال�صعبة نحو
اخلارج هي �أداة «لليقظة» و
«املتابعة» و ال ميكنها �أن تقوم
باملراقبة التي ميار�سها بنك
اجلزائر يف �إطار �صالحياته
القانونية ،ح�سبما علم يوم
الأربعاء من وزارة املالية.
و يف ت�رصيح قال �أحد

لفتة �إن�سانية جديدة ملحرز

يوا�صل الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز خرجاته الإن�سانية
الرائعة التي يقوم بها دوريا ،وقام هذه املرة بلفتة طيبة من خالل منح
قمي�صه اخلا�ص الذي يحمله رفقة ناديه مان�ش�سرت �سيتي االجنليزي
�إىل �إحدى اجلمعيات االن�سانية من �أجل عر�ضه �إىل البيع باملزاد
العلني رفقة قم�صان عدد من النجوم الآخرين ،حيث يتم حتويل
القيمة التي يتح�صلها القمي�ص لفائدة الالعبني النا�شئني� ،أين تنظم
دورة كروية دولية يف البنني جتمع � 12أكادميية كروية �إفريقية م�شاركة
خالل ال�شهر احلايل.

اللجنة امل�شكلة من موظفني
�سامني بوزارة املالية و
ممثلي بنك اجلزائر و كذا
ممثلي املنظومة البنكية و
امل�رصفية (جمعية البنوك
و امل�ؤ�س�سات املالية) ،عقد
اجتماعات «دورية» ملراقبة
تطور حجم التحويالت
بالعملة ال�صعبة و امليزان
التجاري.

و

املالية ليتم تقدميه �إىل
يتم يف هذا ال�ش�أن �إعداد الوزير الأول بعد ذلك.
تقرير و عر�ضه على وزارة و �أو�ضح ذات امل�صدر �أن

خبر في
صورة

وايل وهران غا�ضب جدا..
علمت �أم�س»الو�سط» من م�صدر مطلع و مقرب من وايل والية
وهران ،مولود �رشيفي �أن هذا الأخري غا�ضب جدا خالل الأيام
القليلة املا�ضية ب�سبب قيام �أطراف على حماولة ت�شويه �سمعته
من خالل ن�سب جناحه و �صعوده يف ال�سلم االرتقائي الإداري �إىل
كونه من املقربني للوزير الأول ال�سابق �أحمد �أويحي الذي بف�ضله
تقلد مولود �رشيفي من�صب وايل لثاين �أكرب و �أهم الواليات� ،سيما �أن
�رشيفي كان مت�رصف �إداري بوالية بومردا�س ،و يعي�ش الوايل �رشيفي
على �أع�صابه بعد حماولة جهات غري معروفة عن التهجم عليه عرب
�صفحات مواقع التوا�صل الإجتماعي و القيام بالرتويج ملعلومات
مغلوطة حول قرابة جتمعه مع الأمني العام للمركزية النقابية عبد
املجيد �سيدي ال�سعيد ،فيما مت ن�رش معلومات عن منح �رشيفي
ترخي�صا �شفهيا ل�سيدي ال�سعيد لتنظيم لقاء مبركب الأندل�سيات يوم
الأربعاء الفارط ،مرورا بن�رش تعليقات ت�ؤكد عالقة الوايل الأ�صغر
�ضمن والة اجلمهورية �صاحب  49ربيعا بعلي حداد و هو ما �أزعج
كثريا مولود �رشيفي و ت�سبب له يف �صداع مزمن فهل يا ترى �سيخرج
للعلن و يفند هذه ال�شائعات و من ورائها ل�رضبه يف مقتل يت�ساءل
الكثريون؟.

الرتجي التون�سي يوا�صل
الت�سوق من اجلزائر
تعتزم �إدارة نادي الرتجي التون�سي موا�صلة ا�ستقدام الالعبني
اجلزائريني وتدعيم الت�شكيلة بخدماتهم ،حيث ت�سعى �إىل ا�ستقدام
العب �شبيبة القبائل �إليا�س �شتي الذي و�ضعته هدفا للتعاقد معه يف
املركاتو ال�صيفي املقبل ،ويف حال جناحها يف التعاقد مع �شتي ت�ضم
الالعب الثالث �ضمن الت�شكيلة �إىل جانبكل من يو�سف باليلي وطيب
مزياين.

�أب

البويرة

ال�شطر الغربي للطريق ال�سيار

 10مواقع للراحة متوقفة الأ�شغال
من �سيدي بلعبا�س و�سيق مبع�سكر
ناهيك عن �سوء اخلدمات وغالئها
مبحطات الوقود بذات الإقليم .
هذا ففي �سيدي بلعبا�س ال تزال
�إ�شغال �إقامة فنادق ومركز جتاري
وف�ضاء للراحة والألعاب ب�رشق
الوالية يكابد الإ�شغال التي �أ�رشفت

طالب الع�رشات من م�ستعملوا الطريق
ال�سيار �رشق غرب يف جزئه الغربي
من وزارة الأ�شغال العمومية التدخل
العاجل من �أجل �إرغام امل�ؤ�س�سات
املكلفة باجناز مواقع الراحة ب�إمتام
�أكرث من  10مواقع التزال مهملة
و�أخرى كربى توقفت بها الإ�شغال بكل

مراكز بلع�سل واحلمادنة ووادي رهيو
بغليزان ومركز بوقادير ب�شلف  ،هذه
املراكز التي كان من املفرو�ض ان
تخفف من معاناة م�ستعملي الطريق
ال�سيار �رشق غرب من جهة وتوظيف
يد عاملة وت�ساهم يف التنمية من جهة
اخرى .
م.ب

على التوقف ،يف حني توقفت الإ�شغال
مبركز �سيق ب�إقليم مع�سكر يف حدود
ال 70باملائة  ،يف الوقت الذي يبقى
مركز زهانة غرب بلعبا�س مهمال �أما
مركز �أوالد رياح بغرب تلم�سان فلم
يعرف �أي حركية  ،نف�س الأمر يعرفه
مركز املحمدية مبع�سكر  ،وكذا

«مافيا اال�ستثمار» بالواليات الغربية

 800قطعة �أر�ضية حولت عن م�سارها

طالب الع�رشات من ال�صناعيني
على م�ستوى الغرب اجلزائري
وزير ال�صناعة التدخل العاجل من
�أجل تخلي�ص املناطق ال�صناعية
بالواليات ،ودوائر
املوجودة
الواليات الغربية من قب�ضة مافيا
العقار التي نهبت الع�رشات من
الهكتارات من الأرا�ضي املوجودة
بهذه املناطق بالدينار الرمزي
حتت غطاء اال�ستثمار ليتم �إعادة
بيعها �أو بناء م�ساكن فاخرة عليها
بعد نق�ض العهود التي قدموها من
�أجل �إقامة من�ش�آت �صناعية وتوظيف
العمال الأمر الذي ي�ستوجب تدخل
ال�سلطات الوالئية لوقف هذا

النزيف ومتابعة املخالفني.
ففي والية عني متو�شنت مت �إح�صاء
�40شخ�ص باملنطقة ال�صناعية
مل يج�سد م�شاريعه ما جعل والية
الوالية لبيبة ويناز توجه لهم
�إعذارات �شديدة اللهجة مهددة
بف�سخ عقودهم وانتزاع الأرا�ضي
منهم ومنحها لأ�شخا�ص ي�ستطيعون
�إطالق م�شاريعهم يف الوقت الذي
مت �إح�صاء ما يزيد عن ال50
اخر باملناطق ال�صناعية حلمام
بوحجر و�سيدي ال�صايف وبني
�صاف والعامرية وحا�سي الغلة
وعني الأربعاء والذين ي�ستوجب
حما�سبتهم ،وبتلم�سان مت �إح�صاء

هذه اللجنة ال متتلك احلق
يف اتخاذ القرارات حيث
تقت�رص مهمتها على اليقظة.

ما يزيد عن  180م�ستثمر ا�ستفادوا
من القطع الأر�ضية املختلفة
لإقامة م�شاريع لكنهم قاموا ببيعها
على غرار مناطق الرم�شي  ،عني
الدفلى  ،و �أوالد بن دموا � ،سبدو ،
الغزوات ومبع�سكر مت ت�سجيل منح
ما يزيد عن  89قطعة �أر�ضية �إىل
م�ستثمرين مل يج�سدوا م�شاريعهم
التي علق عليها �سكان املنطقة �أماال
كبرية خا�صة بالأقاليم ال�شمالية على
غرار �سيق و�سيدي قادة واملحمدية
 ،نف�س الأجواء عرفتها �سعيدة
خا�صة يف عهد الوايل ال�سابق
�أين مت منح �أكرث من  150قطعة
�أر�ضية لإجراء م�شاريع ا�ستثمارية

�صناعية مل تتج�سد خ�صو�صا وان
اغلب امل�ستفيدين من الواليات
املجاورة  ،وبالبي�ض مت �إح�صاء
 32قطعة �أر�ضية حت�صل عليها
�أ�صحابها بالدينار الرمز لإقامة
اال�ستثمار ال�صناعي لكن امل�رشوع
توقف يف ح�صول امل�ستثمر على
عقود االر�ضية بالدينار الرمزي
 ،وببلعبا�س مت �إح�صاء  76قطعة
تعاين من نف�س امل�شكل اغلبها من
البلديات دوائر اجلنوبية والغربية
على غرار را�س املاء � ،سفيزف
،بن بادي�س  ،مرحوم  ،وادي �سفيون
�سيدي علي بو�سيدي

م.ب

الأفافا�س يقاطع مراجعة
قوائم الإنتخابات
�رصح رئي�س بلدية �أم�شداله
« قا�سي �إيدير » من حزب
الأفافا�س �أن املجل�س �إتخذ
قرار �إىل جانب 20رئي�س بلدية
لوالية البويرة مقاطعة �إعادة
مراجعة قوائم الإنتخابات
املقبلة مع عدم الإ�رشاف و
امل�شاركة يف جميع الرتتيبات
الأولية قبل التح�ضريات
الرئا�سية املقبلة املربجمة يف
يوم � 04أفريل لهذه ال�سنة و قال �أن املقاطعة هي م�ساندة و ت�ضامنا
للحراك ال�شعبي املطالب بالتغيري من �أجل بناء دولة دميقراطية
حقيقية ت�سودها احلرية  ،العدالة و التنمية .

امل�سيلة

ز/م

املحامون يف م�سرية دعما
للحراك ال�شعبي

خرج �صباح �أم�س الع�رشات من املحامني يف م�سرية �سلمية ،بوالية
امل�سيلة مطالبني بالتغيري واحرتام الد�ستور وقوانني اجلمهورية وحرية
الر�أي والتعبري ،رافعني �شعارات �سيا�سية �أبرزها �شعار “الدفاع يريد
رحيل الفا�سدين”

ع.ب
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الناطق الر�سمي للحكومة ي�ؤكد

حديث عن ت�شكيل جمل�س رئا�سي

امل�صالح الأمنية «مل تتلق �أي
تعليمات» لقمع امل�سريات

تغيريات هامة منتظرة يف الأفق
.
.

ا�ستقالة بدوي وبن �صالح بني الأخذ والرد
تغيريات مت�س �أزيد من 14واليا

من املنتظر �أن ت�شهد 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 � ،إ�ضافة �إىل تغيريات يف �سلك
الوالة �ستم�س 14واليا قريبا  ،فيما يبقى التغيري الهام هو ما يتم احلديث عنه عن �إمكانية ا�ستحداث جمل�س
رئا�سي ي�ضم العديد من ال�شخ�صيات .
ع�صام بوربيع
فبعد ا�ستقالة الطيب بلعيز ،وا�ستبداله
برئي�س جمل�س د�ستوري جديد كمال
فني�ش  ،من املتوقع �أن ي�شهد ال�ساحة
ال�سيا�سية تغيريات هامة يف الأفق
اليومني القادمني �أو الأيام القليلة
القادمة من �أجل الهاء الأزمة التي متر
بها اجلزائر .
فرغم ا�ستقالة بلعيز وا�ستبداله بفني�ش
 ،ف�إن هذا التغيري مل يقنع اجلبهة
االجتماعية التي مازالت تطالب
بالتغيري  ،بل ر�أت يف تعيني كمال فني�ش
حماولة �أخرى ا�ستفزازية لهم وال تفي
مبا هو مطلوب .
ووفق العديد من التوقعات ف�إن
تغيريات وحلوال هامة �سيتم عر�ضها
قريبا  ،من �أجل جتاوز الأزمة ،
منع احتمال ا�ستقالة حكومة بدوي
ال�ساعات القليلة القادمة  ،ورمبا
حتى عبد القادر بن �صالح يف ظل

رف�ض �شعبي تام وم�رص على ا�ستمرار
احلراك .
وبد�أ احلديث ي�شتد حول ت�شكيل
جمل�س رئا�سي يتكون من العديد من
ال�شخ�صيات املقبولة وطنيا لت�سيري
املرحلة االنتقالية  ،وهو الطرح
املتوقع يف ظل وجود العديد من
الت�رسيبات حول عدة �شخ�صيات
خمتلفة ذات بعد وطني بالإمكان �أن
تتوىل هذه املرحلة .

وعودة �إىل تعيني كمال فني�ش مكان
بلعيز  ،ف�إن هذا التغيري خيب �آمال
اجلزائريني الذي مل تطل فرحتهم
بعدى �سماع خرب رحيل بلعيز  ،ناظرين
بعني الريبة لرئي�س املجل�س الد�ستوري
اجلديد ومن كان وراء تعيينه .
من جهة �أخرى يجري احلديث حول
تغيريات �ستم�س 14وايل �أو �أكرث وذلك
و ذلك حت�سبا للمرحلة القادمة و
متطلباتها .

اتهموه مبحاولة االلتفاف حول مطالبهم

كما يجري احلديث عن �شخ�صيات
وطنية على غرار بن بيتور  ،طالب
الإبراهيمي  ،زروال و مولود حمرو�ش
 ،بن فلي�س قد ت�شارك يف هذا
املجل�س الرئا�سي لقيادة املرحلة
االنتقالية التي �سريافقها اجلي�ش
الوطني ال�شعبي .
وكان �أهم ما جاء يف خطاب الفريق
�أحمد قايد �صالح رئي�س �أركان اجلي�ش
هو �إ�شارته �إىل حلول مفتوحة على كل
الآفاق لتجاوز هذه الأزمة ال�سيا�سية ،
والتي ال حتتمل الت�أجيل .
من جهة �أخرى �أ�شارت م�صادر �إىل
�أن �أ�صحاب القرار ينوون �إنهاء هذه
الأزمة يف �أقرب وقت  ،ومن املمكن
ذلك هذا الأ�سبوع من �أجل جتاوز
الكثري من املخاطر التي �أ�صبح يعرفها
هذا احلراك  ،ناهيك عن الأو�ضاع
الإقليمية  ،حيث بالإمكان �إيجاد حلول
الأيام القليلة املقبلة تعيد املياه �إىل
جماريها .

العمال يردون على �سيدي ال�سعيد بوقفة حا�شدة

نظم النقابيون والعمال وقفة حا�شدة
�أمام مقر املركزية النقابية �ضد
الأمني العام عبد املجيد �سيدي
ال�سعيد وقيادات االحتاد ،متهمني �إياه
مبحاولة االلتفاف حول مطالبهم من
خالل التح�ضري للم�ؤمتر  13لالحتاد.
جدد النقابيون والعمال وقفاتهم
املناه�ضة للقيادة احلالية لالحتاد
العام للعمال اجلزائريني التي اعتادوا
تنظيمها كل يوم �سبت� ،إال �أن الفارق
�أنها جاءت حا�شدة ،خا�صة بعد
العراقيل التي واجهت وقفاتهم
الأخرية ،بداية من االعتداء بال�سال�سل
خالل �إحدى الوقفات ال�سابقة ،حيث

�شارك عمال ومنخرطون من خمتلف
القطاعات ،رافعني �شعارات تندد
ب�سوء الت�سيري وتدعو لتغيري القيادة
احلالية للمركزية النقابية وبلغت
تهما بالف�ساد ،قادمني من خمتلف
الواليات.
املحتجون �سيدي ال�سعيد
وطالب
ّ
بتحرير النقابية املركزية و�إعادتها
�إىل العمال بعد ع�رشين �سنة من العبث
يف م�ستقبل العمال ،م�ؤكدين رف�ضهم
القطعي لأي ت�أجيل �أو متاطل يف
الرحيل ،مراهنني على عدم الرتاجع
ورف�ضا لتويل �سيدي ال�سعيد مهمة
التح�ضري للم�ؤمتر الوطني لالحتاد

العام للعمال اجلزائريني ،معتربين
�أنه ب�صدد التالعب وااللتفاف حول
مطالبهم ربحا للوقت.
هذا وي�شهد مقر املركزية احتجاجات
متوالية ،حيث رفعت ال�سابقة �شعارات
تطالب الأمني العام لالحتاد العام
للعمال اجلزائريني بالرحيل ،متهمني
�إياه بالف�ساد والتورط مع ال�سلطة �ضد
م�صالح العمال وما ينبغي �أن يلتزم به
الإحتاد كممثل عن العمال ،خا�صة
�أنه الطرف الوحيد املخول القيام
بهكذا مهمة ثقيلة يف وجه الباترونا
واحلكومة كونه الوحيد امل�سموح له
بامل�شاركة يف الثالثية ،يف حني هددوا

�سيا�سيون يقر�أون ا�ستقالة بلعيز

يف وقت �سابق باالعت�صام قرب مقر
املركزية النقابية �إىل غاية الإ�ستجابة
ملطالبهم التي مل يتم ت�ؤخذ بعني
الإعتبار رغم االحتجاجات الكثرية
التي ي�شنها مئات العمال من خمتلف
القطاعات املهنية لتنديد ب�سوء
الت�سيري ،بح�سبهم ،كما دعا املحتجون
�إىل التعبئة من طرف كل الفئات التي
عانت التهمي�ش و” احلقرة ” خالل
عهدة الأمني العام احلايل املتهم ب�أنه
حول املركزية النقابية مللكية خا�صة
خدمة مل�صاحله ال�ضيقة على ح�ساب
م�صلحة الطبقة العمالية ،بح�سبهم.

�سارة بومعزة

�سقوط �أول الباءات ا�ستجابة خليار ال�شعب
•       توقعات با�ستقالة بدوي وبن �صالح قريبا

�إعترب عدد من الأحزاب ب�أن قرار
ا�ستقالة رئي�س املجل�س الد�ستوري
بلعيز من من�صبه هي ا�ستجابة جزئية
ملطلب ال�شعب الراف�ض جلميع وجوه
النظام ال�سابق واملطالب با�ستقالة
الباءات الثالث ،يف حني توقعوا
ا�ستقالة كل من رئي�س احلكومة بدوي
و ورئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح
قريبا.
بن فلي�س
ا�ستقالة بلعيز ا�ستجابة جزئية
ملطلب ال�شعب
�إعترب رئي�س حزب طالئع احلريات
علي بن فلي�س ب�أن �إ�ستقالة بلعيز
جت�سد بداية يف تطبيق املادتني
 7و  8ب�صفة تكميلية للمادة 102
من الد�ستور ،م�ؤكدا ب�أن ال�شعب
يتطلع ل�سقوط اجلدران الأخرى
لهذه البنية مع رحيل ر�ؤو�س رئا�سة
الدولة و احلكومة و املجل�س ال�شعبي
الوطني.
و�أ�شار بن فلي�س من خالل بيان له ب�أن

ا�ستقالة رئي�س املجل�س الد�ستوري
الطيب بلعيز متثل ا�ستجابة جزئية
للمطالب ال�شعبية العارمة والقا�ضية
برحيل كل الوجوه الرمزية للنظام
ال�سيا�سي القائم ،قائال يف ذات
ال�صدد « �أما عن امل�ضمون وبعد
رحيل م�ؤ�س�س النظام ال�سيا�سي الذي
عاث يف البلد ف�سادا و�إخفاقا طيلة
ع�رشيتني من الزمن ف�إن ا�ستقالة
رئي�س املجل�س الد�ستوري ت�أتي
مبثابة انهيار جدار من بنية هذا
النظام املتهرية».
مو�سى تواتي
على كل رموز النظام اال�ستقالة
اعترب رئي�س اجلبهة الوطنية
اجلزائرية مو�سى تواتي ب�أن قرار
�إ�ستقالة بلعيز من على ر�أ�س املجل�س
الد�ستوري هي ا�ستجابة ملطلب
ال�شعب املطالب با�ستقالة الباءات
الثالث ،داعيا كل ال�شخ�صيات
املح�سوبة على النظام اال�ستقالة و
اال�ستجابة �إىل ال�شعب الراف�ض لكل

زمر النظام ،معتربا بان ذلك �أخالقي
عليهم.
ودعا تواتي �إىل �رضورة �إلغاء العمل
بالد�ستور احلايل لأن تطبيقه �سيجعل
النظام يجدد نف�سه.
الأفافا�س
ال�شعب حقق فوزا ب�سقوط �أحد
الباءات الثالثة
من جهته حزب جبهة القوى
اال�شرتاكية� ،أبرز ب�أن ا�ستقالة الطيب
بلعيز من رئا�سة املجل�س الد�ستوري
مبثابة فوز جزئي يف معركة �شعب
�ضد النظام ،معتربا ب�أن التغيري
احلقيقي �سيبد�أ �أخريا ،بعدما ينتهي
احلراك ال�شعبي من اقتالع النظام
ال�سيا�سي ب�أكمله
وبح�سب ذات الت�شكيلة احلزبية ف�إن
التعبئة الهائلة لل�شعب اجلزائري ،قد
ك�رست واجهة �أخرى من واجهات
النظام التي يج�سدها رئي�س املجل�س
الد�ستوري.

بن قرينة
البد من املزج بني احلل
ال�سيا�سي والد�ستوري
بدورها حركة البناء بقيادة بن قرينة،
اعتربت ب�أن �إ�ستقالة رئي�س املجل�س
الد�ستوري الذي هو �أحد الباءات
الثالثة هي خطوة �إيجابية لإخراج
البالد من الأزمة ال�سيا�سية احلالية
و�أ�ضاف البيان �إن «حركة البناء
الوطني ال تزال تدعو �إىل مزج احلل
ال�سيا�سي والد�ستوري قدر ما يتاح
وتثمن كل اجلهود التي تدعم هذا
اخليار بالآفاق املمكنة ويف �أقرب
الآجال»
كما دعت ذات الت�شكيلة ال�سيا�سية
�إىل مرافقة م�س�ؤولة وواقعية من
كل القوى الوطنية القادرة على
امل�ساهمة يف احلل ال�ضامن للتحول
الدميقراطي ال�سل�س والآمن بعيدا
عن �إعطاء الفر�صة للأجندات
اخلارجية وحماوالت تلغيم وتعفني
امل�شهد الوطني� .إميان لوا�س

�أكد وزير االت�صال ,الناطق الر�سمي
للحكومة ,ح�سن رابحي� ,أم�س
الأربعاء باجلزائر العا�صمة� ,أن
امل�صالح الأمنية «مل تتلق �أي
تعليمات» لقمع امل�سريات ال�شعبية
الداعية �إىل التغيري و�إحداث
القطيعة مع النظام.
ويف ندوة �صحفية �أعقبت اجتماع
جمل�س احلكومة ,رد رابحي
على �س�ؤال متحور حول «قمع»
امل�سريات ال�شعبية املنادية بالتغيري
وكذا تعر�ض مواطنات �شاركن يف
احلراك لت�رصف مهني ب�أحد مراكز
ال�رشطة ,حيث �رصح قائال�« :أ�ؤكد
�أن امل�صالح الأمنية مل تتلق �أي
تعليمات من احلكومة �أو الدوائر
القيادية لقمع امل�سريات» ,م�ضيفا
يف ذات ال�صدد« :لدينا م�صالح �أمنية
وجي�ش جمهوري لن يعطي لنف�سه
�أبدا احلق يف ا�ستعمال العنف �ضد
املواطن».
وحر�ص رابحي على الإعراب عن
تقديره لهذه امل�سريات التي «جتلى
من خاللها حب اجلزائر» ,م�شددا
على �أن «امل�صلحة الوطنية م�شرتكة
بني القيادة واملواطن» ويف �سياق
ذي �صلة ,فند الناطق الر�سمي
للحكومة وجود «�أي نوع من
الت�ضييق املمار�س �ضد املعار�ضة»,
حيث �أكد �أنه «ال توجد �أي تعليمات
وجهت لو�سائل الإعالم العمومية
وقنواتها» يف هذا االجتاه ,حيث
تظل هذه الو�سائل «مفتوحة �أمام
اجلميع� ,رشيطة احرتام امل�صلحة
العليا للوطن واملواطن» ,مثلما

�أكد.
وعرج رابحي على خطاب نائب
وزير الدفاع الوطني ,رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ,الفريق
�أحمد قايد �صالح ,وما ت�ضمنه
بخ�صو�ص حما�سبة املتورطني يف
ق�ضايا الف�ساد وتبديد املال العام,
حيث ذكر ب�أن هذا اخلطاب <>كان
فيه القول الف�صل» ,متابعا ب�أنه
(الفريق قايد �صالح) «لديه �أكيد
معلومات حتدث على �أ�سا�سها عن
هذا امللف ,غري �أنه مل يغفل دور
قطاع العدالة يف معاجلة هذا النوع
من الق�ضايا».
كما رد الوزير على �س�ؤال يتعلق مبنع
مواطني بع�ض الواليات لعدد من
الوزراء من �أداء زيارات عمل كانت
مربجمة على م�ستوى هذه املناطق,
حيث كان جوابه ب�أن عدد ه�ؤالء
املحتجني «مل يرق لتعداد �سكان
الوالية ككل» ,ليوا�صل بالقول�« :أيا
كان التالعب ب�أذهان ه�ؤالء الذين
اعرت�ضوا املواكب الوزارية و�أعاقوا
ن�شاط الوزراء ,ف�إنه يقع على عاتقنا
جميعا ,خا�صة و�سائل الإعالم,
مهمة التثقيف والتوعية بكل ما
يرتبط بامل�صلحة الوطنية».
كما ذكر يف ذات ال�صدد ب�أن �أع�ضاء
احلكومة احلالية هم من «�أبناء
ال�شعب» ,وهي --كما قال--
«حكومة ت�رصيف �أعمال ت�سهر
على �إمتام امل�شاريع التي كانت قد
با�رشتها الدولة ومت االتفاق عليها
�ضمن برنامج اجلمهورية اجلزائرية,
ويف ذلك منفعة للجميع».

الباحث القانوين الدكتور خالد �شبلي للو�سط

تعيني الرئي�س اجلديد
للمجل�س الد�ستوري خرق
خطري للد�ستور

قال اخلبري القانوين الدكتور �شبلي
خالد �أن عملية تعيني الع�ضو
املنتخب كمال فني�ش كرئي�س
للمجل�س الد�ستوري هو خرق
لأحكام الد�ستور  ،و�أيّ مبتدئ غري
خمت�ص يف القانون  ،ميكن �أن ينبه
لذلك و هذا ب�سبب امل�آخذ التالية
�أن رئي�س املجل�س الد�ستوري يجب
�أن يكون معني ،ولي�س «منتخب « ،ومن
جهة �أخرى ف�إن تعيني هذا املنتخب
احلايل الذي مل تنتهي عهدته ي�ؤدي
�إىل اختالل يف ت�شكيل املجل�س لأن
املجل�س الد�ستوري يجب �أن يتكون
من ثالثة �أ�صناف مبعدل �أربعة
�أ�شخا�ص يف كل �صنف�،صنف بعنوان
الكفاءات الوطنية يف جمال القانون
�سيما القانون الد�ستوري ،ويتم
تعيينهم من قبل رئي�س اجلمهورية
ولك �صالحية ذلك ب�صفتك رئي�س
الدولة  ،و�صنف ينتخب من قبل
عرفتي الربملان ( ع�ضوين من كل
غرفة)،
�صنف يتم انتخابهم من قبل
الق�ضاة( ع�ضوين من املحكمة العليا
وع�ضوين من جمل�س الدولة).

الأ�سا�س القانوين
املادة  183الفقرة الأوىل من

الد�ستور » :يتك ّون املجل�س
الدّ�ستوريّ من اثني ع�رش ( )21ع�ضوا
� :أربعة (� )4أع�ضاء من بينهم رئي�س
املجل�س ونائب رئي�س املجل�س
يع ّينهم رئي�س اجلمهور ّية،واثنان
( )2ينتخبهما املجل�س ّ
عبي
ال�ش ّ
الوطني،واثنان ( )2ينتخبهما جمل�س
ّ
الأ ّمة،واثنان ( )2تنتخبهما املحكمة
العليا،واثنان ( )2ينتخبهما جمل�س
الدّولة».
وبالتايل تعيني «القا�ضي ال�سابق
فني�ش»رئي�سا جديدًا للمجل�س
كمال
ً
هو خرق �صارخ �آخر لأحكام
الد�ستور  ،فال ميكن يف حالته
هاته �أن يكون رئي�سا ملجل�س،ولومت
تعيينه من طرف رئي�س الدولة �أما
احلديث عن تعيينه ب ـ ــ»النيابة» �أو
«م�ؤقت»فهذا تالعب بامل�صطلحات
يف غري مكانها لأنه اليوجد �شيء
ا�سمه بالنيابة �إال حالة نائب
رئي�س املجل�س الد�ستوري الذي
يعني مبر�سوم رئا�سي وهو حال ًيا
ال�سيدحممد حب�شي.
و يوا�صل الدكتور �شبلي قائال»�أن
هذا خرق اخلطري لأحكام الد�ستور،
جمددًا ،يعطي داللة �صادقة على
ماميكن ت�صنيفه يف حماولة جديدة
لإف�شال احلل ال�سيا�سي يف الإطار
الد�ستوري.
و.ل
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الدكتور حممد حميدو�ش يف منتدى يومية الو�سط

اال�ستفتاء ال�شعبي حل مثايل لتجاوز الأزمة
        .مبادرة لإقالة الربملان و�إلغاء الد�ستور
�        .إعادة النظر يف قوانني اال�ستثمار والقر�ض

قدم �أم�س اخلبري االقت�صادي الدكتور حممد حميدو�ش يف منتدى يومية «الو�سط» مبادرة ل�صالح ال�شعب اجلزائري �أطلق
عليها «من التغيري املعياري املفرو�ض �إىل التغيري املوجه»  ،مقرتحا حول ا�ستفتاء �شعبي لإقالة الربملان على الفور من 05
ماي �إىل  14ماي  2019مع �إجراء ا�ستفتاء �شعبي لإلغاء الد�ستور وانتخاب رئي�س للجمهورية لفرتة انتقالية من  21جوان
�إىل  26جوان  2019وهذا كله مبثابة حل يحتاج �إىل تثمني من طرف ال�شعب اجلزائري الذي يبقى هو م�صدر كل �سلطة  ،وال 
�صوت يعلو فوق �صوت ال�شعب .

قدم حميدو�ش بع�ض التو�صيات
التي جاءت متزامنة مع احلراك
ال�شعبي الذي ت�شهده واليات
الوطن من  22فيفري 2019
م�شريا �أنه يتم بوا�سطة تنظيم
الت�صويت فهذه املبادرة تتم عن
طريق اال�ستعانة مبكاتب االقرتاع
لكل بلدية وفيها  53124مكتبا
لالقرتاع   على �أن يتم اال�ستفتاء
ال�شعبي ملدة � 10أيام كاملة
وت�ساوي  5400مكتب املوزعة
على  1541بلدية عرب كامل
الرتاب الوطني  ،مع اختيار 4
�إىل  5مكاتب اقرتاع �إىل �أن يتم
الإعالن عن نتائج الت�صويت �أو
االنتخاب حيث يتم �إعطاء نتائج
االنتخابات �أو الت�صويت يوميا من
قبل كل مكتب لل�صحافة املهتمة
ح�سب اختيار �أ�صحاب املكتب،
�أي لليوم ال�سابق عند الإعالن
و كذا النتائج الرتاكمية للجميع
الأيام ال�سابقة و يتم جمع النتائج
على امل�ستوى الوطني عن طريق
ال�صحافة الوطنية يف حالة وجود
تباينات يف النتائج ،تعطي الأولوية
لل�صحافة املحلية.

ت/ب�شري عالوة

حكيم مالك

فيما �أكد اخلبري االقت�صادي
الدويل �أنه البد من االعتماد على
امل�صداقية فال يجوز تقدمي �أي
ا�ستئناف �إال من ِ قبل ال�صحفيني
يحملون اعتمادا ر�سميا بخ�صو�ص
نتائج االقرتاع� إال ملكتب االقرتاع،
مع حتديد تاريخ اال�ستئناف
املقدم �إىل املكتب وعليه فيجب
�أال يتجاوز الطعن ثالثة � 3أيام على
مرور الإعالن بالنتائج املعنية
بهذا الطعن و مينح الطعن
لل�صحفي �أو لل�صحافيني  مع حق

مراجعة الأ�صوات التي مت الإعالن
عليها �أو �إعادة فرز الأ�صوات و
مراجعة القوائم و التحقيق فيها
مع �أوراق االقرتاع  ،ويق�سم
الناخبون وامل�صوتون يف مكاتب
الت�صويت ح�سب الأحياء لتفادي
التكرار يف عملية االقرتاع.
و�أ�شار ذات الدكتور �أنه البد من
تخ�صي�ص مكاتب لالقرتاع   وهي
عبارة عن م�ساحات مثل الفيالت
�أو املناطق ال�سكنية املوجودة
يف املركز احل�رضي �أو الريفية

و التي يوفرها مواطنني جمانا
خلدمة اال�ستفتاء حيث يجب
علي م�س�ؤويل مكاتب االقرتاع
�ضمان عند نهاية اليوم فرز
و�أر�شفة� أوراق
الأ�صوات
الت�صويت و قائمة الناخبني
لكل يوم انتخابي وكذلك نتائج
الت�صويت املعرب عنها لكل
يوم والنتيجة النهائية ن�سخ
قوائم الناخبني والنتائج تر�شف
يف مكان ثانوي كتدبري �أمني
ملواجهة �أي ظرف .

�ضرورة �إعادة النظر يف قوانني اال�ستثمار والقر�ض
حذر اخلبري االقت�صادي حممد
حميدو�ش من الرتكة االقت�صادية
الثقيلة التي �أفرزها النظام
ال�سيا�سي يف ظل االختالل
املتفاقمة يف االقت�صاد املحلي،
مو�ضحا ب�أنه يوجد العديد من
التحديات االقت�صادية التي تنتظر
�سلطة ما بعد احلراك ال�شعبي.
�أكد حممد حميدو�ش الأم�س
خالل حلوله �ضيفا على فروم
«الو�سط « ب�أن الو�ضع االقت�صادي
للبلد ه�ش وال يحتمل مزيدا من
التعطيل ،حمذرا من تداعيات
احلراك على الو�ضع االقت�صادي
املحلي يف الوقت الراهن ،م�ؤكدا
ب�أن الع�صيان املدين والإ�رضابات
و�شل القطاعات احليوية �سيلحق
�أ�رضار االقت�صاد املحلي.
واعرتف اخلبري االقت�صادي ب�أن
حتديات كربى تنتظر �سلطة مابعد
احلراك ال�شعبي ،معتربا ب�أن� أن
احلراك والظروف ال�سيا�سية
للبلد له ت�أثري عك�سي على ه�شا�شة
االقت�صاد ،م�ضيفا يف ذات ال�صدد
« احلراك �سيدخل �أ�سبوعه التا�سع
املجتمع �شكل �أزمة �سيا�سية وهذا
�أثر ت�أثريا �سلبيا على اقت�صاد
البالد مما زاد يف عمق الأزمة
املالية للبلد «.
ويف ال�سياق ذاته ،دعا املتحدث

�إىل �رضورة الدخول يف اقت�صاد
ال�سوق وعدم البقاء يف االقت�صاد
امل�سري ،مع �إعادة النظر يف
الإ�سرتاتيجية،
القطاعات
معتربا ب�أن قطاع النفط كقطاع
ا�سرتاتيجي ،مو�ضحا ب�أن ميدان
ال�صناعة احلربية والتوجه �إىل
�صناعة الأ�سلحة �سيكون لذلك
ت�أثري حتويل على االقت�صاد
اجلزائري.
وقال حميدو�ش يف ذات ال�صدد «
البد من الدخول يف اقت�صاد ال�سوق
الذي يرتكز على املناف�سة ،التي
بدونها ال ميكن �أن يكون هناك
اقت�صاد �سوق حقيقي مما يبعد
ويلغي كل �أ�شكال االحتكار».
ويف ذات ال�صدد� ،أ�شار اخلبري
االقت�صادي ب�أن الإطار يبقى على
الدور املنظم حلرا�سة
الدولة ّ
ّ
املواقع امل�سيطرة وفر�ض �إذا
اقت�ضت احلاجة عمليات التفكيك،
لأ ّنه داخل اقت�صاد ال�سوق ال يوجد
لل�سلطات العمومية دورا تلعبه يف
الداخلي للم�ؤ�س�سات لكن
الت�سيري ّ
دورها ي�شمل ت�أطرياملجموعة
االقت�صادية باعتبارها منظمة
لت�سيري النقد ومراقبة القرو�ض
يف اال�ستثمارات وعمل الهياكل
القاعدية ويف الرتبية من �أجل
ت�أمني وتكوين ي�ستجيب الحتياجات

امل�ؤ�س�سات وال�رشوع يف �سيا�سة
تهيئة للرتاب الوطني ترتكز على
ال مركزية حقيقية واقعية ت�ساهم
فيها اجلماعات املحلية و�شبكات
جمتمع املدين».
و�شدد املتحدث على �رضورة
�إعادة النظر يف �أكرث من
1000قانون فيما يخ�ص اال�ستثمار
و القر�ض و غريها من القوانني،
م�ؤكدا على �رضورة اخلروج من
الدولة االجتماعية �إىل الدولة
الإ�سرتاتيجية التي تعتمد على
خمططات و ا�ست�رشاف ملدة 50
�سنة ومن جهة .
من جهة �أخرى ،وخالل عر�ض
مبادرته حتت عنوان التغيري
املعياري املفرو�ض �إىل التغيري
املوجه� ،أكد ب�أن احلل للأزمة
ال�سيا�سية التي يعرفها البلد يتمثل
يف الذهاب �إىل ا�ستفتاء �شعبي مع
�إقالة الربملان و�إلغاء الد�ستور،
م�شددا على �رضورة الذهاب
�إىل �إطار موجه لل�شعب الذي
هو م�صدر ال�سلطة وال�سيادة،
م�شريا ب�أن الراف�ضني للذهاب
�إىل ال�ستفتاء �شعبي متخوفني من
انتقال ال�سلطة �إىل ال�شعب.
واقرتح املتحدث ورقة طريق
خا�صة بال�سياق اجلزائر بعد
ا�ستقالة رئي�س اجلمهورية ،قائال

«يتم ا�ستخدام القرعة الختيار
ممثل واحد لكل والية يف اجلمعية
الت�أ�سي�سية للمواطنني ل�صياغة
الد�ستور اجلديد للجمهورية
اجلزائرية الثانية ،يتم املحافظة
على انتخابات  4جويلية ،2019يف
حالة الو�صول �إىل �أكرث من 50
باملائة من الأ�صوات املعربة عن
�إلغاء الد�ستور فهذا ي�ؤدي �إىل
�إقالة بن �صالح كرئي�س و �سيتم
ا�ستبداله باملر�شح املقرتح يف
اال�ستفتاء املتح�صل على �أغلبية
الأ�صوات املعرب عنها ويف حالة
الو�صول �إىل عدد الأ�صوات
املعربة عن �إلغاء الد�ستور �إىل �أقل
من  50باملائة يتمك الإبقاء على
الد�ستور و رئي�س الدولة «.
و�أ�ضاف املتحدث «الإعالن عن
النتائج من � 21إىل  206جوان
�،أما بخ�صو�ص اال�ستفتاء املبادر
من املواطنني اخلا�ص ب�إلغاء
الد�ستور و اقرتاح الرئي�س من
بني املرت�شحني مع مدة واليته
«الت�صويت و االنتخاب من 10
�إىل  20جوان «�،أما فيما يتعلق
بالإعالن عن النتائج يكون من 15
�إىل  20ماي ،و اال�ستفتاء املبادر
من املواطنني اخلا�ص ب�إقالة
الربملان الت�صويت فيه يكون من
 14ماي � .« 2019إميان لوا�س

مبادرة حلل الربملان و
�إلغاء الد�ستور
قدم اخلبري االقت�صادي الدويل
احممد حميدو�ش والنا�شطة فتيحة
موا�سة� ،أم�س ،مبادرة للخروج من
الأزمة احلالية ،قائمة على �أ�سا�س
�إعادة ال�رشعية لل�شعب عرب اال�ستفتاء
املبادر من ال�شعب ،تقوم على �أ�سا�س
املبادرة من طرف املواطنني بدل
البقاء يف �إطار رد الفعل وانتظار
قرارات ال�سلطة ،ويتم ذلك بخ�صو�ص
�إقالة الربملان و�إلغاء الد�ستور واقرتاح
الرئي�س.
عر�ض اخلبري االقت�صادي الدويل
احممد حميدو�ش ،خالل حلوله �ضيفا
على منتدى «الو�سط»� ،أم�س ،مبادرة
اخلروج من الأزمة والتي جاءت
حتت عنوان «من التغيري املعياري
املفرو�ض �إىل التغيري املوجه ،تقوم
على �أ�سا�س اخلروج من �إطار رد
الفعل من املواطنني واالنتقال لدور
الفعل ،مو�ضحا �أنه يتعني على ال�شعب
تطبيق �سيادته فعليا بناء على الن�ص
الد�ستوري باملادتني  7و ،8معتربا �أن
العودة للهيئة الت�أ�سي�سية يعني الوقوع
يف نف�س اخلط�أ الذي مت مع بداية
الت�سعينات كون احللول البريوقراطية
حتتاج وقتا طويال وتف�ضي لنتائج
�ضعيفة ،يف حني ي�ستوجب الأمر
التدارك واال�ستفادة من التجارب
الدولية لتحقيق �سيادة �شعبية فعلية.
وا�ستند �ضيف «الو�سط» يف مبادرته
املادتني  7و 8اللتان تن�صان على �أن
ال�سيادة تعود لل�شعب ،حيث تن�ص
املادة »: 8ميار�س ال�شعب هذه
ال�سيادة عن طريق اال�ستفتاء» ،وهو
ما ي�ستوجب بناء الأمر عليه حاليا عرب
االنتقال لالقرتاح بناء على مقولة:
«ال�سلطة احلقيقية لي�ست لدى من
ي�صوتون بل عند الذين يقرتحونها»،
يف حني �أن م�شكلة احلراك تكمن
يف عدم املبادرة بالإقرتاح ،بينما
ميكنهم اللجوء �إىل ن�ص اال�ستفتاء
املبادر من املواطنني  ،Le RICعن

طريق مبادرة �شعبية ،خا�صة �أنه �سبق
و�أن ا�ستعمل على م�ستوى  40دولة ما
بني �أعرق الدميقراطيات كالواليات
املتحدة الأمريكية و�سوي�رسا وحتى
بدول حديثة العهد بالدميقراطية
على غرار كينيا وفنزويال ،حيث يكون
ا�ستفتاء مببادرة وطنية �أو حملية
ي�رشفون عليها ،فعلى م�ستوى �إيطاليا
يرتبط هذا اال�ستفتاء ب�رش توفر
 1باملائة من املنتخبني ال�سابقني
ليبادروا باملبادرة ،وت�ؤخذ النتيجة
بعني االعتبار �إذا جتاوزت ن�سبة
الت�صويت  50باملائة من املعنيني
عدا ما يخ�ص جماالت امليزانية �أو
ال�رضائب � .أما على م�ستوى �سوي�رسا
فهو الأرقى �أوروبيا ،حيث ي�صن على
اال�ستفتاءات للإن�ضمام للمنظمات
الدولية على غرار عرقلة املواطنني
لالن�ضمام لالحتاد الأوروبي ليومنا
هذا وتعطيل االلتحاق بهيئة الأمم
املتحدة �إىل غاية .2002
وبخ�صو�ص التخوفات من خلق هكذا
نهج حلالة من الفو�ضى ،ف�أو�ضح �أن
جلوء املواطنني لال�ستفتاء املبادر
يخ�ضع لعدة �رشوط و�أنه ي�ستدعي
موافقة الأغلبية
واقرتح حميدو�ش �أن ينظم اجلزائريون
ا�ستفتاء من هذا النوع لإقالة الربملان
يف ظل الهبة ال�شعبية الراف�ضة له،
ويربمج الت�صويت ما بني � 5إىل 14
ماي  ،2019و�إعالن النتائج من -15
 20ماي من قبل ال�صحافة  ،يف حني
�أن اال�ستفتاء اخلا�ص ب�إلغاء الد�ستور
واقرتاح الرئي�س من بني املرت�شحني
مع مدة واليته بت�صويت ما بني � 10إىل
 20جوان ،و�إعالن النتائج من 26-21
جوان ،مو�ضحا �أنه يف حالة الو�صول
�إىل �أكرث من  50باملائة من الأ�صوات
املعربة عن �إلغاء الد�ستور فهذا ي�ؤدي
�إىل �إقالة بن �صالح كرئي�س للدولة
ويتم ا�ستبداله باملر�شح املقرتح يف
اال�ستفتاء .

�سارة بومعزة

بنك اجلزائر ال ميلك ا�ستقاللية
اتخاذ القرار
�أكد اخلبري االقت�صادي الدكتور �أحممد
حميدو�ش �أن البنك املركزي ال يتمتع
باال�ستقاللية يف اتخاذ قراراته و
�أ�ضاف �أن هذه امل�ؤ�س�سة بحاجة �إىل
مراجعة عميقة لآليات عمله و كيفية
اتخاذ القرار فيه.
�أو�ضح حميدو�ش خالل ا�ست�ضافته
يف منتدى جريدة الو�سط �أن طبع
النقود قبل �أن يكون م�شكال �سيا�سيا
هوم�شكل قانوين فعند الرجوع �إىل
موقع البنك اجلزائري يف امليزانية
جتد يف الأ�صول البنك �أعطى النقود
للخزينة �أما اخل�صوم اخلزينة �أعطت
النقود للبنك ومن جهة يف مادة يف
قانون املالية ومن جهة �أخرى جند
مادة من قانون املالية قال املتحدث
�أن «احلكومة كانت متلك جمموعة من
اخليارات غري املكلفة ماديا والقادرة
على �إخراج االقت�صاد الوطني وقال
�أن �أول حل يتمثل يف الإنقا�ص من
النفقات ،و �أو�ضح �أن 50باملئة من
النفقات تذهب لال�ستثمارات ،و هنالك
ا�ستثمارات لي�س لها �أي معنى ،وال
جتني �أي �أرباح وطبع النقود من �أجلها
هو خ�سارة �أخرى ،و يجب اال�ستغناء
عنها ،و �شدد على حت�سني الإيرادات
،و ا�ستعمال �آليات ال�سوق التي تتمثل يف
اقت�صاد ال�سوق وقال �أن يف مناخ اقت�صاد
ال�سوق فهناك طريقني للحل عند عجز
امليزانية الأول يتمثل يف الذهاب نحو

ال�سوق النقدي الذي يتحكم فيه البنك
املركزي و �أو�ضح �أن اخلزينة تطرح مبا
ي�سمى �أذونات اخلزينة ،و ي�شرتى من
طرف البنوك التي متتلك �سيولة ،و هنا
ي�صبح لديها متويل من فائ�ض البنوك ،و
يتميز ال�سوق النقدي ب�أن الآجال التي
يتطلبها ال تفوق عامني و �إذا �أرادت
�أكرث من عامني تذهب �إىل ال�سندات
التي تطرح يف البو�صة وقال �أنها تتوفر
على جميع املتعاملني ،و انتقد عدم
اللجوء �إىل ال�سوق االقت�صادي العاملي
كما تطرق اخلبري االقت�صادي �إىل واقع
االقت�صاد اجلزائري وم�ؤ�رشاته ال�سلبية
 ،مو�ضحا  ،ب�أن طول مدة مرحلة
االنتقال الدميقراطي ال تخدم م�ستقبل
االقت�صاد الوطني الذي يحتاج �إىل
م�ؤ�س�سات �رشعية ،وم�ستقرة لتطوير
اال�ستثمار وحتريك عجلة التنمية
على خمتلف امل�ستويات كما اقرتح
خارطة طريق للخروج من الأزمة و
التي تتمثل يف ا�ستفتاء �شعبي و�أكد
�أن اال�ستفتاء ي�صمن �سيادة ال�شعب من
جهة �أخرى قال ذات املتحدث ب�أن
احتياطي ال�رصف «الذي ت�آكل من 200
مليار دوالر �إىل  73مليار دوالر حاليا،
ميكن �أن ي�ستغل �إذا حتقق االنتقال
الدميقراطي ال�رسيع وا�ستقرت
امل�ؤ�س�سات بحلول ال�صيف املقبل
لبناء اقت�صاد منتج للرثوة».

ف.ن�سرين

5

� 24ساعة

اخلمي�س � 18أفريل  2019املوافـق ل� 12شعبان 1440هـ
وهران

بنك «بدر» ينفي جتميد قرو�ض الرفيق املوجهة للفالحني
.

تفجريات املحاجر تهجر مئات الفالحني

يكابد الع�شرات من الفالحني و �أ�صحاب امل�ستثمرات الفالحية على م�ستوى العديد من املناطق بوهران ،معاناة كبرية
�سيما على م�ستوى مناطق بوتليلي�س و بريدية و م�سرغني و العن�صر و بو�سفر ب�سبب متاطل م�صالح بنك التنمية الريفية
يف منحهم القرو�ض البنكية املوجهة لفائدتهم و هو ما �ساهم ب�شكل بليغ يف �إفال�س الع�شرات و تعطيل م�شاريعهم
اال�ستثمارية  ،ما دفع املعنيني مبنا�شدة كل من وزارتي املالية و الفالحة و التنمية الريفية من �أجل التدخل العاجل
لتمكينهم من القرو�ض البنكية املجمدة �سيما ما يخ�ص قر�ض الرفيق ببنك التنمية الريفية .
�أ بن عطية
و
يكمن امل�شكل ب�شكل وا�ضح فيما
يخ�ص القرو�ض التي تفوق قيمتها 20
مليون دينار ،بالن�سبة لال�ستثمارات
الفالحية ال�ضخمة و التي ت�ستوجب
موافقة املديرية اجلهوية لبنك التنمية
الريفية ،و ت�أ�شري م�صالح البنك املركزية
على م�ستوى العا�صمة و هو ما �ساهم
يف ا�ضطرار الفالحني الذين با�رشوا
م�شاريعهم �إىل اقتناء العتاد و �أدوات
الزرع و البذر و ت�صليح الأرا�ضي �سيما
املرتامية يف ت�ضاري�س وعرة و تكون
نوعية تربتها ماحلة و �صعبة اال�ست�صالح
� ،أين وجد املزارعون �أنف�سهم جمربين
على تزويد �أنف�سهم بهذه الأدوات من
مالهم اخلا�ص فيما تراجع الكثريون
و تركوا م�شاريعهم عر�ضة للخراب و
�أرا�ضيهم لبور .
من جهته م�صدر م�س�ؤول من املديرية
اجلهوية للغرب لبنك التنمية الريفية
 ،فند يف ت�رصيح خ�ص به «الو�سط»
�أن يكون البنك و فروعه قد جمدت
جميع الإعانات للفالحني بحجة الو�ضع

ال�سيا�سي اجلاري �أو الأزمة املالية ،و
�أ�ضاف املتحدث �أن م�صاحله مل جتمد
القرو�ض و �إمنا �شددت من �رشوطها
لدعم الفالحني احلقيقيني و اجلادين يف
�إن�شاء م�ستثمرات فالحية لرتبية الدواجن
�أو املاعز ،و الأبقار ،و الغنم و �إنتاج
الأجبان و م�شتقاتها ،مرورا بامل�شاتل
فيما مت فر�ض �إجراءات رقابية قبلية و
بعدية ملنع منح االمتيازات و القرو�ض
للفالحني الوهميني الذين يحولون �أموال
القرو�ض البنكية لغري وجهاتها و �أهدافها
الفالحية البحتة.
و يف ذات ال�صدد و بلغة الأرقام ك�شف

املتحدث �أنه مت متويل  48فالح �ضمن
قر�ض الرفيق مببالغ مالية تخطت
 13مليون دينار  ،من جهتهم نوه ممثل
الفالحني الغا�ضبني مل�شاكل عوي�صة
تعرت�ض الفاعلني بالقطاع على م�ستوى
منطقة «كري�شتل» التابعة �إداريا
لدائرة قديل  15كلم �رشقي عا�صمة
والية وهران ،و التي �سببها الرئي�سي
الإنفجارات القوية و املدوية الناجمة
عن ن�شاط حوايل  10حماجر و التي
كانت �سببا رئي�سيا يف �إهمال ع�رشات
الهكتارات من �أرا�ضيهم الفالحية بعدما
غزاها الغبار و املخلفات التي تنتج عن

ن�شاط املحاجر بالقرب منهم تقوم  
بتفجريات مدوية ،باتت م�صدر قلق
له�ؤالء الفالحني الذين طالبوا اجلهات
امل�س�ؤولة ب�رضورة التدخل والوقوف
على حجم معاناتهم وم�شاكل املحاجر
التي ال تزال تفر�ض نف�سها بقوة بالعديد
من البلديات خا�صة منها القريبة من
الأرا�ضي الفالحية.
على غرار بلدية العن�رص و التي تتواجد
ب�أرا�ضيها  3حماجر و التي ت�سببت يف
وقت �سابق يف خروج ال�سكان لل�شارع
منددين بالتفجريات التي تقوم بها يف
�أوقات ع�شوائية ،ي�ضاف �إليه خملفات
حوايل  7حماجر ببلدية �سيدي بن يبقى
و التي تعرب عرب الطريق امل�سمى»طريق
املحاجر» و الذي مل يعد يفي هو
الأخر بالغر�ض املن�شود ب�إعتباره طريقا
خا�صا ملرور ال�شاحنات حيث بات
خملفات املحاجر تقلق ال�سكان خا�صة
الأ�صوات التي حتدثها  ،وحتديدا يف
فرتة الليل ف�ضال عن ت�سببها يف خماطر
�صحية ومنها �أمرا�ض احل�سا�سية والربو
ما ي�ستدعي تدخال فوريا للجهات
الوالئية على ر�أ�سها وايل الوالية مولود
�رشيفي .

القاب�ضة املالية ترف�ض الت�أ�شري

م�صري غام�ض لأموال اخلدمات االجتماعية ببلدية وهران
غمو�ض حول حتويل حظائر ال�سيارات
من البلدية �إىل م�صالح الوالية؟
يعي�ش املئات من عمال بلدية وهران
مبندوبياتها الإثني ع�رش حالة من الغ�ضب
و ال�سخط  ،جراء الأو�ضاع الإجتماعية و
املهنية ال�سيئة التي يتخبطون فيها منذ
عقود من الزمن ،و حمل العمال م�س�ؤولية
تردي �أو�ضاعهم خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية �إىل ر�ؤ�ساء البلديات و
املنتخبني املتعاقبني  ،و يف هذا ال�صدد
ك�شف �أم�س ،ممثل عن العمال يف ت�رصيح
ل»الو�سط» �أنهم حمرومني من �أموال
اخلدمات الإجتماعية التي تقدم لهم
يف �شكل �إعانات مالية يف عدة منا�سبات
من �ضمنها يف حالة وفاة العامل �أو �أحد
�أقاربه مرورا مبنحة الزواج و اخلتان
بالن�سبة للأطفال ناهيك عن حاالت
الإ�صابة بالأمرا�ض امل�ستع�صية .
و �أ�ضاف املتحدث �أن م�س�ؤولة القبا�ضة

بامل�صلحة املالية ببلدية وهران
رف�ضت الت�أ�شري على ملفات اخلدمات
االجتماعية لل�سنة املالية  2016بحجة
الك�شف عن ن�سب و قائمة الإ�شرتاكات
املالية للعمال  ،الأمر الذي يعطل
ا�ستفادة عمال كربى البلديات بعا�صمة
الغرب اجلزائري من حقوقهم يف
اخلدمات الإجتماعية ،و التي انتقد
الغا�ضبون ب�شدة انح�صارها يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية على منح زهيدة ال
تتجاوب مع متطلبات املنا�سبات التي
ت�ستدعي اللجوء لأموال ومنح اخلدمات
الإجتماعية ،و التي يف غالبها تتمثل يف
مبالغ رمزية ال ت�سمن و ال تغن من جوع
�سيما يف حاالت الوفاة و الزواج .
و يف �سياق ذي �صلة مبلفات بلدية
وهران ،ف�إن مدير ال�صندوق الوالئي
للعمال الأجراء � ،سبق و �أن فتح النار
على م�س�ؤويل بلدية وهران و �شكاهم

للوايل مولود �رشيفي ب�سبب الديون
العالقة على عاتق البلدية مبندوبياتها
 ،12و التي فاقت  23مليار �سنتيم جراء
متاطل القائمني على البلدية يف �سداد
الإ�شرتاكات املالية للعمال املحرومني
من بطاقات ال�شفاء و حقوقهم
االجتماعية من طلبات العطل املر�ضية
و غريها .
جدير بالذكر �أن عددا من املنتخبني
ت�سائلوا عن طريقة ت�سيري ملفات
البلدية ،و التي عرب عن توج�سهم منها يف
ظل عدم �إ�رشاكهم يف النقاط الرئي�سية
للبلدية� ،سيما ح�رص غالبية ال�صالحيات
يف يد رئي�س البلدية املرتبع على عر�ش
البلدية خلام�س مرة ،و الذي ح�سبهم
ي�رص على جتريدهم من كل ال�صالحيات
بالرغم من �أنه منتخب مثلهم �إنتخبه
ال�شعب ،الو�ضع احلايل فجر �إ�ستياء
املنتخبني الذي يقاطع م�ؤخرا بع�ضهم

الدورات العادية و الإ�ستثنائية للمجل�س
التنفيذي للبلدية  ،ومن بني النقاط التي
�أثارها املنتخبون و املراقبون لطريقة
ت�سيري املجل�س البلدي و املرفق العام
لبلدية وهران ،الوجهة التي مت منحها
�صالحية ت�سيري العديد من احلظائر التي
كانت تابعة مل�صالح دار الأ�سدين ،لكن
قام الأمني العام للوالية ب�إ�صدار قرارات
والئية بتحويل تلك احلظائر البلدية
لركن ال�سيارات و خمتلف املركبات �إىل
م�ؤ�س�سة «�إيبيك» امل�سماة مبديرية تهيئة
و ت�سيري و �صيانة امل�ساحات اخل�رضاء ،
و هو ما طرح عالمات �إ�ستفهام عديدة
بخ�صو�ص الطريقة التي مت حتويل هذه
احلظائر و �أين تذهب مداخيلها يف
الوقت الذي ت�شهد البلدية عجزا رهيبا
يف ت�سيري مرافقها العامة و توفري رواتب
عمالها و ت�أمينهم �إجتماعيا .
�أحمد بن عطية

تلم�سان

اقتحام  20م�سكنا وظيفيا يف قطاع التكوين املهني

نزلت نهار �أم�س جلنة حتقيق وزارية
ت�ضم ممثلني عن وزير التكوين املهني
والتمهني ومفت�شني مركزيني وممثلني عن
الفدرالية الوطنية لعمال التكوين املهني
مبديرية التكوين املهني بتلم�سان
من �أجل الوقوف على التهم الثقيلة
التي كالها �أع�ضاء نقابة امل�ؤ�س�سة �إىل
املديرة الوالئية للتكوين املهني والتي
�سبق جلريدة الو�سط التطرق �إليها حيث
حمل املحتجني املديرة زرع الفتنة من
خالل ت�شجيع عملية اقتحام � 20سكن
وظيفي التي مت توزيعها مبح�سوبية
على �أ�شخا�ص مقربني من املديرة
و�إق�صاء عمال  16مركزا من املناطق
املجاورة لوالية تلم�سان والدوائر ما

�أدى جتميد عملية التوزيع بقرار وزاري
رقم � 2019/01إال �أن املديرة طلبت
من امل�ستفيدين املجمدة ا�ستفادتهم
باقتحامها ما خلق احتجاجات و�سط
القطاع واخرج ملفات ثقيلة �إىل العلن
على ر�أ�سهم جتميد ام�ضاء  15الف
املرتب�صني
�شهادة تخرج لفائدة
وال�رصاعات الداخلية ما بني العمال
والإدارة  ،نهار �أم�س بوالية تلم�سان
على خلفية االحتجاجات الكربى التي
�أقامتها نقابة القطاع والتي كالت تهما
خطرية للمديرة الوالئية امل�رشفة على
القطاع .
هذا وقد �أ�رشف مبعوثو الوزير على
عقد اجتماع مع ممثلي العمال و نقابة

امل�ؤ�س�سة ومكتب التن�سيق املن�ضوية
حتت لواء االحتاد العام للعمال
اجلزائريني �أين مت املطالبة بالإفراج
عن القانون الأ�سا�سي للقطاع و�إعادة
النظر يف القانون اخلا�ص بالأ�سالك
امل�شرتكة والعمال املهنيني مع رف�ض
كل �أ�صناف التهمي�ش واحلقرة من طرف
بع�ض املدراء ب�إيعاز من الإدارة الو�صية
وعلى ر�أ�سها املديرة الوالئية التي
حولت القطاع �إىل ملكية خا�صة لرتهيب
العمال
من جانب �آخر �شدد ممثلوا العمال على
تطبيق املر�سوم اجلديد01/19يف توزيع
ال�سكنات الوظيفية و�إ�ضافة �سكنات
�أخرى ودرا�سة احلظرية ال�سكنية وفقا

لعدد العمال  ،مبا يزيد من حظوظ
موظفي قطاع التكون املهني بعدم
�إق�صاء مع �رضورة �إقحام 16مركزا يف
�إعادة توزيع ال�سكنات مع مراعاة عدم
�إق�صاء �أي طرف مبا يف ذلك �إقحام
16مركزا يف �إعادة توزيع ال�سكنات ،كما
�شدد مكتب النقابة حتمية رحيل املديرة
الوالئية على خلفية ت�سببها يف االن�سداد
احلا�صل حفاظا علي ا�ستقرار القطاع ،
هذا وك�شف م�صدر مقرب من اللجنة يف
ت�رصيح للو�سط �أن مبعوثو الوزير وقفوا
على جتاوزات كربى من �ش�أنها الإطاحة
باملديرة مع �إ�صدار قرارات ت�أديبية قد
ت�صل حتى الق�ضاء
حممد بن ترار

كان ين�شط بني �سيدي بلعبا�س
وهران منذ � 8أ�سابيع

توقيف �أربعيني �صور مناطق
ع�سكرية بوهران
�أوقفت م�ساء �أول �أم�س ،الثالثاء م�صالح الأمن بوهران على
�أربعيني تبني �أنه كان يقوم بت�صوير م�سريات احلراك ال�شعبي
بكل من واليتي وهران و �سيدي بلعبا�س ،و يقوم بالتخابر
ل�صالح املخابرات الإ�رسائيلية «املو�ساد»،ومت توقيف
املتورط بعد عملية مالحقة و تر�صد ب�سبب ت�رصفاته
امل�شبوهة و ال�شعارات التي كان يرفعها خالل م�سريات
احلراك منذ � 8أ�سابيع خلت .
�أف�ضت التحريات والتحقيقات املعمقة املبا�رشة معه
بعد �إلقاء القب�ض عليه �أنه كان يتعامل ل�صالح املخابرات
الإ�رسائيلية بعدما ات�ضح �أنه على �صلة بفتاة �أجنبية تقطن
ب�شمال فرن�سا جمندة هي الأخرى ل�صالح جهاز املخابرات
للكيان ال�صهويني .
وعقب مبا�رشة التحريات مع ال�شاب تبني �أنه بطال و ينحدر
من والية وهران،و كان يتنقل من والية �سيدي بلعبا�س �إىل
وهران للم�شاركة يف احلراك ال�شعبي مت اال�شتباه يف حتركاته
امل�شبوهة وهتافاته التحري�ضية ،لتبا�رش م�صالح الأمن
املخت�صة عمليات مراقبة وتر�صد له حيث وبعد توقيفه مت
اكت�شاف �أنه كان على ات�صاالت يومية بفتاة �أجنبية تعي�ش
بفرن�سا وتتنقل �إىل كل من املغرب و�إ�رسائيل .و زودها
بفيديوهات عن احلراك ال�شعبي مرورا بفيديوهات خا�صة
مبناطق ع�سكرية ح�سا�سة تبني �أنه كان ير�سلها للفتاة الأجنبية
العاملة ل�صالح املخابرات الإ�رسائيلية.
�أحمد بن عطية

الرتقيات غري القانونية  ،الت�صرفات
الالم�س�ؤولة تفجر غليانهم

عمال كنا�ص ورقلة يف وقفة احتجاجية
للمطالبة بر�أ�س املدير الوالئي
�« .صرف  24مليارا ل�شراء مقر �أوبيجي
القدمي تبديد �صارخ للمال العام «
نظم يوم �أم�س الأربعاء  ،عمال �صندوق الوكالة الوالئية للت�أمينات
االجتماعية للعمال الأجراء وقفة احتجاجية  ،طالبوا من خالل
برحيل املدير الوالئي و�سحب الثقة من الفرع النقابي للم�ؤ�س�سة
بعدما اتهموه بالعمل عك�س التيار .
�شدد ممثلو عمال ال�صندوق الوطني للت�أمينات االجتماعية للعمال
االجراء وكالة ورقلة املحتجني  ،مت�سكهم مبا و�صفها مبطالبهم
امل�رشوعة التي ت�أتي يف مقدمتها رحيل املدير الوالئي  ،كما نا�شد
ذات املتحدثني مديرية العامة للقطاع ب�رضورة التدخل العاجل
وايفاد جلنة حتقيق عالية امل�ستوى لتق�صي حقيقة التجاوزات
واخلروقات التي ظل م�سكوت عنها واملتمثلة �أ�سا�سا يف الرتقيات
غري القانونية  ،وكذا الوقوف على الت�رصفات غري امل�س�ؤولة من
طرف املدير بخ�صو�ص امل�شاكل املطروحة من طرف �أعوان
ال�شبابيك ،ويف �سياق مت�صل فقد رفع العمال عديد ال�شعارات
خالل وقفتهم االحتجاجية على غرار»�إرحل �إرحل ...يامدير
حان وقت التغيري «»،الللمتابعات �ضد امل�س�ؤول املبا�رش بطرق
غري قانونية «« ،خدمتك اجلهوية ،الطمع واملح�سوبية « .
من جهة ثانية فقد �شدد ذات املحتجني على مت�سكهم مبطلب
�سحب الثقة من طرف الفرع النقابي ب�سبب عجزه يف الدفاع عن
حقوق العمال  ،يف ا�شارة وا�ضحة منهم �أن ال�رشيك االجتماعي
يعمل عك�س التيار .
�إىل جانب ذلك يعترب املدير الوالئي لل�صندوق الوطني للت�أمينات
االجتماعية وكالة ورقلة  ،من بني املدرين املغ�ضوب عليهم لدى
دوائر االخت�صا�ص املعنية وذلك بعدما جتاوزته الأحداث ب�سبب
انتهاجه ل�سيا�سة الهروب اىل الأمام عو�ض معاجلة الرتاكمات
وحما�رصة ان�شغاالت العمال بلغة ال�رصاحة  ،ليبقى الت�سا�ؤل
مطروح حول من يقف خلف دعمه وا�سقاط قرارات املركزية
خالل عدة حماوالت يف انهاء مهامه .
ويف �إنتظار تدخل املديرية العامة لل�صندوق الوطني للت�أمينات
االجتماعية للعمال االجراء لتنحية املدير الوالئي الذي عمر
طويال يف هذا املن�صب  ،يبقى كنا�ص ورقلة يعي�ش على وقع
�صفيح �ساخن .
جدير بالذكر �أن وكالة كنا�ص ورقلة قامت ب�رشاء مقر ديوان
الرتقية والت�سيري العقاري ال�سابق الكائن بحي ال�سيلي�س مببلغ
قيمته  24مليار �سنتيم من �أجل حتويله كمركز �صحي بورقلة ،الإ
�أن هذا املركز ظل مو�صد الأبواب حلد كتابة هاته الأ�سطر ،
ليبقى الت�سا�ؤل مطروحا بقوة عن �رس االطراف التي تقف خلف
املوافقة على �رصف هذا املبلغ ال�ضخم على مقر تبني �أنه ال
يتما�شى املعايري التي حددت للمركز ال�صحي .
�أحمد باحلاج
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املواطنون متم�سكون مبطلب رحيلهم للتحقيق معهم

20مريا ببلديات ورقلة  ،مترنا�ست ،
ايليزي و �أدرار يف قلب املدافع
.

«الأميار بني مطرقة غ�ضب ال�شارع و�سندان تزوير ا�ستمارات االنتخابات»

تعي�ش  20بلدية بواليات ورقلة  ،مترنا�ست  ،ايليزي و �أدرار على وقع �صفيح �ساخن يف ظل مت�سك
ال�شارع مبطلب رحيل الأميار غري املرغوب فيهم  ،مت ادراج بع�ضهم يف قائمة التحقيقات اخلا�صة يف
التورط يف تزوير ا�ستمارات املرت�شح عبد العزيز بوتفليقة التي مت الغائها حتت �ضغط ال�شارع .
�أحمد باحلاج

علمت يومية «الو�سط «من
م�صادر مطلعة �أن �أميار بلديات
عني البي�ضاء بورقلة  ،مترنا�ست
 ،برج عمر ادري�س و الدبداب
بوالية ايليزي  ،ا�ضافة ل�سايل
وتيميمون بوالية �أدرار  ،ا�ضافة
لبلديات �أخرى بواليات ب�سكرة
 ،الوادي  ،غرداية  ،الأغواط
 ،ب�شار وتيندوف يعي�شون
حتت �ضغط ال�شارع املحلي
املتم�سك مبطلب رحيل
�أميارهم ب�سبب عجزهم يف
حتريك عجلة التنمية املحلية
 ،ناهيك عن تورط بع�ضهم
يف ملفات ف�ساد من العيار
الثقيل تتمثل ا�سا�سا يف تكرار
ميزانيات ال�رصف على م�شاريع
غري جمدية  ،وهو ما اعترب
خرق لتعليمة احلكومة الرامية
ل�شد احلزام عن طريق تر�شيد
نفاقات ال�رصف  ،مع االلتزام
بالتق�شف اىل غاية البحث عن
بدائل حقيقية لإنهاء التبعية

لقطاعات املحروقات الذي
تهاوت ا�سعاره يف البور�صات
العاملية .
�إىل جانب ذلك فقد �سجلت
�شكاوى وعرائ�ض احتجاجية
لدى دوائر االخت�صا�ص املعنية
من طرف جمعيات حملية
ومنتخبون حمليون تتهم �أميار
باالنفراد بالقرارات امل�صريية
ذات العواقب الوخيمة  ،وهو
الو�ضع الذي اجنر عنه ان�سداد
كبري جعل املواطن يدفع الثمن

غاليا بدليل مت�سكه مبطالب
تتعلق بالتهيئة احل�رضية ،
الإنارة العمومية وو�ضع حد
ملخلفات ظاهرة ارتفاع املياه
القذرة التي جتاوزها الزمن .
من جهة ثانية فقد تعالت
الأ�صوات املطالبة بفتح حتقيق
ما و�صفوه بالنهب امل�ستمر
للأميار للأوعية العقارية
العمومية بطريقة التنازل عليها
بالدينار الرمزي  ،وهو الأمر
الذي رهن جت�سيد جملة من

امل�شاريع االمنائية الهادفة
التي لها �صلة بيومية املواطن
.
وعلى �صعيد �أخر فقد �رسبت
م�صادر خا�صة من دوائر
االخت�صا�ص الأمنية عن ورود
�أ�سماء �أميار �ضمن قائمة
املعنيني بتزوير  05ماليني
ا�ستمارة تتعلق باملرت�شح
ال�سابق لرئا�سيات ماي 2019
التي تقرر الغائها حتت �ضغط
احلراك ال�شعبي .

انت�شار بوفروة يفتح احلديث من جديد حول م�صري �أموال الفالحة

الفالحة بواليات ورقلة  ،مترنا�ست
و �أدرار حتت�ضر

ت�شكو عديد املحيطات
الفالحية  ،الب�ساتني القدمية و
امل�ستثمرات اجلديدة بواليات
ورقلة  ،مترنا�ست و �أدرار من
جملة النقائ�ص التي باتت ت�ؤثر
�سلبا على حما�صيلهم الزراعية
و املنتوجات املو�سمية  ،موازاة
مع ذلك ال تزال ال�سلطات
املعنية تلعب دور املتفرج .
بهاته
الفالحون
�أ�صبح
الواليات اجلنوبية يعانون
من جراء �صعود مياه النزه
التي باتت تهدد حما�صيلهم
الزراعية ومنتجاتهم املو�سمية
،بالإ�ضافة �إىل الأع�شاب ال�ضارة
و�صعوبة الق�ضاء عليها وت�رسيح
اخلنادق من قبل الفالحني
نظرا لغالء املبيد ،و�رسعة
انت�شارها بعد �إزالتها و م�شكلة
انت�شار البوفروة ودودة التمر

ملوي�س وتعفن الطلع ،وملوحة
مياه الآبار و�ضعف من�سوب
تدفقها مع نق�صانها عددا منها
ب�سبب الردم .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد �أ�شتكى
وامل�ستثمرون
الفالحون
بتلك الواليات عدم تزويدهم
بعدادات كهربائية الأمر الذي
زاد من معاناتهم ،و الت�أخر يف
ت�سوية العقار الفالحي وبطء
كبري يف املداوالت و املحا�رض
اخلا�صة بالبلديات راجع
�إىل �ضعف االر�شاد والتكوين
الفالحي ،كما �سجل اكت�ساح
املزارع الفالحية من طرف
الإبل بحثا عن املاء و�صعوبة
احل�صول على الأ�سمدة
الع�ضوية وكذلك بعد الغرفة
الفالحية و الت�أخر يف حت�ضري
وثائق الفالح وانعدام ال�سكنات

الريفية لفائدة الفالحني من
اجل ا�ستقرارهم،و�سوء ت�سيري
االبار اجلماعية ووجود بع�ض
املحيطات بدون �أبار جديدة
لل�سقي والتبذير يف املياه راجع
النعدام �شبكة ال�سقي احلديثة
وامل�سالك الفالحية مهرتئة و
التداخل بني �صالحيات مندوب
مكتب الفالحة وم�ست�شار
الفالحة وكذالك عدم اال�ستفادة
من خربة املهند�سني والتقنيني
يف الفالحة لأنهم �أ�صبحوا
�إداريني و احالة بع�ضهم على
التقاعد ومطالبة الفالح بتوفري
و�سيلة نقل من اجل زيارته
حلقله الفالحي �،ضعف العالقة
بني املر�شد والفالح وعدم اخذ
اخلربة امليدانية بالإ�ضافة �إىل
عزوف الفالحني عن غر�س
الأ�شجار املثمرة كالزيتون

واي�ضا عزوفهم من تامني
املحا�صيل و املعدات الفالحية
ننظرا ل�سعر التامينات 3500دج
للنخلة الواحدة والنق�ص الكبري
يف املزارع الفالحية والتدهور
امل�ستمر لواحات النخيل لعدم
االهتمام بها و�صعوبة احل�صول
على رخ�ص التنقيب على املياه
اجلوفية� ،أما عن الآبار الرعوية
يف مناطق عني �صالح  ،اينغر ،
�أدرار  ،املغري وجامعة بالوادي
ذات ملوحة عالية اما عن الآبار
الرعوية مبنطقة العانات تقرت
غري كافية وغري وظيفية وال
ت�سد حاجات املربني وعملية
توزيع الأعالف مرتبطة
ب�شهادة التطعيم التي ت�سلم مرة
يف ال�سنة مما يحرم املربني
اجلدد من هذه االمتيازات .
�صالح ب

رغم �إق�صاء  333م�ستفيدا من القائمة
الأولية

تعنت يف االبقاء على �إطارات
وجتار �ضمن  2056م�سكنا
� .أطراف تقف وراء منع جتديد امللفات
�أفرجت يف �ساعة متاخرة من
ليلة �أول �أم�س ال�سلطات املحلية
بتمرنا�ست على القوائم الأ�سمية
النهائية للم�ستفيدين من ح�صة
 2056م�سكن اجتماعي ايجاري
عمومي  ،موازاة مع اق�صاء 333
م�ستفيدا من القائمة الأولية
التي خلفت حالة من الت�شنج و
االحتقان الكبريين و�سط ال�ساكنة
املحرومني من اال�ستفادة من هذا
النمط .
ك�شفت م�صادر م�س�ؤولة ليومية
«الو�سط»� ،أن ال�سلطات الوالئية
وعلى ر�أ�سها وايل والية مترنا�ست
دومي اجلياليل ب�صفته امل�س�ؤول
الأول على الهيئة التنفيذية ورئي�س
الدائرة مل ي�ستوعبوا در�س
االحتجاجات العارمة التي اعقبت
عملية االفراج على القوائم الأولية
للم�ستفيدين من ح�صة 2056
م�سكن اجتماعي ايجاري عمومي
 ،حيث ت�شري نف�س امل�صادر �أنه
رغم اق�صاء  333م�ستفيد ال تتوفر
فيهم ال�رشوط ،ناهيك عن الت�أخر
يف تعوي�ضهم با�سماء �أخرى من
�أ�صحاب الأولويات  ،خا�صة ما
تعلق بفئة ذوي الدخل املحدود
فقد مت �إح�صاء يف القوائم النهائية

للم�ستفيدين من هذا النمط عدد
هام من التجار  ،املقاولني و
الإطارات الذين تقرر الإبقاء على
ا�سمائهم  ،رغم تر�سانة القوانني
التي تلزم ال�سلطات يف االلتزام
باملعايري وال�رشوط التي حتدد
الآليات املعتمدة يف حتديد فئة
امل�ستفيدين من ذات ال�صيغة .
�إىل جانب ذلك فقد تعالت ا�صوات
ال�ساكنة الغا�ضبني من الطريقة
التي مت االعتماد عليها يف �ضبط
القوائم الأ�سمية للم�ستفيدين
من ح�صة  2056وحدة �سكنية
اجتماعية ايجارية عمومية ،
حيث مت املطالبة باال�رساع يف
فتح حتقيق �أمني و �إداري معمق
لك�شف مالب�سات الأطراف
التي وقفت خلف عرقلة جتديد
امللفات .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد جدد
عدد من �سكان بلدية مترنا�ست
املعروفة بعا�صمة الأهقار ندائهم
لوايل الوالية دومي اجلياليل بحل
فوري للجان ال�سكن  ،لتفادي
الوقوع يف التجاوزات واخلروقات
التي مت ت�سجيلها يف احل�صة
احلالية وفق ما �أوردته م�صادرنا
اخلا�صة .
�أحمد باحلاج

بعد اهرتاء بنيتها التحتية

مواطنو ب�سكرة ي�شتكون حالة
الطرقات الرديئة

ي�شتكي مواطنو مدينة ب�سكرة
ازدياد حالة ال�شوارع والطرقات
الرئي�سية الوا�صلة بني �أحياءها
الكبرية حيث �أ�صبحت تعيق كثريا
حركة ال�سري واملرور ،وتكبد
�أ�صحاب املركبات خ�سائر مادية
فادحة ل�صيانة مركباتهم  ,خا�صة
و تنامي اهرتاء البنية التحتية
لتلك امل�سالك يف خمتلف �أنحاء
املدينة الأمر الذي زاد من
الطني بلة بالن�سبة للمواطنني
الذين ال يفت�أون �إال و يجدوا
طريقهم على م�شارف الأنهيار
ما ت�سبب يف �سقوط ال�سيارات
يف احلفر الناجتة عن ذلك يف
العديد من املرات .
هذا و قد �أكد متحدثون
لـ»الو�سط» �أنه �أ�صبح من ال�صعب
التنقل واحلركة على �شبكة
الطرقات الرئي�سية املهرتئة
و التي تربط �أحياء املدينة
ببع�ضها � ،إذ مل ت�شهد خالل
ال�سنوات الأخرية �إعادة تعبيد
وخلطات �إ�سفلتية جديدة ملعظم
الطرق الرئي�سة  ،وال حتى
الفرعية  ،و �أن الأمر اقت�رص على

الرتقيع وردم احلفر التي تغطي
م�ساحات وا�سعة يف ال�شوارع دون
مراعاة البنية التحتية التي تهدد
حياة �سائقي املركبات للخطر
جراء من خالل �سقوط ه�ؤالء يف
تلك احلفر ليل نهار .
ولفت �إىل �أن اجلهات املعنية بدا
عليها �أنها مل جتد احللول بعد ،
حيث تقوم م�ؤخرا بطمر احلفر
وترقيعها بو�ساطة حفنات من
احل�صى و قليل من مادة الزفت
� ،أو تفي�ض مع مياه الأمطار،
وتزيد الأمر �سوءاً  ،على حد
قولهم .
م�ؤكدين يف ذات ال�سياق �أن
امل�سل�سل الزال متوا�صل
احللقات و متعدد الأجزاء  ،حيث
ال بد �أن يرفع املواطنون �صوتهم
اجتاه امل�س�ؤولني و املنتخبني
خا�صة  ,من �أجل حت�سني حالة
الطرق وت�صويب الأو�ضاع بعد
�سنوات ازدادت خاللها �سوء
حالة الطرق وال�شوارع التي هي
يف تدهر م�ستمر نتيجة الرتقيع
يف عمليات التعبيد الأوىل .
�صالح،ب
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ال�سودان

"برهان" بني نارين وخيارات مفتوحة
يرتقب ال�سودانيون املعت�صمون �أمام مقرات اجلي�ش يف العا�صمة اخلرطوم ومدن �أخرى ،اخلطوات
املنتظرة لرئي�س املجل�س الع�سكري االنتقايل اجلديد عبد الفتاح برهان ،عقب �ساعات على تعيينه
يف من�صبه م�ساء اجلمعة.
ق.د

ويرى مراقبون �أن الأمور تت�سارع
باجتاه الت�صعيد �إذا مل ي�ستجب
"برهان" ملطالب ال�شعب ،رغم
مظاهر القبول والر�ضا التي بدت
م�ساء اجلمعة ،عقب تعيينه.
وتتمثل مطالب املحتجني يف
حماكمة رموز النظام ال�سابق،
وت�سليم ال�سلطة حلكومة مدنية،
وحل هيئات وقوات تتبع للنظام
ال�سابق ،مثل "الدفاع ال�شعبي،
والأمن
ال�شعبي،
والأمن
الطالبي" ،وحماكمة مرتكبي
اجلرائم �ضد املتظاهرين يف
الأحداث الأخرية.
واملعروف �أن "الربهان" ع�سكري
مل يُ�ؤطر �سيا�سيا �ضمن منظومة
حزب امل�ؤمتر الوطني (احلاكم
�سابقا) ،وهو رجل نزيه يف ظل
حكم اتهم �أفراده بالف�ساد ،لكن
ذلك قد ال ي�شفع له كونه مل يتخذ
خطوة جتاه ال�شعب.
ولعل ما �ساهم يف ت�أخر تبلور
ر�أي وا�ضح حول "برهان" ،هو
�أن الأخري غري معروف �إعالميا،
وبعيد عن الأ�ضواء ،رغم �أن
حتالفات املعار�ضة واملهنيني
واملعت�صمني� ،أجمعت على �أن
ما حدث اجلمعة ،هو "انقالب
جيد" على "انقالب �سيئ".
ويت�ضح مما ما �سبق ،طبيعة
اجلبهة الأوىل التي تواجه

الرجل ،وهي التحدي الأقوى
املاثل �أمامه حاليا ،وقد يكون
لها ت�أثري يف م�ساره على قمة
املجل�س الع�سكري.
ومن املرجح �أن تكون ا�ستقالة
مدير املخابرات والأمن �صالح
قو�ش ،ال�سبت ،والتي قبلها
رئي�س املجل�س الع�سكري،
"خطوة متهيدية" لقبول الأخري
جماهري ًيا وقد تكون هذه
اال�ستقالة مر�ضية للمحتجني
واملعت�صمني ،ولكنها غري كافية
لأنهم يطالبون باعتقال "قو�ش"
وحماكمته ،باعتباره م�س�ؤوال
عن مقتل ع�رشات خالل
االحتجاجات ،بو�صفه مديرا
للأمن ال�سوداين.
لكن امل�ؤكد بح�سب كثريين� ،أن
قبول "برهان" لدى قادة اجلي�ش
والأمن واملخابرات والدعم
ال�رسيع ،هو العامل الذي �أ�رسع
من قرار تعيينه يف املن�صب.
ويرى مراقبون �أن مواجهة الدولة
العميقة التي كر�سها نظام الب�شري
يف ال�سلطة من �سيا�سة التمكني
لعنا�رصها ،وقيام م�ؤ�س�سات
كربى وتنظيمات ع�سكرية
تخ�ضع بالكامل للوالء التنظيمي،
�ستجعل مهمته �صعبة.
ي�ضاف �إىل ذلك ال�سيطرة
االقت�صادية ل�رشكات حكومية
مل�ؤ�س�سات الدولة من �أمن وجي�ش
و�رشطة ،وكذلك ال�رشكات التي
ميلكها �أفراد احلزب احلاكم،

قد تع ّقد عمل الرجل يف الوقت
الراهن.
ويرى البع�ض �أن "برهان" �أمام
طريقني متوازيني ال يلتقيان،
مطالب املحتجني واملعار�ضة
من جهة ،وت�شبث الإ�سالميني
واملوالني لهم بال�سلطة من جهة
�أخرى.
هاتني
لتقاطع
وميكن
املجموعتني �أن ي�ؤدي �إىل مزيد
من �إراقة الدماء �إذا مت�سك كل
طرف مبطالبه.
فيما يعتقد بع�ض املراقبني
�أن الأمر ميكن حله ب�شكل �أكرث
�سهولة ،وهو حماولة االتفاق
على نقاط �أ�سا�سية تتمثل يف
تنفيذ بع�ض البنود التي قد توجد
واقعا جديدا ميكن �أن ي�صحبه
تغيري �شامل يف امل�ستقبل.
وذلك من خالل تنازل "جتمع
املهنيني" وحلفائه يف املعار�ضة،
عن �أي نقاط التزمت مبحاولة

ا�ستقطاب "برهان" ل�صاحلهم يف
حتقيق قيام حكومة مدنية ،يلي
ذلك اجتثاث جذور دولة الرئي�س
املعزول عمر الب�شري العميقة.
ويف كل تطورات امل�شهد ،ال
يغيب دور مهم �آخر قد يعجل بـ
"برهان" ك�سابقيه ،ولكن بطريقة
�أخرى ،وهو حدوث انقالب �آخر
من �أطراف داخل اجلي�ش ال
عالقة لها بالقيادة املح�سوبة
على النظام ال�سابق ،وراف�ضة
لـ "برهان" وقادة اجلي�ش الذين
�صعدوا طوال ال�سنوات املا�ضية
على قمة الهرم الع�سكري بف�ضل
عالقتهم بالنظام.
وبذلك تبقى كل االحتماالت
مفتوحة ،وهذا ما �ستك�شف عنه
ال�ساعات القادمة ،يف �سودان
ي�شهد تنازعا �شديدا بني �أطراف
وقوى متنافرة يف الأغلب ،و�أخرى
تتالقى يف بع�ض النقاط وتختلف
يف �أخرى.

ليبيا

ال�س ّراج يتوعد مبقا�ضاة حفرت لدى اجلنائية الدولية
توعد رئي�س املجل�س الرئا�سي
رساج ، ،مبقا�ضاة
الليبي فائز ال� ّ
اللواء املتقاعد خليفة حفرت
الذي يقود اجلي�ش يف ال�رشق،
عقب ا�ستهداف �أحد الأحياء
املدنية يف العا�صمة طرابل�س
و�سقط �ستة قتلى مدنيني -
بينهم خم�سة ن�ساء  -جراء
ق�صف �صاروخي تعر�ض له
املجل�س البلدي "�أبو�سليم"
(�أكرب �أحياء العا�صمة) م�ساء
الثالثاء.
وخالل زيارته للمكان فجر
�أم�سالأربعاء ،قال ال�رساج �إن
حكومته �ستقدم ملفات قانونية
ملحكمة اجلنايات الدولية لر�صد
االنتهاكات ،م�ؤكدًا �أن "املجرم
الذي قام بهذا العمل �سينال
جزاءه"وللمرة الأوىل ،و�صف
رئي�س املجل�س الرئا�سي ،اللواء

املتقاعد حفرت ،ب�أنه "جمرم
حرب" بح�سب بيان ملكتب
ال�رساج الإعالمي و�أ�شار �أن
"فعل كهذا ال يقوم به �شخ�ص
عنده ذرة من الإن�سانية".
و�أ�ضاف ال�رساج �أن "الق�صف
هجمة بربرية وح�شية ،قام بها
املجرم حفرت على حي بو�سليم
وعلى حي االنت�صار ،ت�ؤكد
وح�شيته".
ً
و�أردف�" :سنقدم غدا (الأربعاء)
كافة امل�ستندات ملحكمة
اجلنايات الدولية ،و�سينال
املجرم حفرت جزائه كمجرم
حرب"وتعترب هذه املرة الأوىل،
التي ي�صف فيها رئي�س املجل�س
الرئا�سي فائز ال�رساج ،اللواء
املتقاعد حفرت ،ب�أنه "جمرم
حرب"ويف ال�سياق ذاته اتهم
الناطق با�سم حكومة "الوفاق"،

مهند يون�س ،قوات اللواء خليفة
حفرت الذي يقود اجلي�ش يف
ال�رشق الليبي ،بق�صف طرابل�س
وقال يف حديثه لقناة "ليبيا
الأحرار" (خا�صة)� ،إن "جلوء
حفرت لق�صف املدنيني دليل على
هزميته يف جبهات القتال".
ت�رصيحات يون�س جاءت بعد
اتهام مماثل �ساقته قوات حفرت،
�ضد قوات حكومة "الوفاق
الوطني" املعرتف بها دول ًيا؛
يف بيان ن�رشه الإعالم احلربي
التابع لها ،يف وقت مت�أخر
الثالثاء و�أ�شار البيان �أن "ق�صف
قوات الوفاق لطرابل�س حماولة
يائ�سة ال�ستعطاف العامل لكي
يهب لنجدتها و�إنقاذها من
م�صريها املحتوم"و�أفاد مرا�سل
� ،أن منطقة "�أبو �سليم" �شهدت
م�ساء الثالثاء �سقوط �أكرث من

خم�سة �صواريخ ،فيما �سقطت
جمموعة �صواريخ �أخرى على
منطقتي "الغرارات" يف "�سوق
اجلمعة" و"�صالح الدين"
بالعا�صمة.
وت�شهد العا�صمة الليبية منذ
� 4أفريل اجلاري ،مواجهات
بني قوات حكومة "الوفاق"،
وقوات حفرت التي �أطلقت
عملية ع�سكرية لل�سيطرة
على طرابل�س ،لكنها باتت
عاجزة عن التقدم بعد �أيام
من انطالقها ،جراء ت�صدي
القوات احلكومية لها وتعاين
ليبيا ،منذ � ،2011رصاعا على
ال�رشعية وال�سلطة ،يرتكز حاليا
بني حكومة الوفاق املعرتف
بها دول ًيا ،وحفرت املدعوم من
جمل�س النواب املنعقد مبدينة
طربق.

�أوغندا تو�ضح �سبب ا�ستعدادها
ملنح الب�شري اللجوء

�أ�شادت �أوغندا بدور الرئي�س
ال�سوداين املعزول عمر الب�شري
املطلوب للمحكمة اجلنائية
الدولية يف �إر�ساء ال�سالم بجنوب
ال�سودان ،وك�شفت �أنها تدر�س
�إمكانية منحه اللجوء ،وقال وزير
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الأوغندي
هرني �أوكيلو �أورمي �إنه "يف حال
طلب من �أوغندا منح الب�شري حق
اللجوء ،ف�إنه ميكن النظر فيه على
�أعلى م�ستويات قيادتنا".
و�أ�ضاف "�أن �إقدام بالده على
هذه اخلطوة ،يعود �إىل كون
الب�شري لعب دورا رئي�سيا يف اتفاق
ال�سالم يف جنوب ال�سودان حيث
كان ال�ضامن الرئي�سي التفاقية
ال�سالم املوقعة بني حكومة
جوبا واملعار�ضة"وعزل اجلي�ش

ال�سوداين الب�شري الأ�سبوع املا�ضي
حتت �ضغط مظاهرات �شعبية
حا�شدة طالبت ب�إ�سقاط نظامه
بعد تردي الأو�ضاع املعي�شية يف
البالد.
ويخ�ضع الب�شري ملذكرتي توقيف
دوليتني �أ�صدرتهما املحكمة
اجلنائية الدولية عامي 2009
و 2010بتهمة "الإبادة وجرائم �ضد
الإن�سانية وجرائم حرب" ارتكبت
يف �إقليم دارفور بني عامي 2003
و 2008و�أوغندا هي �أول دولة
�إفريقية ا�ست�ضافت الب�شري يف
املا�ضي ،ومل ت�سلمه �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية ،على الرغم من
كونها من املوقعني على معاهدة
روما التي ت�أ�س�ست مبوجبها
املحكمة.

ع�ضو بالكونغر�س تطالب بوقف
امل�ساعدات الأمريكية عن "�إ�سرائيل"
قالت ع�ضو يف الكونغر�س الأمريكي،
�إنها تعتقد �أنه ينبغي على الواليات
املتحدة الأمريكية درا�سة قطع
امل�ساعدات الع�سكرية واالقت�صادية
عن "�إ�رسائيل"؛ ما ت�سبب لها بانتقادها
من الدميقراطيني اليهود جاء ذلك وفق
ت�رصيحات النائب �ألك�سندريا �أوكا�سيو
كورتيز ،التي تعد �أ�صغر ع�ضو يف
النواب الأمريكي ،الأحد املا�ضي ،يف
برنامج " "Skullduggeryاخلا�ص
بـ"."Yahoo
وقالت�" :أعتقد �أنه �شيء ميكن
مناق�شته" ،م�ضيفة �أن الفكرة يجب �أن
تكون "بالت�أكيد" مطروحة وا�ستمرت
كورتيز يف و�صف رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أنه
"�شخ�صية �شبيهة برتامب" يف �أعقاب
خططه املعلنة ل�ضم امل�ستوطنات

"الإ�رسائيلية" يف ال�ضفة الغربية
ر�سميا.
وقالت�" :أعتقد �أن ما نراه ح ًقا هو
�صعود اال�ستبداد يف جميع �أنحاء
العامل"و�أ�صدر املجل�س اليهودي
الدميقراطي الأمريكي بيانا� ،أم�س
االثنني ،يندد بتعليقاتها و�سبق
�أن ك�شف ا�ستطالع ر�أي �أجرته
جملة "الإيكونومي�ست" الربيطانية
تراجع دعم "�إ�رسائيل" يف ال�شارع
الأمريكي ،ال �سيما بني م�ؤيدي
احلزب الدميقراطي والليرباليني
وال�شبان والن�ساء وكان ميدان التاميز
يف نيويورك �شهد يف يوم الأر�ض،
مظاهرة بتنظيم من حركة "نيويورك
من �أجل فل�سطني" ،بدعم من العديد
من املنظمات املدنية وطائفة
احل�سيدمي اليهودية.

ت�صريح �أمريكي ر�سمي مثري
حول "�صفقة القرن"

قال املبعوث الأمريكي اخلا�ص
للمنطقة جي�سون غرينبالت �إن
الإدارة الأمريكية لن تك�شف عن
تفا�صيل خطة الت�سوية امل�سماة بـ
’�صفقة القرن’ م�سبقا.
و�أ�ضاف غرينالت ":جرياد
(كو�شنري)� ،سفري الواليات املتحدة
يف "�إ�رسائيل" وانا نقدر االهتمام
بجهودنا لل�سالم خالل العامني
املا�ضيني ،لكننا ال ننوي ك�شف
تفا�صيل اخلطة قبل موعدها.
عملنا بجد ل�صياغة ما نعتقد انه
عادل وواقعي ،وقابل للتحقيق
�ضمن خطة .فقط الأطراف
نف�سها قادرة على حل ال�رصاع.
نحن ن�ؤمن ان خطتنا ميكنها
م�ساعدتهم على حتقيق ذلك"،
على حد تعبريه.
ونفى البيت الأبي�ض بوقت �سابق
اليوم ما ن�رشته �صحيفة "وا�شنطن
بو�ست" ،االثنني ،حول "�صفقة
القرن" ،والتي جاء يف تقريرها
�أن اخلطة ال ت�شمل قيام دولة
فل�سطينية م�ستقلة.

ووف ًقا ملا جاء يف تقرير "وا�شنطن
بو�ست"  ،ف�إن "�صفقة القرن"
حلل ال�رصاع "الإ�رسائيلي" –
الفل�سطيني �ست�شمل طرق عملية
لتح�سني حياة الفل�سطينيني"� ،إال
�أنها ال ت�شمل دولة فل�سطينية ذات
�سيادة كاملة وذكرت "وا�شنطن
بو�ست" �أن البيت الأبي�ض يخطط
لعر�ض اخلطة يف ربيع هذا العام،
�أو على �أق�صى تقدير يف ال�صيف.
ومع ذلك� ،أكد م�صدر يف وا�شنطن
�أن الإدارة "ال تزال تدر�س جمموعة
من االحتماالت"وح�سب ال�صحيفة،
فقد قال كبار امل�س�ؤولني العرب
الذين �سمعوا عن تفا�صيل اخلطة
�إن املبادرة تركز على فر�ص
اقت�صادية ومنح للفل�سطينيني
وتعد بال�سيطرة الإ�رسائيلية على
املناطق املتنازع عليها وبح�سب
ما ورد ربط كو�شنري و�آخرون
خطة الت�سویة باالعرتاف العربي
بـ’�إ�رسائيل’ ،و�ستتمتع ال�سلطة
الفل�سطينية بنوع من احلكم الذاتي
بدالً من دولة ذات �سيادة.
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تهديد م�ستقبلي:

حدود توظيف «العمالت االفرتا�ضية»
يف متويل تنظيمات الإرهاب
ُ
غالبية اجلهود الدولية ملجابهة التنظيمات الإرهابية على
ُتركز
تعقب م�صادر متويلها ،ومنع املعامالت املالية املرتبطة ب� ٍ ّأي من
�أن�شطتها .وقد �أثار جناح تلك اال�سرتاتيجيات يف احلد من و�صول
الإرهابيني �إىل العمالت الورقية املخاوف من ا�ستخدامهم عمالت
افرتا�ضية مثل البيتكوين لدعم �أن�شطتهم.
عر�ض :د .رغدة البهي/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
ويف هذا ال�سياق ،تربز �أهمية
التقرير املن�شور من قبل م�ؤ�س�سة
«راند» الأمريكية خالل العام
اجلاري ،لك ٍّل من�« :سينثيا ديون
�شوارز» و»باتريك جون�ستون»
(من كبار الباحثني مب�ؤ�س�سة
راند) ،و»ديفيد مانهامي»
(الباحث امل�ستقل) ،وهو التقرير
املعنون« :اال�ستخدام الإرهابي
للعمالت االفرتا�ضية العوائق
الفنية والتنظيمية والتهديدات
امل�ستقبلية» ،والذي جادل بعدم
التوافق بني العمالت االفرتا�ضية
ومتطلبات
جانب،
من
واحتياجات التنظيمات الإرهابية
منها من جانب �آخر .ومن �ش�أن
ذلك �أن يتغري يف حالة ظهور
عملة افرتا�ضية �آمنة وا�سعة
النطاق .وهو ما يتطلب -بدوره-
التن�سيق بني الأجهزة القانونية
واال�ستخبارات ،للحيلولة دون
توظيف التنظيمات الإرهابية
لتلك العمالت.
جهود فاعلة
ترتبط الهجمات الإرهابية
ع�ضو ًّيا مبوارد التنظيمات
الإرهابية وم�صادر متويلها.
وكلما توافرت ات�سع نطاق
الهجمات وحجمها وحدتها
من جانب ،وتزايدت فعالية
عمليات التجنيد والتدريب من
جانب �آخر ،وتنامت قدرة تلك
التنظيمات على حتمل املخاطر
مبا يف ذلك الهجمات الكربى من
جانب ثالث.
ويف هذا الإطار ،ميكن القول
�إن النق�ص الن�سبي يف معدالت
الهجمات الإرهابية خالل الفرتة
الأخرية يعود يف جانب منه �إىل
القيود املفرو�ضة على متويل
الإرهاب ،خا�صة مع ارتفاع تكلفة
تنفيذ الهجمات الإرهابية.
ويُ�شري التقرير �إىل �أنه منذ �أحداث
احلادي ع�رش من �سبتمرب 2001
تعددت اجلهود الدولية للحيلولة
دون تدفق العمالت الورقية �إىل
التنظيمات الإرهابية� ،إال �أن جناح
ا�سرتاتيجيات مكافحة متويل
الإرهاب �أثارت املخاوف من
تزايد ا�ستخدام تلك التنظيمات
للعمالت االفرتا�ضية .وتُعد

البتكوين �أ�شهر تلك العمالت،
وتعتمد على البلوك ت�شني الذي
تتم �إدارته بوا�سطة �شبكة موزعة
على الإنرتنت على نحو يتعقب
املعامالت ،ويحتفظ ب�سجل
للمعامالت الآمنة منها .ويتم
تعريف امل�شاركني بها بوا�سطة
�سل�سلة فريدة من الأرقام
الع�شوائية دون �أي معلومات
�شخ�صية.
وبجانب البتكوين ،ظهرت عمالت
افرتا�ضية جديدة ذات خ�صائ�ص
متباينة مثل ( ،)Zcashالتي قد
تتوافق مع احتياجات الإرهابيني
و�أن�شطتهم غري امل�رشوعة،
خا�صة مع تزايد معدالت الأمان
واخل�صو�صية عند ا�ستخدامها،
مما يقو�ض من قدرة الأجهزة
الأمنية على تتبع املعامالت
املالية غري امل�رشوعة.
ويف �إطار جهود مكافحة متويل
الإرهاب ،وتزايد احتماالت
ا�ستخدام العمالت االفرتا�ضية
م�ستقبلاً  ،وجه �صانعو ال�سيا�سة
االهتمام باال�ستخدام املحتمل
لتلك العمالت من قبل التنظيمات
الإرهابية ،مبا يف ذلك البيتكوين.
ففي جانفي  ،2018مت تقدمي
م�رشوع قانون يف الكوجنر�س
ملطالبة وزارة اخلزانة الأمريكية
ب�إعطاء الأولوية لال�ستخدام
غري امل�رشوع للتكنولوجيا
املالية اجلديدة ،مبا يف ذلك
العمالت االفرتا�ضية لفهم
�إمكانات توظيف الإرهاب لها،
مبا يف ذلك :خيارات حتديد
وتتبع اال�ستخدام ،والقدرات
للجماعات
التكنولوجية
الإرهابية ،و�آفاق ا�ستخدامها يف
امل�ستقبل.
التمويل ومراحله
ُقبيل حتليل كيفية ا�ستخدام
العمالت االفرتا�ضية من
جانب التنظيمات الإرهابية،
�سلط التقرير ال�ضوء على
القيود املفرو�ضة على متويل
تلك التنظيمات عرب مراحله
الثالث املتمثلة يف :اال�ستالم،
والإدارة ،والإنفاق .ووف ًقا له،
تعد رعاية الدولة ،والتربعات
اخلريية �أو ال�شخ�صية ،والأن�شطة
القانونية (العمل ب�أجر ،والأعمال
التجارية امل�رشوعة ،والقرو�ض
ال�شخ�صية) ،وغري القانونية
(االجتار باملخدرات ،وعمليات

التهريب ،واالحتيال ،واالبتزاز،
واجلرمية)؛ �أكرث م�صادر متويل
�شيوعا .ومع تزايد
الإرهاب
ً
فعالية �أجهزة اال�ستخبارات
يف تقوي�ض قدرة التنظيمات
الإرهابية على جمع الأموال،
تبحث تلك التنظيمات عن طرق
بديلة للتمويل وجمع التربعات.
ويف هذا ال�صدد ،يُ�شري التقرير
�إىل �أن التنظيمات الإرهابية تلج�أ
�إىل عمليات غ�سيل الأموال لإدارة
متويلها وو�ضعه حتت ال�سيطرة،
خا�صة يف حالة االعتماد على
التمويل اخلارجي .ومع تطبيق
الدول �إجراءات �صارمة ملكافحة
غ�سيل الأموال منذ �أحداث 11
�سبتمرب ،قلت قدرة التنظيمات
الإرهابية على االعتماد على
اخلدمات امل�رصفية الر�سمية،
خا�صة خدمات حتويل الأموال،
وهي فئة وا�سعة ،ميكن �أن
ت�شمل :التحويالت الرقمية،
امل�سبق،
الدفع
و�أدوات
و�أنظمة الدفع بوا�سطة الهاتف
املحمول .وتنفق التنظيمات
الإرهابية الأموال التي جتمعها
على :الرواتب ،واخلدمات
االجتماعية ،والتجنيد والتدريب،
والدعاية ،والتوظيف.
ولكن مع تزايد �صعوبات �إنفاق
الأموال التي جتمعها التنظيمات
الإرهابية ،تتزايد احتماالت
ا�ستخدام العمالت االفرتا�ضية
على الرغم من معوقات ا�ستبدال
البيتكوين بالعمالت الورقية،
وحتديدًا يف الدول التي تتمركز
بها التنظيمات الإرهابية.
مناذج بارزة
�سلط التقرير ال�ضوء على �أبرز
التنظيمات الإرهابية لدرا�سة
مدى احتياجها للعمالت
االفرتا�ضية ،ومقارنة ذلك
بخ�صائ�ص العمالت االفرتا�ضية
املتاحة ،ليجادل ب�أنها ال تعتمد
يف الوقت الراهن عليها؛ �إال
�أن ذلك من �ش�أنه �أن يتغري يف
امل�ستقبل ،مع تراجع فعالية
الإجراءات امل�ضادة للتمويل
والتطورات التكنولوجية.
فعلى �صعيد تنظيم «القاعدة»،
ويف �أعقاب �أحداث احلادي
ع�رش من �سبتمرب ،جنحت
احلكومة الأمريكية يف تعقب
م�صادر متويل التنظيم من:
التربعات ،وال�صناديق اخلريية

الإ�سالمية ،والزكاة ،وال�صدقة،
وجهت ته ًما جنائية
وغريها .كما ّ
�ضد من �شاركوا يف متويله؛ �إال �أن
تلك اجلهود ال ميكنها -بطبيعة
احلال -جتفيف منابع متويل
التنظيم �أو احليلولة دون تدفق
الأموال من امل�صادر التقليدية.
ومن املمكن �أن تكون العمالت
االفرتا�ضية الآمنة مبثابة و�سيلة
فعالة ل�ضمان التدفقات املالية
من ناحية ،وعدم الك�شف عن
هوية املمولني من ناحية �أخرى.
ويُ�ضيف معدو التقرير �أن تنظيم
«داع�ش» اعتمد منذ ن�ش�أته على
التمويل الداخلي من خالل
الأعمال الع�سكرية التقليدية،
واحل�صار ،وال�سيطرة على �أ�سواق
النفط ،نظ ًرا لعزلته الن�سبية عن
الأنظمة امل�رصفية الدولية.
ولكن مع ا�ستهداف الواليات
املتحدة خمازن االحتياطيات
النقدية ،قد يتجه التنظيم �إىل
ا�ستخدام بدائل للنقد مع تدهور
و�ضعه املايل بجانب خ�سائره
الع�سكرية.
خ�صائ�ص العمالت
االفرتا�ضية
متتاز العمالت االفرتا�ضية بعدد
من اخل�صائ�ص ،التي ميكن
�إجمالها على النحو التايل:
� اً
أول� -إخفاء هوية م�ستخدميها:
�أي القدرة على �إخفاء وحماية
هوية امل�ستخدم ،وميكن
للم�ستخدمني التخفيف من
بع�ض التهديدات التقنية -التي
قد يرتتب عليها الك�شف عن
هويتهم -من خالل ا�ستخدام
التقنيات املدجمة يف بع�ض
تطبيقات البتكوين اجلديدة� ،أو
عن طريق ت�شوي�ش عناوين .IP
ثان ًيا� -سهولة اال�ستخدام :وهو
ما يمُ ّكن التنظيمات الإرهابية
من ا�ستخدامها ب�سهولة؛
فا�ستخدامها ال يقت�رص على
املتخ�ص�صني فح�سب .وتُ�شري
االجتاهات العامة �إىل �أن التطور
التقني لك ٍّل من امل�ستخدمني
واجلمهور �آخذ يف االزدياد.
ثال ًثا -الأمان :تُعاين العمالت
االفرتا�ضية من عدد من نقاط
ال�ضعف املحتملة ،التي قد
ت�سفر عن اخرتاق التعامالت بها؛
ففي عام - 2011ويف وقت مبكر
من تاريخ العمالت االفرتا�ضية-
متت �رسقة البتكوين من قبل

بع�ض فريو�سات الكمبيوتر.
ولكن من املتوقع تراجع تلك
املخاوف مبرور الوقت� ،إال
�أن ذلك ال ت�صاحبه بال�رضورة
ثقة التنظيمات الإرهابية يف
ا�ستخدامها ،خا�ص ًة يف ظل
ً
ارتباطا جذر ًّيا بالدول
ارتباطها
الغربية.
راب ًعا -القبول :مل تنت�رش �أجهزة
ال�رصاف الآيل للبتكوين يف العديد
من املناطق اجلغرافية حول
العامل على النحو املطلوب؛ غري
�أن التقرير يتوقع تزايد انت�شار
تلك الأجهزة ،بل وا�ستخدام
تلك العمالت م�ستقبلاً من قبل
امل�ستهلكني والإرهابيني على
حد �سواء.
خام�سا -امل�صداقية :ترتاجع
ً
م�صداقية العمالت االفرتا�ضية
ن�سب ًّيا بفعل حداثتها ،وعدم
ا�ستقرارها ،وتذبذب �أ�سعار
�رصفها .ولتلك الأ�سباب،
ال ميكن اجلزم با�ستمرارية
العمالت االفرتا�ضية اجلديدة.
�ساد�سا -حجم املعامالت :ي�ؤدي
ً
انخفا�ض حجم املعامالت �إىل
ارتفاع تكلفة نقل املبالغ الكبرية.
ويف املقابل ،ت�ؤثر املعامالت
الكبرية يف ال�سعر .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ال ميكن �إخفاء املعامالت
الفردية عالية القيمة .وبالتايل،
فاالرتفاع املفاجئ يف حجم
املعامالت من �ش�أنه �أن يجذب
االنتباه.
وعلى الرغم من اخل�صائ�ص
ال�سابقة ،تتخوف التنظيمات
الإرهابية من قدرة الدول
الكربى ذات التقنيات املتطورة
على اكت�شاف مواطن �ضعف
�أنظمة العمالت االفرتا�ضية ،بل
وا�ستغاللها واعرتا�ض مبادالتها
املالية ،كما تتعر�ض العمالت
االفرتا�ضية لعدد من الهجمات
املتطورة ،مثل :الهجمات
النظامية ،وهجمات �سل�سلة
التوريد الربجمية ،وهجمات
الت�شفري ،وقد تتعر�ض كذلك
لل�رسقة من خالل اخرتاق
�أجهزة امل�ستخدمني ،للو�صول
�إىل مفاتيح الت�شفري لنقل العملة
�إىل ح�سابات مغايرة.
اجلدوى امل�ستقبلية
يجادل التقرير ب�صعوبة اجلزم
بف�ؤائد العمالت االفرتا�ضية
م�ستقبلاً مع تطور تلك

العمالت من ناحية ،والتكتيكات
والأ�ساليب الإرهابية من ناحية
�أخرى .ومع ذلك ،ف�إن التطورات
احلديثة يف تلك العمالت
�ستدفع باجتاه ا�ستخدامها من
قبل �أكرث التنظيمات الإرهابية
تطو ًرا ،والتي ت�ستهدف الدول
الغربية بالأ�سا�س.
و�إذا ظهرت عمل ٌة م�شفرة �آمنة
وا�سعة االنت�شار تخفي الهوية
ب�شكل �أف�ضل ،فمن املتوقع
تزايد ا�ستخدامها من قبل
التنظيمات الإرهابية .و�إن مل
تظهر تلك العملة ،ف�ست�ستخدم
تلك التنظيمات العمالت
االفرتا�ضية احلالية ،بيد �أن
مدى هذا اال�ستخدام يعتمد
على عدة عوامل من قبيل :عدم
اال�ستقرار ،واالقتتال الداخلي،
والقانون الدويل ،و�أجهزة
اال�ستخبارات ،وغريها ،ونظ ًرا
حلالة عدم اليقني� ،ستتطور
�آليات متويل التنظيمات
الإرهابية بطرق ال ميكن التنب�ؤ
بها يف الوقت الراهن ،لكن ميكن
مالحظتها جزئ ًّيا مع مرور
الوقت .وهو ما يتطلب -بدوره-
ريا يف جهود مكافحة متويل
تغي ً
الإرهاب.
وجدير بالذكر وجود حالة من
حاالت عدم اليقني واالقتتال
العمالت
بني
الداخلي
االفرتا�ضية ،مما ي�ؤثر بال�سلب
على فر�ص تداولها .وال تت�ضح
بعد كيفية �إدارة تلك العمالت
للتغلب على الأزمات التي
تقو�ض الثقة فيها ،وبدونها،
تهتز ا�ستثمارات امل�ستخدمني،
وترتاجع فر�ص ا�ستخدام
التنظيمات الإرهابية لها.
وختا ًما ،تبالغ املخاوف
احلالية يف تداعيات توظيف
العمالت االفرتا�ضية من
جانب التنظيمات الإرهابية،
ولكن من املحتمل �أن تلعب
التطورات التكنولوجية خا�صة
تلك التي تت�صل بتقنيات تلك
ريا على
ريا كب ً
العمالت ت�أث ً
جهود مكافحة متويل الإرهاب
على املدى الطويل ،و�سوف
تفر�ض التغيريات املرتقبة
يف الأ�ساليب املالية حتديات
ي�أتي يف مقدمتها التحويالت
املالية الدولية الآمنة التي ال
حتتاج للنظام املركزي احلايل،
وتتجاوز الأنظمة االقت�صادية
وامل�رصفية للدول.
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اخلمي�س � 18أفريل  2019املوافـق ل� 12شعبان 1440هـ
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�ستاذ  /بختي �سليمان
حم�ضر ق�ضائي
بدائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة و حماكمه
�شارع عيونة حممد �شرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
طبقا للمادتني  412/4و  612من 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  924م�سكن امل�سيلة
الكائن موطنه(ها)املختار ب /مقر مكتبنا الكائن بالعنوان املذكور �أعاله -----------------------------------------
بناء على املواد � 404إىل  416و  612من ق ا م ا  ٬و بناء على احلكم ال�صادر عن حمكمة تيبازة (ق�سم اجلنح) بتاريخ  2018/01/21 :رقم اجلدول :
 2018/02047رقم الفهر�س  2018/00123 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة يف  2018/04/10 :حتت رقم  2018/44 :مرفقا بالأمر اال�ستعجايل ال�صادر
عن حمكمة تيبازة (الق�سم اال�ستعجايل ) بتاريخ  2018/08/06 :رقم اجلدول  18/01084 :رقم الفهر�س  18/01209 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة
يف  2018/10/14 :حتت رقم الت�سليم .2018/403 :
بناء على �إر�سال حما�رض (تبليغ ال�سند التنفيذ +تكليف بالوفاء +تبليغ التكليف بالوفاء) عن طريق الربيد بر�سالة م�ضمنة حتت رقم 42 003 701 064 RR
٬بناء على تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة االخت�صا�ص (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 �أمر بن�رش التبليغ يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد  :براهمي نور الدين رئي�س حمكمة تيبازة
بتاريخ  2019/03/17 :حتت رقم الرتتيب .19/00284 :
�أوال/نبلغ ال�سيد /حديد حممد  ,وكيال خا�صا �أثناء التنفيذ على ال�سيد  /حديد عمر  ،الكائن موطنه  :دوار حديد والية تيبازة بال�سند التنفيذي املذكور
�أعاله .
ثانيا/نكلف ال�سيد  /حديد حممد  ,وكيال خا�صا �أثناء التنفيذ على ال�سيد  /حديد عمر  ،الكائن موطنه  :دوار حديد والية تيبازة  ٬و نلزمه بالوفاء ب�أن يدفع
للطالب بوا�سطتنا و بني �أيدينا املبلغ املحكوم به و املقدر ب 500000.00 :دج ) خم�سمائة �ألف دينار جزائري  ٬بالإ�ضافة �إىل م�صاريف التنفيذ و الر�سوم
ثالثا � /أخطرناه ب�أن له �أجل ( 15يوما) للوفاء �إبتداء من تاريخ الن�رش و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
�إثباتا ملا ذكر �أعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/04/18:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�ستاذ  /بختي �سليمان
حم�ضر ق�ضائي
بدائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة و حماكمه
�شارع عيونة حممد �شرق مقر الدرك الوطني
تيبازة
حم�ضر ن�شر م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي لإعذار
طبقا للمادة  412/4من 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 � :شارع فل�سطني حي بيما عمارة ب رقم  – 16البليدة
بناء على املواد � 404إىل  416من ق ا م ا  ٬و بناء على �أخر �إعذار بدفع مبلغ الدين حمرر و موقع من طرف الأ�ستاذ بتاريخ .2019/01/22 :
بناء على �إر�سال حم�رض تبليغ الإعذار عن طريق الربيد بر�سالة م�ضمنة بتاريخ 2019/02/19 :حتت رقم
٬ 42 003 703 927 RRبناء على حم�رض تبليغ �إعذار عن طريق التعليق مبحكمة االخت�صا�ص (تيبازة) بتاريخ ، 2019/03/05:بناء على حم�رض تبليغ �إعذار
عن طريق التعليق ببلدية املعني (تيبازة ) بتاريخ ٬ 2018/11/22 :و بناء على �أمر بن�رش عقد تبليغ ر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد  :براهيمي
نور الدين رئي�س حمكمة تيبازة بتاريخ  2019/03/20 :حتت رقم ---------------------------------------- 18/00298 :
نبلغ ال�سيد� /رسحان حممد يا�سني  ،ال�ساكن� /شارع البلدية رقم  – 16والية تيبازة  ،بالإعذار املذكور �أعاله املت�ضمن � :سيدي  ،با�سم موكلي بنك التنمية
املحلية بنك وكالة تيبازة رمز �، 120أن �أتقدم �إليكم و �أنذركم لأخر مرة قبل املتابعة الق�ضائية مبايلي :
حيث �أنه و بتاريخ  2009/12/02مت �إبرام اتفاقية قر�ض بينكم و بني موكلي بنك التنمية املحلية وكالة تيبازة رمز  ، 120و هذا من �أجل متويل م�ؤ�س�سة
�أ�شغال الكهرباء .
حيث �أن مبلغ القر�ض املايل املمنوح لكم قدر ب  1.420.000.00دج على �أن يتم ت�سديد مبلغ ملدة � 05سنوات على �أ�سا�س فائدة �سنوية قدرها 3.375 :
.%
حيث �أنكم قد توقفتم عن الدفع و مل ت�سددوا الدين املرتتب يف ذمتكم و املقدر �إىل غاية  2018/01/08مببلغ  4.255.377.65 :دج .
و عليه ف�إننا مندكم مهلة  15يوم من تاريخ ت�سلمك لهذا الإعذار من �أجل ت�سديد هذا القر�ض يف حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار ف�إننا �سوف ن�ضطر ال
تخاد كافة الإجراءات القانونية الواجب �إتباعها من �أجل حت�صيل مبلغ الدين و التعوي�ضات املحتملة  ،و هذا حتى لو ا�ستدعى الأمر حجز منقوالتكم و
عقاراتكم جلرب ال�رضر احلا�صل
املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/04/18:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مكتب الأ�ستاذ /عودة عبد العزيز
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة برج منايل
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء بومردا�س
الكائن مقر مكتبه ب�شارع مداوي علي
برج منايل والية بومردا�س
الهاتف 024.88.72.12 :
ن�شر م�ستخرج من قائمة �شروط البيع باملزاد العلني
عن طريق جريدة يومية وطنية
املادة  748من ق ا م ا
تنفيذا للقرار ال�صادر عم جمل�س ق�ضاء بومردا�س الغرفة العقارية بتاريخ  2018/12/05رقم الق�ضية  18/02486رقم الفهر�س 18/03407
و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�ؤيد و املعدل للحكم ال�صادر عن حمكمة برج منايل الق�سم العقاري بتاريخ  2017/02/08رقم اجلدول
 16/03528رقم الفهر�س  17/00793يف الق�ضية املطروحة بني ورثة �أبكم حو�شني
نعلن ب�أنه مت �إيداع قائمة �رشوط البيع لدى حمكمة برج منايل بتاريخ  2019/04/07و املتعلق ببيع عقار م�شاع يتمثل يف قطعة �أر�ضية تقع
ب�شارع زيان الونا�س ببلدية برج منايل والية بومردا�س و هي جزء من احل�صة رقم  77من خمطط التخ�صي�ص لالماكن املقدرة م�ساحتها
ب  168,33 :م2
هذه القطعة الأر�ضية حمدودة كمايلي :
جنوبا � :شارع زيان الونا�س
�شماال  :ملكية خا�صة ( ملكية بادي�س)
غربا  :ملكية خا�صة ( ملكية بادي�س)
�رشقا  :ملكية خا�صة ( ملكية ح�صيان )
و قد حدد ال�سعر الإفتتاحي للعقار ب  8.416.500,00دج ( ثمانية ماليني و �أربعمائة و �ستة ع�رش �ألف و خم�سمائة دينار جزائري )  ،و ذلك
بناء على خربة اخلبري تون�سي يو�سف خبري عقاري رقم  19/447املودعة ب�أمانة كتابة �ضبط حمكمة برج منايل بتاريخ . 2019/02/28
تقدم االعرتا�ضات بعري�ضة �إىل رئي�س حمكمة برج منايل بثالثة �أيام على الأقل قبل جل�سة االعرتا�ضات املحددة يوم  2019/05/15على
ال�ساعة احلادية ع�رش �صباحا مبقر حمكمة برج منايل  ،و لكل اال�ستعالمات االت�صال مبكتب الأ�ستاذ عودة عبد العزيز �أو ب�أمانة �ضبط
حمكمة برج منايل

الو�سط2019/04/18:

اعالن عن بيع �شقة باملزاد العلني
ليوم 12/05/2019
�سيتم بيع �شقة باملزاد العلني يوم  2019/05/12علة ال�ساعة 14
زواال مبقر حمكمة بومردا�س  /قاعة البيوع العقارية �شقة بحي
 392م�سكن عمارة  22ج رقم  02م�ساحته  79.90م 2الطابق
الأر�ضي بلدية بومردا�س بالقطعة رقم  12و  1000/33عن الأجزاء
امل�شرتكة ح�سب البيان الو�صفي للتق�سيم مفت�شية �أمالك الدولة
بالثنية يف  1996/03/08و امل�شهر باملحافظة العقارية لبومردا�س
يف  1996/08/02حجم  10رقم  67لفائدة ال�سيدة  :براهيمي امال
وكيال عنها ال�سيد خلفان يو�سف بن �سامل  /ال�ساكن  :حي ذراع الربج
البويرة � /ضد -01 :جحدو زهية وارثة من اختها املرحومة جحدو
فاطمة و �أمها قراوي فطيمة /ال�ساكنة  :حي عدل  ADLالعمارة
 31الطابق  03ال�شقة رقم  12تيجالبني  -02ورثة املرحومة جحدو
زهرة وارثة من اختها املرحومة جحدو فاطمة و �أمها املرحومة
قراوي فطيمة و هم زوجها خار�شي ح�سان � -03 /أبنائها الثالث
خار�شي حممد منري  ،خار�شي �سليم  ،خار�شي هاين  /ال�ساكنني بحي
حممد بن بقاق عمارة  B2رقم � 71سطيف وذلك مبوجب الن�سخة
التنفيذية حلكم حمكمة بومردا�س  /عقاري يف  2017/04/16رقم
 17/01543ب�سعر افتتاحي للعقار مببلغ  5.692.875.00 :دج لأي
معلومة �سحب قائمة �رشوط البيع من مكتب املح�رض دعيب�ش عبد
الرحمان  /حي ابن خلدون ع � 85أ بومردا�س .

الو�سط2019/04/18:

الو�سط2019/04/18:
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و�صل �إ�شهاري لت�أ�سي�س جمعية

طبقا لأحكام املادة  08من القانون رقم  06-12امل�ؤرخ يف 12
جانفي  2012املتعلق باجلمعيات  ،مت ت�أ�سي�س
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N° 1916008531

مكتب التوثيق الأ�ستاذة كعبا�ش �أمال

و لهذه الأ�سباب

� 49شارع عبد القادر  ،املرادية  ،والية اجلزائر

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون اال�رسة  :علنيا  ،ح�ضوريا  ،يف �أول درجة
يف �شكل  :قبول الدعوى
يف املو�ضوع  :امل�صادقة على تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري حمند الطيب بن عثمان
املودع لدى �أمانة �ضبط املحكمة بتاريخ  2017-12-24حتت رقم  ، 1346/17و بالنتيجة
احلكم باحلجر على املدعى عليها " جرعون الطاو�س " ابنة عا�شور و جرعون ميينة املولودة
بتاريخ  1932-08-23بتوجة  ،و تعيني ابنتها "ك�سيلي �سعدية " مقدما عليها لرعايتها و �إدارة
�ش�ؤونها  ،مع �إلزام املتدخلني يف اخل�صام بن�رش منطوق هذا احلكم ب�إحدى اجلرائد اليومية
ال�صادرة باللغة العربية .
 �أمر �ضابط احلالة املدنية لبلدية توجة بت�سجيل افتتاح التقدمي على هام�ش �شهادة ميالداملحجور عليها و ب�سجالت احلالة املدنية املعدة لذلك ب�سعي من النيابة العامة .
مع حتميل املتدخلني يف اخل�صام امل�صاريف الق�ضائية بالت�ضامن.
 بذا �صدر هذا احلكم و �أف�صح به باجلل�سة العلنية املنعقدة باملكان و التاريخ املذكورين�أعاله و قعناه نحن الرئي�س و �أمني ال�ضبط .

ت�أ�سي�س �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة امل�سماة «برومو�سينغ
�أندو�سرتي فور �أكواكولتري»
مبوجب عقد تلقاه مكتبنا يف تاريخ  ، 2019/04/17مت ت�أ�سي�س
�رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتمل املوا�صفات التالية
الت�سمية � :ش.ذ.م.م برومو�سينغ �أندو�سرتي فور �أكواكولتري،
املقر االجتماعي كائن بوالية اجلزائر بلدية القبة حي باق
عمارة ك ر�أ�س املال االجتماعي مائة �ألف دينار جزائري
 100.000.00دج  ،املو�ضوع االجتماعي  101-203:م�ؤ�س�سة
ال�صيد البحري  101- 205 ،م�ؤ�س�سة تربية املائيات ،مدة
�ش.ذ.م.م � 99 :سنة
امل�سري  :عني ال�سيد ميلودي عبد اجلليل م�سري و ال�سيد �أيت
دري�س مالك م�ساعد م�سري ملدة غري حمدودة .عني ال�سيد �أيت
دري�س حكيم كمحافظ ح�سابات لل�رشكة و الذي ر�ضي باملهمة
امل�سندة اليه.
مت الإيداع القانوين لدى املركز الوطني لل�سجل التجاري لوالية
اجلزائر بتاريخ ..................... :حتت رقم ..............

الو�سط2019/04/18:

الو�سط2019/04/18:

N° 1916008513
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يوم الأ�سري الفل�سطيني
ٌ
�شرف تعتز به ال�شعوب ،وتتباهى به الأمم ،فما
مقاومة االحتالل
�شعب قاوم
�شعب وقع حتت االحتالل �إال ومار�س املقاومة .وما من
من
ٍ
ٍ
ً
االحتالل دفاعا عن حقوقه �إال وانتزع حريته .لقد �أيقن ال�شعب
الفل�سطيني هذه احلقيقة منذ بدايات االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي
الفل�سطينية ،فكان الن�ضال امل�ستمر واملت�صاعد .وكان من جراء ذلك
ال�شهداء والأ�سرى .وعلى مدار اكرث من �سبعني عاما متوا�صلة قدم ال�شعب
الفل�سطيني �أرقام ًا كبرية من ال�شهداء والأ�سرى.
عبد النا�صر فروانة
ع�ضو املجل�س الوطني
الفل�سطيني
لقد الحظ كل �إن�ساين وحقوقي يف
الدنيا ب�أن كيان االحتالل ،ال يويل �أي
اهتمام لكرامة الإن�سان الفل�سطيني،
وبدت الأوامر الع�سكرية وا�ضحة،
مبالحقة كل من يُعتقد �أنه ي�شكل� ،أو
ميكن �أن يُ�شكل ،خطراً على الأمن
الإ�رسائيلي .ووفقاً لهذه القاعدة
مت ت�صنيف جميع الفل�سطينيني
باعتبارهم (من �أ�شد املهددين
لأمن �إ�رسائيل) .وعليه فقد و�ضعت
�سلطات االحتالل كل الفل�سطينيني
يف قف�ص االتهام ،ا�ستناداً العتقادها
ب�أن �ضمان �أمنها وا�ستمرار وجودها
يتطلب �رضورة الق�ضاء على الآخر،
بكل و�سيلة ممكنة .فكانت االعتقاالت
واحدة من تلك الو�سائل التي �ش ّكلت
عقاباً جماعياً للفل�سطينيني ،و�أداة
لقمعهم وترهيبهم واالنتقام منهم،
بهدف �إفراغهم من حمتواهم
الوطني وال�سيا�سي والن�ضايل
والثقايف ،وقتلهم معنوياً ونف�سياً-
و�إن �أمكن ج�سدياً داخل ال�سجن
 �أو توريثهم �أمرا�ضاً خطرية تبقىتالزمهم �إىل ما بعد خروجهم من
ال�سجن ،ليتحولوا �إىل عالة على
�أهلهم .ومع الوقت باتت االعتقاالت
ظاهرة و�سلوكاً يومياً ،و�أ�ضحت
جزءاً �أ�سا�سياً من منهجية �سيطرة
االحتالل على ال�شعب الفل�سطيني،
والو�سيلة الأكرث قمعاً وقهراً وخراباً
للمجتمع الفل�سطيني.
و�شملت االعتقاالت الكل الفل�سطيني،
وطالت كافة فئات و�رشائح املجتمع،
ذكوراً و�إناثاً� ،أطفاالً ورجاالً� ،صغاراً
و�شيوخاً .ومنذ النكبة عام ،1948
اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
من الفل�سطينيني فقط نحو مليون،
�ستة ع�رش �ألفاً منهم من الن�ساء،
�إ�ضافة �إىل ع�رشات �ألوف �أخرى من
الأطفال .هذا هو الإح�صاء العام.
�أما �إذا �أردنا �أن نقدم �إح�صا ًء لآخر
االعتقاالت ،فيمكن �أن نبد�أ من بدء
العقد اجلاري� ،إذ �إن اخلط البياين
لالعتقاالت �سار ب�شكل مت�صاعد

خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية،
وقد ُ�سجل يف الفرتة بني عامي
 2018- 2011اكرث من  40الف حالة
اعتقال طالت كافة املحافظات
الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل نحو
 1600حالة اعتقال منذ بداية العام
اجلاري.
كافة الوقائع واملعطيات تقود للت�أكيد
على القول� :إن من�سوب االعتقاالت
ت�صاعد �أكرث منذ اندالع "انتفا�ضة
القد�س" ،والتي ُ�سجل خاللها
يف الفرتة املمتدة من (الأول من
ت�رشين �أول�/أكتوبر  -2015الأول من
ني�سان�/إبريل  )2019قرابة  27الف
حالة اعتقال يف كافة املحافظات
الفل�سطينية .وكانت الن�سبة الأكرب
يف حمافظات ال�ضفة الغربية ،يليها
حمافظة القد�س ،كما ومل تكن غزة
ببعيدة عن االعتقاالت و�سجل فيها
اكرث من مئتي حالة اعتقال (من
ال�صيادين يف عر�ض البحر وبعد
اجتياز احلدود �أو �أثناء مرورهم عرب
معرب بيت حانون�/إيرز) ،بالإ�ضافة
�إىل ع�رشات �آخرين من املناطق
املحتلة عام .1948
ولقد �شهدت االعتقاالت خالل
"انتفا�ضة القد�س" ا�ستهدافاً
وا�ضحاً للأطفال الفل�سطينيني،
يف �سياق اال�ستهداف املت�صاعد
واملمنهج للطفولة الفل�سطينية،
و�سجل خاللها نحو  5700حالة
اعتقال لأطفال ترتاوح �أعمارهم
ما بني  18-11عاما .بالإ�ضافة �إىل
قرابة  600حالة اعتقال لفتيات
قا�رصات ون�ساء و�أمهات.
ولقد �أ�صدرت �سلطات االحتالل
القد�س"
"انتفا�ضة
خالل
(�أكتوبر� -2015إبريل )2017ما يزيد
عن � 4آالف قرار باالعتقال الإداري،
ما بني قرار جديد وجتديد االعتقال
الإداري ،وقد �شملت تلك القرارات
الذكور والإناث ،ال�صغار والكبار.
�إن كافة االعتقاالت التع�سفية التي
تنفذها قوات االحتالل الإ�رسائيلي
بحق الفل�سطينيني جتري مبعزل
تام عن قواعد القانون الدويل
الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،وتتم ب�شكل خمالف لأب�سط

قواعد القانون الدويل ،و�أن �سلطات
االحتالل مل تلتزم بال�ضمانات
اخلا�صة بحماية ال�سكان املدنيني،
ومل تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة
حلقوق املحتجزين و�أو�ضاعهم،
وتُ�رص على معاملتهم وفقاً لقوانينها
الع�سكرية و�إجراءاتها الأمنية
ور�ؤيتها ال�سيا�سية ،ومفهومها
لهم كـ"جمرمني و�إرهابيني" دون
االعرتاف بهم كمنا�ضلني من �أجل
احلرية ،مما انعك�س �سلباً على
ظروف احتجازهم داخل ال�سجون
واملعتقالت ،وحرمانهم من حقوقهم
الأ�سا�سية و�أب�سط احتياجاتهم
الإن�سانية.
والأخطر من ذلك ،وجود هذا
التالزم املقيت والقا�سي ،بني
االعتقاالت والتعذيب ،بحيث ميكن
القول �إن جميع من مروا بتجربة
االعتقال ،من الفل�سطينيني ،وبن�سبة
( ،)%100قد تعر�ضوا  -على الأقل -
�إىل واحد من �أحد �أ�شكال التعذيب
اجل�سدي �أو النف�سي والإيذاء
املعنوي والإهانة �أمام اجلمهور �أو
�أفراد العائلة ،فيما الغالبية منهم
تعر�ضوا لأكرث من �شكل من �أ�شكال
التعذيب .هذا التعذيب الذي يبد�أ
منذ حلظة االعتقال وي�ستمر
طوال فرتة االعتقال وتبقى �آثاره
تالزم الأ�سري �إىل ما بعد اخلروج
من ال�سجن ،وقد ت�ضاعف هذا
التعذيب خالل ال�سنوات االخرية
ب�شكل الفت .من حيث �شدة وق�سوة
التعذيب وب�شاعة �أ�ساليب ا ُ
ملعذ ِبني،
وتنوع �أ�ساليب التعذيب "النف�سية
واجل�سدية" ،وتعدد الأ�شكال املتبعة
وكرثتها مع ال�شخ�ص الواحد ،ما
جعل من ال�سجن الإ�رسائيلي مكاناً
لقمع الفل�سطينيني ،ومنوذجاً تتجلى
فيه احلالة الأ�سو�أ يف االحتالل ،على
مدار التاريخ؛ لأن �أهدافه و�آثاره ال
حدود مكتوبة لها ،فهي تطاول اجل�سد
والروح ،كما تطاول الفرد واجلماعة،
وتعيق من تطور الإن�سان واملجتمع.
ال�سجن الإ�رسائيلي
�إذ مل يكن ّ
يوما يف املفهوم الإ�رسائيلي �أداة
لتطبيق العدالة املج ّردة� ،أو و�سيلة
للعقاب� ،أو مكانا لإعادة ت�أهيل

املواطنني و�إ�صالحهم ،واحرتام
�إن�سان ّيتهم وتوفري احتياجاتهم
ّ
املنظمات
اخلا�صة -كما تطالب
ّ
احلقوق ّية -و�إنمّ ا جعل االحتالل
منه مكانا لقمع الأ�رسى وردعهم
وال ّت�أثري على �أفكارهم ومعتقداتهم،
وم� ّؤ�س�سة لإعادة �صهر الوعي جليل
من املنا�ضلني .وجعل منه �أي�ضا
�أداة لقتل الأ�رسى معنو ّيا وت�صفيتهم
ج�سد ّيا ،و�إحلاق الأذى املتع ّمد
ال�ص ّحية وحتويلهم �إىل
ب�أو�ضاعهم ّ
جثث م� ّؤجلة الدّفن ،و�أن �أهدافه
العقابية والتعذيبية ال حدود لها،
فهي تطال اجل�سد والروح ،كما
تطاول الفرد واملجتمع .وما ذاك
�إال لأنها ترى يف الفل�سطينيني �أعداء
لها ،ويجب التخل�ص منهم �أو على
الأقل ردعهم وال�سيطرة عليهم.
ومع الوقت باتت فل�سطني خلف
الق�ضبان ،و�أ�صبحت كل بقعة على
اخلارطة الفل�سطينية مطرزة ب�سجن
�أو معتقل �أو مركز توقيف.
وت�شري الإح�صائيات الفل�سطينية
كذلك �إىل �أن هناك � 218أ�سريا
�سقطوا �شهداء بعد اعتقالهم ،منذ
عام  ،1967منهم  73ب�سبب التعذيب
الذي متار�سه �سلطات االحتالل �ضد
املعتقلني الفل�سطينيني .كما ت�شري
نف�س الإح�صائيات �إىل ا�ست�شهاد 63
منهم ،نتيجة الإهمال الطبي املتعمد
و�سوء الرعاية ال�صحية واحلرمان من
العالج� .إ�ضافة �إىل  7معتقلني �آخرين
�سقطوا جراء �إ�صابتهم بر�صا�صات
قاتلة من جنود اجلي�ش الإ�رسائيلي،
وقوات قمع ال�سجون املدججة
بال�سالح ،حتت حجج واهية� ،أقلها
حماولة الهروب من ال�سجن� ،أو
�أثناء االقتحامات واالعتداءات على
الأ�رسى ،مبا يخالف القانون الدويل،
الذي �ألزم الدولة احلاجزة بحماية
الأ�رسى من خطر املوت ،وتوفري
كل �سبل احلماية لهم من الإ�صابة
بالأمرا�ض� .إ�ضافة �إىل كل ه�ؤالء
بلغ عدد من قتلتهم قوات االحتالل
عمداً ،بعد اعتقالهم� 75 ،أ�سرياً� ،إما
بالت�صفية اجل�سدية املبا�رشة خالل
االعتقال� ،أو ب�إطالق النار بعد �إمتام
عملية االعتقال .هذا بالإ�ضافة

�إىل مئات الأ�رسى املحررين الذين
�سقطوا �شهداء بعد خروجهم
من ال�سجن بفرتات وجيزة ب�سبب
�أمرا�ض ورثوها عن ال�سجون.
ويف ذكرى "يوم الأ�سري الفل�سطيني"
التي حتل يف ال�سابع ع�رش من
ني�سان� /إبريل من كل عام ،ال يزال
هناك نحو � 6000أ�سري فل�سطيني
يقبعون يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي ،غالبيتهم العظمى هم
من �سكان ال�ضفة الغربية ،موزعني
على اثنني وع�رشين �سجناً ومعتق ً
ال
ومركز توقيف ،فمن �صحراء النقب
ورميون ونفحة وبئر ال�سبع جنوباً،
ومروراً بالرملة وع�سقالن وهدارمي
وجلبوع وال�شارون وعوفر ،ولي�س
انتهاء باجللمة و�سجن الدامون
�شماالً.
وبني ه�ؤالء املعتقلني ،هناك 250
طفل وطفلة ،و� 47أ�سرية فل�سطينية
بينهن � 22أماً .وهناك يف ال�سجون
 430معتقال �إداريا دون تهمة �أو
حماكمة ،و  7نواب يف املجـل�س
الت�شـريعي الفل�سـطيني ،و 19
�صحافياً ،ومئات من الأكادمييني
والكفاءات العلمية والريا�ضيني.
ومن امللفات امل�ؤملة وجود قرابة
� 1800أ�سري يعانون من �أمرا�ض
خمتلفة ،بينهم � 180أ�سرياً يعانون
من �أمرا�ض خطرية ،و � 30أ�سرياً
يعانون من مر�ض ال�رسطان،
بالإ�ضافة �إىل � 80أ�سريا يعانون من
�إعاقات ج�سدية وذهنية ونف�سية،
�أو من الإعاقة احل�سية (ال�سمعية �أو
الب�رصية) ،بع�ضهم فقد القدرة على
�أداء الأن�شطة اليومية االعتيادية
بنف�س الكفاءة ،ومن مل يعد
ي�ستطيع ق�ضاء حاجته ال�شخ�صية،
دون م�ساعدة رفاقه يف ال�سجن،
بحيث ميكن القول ب�أن الع�رشات
من ه�ؤالء هم ،يف احلقيقة� ،إمنا
يحت�رضون يف انتظار �ساعة الوفاة
والرحيل الأبدي ،والتي يتمناها
بع�ضهم �أن ت�أتي م�رسعة ل�شدة
الأمل.
وهناك من بني الأ�رسى نحو ()540
�أ�سريا يق�ضون �أحكاماً بال�سجن
امل�ؤبد "مدى احلياة" ملرة واحدة

�أو ملرات عدة .وهناك من كرب
و�شاب وهَ ِرم يف ال�سجن ،خا�صة
�إذا ما علمنا �أن (� )47أ�سرياً قد
م�ضى على اعتقالهم ع�رشون
عاماً ،بل و�أكرث ،ب�شكل متوا�صل،
و�أن (� )26أ�سرياً منهم معتقلون
منذ ما قبل اتفاقية "�أو�سلو"،
وه�ؤالء ممن كان يفرت�ض �إطالق
�رساحهم �ضمن الدفعة الرابعة يف
�آذار/مار�س عام � ،2014إال �أن دولة
االحتالل تن�صلت من االتفاقيات
و�أبقتهم رهائن يف �سجونها .وها
هي ال�سنوات والعقود مت�ضي من
�أعمارهم ،و�أن جميعهم قد م�ضى
على اعتقالهم �أكرث من خم�سة
وع�رشين عاماً ،و�أن من بينهم ()13
�أ�سريا م�ضى على اعتقالهم �أكرث
من ثالثني عاماً ،و�أقدمهم الأ�سري
"كرمي يون�س" من املناطق املحتلة
عام  ،1948واملعتقل منذ ما يزيد
على �ستة وثالثني �سنة .بالإ�ضافة
�إىل (� )54أ�سريا ممن �أعيد اعتقالهم
بعد حتررهم يف �إطار �صفقة وفاء
الأحرار (�شاليط) �أبرزهم نائل
الربغوثي الذي �أم�ضى ما جمموعه
ت�سعة وثالثون عاماً على فرتتني
كما حتل ذكرى "يوم الأ�سري
الفل�سطيني" هذا العام ،واحلركة
الأ�سرية متر يف �أ�سو�أ �أو�ضاعها
و�أخطر مراحلها ،الأمر الذي دفع
الأ�رسى للجوء �إىل اخليار الأ�صعب
والأق�سى رغماً عنهم ،و�إعالن
الإ�رضاب املفتوح عن الطعام ع�شية
حلول يوم الأ�سري ذوداً عن كرامتهم
ودفاعاً عن حقوقهم ومطالبة
بتحقيق مطالبهم الإن�سانية .وقد
تو�صلوا اىل اتفاق مع ادارة ال�سجون
ي�ضمن حتقيق بع�ضا من مطالبهم
االن�سانية.
ويبقى يوم اال�سري الفل�سطيني الذي
ي�صادف يف ال�سابع ع�رش من ني�سان
من كل عام ،يوما للوفاء للحركة
اال�سرية وت�ضحياتها و�شهدائها،
ويوم ل�شحذ الهمم وح�شد الطاقات
لن�رصتهم وا�سنادهم .يوما للعمل
من اجل تعزيز مكانتهم القانونية
وم�رشوعية ن�ضالهم والعمل من
اجل �ضمان حريتهم.
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يف ال�سابع ع�شر من ني�سان

معركة الأمعاء اخلاوية ر�سائل
لكل ال�ضمائر يف العامل احلر
ما زالت امل�سرية الن�ضالية لل�شعب الفل�سطيني امل�صمم رغم كل ال�صعوبات والتخاذل والبط�ش ال�صهيوين،
على التم�سك بحقوقه امل�شروعة ،ومن �أجل هذا ي�ستمر يف تقدمي الت�ضحيات الغالية ،ومن بينها ت�ضحيات
الأ�سرى ال�شجعان ،الذين يوجهون ر�سائلهم عرب معركة الأمعاء اخلاوية لل�ضمائر يف العامل كله،
بقلم /د .في�صل عبد الر�ؤوف
عيد فيا�ض
اليوم تطل علينا ق�ضية وطنية بامتياز،
�أال وهي ق�ضية الأ�رسى القابعني خلف
�سجون وبا�ستيالت العدو الغا�شم،
فالأ�رسى القابعني خلف الق�ضبان
هم مبثابة منارة الثورة واحلق وجذوة
الن�ضال امللتهب ،هم يف القلب و ُمقلة
العينْ  ،ي�ستحقون منَا �أ ْن نُدافع عنهم،
و�أن نحرتمهم ونقدر ت�ضحياتهم
اجل�سام من �أجل اهلل ثم الوطن ،فهم
قدموا –وما زالوا-حريَاتهم على معبد
احلرية الوطنية ،فمعاناتهم و�آالمهم
تزيدهم �إ�رصاراً على �إ�رصار ،مت�شبثني
بر�ؤيتهم الوحدوية يف كل حمافل
اللقاءات داخل ال�سجون لرت�سيخ مبد�أ
العطاء واالنتماء احلقيقي للوطن،
هم من فجر ثورة الكرامة البطولية
خلف الق�ضبان �ضد �سيا�سة "االعتقال
الإداري" وممار�سات االحتالل
القمعية بكافة الأ�شكال والنواحي
�ضدهم ،فخا�ضوا معركة الأمعاء
اخلاوية �سابقاً بقيادة الأ�سري القائد/
مروان الربغوثي والتي متر ذكرى
اعتقاله الثامنة ع�رش ،وكذلك �إخوانه
ورفاقه امليامني خا�ضوها بكل جر�أ ٍة
و�شجاع ٍة وا�رصا ٍر وعزمية ،هم عنواناً
ورمزاً �أبدياً لل�صرب وعزمية الأبطال،

وقدوة املنا�ضلني والأحرار برغم
ق�سوة ال�سجن وال�سجان ،واليوم كذلك
يخو�ضون معركة الأمعاء اخلاوية من
�أ�سبوع و�أكرث ،خا�ضوها لي�سطروا
بتالحمهم �صورة جميلة لنيل حقوقهم
و�أدنى متطلباتهم امل�رشوعة والتي
يقف ال�سجان �أمامها راف�ضا حاقدا،
هي حكاية �صمود يكتبها الأ�رسى من
جديد ،اليوم تقف �أمامهم العقول
والقلوب خج ً
ال وتعجز الكلمات
بكل حروفها ومعانيها �أن تعطيهم
حقهم نقف �أمام الأ�سطورة الأ�سري
البطل /مروان الربغوثي والأ�سري/
كرمي يون�س /والأ�سري ف�ؤاد ال�شوبكي
والأ�سري/عبد اهلل الربغوثي والأ�سري/
�أحمد �سعدات وكافة �أ�رسانا امليامني
و�أ�سرياتنا املاجدات ،من دفعوا
فاتورة الوطن من حريتهم الغالية،
َ
و�سطروا �صفحات املجد والفخار
لوحدهم دون منازع يف تاريخ الوطن
احلزين.
فهذه الق�ضية الوطنية هي ق�ضية الكل
الوطني ،هي ق�ضية الأمة وال�شعب،
ق�ضية الأ�رسى الفل�سطينيني والعرب
لن تُن�سى ولن ت�سقط بالتقادم �أبدا،
هذه هي طريقنا نحو التحرير وبناء
الوطن واحلفاظ على كينونة ال�شخ�صية
الفل�سطينية الوطنية بكافة توجهاتها،
فهم فهم منارةٌ لل َوحدة واالخاء ،وهم

عنواناً �ساطعاً لكل ال�صفحات يف ُكتب
التاريخ الوطني منذ الأزل .و�إننا ومن
منطلق امل�س�ؤولية الوطنية وال�شعبية
ن�ؤكد على ما يلي:
�أوالً :التحية كل التحية لكافة �أ�رسانا
الأبطال و�أ�سرياتنا املاجدات على
�صمودهم يف وجه ال�سجان املحتل
الغا�شم ،ون�شد على �أياديهم يف معركة
الأمعاء اخلاوية.
ثانياً :الت�أكيد على �أن ق�ضية الأ�رسى
ق�ضية مركزية يف دائرة ال�رصاع
الفل�سطيني الإ�رسائيلي ولن تنتهي �إال
بالإفراج عن كافة �أ�رسانا و�أ�سرياتنا
الأبطال واملاجدات ،لذا فالبد من

تدخل القيادة الفل�سطينية كاملعتاد
لدى املجتمع الدويل لوقف معاناة
الأ�رسى كافة.
ثالثاً :ال َوحدة الوطنية هي بوابة
الت�صدي ملمار�سات االحتالل الغا�شم
بحق �شعبنا و�أهلنا ووطننا يف داخل
الوطن وخارجه ويف كافة ال�سجون
الإ�رسائيلية للوقوف �سداً منيعاً �أمام
عنجهية االحتالل.
رابعاً� :رضورة ا�ستمرارية �إقامة
الفعاليات الإعالمية والثقافية
والت�ضامنية وغريها لتفعيل ق�ضية
الأ�رسى لإي�صال ر�سالة للعامل ب�أنها
ْ�س �أبدا.
ق�ضية ال ول ْن تُن َ

لب�س  ،فال تلب�سوا االمور مب�سميات
�أكرث �أو �أقل من هذا .
منذ انطالقة عمر مع بداية �شبابه
وهو يرى الثورة التي يحت�ضنها �شعب
ثائر جتمعه الثورة وتفرقه �سيا�سة
االحتالل ال�ساي�سبوكية  ،قاتل وقاوم
وحرق �رشعية االحتالل � ،سجن
وحترر ب�صفقة تبادل �صنعها الثوار ،
تابع الطريق لي�صنع ذات املعادلة يف
بيته وبني ربعه  ،زرع زيتونه ورواه من
عرق جبينه  ،متازجت روحه بروح
هذا الزيتون الذي زرع  ،توالت عليه
�رضبات االحتالل عله يلني �أو ي�ستكني
�أو على االقل يخفف من عنفوانه
املثابر  ،وجاءته �أو�سلو مت�شي على
ا�ستحياء علّه يلقي ال�سالح ويهادن ،
مل تزده اال قوة ومل تنل من عزميته
اال �شموخا وثباتا � ،أمعن االحتالل
يف اعتقاله ورميه باالداري الذي ردع
كثريون اال قليال  ،كان عمر من القليل
يفت هذا االعتقال اللئيم يف
الذي مل ّ
ع�ضده ومل يغري بنتا من بنات �أفكاره

ال �صغرية وال كبرية  ،واجه من �أراد
�أن يحرف البو�صلة �أو حتى من �أراد
�أن ي�سرتيح ا�سرتاحة املجاهد  ،بقي
يردد مقوالت الثورة االوىل ورف�ض
كل املقوالت الواهية  ،رف�ض �أن
يتعاطى مع تداعيات من انطلت
عليه خدعة مرحلة الهزمية  ،حارب
بكل قوة مفردات الذين تداعوا اىل
العجز والك�سل وتقا�سم كعكة موهومة
عجنت من فتات طاولة اللئام .
وخرج لهم عمر ب�أكرث من عمر � :صالح
وعا�صم  ،قدم رجال من امل�ؤمنني :
لل�شهادة �صالح ( �صدق ما عاهد اهلل
عليه وق�ضى نحبه ) ليكون �سفريا يف
دار احلق  ،وقدم من ذهب لل�شهادة
قطرة قطرة حيث اال�رس الذي
جترعه مرارا  :عا�صم الذي اعت�صم
بحبل الق�ضية ومدّ ها مبداد روحه ،
على ذات اخلطى وذات الطريق التي
�أرادها املر�شد االعلى لهذه العائلة
املباركة .
عاد عمر لي�شع ب�ضيائه النافذة �أ�صول

ومبادىء الق�ضية  ،عاد لي�ضخ من
نف�سه الوحدوي روح الوحدة الوطنية
 ،عاد وهو يحمل بروحه روح �أخيه
نائل حمملة بت�سع وثالثني �سنة من
املواجهة امللتهبة يف �سجون االحتالل
 ،عاد وهو يحمل روح عا�صم املحملة
بروح البطولة واملعمدة بالفداء ،جاء
من �أق�صى ال�سجون ي�سعى وروح
ال�شهيد ترفرف على روحه .
هكذا تكون القيادة ومنها ت�صنع
الروح اجلمعية الفل�سطينية على
�أ�صولها ومبادئها االوىل قبل �أن
ت�شوبها ال�شوائب  ،رجل من هذا
الطراز الفريد حق له �أن يبوئه
�شعبه مقعد التوجيه والبو�صلة ،
رجل ك�أمة وكمجل�س �شيوخ ل�شعب
يريد املحافظة على هويته  ،حق
على �شعبه �أن يكون مثل هذا الرجل
مرجعية روحية وفكرية و�سيا�سية
وثقافية لتعيد له �أ�صول الهوية
وليحفظه من انحراف ال�سيا�سة
و�ضياع الق�ضية .

عمر الربغوثي ي�ش ّع �أمال ويعيدنا اىل جوهر الق�ضية
الكاتب :وليد الهوديل

حترر عمر الربغوثي من جديد من
�سجون االحتالل  ،وال ندري كم مرة
حت ّرر حلب�سات قطعت من عمره ما
يقارب الربع قرن  ،ولكن لهذه املرة
مذاق خا�ص  ،لهذه املرة نورها
ال�ساطع وبريقها اخلا�ص  ،هذه مرة
جتللها روح االنت�صار  ،وروعة هزمية
املحتل يف مواجهة �أ�رسة فل�سطينية
قررت �أن تطرح جوهر الق�ضية ! ..
عمر االن يقول الكثري دون �أن يكلف
ل�سانه عناء الكالم  ،فكرثة املهنئني
و�أفواجهم التي انهالت عليه من كل
�أنحاء املعمورة الفل�سطينية جاءت
تبايعه  ،جاءت وقد وعت مقولته قبل
�أن ت�صل البيت الربغوثي العامر بعبق
الق�ضية على �أ�صولها االوىل  ،تناهى
اىل �سمعها الفعل املرتجم للقول
فوعت القول باذن واعية  ،هناذك
معادلة واحدة  :احتالل ال لب�س فيه
 ،و�شعب يقاوم هذا االحتالل دون �أي

الكرامة تنت�صر
بقلم� :سامي ابراهيم فودة
ري ًة ِب�إِذْنِ
َك ْم مِ ْن ِفئَ ٍة َقلِيل َ ٍة َغلَبَ ْت ِفئَ ًة َك ِث َ
اللِ ۗ َو هَّ
هَّ
ال�صا ِبرِي َن
الل ُ َم َع َّ
ما مييز �إ�رضاب "معركة الكرامة "2على
مدار االحتالل و�إ�رضابات احلركة
الوطنية الأ�سرية �إن �إدارة م�صلحة
ال�سجون حتاور قيادة الإ�رضاب قبل بد�أ
الإ�رضاب و�أثناء �أيامه الأوىل من خو�ض
معركة الأمعاء اخلاوية,علماً �إن �إدارة
�سجون االحتالل كانت تبد�أ حوارها
مع قيادة الأ�رسى بعد مرور �أ�سبوعني
�أو ثالثة �أ�سابيع على االقل دون اكرتاث
ملطالب الأ�رسى� ,إال �أن هذه املعركة قد
ر�ضخت ال�سجان ل�رشوطهم وا�ستجابت
ملطالبهم وحققوا �إجنازات كبرية
رغم �أنفها ,لتنتهي املعركة ب�إنت�صار
الأ�رسى يف �أق�رص �إ�رضاب عرفه التاريخ
املعا�رص على مر الإ�رضابات يف �سجون
االحتالل...
بحمد هلل مت �إنت�صار رجالنا املغاوير
الأ�رسى الفل�سطينيني الأبطال يوم
االثنني املوافق2019/4/15م يف معركة
"الكرامة "2بعد التو�صل التفاق بني
قيادة الإ�رضاب و�إدارة �سجون االحتالل
يق�ضي بتعليق �إ�رضابهم عن الطعام
والذي ا�ستمر ثمانية �أيام,مقابل تلبية
جميع مطالبهم التي انتف�ضوا من اجلها
اال�رسى ولبوا نداء معركة الكرامة ومن
ابرزها هو وقف ت�شغيل �أجهزة الت�شوي�ش
مع وقف ن�صب �أجهزة ت�شوي�ش جديدة,
وتركيب هاتف عمومي داخل االق�سام
يتمكن خاللها اال�رسى من التوا�صل مع
�أهلهم وذويهم كباقي الأ�رسى يف �سجون
العامل ,حيث ي�ستخدمها الأ�رسى � 3أيام
�أ�سبوعيا ،وتكون مدة املكاملة ربع
�ساعة لكل �أ�سري .يبد�أ تركيبها يف �أق�سام
الأ�سريات ،و�سجن الدامون و�أق�سام
الأ�رسى الأ�شبال يف عوفر وجميدو
و�أق�سام م�شفى الرملة وتعميمها بعد
ذلك على كافة ال�سجون.
و�سي�رشف على مراقبة على هذه الهواتف
اجلهات اال�ستخباراتية "ال�شاباك "الذي

وقعة على االتفاق وكان هناك معار�ضة
من قبل وزير الأمن الداخلي اردان,
وهذا بحد ذاته �إجناز تاريخي يف تاريخ
احلركة والوطنية الأ�سرية على مدار
وجود االحتالل الإ�رسائيلي....
�إجناز تاريخ بامتياز تنتزعه احلركة
اال�سرية من براثن العدو ال�صهيوين
يف معركة الكرامة  2حيث حققت
العديد من املطالب واال�شرتاطات يف
مفاو�ضاتها ال�ساخنة والتي جرت خالل
الأيام املن�رصمة مع قيادة الإ�رضاب
و�إدارة م�صلحة ال�سجون ال�صهيونية ومن
ابرزها:
�-1إعادة جميع الأ�رسى الذين نقلوا من
�سجن النقب خالل االقتحام الأخري قبل
�أكرث من  20يوماً ،و�إنهاء عزل الأ�رسى
املعزولني يف �سجن النقب.
 -2تركيب �أجهزة هواتف عمومية
يف �أق�سام ال�سجون كاف ًة ي�ستخدمها
الأ�رسى ثالثة �أيام يف الأ�سبوع.
 -3تقدمي ت�سهيالت لزيارة ذوي �أ�رسى
غزة".
 -4وتخفي�ض مبلغ الغرامة الذي
فر�ض عليهم من � 58ألف �شيقل �إىل 30
�ألف �شيقل ،على �أن تتم �إزالة �أجهزة
الت�شوي�ش يف وقت الحق بعد تركيب
التلفونات العمومية.
ويعترب هذا االجناز التاريخي هو امتداد
لإ�رضاب  2017ال�شهري بقيادة القيادي
الفتحاوي مروان الربغوثي �أبا الق�سام
وقد اعلنت قيادة الف�صائل التي فاو�ضت
�إدارة م�صلحة ال�سجون انها �سوف تتابع
وتراقب عن كتب ما مت االتفاق عليه ويف
حال تنكرت �إدارة ال�سجون ملا مت �أبرامه
من اتفاق �سيكون للحركة اال�سري موقف
و�ستلم�سه �إدارة ال�سجون فال خيار
امامها �سوى عملية ا�ستئناف اخلطوات
الن�ضالية
احلرية كل احلرية لأ�رسانا البوا�سل -
وال�شفاء العاجل جلرحانا االوفياء-
�أتوجه بالتهنئة احلارة لأبناء �شعبنا
ب�إنت�صار ا�رسانا البوا�سل يف معركة
الكرامة 2

هيئة الأ�سرى

الربغوثي و�سعدات �أم�ضيا �أكرث من
ربع قرن داخل معتقالت االحتالل
دائرة الدرا�سات والتوثيق  /هيئة
�ش�ؤون الأ�سرى واملحررين
قال تقرير �صادر عن دائرة الدرا�سات
والتوثيق يف هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين� ،أن ع�ضو اللجنة املركزية
حلركة فتح املنا�ضل مروان الربغوثي
و�أمني عام اجلبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني املنا�ضل �أحمد �سعدات ،قد
�أم�ضيا حتى الآن �أكرث من  25عاماً
على فرتات مرتاكمة داخل معتقالت
االحتالل.
و�أ�شار التقرير� ،إىل �أن الربغوثي كان
قد اعتقل عام  ،1976وهو على مقاعد
الدرا�سة الثانوية ،وق�ضى خم�س �سنوات يف
االعتقال الأول ،لتتواىل االعتقاالت التي
زادت عن �أحد ع�رش مرة ،منها االعتقال
الإداري عام  .1985وخالل االنتفا�ضة
الأوىل� ،ألقت ال�سلطات الإ�رسائيلية
ورحلته �إىل الأردن التي
القب�ض عليه،
ّ
مكث فيها � 7سنوات ،ثم عاد ثاني ًة �إىل
ال�ضفة الغربية عام  1994مبوجب اتفاق
�أو�سلو ،ليُعاد اعتقاله مرة �أخرى بتاريخ
 14ني�سان  ،2002وقد دخل الربغوثي

العام اجلاري ( )2019عامه الـ  18داخل
�سجون االحتالل ،ويق�ضي حكماً بال�سجن
لـ  5م�ؤبدات و�أربعني عاماً.
�أما فيما يخ�ص �سعدات ،فقد بينّ التقرير،
�أنه قد تع ّر�ض لالعتقال على يد االحتالل
مرات كرث منذ العام  .1969حيث اعتقل
يف �شباط  1969ملدة � 3شهور ،واعتقل يف
ني�سان  1970ملدة � 28شهر ،واعتقل يف
�آذار عام  1973ملدة � 3شهور ،واعتقل يف
�أيار  1975ملدة  45يوم ،واعتقل يف �أيار
 1976ملدة � 4سنوات ،واعتقل يف ت�رشين
الثاين  1985ملدة عامني ون�صف ،واعتقل
يف �آب  1989ملدة � 9شهور ،واعتقل يف
اّب  1992ملدة � 13شهر� .أما االعتقال
الأخري فكان يف � 14آذار  ،2006ويدخل
�سعدات العام اجلاري ( ،)2019عامه الـ
 14يف �سجون االحتالل ،ويق�ضي حكماً
بال�سجن لـ ( )30عاماً.
يُذكر �أن كل من الربغوثي و�سعدات،
كانا قد انتخبا كع�ضوين يف املجل�س
الت�رشيعي ال�سابق� ،إىل جانب مركزهم
التنظيمي احلايل ،وكونهما �أبرز قيادات
ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية.
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ريا�ضة
الدورة الدولية «نيكوالي
ماناجري» للمالكمة

م�شاركة 6
مالكمني جزائريني
مبوعد �أوكرانيا

و�ضعوا قدما يف نهائي ك�أ�س اجلمهورية

�أبناء ميا قورايا يحلمون تكرار
�سيناريو 2008
�سجل فريق �شبيبة بجاية مفاج�أة قوية من خالل �إطاحته بوفاق �سطيف والعودة
ّ
بن�صف ت�أ�شرية الت�أهل �إىل نهائي ك�أ�س اجلمهورية �إثر الفوز الثمني الذي حققوه على
ملعب الثامن ماي بنتيجة هدفني لواحد حل�ساب لقاء ذهاب ن�صف نهائي ال�سيدة
الك�أ�س ،حيث متكنت ت�شكيلة �أبناء «ميا قورايا» من عك�س كافة التكهنات التي كانت
�أقربها ال تتوقع العودة بالفوز من عا�صمة اله�ضاب العليا� ،إال �أن �أ�شبال املدرب التون�سي
معز بوعكاز قلبوا كافة التوقعات

عي�شة ق.
وفازوا بالنتيجة والأداء خا�صة بعد
العودة القوية يف ال�شوط الثاين من
املقابلة ،حيث جنح بوعكاز يف
التفوق على نظري نبيل نغيز خا�صة
و�أنه ا�ستغل امل�ساحات ال�شاغرة
يف و�سط ميدان الوفاق والتوغل
منها من �أجل الت�سجيل على مرمى
احلار�س عبد الرحمان بولطيف
الذي تلقت �شباكه هدفني من
توقيع نياطي وبايتا�ش ،كانت كافية
الن تغمر الفرحة الالعبني والذين
عادوا الديار مبعنويات مرتفعة
ا�ستعدادا لتح�ضري ال�شطر الثاين
من املقابلة والتي تلعب مبعقلهم
«الوحدة املغاربية» بتاريخ 25
�أفريل بعدما مت ت�أجيلها من طرف
جلنة الك�أ�س وتنطلق ابتداء من
ال�ساعة اخلام�سة م�ساء.
انطلقت �أحالم �أن�صار �شبيبة بجاية
بخ�صو�ص تكرار �سيناريو العام
 2008و�إحراز لقب الك�أ�س للمرة
الثانية يف تاريخ الفريق وهي التي

�سبق لها �إحرازها مرة واحدة على
ح�ساب وداد تلم�سان بف�ضل ركالت
الرتجيح عقب نهاية املواجهة بني
الفريقني بالتعادل هدف يف كل
�شبكة ،وت�رص جماهري الفريق على
ا�ستعادة الأذهان قبل � 11سنة من
�أجل ا�ستعادة الكا�س �إىل االح�ضان
جمددا وملا ال التتويج بها جمددا
يف حال جتاوز عقب الإخت�صا�صي
يف املناف�سة والذي ميلك الرقم
القيا�سي لعدد الألقاب املتوج بها
مبجموع ثمانية �ألقاب.
بوعكاز :حققنا فوزا ثمينا
لكننا مل نت�أهل بعد
�أعرب مدرب فريق �شبيبة بجاية
عن �سعادته عقب عودتهم بفوز
ثمني من مدينة �سطيف على
ح�ساب الوفاق املحلي� ،أين �أو�ضح
ان �أ�شباله متكنوا من حتقيق نتيجة
رائعة �أكدوا من خاللها �سيطرتهم
على �أطوار اللقاء والت�أكيد بالعودة
�إىل الديار بفوز ثمني يف �سباق
الت�أهل �إىل نهائي ك�أ�س اجلمهورية،

وا�ستطرد املدرب التون�سي �أن
�أ�شباله مطالبون بالرتكيز يف لقاء
العودة على ميدانهم تفادي الدخول
يف ال�سهولة ،باعتبار �أن الفر�صة
�أمامهم حتى يربهنوا على �أحقيتهم
لفوز �سطيف وموا�صلة م�شوار
اقتطاع ت�أ�شرية لقاء النهائي ،م�ضيفا
�أنهم حققوا ن�صف الت�أ�شرية ومل
ي�ضمنوا بعد الت�أهل �إىل النهائي.
و�أو�ضح بوعكاز �أن فريقه جنح يف
العودة بالنتيجة بعدما كان مت�أخرا
يف النتيجة امام املحليني وقلب
الطاولة من خالل حتقيق الفوز� ،أين
مل يفقد الأمل يف العودة بالنتيجة
وهو ما حتقق يف نهاية املطاف،
وا�ستطرد ان ا�شباله متكنوا من
ا�ستغالل الأخطاء التي وقع فيها
املناف�س ل�صاحله من خالل
ا�ستغالل امل�ساحات ال�شاغرة التي
تركها والت�سجيل عليه ،م�ضيفا �أنهم
�ضيعوا ت�سجيل هدف ثالث يف اللقاء
�إال �أن النتيجة امل�سجلة تر�ضيه
باعتبار �أنها جاءت �أمام مناف�س
قوي وعلى �أر�ضه.

بن �شاعة مر�شح �أ�سا�سي �أمام وفاق �سطيف

نفى نائب رئي�س فريق احتاد
العا�صمة ربوح حداد الأخبار التي
مت ترويجها بخ�صو�ص �إقدام مالك
النادي علي حداد بيع �أ�سهمه يف
الفريق والتي ميلك غالبيتها،
و�أو�ضح ربوح ان كل ما يقال حول
الأمر جمرد �إ�شاعات ال �أكرث وال
�أقل ،باعتبار �أنه يف الوقت الراهن
ال توجد �أي نية ورغبة من مالك
الفريق علي حداد يف التنازل عن
�أ�سهمه وو�ضعها من �أجل البيع
�أمام الراغبني يف ذلك ،ورف�ض
ربوح حداد يف ت�رصيحات �إعالمية
مقت�ضبة الت�رصيح بتفا�صيل �أكرب
حول و�ضع الفريق وم�ستقبل عائلة
حداد على ر�أ�س النادي العا�صمي،

�أ�سن �شدد �أنه ال ميلك احلق يف
منح ت�رصيحات �أكرث يف ظل غياب
�شقيقه ومالك الفريق يف الوقت
الراهن واملخول الوحيد التخاذ
القرارات يف هذا ال�ش�أن� ،إىل جان
تواجد خلية الإعالم واالت�صال
على م�ستوى الفريق والتي تقوم
بن�رش الأخبار التي ترتبط باحتاد
العا�صمة على املواقع الر�سمية
للفريق.
ويتوا�صل الرتقب ب�شدة من طرف
ع�شاق اللونني الأحمر والأ�سود
بخ�صو�ص م�ستقبل ا�سهم رجل
الأعمال علي حداد والذي كانت
�أخبار �أ�شارت �إىل رغبته يف بيعها
وحدد قيمة  300مليار �سنتيم ثمنا

 3عدائني جزائريني يدخلون
املناف�سة
ثالثة عنا�رص وطنية تدخل �أول
�أم�س غمار مناف�سات البطولة
االفريقية لألعاب القوى املقامة
بكوت ديفوار واملخ�ص�صة
للفئة العمرية ما بني  18و20
�سنة ،وفق الربنامج الذي
�أعلنت عنه اللجنة املنظمة
للمناف�سة القارية ،و�سيكون
�أيوب طالب وعي�سى لفيلف �أول
امل�شاركني بتواجدهما �ضمن
قائمة العدائيني املعنيني
بنهائي م�سافة 1500م اخلا�صة
بفئة اقل من � 18سنة ،قبل ان
ي�شارك مواطنه حممد عبد
احلكيم كتو�ش يف �سباق 100
م اخلا�ص بفئة � 20سنة ،ووفق
الربنامج املعلن عنه من قبل
اللجنة املنظمة� ،سيكون دخول
بقية العنا�رص امل�شاركة يف
هذه البطولة و املقدر عددهم

 27عداء  14من فئة اقل من
� 18سنة و 13من فئة اقل من
� 20سنة يف الأيام املقبل ،علما
ان البعثة الريا�ضية اجلزائرية
ّ
ت�ضم �أربع فتيات.
وت�ؤطر العنا�رص اجلزائرية
امل�شاركة يف هذه املناف�سة
القارية من قبل طارق ك�ساي،
مدير املواهب ال�شابة على
م�ستوى االحتادية اجلزائر
لألعاب القوى ،التي تتوقع عودة
العدائيني اجلزائريني بح�صيلة
ترتاوح بني  6و 8ميداليات يف
جميع االخت�صا�صات ،وتعرف
هذه املحطة املناف�سة
االفريقية املتوا�صلة فعالياتها
بالعا�صمة االقت�صادية لكوت
ديفوار ابيجان من  16اىل 21
�أبريل اجلاري) م�شاركة 36
دولة .
وكاالت

ي�شارك املنتخب اجلزائري
للمالكمة رجال يف الدورة
الدولية «نيكوالي ماناجري»
املقررة من � 16إىل  20افريل
مبدينة كري�سون الأوكرانية،
ح�سبما علم من املدير الفني
الوطني مراد مزيان ،وبقيادة
املدربني الوطنيني �أحمد
دين و�سليمان بلوني�س ،دخل
الفريق الوطني املكون من �ستة
مالكمني �أول �أم�س هذه الدورة
الدولية ا�ستعدادا للبطولة الت�شكيلة توجه الرتكيز نحو قمة احتاد
العاملية والألعاب االفريقية،
العا�صمة
ويتعلق الأمر بكل من حممد
فلي�سي  52كغ ،ر�ضا بن بعزيز
 64كغ ،كرامو �شم�س الدين
 69كغ ،منو�شي يون�س  75كغ،
عبد احلفيظ بن �شبلة  91كغ
و�شعيب بولودينات �أكرث من
 91كغ ،و�سيعقب هذا املوعد
ترب�ص حت�ضريي م�شرتك
رفقة املنتخب الأوكراين ابتداء
من تاريخ � 22أفريل مبدينة
كاركيف.
يذكر �أن م�شاركة املنتخب
الوطني يف هذه املناف�سة ت�أتي
بف�ضل اتفاقية التعاون املربمة
بني اللجنتني االوملبيتني
اجلزائرية والأوكرانية ،من
جهته ي�شارك املنتخب الوطني �أ�ضحى فريق وفاق �سطيف حتت التي قام بها الالعبون و�سمحت
الن�سوي كربيات يف الدورة طائل التهديد ب�إنهاء املو�سم لالعبي املناف�س ا�ستغاللها
الدولية ببولونيا  28افريل �إىل �صفر اليدين ودون التتويج ب�أي والت�سجيل على �إثرها ثنائية يف
 5ماي ا�ستعدادا للمناف�سات لقب بعدما رهن حظوظه يف �شباك احلار�س بولطيف.
التتويج بلقب ك�أ�س اجلمهورية ،يف املقابل ،يتم�سك حمبو
القارية والدولية املقبلة.
عقب الهزمية القا�سية التي «الن�رس الأ�سود» بالأمل يف
تلقاها �أول �أم�س على ملعبه �أمام القدرة على قلب الطاولة على
ال�ضيف �شبيبة بجاية بهدفني النادي البجاوي خالل مقابلة
لواحد والتي تهدده بالإق�صاء العودة املقررة بني الفريقني يف
والف�شل يف تن�شيط املباراة � 25أفريل املقبل ،حيث ي�ؤمنون
النهائية التي تبقى الأمل الوحيد بقدرتهم على جتاوز ال�شبيبة
لإدارة الرئي�س ح�سان حمار والعودة بت�أ�شرية مباراة النهائي
الأحد املقبل على
من اجل �إنقاذ املو�سم اجلاري من بجاية ،رغم �صعوبة املهمة.
ملعب الثامن ماي
�ضمن اجلولة  26من بعد خ�سارة فر�صة �إحراز لقب وطوى رفقاء الالعب منديل
البطولة الوطنية ،البطولة الوطنية ،واخلروج باكرا �صفحة لقاء الك�أ�س �أين يركزون
يح�رض من مناف�ستي رابطة �أبطال على مباراة القمة التي تنتظرهم
حيث
املدرب امل�ؤقت �إفريقيا والبطولة العربية للأندية� ،أمام احتاد العا�صمة الأحد
ملني كبري الالعبني ومل يتمكن املدرب نبيل مغيز يف املقبل �ضمن اجلولة  26من
للموعد ،وينتظر احلفاظ على التقدم يف النتيجة البطولة الوطنية والتي يعولون
ان يعتمد على الالعب والتي كانت للوفاق بهدف من خاللها على تدارك خ�سارة
ال�شاب بن �شاعة من ت�سجيل املهاجم �أكرم جحنيط �أول �أم�س وحتقيق الزاد كامال
�أجل الدخول �أ�سا�سيا يف اللقاء عقب ت�ضييع زميله احلبيب ملوا�صلة ال�رصاع على �إحدى
بعد غياب طويل عن املناف�سة بوقلمونة ركلة جزاء ا�صطدمت املراكز الثالث يف جدول الرتتيب
ب�سبب الإ�صابة ،حيث �سيكون بالعمود� ،أين مل تكن التغيريات و�إنقاذ املو�سم مب�شاركة قارية
ر�أ�س احلربة يف �أول مبارياته بعد بالدقائق الأخرية من املباراة املو�سم املقبل على الأقل.
العودة �إىل امليادين.
عي�شة ق.
يف حملها� ،إىل جانب اخلطاء
عي�شة ق.

ربوح حداد ينفي بيع �أ�سهم احتاد العا�صمة
لها ،حيث بقيت
الإدارية
الأمور
جممدة على م�ستوى
الفريق ب�سبب غياب
علي حداد التي مت
�إلقاء القب�ض عليه من
طرف رجال الأمن
ويتواجد يف �سجن
احلرا�ش ح�سب الأخبار
الواردة بعد �إم�ساكه عرب
احلدود اجلزائرية التون�سية يف
مركز ام الطبول حامال مبلغا من
الأموال دون الت�رصيح به.
�إىل جانب ذلك ،توا�صل ت�شكيلة
«�سو�سطارة» التح�ضري ملباراتها
الهامة �أمام وفاق �سطيف املقررة

بطولة افريقيا لألعاب القوى لأقل
من � 18سنة

وفاق �سطيف يرهن احلظوظ
يف الت�أهل لنهائي الك�أ�س
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ريا�ضة
�أكد رغبته يف حتد �أكرب بعد تتويجه بلقبني لرديف
الدوري القطري

بوقرة� :أملك ات�صاال مع الطاقم الفني
و�س�أتواجد بن�سبة كبرية مع اخل�ضر

الكاف توا�صل الكيل مبكيالني وتق�صي عبيد �شارف

ا�ستدعاء غربال �ضمن قائمة
حكام ك�أ�س �إفريقيا للأمم
تتواجد اجلزائر يف مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا للأمم حا�ضرة من خالل التحكيم� ،أين اختار االحتاد الإفريقي
لكرة القدم احلكم الدويل م�صطفى غربال �ضمن قائمة ت�ضم  27حكما رئي�سيا معنيا ب�إدارة مباريات
املناف�سة القارية املقررة يف م�صر خالل الفرتة املمتدة من  21جوان �إىل  19جويلية املقبل ،ويف هذا ال�صدد
ف�إن غربال �سوف يكون ممثل التحكيم اجلزائري يف ك�أ�س �إفريقيا مرفوقا مبواطنيه عبد احلق �إيت�شعلي
ومقران جوراري اللذان �سيكونان حكمني م�ساعدين

عي�شة ق.
�أين وقع اختيار الكاف على احلكم
غربال من �أجل متثيل التحكيم
اجلزائري يف العر�س الكروي
القاري والذي وقع اختيارها
على حكم واحد بعدما �سبقه يف
الطبعات الأخرية كل من مواطنيه
جمال حيمودي ،حممد بنوزة
ومهدي عبيد �شارف ،وي�شارك
عدد كبري من احلكام العرب
يف �إدارة مباريات ك�أ�س �إفريقيا
حكاما لل�ساحة ،حيث بلغ عددهم
ع�رشة حكام يف املجموع� ،أين
يتواجد حكم واحد من اجلزائر
ويتعلق الأمر بغربال مثلما �سلف
�أن ذكرناه� ،إىل جانب حكمني من

املغرب وهما ر�ضوان جيد ونور
الدين اجلعفري ،وثالثة حكام من
تون�س ويتعلق الأمر بكل من يو�سف
ال�رسايري ،ال�صادق ال�ساملي
وهيثم قرياط ،ومن م�رص كل من
جهاد غري�شة ،حممود البنا و�أمني
عمر وحممد ح�سني من ال�سودان،
بينما وقع االختيار على جمموع
 10حكام م�ساعدين عرب.
و�أكدت الهيئة الكروية القارية من
خالل اختياراتها حلكام ال�ساحة
املعنيني بغدارة مباريات ك�أ�س
�إفريقيا موا�صلة العقوبة للحكم
الدويل اجلزائري مهدي عبيد
�شارف والتي كانت جعلته يقف
�أمام جلنة االن�ضباط بخ�صو�ص
الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها

خالل مباراة ن�صف نهائي رابطة
�أبطال �إفريقيا التي جرت العام
الفارط وجمعت فريقي الأهلي
امل�رصي والرتجي التون�سي يف
م�رص �أين احت�سب وقتها ركلتي
جزاء غري �صحيحتني لفائدة
النادي امل�رصي رغم احتكامه
�إىل تقنية الفيديو ،ورغم تربئته
من تهمة تلقي ر�شوة وتعمد القيام
بالأخطاء �إال �أن جلنة التحكيم
لالحتاد الإفريقي قامت با�ستبعاد
عبيد �شارف عن �إدارة املباريات
القارية الكربى يف مناف�سات
الأندية هذا املو�سم و�أكدت
ا�ستبعاده من خياراتها من خالل
عدم تواجد ا�سمه �ضمن قائمة
احلكام املعنيني ب�إدارة مواجهات

الكان.
ورغم �أن حكام �أفارقة وقعوا يف
�أخطاء حتكيمية م�شابهة للحكم
اجلزائري عبيد �شارف �إال �أن هيئة
امللغا�شي �أحمد �أحمد تغا�ضت
عنهم واختارتهم �ضمن قائمة
الكان املقبلة ويتعلق الأمر بكل
من الغامبي بكاري غا�ساما �ضمن
�أحداث مباراة الأهلي امل�رصي
و�صان داونز اجلنوب �إفريقي،
الأنغويل هيلدر مارتينيز الذي
�أدار مواجهة الزمالك امل�رصي
وح�سنية �أغادير املغربي والزامبي
جياين �سيكازوي الذي م ّر �أمام
جلنة االن�ضباط عقب �أخطائه
يف مقابلة الرتجي التون�سي و�أول
�أغ�سط�س الأنغويل.

�أكد �أن حمرز و�صالح �سيكونان جنمي «الكان»

�شدد الالعب الدويل اجلزائري
ّ
ال�سابق جميد بوقرة �صحة
الأخبار التي مت تداولها بخ�صو�ص
ان�ضمامه �إىل العار�ضة الفنية
الوطنية ومرافقة الناخب الوطني
خالل مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا للأمم
املقررة ال�صائفة املقبلة يف
م�رص ،ويف هذا ال�صدد قال بوقرة
يف ت�رصيحات جلريدة «الراية»
القطرية ام�س ك�شف بوقرة �أنه
يتواجد يف ات�صاالت مع الطاقم
الفني الوطني بخ�صو�ص امكانية
ان�ضمامه �إىل عائلة املنتخب
الوطني لكنه �أ�شار يف املقابل �أن
الأمر لي�س ر�سميا بعد ومل يتم
بعد تر�سيمه �ضمن الطاقم الفني

اولطني ،لكنه �أو�ضح �أن هناك
امكانية كبرية ليكون �ضمن الطاقما
لفني املعني بقيادة اخل�رض يف
العر�س الكروي القاري.
ويف �سياق منف�صل ،اكد مدرب
نادي الدحيل للرديف �أنه �أ�ضحى
ميلك الرغبة يف القيام بتحديات
جديدة بعدما قاد النادي �إىل
حتقيق لقب الرديف يف مو�سمني
على التوايل ،ولهذا الغر�ض قال
�أنه يرغب يف تدريب فريق من
الدرجة الأوىل �أو الثانية من
�أجل حت�سني �إمكانياته التدريبية
وخو�ض حتد عال.

ع.ق.

مهدد بالرحيل عن �شالكه 04ب�سبب م�شاكله غري
االن�ضباطية

بن طالب يتو ّرط يف ت�شابك
بالأيدي مع �سانيه

تو ّرط الالعب الدويل اجلزائري
نبيل بن طالب يف ق�ضية ان�ضباطية
جديدة داخل �أ�سوار ناديه
�شالكه 04الأملاين� ،أين ك�شفت
�أم�س و�سائل الإعالم الأملانية �أن
بن طالب دخل يف ا�شتباك بالأيدي
مع زميله يف النادي �ساليف �ساين،
وهي احلادثة التي وقعت خالل
خو�ض �أطوار احل�صة التدريبية
التي جرت اول �أم�س ،وح�سب
نف�س امل�صدر ف؟عن �سوء تفاهم
وقع بني الثنائي �أدى �إىل الوقوع يف
الت�شابك بينهما وهو الذي دفع
املدرب امل�ساعد مايك بو�سكينز
�إىل التدخل من �أجل ف�ضه وتهدئة
الأمور بني الالعبني االثنني،
وجاءت هذه احلادثة على وقع
الو�ضع ال�صعب الذي يعي�شه فريق

�شالكه 04يف الدوري الأملاين وهو
الذي ابتعد عن لعب الأدوار الأوىل
مثلما حدث املو�سم الفارط �أين
�أنهى املو�سم مت�أهال مل�شاركة
�أوروبية قبل �أن ت�شهد نتائجه
تراجعا رهيبا هذا املو�سم,
من جهة �أخرى ،ي�ضع متو�سط
ميدان اخل�رض نف�سه يف ورطة
باعتبار �أن ملفاته غري االن�ضباطية
تتزايد وهو الذي �أ�صبح عر�ضة
�أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل
الرحيل عن �صفوف الفريق بنهاية
املو�سم احلايل خا�صة و�أنه عاد
حديثا �إىل التدرب مع زمالئه يف
الفريق الأول بعدما كان عوقب من
طرف مدربه ومت �إنزاله �إىل نادي
الرديف بغيابه عن مباراة للفريق
يف «البوند�سليغا» .عي�شة ق.

االحتادية اجلزائرية للريا�ضات امليكانيكية

ماجر :اجلزائر مر�شحة للتتويج باللقب القاري ا�ستياء من حتويل رايل اجلزائر
نحو متعامل خا�ص و�أجنبي
عاد الناخب الوطني ال�سابق
للحديث عن حظوظ املنتخبات
الإفريقية يف التناف�س على
التتويج بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم
املقررة �شهر جوان املقبل
يف م�رص ،ويف هذا ال�صدد تنب�أ
ماجر بح�ضور بطولة قارية قوية
بح�ضور  24منتخبا ت�شارك يف
املناف�سة لأول مرة يف تاريخها
بعد رفع عدد املنتخبات الذي
كان  16يف الطبعات ال�سابقة،
و�أ�شار �أن منتخب م�رص �سيكون
مر�شحا للتتويج باللقب القاري
وهو الذي يلعب على الأر�ض
وي�ستفيد من عامل اجلمهور
لفائدته ،حيث �سيكون املر�شح
الأبرز لإحراز اللقب القاري،
و�أ�ضاف ان منتخبات �أخرى
�سوف تكون مر�شحة بدورها
للتناف�س حول اللقب القاري بقوة
على غرار اجلزائر ،ال�سنغال،
تون�س ،الكامريون ونيجرييا،

�أين �سيكون كل منتخب منها
�أمام فر�صة ثمينة لإحراز اللقب
ح�سبه.
ّ
ور�شح الالعب ال�سابق لبورتو
الربتغايل وفال�سنيا اال�سباين
الثنائي اجلزائري ريا�ض حمرز
وامل�رصي حممد �صالح �إىل
التحول لنجمي املناف�سة القارية

املقبلة ،حيث قال يف ت�رصيحات
مع قناة الأهلي امل�رصي �أن
الثنائي حمرز و�صالح ين�شطان يف
�صفوف احد �أكرب �أندية الدوري
االجنليزي ويتعلق الأمر بكل
من مان�ش�سرت �سيتي وليفربول
وبالتايل ف�إن الأعني �سوف
تكون عليهما خالل �أطوار ك�أ�س

�إفريقيا ،خا�صة و�أنهما و�صفهما
ب�أح�سن �سفريين للكرة العربية
يف البطوالت الأوروبية الكربى،
م�ضيفا �أن �صالح يقدم م�ستويات
كبرية مع ت�شكيلة «الريدز»
خا�صة عقب الفوز امل�سجل على
ح�ساب بورتو الربتغايل يف مباراة
الذهاب ،بينما ميلك حمرز
�إمكانيات كبرية ولديه الأهمية يف
ناديه رغم انه ال يلعب �أ�سا�سيا يف
الت�شكيلة.
ويف �سياق منف�صل� ،أو�ضح خريج
مدر�سة نادي ن�رص ح�سني داي
ان مناف�سة رابطة �أبطال �أوروبا
كانت ا�صعب خالل الفرتة
التي مار�س فيها الكرة �أعوام
الثمانينيات خا�صة و�أن قوانني
االحتاد الأوروبي كانت ال ت�سمح
بتقييد �أكرث من العبني اثنني يف
فريق �أوروبي عك�س ما هو عليه
الأمر خالل الأعوام الأخرية.

عي�شة ق.

�أبدى رئي�س االحتادية اجلزائرية
للريا�ضات امليكانيكية كرمي بن
حمي�ش ا�ستياءه من قيام م�س�ؤويل
املكتب الفدرايل ال�سابق حتويل
ممويل رايل اجلزائر الدويل حتدي
ال�صحراء نحو متعامل خا�ص و�أجنبي
وهذا من اجل خدمة م�صاحلهم
ال�شخ�صية» ،و�أو�ضح بن حمي�ش يف
ت�رصيحات �إعالمية قائال« :نحن
متح�رسون لقيام م�س�ؤويل املكتب
الفدرايل ال�سابق بتحويل املمولني
التقليديني لرايل اجلزائر الدويل
حتدي ال�صحراء نحو متعامل
خا�ص و �أجنبي وهذا من اجل
خدمة م�صاحلهم ال�شخ�صية» ،و
�أ�ضاف« :نحن م�ستا�ؤون اي�ضا من
الرئي�س بالنيابة ال�سابق �أمري بن
عمر من ا�ستغالل ال�سلطة -كرئي�س
احتادية انتهت عهدته -للم�شاركة يف
اجتماعات الهيئات الدولية» ،م�شريا
ان م�س�ؤويل املكتب الفدرايل ال�سابق

يريدون �إيهام الر�أي العام على �أنهم
املنظمون احلقيقيون لرايل اجلزائر
الدويل
من جهته ،نا�شد النائب الأول للهيئة
الفدرالية فتحي بن عي�سى ،وزارة
ال�شباب والريا�ضة للتدخل العاجل
وفتح حتقيق يف الديون التي تركها
م�س�ؤولو املكتب الفدرايل ال�سابق
و ارغام ه�ؤالء على �إرجاع العتاد
املنهوب» ،و�أ�ضاف« :هناك العديد
من ال�رشكاء ال�سابقني الذين تعاملوا
مع املكتب الفدرايل ال�سابق وهم يف
انتظار منحهم م�ستحقاتهم املالية،
ن�سعى من جهتنا حاليا وب�إمكانياتنا
اخلا�صة حلل هذا امل�شكل معهم،
وزارة ال�شباب والريا�ضة حلد الآن
مل حتا�سب امل�س�ؤولني املذكورين
�آنفا ومل تفتح حتقيقا يف تلك الديون
واحل�صيلة املالية ال�سابقة ل2018
التي عرفت الكثري من التجاوزات
واالختالالت املالية».

وكاالت
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ريا�ضة دولية

رابطة �أبطال �أوروبا

بر�شلونة ي�صعد لن�صف النهائي و�أجاك�س ينهي مغامرة الدون
و�صل بر�شلونة الإ�سباين �إىل ن�صف
نهائي دوري �أبطال �أوروبا بعد تخطي
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي 0-3
�إياب ربع النهائي على �أر�ضية ملعب
كامب نو ،و�سجل لرب�شلونة جنمه
الفذ ليونيل مي�سي ثنائية والربازيلي
كوتينيو علماً �أن الفريق الكاتالوين فاز
ذهاباً بهدف وحيد يف �أولد ترافورد،
و�سيقابل بر�شلونة يف ن�صف نهائي
�ضد الفائز جمموع مباراتي ليفربول
وبورتو ،و�سجل مي�سي  24هدفاً �ضد
الأندية الإجنليزية يف دوري الأبطال
الذي بلغ بر�شلونة ن�صف النهائي فيه
للمرة الأوىل منذ � 3سنوات.
وعلى الرغم من البداية اجليدة
للغاية من مان�ش�سرت يونايتد وتهديده
احلقيقي للمرمى ،لكن ذلك مل ي�ستمر �أكرث من  10دقائق لي�ستلم بر�شلونة بف�ضل جنمه الفذ مي�سي زمام الأمور ،وبدوره �أنهى مي�سي
�صيامه عن التهديف يف  11مباراة متتالية يف ربع النهائي على ال�صعيد القاري وحتديدا منذ  ،2013بت�سجيله هدفني �سمحا له بت�صدر
ترتيب الهدافني بر�صيد � 10أهداف� ،أهداف ليو  24جاءت يف  32مباراة �أمام الأندية الإجنليزية يف دوري الأبطال ،و�إىل � 110أهداف
يف  132مباراة على ال�صعيد القاري ،و�أجرى مدرب بر�شلونة �إرن�ستو فالفريدي تبدي ً
ال واحداً على ت�شكيلة الذهاب ،فدفع باجلناح
ً
�سريجي روبرتو بدالً من الربتغايل نيل�سون �سيميدو املهدد بالإيقاف ،ثم عاد وزج ب�سيميدو بدال نت �سريجي يف ال�شوط الثاين.
يف املقابل� ،أنهى �أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي حلم م�ضيفه جوفنتو�س الإيطايل يف التتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا بعدما غلبه
مفجراً مفاج�آة جديدة ،ومل ي�ستفد يوفنتو�س من نتيجته املقبولة ذهاباً  1-1ووقع �ضحية
 1-2الثالثاء يف �إياب ربع نهائي امل�سابقة ّ
تفاهم �شبان �أجاك�س والغيابات امل�ؤثرة لنجومه عن مباراة العودة ،وافتتح الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي تعاقد معه جوفنتو�س
طمعاً بالتتويج بالأبطال ،على �أول �أهداف املباراة من �رضبة ر�أ�س ،لكن رد �أجاك�س جاء بف�ضل فان دي بيك الذي ك�رس م�صيدة
وحت�سن �أداء �أجاك�س ب�شكل ملفت يف ال�شوط الثاين و�أهدر �أكرث من فر�صة للتقدم و�سط غياب �أيّ رد من
الت�سلل و�أدرك التعادل،
ّ
يوفنتو�س ،فكان له ما �أرد ب�رضبة ر�أ�س من مدافعه الواعد دي ليخت ،ومل يتمكن يوفنتو�س من ال�ضغط على �ضيفه فيما تبقى من
وقت ،بل افتقدت حماوالته اخلجولة للرتكيز بالرتافق مع ا�ست�سالم رونالدو للرقابة الدفاعية.

بريلو ينتقد ارتباك جوفنتو�س �أمام �أجاك�س
انتقد �أندريا بريلو قائد جوفنتو�س
ال�سابق �أداء اليويف يف مباراته �أمام
�أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي ،التي
انتهت بفوز الأخري  1-2يف �إياب
الدور ربع النهائي من دوري �أبطال
�أوروبا ،وت�أهل �أجاك�س لن�صف
النهائي بعد فوزه  2-3يف جمموع
املباراتني ،فيما ودع البيانكونريي
امل�سابقة ،وقال بريلو يف ت�رصيحات

ل�شبكة «�سكاي �سبورت �إيطاليا»
عقب املباراة« :جوفنتو�س قدم �أدا ًء
جي ًدا يف ال�شوط الأول ،عندما لعبوا
ب�ضغط عالٍ ،و�أجربوا �أجاك�س على
لعب الكرات الطويلة» ،و�أ�ضاف:
«بعد هدف التعادل ،ر�أيت يوفنتو�س
اً
خجول ج ًدا ،وتخلى عن جماعيته،
و�أخفق يف ت�شكيل �أي خطورة،
خا�صة الالعبني �أ�صحاب ال�شخ�صية

مثل بيانيت�ش وبريناردي�سكي ،اللذين
بدا عليهما التعب� ،أجاك�س خطف
مقعد ن�صف النهائي ،وت�أهل عن
جدارة وا�ستحقاق» .وينتظر �أياك�س
يف ن�صف النهائي الفائز من مباراة
�أم�س بني مان�ش�سرت �سيتي وتوتنهام
الإجنليزيني ،وكان �سبريز قد تفوق
يف مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة
.0-1

فالفريدي� :أجهل �سر احتفال كوتينيو

دته باالنت�صار  0-3على مان�ش�سرت
دي املدير الفني لرب�شلونة عن �سعا
�أعرب �إرن�ستو فالفري
فالفريدي خالل ت�رصيحات نقلتها
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،وقال
يونايتد ،يف �إياب
�صعوبات يف البداية ،ولكن بعد ذلك
«قدمنا مباراة رائعة رغم �أننا واجهنا
�صحيفة ماركا
انت الأمور �صعبة ،ولكننا �سيطرنا بعد
أوراقنا» ،و�أ�ضاف «يف �أول  5دقائق ك
قمنا برتتيب �
وحا» ،وب�س�ؤاله
رجا� ،أ�صبح كل �شيء �أكرث و�ض ً
حتى النهاية ،ومبجرد �أن وجدنا خم
ً
ذلك
يات دائما ،ولي�س يف �أوقات محُ ددة،
ً
جاب «هو يظهر يف مثل هذه املبار
عن مي�سي� ،أ
فريق» ،وتابع «احتفال كوتينيو بهز
لت�سجيل ويتحمل العبء الهجومي لل
وميتلك ميزة ا
ا�ستمتعت بالهدف ،والذي �أثبت
هده وال �أعرف ما يق�صده ،ولكني
أ�شا
ال�شباك ،مل �
الالعب الربازيلي الهدوء يف احتفاله
صيل ال�صغرية �أمام اخل�صم» ،والتزم
ا�ستغاللنا للتفا�
الكامب نو ،يف ر�سالة فحواها �أنه ال
عيه يف �أذنيه وهو ينظر �إىل مدرجات
بالهدف ،وا�ض ًعا �إ�صب
ري.
جلا
ا
�سم
ملو
عات اال�ستغناء عن خدماته بنهاية ا
وهناك عبء �إعالمي وكلنا ُمعر�ضون
�شائ
يلتفت لالنتقادات �أو
فوز بكل �شيء و�أن نلعب ب�شكل جيد،
فريق يطالب بالكثري ،يجب علينا ال
كن ،نحن جمي ًعا ب�رش ويجب علينا �أن
وتابع« :نحن يف
للأهداف ب�شكل دائم �أمر غري مم
ي�س �سهلاً » ،و�أردف« :ت�سجيل كوتينيو
بقوله «هذه م�سابقة دوري الأبطال،
للنقد ،وهو �أمر ل
عن اخل�صم املقبل يف ن�صف النهائي
الذي نحن فيه» ،واختتم باحلديث
هل ،لكننا �سرنى غدًا ماذا �سيحدث».
نتعاي�ش مع العامل
ملف�ضل للت�أ
�أي �شيء ،وليفربول هو ا ُ
لأوىل بني ليفربول وبورتو ال ت�ضمن
نتيجة املباراة ا

�أرقام �سلبية تالحق
رونالدو وجوفنتو�س

جنح �أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي يف �إق�صاء
جوفنتو�س الإيطايل ،من مناف�سات الدور ربع
النهائي لدوري �أبطال �أوروبا عقب الفوز عليه
بنتيجة  2-3يف جمموع املباراتني ،وتعادل �أجاك�س
�أمام جوفنتو�س ذها ًبا بنتيجة  1-1هولندا ،ليعود �أجاك�س ويحقق فوزًا م�ستح ًقا و�سط تورينو
بنتيجة  ،1-2وذكرت �شبكة «�سكواكا» �أن �أجاك�س هو �أول فريق ينجح يف �إق�صاء كري�ستيانو
رونالدو هداف جوفنتو�س من الدور ربع النهائي للبطولة القارية.
ومتكن «الدون» من عبور الدور ربع النهائي منذ مو�سم  2007-2006با�ستثناء مو�سم -2009
 ،2010حني خرج من الدور ثمن النهائي ،قبل �أن ينجح �أجاك�س يف منع رونالدو من امل�شاركة
بالدور املقبل ،و�أ�ضافت ال�شبكة �أن جوفنتو�س �أُق�صي من فريق من خارج الدوريات اخلم�س
الكربى للمرة الأوىل منذ مو�سم  ،1982-1981عندما خرج �أمام �أندرخلت البلجيكي ،ومتكن
�أجاك�س من العبور لن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا لأول مرة منذ مو�سم .1997-1996

دي يونغ يحلم بنهائي �أمام
بر�شلونة

قال فرانكي دي يونغ العب �أجاك�س الهولندي
احلايل وبر�شلونة امل�ستقبلي �إ ّنه �سيكون �سعيداً
�إذا التقى فريقه مبناف�سه بر�شلونة يف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا ،و�أكرث �سعادة �إذا ح�صد اللقب ،وقلب
�أجاك�س التوقعات جمدداً وانت�رص على م�ضيفه جوفنتو�س الإيطايل  1-2يف �إياب ربع نهائي
فجر �أكرب مفاج�آت
دوري �أبطال �أوروبا ليت�أهل �إىل ن�صف نهائي البطولة ،وكان �أجاك�س قد ّ
دوري �أبطال �أوروبا ب�إق�صاء حامل اللقب ريال مدريد الإ�سباين من الدور الفائت ،وقال دي
يونغ« :نحن �سعداء بالو�صول �إىل ن�صف النهائي ون�ستحق الت�أهل ب�سبب ما قدمناه يف ال�شوط
الثاين».
وعن مقارنة �صعوبة مواجهة جوفنتو�س ب�سابقتها �أمام ريال مدريد« :يف احلقيقة مباراة ريال
مدريد واجهنا �صعوبات �أكرث� ،أيجك�س لديه جودة عالية» ،وعن م�شوار �أجاك�س يف البطولة
قال دي يونغّ :
«كل �شيء ممكن ،نريد الفوز باللقب لكننا �سنلعب �أمام فرق قوية ،اللعب �أمام
بر�شلونة يف النهائي �سيكون �أمراً جمي ً
ال والفوز باللقب �سيكون �أكرث جماالً».

امللكي ي�ستعد لأكرب �صفقة يف التاريخ

ك�شف تقرير �صحفي فرن�سي �أم�س بع�ض التفا�صيل
اجلديدة حول خطط ريال مدريد ،لتدعيم �صفوفه
يف املريكاتو ال�صيفي املقبل ،فقد ذكر موقع
«� »le10sportأن النادي امللكي يعتزم عقد �صفقتني
من العيار الثقيل ،حيث تتمثل الأوىل يف �ضم �إيدين
هازارد جنم ت�شيل�سي مقابل  100مليون يورو� ،أما
الثانية خ�ص�ص لها املريينغي �ضعف قيمة الأوىل على
الأقل ،ولكن دون حتديد جنم بعينه ،و�أ�ضاف املوقع
�أن قائمة �أهداف ال�صفقة الثانية ت�ضم العديد من
الالعبني ،يت�صدرهم نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان ،زميله كيليان مبابي ،بالإ�ضافة
�إىل هاري كني مهاجم توتنهام هوت�سبري.
و�أفاد « »le10sportب�أن ريال مدريد م�ستعد لإي�صال قيمة ال�صفقة الثانية �إىل  300مليون يورو،
خا�ص ًة �إذا كان الالعب امل�ستهدف هو نيمار �أو مبابي ،يُذكر �أن �أغلى �صفقة يف تاريخ اللعبة
هي التي انتقل بها نيمار من بر�شلونة �إىل �سان جريمان مقابل  222مليون يورو.

دورمتوند يتفق على �صفقة تهدد حكيمي

يبحث بورو�سيا دورمتوند عن تعزيز �صفوف الفريق بظهري �أي�رس ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،وهو ما يهدد م�ستقبل املغربي �أ�رشف حكيمي ا ُ
ملعار من ريال مدريد،
وقالت �صحيفة «�سبورت بيلد» الأملانية �أم�س �إ َّن دورمتوند اتفق ب�شكل مبدئي مع هوفنهامي
على �ضم ظهريه نيكو �شولز ،و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �سهولة ح�صول الدويل الأملاين على مكانة
�أ�سا�سية يف ت�شكيلة املدرب ال�سوي�رسي لو�سيان فافر؛ لعدم تعويل الأخري على الثنائي مار�سيل
�شميلزر وجريميي توجلان ،املعار �إىل �سيلتك الأ�سكتلندي ،ومن املتوقع �أن يتعاقد دورمتوند
مع �صاحب  26عا ًما بدفع قيمة ال�رشط اجلزائي يف عقده مع هوفنهامي ،الذي يرتاوح بني 25
�إىل  30مليون يورو �إذ ينتهي عام .2021
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املرتجم املغربي حل�سن الكريي جلريدة الو�سط

ال توجد و�صفة جاهزة يف عملية الرتجمة
كاتب ومرتجم مغربي �شاب من مواليد مدينة �آ�سفي �سنة  .1984يجمع بني التكوينني الإ�سباين والعربي � ،أما جماالت اهتماماته البحثية فهي
الرتجمة ،ديداكتيك اللغات  -الرتبية  -النقد الأدبي.
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن
يو�سف
�س�ؤال تقليدي كيف كانت
بدايات حل�سن الكريي؟
وما هي الت�أثريات التي
جعلته يدخل عامل الكتابة
والإبداع..؟
تطلب مني احلديث عن
البدايات وك�أنني يف النهايات،
يف واقع الأمر� ،أرى �أنني ال زلت
يف بداية الطريق ومهما بلغت
ف�إنني �س�أبقى دائما منفتحا
على التعديل والتغيري والتطوير
والتعلم من جتارب الآخرين
ق�صد �إغناء و�إثراء جتربتي
ال�شخ�صية  ،ميكن �أن �أقول لك
يف هذا امل�ضمار �أنني بد�أت
�أحت�س�س الطريق �إىل الكتابة
والرتجمة منذ كنت طالبا بكلية
الآداب (جامعة حممد اخلام�س
 الرباط) �سنة � 2002أما عنالت�أثريات التي حفزتني على
ولوج عامل الكتابة والإبداع فهي
اجلو الطالبي املتميز الذي
كنت �أتنف�س فيه وت�شجيع عدد
من الأ�ساتذة البارزين الذين
ح�صل يل ال�رشف ب�أن تتلمذت
على �أيديهم من قبيل ال�سي
�سعيد علو�ش وال�سي جنيب
العويف وغريهم كثري  ،هذا دون
�أن نن�سى تكويني املزدوج الذي
جعلني �أنفتح مبكرا على عوامل
�إبداعية �شائقة رائقة يف الأدب
الإ�سباين والإ�سبانو �أمريكي.
�صدر لك جمموعة
ق�ص�صية مو�سومة بعنوان:
«حكايات درب اللبانة»
وهي جمموعة ق�ص�صية
�أرجنتينية ترجمتها من
الإ�سبانية �إىل العربية،
حدثنا عن هذا املنجز
و�شخ�صياته واقعية �أم من
ن�سج اخليال ،مو�ضوعاته،
الفنية
مرتكزاته
واجلمالية؟
بالفعل ،يتعلق الأمر مبجموعة
ق�ص�صية متو�سطة احلجم �إذ
يبلغ عدد �صفحاتها � 63صفحة
و هي �صادرة يف الأ�صل الإ�سباين
ببوليفيا �سنة � 2014أما �صاحبها
فهو القا�ص الأرجنتيني
يولي�سي�س با�ستور باريرو،
�إن الق�ص�ص امل�شكلة لهذه
املجموعة الق�ص�صية ال�صغرية
تدور كلها يف الف�ضاء اخلارجي
وبال�ضبط على م�شارف درب
اللبانة  ،و من هنا �سبب عنونتها
ﺑ « :حكايات درب اللبانة « �إنها
ق�ص�ص خيال علمي بهم �إن�ساين
ال تخطئه العني ،و قد ارت�أيت
�أن �أترجمها من اللغة الإ�سبانية
�إىل اللغة العربية بعد موافقة
�صاحبها من �أجل �أن �أطلع
القارئ العربي على جتارب
�إبداعية ق�ص�صية �شابة مغايرة
لها باع طويل يف �صنعة الق�صة ،
جدير بالذكر �أن املوا�ضيع التي
تعاجلها هذه املجموعة كلها
موا�ضيع ناجتة عن تغول النظام
الر�أ�سمايل وج�شع الإمربيالية
؛ �إذ يكفي �أن �أ�شري �إىل بع�ض

تلك املوا�ضيع من قبيل :
فريو�س الت�ضخم ؛ العن�رصية
 ،الديكتاتورية  ،غزو الف�ضاء
وغريها كذلك هي ق�ص�ص
تنحو منحى حداثيا بالنظر
�إىل توظيف �صاحبها لعدد من
تقنيات الكتابة اجلديدة من
قبيل  :احللم  ،اال�ستباق  ،تعومي
احلكاية على �سبيل املثال ال
احل�رص.
للمجموعة
ترجمتك
الق�ص�صية «حكايات درب
اللبانة» كيف كانت الر�ؤية
النقدية لها وهل هناك
�أقالم بارزة تناولتها بعمق
وحيادية وملن كانت ؟
ما �أعرفه حلد الآن هو �أن
هذه املجموعة الق�ص�صية مل
ت�صل بعد �إىل املغرب رغم
و�صولها �إىل دول عربية �أخرى
� ،شخ�صيا مل �أتو�صل بالن�سخ
املخ�ص�صة يل من طرف دار
الن�رش اجلزائرية (الأمراء) �إال
م�ؤخرا � ،أرجو �أن حتظى قريبا
مبا ت�ستحقه من العناية.
ما هي معايري اختيارك
للعمل الأدبي الإ�سباين
لرتجمته �إىل العربية ،
هل هي �أ�سباب �أدبية بحتة
�أم غري �أدبية ؟
بكل �رصاحة  ،ال �أريد �أن �أترجم
�إال الأعمال الأدبية التي �أع�شق
والتي �أختارها ؛ واختيارات
املرء جزء من ذهنه كما يقال
 ،فمثال ترجمت خمتارات
ق�ص�صية من �أدب �إ�سبانيا
و�أمريكا الالتينية جمعت روائع
الق�صة يف هذين القطرين ،
�صدرت هذه املختارات عن
دار �شهريار بالعراق �سنة 2018
و�ست�صدر خمتارات �شعرية
�أخرى لنف�س القطرين عن دار
ن�رش �أخرى ال جمال لذكرها
هنا � ،أحيانا قد �أترجم حتت
طلب بع�ض الزمالء  ،لكن نادرا
ما يحدث هذا معي.
ما هي �أ�صعب التحديات
التي تواجه مرتجم الآداب
الغربية �إىل العربية وما
هي طريقتك يف الرتجمة
؟
يطيب يل �أن �أ�شري �إىل �أن
الرتجمة عملية لغوية وثقافية
�صعبة لكنها لي�ست م�ستحيلة ،
وتزداد �صعوبتها كما هو معلوم
عندما يتعلق الأمر برتجمة
الن�صو�ص الأدبية ب�صفة عامة
وال�شعرية منها ب�صفة خا�صة ،
وال�سبب يف تقديري يعود �إىل
فرادة الرتكيب اللغوي ال�شعري
وطرافة ال�صور ال�شعرية ثم
لذاذة الوزن  ،لكن املرتجم
النَّابه ال بد من �أن يدخل يف
�سل�سلة من املفاو�ضات بني
لغة االنطالق ولغة الأ�صل
من �أجل �أن يبقى وفيا ن�سبيا
خل�صو�صية هذه املكونات
اجلمالية الثالثة .نقول ن�سبيا
لأنه ال ميكن �أن نرتجم دون
َف ْق ٍد حتى داخل اللغة نف�سها
فلو قال �أحدهم مثال « :حممد

كالأ�سد « و قلنا له قلها بطريقة
�أخرى فقال  « :حممد كالأ�سد
�شجاع ًة « ف�إن معنى اجلملة
الأوىل يكون قد تغري! فما بالك
عندما نقوم بذهاب و�إياب
م�ستمرين بني لغتني تنتميان
�أحيانا �إىل عائلتني لغويتني
خمتلفتني؟!
هذا من جهة �أما من جهة
�أخرى ف�إنه ال توجد و�صفة
جاهزة معلومة للجميع
نتبعها كي نرتجم ن�صا معينا ،
�شخ�صيا �أتبع اخلطوات التالية
والتي �أحب �أن �أتقا�سم معكم
يف هذا املقام  - :قراءة الن�ص
الأ�صلي �أفقيا وعموديا بنباهة
عالية و�أكرث من مرة  -جمع
املعلومات حول �صاحب الن�ص
واجتاهه الأدبي ومن�شوراته
وجوائزه وتكرمياته ومقابالته
ال�صحفية والنُّقود التي �أجنزت
حول �أعماله وبع�ض ترجماته
�إىل لغات �أخرى و�أعماله
املنقولة �سينمائيا �إن ُوجدت
 حماولة االت�صال ب�صاحبالن�ص �إن كان على قيد احلياة
�أو ببع�ض �أقربائه �أو مقربيه �أو
العارفني بفنه � -رشح الكلمات
ال�صعبة والتعابري امل�سكوكة
بغية افتكاك املعنى  -تفكيك
ال�صور ال�شعرية وتبيان مواطن
اجلمال فيها والك�شف عن
دالالتها ووظائفها  -االنتباه
�إىل الأوزان ال�شعرية وحماولة
ج�رس اله َّوة بينها عرب اللجوء
�إىل التوازيات والتكرارات
والرتاكمات ال�صوتية والتقدمي
والت�أخري وغريها من التقنيات
واحلِيل  -تخلي�ص املعنى
الكلي من الن�ص � -إعادة التعبري
عن نف�س املعنى بو�سائل لغة
الو�صول مع مراعاة املعادل
الدينامي -مراجعة الن�ص
ِّ
املرتجم �أكرث من مرة  -عر�ض
الن�ص املرتجم على بع�ض
القراء قبل ن�رشه  -مراجعته
من جديد وت�سجيل الت�صويبات
�إن وجدت  -ترك الن�ص م�ؤقتا
�إذا ا�ستع�صى على الرتجمة يف
م�ستوى من م�ستوياته والعودة
�إليه فيما بعد  -اال�ستعانة
با ُ
ملرتجمات الآلية وغريها من
الأدوات التقنية دون االطمئنان
�إليها اطمئنانا �أعمى  -االت�صال
باملخت�صني يف نحو وبالغة
ول�سانيات وجماليات اللغة

ملرتجِ مة واللغة ا ُ
ا ُ
رتجمة.
مل َ

ما هي امل�ؤهالت التي يجب
�أن تتوافر لدى مرتجم
الأدب ب�شكل عام والأدب
العربي ب�شكل خا�ص؟
كثرية هي تلك امل�ؤهالت لكن
�أبرزها يف تقديري املتوا�ضع
هو  :املعرفة العميقة بلغة
وثقافة ن�ص االنطالق و ن�ص
الو�صول  -التوفر على النباهة
واحل�س الرتجمي ال�سليم -
القدرة على ال�صرب و التحمل
 التوفر على دراية يف علومالرتجمة.
«املرتجم هو القارب الذي
يحمل الن�ص من �ضفة
�إىل �أخرى» كيف ال�سبيل
�إىل احلفاظ على جمالية
الن�ص وجتنب الوقوع يف
فخ ما يطلق عليه «خيانة
الن�ص» كما يقول البع�ض؟
بادئ ذي بدء  ،ذكرين كالمك
بقولة اجلاحظ امل�شهورة يف
هذا ال�صدد لكن ينبغي �أن نعلم
ب�أن هذه القولة امل�شهورة « :
يرتجم
وال�شعر ال يُ�ستطاع �أن
َ
 ،وال يجوز عليه النقل  ،ومتى
َّ
تقطع نظ ُمه وبط َل
ح ِّول
َ
و�سقط
وزنُه  ،وذهب ح�سنُه
كالكالم
مو�ض ُع التعجب  ،ال
ِ
املنثور ،والكال ُم املنثور
املبتد�أُ على ذلك �أح�س ُن
و�أوق ُع من املنثور الذي حت ّول
من موزون ال�شعر.....وقد
ُرجمت
كتب الهند  ،وت
نُ ِقلَ ْت
ْ
ُ
آداب
وح ِّولت � ُ
حكم اليونان ّية ُ ،
الفر�س  ،فبع�ضها ازدا َد ُح�سناً
 ،وبع�ضها ما انتق�ص �شيئاً ،
ولو ح ّولت حكمة العرب  ،لبطل
ذلك املعج ُز الذي هو الوزن ،
 ، ».....قول ٌة �صادرة عن نزعة
ُ�شعوبية كال�سيكية متهالكة ،
وجند �أمثالَها عند الفيل�سوف
الفرن�سي فولتري وغريه من
مفكري الغرب ومرتجميه
�أحيانا  ،لكن كل �شيء ميكن �أن
يرتجم بغ�ض النظر عن الفقد
؛ فهو فق ٌد من جانب و ال �شك
تخ�صيب من جوانب
ي�صاحبه
ٌ
�أخرى كثرية.
ما دور الرتجمة كج�سر
للتوا�صل احل�ضاري بني
العرب والآخر ،ما هو دور
الرتجمة والرتجمات التي
قمت بها  ،خ�صو�صا يف تغيري

ال�صور النمطية الغربية
ب�ش�أن �شمال �إفريقيا ؟

�أي درجة �أنت متفق مع
هذا الر�أي؟

الرتجمة ج�رس مهم لعبور الفكر
والفن والثقافة واحل�ضارة بني
الأمم و ال�شعوب وواهم من
يعتقد العك�س  ،بالرتجمة نفتح
مثال �أدبنا القومي على الآداب
العاملية ونُخرجه من عزلته يف
زمن ال�سماوات املفتوحة الذي
ك َّر�ست فيه العوملة ال ُعمومي َة
الثقافي َة  ،ال مندوحة لنا عن
االنفتاح على الآخر واالحتكاك
به لأن هذا االحتكاك فعل
خم�صب كما نعلم جميعا  ،هذا
�إذا كنا نريد �أن نلحق بركب
احل�ضارة الذي بات يبتعد
عنا يوما بعد يوم بخطوات
وا�سعة  ،ولعل الرتجمة كما
ي�شهد بذلك تاريخ ال�شعوب
والأمم خري و�سيط ن�ستطيع
به حتقيق هذا االنفتاح وهذا
التخ�صيب  ،جندنا م�ضطرين
يف هذا ال�سياق لكي نعود �إذن
فنكرر جملة م�أثورة عنا هي �أن
ُرتجم
الأمم التي ال تُرتجِ م و ال ت َ
منذورة للن�سيان و للموت
الرمزي طبعا � ،إن الرتجمة
بقاء وحياة وغنى وخ�صوبة
�شاء من �شاء و�أبى من �أبى.
ملزيد من التفا�صيل � ،أحيلكم
يف هذا ال�صدد على مقالة غنية
�صدرت بالفرن�سية يف جملة
ميتا الكندية �سنة  1990حتت
عنوان « :هل الرتجمة ممدنة
؟ وظائف الرتجمة ودرجات
التمدن « و هي ل�صاحبها جون
كلود جيمار ،ترجمتها �إىل
العربية ون�رشتها �سنة 2017
�ضمن مقاالت �أخرى يف كتاب
�صادر عن املركز العربي
للتعريب والرتجمة والت�أليف
والن�رش ب�سوريا حتت عنوان« :
درا�سات يف علم الرتجمة «.
هذا من جانب �أما من جانب
�آخر ف�إن الآخر الإ�سباين
والإ�سبانو �أمريكي يكون
م�ضطرا لتغيري ت�صوراته و
متثالته لنا ك�سكان �أقطار يف
�شمال �إفريقيا عندما ن�ستطيع
عرب الرتجمة �أن ن�صل �إليه يف
لغته وثقافته وننقل �إليه فن
العي�ش عندنا وت�صوراتنا للحياة
واملوت والآخر وما على ذلك.

وهل يعني هذا �أن الرواية
فن �سهل؟؟ طبعا ال  ،نحن
�أمام جن�سني �أدبيني لهما
مقوماتهما البنائية اخلا�صة
رغم الت�شابه احلا�صل
بينهما بحكم كونهما
جن�سني �رسديني بالدرجة
الأوىل  ،الذي ي�ساهم يف
بروز جن�س �أدبي مقابل
جن�س �أدبي �آخر هي دور
الن�رش وجمهور القراء ،
رمبا �أننا نعي�ش اليوم زمن
الق�صة �أكرث من الرواية
بحكم ت�سارع �إيقاع احلياة
احلديثة و�ضغط املدينة
وزحمتها دون �أن نن�سى �أن
عددا من املتوجني باجلوائز
اجلهوية والدولية هم كتاب
ق�صة يف نف�س الوقت.

تتعدد منابر احلرف عند
حل�سن الكريي بني ق�ص
ونقد وترجمة  ..ملاذا
التعدد ولي�س التخ�ص�ص ،
واحدة ال تكفي ؟
بالن�سبة يل �شخ�صيا  ،التخ�ص�ص
ال�ضيق ال يجدي نفعا خا�صة
عندما نتحرك فوق �أر�ضية
العلوم الإن�سانية� ،أكرث من ذلك
 ،نتحدث اليوم عن التكامل
املعريف  ،التعدد يف اعتقادي
اختالف واالختالف م�صدر
للغنى والإثراء.
عامل الق�صة عامل حمفوف
بالت�سا�ؤالت وع�صي على
الكثريين حتى بع�ض
الذين توجهوا �إىل الرواية
 ،فكاتب الق�صة يعتقد ب�أنه
�أقل منزلة من الروائي �إىل

من هو قارئك املفرت�ض ،
كيف تت�صوره  ،كيف تتوقع
تفاعله مع �إنتاجاتك؟
ال زلت �أعمل جاهدا على خلق
قارئ يل � ،إن كان موجودا ف�إنه
يكون يف ت�صوري عا�شقا للق�صة
والرواية وال�شعر الإ�سباين وفن
الرتجمة والرتبية والديداكتيك
 ،قد يكون تفاعال �إيجابيا ،
�أما �إن كان تفاعال �سليبا فمنه
�أتعلم كذلك و�أطور جتربتي
ال�شخ�صية � ،أحيانا قد يكون
العيب يف القارئ.
بد�أت احلداثة تلقي
بظاللها على الإبداع
الق�ص�صي وت�أ�س�ست حركة
جتريب كربى ووا�سعة..
�أين ت�صنف �إنتاج املغاربة
الق�ص�صي؟
�أوال ،ينبغي �أن ن�شري �إىل �أنه ال
ميكن �أن نحكم على الإبداع
مبعيار الزمن ب�صفة عامة  ،فكم
من �إنتاج �أدبي قدمي حديث وكم
من �إنتاج �أدبي حديث قدمي !
و�إذا �أردت �أن �أجيب عن �س�ؤالك
دون مقدمات �س�أقول لك �إن
ثنائية التقليدي  /احلداثي
(التجريبي) حا�رضة يف �إنتاجات
كتاب الق�صة املغاربة منذ
الثمانينيات �إىل اليوم  ،وهذا
�أمر طبيعي ما دام اختالف
الأذواق والأفكار والتوجهات
ظاهرة �صحية يف كل جمتمع
وال تف�سد للود ق�ضية كما يقال
 ،واملق�صود بالتجريب �رضب
من الكتابة يف �أفق املغامرة
واالختالف وانتهاك النموذج
املكر�س ورهان على تو�سيع
هام�ش حرية الكتابة ب�إعادة
النظر يف مفهوم اللغة والن�ص
واملعنى واللغة و غريها.
يرى البع�ض �أن الق�صة
عن
تبحث
املغربية
مكان بارز يف �صراعها مع
الأجنا�س الأدبية الأخرى
خا�صة و�أن ال�شعر والرواية
يتقدمان ال�صفوف ،خا�صة
مع �ضيق امل�ساحة التي
ت�ستحوذ عليها الق�صة
ً
ونقدا) ما هو ر�أيك
(ن�شرا
ً

ووجهة
نظرك ؟
ال �أعتقد ذلك  ،يبدو يل �أن
زماننا الراهن زمن الق�صة
بامتياز لأنه زمن ال�رسعة
وزحمة احلياة وزمن و�سائل
التوا�صل احلديثة التي �سهلت
ب�شكل كبري اليوم تداول الق�صة
بني البقاع والأ�صقاع يف رم�شة
عني بعيدا عن بريوقراطية
دور الن�رش الورقي التقليدية
واملح�سوبية والزبونية.
ت�شهد الق�صة يف املغرب
حتوالت كربى ،وطالت
تلك التحوالت (الدالالت
اللغوية  ،وتيبوغرافيا
وم�ستويات
الن�صو�ص،
الكتابة) ما هي بر�أيك
ً
تعقيدا
الإ�شكالية الأكرث
التي يواجهها اجليل
اجلديد من مبدعي الق�صة
ونقادها يف املغرب ؟
يف نظري املتوا�ضع  ،تكمن
�أكرب �إ�شكالية يواجهها اجليل
اجلديد من مبدعي الق�صة
ونقادها يف املغرب يف �أزمة
القراءة عامة والقراءة اجلادة
خا�صة ؛ بالإ�ضافة �إىل تبخي�س
�صورة الآداب والعلوم الإن�سانية
من طرف م�ؤ�س�سات ر�سمية
ال�شيء الذي يجعل الطالب
مثال يغريون قناعاتهم متجهني
�إىل تخ�ص�صات خمتلفة يف
التكوين املهني.
م�شاريعك امل�ستقبلية؟
حاليا � ،أنا على و�شك �إنهاء
عمل ترجمي عبارة عن
ترجمة من اللغة العربية �إىل
اللغة الإ�سبانية ملختارات من
الق�صيدة العربية املعا�رصة
امللتزمة ثم �س�أنتقل لرتجمة
واحدة من كربيات الروايات يف
�أمريكا الالتينية �أحتفظ على
ذكر ا�سمها الآن .
كلمة �أخرية توجهها
للجريدة والقارئ العربي
�أ�شكركم جزيل ال�شكر على
�إتاحة هذه الفر�صة يل كي �أطل
على القراء عرب منربكم � ،أرجو
�أن �أكون �ضيفا خفيف الظل
عليكم كما �أرجو لكم مزيدا من
التوفيق وال�سداد يف م�سريتكم
التنويرية .دامت لنا جميعا
متعة القراءة و�صداقة الكتاب.
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ملجموعة من امل�ؤلفني

�صدور كتاب "االنتخابات واالنتقال
الدميقراطي :مقاربات مقارنة"
�صدر عن �سل�سلة «درا�سات التحول الدميقراطي» يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب
االنتخابات واالنتقال الدميقراطي :مقاربات مقارنة ،وهو ي�ضم نخبة من البحوث املقدمة يف ندوة
دولية بالعنوان نف�سه ،عقدها املركز يف تون�س خالل الفرتة  5-7مار�س  ،2015بحث فيها امل�شاركون
ما �شهدته املنطقة العربية يف العقدين املا�ضيني من تنامي مطالب احلرية والدميقراطية
وكاالت
وا�شتداد ال�ضغط للح ّد من
النزعات الت�سلطية للأنظمة
احلاكمة ،ولتو�سيع نطاق امل�شاركة
ال�سيا�سية ،ولو ب�أ�شكال حمدودة.
فقد بان للنخب ال�سيا�سية العربية
ت�أ ّكل �رشعية احلكام ،على نحو
�أدى �إىل �أزمات حادة و�صدامات
دامية ،عالوة على تنامي مظاهر
العنف والإرهاب ،وقاومت �أنظمة
اال�ستبداد املطالب ال�شعبية متب ّنية
خطابات تخلط بني الدميقراطية
والدميقراطية
والتعددية،
واالنتخابات ال�شكلية ،واحلريات
الفردية واحلريات العامة،
والتفوي�ض وامل�شاركة؛ ما �أف�ضى
�إىل �سلب تلك املطالب جوهرها
الكامن يف احلريات وامل�شاركة
الوا�سعة يف �إدارة ال�ش�أن العام.
يقع هذا الكتاب (� 468صفحة
ومفهر�سا)
بالقطع الو�سط ،موث ًقا
ً
اً
يف �أربعة ع�رش ف�صلُ ،ق�سمت
منهج ًيا �ستة حماور.
خ�صو�صيات وعراقيل
ركز املحور الأول على ق�ضية
«االنتقال الدميقراطي يف دول
الربيع العربي :اخل�صو�صيات
والعراقيل» ،وا�شتمل على ثالثة
ف�صول� .أكد عبد الرزاق املختار
يف الف�صل الأول« ،يف الهند�سة
االنتخابية للمراحل االنتقالية:
انتخابات املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي يف تون�س اً
مثال»� ،أن لكل
انتقال هند�سته االنتخابية ،وداخل
االنتقال نف�سه ميكن املرور من
هند�سة انتخابية �إىل �أخرى بنا ًء
على متغريات تت�صل باختالف
نوعية اال�ستحقاق االنتخابي،
وتغري الفاعلني ال�سيا�سيني،
والتحوالت الطارئة على احلقل
ال�سيا�سي .وت�ؤكد التجربة التون�سية
هذا الأمر؛ فكان مراد الهند�سة
االنتخابية للمرحلة االنتقالية
الأوىل ت�شكيل البناء امل�ؤ�س�ساتي
اجلديد ،ومراد الهند�سة االنتخابية
للمرحلة االنتقالية الثانية تثبيت
البناء امل� ّؤ�س�ساتي اجلديد.
ويقول برنابي لوبيز غار�سيا ،يف
الف�صل الثاين ،الذي كان مو�ضوعه
«املغرب :االنتخابات وم�شكالت
االنتقال غري املكتمل»� ،إن قواعد
اللعبة ال�سيا�سية مل تتعدّل بطريقة
جوهر ّية يف املغرب ،مع �أن
ً
اعتباطا،
املنظومة �أ�صبحت �أق ّل

و�أ ّن �ضمانات حقوق الأفراد
ا ّت�سعت من دون �أن تبلغ م�ستوى
دولة القانون .ويظ ّل االنتقال غري
مكتمل ،مبا �أ ّن د�ستور  2011مل ي�ضع
الأ�س�س الفعلية ململكة برملانية
طالبت بها حركة  20فرباير.
�أما الف�صل الثالث الذي كان
العربي
«الربيع
مو�ضوعه
وخ�صو�صية االنتقال الدميقراطي
وامل�ؤ�س�ساتي يف املغرب» ،فريى
فيه ح�سن الزواوي �أن درا�سة
الدميقراطية اخل�صو�صية تفر�ض
البقاء على حذر فيما يخ�ص
ا�ستهالك الأدوات واملفاهيم
والنظريات املتبلورة؛ لأن ال�س�ؤال
الذي يُطرح متعلق بالقيمة
التجريبية لهذه الأدوات ولهذه
املفاهيم ولهذه النظريات ،حني
يتعلق الأمر بدرا�سة نظام عربي
�إ�سالمي مثل النظام ال�سيا�سي
املغربي.
جتارب انتقالية
تطرق املحور الثاين �إىل م�س�ألة
«جتارب خمتلفة لالنتقال
الدميقراطي» ،وانبنى على ثالثة
ف�صول .تقول �أنا�س امل�شي�شي يف
الف�صل الرابع ،الذي انبنى على
«درا�سة مقارنة لتجارب االنتقال
الدميقراطي يف �إ�سبانيا وجنوب
�أفريقيا واملغرب»� ،إن التجربة
املغربية يف جمال االنتقال
الدميقراطي راكمت جمموعة
من الإ�صالحات يف احلقل
ال�سيا�سي ،و�ساهمت يف تفكيك
الن�سق ال�سلطوي يف املغرب ،كما
�ساهمت الرتاكمات التي عرفها
املغرب ابتدا ًء من ت�سعينيات
القرن املا�ضي� ،إ�ضاف ًة �إىل ثورات
الربيع العربي ،يف تعزيز االنتظارية
لالنتقال �إىل نظام دميقراطي.
ويجد ناجي حممد اله ّتا�ش يف
الف�صل اخلام�س ،الذي تناول
م�سالة «الف�ساد يف ظل التح ّول
الدميقراطي :العراق درا�سة حالة»،
�أن مداخل االنتقال الدميقراطي
يختلف بع�ضها عن بع�ض ،وتقدم
التجربة العراقية حالة غري م�ألوفة
لالنتقال الدميقراطي الذي َّ
مت من
خالل تدخل ع�سكري خارجي ،ما
جعله حتت الو�صاية .وكانت �سِ متُه
ح�ضور الأحزاب الإ�سالمية ،فانت�رش
الف�ساد يف ال�سلطتني التنفيذية
والت�رشيعية ،فالدميقراطية تف�سد
�ضمن هذا ال�سياق املغ�شو�ش
� اً
أ�صل ،كما يقول.

�أما الف�صل ال�ساد�س الذي كان
تناول بالبحث «�أثر ثورات الربيع
العربي يف امل�سار الدميقراطي يف
اجلزائر» ،ف�أكد فيه الباحث ن�رص
الدين بن طيفور �أن �صورة امل�سار
الدميقراطي يف اجلزائر مل تتغري
بعد الربيع العربي .وعلى الرغم من
الإ�صالحات وتغيري قانون الأحزاب،
ف�إن تلك الإجراءات مل ت�أتِ ب�شيء
جديد ومل تقنع املواطنني بجدوى
امل�شاركة.
م�شاركة املر�أة
انبنى املحور الثالث الذي كان
مو�ضوعه الأ�سا�س «االنتقال
الدميقراطي :الفاعلون والر�أي
العام» ،على ف�صل وحيد هو الف�صل
ال�سابع ،وكان عنوانه «نحو تعزيز
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف
منوذجا»،
الوطن العربي :املغرب
ً
وقد اهتمت فيه الباحثة �إكرام
عدنني مب�شاركة املر�أة يف احلراك
ال�سيا�سي ،و�أبرزت �أن و�ضعيتها يف
املغرب ال تزال تت�سم بالتمييز على
م�ستوى احلقوق والتفاوت يف درجة
انخراطها ال�سيا�سي ،و�أن م�شاركتها
ال�سيا�سية تظل دون امل�أمول ،على
الرغم من الدور الذي ا�ضطلعت
به .وي�ستمر التعامل معها على نحو
نفعي بو�صفها ناخبة �أو مو�ضوعً ا
للمزايدات ال�سيا�سية ال باعتبارها
اً
فاعل �سيا�س ًيا .واملطلوب،
بح�سب الباحثة� ،أن تعمل القوى
ال�سيا�سية واملدنية على ت�أهيل
املر�أة ،واالهتمام بتكوينها
لرفع ن�سب متثيلها يف الهيئات
ال�سيا�سية ودعمها لتتب ّو�أ املنا�صب
القيادية ،بو�صفها موق ًعا متقد ًما
يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،انطال ًقا
من حقيقة مفادها �أن ك ّل مرحل ِة
دميقراطي تُنتج معج َمها
انتقا ٍل
ٍ
اخلا�ص و�أبجدياتِها القانونية
والتنظيمية ،كما تفرز فاعلني جددًا
يف امليادين ال�سيا�سية واالجتماعية،
وتف�سح املجال لت�أكيد ح�ضور
فئات اجتماعية جد ّية على غرار
املر�أة وال�شباب .فالدميقراطية
يف مراحلها االنتقالية والت�أ�سي�سية
حتتاج �إىل تعزيز امل�شاركات
ال�سيا�سية الفاعلة للفئات كافة،
حتى يرت�سخ ال�سلوك الإيجابي،
وتتجذر القيم يف الواقع.
م�آالت ومقاربات
تناول املحور الرابع ق�ضية
«م�سارات االنتقال الدميقراطي:

التحديات وامل�آالت» ،وانق�سم �إىل
�أربعة ف�صول .يرى جورج جوفيه يف
الف�صل الثامن ،الذي كان الرتكيز فيه
على «االنتقال ال�سيا�سي يف �شمال
�أفريقيا»� ،أن االنتقال الدميقراطي
عملية �صعبة ومعقدة وطويلة
املدى .و�أن اختالف التجارب يف
�شمال �أفريقيا �أظهر بو�ضوح �أهمية
اخل�صو�صيات التاريخية يف حتديد
النتائج يف مثل هذه العمليات .كما
�أظهرت التجارب �أن الت�شابه ال
يحدد النتائج ال�سيا�سية يف ظروف
كالتي حدثت يف عام  ،2011حتى
و�إن كانت الدوافع م�شرتكة ،بل
�إن اخل�صو�صيات التاريخية للدول
وال�شعوب هي التي تقوم بذلك.
وي�شدد لورن�س ميت�شاالك يف
الف�صل التا�سع ،الذي جاء بعنوان
«�أ�ضواء على التجربة التون�سية
يف طور االنتقال الدميقراطي:
مقاربة مقارنة» ،على �أن مفتاح
االنتفا�ضة الدميقراطية يف تون�س،
�أ�سبابها وم�سارها وم�ستقبلها ،هو
االقت�صاد .و�ساهم الرتاجع املهم
لأداء االقت�صاد التون�سي خالل
الأعوام الأخرية حلكم بن علي
يف حدوث الثورة .لكن ،مل يكن
االقت�صاد هو العامل الوحيد يف
الثورة التون�سية ،غري �أنه ال يزال
يف �صميم الدراما الظاهرة للعيان
لل�سيا�سة التون�سية� .إن كيفية �إدارة
تون�س لالقت�صاد �سيكون لها ت�أثري
قوي يف مدى جناح انتقال تون�س
�إىل الدميقراطية على املدى
الطويل.
فر�ص وعقبات
يرى زاهي املغريبي وجنيب
احل�صادي ،يف الف�صل العا�رش،
الذي ركز على م�س�ألة «التحول
الدميقراطي يف ليبيا :حتديات
وم�آالت وفر�ص»� ،أن االنتقال
الدميقراطي ال ي�سري ب�صورة
ّ
خطية� ،إمنا تواجهه حتديات كربى
يف م�ساره ويف م�آالته ويف عملياته
املختلفة التي قد ت�صل �إىل �إيقافه
�أو االنقالب عليه� ،أو �إفراغه من
م�ضامينه املدنية والتاريخية
واملجتمعية .وقد �أبرز الباحثان
انطال ًقا من املثال الليبي �ضعف
م�ؤ�س�سات الدولة ،ووهن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وحداثة التجربة احلزبية
وه�شا�شة املجتمع املدين التي
�أف�ضت �إىل امل�أزق احلايل.
كما �أو�ضحت �ألي�سون بارجيرت يف

الف�صل احلادي ع�رش« ،عقبات �أمام
االنتقال الدميقراطي يف ليبيا»،
العوام َل التي تف�سرّ ال�رصاع الذي
تخو�ضه ليبيا من �أجل االنتقال
من اال�ستبداد �إىل الدميقراطية.
فالبالد تتم ّيز بعوامل اجتماعية
واقت�صادية وثقافية و�سيا�سية
خا�صة بها ،تتمحور حول �أربع
ّ
ق�ضايا جوهرية ،هي تركة عهد
القذايف ،وغياب الثقافة ال�سيا�سية،
وبروز حدود رمزية جديدة بني
العوامل الداخلية واخلارجية التي
زادت يف انت�شار اال�ستقطاب يف
ّ
وتدخل قوى خارجية يف
البالد،
�ش�ؤون البالد.
نخب تركيا النافذة
وقد اقت�رص املحور اخلام�س،
الذي ركز على م�س�ألة «االنتقال
الدميقراطي :التمثالت والثقافة
والقيم وامل�س�ألة الدينية» ،على
ف�صل وحيد هو الف�صل الثاين
ع�رش« ،التحول الدميقراطي يف
تركيا والنخب النافذة» ،والذي
�سلط فيه حاجي دوران ال�ضوء على
رواج �أطروحات تُرجع رّ
تعث التجربة
الدميقراطية �إىل �سلبية املرياث
الثقايف الديني الذي قد يكون �ساهم
يف تغذية اال�ستبداد �أو دافع عنه،
ورمبا ذلك ما يدفع بع�ض اخل�صوم
�إىل منع اندماج الإ�سالميني يف
خ�صو�صا �أن
املنظومة ال�سيا�سية،
ً
بع�ض �أطياف الإ�سالم ال�سيا�سي
نا�صبت الدميقراطية العداء ،ومل
ت َر فيها �إال فكرة غربية غازية،
�أو اختزلتها يف �أف�ضل الو�ضعيات
يف مفهوم الأغلبية العددية .هذا
الأمر �أثري مع �صعود الإ�سالميني
�إىل احلكم ،يف �إثر ما �آلت �إليه
االنتخابات يف تون�س وم�رص وليبيا،
كما �أُثري من جديد ال�س�ؤال حول
دور الدين يف بناء الدميقراطية.
وا�ستند دوران �إىل التجربة الرتكية
حتديدًا نَّ
ليبي �أن نخب الأحزاب
الإ�سالمية ال تعرف ب�إ�سالميتها
بل ببعدها املحافظ والليربايل
والدميقراطي وتطويعها للعلمانية.
لذلك ت�ستمر املعركة الثقافية يف
ُ�صلب االنتقال الدميقراطي من
�أجل بناء املعنى ،م�ستهدفة الق�ضاء

على كل ما يهدد احلريات وبناء
اللحمة الوطنية واالجتماع املدين،
وقيم الدميقراطية وتر�سيخها.
جتدد النخب
جاء املحور ال�ساد�س يف ف�صلني،
وتناول بالبحث «امل�سار االنتخابي:
بروز النخب وجتددها» .وقد
�أكد ب�سام كراي يف الف�صل الثالث
ع�رش ،الذي تطرق �إىل «ت�سوية
النزاعات االنتخابية طوال امل�سار
االنتقايل يف تون�س»� ،أن للنظام
االنتخابي الأثر العميق يف بناء
التوافقات و�إزالة �آثار املوروث
اال�ستبدادي ،لهذا حتمل املرحلة
االنتقالية �إكراهات ميكنها عرقلة
التوافق ال�سيا�سي واملجتمعي.
وال متحو االنتخابات ال�رصاعات
والتجاذبات ،بل ت�سعى �إىل
ت�أطريها وتهذيبها و�إيجاد قنوات
التفاعل وج�سور التوا�صل يف �سياق
االختالف والتباين ،بل التناق�ض،
لكن �ضمن بناء الت�سويات و�صوغ
الأر�ضيات امل�شرتكة ،وامل�ساهمة
يف هيكلة الف�ضاء ال�سيا�سي
وت�سييجه م�ؤ�س�س ًيا وقانون ًيا.
�أما الف�صل الرابع ع�رش والأخري،
فكان مو�ضوعه «’حقل‘ االنتخابات
�ضمن هند�سة �إعادة تنظيم النظام
ال�سيا�سي والنخبة احلاكمة يف
�أفريقيا جنوب ال�صحراء» ،و�أقام
فيه كلود �آبي مقارنة بني م�سارين
انتخابيَني؛ ال�سنغايل والكامريوين.
ف�إذا كانت جتربة الكامريون قد
متيزت باله�شا�شة وال�ضعف،
و�أف�ضت �إىل انفراج �سيا�سي ،من
دون ا�ستثمار �سيا�سي للمجتمع
املدين مل تتجدد النخب احلاكمة
مبوجبه ،ف�إن التجربة ال�سنغالية
مثلت االنتخابات فيها قاعدة
ت�أ�سي�سية لنظام دميقراطي مت فيه
جتديد النخب احلاكمة ،و�صيانة
التجربة ،وحمايتها من املناورات،
و�أدت �إىل تدعيم ذاتية املجتمع
املدين ،وتعزيز دوره يف مراقبة
االنتخابات واحرتام قواعدها،
وحماية الإرادة ال�شعبية.
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ّ
�سارة بوداود منريفا بارثينون «للو�سط «
�أ�ستاذة الفل�سفة
وال�شاعرة ّ

" علينا تثمني التعاي�ش املوجود بني
الفل�سفة والكتابات الأدبية "
ّ
�سارة بوداود امللقبة بـ»منريفا بارثينون» �أن ندوة وطن ّية مو�سومة بـ « الفل�سفة والكتابات الأدبية ـ نحو �س�ؤال ال ّتعاي�ش
�شاركت �أ�ستاذة الفل�سفة
وال�شاعرة ّ
« مبخرب الفرقة الثالثة الفينومينولوجيا اللغة وتطبيقاتها بجامعة تلم�سان ولقد تر�أ�س اجلل�سة مدير املخرب الأ�ستاذ والدكتور �أحمد عطار.
حكيم مالك
احل�ضور الفل�سفي يف الرواية من
خالل كتاب «الالز» للطاهر وطار
ولقد قدم املداخلة الأوىل رئي�س
الفرقة ولقد تر�أ�س هذه الندوة
رئي�س خمرب الفرقة الثالثة
الفينومينولوجيا اللغة وتطبيقاتها
الدكتور دليل حممد بوزيان
واملتمثلة يف « نحو الت�أ�صيل
لقراءة ممكنة التقاطعات بني
الفل�سفة والأدب وقدم الدكتور
غوزي م�صطفى مداخلة بعنوان
« الت�ضايف املزدوج بني الفل�سفي
والأدبي « ،يف حني �شارك الدكتور
بلقناديل عبد القادر مبداخلة
حول «ت�صنيف وتو�صيف الأ�ساليب
يف الكتابة الفل�سفية و�سجل
الدكتور راي�س زواوي من جامعة
�سيدي بلعبا�س م�شاركته يف هذه
الندوة الوطنية باحل�ضور الفل�سفي
يف الرواية من خالل كتاب «الالز»
للطاهر وطار ،وتطرق «للأدب
الوجودي يف الرواية الفل�سفية بني
�سارتر وكامو» من طرف الدكتور
بلعز نورالدين ،و�سلط ال�ضوء
الدكتور خطاب حممد من كلية
الآداب والفنون من جامعة عبد
احلميد بن بادي�س مب�ستغامن على
«الكتابة الأدبية عند �أبي حيان
التوحيدي عرب القراءة يف بع�ض

ن�صو�صه  ،كما مت طرح مو�ضوع
« الوحدة بني لغة الفل�سفة ولغة
الأدب « عند �أرن�ست كا�سرير من
قبل بلباد ف�ضيلة وحتدثت عنوين
زهية يف هذه الندوة عن « جدل
التعانق الفل�سفي من منظور جيل
دولوز»
« الكتابة الأدبية عند �أبي
ح ّيان ال ّتوحيدي»
ولقد �أكدت �سارة بوداود يف يف
ت�رصيح خا�ص ليومية «الو�سط
« �أنها �شاركت يف هذا الندوة
انطالقا من مداخلة الأ�ستاذ
ّخ ّطاب حم ّمد من خالل حما�رضته
املعنونة بـ « الكتابة الأدبية عند
�أبي ح ّيان التّوحيدي « قراءة يف
بع�ض ن�صو�صه ّ
ال�شعرية  ،ومن
بع�ض الإ�ست�شكاالت التي �أثارها
عالقة الكتابة ّ
ال�شعرية الفل�سفية
بالوجود ف�إ�ست�صاغ �س�ؤاله ما
عامل ّ
ال�شعر وما عامل الفل�سفة ؟
�أي �إ�شكال ّية التّجني�س والتّداخل
الأدبي بالفل�سفي« .
«املزج بني ال�شعر والفل�سفة»
وعن مزجها بني ما هو �شعري
ك�شاعرة وفل�سفي ك�أ�ستاذة فل�سفة
قالت �سارة بوداود �أن هذا املزج
الدين ابن
ت�أ ّثرا بالفيل�سوف « حمي ّ

عربي « ولأنّ التّوا�شج العالئقي
بني الفل�سفة ّ
وال�شعر ترواح ما بني
ال ّرف�ض والإق�صاء عند الفال�سفة
 ،فنجد مثال �أفالطون يهاجم
�أحيانا ّ
ال�شعراء  ،و�أحيانا �أخرى
يعرتف بهم مثال يف حماورة
امل�أدبة  ،بينما جند �أر�سطو ي�شيد
فن ّ
ال�شعر  ،و�أفلوطني
به يف كتابه ّ
ي�ضفي فيه �صفة ال ّثبات على
القدي�س �أوغ�ستني هو
ال ّروح و
ّ
ّ
الآخر ي�س ّميه بجمال ال�شكل ،
كما ال يفوتنا الإ�شارة �إىل التّداخل
الأدبي الفل�سفي مع �شعراء الع�رص
الع ّبا�سي والأندل�سي « كاملتن ّبي �أبي
البحرتي
متّام �أبو العالء املع ّري ،
ّ
وبع�ض ّ
ال�شاعرات الالتي مزجن
ّ
كال�شاعرات
بني الأدب والفل�سفة
الأندل�س ّيات ليلى الأخيل ّية وو ّالدة
بنت امل�ستكفي  ،يف حني نرى
ديكارت يهجمه وينتقد ّ
ال�شعراء
أ�شد انتقاد وكذا جورج ماتيا�س
� ّ
بو�س يف �أطروحته  ،و�صوال �إىل
فال�سفة ما بعد احلداثة نيت�شه
الذي يعلن ميالد الترّ اجيديا ،
�أ ّما الأدب بوجهه العا ّم  ،فال
يخفى علينا املغامرة املرحة
التي خا�ضها بع�ض الفال�سفة يف
الوجودي ك�سارتر وكاموا
الأدب
ّ
الدكاترة يف
وغوته كما �أبرز ذلك ّ
مداخالتهم وهذا ما ا�ستفدت
منه.

الفيل�سوف حمي الدّ ين ابن
عربي كتب لنا جزءا من
فل�سفته �شعرا

املعنون بـ « �أنت ّ
الكل يف واحد ـ
ر�سائل الع�شق الأربعني واملعنونة
«ببحر بال �ساحل».

�شوقي الّزين « على ّ
كل �أعماله
ّ
قدمها خلدمة
ال�ضخمة التي ّ
الفل�سفة وتبجيل للمداد والكتابة .

و�أكدت ذات املتحدثة �أن
الدين ابن عربي
الفيل�سوف حمي ّ
كتب لنا جزءا من فل�سفته �شعرا
 ،بدءا من ديوان ترجمان الأ�شواق
وتو�أمه ذخائر الأعالق  ،ومن
الفل�سفي الأدبي
خالل هذا املزج
ّ
ّ
قدمت مداخلتي بق�صيدة
ال�شعري ّ
جت�سد
�شعرية فل�سفية �صوف ّية
ّ
هذا التّداخل والتّوا�شج من ديواين

حممد �شوقي ا ّلزين « خدم
«
ّ
الفل�سفة وهو تبجيل للمداد
والكتابة
ويف الأخري ثمنت �سارة بوداود
مو�ضوع هذه الندوة يف يوم العلم
« � 16أفريل «  ،ولهذا ومن خالل
هذه الق�صيدة اخرتتها كمو�ضوع
مداخلة  ،وكتكرمي للفيل�سوف
اجلزائري والكاتب « حم ّمد

ال�شاعرة �سارة بوداود يف
�سطور ...

عدة �أفالم جزائرية تتح�صل على جوائز باملهرجان الدويل
الثاين للفيلم الأمازيغي ب�أغادير

حت�صلت عدة �أفالم �سينمائية
جزائرية خالل املهرجان
الدويل الثاين « اي�سني نورغ»
للفيلم الأمازيغي املنظم من
 5اىل � 9أبريل مبدينة �أغادير
(املغرب) على عدة جوائز،
ح�سبما �أعلنه بيان للوزارة
�أول �أم�س.

و يف فئة الأفالم الوثائقية
عادت اجلائزة الكربى لفيلم
«ا�سالم طفولتي» لنادية
زواوي التي فازت �أي�ضا
بجائزة �أح�سن �سيناريو
للفيلم املغربي املطول
«وح�ش» يف حني حت�صل «
التني يف �أفريل» لنادر دندون
على جائزة جلنة التحكيم يف

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

فيما منحت جائزة �أح�سن
اداء ن�سوي لتا�سعديت ماندي
عن دورها يف فيلم «باري�س
البي�ضاء» للمخرجة ليديا
تركي ح�سب ذات امل�صدر.
و عرف املهرجان م�شاركة
 12انتاجا جزائريا يف جميع
الفئات يف هذه املناف�سة
ال 12للفيلم الأمازيغي الذي

تدعمت خمتلف جلانها
بخربة العديد من الفنانني
اجلزائريني على غرار
املخرج اليازيد خوجة و
جمال-ح�سان ايت ايفنت و
تا�سعديت ماندي و امل�ؤلف
كمال حمادي الذي تر�أ�س
جلنة حتكيم الفيلم الق�صري.

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

كرمت كولومبيا� ،أم�س� ،أديب نوبل
الراحل غابريل غار�سيا ماركيز ،يف
الذكرى اخلام�سة لوفاته من خالل
قراءة جماعية لأعماله يف مدينة
كارتاخينا ،التي عا�ش بها وا�ستلهم
منها جزءاً من �أعماله.
وتويف ماركيز يف مدينة مك�سيكو
عن عمر  87عاماً يف � 17أفريل
.2014
وقال مركز جابو وم�ؤ�س�سة

ال�صحافة االيربو�أمريكية احلديثة
يف الدعوة لإحياء الذكرى «لقد
مرت خم�س �سنوات على وفاة
الكاتب الكولومبي غار�سيا ماركيز
وال يزال عمله الروائي خالداً يف
قلوب ماليني القراء حول العامل».
و�ستتم الفاعلية م�ساء الأربعاء
وملدة �ساعتني يف �ساحة �سان
بدرو كالبري «حيث �سيقر�أ احل�ضور
�أجزا ًء من �أعمال غابو ب�أي ن�سخة

ولغة».
وت�شمل الدعوة �أ�شخا�صاً ال يعي�شون
يف كارتاخينا ولذلك يدعو مركز
غابو وم�ؤ�س�سة ال�صحافة الإيربو
�أمريكية احلديثة حمبي ماركيز
لت�سجيل فيديو وهم يقر�أون �أجزا ًء
من �أعماله ورفعها على موقعي
تويرت و�إن�ستغرام .
وارتبط ماركيز طوال حياته بعالقة
وثيقة مع كارتاخينا ،التي در�س بها

ق.ث

احلقوق وعمل ك�صحفي ب�صحيفة
(اونيرب�سال) ،و�شيد م�سكناً تناوب
العي�ش فيه مع منزله يف مك�سيكو
طوال حياته.
وبهذه املنا�سبة ،دعت وزارة الثقافة
الكولومبية واملكتبة الوطنية
هذه االيام لزيارة «جابوتيكا»،
وهي قاعة افرتا�ضية عن �أعمال
غار�سيا ماركيز ،لكي يكرم اجلميع
�أ�سطورته.
وكاالت

واجلدير بالذكر �سارة بوداود
ملقبة بـ « منريفا بارثينون»
�شاعرة وكاتبة و�أ�ستاذة الفل�سفة
ومدربة وم�ست�شارة بالعالقات
الزوجية والأ�رسية وم�ساهمة يف
ترقية الن�شاط الإعالمي .

عبد احلميد بن بادي�س رجل
عاملي وم�صلح بامتياز

مكن العمل الإن�ساين و
الإ�صالحي لل�شيخ عبد
احلميد بن بادي�س من حماية
الهوية اجلزائرية و مقارعة
اال�ستعمار الذي حاول �رضب
ثقافة املجتمع اجلزائري
 ،ح�سب ما �أعرب عنه يوم
الثالثاء بق�سنطينة امل�ؤرخ و
الباحث املخت�ص يف الثورة
التحريرية اجلزائرية و
يف احلركة الوطنية حممد
القور�صو .
و �أو�ضح حممد القور�صو يف
حما�رضة �ألقاها بدار الثقافة
مالك حداد مبنا�سبة �إحياء
يوم العلم (� 16أفريل) ب�أن عمل
بن بادي�س كانت له مميزات و
خ�صائ�ص �سمحت لل�شيخ ب�أن
ي�ضع عقيدته الإ�صالحية
املعتدلة ت�صدت للطرقية
و ال�شعوذة التي كانت ت�شوه
الإ�سالم لأنها كانت -كما
قال� -أداة يف خدمة الهيمنة
اال�ستعمارية و كذا للمحتل
و �إرادته يف طم�س الهوية و
الدين و الثقافة و لغة الأمة.
و�أبرز املتحدث يف هذا
ال�سياق انفتاح ال�شيخ عبد

احلميد بن بادي�س على
ع�رصه و قدرته على التكيف
مع ال�سياق ال�سيا�سي و دفاعه
عن الهوية الوطنية و الأمة
اجلزائرية.
و ذكر ذات الباحث كذلك
بالأعمال التي قام بها م�ؤ�س�س
جمعية العلماء امل�سلمني
اجلزائريني و م�رشوعه
التعليمي و البيداغوجي الذي
ا�ستهدف ال�شباب و الذكور و
الفتيات و موقفه من م�رشوع
بلوم  -فيوالت.
و مت باملنا�سبة عر�ض فيلم
«بن بادي�س» تناول م�سرية
رائد الإ�صالح يف اجلزائر
ملخرجه ال�سوري با�سيل
اخلطيب باملوازاة مع �إقامة
معر�ض ت�ضمن الأغرا�ض
ال�شخ�صية للإمام.
توجهت
فقد
للإ�شارة
ال�سلطات املحلية املدنية و
الع�سكرية و منتخبني �صباح
اليوم رفقة �شقيق ال�شيخ عبد
احلميد بن بادي�س �إىل مقربة
عائلة بن بادي�س للرتحم على
روحه الطاهرة.

وكاالت
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الروائح العطرة ت�ساعد على
الإقالع عن التدخني
تقول درا�سة �أجريت يف جامعة
بيت�سبريغ م�ؤخراً ب�أن ا�ستن�شاق
الروائح العطرة مثل روائح النعناع
�أو ال�شوكوالة �أو التفاح ،ي�ساعد
ب�شكل فعال على الإقالع عن
التدخني.
وبح�سب الدرا�سة التي �شملت 232
مدخناً ترتاوح �أعمارهم بني  18و
 55عاماً ،وجد الباحثون �أن الرغبة
ال�شديدة يف تدخني ال�سجائر
لدى املدخنني قد انخف�ضت بعد
�أن �شموا رائحة عطرية ،مثل
ال�شوكوالته� ،أوالتفاح� ،أوالنعناع،
�أوالليمون �أو الفانيليا.
ويقول م�ؤلف الدرا�سة مايكل
�ساييت يف بيان �صحفي �صادر
عن اجلمعية الأمريكية للأمرا�ض
النف�سية�« :إن ا�ستخدام الروائح
العطرية للإقالع عن التدخني
من �ش�أنه �أن يوفر طريقة مميزة
وجديدة للحد من الرغبة ال�شديدة،
ونتائجنا يف هذا ال�صدد واعدة «
ووفقاً للدرا�سة ف�إن العطور

اللطيفة
�رصف
�شغفهم
مرتبطة

قد تعمل عن طريق
انتباه املدخنني عن
بالنيكوتني �إىل ذكريات
بها ،على �سبيل املثال،

ذ ّكر النعناع بع�ض املدخنني
بعطلة عيد امليالد التي ق�ضوها
يف منزل اجلد يف طفولتهم.
و�أكد �سايت على �أن هنالك حاجة

لإجراء املزيد من الأبحاث لت�أكيد
هذه النظرية ،وفق ما ورد يف
موقع «يو بي �آي» الإلكرتوين.

عالمات �شائعة للإ�صابة بالتوتر

�أ�شارت جملة «فرويندين»
الأملانية �إىل بع�ض العالمات
ال�شائعة ،التي ت�شري �إىل الإ�صابة
بالتوتر ،وعادة ال ي�أخذ املرء هذه

العالمات على حممل اجلد يف
خ�ضم احلياة اليومية.
تعترب تقلبات الوزن من �أهم
العالمات التي ت�شري �إىل �إ�صابة

املرء بالتوتر ،رغم تناول الطعام
ب�شكل طبيعي ،وهنا يجب
�أخذ املزيد من الوقت للراحة
واال�سرتخاء ،وحماولة التخل�ص
من الإجهاد ،والتوتر ،كما �أن
م�شاكل اجللد ،والب�رشة ت�شري
�أي�ضاً �إىل الإ�صابة بالتوتر ،ومنها
ظهور البثور� ،أو احمرار �أو جفاف
الب�رشة.
ومع �شعور املرء بالإعياء ب�صفة
م�ستمرة ،يتعني عليه مراجعة
�أ�سلوب حياته وحماولة اال�ستمتاع
بالراحة والهدوء ،لأن التوتر
وال�ضغط الع�صبي ي�ؤثران على
النظام املناعي ،ما يجعل املرء
�أكرث عر�ضة للأمرا�ض.
و�إذا كان املرء يعاين من قلة

الرتكيز يف م�شاغله اليومية �سوا ًء
كانت يف العمل �أو املنزل ،ف�إن
ذلك يعد من امل�ؤ�رشات الهامة
على الإ�صابة بالتوتر ،عالو ًة على
�أن �صعوبة النوم لي ً
ال تعترب من
النتائج ال�شائعة للتوتر� ،إذ يعترب
النوم اجليد عالمة على ال�صحة
اجليدة.
و�إىل جانب فقدان ال�شعر ،هناك
�أعرا�ض �أخرى مثل ا�ضطراب
�رضبات القلب ،مع ال�شعور
ب�أمل �شديد يف منطقة ال�صدر،
وهنا يتعني على املرء ا�ست�شارة
الطبيب املخت�ص على الفور� ،إذا
ظهرت هذه الأعرا�ض بانتظام �أو
�إذا زادت حدتها مع مرور الوقت.

من �أين تبد�أ رحلتك مع التخ�سي�س؟
يف كل مرة ترى فيها وزنك بعد ال�صعود على امليزان ت�شعر �أنه
حان الوقت التخاذ �إجراءات ف ّعالة خلف�ض الدهون الزائدة،
وا�ستعادة الر�شاقة .لكن من �أين تبد�أ؟ البع�ض يعتقد �أن
امل�شكلة يف الن�شويات� ،أو ال�سكريات ،وهي فكرة لي�ست خاطئة،
لكن اجل�سم يحتاج �إىل الطاقة من الكربوهيدرات ،وكل ما عليك
هو �ضبط معدل ال�سعرات احلرارية التي تدخل اجل�سم مع
اجلهد الذي تبذله� .إذا كنت تفكر يف خطوات ف ّعالة لإنقا�ص
الوزن� ،إليك كيف تبد�أ:
تناول املزيد من الألياف ،وكثري من الربوتني يف جميع الوجبات
* تناول املزيد من الألياف ،والتي توجد يف حبوب ال�شوفان،
والتفاح واخلبز الأ�سمر ،وجميع اخل�رضوات والفواكه.
* ا�رشب بع�ض املاء قبل �أن تبد�أ يف تناول طعامك.
والبي�ض واجلنب ،واللحوم
* تناول الربوتني يف جميع الوجبات .يوجد الربوتني يف الفول
اخلالية من الدهون ،والبقوليات ،واملك�رسات.
* تناول بع�ض املك�رسات كوجبة خفيفة قبل ممار�سة التمارين ،وواظب على الن�شاط البدين ولو لب�ضع دقائق � 5أيام يف الأ�سبوع.
ّ
وتب�ضع بنف�سك ،وال تف ّوت فر�صة
* ال ت�ست�سلم للك�سل والراحة ،ا�صعد ال�سالمل بدالً من ا�ستخدام امل�صعد ،وال تطلب الأغرا�ض من الدكان ،بل اذهب
للم�شي �أو للوقوف بدالً من اجللو�س.
�سجل ما قمت به من �إجراءات للتخ�سي�س ،وتابع تغريات الوزن ،وتذ ّكر �أن �إنقا�ص الوزن تدريجياً وببطء هو الأف�ضل ل�ضمان عدم ا�ستعادة الوزن
* ّ
مرة �أخرى.
* حاول �أن تنام لفرتات �أطول وخا�صة خالل الليل .ابد�أ بالذهاب �إىل الفرا�ش مبكراً ربع �ساعة ثم ن�صف �ساعة ،وتدريجياً �ستجد عادات نومك قد
تغريت .النوم يقلل ال�شهية ،وي�ساعد على �ضبط هرمونات اجلوع.

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

ابتكر علماء من رو�سيا دواء لعالج الربو ميكنه حجب �إحدى الآليات
الرئي�سة للمر�ض الذي يعاين منه املاليني وتفيد �صحيفة «�إيزفي�ستيا»
ب�أن علماء معهد املناعة التابع للوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية،
ابتكروا م�ستح�رضا ي�سمح للمر�ضى بالتخل�ص من نوبات االختناق.
وي�شري العلماء �إىل �أن هذا الدواء ي�ؤثر يف �سبب ظهور املر�ض وال
يكافح �أعرا�ضه.
واجتاز الدواء بنجاح جميع االختبارات ما قبل ال�رسيرية ،وقد �أثبت
العلماء من اختباره على الفئران املخربية� ،أن ا�ستن�شاق امل�ستح�رض
ي�ؤدي �إىل انخفا�ض كبري يف حجم التهاب ن�سيج الق�صبات وقال
مدير املعهد ،مو�سى خايتوف� ،إن ابتكار هذه املادة على امل�ستوى
اجلزيئي يحجب �إنتاج الربوتني «املذنب» يف التهاب «الإنرتلوكني،»4-
الذي ي�سبب تطور �أمرا�ض احل�سا�سية من جانبه ،قال الربوفي�سور،
�سيبا�ستيان جون�سون ،من كلية لندن امللكية يف ت�رصيح لل�صحيفة� ،إن
الواليات املتحدة وبريطانيا جتريان بحوثا ودرا�سات يف هذا املجال
�أي�ضا ،بيد �أن علماء رو�سيا متكنوا من �إثبات �أن «الإنرتلوكني »4-يلعب
دورا رئي�سا يف تطور التهاب املمرات التنف�سية� ،أما الربوفي�سورة،
�أولغا فيودوروفا� ،أخ�صائية �أمرا�ض احل�سا�سية واملناعة ،فقالت �إن
«الدواء ال مثيل له يف العامل».

جناح التحفيز الكهربي
للذاكرة �أثناء النوم

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة
لتحفيز الدماغ بوا�سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء النوم،
و�أظهرت نتائج التجربة حت�سن �أداء الذاكرة يف اليوم التايل .وتخطو
نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه التو�صل �إىل عالج يقلل من
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�صاحب بع�ض الأمرا�ض
الرعا�ش (باركن�سون) .ويعترب حتفيز الدماغ من
الع�صبية مثل ال�شلل ّ
املو�ضوعات ال�ساخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�صاب
خالل ال�سنوات الأخرية .ومتتاز الطريقة اجلديدة ب�أنها تعتمد على
النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد
نف�سها .وبح�سب دورية نيورو�ساين�س� ،أم�ضى امل�شاركون يف التجربة
ليلتهم يف خمترب للنوم ،وخ�ضعوا خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي
اجلديدة والتي ت�س ّمى التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة.

هذا هو �س ّر ال�صوت ال�صادر
عن «طقطقة» الأ�صابع
تو�صل باحثون يف درا�سة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�صوت الذي
ّ
ي�صدر لدى «طقطقة» الأ�صابع ،مظهرين �أن �سببه انفجار فقاعات
جمهرية يف ال�سائل املوجود يف املفا�صل ،للتو�صل لهذه اخلال�صات،
ا�ستند الباحثون الفرن�سيون والأمريكيون �إىل مناذج ريا�ضية.
والفر�ضية التي طرحوها لي�ست جديدة ،وهي ظهرت لأول مرة
قبل  70عاماً ثم �شككت بها درا�سات الحقة� ،إال �أن اجلديد يف
خال�صات الدرا�سة الأخرية �أن انفجار فقاعة واحدة يكفي لإ�صدار
هذا ال�صوت ،بح�سب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية التقنية يف
باري�س.
وكانت درا�سة �أجريت يف العام  2015حتدثت عن �أن �صوت «القرقعة»
ي�أتي من ت�ش ّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال بركات« :ر ّكزنا
على هذه امل�س�ألة من وجهة نظر ريا�ضية ،لأن ك ّل الأبحاث ال�سابقة
كانت تعتمد على املراقبة»نو�أ�ضاف« :حاولنا بذلك �أن نبني منوذجاً
ريا�ضياً لو�صف ظاهرة فيزيائية».
وخل�ص الباحثون يف الدرا�سة املن�شورة يف جملة «�ساينتيفيك
ريبورت�س» �إىل �أن انفجار الفقاعات ال�صغرية هو امل�س�ؤول عن
�إ�صدار �صوت «القرقعة» لدى «طقطقة» الأ�صابع ،ولي�س ت�ش ّكلها وال
ت�سبب هذه املمار�سة التهاب املفا�صل ،بخالف االعتقاد ال�سائد.
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ّ
ف�ضل اهلل -تعاىل -بع�ض
الأزمنة ،وم ّيزها على غريها
بالعديد من اخل�صائ�ص ،ومن
الأمثلة على الأوقات الفا�ضلة:
�شهر رم�ضان ،والع�رش الأواخر،
وليلة القدر ،م�صداقاً ملا ُروي
عن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم� -أنه قالَ ( :من �صا َم
واحتِ�سا ًبا ُغ ِف َر
َر َم�ضا َن �إميا ًنا ْ
له ما تَ َق َّد َم مِ ن َذنْ ِبهِ ،و َمن قا َم
واحتِ�سا ًبا
لَيْلَ َة ال َق ْد ِر �إميا ًنا
ْ
ُغ ِف َر له ما تَ َق َّد َم مِ ن َذنْ ِبهِ)،
والع�رش الأوائل من ذي احلجة،
لقول ر�سول اهلل( :ما ال َع َم ُل يف
ام �أ ْف َ�ض َل منها يف هذِ ه؟)،
�أ ّيَ ٍ
يعني الأيام الع�رش ،قالوا :اَ
(ول
جل َها ُد؟) َقا َل :اَ
جل َها ُد،
(ول ا ِ
ا ِ
� اَّإل َر ُج ٌل َخ َر َج يُ َخاطِ ُر بنَفْ�سِ ِه
و َما ِلهَِ ،فلَ ْم يَ ْرجِ ْع ب�شيءٍ)،
من �أعظم الأزمنة �شهر �شعبان،
وميكن بيان بع�ض ف�ضائله فيما

من ف�ضائل �شهر �شعبان
ي�أتي :كرثة �صيام ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -فيه:فقد روت �أم امل�ؤمنني عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها� -أن ر�سولاهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -كان
يكرث ال�صيام يف �شهر �شعبان،
حيث قالت( :وما َر�أَيْتُ ُه �أكْثرَ َ
ِ�صيَا ًما منه يف َ�ش ْعبَانَ).
رفع الأعمال �إىل اهلل تعاىل:
حيث
�إن �أعمال العباد تُرفع �إىل ربهم
عز وجل -يف يومي االثننيواخلمي�س من كل �أ�سبوع،
وتُرفع يف �شهر �شعبان من كل
عام ،ولذلك كان ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -يُكرثال�صيام فيه ،م�صداقاً ملا ُروي
عن �أ�سامة بن زيد -ر�ضي اهلل
عنه� -أنه �س�أل النبي -عليه
ال�صالة وال�سالم -عن �سبب
كرثة �صومه يف �شهر �شعبان،

مرتبة ال�صدق

ال�صديقني تَلي مرتبة النب ّوة يف
مرتبة
ّ
ّ
ويدل هذا على �أهم ّية ال�صدق
الإ�سالم،
الدين ّية والدنيو ّية ،فهو يُبلّغنا
يف حياتنا ّ
الل َ
الدرجات ،قال تعاىلَ ( :و َمن يُطِ ِع هَّ
�أعلى ّ
َ
ُ
َ
هّ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َوال َّر ُ�سول َف�أولٰئِك َم َع الذِ ي َن �أنْ َع َم الل َعليْهِم
ني َو ّ ُ
ال�صالحِ ِ َ
ال�ص ِّدي ِق َ
ِّم َن ال ّنَ ِب ِّي َ
ني
ال�ش َهدَا ِء َو َّ
ني َو ِّ
َو َح ُ�س َن �أُو َلٰئ َِك َرفِي ًقا) .وقد و�صف اهلل
بال�صدق يف الآية الكرمية( :ومن
تعاىل َ
نف�سه ّ
�أ�صدق من اهلل قيال) ،كما و�صف ر�سولَه
الكرمي �أي�ضاً يف الآية الكرميةَ ( :والَّذِ ي َجا َء
�ص َّد َق ِب ِه ُ�أولَئ َِك ُه ُم المْ ُ ّتَقُونَ)،
ِال�صدْقِ َو َ
ب ِّ
ً
ُ
ال�صدق �إذا مرتبة عل ّية ي�صلها امل�سلم
مرتب ُة ّ
حني يرتقي ّ
بكل تفا�صيل حياته ب�صدق تا ّم يف
الأقوال ،والأفعال ،والنّوايا.

�أبناء الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم
الأبناء الذكور القا�سم ،وهو ابنه البكر ،والذي
يكون ر�سول اهلل به� ،إذ يقال له �أبا القا�سم،
وهو ابنه من ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل
عنها .عبد اهلل ،ويلقب بالطيب ،والطاهر،
وهو �أخو القا�سم من ال�سيدة خديجة �أي�ضاً.
�إبراهيم ،وهو �أ�صغر �أبناء ر�سول اهلل من
مارية القبطية .بنات ر�سول اهلل :رقية� .أم
أحب
كلثوم .فاطمة ،امللقبة بالزهراء ،وهي � ّ
البنات �إىل ر�سول اهلل .مالحظة :جميع البنات
ولدتهن ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها� ،إذ �إنّ
ّ
ن�ساء ر�سول اهلل الأخريات مل ينجنب ،ويذكر
�أنّ كافة �أبنائه وبناته ماتوا خالل حياته،
با�ستثناء فاطمة ،والتي توفيت بعده ب�ستة
�أ�شهر.

زوجات الر�سول �صلى
و�سلم
عليه
اهلل
زوجات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يبلغ عدد

زوجات ر�سول اهلل اثنت ع�رش زوجة ر�ضي اهلل
عنهن ،و�أ�سما�ؤهن كالآتي :خديجة بنت خويلد
�سودة بنت زمعة .عائ�شة بنت �أبي بكر ال�صديق

ف�أجابه ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم -قائ ً
ال( :ذاك �شه ٌر
رجب
ّا�س عنه بني
يغ َف ُل النَ ُ
َ
ورم�ضا َن وهو �شه ٌر تُرف ُع فيه
رب العاملني
الأعما ُل �إىل
ِّ
و�أُحِ ّ ُب �أن يُرف َع عملي و�أنا
�صائ ٌم) ]٨[،ويرجع ال�سبب
يف رغبة النبي -عليه ال�صالة
وال�سالم -يف �أن ترفع �أعماله
�إىل اهلل -تعاىل -وهو �صائم �إىل
�أن ال�صوم من ال�صرب ،وقد قال
اهلل تعاىل�( :إ مَّ َ
ال�صا ِب ُرو َن
ِنا يُ َو َّفى َّ
�أَ ْج َر ُهم ِب َغيرْ ِ حِ َ�سابٍ ).
يوجد فيه ليلة عظيمة:
فقد �أخرب ر�سول اهلل �-صلى
اهلل عليه و�سلم� -أن يف �شهر
�شعبان ليلة عظيمة؛ وهي
ليلة الن�صف من �شعبان ،حيث
قالَّ :
(يط ِل ُع اهلل ُ �إىل َخلقِه يف
ليل ِة ال ِن ِ
ّ�صف مِ ن �شعبا َن فيغ ِف ُر
جلمي ِع َخلْقِه � اَّإل لمِ ُ�رشكٍ

�أو ُم�شاحِ نٍ) ]١١[،ومن
�صور ال�رشك باهلل التي حترم
�صاحبها املغفرة :الذبح لغري
اهلل تعاىل ،ودعاء غريه و�س�ؤاله،

�إ�سالميات

�أو زيارة قرب الر�سول �-صلى
اهلل عليه و�سلم -و�س�ؤاله ق�ضاء
احلاجات� ،أو قراءة املولد عند
قرب احل�سني� ،أو املرغلي� ،أو

�أحداث وقعت يف �شهر �شعبان
يعد �شهر �شعبان من الأوقات الفا�ضلة ،وقد
وقع فيه العديد من الأحداث العظيمة عرب
التاريخ ،وميكن بيان بع�ضها فيما ي�أتي� :أول
والدة و�أول وفاة بعد الهجرة النبوية :فقد
ُولد عبد اهلل بن الزبري -ر�ضي اهلل عنه -يف
�شهر �شعبان ،وكان �أول مولود للم�سلمني
بعد الهجرة ،وقد ذكرت �أ ّمه �أ�سماء بنت
�أبي بكر -ر�ضي اهلل عنه -ما �أنهم فرحوا
به فرحاً �شديداً ،لأنه ُولد بعد �أن قيل لهم
�أن اليهود قد �سحرتكم ولن يولد لكم ،كما
تويف ال�صحابي اجلليل عثمان بن مظعون
-ر�ضي اهلل عنه -يف �شهر �شعبان �أي�ضاً،

وكان �أول من توفاه اهلل من املهاجرين يف
املدينة املنورة ،ودُفن يف البقيع .احتالل
ال�صليبني لبيت املقد�س :حيث ا�ستوىل
ال�صليبيون على بيت املقد�س يف الثالث
والع�رشين من �شعبان عام �أربعمئة واثنان
وت�سعون للهجرة ،وقاموا بقتل �سبعني �ألفاً
من امل�سلمني يف يوم واحد.
حترير مدينة حم�ص من ال�صليبيني :حيث
ح ّرر �صالح الدين الأيوبي -رحمه اهلل-
مدينة حم�ص من يد ال�صليبيني يف الواحد
والع�رشين من عام 559هـ ،لي�سيطر بذلك
على �أغلب بالد ال�شام.

معركة الأرك :وقعت معركة الأرك
التي يُطلق عليه الن�صارى كارثة الأرك
يف التا�سع من �شعبان عام 591هـ ،حيث
املوحدين امل�سلمة
وقعت بني قوات
ّ
حتت قيادة �أبو يو�سف يعقوب املن�صور،
وقوات مملكة ق�شتالة الن�رصانية بقيادة
�ألفون�سو الثامن ،ودارت �أحداث املعركة
بعد �أن بعث ملك ق�شتالة ر�سالة فيها
نوع من اال�ستهزاء واال�ستخفاف ب�أمري
امل�سلمني �أبو يو�سف ،فغ�ضب لذلك
الأمري وكتب له على ظهر الر�سالة قول
اهلل تعاىل( :ا ْر ِج ْع �إِلَيْ ِه ْم َفلَنَ�أْ ِتيَ ّنَ ُهم ِب ُجنُو ٍد اَّل

غ�ض الب�صر
عما يف �أيدي النا�س غ�ض الب�رص ال يقت�ضي فقط بالنظر لل�شهوات ،لكن هناك نوعاً �آخر نهانا اهلل تعاىل عنه �أن ننظر �إليه وهو ما متع
اهلل به غريه ،حيث يتمتع �شخ�ص مبال كثري وجتارة رابحة هنا يجب غ�ض الب�رص عما ما ميلكه هذا ال�شخ�ص لأن الأرزاق بيد اهلل تعاىل،
وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند احل�رسة واحلقد ويت�أمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�ضح عندما يقارن حاله بحال غريه ،ويف حالة
النظر مبا من اهلل عليه غريه من الأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه
امل�س�ألة تولد احلقد �أي�ضاً ،و�أي�ضاً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته وجمال زوجات الآخرين ،ف�إن كان ن�سبة جمال
زوجته قليال مقارنة مع جمال الآخريات يتولد يف نف�سه كراهية لزوجته ويبد�أ بتوجيه لها كالم �سقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من
الن�ساء الأخريات لذلك �أمرنا اهلل تعاىل غ�ض الب�رص جتنبا لتلك امل�شاكل.

�أحفاد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

يعرف احلفيد على �أ ّنه ابن الولد� ،أما ابن البنت فيعرف با�سم ال�سبط ،وفيما يتعلّق بر�سول اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم فلم يكن
ٍ
أ�سباط من بناته ،وهم خم�سة ذكور ،و�أ�سما�ؤهم
ال�سن� ،إال �أنّ له ثمانية �
له �أي �أحفا ٍد من �أبنائه الذكور ،وذلك ب�سبب موتهم وهم �صغار
ّ
ً
ّ
ال�سن� .أمامة :هي �أخت علي،
هي :علي :وهو ابن زينب ر�ضي اهلل عنها من زوجها العا�ص بن عبد �شم�س ،وي�شار �إىل �أنه تويف �صغريا يف
ّ
والتي حملها عليه ال�سالم �أثناء �صالته .احل�سن ،واحل�سني ،وحم�سن :هم �أبناء فاطمة من زوجها علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما.
�أم كلثوم ،وزينب :هن بنات فاطمة وعلي بن �أبي طالب .عبد اهلل :هو ابن رقية من خليفة امل�سلمني عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه.
مالحظة :تز ّوج عثمان بن عفان �أم كلثوم ابنة ر�سول اهلل عليه ال�سالم بعد وفاة اختها رقية� ،إال �أ ّنها توفيت دون �أن تنجب.

ك�سوة الكعبة

كثري من امل�سلمني من يعتقد �أنّ ك�سوة الكعبة ال�سوداء هي �سنّة من ال�سنن ،وهذا غري �صحيح .يف بداية عهد الإ�سالم كان الر�سول
«حم ّمد ّ
رشفة ،وقد ك�ساها بالثياب اليمان ّية ،وهي ثياب خمططة بي�ضاء وحمراء .بعد ذلك
�صل اهلل عليه و�سلّم» �أ ّول من ك�سا الكعبة امل� ّ
ً
احلجاج بالديباج ،وامل�أمون ك�ساها بالديباج الأحمر والديباج الأبي�ض �أحيانا �أخرى .لو اطلعنا �أكرث على كتب التاريخ والتي
ك�ساها
ّ
تدر�س تاريخ الكعبة امل�رشفة ،لنجد �أ ّنها مل تك�سى طوال الوقت باللون الأ�سود فقط ،بل ك�سيت ب�أكرث من لون .ومن هنا يت�ضح لنا �أنّ
�سواد غطاء الكعبة لي�س �أمراً م�سنوناً �أو �أمراً �إلهياً ،بل على العك�س فقد عرف �أنّ �سوادها ما هو �إال عرف وعادة �إ�سالمية فقط� .أ ّما
يف �أ ّيامنا هذه ف�إنّ اململكة العرب ّية ال�سعود ّية هي امل�س�ؤولة عن ك�سوة الكعبة ،وقد �أن�ش�أت م�صنعاً
خا�صا ُ حلياكة غطاء الكعبة ،وهي
ّ
ّ
تنتجه ب�أف�ضل املوا�صفات و�أجملها من حيث التطريز واخلطوط وا�ستخدام الذهب يف ذلك .ولذلك ف�إنّ اململكة حاليا هي امل�س�ؤولة
عن تقرير لون الك�سوة ال �أكرث.

ال�سيدة زينب� ،أو �أبو عبيدة،
�أو ابن العربي� ،أو ال�شعراين� ،أو
غريها من الأ�رضحة� ،أو احلكم
بغري ما �أنزل اهلل تعاىل.
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ال�سجن للمطرب ال�شعبي امل�صري "حمو بيكا"

�أيدت حمكمة م�صرية مبدينة الإ�سكندرية حب�س املطرب ال�شعبي «حمو بيكا» ملدة �شهرين مع ال�شغل والنفاذ ،التهامه ب�إقامة
حفل غنائي مبنطقة العجمي دون ترخي�ص.
وتعود بداية الق�ضية �إىل ال�ضجة
التي �أحدثها مقطع فيديو
ملطرب �شعبي �آخر ،هو جمدي
خمتار و�شهرته «جمدي �شطة»،
يف  3نوفمرب من العام املا�ضي،
ن�رشه على موقع في�سبوك ،يتهم
فيه «حمو بيكا» مبحاولة �رسقة
معجبيه من خالل �إعالنه عن
م�شاركة «�شطة» يف حفل كان
�سيقام يف الإ�سكندرية.
وحظي املقطع مب�شاهدات
وا�سعة وانت�رش ب�رسعة جنونية
على مواقع التوا�صل االجتماعي،
ما دفع بنقابة املهن املو�سيقية
�إىل اتخاذ �إجراءات لإلغاء

احلفل .وبالفعل� ،ألغي احلفل،
وحرر حمامي نقابة املو�سيقيني
يف الإ�سكندرية بالغا بتنظيم
«بيكا» حفال دون احل�صول على
ت�رصيح من النقابة.
كما �أ�صدرت حمكمة الدخيلة
حكما بحب�س املطرب «حمو
بيكا» �شهرين ،على خلفية
مزاولة مهنة الغناء دون ت�رصيح،
و�إذاعة حفل �سمعي وب�رصي،
دون احل�صول على ترخي�ص من
وزارة الثقافة.
وعقب ا�ستئناف حمامي املطرب
حكم املحكمة االبتدائية ،ق�ضت
حمكمة اال�ستئناف اليوم الثالثاء

بت�أييد حب�س املطرب.
وينتمي «�شطة» و»بيكا» �إىل تيار
من الأغنية ال�شعبية امل�رصية
ي�سمى بـ «مو�سيقى املهرجانات»،
تعبريا عن احلفالت الكبرية التي
يقيمونها وت�سمى «مهرجانات».
ويواجه هذا التيار انتقادات
عديدة من اجلهات الر�سمية
والتيارات املحافظة ،التي
ترى فيه هدما للمجتمع ولقيم
اجلمال يف الفن والثقافة،
بينما يحظى «�شطة» و»بيكا»
بتفاعالت ودعم وا�سع على
مواقع التوا�صل االجتماعي من
جانب جمهور غفري.

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

فاز عر�ض «نعال النوخذة» مل�رسح
�أوال ،بجائزة �أف�ضل عر�ض متكامل
يف الدورة الأوىل من «مهرجان
البحرين امل�رسحي».
والعر�ض من ت�أليف يعقوب يو�سف

و�إخراج جمال الغيالن وبطولة
عادل �شم�س وح�سن الع�صفور،
و�أمني ال�صايغ وحمد عتيق وحممد
�صقر ،وعبري مفتاح ورا�شد
العازمي ،وحممد �شاهني وخالد

جناح،ي وعلي ح�سن الفردان
وخلود البلو�شي.
ونظمت املهرجان الهيئة العربية
للم�رسح بالتعاون مع هيئة البحرين
للثقافة والآثار ،واحتاد جمعيات
امل�رسحيني البحرينيني ،وت�شكلت
جلنة التحكيم من امل�رصي عبد
الغني داود ،والكويتية نرمني
احلوطي والعراقي حممد �سيف.
وفاز بجائزة �أف�ضل ممثل ،علي
مرهون ،عن دوره يف م�رسحية
«مطر �صيف» مل�رسح جلجام�ش
،كما فازت بجائزة �أف�ضل ممثلة،
نورا عيد ،عن دورها يف امل�رسحية
ذاتها.
وفاز عر�ض «حيدر» مل�رسح

ال�صواري ،بجوائز �أف�ضل ت�أليف
م�رسحي ،لأمني �صالح ،و�أف�ضل
�إخراج ملحمد �شاهني ،و�أف�ضل
ت�أليف مو�سيقي وم�ؤثرات �صوتية،
حلامد �سيف.
وذهبت جائزة �أف�ضل �سينوغرافيا
�إىل �أحمد العمريي عن عر�ض
«مطر �صيف» مل�رسح جلجام�ش.
وعر�ض املهرجان يف حفل اخلتام
بال�صالة الثقافية يف املنامة
م�رسحية «ال�سلطة اخلام�سة»،
وهي نتاج ور�شة تدريب «عالقة
الإخراج بال�سينوغرافيا» التي
قدمها امل�رسحيان الكويتيان،
في�صل العبيد وعبد اهلل الرتكمان.

لطفي بو�شناق لن يغني يف رام اهلل
لن يتمكن الفنان التون�سي ،لطفي
بو�شناق ،من �أن ي�صدح ب�أغانيه
م�ساء غد الأربعاء يف ق�رص رام
اهلل الثقايف ،نظرا لعدم مت ّكن
بع�ض �أع�ضاء فرقته املو�سيقية
من الدخول �إىل الأرا�ضي
الفل�سطينية.
و�أعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان
«الكمنجاتي» خرب تعذر ح�ضور
فرقة بو�شناق ،وتابعت �أن بع�ض
�أع�ضاء الفرقة املو�سيقية مل
يتمكنوا من احل�صول على
الت�صاريح الالزمة لدخول الأرا�ضي
الفل�سطينية .وعلى الرغم من
ذلك ،فقد قرر الفنانون الذين
متكنوا من الو�صول �إىل رام اهلل

وامل�شاركة يف املهرجان ،ا�ستبدال
عر�ض بو�شناق ،واال�شرتاك يف
حفلة مو�سيقية كبرية جتمع �أكرب
الفرق املو�سيقية امل�شاركة يف
املهرجان.
وي�ضم مهرجان «الكمنجاتي» فرقا
من �أوروبا والهند و�إيران وكندا
وفل�سطني ،يقدم فنانوها عرو�ضا
مو�سيقية حتمل �شعار «من الأر�ض
املقد�سة �إىل ال�رشق» مب�شاركة:
فرق القد�س ال�صوفية ،وفرقة
ديفانا من راجت�سان (الهند)،
فرقة نظرة الفار�سية (�إيران)،
وفرقة من كندا.
وكان الفنان ،لطفي بو�شناق،
يعتزم امل�شاركة يف املهرجان� ،إال

�أن رف�ض االحتالل منح الت�صاريح
لأع�ضاء فرقته ،جعل اللجنة
املنظمة تلغي احلفل .لكن اللجنة
�أ ّكدت على ا�ستمرار فعاليات

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

مهرجان «الكمنجاتي» الدويل
احتفاال بالقد�س عا�صمة الثقافة
الإ�سالمية للعام  ،2019رغم كل
العراقيل والتحديات.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

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

قبل �أيام من �صدور اجلزء الأخري من �سل�سلة �أفالم «املنتقمون:اند
غيم»� ،أ�صدرت �رشكة مارفل حتذيراً عرب ح�سابها الر�سمي على تويرت،
منا�شدة املتابعني باالمتناع عن ت�رسيب �أحداث الفيلم للآخرين بعد
م�شاهدته.
جاء ذلك يف ر�سالة ن�صية وجهتها مارفل �أم�س ،جلمهور �سل�سلة �أفالم
املنتقمون على تويرت ،وطالبتهم بعدم �إف�ساد متعة م�شاهدة الفيلم،
بعد طرحه يف ال�سينما ،الفت ًة �إىل جهود فريق العمل ابتداء من �أبطاله
وو�صوالً �إىل الق�صة واحلوار والت�صوير ،لإ�صداره مب�ستوى جيد.
وبالرغم من حماوالت ا�ستديوهات ديزين ومارفل ،للحفاظ على ال�رسية،
ت�رسبت بع�ض مقاطع الفيديو من اجلزء املقبل ،وتداولها عدد من رواد
مواقع التوا�صل االجتماعي.

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

فاز عر�ض «نعال النوخذة» مل�رسح �أوال ،بجائزة �أف�ضل عر�ض متكامل
يف الدورة الأوىل من «مهرجان البحرين امل�رسحي» ،التي �أ�سدل ال�ستار
عليه �أم�س االثنني.
والعر�ض من ت�أليف يعقوب يو�سف و�إخراج جمال الغيالن وبطولة عادل
�شم�س وح�سن الع�صفور ،و�أمني ال�صايغ وحمد عتيق وحممد �صقر،
وعبري مفتاح ورا�شد العازمي ،وحممد �شاهني وخالد جناح،ي وعلي
ح�سن الفردان وخلود البلو�شي.
ونظمت املهرجان الهيئة العربية للم�رسح بالتعاون مع هيئة البحرين
للثقافة والآثار ،واحتاد جمعيات امل�رسحيني البحرينيني ،وت�شكلت
جلنة التحكيم من امل�رصي عبد الغني داود ،والكويتية نرمني احلوطي
والعراقي حممد �سيف.
وفاز بجائزة �أف�ضل ممثل ،علي مرهون ،عن دوره يف م�رسحية «مطر
�صيف» مل�رسح جلجام�ش ،كما فازت بجائزة �أف�ضل ممثلة ،نورا عيد،
عن دورها يف امل�رسحية ذاتها.
وفاز عر�ض «حيدر» مل�رسح ال�صواري ،بجوائز �أف�ضل ت�أليف م�رسحي،
لأمني �صالح ،و�أف�ضل �إخراج ملحمد �شاهني ،و�أف�ضل ت�أليف مو�سيقي
وم�ؤثرات �صوتية ،حلامد �سيف.
وذهبت جائزة �أف�ضل �سينوغرافيا �إىل �أحمد العمريي عن عر�ض «مطر
�صيف» مل�رسح جلجام�ش.
وعر�ض املهرجان يف حفل اخلتام بال�صالة الثقافية يف املنامة
م�رسحية «ال�سلطة اخلام�سة» ،وهي نتاج ور�شة تدريب «عالقة الإخراج
بال�سينوغرافيا» التي قدمها امل�رسحيان الكويتيان ،في�صل العبيد وعبد
اهلل الرتكمان.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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�شيفروليه تراكر وتريل بليزر 2020
اجلديدة تنطلق ر�سمي ًا

ك�شفت �شيفروليه عن �سيارتي
 SUVجديدتني كلياً يف
معر�ض �شانغهاي لل�سيارات،
وهما تراكر  SUVال�صغرية
وتريل بليزر كومباكت ،حتديداً
ن�سخ ريدالين الريا�ضية منهما،
والهدف هو توثيق وتقوية
ح�ضور �شيفروليه يف ال�صني،
ثاين �أكرب �سوق لل�رشكة يف
العامل.
و�رصح �ستيوارت نوري�س ،مدير
ت�صميم الـ  SUVل�شيفروليه:
“تريل بليزر وتراكر ي�أخذانا
للف�صل القادم من ت�صميم
الـ  SUVل�شيفروليه ،حيث
يثبت املوديالن ت�أكيد ال�رشكة
وتركيزها على الأداء والقدرة
العالية يف عائلة الـ .”SUV
وبينما يبدو املوديالت
مت�شابهان ،توجد بع�ض
االختالفات بينهما بخالف
احلجم ..ونبد�أ برتيل بليزر،
والتي تتمتع مبظهر جريء
وم�صابيح �أمامية LED
منف�صلة وعمود  Cريا�ضي

وم�صابيح خلفية �أفقية وت�صميم
“ال�سقف الطافئ” بف�ضل
عواميد  Aاملطلية بالأ�سود
والزخرفات ال�سوداء التي
تدخل يف عواميد .C
باالنتقال لرتاكر ،فهي تبدو
جريئة كذلك ولكن بدرجة
�أقل من تريل بليزر ،خا�صة
مع �إ�ضافة نافذة جانبية ثالثة

جلعلها �أكرث عملية من املوديل
الآخر ،ومن املتوقع �أن هذه
ال�سيارة متهد ملوديل تراك�س
اجلديد كلياً للأ�سواق العاملية.
كما ذكرنا بالأعلى ،مت تقدمي
ن�سخ ريدالين من املوديلني ،ما
يعني �إ�ضافة �شعارات �شيفروليه
�سوداء و�شبكة تهوية �سوداء
كذلك بفتحتي هواء وجنوط

�أ�سود � 17إن�ش مع مل�سات
خارجية حمراء.
ويُذكر �أن قائمة ال�سيارات
املعرو�ضة ل�شيفروليه يف
�شانغهاي ت�شمل مونزا اجلديدة
كلياً واونيك�س وماليبو XL
وترافري�س
وايكوينوك�س
واورالندو وكامارو ZL1
واملزيد.

"بي �إم دبليو" ت�سحب � 28ألف
�سيارة من الأ�سواق

�أعلنت �رشكة بي �إم دبليو عن
نيتها �سحب � 28631سيارة من
بلدان االحتاد الرو�سي ،ومن
املفرت�ض �أن ت�شمل عملية
ال�سحب � 19919سيارة من طراز
" "Fمن فئات،10 ،7 ،6 ،2 ،1 :
،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11
 ،34 ،26جميعها طرحت يف
رو�سيا ما بني  2011و.2015
كما �ست�سحب ال�رشكة 8712
�سيارة من طراز " "Fمن الفئة
( 21و 23و 30و 32و 33و)36

باعتها "بي �إم دبليو" يف رو�سيا
ما بني  2014و� ،2016أما ال�سبب
وراء تلك العملية ،فهو اكت�شاف
م�شاكل يف نظام التربيد وعزل
ال�سوائل يف تلك ال�سيارات ،ما
قد يت�سبب باحرتاقها� ،أو ت�رسب
الزيت �إىل �أنظمة العوادم و�أعلنت
"بي �إم دبليو" �أنها �ستتوا�صل
مع مالكي ال�سيارات املذكورة
ليتوجهوا ل�صيانتها جمانا يف
جميع مراكزها املعتمدة يف
رو�سيا.

ن�سخة خا�صة من جاغوار F-Pace

“ر�سمي ًا” لكز�س  LMتك�شف عن نف�سها
ك�أول ميني فان من ال�صانعة اليابانية!

ك�شفت لكز�س اليوم عن �أول
ميني فان حتمل ا�سمها خالل
فعاليات معر�ض �شنغهاي
لل�سيارات  ،2019والتي ت�أتي
م�ستندة على طراز الفارد.
ت�أتي امليني فان الفاخرة
اجلديدة مع �شبك مغزيل
�أمامي �ضخم مع الكثري من
مل�سات الكروم يف خمتلف
جوانب اخلارجية.
وبالنظر لكونها �سيارة فاخرة،
�سوف جند �أن املميزات
احلقيقية تقع داخل املق�صورة
التي تتوفر بن�سخة فخمة ذات
�أربعة مقاعد خم�ص�صة لرجال
الأعمال �أو الذين يف�ضلون
توظيف �سائق خا�ص ،حيث
جند بها اثنني من املقاعد
اخللفية القابلة للإمالة
واملزودة ب�أنظمة تهوية مع

ك�شفت انفينيتي عن Qs
ان�سبريي�شن االختبارية يف
معر�ض �شانغهاي لل�سيارات،
والتي متهد ل�سيدان ريا�ضية
كهربائية بالكامل ،و�رصحت
ال�رشكة اليابانية الفاخرة �أن
ال�سيارة متثل توجه جديد
يف هذه الفئة بف�ضل مو�ضع

تبطني داخلي �سميك لدعم ولكن �أولئك الذين يرغبون
ظهر الركاب وتقدمي �أف�ضل يف اجللو�س مع عائلتهم،
والذين �سوف ي�ستمتعون
م�ستويات الراحة.
�ستتوفر لكز�س � LMأي�ضاً جميعاً بتجربة ركوب مريحة
بن�سخة ذات  7مقاعد تت�ضمن للغاية بف�ضل نظام التعليق
وجود  4مقاعد حا�ضنة املميز وممت�صات ال�صدمات
لأول �صفني من املقاعد ،املتقدمة.
مع  3مقاعد باخللف ،حيث ت�أتي امليني فان الفخمة مع
ت�ستهدف هذه الن�سخة العديد من التقنيات املميزة،
�أي�ضاً
الأعمال ،ما يت�ضمن �شا�شة � 26إن�ش
رجال

انفينيتي  Qsان�سبريي�شن االختبارية
قيادتها املرتفع ونظام دفعها
الرباعي الكهربائي.
وترتكز ال�سيارة على من�صة
جديدة كلياً �ستدعم �سيارات
يف
الكهربائية
ال�رشكة
امل�ستقبل ،كما �أنها تلمح للغة
الت�صميم امل�ستقبلية النفينيتي
لهذا املجال ،وقد �أ�رشف مدير

لت�سلية الركاب باخللف،
فا�صل زجاجي لتوفري بع�ض
اخل�صو�صية للركاب� ،ساعة
كال�سيكية تناظرية ،ومكان �أعلنت �رشكة جاغوار �أنها  283كلم�/س .وتتميز ال�سيارة
لتخزين املظالت بالأبواب �ستقدم ن�سخة خا�صة من باملالمح الت�صميمية مفتولة
ب�شكل ي�شبه �سيارات رولز �سيارتها  ،F-Paceمن فئة الع�ضالت ،والرباعة التقنية،
روي�س �أو �سكودا احلديثة ،املوديالت الريا�ضية متعددة التي تظهر على جمموعة العادم
بجانب وجود مربد �صغري الأغرا�ض و�أو�ضحت ال�رشكة الفائقة ذات الوزن املنخف�ض،
ي�سع اثنني من زجاجات الربيطانية �أن الن�سخة اخلا�صة والعجالت امل�صنوعة من معدن
 SVRتعتمد على �سواعد خفيف ،والقفل التفا�ضلي
ال�رشاب.
هذا و�ست�أتي ميني فان حمرك كمربي�سور � V8سعة  5اجلديد على املحور اخللفي.
لكز�س  LMاجلديدة كلياً يف لرت وبقوة  405كيلووات 550/وتتميز املق�صورة الداخلية
�أي�ضاً
اجلديدة
فئة  350مبحرك  3.5لرت يف ح�صان ،مع عزم دوران �أق�صى لل�سيارة
حني ت�أتي فئة  300hمبحرك  680نيوتن مرت.وبف�ضل هذه باملقاعد الريا�ضية .ومل تك�شف
� 4سلندر  2.5لرت هايربد مع القوة الهائلة تت�سارع ال�سيارة جاغوار حتى الآن موعد طرح
وجود خيار لدفع �أمامي �أو من الثبات �إىل  100كلم�/س �أو �سعر الن�سخة اخلا�صة SVR
رباعي ،حيث �سيتم طرحها يف غ�ضون  4.3ثانية ،يف حني يف الأ�سواق.
بالأ�سواق الحقاً هذا العام ت�صل �رسعتها الق�صوى �إىل
باللون الأبي�ض �أو الأ�سود،
دون الك�شف عن الأ�سعار
بعد.

الت�صميم كرمي حبيب وفريقه لل�سوق املحلي للرواج الكبري
على تطوير ال�سيارة ،م�رصحاً لهذه الفئة هناك ،مع وعدها
�أن الثقافة اليابانية والتقنيات بتقدمي “موديالت عالية الأداء
احلديثة ملهند�سي انفينيتي بانبعاثات منخف�ضة توفر
لعبوا دوراً هاماً يف ت�صميمها .جتربة قيادة مثرية وثقة كاملة
وقد ك�شفت انفينيتي �أن اجليل يف مدى ال�سري” ،ما �سي�ساعد
الأول ل�سياراتها الكهربائية انفيتي على “�إعادة تقدمي”
�سيتم ت�صميمه وبنا�ؤه يف ال�صني نف�سها كعالمة جتارية.

ال خا�ص ًا
كيا تطلق مودي ً
من Ceed

�أطلقت �رشكة كيا مودي ً
ال خا�صاً من  ،Ceedالتي تنتمي لفئة
موديالت الكومبي ،يحمل اال�سم  Travelويتمتع باملزيد من
التجهيزات اخلا�صة.
و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية �أن �سيارتها Ceed Travel
اجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء
الأتوماتيكي ،ونظام املالحة ،وكامريا الرجوع للخلف ،والطالء
املعدين ،بالإ�ضافة �إىل تدفئة املقاعد يف الأمام ،وجتهيزة التحدث
احلر ،والعجالت امل�صنوعة من معدن خفيف قيا�س  16بو�صة
ويتوفر لل�سيارة حمركان بوقود البنزين بقوة  73كيلووات100/
ح�صان �أو  99كيلووات 135/ح�صان.
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�إ�شهار
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مايكرو�سوفت ترف�ض بيع تقنية التعرف
على الوجوه لل�شرطة
قال رئي�س �رشكة مايكرو�سوفت،
براد �سميث� ،إن ال�رشكة رف�ضت
حدي ًثا طلبًا من وكالة �إنفاذ
القانون يف والية كاليفورنيا
لتثبيت تقنية التعرف على الوجوه
يف �سيارات ال�ضباط والكامريات
التي يعلقونها على مالب�سهم
ب�سبب خماوف من انتهاك حقوق
الإن�سان.
وخل�صت مايكرو�سوفت �إىل
�أن ذلك �سي�ؤدي �إىل احتجاز
ن�ساء و�أقليات بريئة ب�شكل
غري متنا�سب لال�ستجواب؛ لأن
الذكاء اال�صطناعي قد ُد ِّرب
على �صور معظمها لأنا�س من
البي�ض والذكور .كما �أظهرت
م�شاريع بحثية متعددة �أن الذكاء
اال�صطناعي ال يزال يخطئ
يف التعرف على هوية الن�ساء
والأقليات.
وقال �سميث �إن ال�رشطة لن
ترتدد يف �سحب �أي �شخ�ص ثم
�إجراء م�سح للوجه للبحث يف
قاعدة بيانات للم�شتبه بهم .وبعد
التفكري يف الت�أثري غري املتكافئ
للأمر قررت مايكرو�سوفت �أال

توفر هذه التقنية جلهات �إنفاذ
القانون.
وخالل حديثه يف م�ؤمتر
جامعة �ستانفورد ب�ش�أن “الذكاء
اال�صطناعي املتمحور حول
الإن�سان” ،قال �سميث �إن
مايكرو�سوفت رف�ضت � ً
أي�ضا
�صفقة لتثبيت تقنيات التعرف
على الوجوه على الكامريات التي
تغطي عا�صمة بلد مل يك�شف
عن ا�سمه .وقال �سميث �إن تلك
الدولة كانت �ستقمع حرية التجمع

هناك.
ومن ناحية �أخرى ،وافقت
مايكرو�سوفت على توفري التقنية
ل�سجن �أمريكي ،بعد �أن خل�صت
ال�رشكة �إىل �أن البيئة �ستكون
حمدودة و�أنها �ستح�سن ال�سالمة
داخل امل�ؤ�س�سة غري امل�سماة.
و�رشح �سميث القرارات كجزء من
االلتزام بحقوق الإن�سان الذي قال
�إنه بالغ الأهمية لأن التطورات
التقنية ال�رسيعة متكن احلكومات
من �إجراء مراقبة �شاملة ون�رش

�أ�سلحة ذاتية واتخاذ خطوات
�أخرى قد يكون من امل�ستحيل
�إلغا�ؤها.
وقالت مايكرو�سوفت يف �شهر
دي�سمرب �إنها �ستكون منفتحة
ب�ش�أن �أوجه الق�صور يف تقنية
التعرف على الوجوه وطلبت من
العمالء �أن يكونوا �شفافني ب�ش�أن
الكيفية التي يعتزمون ا�ستخدام
التقنية فيها ،ويف ذات الوقت
كانت ت�ستبعد املبيعات لل�رشطة.
ودعا �سميث �إىل مزيد من التنظيم
لتقنيات التعرف على الوجوه
واال�ستخدامات الأخرى للذكاء
اال�صطناعي ،وحذر يوم الثالثاء
من �أنه بدون ذلك ،ف�إن ال�رشكات
التي جتمع �أكرب قدر من البيانات
قد تفوز بال�سباق لتطوير �أف�ضل
الذكاء اال�صطناعي يف “ال�سباق
نحو القاع” – وهي عبارة
اجتماعية-اقت�صادية تُ�ستخدم
لو�صف �إلغاء القيود احلكومية
على بيئة الأعمال� ،أو تخفي�ض
معدالت ال�رضائب ،من �أجل جذب
الن�شاط االقت�صادي �أو االحتفاظ
به يف والياتها الق�ضائية.

« »Disneyتطرح �سرتة
ذكية لهواة الألعاب

تعاون اخلرباء يف �رشكة
« »Disneyال�شهرية مع علماء
من معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا لتطوير �سرتة ذكية
خم�ص�صة ملحبي �ألعاب الفيديو.
و�صممت �سرتة «Force
 »Jacketخ�صي�صا ملحبي �ألعاب
وتقنيات الواقع االفرتا�ضي،
وزودت بالعديد من م�ست�شعرات
احلركة وال�ضغط و�أكيا�س هوائية
تنتفخ فج�أة ويف حلظات معينة،
لتعطي امل�ستخدم �شعورا ب�أنه
يتلقى �صدمات حقيقية �أثناء

ممار�سة اللعب.
كما توفر هذه ال�سرتة مل�ستخدمها
�أثناء م�شاهدة الفيديوهات
االفرتا�ضية �شعورا ب�أن الأ�شياء
تالم�سه كما يف الواقع� ،أو �شعور
العناق يف احلقيقة ،وميكن
مل�ستعملها التحكم ب�شدة ال�ضغط
الذي تولده على ج�سمه.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن هذه
ال�سرتة �ستفتح عاملا جديدا يف
جمال تقنيات الواقع االفرتا�ضي،
و�ستزيد من تفاعل امل�ستخدمني
مع تلك التقنيات.

« »Meizuت�سجل براءة اخرتاع جديدة
م�ساعد « »Alexaال�صوتي ي�ساعد
الأطفال على تعلم �آداب احلديث!
�أكدت �رشكة �أمازون امل�صنعة مل�ساعدات « »Alexaال�صوتية �أنها �ست�ضيف
�إليها ميزات جديدة مل�ساعدة الأطفال على تعلم اللباقة و�آداب احلديث.
وي�شري اخلرباء يف ال�رشكة �إىل �أن الكثري من الآباء باتوا ي�شتكون يف ال�سنوات
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها �أطفالهم ،وخ�صو�صا عند ا�ستعمال
الأوامر ال�صوتية للتوا�صل مع الأجهزة الذكية ،لذا قرروا �إطالق حتديث جديد
لربجميات م�ساعدهم ال�صوتي املنزيل « ،»Alexaتنفذ �أوامر امل�ستخدم
فقط عندما يتبع �س�ؤاله �أو طلبه بعبارات معينة كـ «من ف�ضلك» و»�شكرا»،
وبالتايل �سيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�ضافة لتلك امليزات ف�إن التحديث اجلديد �سيمنع « »Alexaمن
اال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلفّظ بعبارات نابية ،كما ميكن للآباء �أن
يربجموه ليحظر على الأطفال �سماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.
يذكر �أن �أمازون �أ�ضافت م�ؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على
« »Alexaليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�صوتية املوجودة يف الأ�سواق
كم�ساعد �آبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك ّ
تعدل « »CT6ال�شهرية
تعتزم �رشكة كاديالك قريبا طرح منوذجها اجلديد من �سيارات «»CT6
املعدلة ،املتوقع �أن ت�صبح املناف�س الأقوى ل�سيارات مر�سيد�س و بي �إم
دبليو الفاخرة و�شملت التعديالت العديد من املالمح اخلارجية لـ «»CT6
كممت�صات ال�صدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�صندوق اخللفي وامل�صابيح
التي �أ�صبحت �أكرث متيزا مع �إدخال تقنيات  LEDعليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة ،ف�ستزود مبحركات بـ
� 8أ�سطوانات ب�سعة  4.2لرت وعزم � 507أح�صنة� ،أما الن�سخة الريا�ضية «CT6
 »V-Sportف�ست�أتي مبحركات توربينية بعزم  557ح�صانا.
ول�ضمان قيادة �سل�سة و�آمنة لهذه ال�سيارات ،زودتها كاديالك ب�أنظمة فرملة
حتوي �أقرا�ص فرامل متينة مبقا�س  19بو�صة ،ووحدات حتكم من نوع
« ،»Bremboف�ضال عن �أنظمة قيادة �إلكرتونية متطورة و�أنظمة منع انزالق
ال�سيارة �أثناء احلركة ال�رسيعة.

�سجل عمالق �صناعة الإلكرتونيات
ال�صينية « »Meizuبراءة اخرتاع تتعلق
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع
 GizChinaال�شهري �أن «براءة االخرتاع
التي تقدمت بها  Meizuالعام الفائت
و�رصحت عنها م�ؤخرا ،تتعلق بتقنية

جديدة لدمج ما�سح ب�صمات الأ�صابع
حتت �شا�شة الهاتف الذكي ،حيث من
املفرت�ض �أن يو�ضع املا�سح مكان زر
� Homeأ�سفل ال�شا�شة ،لي�ستخدم
لقفل الهاتف وحتى �إمتام عمليات الدفع
الإلكرتوين».

ويذكر �أن ميزة دمج ما�سح الب�صمات
يف �شا�شة الهاتف تتوفر حاليا يف جهاز
« »Plus UD Vivo X20فقط ،لكن
من املنتظر �أن تظهر يف هواتف �رشكة
�شاومي « »2S Mi MIXالتي �ستطرح
قريبا.

بعد معارك طاحنة حول العامل

كوالكوم و�آبل تتو�صالن �إىل ت�سوية مفاجئة
حققت �رشكة كوالكوم فوزًا
ريا يف نزاعها القانوين
كب ً
الوا�سع النطاق مع �رشكة
�آبل� ،إذ تو�صلت ال�رشكتان �إىل
ت�سوية مفاجئة ت�سمح بعودة
هواتف “�آيفون” iPhone
�إىل ا�ستخدام رقائق مودم من
كوالكوم مرة �أخرى.
وقفزت �أ�سهم كوالكوم نحو
� %23إىل  70.45دوال ًرا
�أمريك ًيا يف التداوالت
املنتظمة ،وهو �أكرب مك�سب
لها منذ �أكرث من  19عا ًما ،ثم
و�صلت �إىل  75.25دوال ًرا يف
�ساعات ما بعد التداول .كما
�أ�سفرت الت�سوية عن �إعالن
�رشكة �إنتل ،التي كانت املورد
الوحيد لرقائق املودم لهواتف
�آيفون خالل العام املا�ضي
و�سط ت�صاعد ال�رصاع مع
�رشكة كوالكوم ،بعد �ساعات
من �إعالن الت�سوية عن عزمها
اخلروج من �سوق رقائق
املودم.
وقالت �رشكة �آبل يف بيان �إن
الت�سوية مع كوالكوم ت�شتمل
� ً
أي�ضا على ترخي�ص براءات
االخرتاع ملدة �ست �سنوات
مقابل مبلغ تدفعه �آبل �إىل

كوالكوم ،ولكن ال�رشكتان مل
تك�شفا عن املبلغ .وبالنظر
�إىل �أن كوالكوم قادرة بالفعل
على �إنتاج رقائق املودم
ل�شبكات اجليل اخلام�س ،5G
يف حني �أن �إنتل ال تزال تعمل
على تطويرها ،فيُعتقد �أن
الت�سوية �سوف ت�ساعد �آبل
يف مناف�ستها مع �سام�سونغ
وال�رشكات امل�صنعة الأخرى
التي �أطلقت بالفعل هواتف
تدعم �شبكات اجليل اخلام�س
.5G
ويرى حمللون �أن الت�سوية تعد
ريا ل�رشكة كوالكوم،
فوزًا كب ً
وقد جاءت بعد عامني من
املعارك القانونية املريرة
بني ال�رشكتني ،كما يرون �أنها
�سوف ت�ساعد كوالكوم على
العودة �إىل املكانة البارزة
التي احتفظت بها يف �أوائل
عام  2010حينما كان لها
اليد الطوىل يف االنتقال �إىل
�شبكات اجليل الرابع 4G
وزادت الإيرادات ب�شكل كبري.
هذا؛ وت�أتي الت�سوية بعد
�سنوات كانت تتهم فيها �آبل
�رشكة كوالكوم با�ستخدام
ممار�سات براءات االخرتاع

غري القانونية للحفاظ على
احتكار رقائق املودم التي
تربط الهواتف ب�شبكات
البيانات املحمولة .ومن
جانبها ،كانت كوالكوم تتهم
�رشكة �آبل ب�أنها ت�ستخدم
تقنيتها دون �أن تدفع ثمنها.
ومل تذكر كوالكوم و�آبل متى
�سيبد�أ اتفاق التوريد اجلديد.
ونظ ًرا لأن �إنتل ال تتوقع
�إطالق رقائق  5Gجاهزة
للهواتف حتى العام املقبل،
يُعتقد �أن �آبل �سوف ت�رسع
يف اعتماد رقائق املودم من
كوالكوم.
ومع ذلك ف�إن خروج �إنتل من
�سوق رقائق املودم ال يعني
بال�رضورة �أن كوالكوم �ست�صبح
املورد الوحيد ل�رشكة �آبل،

خا�ص ًة بعد ما قال املديرون
التنفيذيون للأخرية يف �شهر
كانون الثاين /يناير املا�ضي
يف حماكمة بني جلنة التجارة
الفيدرالية الأمريكية و�رشكة
كوالكوم ب�أن �سيا�سة �آبل
ت�سعى دائ ًما �إىل التعامل مع
العديد من املوردين.
وعالوة على ذلك ،ك�شف
م�س�ؤولو �آبل خالل حماكمة
جلنة التجارة الفيدرالية
�أنهم �أجروا حمادثات مع
�سام�سونغ وميدياتك ب�ش�أن
ا�ستخدام رقائق املودم
ل�شبكات اجليل اخلام�س 5G
يف �إ�صدار  2019من هواتف
�آيفون ،كما �أن ال�رشكة تعمل
على تطوير رقائق مودم
خا�صة بها.
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امل�سيلة

�سكان "حي نوارة "
يطالبون بالغاز الطبيعي
يطالب �سكان حي « نوارة « التابعة
�إداريا �إىل بلدية امل�سيلة  ،و التي تبعد
بحويل  10كلم �رشق عا�صمة الوالية
امل�سيلة ،ب�إدراج حيهم يف امل�شاريع
التنموية وذلك لتوديع خمتلف امل�شاكل
الناجمة عن افتقار منطقتهم مل�شاريع
وا�ستنادا ل�سكان احلي ،فان غياب الغاز
يعد من بني امل�شاكل التي
الطبيعي ّ
تت�صدر قائمة نقائ�ص احلي للتقليل
من معاناتهم اليومية يف احل�صول على
قارورة غاز البوتان ،خا�صة خالل ف�صل
ال�شتاء املتميز ب�شدة الربودة ،وهي
الو�ضعية التي طالب ال�سكان النظر فيها
من خالل الإ�رساع يف �إدراج احلي �ضمن
امل�شاريع التو�سيعية لربط عدة مناطق
ب�شبكة الغاز الطبيعي و�إنهاء معاناتهم
و�أزمة الغاز التي تتجدد كل �شتاء .
عبدالبا�سط بديار

غليزان

ا�ستقالة  18ع�ضوا من
املجل�س ال�شعبي الوالئي
قدم �أم�س الأربعاء  18ع�ضوا ينتمون �إىل
عدة ت�شكيالت �سيا�سية منها الأفالن،
الأرندي ،الأمبيا حم�س باملجل�س
ال�شعبي الوالئي بغليزان ا�ستقاالتهم من
املجل�س حيث مل يتم بعد الك�شف عن
الأ�سباب احلقيقية لال�ستقالة وح�سبما
علم من م�صادر من حميط املجل�س
ال�شعبي الوالئي �أن اال�ستقالة اجلماعية
�أعقبت قرار املجل�س املنعقد ام�س
مبقر املجل�س ال�شعبي الوالئي يف دورة
ا�ستثنائية و�سط تعزيزات امنية م�شددة
منعت فيها و�سائل الإعالم ح�ضور الدورة
املقررة للتداول على ملف املتابعات
الق�ضائية لعدد من املنتخبني طبقا
للمادة  45من قانون الوالية ويتعلق الأمر
مبنتخبني من حزب جبهة التحرير الوطني
و�آخر ينتمي حلزب الأرندي والذي حركت
�ضدهم �شكوى �أمام اجلهات الق�ضائية من
طرف م�صالح الوالية.
�س ا

تيزي وزو

توقيف �سارق من
�شركة �صينية

القت م�صالح االمن تيزي وزو �أول �أم�س،
على �شخ�ص م�سبوق ق�ضائيا كان قد
�شارك يف عملية ال�رسقة من داخل
ور�شة تابعة لل�رشكة ال�صينية املخت�صة
يف بناء ال�سكنات االجتماعية بواد عي�سي
تعود وقائع الق�ضية �إىل تلقي م�صالح
الأمن من طرف رئي�س م�رشوع ال�رشكة
ال�صينية املكلفة ب�إجناز 240م�سكن بواد
عي�سي بخ�صو�ص تعر�ض الور�شة لفعل
ال�رسقة ،والتي طالت يف املرة الأوىل �آلة
لقطع اخل�شب �آلة لقطع وتلميع اخل�شب
يقدر الثمن الإجمايل للأ�شياء حمل
ال�رسقة ب حوايل 200 ،مليون �سنتيم
وعليه مت فتح حتقيق يف الق�ضية حيث
كثفت م�صالح الأمن من حترياتها �أين
تو�صلت �إىل الفاعل احلقيقي حيث جرى
ح -كرمي
توقيفه
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مدر�سة اجلزائر مبدينة اخلليل الفل�سطينية

فعاليات ت�شيد ب�صمود الأ�سرى ومنوذج
ثورة ال�شعب اجلزائري
اخلليل/مرا�سلة خا�صة
�إحياء ليوم الأ�سري الفل�سطيني نظم نادي
الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل �أم�س
وبالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم و�سط
اخلليل وجلنة �أهايل الأ�رسى وحركة فتح
�إقليم و�سط اخلليل واحتاد املعلمني مهرجانا
جماهرييا وفاء لأ�رسى احلرية .
و�شارك يف املهرجان الذي �أقيم على �أر�ض
مدر�سة اجلزائر الأ�سا�سية للبنني و�سط
البلدة القدمية عائالت الأ�رسى وممثلني
عن امل�ؤ�س�سات احلكومية ،و ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح عبا�س زكي  ،وع�ضو
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �سحر
القوا�سمي  ،وممث ً
ال عن �إقليم فتح و�سط
اخلليل يون�س اجلنيدي  ،وممثلني عن
حمافظة اخلليل وعن بلدية اخلليل ،واملفو�ض
ال�سيا�سي �إ�سماعيل غنام ،ومدير نادي الأ�سري
اجمد النجار  ،ومدير جلنة الإعمار عماد
حمدان ،و�أمني �رس احتاد املعلمني يف اخلليل
�إ�سماعيل ال�شوبكي و�أع�ضاء احتاد املعلمني
الفل�سطينيني ،ور�ؤ�ساء الأق�سام،و �أ�رسة الرتبية
،والتعليم و مدراء املدار�س.
وبد�أ املهرجان ب�آيات من الذكر احلكيم

وال�سالم الوطني الفل�سطيني و�صدح الن�شيد
الوطني اجلزائري بني اجلماهري يف �ساحة
املهرجان على ار�ض اجلزائر وردده الطلبة
وكان تعبريا وطنيا �أ�صيال عرب عن �آ�صاله
العالقة بني فل�سطني واجلزائر .
ويف كلمة ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح
عبا�س زكي م�شيدا ب�صمود �أ�رسانا البوا�سل
يف �سجون االحتالل ودورهم يف الت�صدي
لالحتالل الإ�رسائيلي وخمططاته الرامية �إىل
انتهاك حقوق ال�شعب الفل�سطيني وحرمانه

من اب�سط حقوه بالعي�ش بكرامة و�إن�سانية
على الأر�ض الفل�سطينية وا�ستعر�ض زكي
خطوات فواز بن مدين يف ت�أ�سي�س الثورة
اجلزائرية ،ودعمه ال�شعب الفل�سطيني يف
كافة املحطات الوطنية والقومية ،م�ؤكداً على
النموذج الوطني الثوري اجلزائري الذي قاده
اجلزائريون من اجل �إنهاء االحتالل كنموذج
وطني ي�ستحق االهتمام وا�ستذكاره يف كافة
املحافل الدولية لتج�سيده طموح ال�شعوب
العربية مبا فيها ال�شعب الفل�سطيني.

حجز  2916قر�ص
«�إك�ستازي» و 490
«ريفوتريل»
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�أحمد بن عطية

�سيدي بلعبا�س خالل مار�س املا�ضي

حل 240ق�ضية متعلقة بجرائم القانون العام

متكنت امل�صلحة الوالئية لل�رشطة
الق�ضائية ب�أمن والية �سيدي بلعبا�س
خالل �شهر مار�س املن�رصم من فر�ض
خمطط �أمني خا�ص ملحاربة الإجرام
بالوالية ،وذلك عن طريق احلمالت
واملداهمات والقيام بعمليات �رشطة
منتظمة و�أخرى فجائية والتي ت�ستهدف
على وجه اخل�صو�ص بع�ض الأماكن التي
ي�شتبه يف تواجد املجرمني بها حيث

بلغت يف جمموعها خالل �شهر مار�س
املن�رصم  36عملية �رشطية مت على
�إثرها درا�سة حالة �أكرث من � 1000شخ�صا
تبني �أن � 230شخ�صا منهم متورطون يف
ق�ضايا �إجرامية وحمل بحث من طرف
اجلهات الق�ضائية ،حيث مت تقدميهم
�أمام النيابة التي �أمرت ب�إيداع � 53شخ�صا
منهم احلب�س،كما تكللت ذات امل�صالح
بحل 240ق�ضية متعلقة بجرائم القانون

بجامعة �سكيكدة

مناق�شة دكتوراه عن ال�سرد
الأ�سطوري
ناق�ش الباحث اجلامعي �شوقي زقادة
�أطروحة دكتوراه حول بناء ال�رسد
الأ�سطوري،بحث يف تقنياته و�أ�ساليبه،يف
ق�سم الأدب العربي جلامعة �سكيكدة�،أمام
جلنة م�شكلة من ال�سادة الدكاترة عبد
اللطيف حني من جامعة الطارف
م�رشفا،ر�شيد �سعالل من جامعة قاملة،
بوجمعة بوبعيو و عبد القادر نطور و
عثمان رواق من جامعة �سكيكدة،ر�شيد

حليم من جامعة الطارف ،وقد جاءت
الدرا�سة يف مدخل عن الأ�سطورة
ومفهومها ،مع �أربعة ف�صول تناولت
البحث يف الر�ؤية ال�رسدية،ال�شخ�صيات،
الزمان،املكان،احلدث،وبعد نقا�ش امتد
ل�ساعات حول م�سائل منهحية ومعرفية
حت�صل الباحث عل درجة الدكتوراه
مب�رشف جدا.
وليد بوعديلة

العام ،تورط يف هذه الق�ضايا 361
�شخ�صا الذين مت توقيفهم و�إحالتهم
�أمام النيابة التي �أمرت ب�إيداع � 74شخ�صا
منهم احلب�س ،يف حني ا�ستفاد البقية من
�إجراءات اال�ستدعاء املبا�رش .
ووويف هذا ال�سياق �سجلت امل�صلحة 109
ق�ضية متعلقة باجلنايات واجلنح �ضد
الأفراد تورط فيها � 131شخ�صا ،مت
تقدميهم �أمام النيابة التي �أمرت ب�إيداع 15

�شخ�صا منهم احلب�س بينما ا�ستفاد البقية
من �إجراءات اال�ستدعاء املبا�رش ،يف حني
مت �إح�صاء  63ق�ضية متعلقة باجلنايات
واجلنح �ضد الأموال واملمتلكات والتي
تورط فيها � 88شخ�ص ،حيث مت تقدمي
املتهمني �أمام النيابة التي �أمرت ب�إيداع
� 19شخ�صا منهم احلب�س بينما �إ�ستفاد
البقية من �إجراءات الإ�ستدعاء املبا�رش.

حممد بن ترار

بعد «م�شاورات « مع م�س�ؤويل امل�ساجد واملراكز الإ�سالمية

نيوزيلندا ت�سحب ال�سالح
من �شرطتها

�أوقفت ال�سلطات النيوزيلندية ت�سليح عنا�رص
ال�رشطة عقب خف�ض الأجهزة املعنية خطر
التهديد الإرهابي بعد �شهر على جمزرة
م�سجدي كراي�ست ت�شري�ش ،وقال مفو�ض
ال�رشطة مايك بو�ش �إنه مع خف�ض م�ستوى
التهديد الأمني ،و�إعادة ال�رشطة النظر يف
م�س�ألة ت�سليح عنا�رصها� ،سيتم اتخاذ قرار
الت�سليح على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
و�أ�ضاف« :مل تكن هناك �أي نية يف �أن
يتوا�صل احلمل الروتيني لل�سالح �إىل ما ال

نهاية ..ب�شكل عام هذا يعني �أن عنا�رص
ال�رشطة �سيعودون �إىل �إجراءاتنا العادية
يف ما يتعلق بحمل ال�سالح»،ويعني تخفي�ض
م�ستوى التهديد من مرتفع �إىل متو�سط،
�أن ال�سلطات تعترب �أن احتمال وقوع هجوم
�آخر �أو عمل �إجرامي عنيف ال يزال «ممكنا»
ولي�س «مرجحا بدرجة كبرية»وجاء القرار
بعد «م�شاورات مهمة» مع م�س�ؤويل امل�ساجد
واملراكز الإ�سالمية حول الو�ضع الأمني
ال�سائد.

ال�سكن االجتماعي بالبويرة

مق�صيون يغلقون مقر بلدية « عني حلجر»

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

 18الرابط بني البويرة و عني ب�سام مع حدوث
م�شاداة عنيفة بني �أفراد امل�ساندة لرئي�س
البلدية واملق�صيون بالأ�سلحة البي�ضاء.
االحتجاجات ح�سب املق�صيون اندلعت خا�صة
على خلفية �إق�صاء  06عائالت من بني 24

عائلة م�ستفيدة يقطنون يف نف�س املحت�شد
الذي يعود تاريخه �إىل احلقبة اال�ستعمارية �إىل
جانب عائالت �أخرى متواجدة يف حالة معي�شية
مزرية جدا والتي انتظرت دورها منذ �سنوات
عديدة دون فائدة  .هذا و ي�شار �أن امل�شاداة

بني ال�سكان كادت �أن تخرج عن طريقها ال�سليم
لوال تدخل قوات الدرك ملكافحة ال�شغب و
فتح الطريق الوطني من جديد فيما طالب
املحتجون التدخل ال�رسيع لل�سيد الوايل.
ز .م

