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اجلمعية العلمية الفلكية ـ البوزجاين

فيما التتكرر اإال كل 4�سنوات ..  
2020... �سنة كبي�سة

�سكيكدة

هزة اأر�سية ارتدادية ب�سدة 3 درجات 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث  مركز  اأم�س،   ، �سجل 
واجليوفيزياء، هزة اأر�سية ارتدادية، بقوة 3 درجات على �سلم ري�سرت، 
واأفاد مركز  العا�رشة و21 دقيقة، بوالية �سكيكدة  ال�ساعة  يف حدود 
البحث، اأن مركز الهزة االأر�سية، قد حدد بـ 5 كلم �رشق عني بوزيان. 
ياأتي هذا، بعد اأن ك�سف املركز، عن ت�سجيل الهزة االأر�سية االأوىل 
، يف نف�س اليوم، يف حدود ال�ساعة الثانية و23 دقيقة �سباحا، بقوة 
3.4 درجات على �سلم ري�سرت، حدد مركزها بـ6 كلم جنوب احلرو�س، 

مرمي خمي�سةبذات الوالية.

تي�سم�سيلت 

ملتقى وطني حول التجارة 
االإلكرتونية 

واعد«  وم�ستقبل  �ساعد  االإلكرتونية...م�رشوع  »التجارة  �ست�سكل 
حمور ملتقى وطني �سينظم اليوم اخلمي�س بتي�سم�سيلت ح�سبما علم 

اأم�س االأربعاء لدى املنظمني.
االقت�سادية  العلوم  معهد  طرف  من  املنظم  اللقاء  هذا  و�سيناق�س 
والتجارية وعلوم الت�سيري بالتن�سيق مع املركز اجلامعي لتي�سم�سيلت 
اجلزائر«  قيامها يف  ومقومات  االإلكرتونية  »التجارة  تت�سمن  حماور 
للتجارة  مواقع  و«ت�سميم  االإلكرتونية«  للتجارة  القانوين  و«االإطار 
والتجارة  االجتماعي  التوا�سل  و«من�سات  ومتطلباتها«  االإلكرتونية 
االإلكرتونية« و«مناذج م�ساريع رائدة يف التجارة االإلكرتونية« و«و�سائل 
امللتقى  رئي�س  اأو�سحه  ملا  وفقا  احلماية«  ونظم  االإلكرتوين  الدفع 
اجلياليل العقاب. وبرجمت باملنا�سبة ثالث ور�سات علمية �ستتناول 
اجلزائر«  يف  االإلكرتونية  التجارة  واقع  ب«ت�سخي�س  تتعلق  موا�سيع 
االإلكرتونية  و«التجارة  البنوك«  يف  الرقمي  االقت�ساد  و«تطبيقات 
ودورها يف تفعيل القرار يف املوؤ�س�سات االقت�سادية ببالدنا«و�سيوؤطر 
هذا امللتقى خمت�سون وباحثون واأ�ساتذة من عدة جامعات بالوطن 
اإ�سافة اإىل خرباء وموؤطرين مبعاهد متخ�س�سة يف التجارة واملالية، 

ي�سيفنف�س امل�سدر.

اجلزائر العا�سمة

انقطاع الكهرباء غدا اجلمعة 
ببلدية ال�سراقة

�ست�سهد بلدية ال�رشاقة، غرب اجلزائر العا�سمة، غدا اجلمعة انقطاعا 
يف التزويد بالكهرباء ب�سبب اأ�سغال �سيانة �سبكة النقل  عالية التوتر، 
والغاز  الكهرباء  توزيع  بيان ملديرية  يف  االأربعاء  اأم�س  جاء  ح�سبما 

لبولوغني التابعة ل�رشكة توزيع الكهرباء والغاز باجلزائر العا�سمة.
فرباير   28 اجلمعة  يوم  املربمج  االنقطاع  هذا  اأن  البيان  واأو�سح 
�سيم�س  �سباحا  العا�رشة  اإىل  �سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  اجلاري 
التالية: جتزئة عليوة ف�سيل  ال�رشاقة وكذا املناطق  بلدية  جزًء من 
وحي عمارة وعمارة 2 و�سطاوايل ال�سغرى وحي اجلازي وحي 400 
عي�سات  وجتزئات  م�سكن   394 وحي  بريجة  وواد   )ENA( م�سكن 
ايدير واأمري �سلطان ومعهد با�ستور ومركز مكافحة الت�سمم واملركز 

الوطني ملراقبة االأدوية ال�سيدالنية.
 3303 الرقم  زبائنها  ت�رشف  حتت  ببولوغني  التوزيع  مديرية  وت�سع 

لال�ستف�سار واال�ستعالم، يف اخلدمة 24/ 24 �سا و7/7  ايام. )واج(

االأر�سية،  الكرة  �سكان  �سيكون 
هذا ال�سبت املوافق لنهاية �سهر 
موعد  على  اجلاري،  فيفري 
�سنة   اأطول  مع  ال�ساد�سة  للمرة 
حيث  احلايل  القرن  بداية  منذ 
�ستكون عدد اأيامه 29 بدال من28 

املعتادة..
كل  مرة  الظاهرة  هذه  حتدث 
عرفها  وقد  ميالدية،  �سنوات   4
منذ  التقاومي  وخرباء  القدماء 

قرون عـدة ، حيث جلاأو اإىل هذا 
لتجنب  اال�سطراري«  »الت�سحيح 
للف�سول  بالن�سبة  ال�سهور  اإنزياح 
االأربعة فال تتقدم عن مواعيدها 
املعروفة فال يحل ال�سيف مكان 
الربيع وال ال�ستاء مكان اخلريف.

االأر�س  فاإن  املفاهيم،  ولتب�سيط 
خالل  ال�سم�س  حول  دورتها  تتم 
365يوما  مدتها  واحدة  �سنة 
ميكن  ال  اأنه  ومبا  و6�ساعات، 

حياتنا  يف  اليوم  بربع  التعامل 
التقاومي  اأو عند �سياغة  املدنية 
ال�ست  ال�ساعات  تلك  جمع  فيتم 
واإ�سافتها  متتالية  �سنوات  الأربع 
كيوم كامل يف نهاية �سهر فيفري 
يوما  لي�سري29  الرابعة  ال�سنة  من 
تلك  حينها  وت�سمى  عن28،  بدال 
ومدتها  الكبي�سة  بال�سنة  ال�سنة 

366 يوما.
ب�سيطة  ح�سابية  بعملية  ميكننا 

من  الب�سيطة   ال�سنوات  معرفة 
االأخرية  هذه  كانت  اإذا  الكبي�سة 
 4 باقي على  بدون  الق�سمة  تقبل 
ال�سنوات 1992 و  2020  ، فمثال 
حذار  ولكن   ، ..كبي�سة  و2024 
عند  ا�ستثناء  القاعدة  فلهذه 
1800و  ف�سنوات  القرن  بداية 
كبي�سة  ولي�ست  ب�سيطة  1900مثال 
رغم اأنها تقبل الق�سمة على 4  ، 
كبي�سة  القرن  بداية  تكون  وحتى 

يجب اأن تقبل الق�سمة على العدد 
400 بدون باقي كما هو احلال مع 
ال�سنوات  1600 و2000و2400  م
ثال...                                                                                                        
ال�سنوات  هذه  مثل  يف  الطريف 
وتنظيم  تتزامن  اأنها  الكبي�سة 
االأوملبية  االألعاب  فعاليات 

ال�سيفية التي جترى كل 4 �سنوات 
ومنها األعاب »طوكيو« باليابان يف 
هذه ال�سائفة، واالأطرف من هذا 
اليوم)29فيفري  هذا  مواليد  اأن 
 – ميالدهم  بعيد  اليحتفلون   )
 4 كل  واحدة  مرة  اإال  كغريهم- 

�سنوات.. !!

قام وزير الطاقة، حممد عرقاب، 
اأم�س الثالثاء بتن�سيب ال�سيد عبد 
كاأمني عام جديد  الكرمي عوي�سي 
لل�سيدة  خلفا  الطاقة،  لوزارة 
ح�سبما  �رشيف،  الزهراء  فاطمة 
اأفاد به اأم�س االأربعاء بيان للوزارة 
و جرى حفل التن�سيب مبقر وزارة 

القطاع،  اإطارات  بح�سور  الطاقة 
ي�سيف نف�س امل�سدر و ذكر البيان 
اأن عوي�سي، املتخرج من املدر�سة 
الوطنية لالإدارة، يحوز على جتربة 
طويلة يف قطاع الطاقة و كان قد 
�سغل عدة منا�سب من بينها مدير 

التنظيم والدرا�سات القانونية. 

وزارة الطاقة

تن�سيب عبد الكرمي عوي�سي 
اأمينا عاما 

وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  �سدد 
نهار  مرموري   ح�سن  التقليدية 
اأم�س االأربعاء على �رشورة ا�ستكمال 
املن�ساآت  ال�سياحية بوهران واحرتام 
نوعية  االأ�سغال، خا�سة تلك املعنية 
با�ستقبال ال�سياح  خا�سة وان وهران 
على موعد مع تظاهرة ريا�سية دولية 
التكفل  �سمان  اجل  من  وذلك  قريبا 
االأمثل بالوفود وا�ستغالل  التظاهرة 
وان  خا�سة   ، ال�سياحة  لت�سويق 
اجلزائر تعد من اأهم الدول ال�سياحية 

بحكم احتوائها على خمتلف اأ�سناف 
ال�سياحة .

تلقى  قد  ال�سياحة  وزير  وكان  هذا 
ال�سياحة  غر�سا مف�سال حول قطاع 
الذي قدمه مدير القطاع الذي ك�سف 
موعد  غلى  �ستكون  وهران  والية  اأن 
قبل  فندقية  موؤ�س�سة  ا�ستالم 52  مع 
نهاية 2021  منها 20 موؤ�س�سة �ستكون 
�سيوفر  ما    2020 نهاية  قبل  جاهزة 
يف  �سغب  من�سب  و530  1438�رشير 
حني �سيتم ا�ستالم 32موؤ�س�سة فندقية 

�ستة 2021 بطاقة 4970 �رشير اإ�سايف  
املن�ساآت  هذه  �سغل،  من�سب  و1756 
فعليا  النا�سطة  املوؤ�س�سات  ت�ساف 
حاليا  واملقدرب178موؤ�س�سة فندقية 
ب17276  تقدر  ا�ستيعاب   بطاقة 
ال�سنة  ا�ستالم  بعد  وذلك  �رشير  
 2014 بطاقة  فمدقا   12 املا�سية 
�رشير  وهو االأمر الذي �سيجعل من 
بامتياز  �سياحيا  قطبا  وهران  مدينة 
يف ظل االإمكانيات ال�سياحية الكربى  
التي ي�ستوجب ا�ستغاللها  نتع=ها 35 

مبياه  للمعاجلة  و4موؤ�س�سات  �ساطئا 
البحر و4 موؤ�س�سات  حموية ، ناهيك 
وهران   لوالية  العمرانية  املاآثر  على 
وتطور احلرف بها يف ظل وجود9964 
من  ال�سياحة  جعل  ما  نا�سط  حريف 
لليد  امل�ستقطبة   القطاعات  اأهم 
والذي  من�سب  ب24910  العاملة 
ن�ساط  حالة   يف  ي�ساف  اأن  ميكن 
الوكاالت ال�سياحية  ال239 النا�سطة 

بوهران يف ا�ستقطاب ال�سياح 
حممد بن ترار

وزير ال�سياحة ي�سدد على احرتام  اآجال الت�سليم 

�سي�ستلم 52 موؤ�س�سة فندقية بوهران  

خبر في 
صورة

�سفري ال�سعودية باجلزائر 
يرحب بتبون

                                               
العمرييني  العزيز  عبد  اجلزائر  يف  ال�سعودي  العربية  �سفري  رّحب 
بزيارة رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اإىل بالده، والتي انطلقت 
يحظى  �سوف  اأيام  ثالثة  ملدة  وتدوم  اأم�س  منذ  الر�سمية  الزيارة 
خاللها با�ستقبال من خادم احلرمني ال�رشيفني الذي وجه له الدعوة 
ح�سابه  تغريدة عرب  العمرييني  ال�سفري  ن�رش  اأين  ال�سعودية،  لزيارة 
ال�سخ�سي على موقع التوا�سل االجتماعي »تويرت« وقال فيها: »اأهال 

و�سهال بفخامة الرئي�س يف بلده الثاين اململكة العربية ال�سعودية«.

بن رحمة يوا�سل �سنع 
احلدث باجنلرتا  

يوا�سل الالعب الدويل اجلزائري �سعيد بن رحمة �سنع احلدث رفقة 
ناديه برينتفورد النا�سط يف الدرجة االأوىل االإجنليزية، وذلك بعدما 
مت اختياره جمددا �سمن الت�سكيلة املثالية لبطولة »ال�سامبين�سيب« 
رفقة اأف�سل العبي الدوري على اإثر ت�سجيل هدف وتقدمي مباريات 
الذي  وهو  الفريق،  مع  يخو�سها  التي  املواعيد  خمتلف  يف  قوية 
اأ�سحى يقرتب من اللعب يف »الربميرليغ«، خا�سة واأنه يعترب حايل 

اأف�سل العب يف الدرجة االأوىل االإجنليزية.

بعد 14 عامًا من ارتكاب الكيان ال�سهيوين جمزرة بحق 
اأفراد عائلتها، الفتاة الفل�سطينية هدى غالية، حت�سل 

على �سهادة املحاماة؛ اأماًل منها باأن تقا�سي »اإ�سرائيل« 
وت�ستعيد جزءاً من حق عائلتها.

»هدى« بنت مذبحة ال�ساطئ.. 
ْت املحاماة ملقا�ساة اإ�سرائيل َدر�سَ



ال�سفري ال�سحراوي عبدالقادر طالب عمر يف منتدى الو�سط :

 اليد على الزناد و االن�سداد 
يدفع نحو االأ�سواأ

اأكد ال�سفري ال�سحراوي باجلزائر عبد القادر طالب عمر،انه يف حال ف�سل كل احللول ال�سيا�سية 
�ست�ستخدم بالده كل الو�سائل ال�سرعية املتاحة لتحرير وطنهم وتقرير امل�سري ،م�سريا اأنه مل 

يبق اأمامهم �سوى الت�سعيد، وا�ستعمال كل الو�سائل، مبا يف ذلك العمل امل�سلح.

 ف.ن�سرين

الدبلوما�سي  املمثل  وا�ستنكر 
خالل ا�ست�سافته يف يومية الو�سط 
الذي  املتكرر  والتاأجيل  التماطل 
من  وحذر  ان�سداد  حالة  اإىل  اأدى 
ا�ستمرار الو�سع الذي ال يوؤدي اإىل 

االنفراج بل اإىل الت�سعيد .
عمر،  طالب  القادر  تاأ�سف  كما 
لعدم حترك منظمة االأمم املتحدة 
الدولية  اجتاه  واملجموعة 
رغم  املغربي  املحتل  ت�رصفات 
اأنها �سكلت خرقا �سارخا لل�رصعية 
ذات  االأممية  اللوائح  وكل  الدولية 

ال�سلة بالق�سية ال�سحراوية.
عمر،  طالب  القادر  عبد  اأ�سار  و 
اإىل ت�رصفات و ت�سييقات متار�س 

على ال�سحراء الغربية بغر�س عدم 
اأن االأخرية  الو�سول اإىل حل وقال 
متثل خرقا �سافرا للقانون الدويل ، 
و من بني العراقيل قال الدبلوما�سي 
اأنه منذ ا�ستقالة املبعوث االأممي، 
اأي  تعيني  يتم  مل  كوهلر،  هور�ست 

مبعوث اآخر حتى االآن.
الدبلوما�سية  ممثل  واأ�ساف 
اأن  ال�سياق  ذات  يف  ال�سحراوية 
العراقيل املغربية، املدعومة من 
فرن�سا بالدرجة االأوىل، مع ت�سعيد 
اأن�سطة  تنظيم  يف  يتمثل  مغربي 
فتح  ودعم  و�سيا�سية،  ريا�سية 
املحتلة،  االأرا�سي  يف  قن�سليات 
اإ�سافة اإىل الطرف اال�سباين الذي 

غري موقفه .
و اأكد الدبلوما�سي االأممي اأن الدولة 

االإ�سبانية ما زالت تتحمل م�سوؤولية 
كبرية، كونها اإىل حد ال�ساعة القوة 
حد  و�سع  عن  امل�سوؤولة  املديرة 
اال�ستعمار،واأو�سح  ت�سفية  مل�سار 
اأن لقانون الدويل ال يعرتف ب�سيادة 
الغربية،  ال�سحراء  على  املغرب 
تقرير  ا�ستفتاء  تنظيم  انتظار  يف 
امل�سري الذي اعتربه احلل الوحيد 
اخليارات  وحول  االأزمة  .  حلل 
ال�سحراوي  ال�سعب  اأمام  املتاحة 
ملواجهة االن�سداد ، وقال ال�سفري 
باإبالغ  نقوم  نحن  ال�سحراوي 
الراأي العام الدويل والدول املوؤثرة 
واأي�سا االحتاد االإفريقي، بخطورة 
الو�سع، معربا عن تقديره لالحتاد 
موقفه  يغري  مل  الذي  االأفريقي 
ع�سويته،  اإىل  املغرب  عودة  رغم 

ال�رصكاء  على  ع�سويتنا  ويفر�س 
التي  اللقاءات  مثل  الدوليني، 
واالحتاد  اليابان،  مع  يعقدها 
والتي  العربية  واجلامعة  االأوروبي 
�سهدت تواجد دولتنا، وهو مطالب 
�رصيكا  ب�سفته  اأكرب  جمهود  ببذل 

يف احلل االأممي.
عن  رده  يف  اآخر  جانب  من  و 
و  االإن�ساين  الو�سع  حول  �سوؤال 
الغربية  ال�سحراء  يف  امل�ساعدات 
اأن  ال�سحراوي  ال�سفري  اأكد 
يتعر�سون  ال�سحراويون  الالجئون 
لقطع االأرزاق و اأو�سح ان املغرب 
ينهب ثروات ال�سحراء الغربية بدون 
�رصعية رغم االإدانات الدولية  كما 
ك�سف عن تقييم املوارد املوجهة 
تاأخر  ووجدنا  االإن�ساين  للدعم 

كبري يف االإعانات املوجهة للدعم 
ك�سف  ال�سدد  ذات  ويف  االإن�ساين 
يعمل  االأحمر  ان  الهالل  ال�سفري 
العجز  هذا  لتغطية  ال�رصكاء  مع 
ال�سفري  تطرق  ذاته  ال�سياق  ويف   .
له  يتعر�سون  الذي  الت�سييق  اإىل 
كبرية  انتهاكات  هناك  اأن  وقال 
غلقها  مع  املحتلة،  املناطق  يف 
ب�سكل  الدوليني  املراقبني  على 
معرفة  من  العامل  ملنع  م�ستمر، 
وبخ�سو�س  هناك  يحدث  ما 
ت�رصيحات كاتب الدولة اال�سباين 
ال�سحراوية  الوزيرة  لقائه  خالل 
حقوق  و  االجتماعية  لل�سوؤون 
االأممي  الدبلوما�سي  قال  املراأة 
اأن وقع هذه ال�رصبة كان موجعا 
لدى  حتتج  جعلها  مما  للمغرب 

نظريتها االإ�سبانية. واأ�ساف ذات 
�سارعت  واإن  حتى  اأنه  املتحدث 
لتدارك  االإ�سبانية،  احلكومة 
املغرب  اإغ�ساب  لعدم  املوقف 
اللقاء  يتقبل  ومل  احتج  الذي 
ميثل  ال  ن�رصه  مت  ما  اإن  ،وقولها 
واأن  مدريد،  احلكومة  موقف 
موقف اإ�سبانيا مل يتغري باعتباره 
الق�سية  فاإن  دولة،  �سيا�سة 
مك�سبا  حققت  ال�سحراوية 

دبلوما�سيا هاما .
ال�سفري  عرب  اأخرى،  جهة  ومن 
التام  ارتياحه  عن  ال�سحراوي 
جتمع  التي  العالقات  لنوعية 
باجلزائر،  الغربية  ال�سحراء 
والوا�سحة  ال�رصيحة  وللمواقف 

للجزائر �سعبا وحكومة .
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فرن�سا تبتز دول املنطقة بامللف ال�سحراوي

اخللفيات احلقيقية لفتح قن�سليات 
يف االأرا�سي املحتلة

عبد  ال�سحراوي  ال�سفري  اأكد 
باأن  عمر  الطالب  القادر 
لل�سحراء  القانونية  الو�سعية 
�رصاء  ال  يغريها  لن  الغربية 
 ، مقاي�سة  ال  و  اأ�سوات 
حق  ميلك  من  باأن   م�سددا 
ال�سعب  هو   الو�سع  تغيري 
ال�سحراوي من خالل ا�ستفتاء 
نزيه  و  حر  ال�سماح  و  وطني 
قن�سليات  فتح  بان  م�سددا   ،
االأرا�سي  يف  اإفريقية  دول 
ال�سعب  على  يوؤثر  لن  املحتلة 
م�سريه  تقرير  يف  ال�سحراوي 

.

املغرب ا�سرتى مواقف  
بع�س الدول 

الدول   »: املتحدث  اأ�ساف 
ال  القن�سليات  فتحت  التي 
 ، دولها  يف  االإمكانيات  متلك 
واملغرب ا�سرتى مواقف هذه 
الدول ليظهر  باأن العامل معه، 
يف  وهو  لالإفال�س  و�سل  اأين  
و�سعية ال يح�سد عليها  وو�سل 
املقد�سات  مقاي�سة  االأمر  به 
ل�سمان  اإ�رصائيل  مع  التطبيع 

دعم دول معينة  ».
ت�سعيد  باأن  املتحدث  واأبرز 
النظام املغربي من حيث فتح 
االأن�سطة  بع�س  و  القن�سليات 
الريا�سية والثقافية  يريد من 
االأمر  �سيا�سة  فر�س  خالله 
ال�سيا�سيات  »هذه  الواقع، 
عن  خارجة  و  اإدانتها  ثم 
�سالحيات النظام املغربي ال 
ميتلك  �سيادة  فتح القن�سليات 
و قيام باالأن�سطة الثقافية ،فهو  

ينتهك القوانني  الدولية ».

نرافع ل�سالح اال�ستفتاء 
النزيه و احلر

الغربية    ال�سحراء  �سفري  ندد  و 
االأمام  اإىل  الهروب  ب�سيا�سة 
تنتهجه  الذي  التماطل  و 
الق�سية  اجتاه  املغرب  دولة 
ال�سفري  رافع  اأين  ال�سحراوية، 
و  النزيه  اال�ستفتاء  ل�سالح 
تقرير  حق  ي�سمن  الذي  احلر 
من  اأ�سفه  عن  معربا  امل�سري، 
الدول  بع�س  مواقف  تواطوؤ 
�سد  املغرب  مع  االإفريقية 

الق�سية ال�سحراوية.

تقاع�س االأمم املتحدة 
ي�سكك يف مواقفها 

ال�سحراء  �سفري  اإ�ستنكر 
االأمم  تقاع�س  من  الغربية 
اتخاذها  عدم  و  املتحدة 
يف  الو�سع  يعالج  الذي  القرار 
اأنها  مربزا   ، الغربية  ال�سحراء 
فقدت  م�سداقيتها خا�سة بعد  
التناق�س بني املواقف ملعلنة و 
ال�رصعية الدولية و املمار�سات 
تقرير  الدول  حلق  املعرقلة 
امل�سري وهذا ال ي�ساعد ال�سلم 
حد  على  الت�ساوؤالت  ويطرح 

قوله .
ويف ال�سياق ذاته ، �سدد ل�سفري 
و  النظر   اإعادة  �رصورة  على 
االأمم  مع  اأ�سلوب  مراجعة 
عجزها  ظهر  بعدما  املتحدة 
يف الو�سول اإىل م�ساعي ال�سالم 
املتحدة  االأمم  بان  الفتا     ،
التي  الدول  بع�س  فيها  تتحكم 
كل  يعرقل  �سلبي  دور  تلعب 
امل�ساعي اجلدية اجتاه احلل و 

يطرح العديد من الت�ساوؤالت .

املغرب يف و�سع ال يح�سد 
عليه

عمر  الطالب  القادر  عبد  واأ�سار 
التنموي  النموذج  ف�سل  على  
:«  هناك تراجع  للمغرب، قائال 
يف احلريات و امل�ستويات املغرب 
والكل  االأخرية  املرتبة  يحتل 
خا�سة  مقبلة  انتفا�سات  يتوقع 
بعد تنامي املعار�سة املغرب يف 
يعرف   ال�سيا�سية ال  الدورة  نهاية 
ان  ، خا�سة  �سياأتي بعدها   ماذا 
املوارد املغربية خ�س�ست ل�رصاء  
االأ�سوات الدول ل�سالح  الحتالل 

ال�سحراء الغربية ».
�سفري  ،اأكد   مت�سل  �سياق  ويف  
العدوان  اأن   الغربية   ال�سحراء 
ال�سحراوي  ال�سعب  على 
اجل�سمية  اخلروق  وا�ستمرار 
ونهب  و�رصقة  االإن�سان  حلقوق 
مع  تام  تناق�س  يف  خرياته 
و  االإفريقي  االحتاد  قرارات 
نداءا  ،موجها  املتحدة  االأمم 
املتحدة  االأمم  اإىل  عاجال 
االن�سياع  املغرب  على  لفر�س 
خالل  من  الدولية  لل�رصعية 
من  ال�سحراوي  ال�سعب  متكني 
ممار�سة حقوقه و اأطالق �رصاح 

جميع املعتقلني ال�سيا�سيني و
باأن  املتحدث  اأبرز   ، حني  يف 
موقف  تغيري  يف  ف�سل  املغرب 
 »: قائال   ، االإفريقي  االحتاد 
دولية   بقرارات  تغزز  املوقف 
لالحتاد  عاد  ملا  ،املغرب 
الع�سوية  وطلب  االإفريقي 
من  يغري  اأن  حاول  جمددا، 
جتاه  ككل  املنظمة  موقف 
اأنه  غري  ال�سحراوية،  الق�سية 

ف�سل يف ذلك، وبالتايل«.
اإميان لوا�س

 انتهاك امليثاق التاأ�سي�سي اجلامع لالحتاد االفريقي
اجلمهورية  �سفري   اأكد 
ال�سحراوية لدى اجلزائر عبد 
القادر طالب عمر يف منتدى 
»الو�سط«   اأن اأي  يومية 
تنظيم �سواء �سيا�سي اأو وطني 
مواثيق  على  يعتمد  دويل  اأو 
االأع�ساء  كل  تلزم  تاأ�سي�سية 
املبادئ  لتلك  االحرتام 
لهيئة  توجه  لها   خرق  ،واأي 

على  االن�سباط  املوجودة 
م�ستوى االأحزاب والتنظيمات 

ملعاجلة هذا املوقف .
 ويف ذات ال�سياق  اأ�سار طالب 
عمر اأن الدولة ال�سحراوية قد 
بعثت بر�سائل حتتج  فيها  عن 
التاأ�سي�سي  امليثاق  انتهاك 
ويحدد  يربط  الذي  اجلامع 
الدول  بني  ما  العالقات 

من  البد  كان  لذا    ، االأع�ساء 
الدول  هذه  لتنبيه  التدخل 
وا�سح  تخرتق  ب�سكل  باأنها 

هذا امليثاق املتفق عليه .
املتحدث  ذات  واأو�سح    
اأحيانا  املنظمات  هذه  اأن 
مثل  االآليات  لديها  لي�ست 
تعمل  االأحزاب  التي  لها  ما 
يف  مواقف  الإيجاد  ب�رصعة 

من  ولكن   ، املجال  هذا 
االأمور  القانونية  الناحية 
هو  االإجراء  وا�سحة  فهذا 
التاأ�سي�سي  للميثاق  انتهاك 
اإجراء  اأي   يتخذ  مل  الذي  
اأو موقف ر�سمي من  حقيقي 
بعيدا  االإفريقي  االحتاد  قبل 

عن االإدانة .  
 حكيم مالك

والده" خطاأ  بت�سحيح  مطالب  ا�سبانيا  "ملك 
طالب �سفري اجلمهورية العربية 
الدميقراطية  ال�سحراوية 
االأمانة  وع�سو  باجلزائر، 
الطالب  القادر  عبد  الوطني، 
ا�سبانيا  ملك  اأم�س،  عمر، 
اأن  ال�ساد�س،  فيليب  اجلديد 
ي�سحح اخلطاأ التاريخي لوالده 
امللك خوان كارلو�س، الذي قام 
باملتاجرة بال�سعب ال�سحراوي، 
طبقا  عر�سه،  تثبيت  مقابل 
الوثائق  موؤخرا،  اأوردته  ملا 
امل�رصبة،  االأمريكية  ال�رصية 
الت�سحية،  هذه  بدور  منوها 
اال�سبانية  اململكة  اإنقاذ  يف 
خ�سو�سا  االندثار،  خطر  من 
واأن احلكومة اال�سبانية احلالية 
عن  تبحث  وال  ماأمن،  يف 
ال�رصعية ك�سابقتها، باعتبارها 
مما  منتخبة،  دميقراطية 
ح�سبه  ال�ساب،  للملك  �سيتيح 

القيام بهذه اخلطوة.
ال�سحراوي،  ال�سفري  عرب  كما 
على  �سيفا  نزوله  مبنا�سبة 
يف  اأمله  عن  فوروم«الو�سط«، 
املتحدة  الواليات  تقوم  اأن 
ال�سعب  باإن�ساف  االأمريكية، 
ك�سفته،  بعدما  ال�سحراوي، 
ال�سعب  م�ستقبل  تعر�س  من 
للمقاي�سة  ال�سحراوي، 
االإبقاء  �سبيل  يف  واملتاجرة، 

وم�سالح  م�ساحلها  على 
حلفائها �سابقا.

وياأتي هذا بعد ن�رصت موؤخرا 
للمخابرات  ال�رصية،  وثائق 
ك�سفت  االأمريكية،  املركزية 
عن  ا�سبانيا  تخلي  اأ�سباب 
ل�سالح  ال�سحراوية،  االأرا�سي 
ح�سول  مقابل  وهذا  املغرب، 
كان  الذي  كارلو�س،  خوان 
اأمريا اآنذاك، على تاج العر�س، 
خلفا  انتظره،  لطاملا  الذي 
للديكتاتور فران�سي�سكو فرانكو، 
فرا�س املوت،  كان على  الذي 
باتفاقية  يعرف  ما  خالل  من 
�سهلت  التي  الثالثية،  مدريد 
ح�سبه من تنفيذ ملك املغرب 
ح�سن الثاين، ملا يعرف بعملية 

التي  اخل�رصاء«،  »امل�سرية 
املغربي  االحتالل  �رصعنة 

لل�سحراء الغربية.

املغرب يتاجر بالق�سية 
الفل�سطينية 

ك�سف  اأخرى،  جهة  من 
الوطنية،  االأمانة  ع�سو 
ال�سحراوية  العربية  للجمهورية 
الدميقراطية، اأن ملك املغرب 
املتاجرة  حاليا  يحاول 
مقابل  الفل�سطينية،  بالق�سية 
احتالله  واإبقاء  عر�سه  تثبيت 
م�سريا  ال�سحراوية،  لالأرا�سي 
اأن الق�سية ال�سحراوية لالأ�سف 
امللوك،  قامو�س  يف  الزالت 
تباع وت�سرتى، يف �سبيل االإبقاء 

ال�سعب  عرو�سهم،وبالتايل  على 
�سحية  يبقى  ال�سحراوي، 
اإفالت  حقيقة  تثبت  تاريخية، 

هوؤالء لعرو�سهم.
ذات  اأكد  ال�سياق،  ذات  ويف 
ال�سحراء  ق�سية  اأن  املتحدث، 
ت�سفية  ق�سية  هي  الغربية 
اأقل،  وال  اأكرث  ال  ا�ستعمار، 
احلرب  اإطار  يف  تدخل  ال 
والغرب،  ال�رصق  بني  الباردة، 
حلف  �رصاع  من  جزءا  ولي�ست 
ي�سوق  مثلما  اآخر،  حلف  �سد 
هي  بل  املغربي،  النظام  لها 
االأمم  منظمة  لدى  م�سجلة 
 ،1963 عام  منذ  املتحدة، 
اأن  املطلوب  املناطق  �سمن 

يتم ت�سفية اال�ستعمار فيها.
فوروم  �سيف  اأ�سار  كما 
امل�ستندات  اأن  »الو�سط«، 
اأي  »ال�سي  عن  امل�رصبة 
ال�سحف  يف  واملن�سورة  اأيه«، 
للعامل  �سمحت  قد  اال�سبانية، 
ويكت�سف  يطلع  اأن  باأ�رصه، 
اال�سباين  امل�ستعمر،  حقيقة 
واملغربي، على حد �سواء، االأمر 
الذي من �ساأنه، اأن يقوي موقف 
دوليا،  ال�سحراوي  ال�سعب 
تاريخية  م�سداقية  ويعطيه 

اأعمق، على حد تعبريه.
 مرمي خمي�سة
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الأ�ساتذة يتم�سكون مبطالبهم 
الجتماعية واملهنية

يف وقفة احتجاجية اأمام ملحقة وزارة الرتبية

باية ع 

خمتلف  �أ�ساتذة  �الحتجاج   و�سم 
�لتعليم  �أ�ساتذة  وال�سيما  �الأطو�ر 
تربويني  وم�ساعدين  �البتد�ئي 
�الأ�سالك  وموظفي  ومهنيني 
�لتنظيم  لهذ�  �لتابعني  �مل�سرتكة 
يف  �ملطالب  �سبت  حيث  �لنقابي, 
�لتالميذ  متدر�س  ظروف  حت�سني 
�لرتبوية  �ملناهج  �لنظر يف  و�إعادة 
وتخفيف وزن �ملحفظة �ملدر�سية 
�الجتماعية  �لظروف  وكذ� حت�سني 
�أو�سح  �ل�سدد,  هذ�  للموظفني ويف 
لعمال  �لوطني  �الحتاد  رئي�س 
دزيري  �ل�سادق  و�لتكوين,  �لرتبية 
�حتجاجيا  يوما  نظم  �الحتاد  �أن 
وطنيا, بالتوقف عن �لعمل مع وقفة 
وطنية متبوعة مب�سرية و �سارك يف 
ربوع  خمتلف  من  نقابيني  �لوقفة 
مت  فقد  �لوطن . وح�سب  دزيري 
�مل�سرية  تنظيم  من  �لنقابة  منع 
كانت مربجمة, حيث  �لتي  �لوطنية 
قو�ت  طرف  من  حما�رصتهم  مت 

�الأمن بالروي�سو. 
هذ�  خالل  من  �الإحتاد  ويهدف 
رئي�س  يوؤكد   , �الحتجاجي  �ليوم 
�لعليا  �ل�سلطات  �إىل  دعوة  �لنقابة 
قطاع  �إىل  لاللتفاتة  �لبالد,  يف 
�مللفات  معاجلة  من خالل  �لرتبية 

�سنو�ت,  منذ  �ملرفوعة  �لكربى 
رفعها  �لتي  �ملطالب  بني  ومن 
�الختالالت  »مر�جعة  �لنقابة 
�لو�ردة يف �لقانون �الأ�سا�سي لعمال 
�لرئا�سي  �ملر�سوم  وتطبيق  �لرتبية 
ب�سهادتي  �ملتعلق   266/14 رقم 
�لتطبيقية  �جلامعية  �لدر��سات 
�الحتاد  يطالب  ولي�سان�س كما 
�أي�سا بتح�سني �لو�سعية �الجتماعية 
و�لعمال  �مل�سرتكة  لالأ�سالك 
�ملهنيني و�إلغاء �ملادة 87 مكرر من 

قانون �لعمل, ف�سال عن ��ستحد�ث 
�إىل  منحة حمفزة حتفظ كر�متهم, 
�لتعوي�سي  �لنظام  مر�جعة  جانب 
�ال�ستداللية  �ل�سبكة  و�إعادة 
وموؤ�رص  متا�سيا  �ملوظفني  الأجور 
منحة  ن�سبة  توحيد  وكذ�  �ملعي�سة, 
وهي  �ملعنية  �ملناطق  يف  �المتياز 
�لعليا وحتيني  �له�ساب  و  �ل�سحر�ء 
�الأجر  �أ�سا�س  على  �ملنطقة  منحة 
ذي  �سياق  �جلديد. ويف  �لرئي�سي 
يف  جاء  ما  �الأ�ساتذة  �نتقد  �سلة, 

خمطط عمل �حلكومة �لذي �سادق 
�أن  موؤكد�   , موؤخر�  �لربملان  عليه 
�حلو�ر �لذي تطمح �إليه �لنقابة هو 
حو�ر  يرتقي �إىل م�ستوى �لتفاو�س 
�ن  �عترب  كما  �مل�ساكل,  وحل 
�ل�رص�ئية  �لقدرة  حت�سني  م�سمون 
ال يخدم م�سلحة متو�سطي �لدخل 
الأنه جاء باأمرين هما �إلغاء �ل�رصيبة 
�لدخل  الأ�سحاب  �لدخل  على 
�الأدنى  �حلد  من  و�لرفع  �ل�سعيف 

لالأجر �لقاعدي �مل�سمون

نظم اأ�ساتذة وموظفون تابعون لالحتاد الوطني لعمال الرتبية والتكوين, من خمتلف الأطوار 
التعليمية  اأم�س  الأربعاء وقفة احتجاجية امام حملقة وزارة الرتبية بالروي�سو طالب خاللها الو�ساية 

بال�ستجابة ملختلف املطالب املهنية والجتماعية التي يرفعونها منذ مدة .

النقابة الوطنية للم�سرفني وامل�ساعدين الرتبويني

لبينا  العت�سام  جناح  " رغم 
دعوة الوزير للحوار"

للم�رصفني  �لوطنية  �لنقابة  �أ�سادت 
و�مل�ساعدين �لرتبويني, يف بيان لها, 
العت�سامها,  �لالفت  �أم�س, بالنجاح 
�أمام ملحقة وزرة �لرتبية بـ«روي�سـو«, 
�لذي  �الإ�رص�ب,  من  �لثاين  �ليوم  يف 
ملنا�سليها,  قيا�سية  م�ساركة  �سهد 
وم�رصف  م�ساعد  �الألفني  قاربت 
�لوطن,  ربوع  كل  من  قدمو�  تربوي, 
و  �ملهنية  مطالبهم  �أجل حتقيق  من 

�الجتماعية �مل�رصوعة.
�لبيان,  ذ�ت  ك�سف  �أخرى,  جهة  من 
�أن �لنقابة قد لبت دعوة وزير �لرتبية, 
بعقد لقاء ثنائي معها, بتاريخ 05 من 
مار�س �ملقبل, وهذ� من باب حر�سها 
منها  و�إميانا  �لرتبوي,  �ل�سلم  على 
كو�سيلة  �حلو�ر,  وجدوى  باأف�سلية 
مع  �جلماعية  �لنز�عات  لفك  مثلى 
�لو�ساية, معربة باملنا�سبة, عن �أملها 
م�سوؤوال  جاّد�,  حو�ر�  يكون  �أن  يف 
وبناء, يـتّوج باإيجاد �حللول �ملن�سفة 
للملفات  بالن�سبة  ة  خا�سّ و�لعادلة, 

�الإ�ستعجالية.
منا�سليها,  �لنقابة  دعت  كما 
قد  �لتي  �خليار�ت  لكل  لال�ستعد�د 
�لوز�رة  وفاء  عدم  حال  يف  تتبناها, 
يف  �لثقة  �نعد�م  الأّن  بوعودها,  
�لذي  �الأكرب  �لهاج�س  يبقى  �لوز�رة, 
تبديده  عليها  وبالتايل  يوؤرقها, 
تكون  ميد�نية,  ��ستعجالية  بقر�ر�ت 
و�مل�رصفني  �مل�ساعدين  �سالح  يف 
معتربة  نّية,  ح�سن  كبادرة  تربويني, 
 , مار�س2020   5 لقاء  �إّن  بذلك, 
يف  وحا�سمة   فا�سلة  حمطة  �سيكون 

تاريخها �لن�سايل �مل�ستقبلي. 
�الإ�رص�ب  ن�سبة  �أن  �الإ�سارة,  وجتدر 
و�مل�ساعدين  للم�رصفني  �لوطني 
قد  �الأّول,  يومه  يف  �لرتبويني, 
�لذي  �الأمر  باملائة,  بلغت89.93 
�لو��سعة  �ال�ستجابة  على  يدل, 
و�لنوعية, لالإ�رص�ب يف �ملتو�سطات 

و�لثانويات, عرب كامل ربوع �لوطن.
مرمي خمي�سة

ندوة خمت�سة بجامعة م�سطفى ا�سطنبويل مبع�سكر

د�سرتة احلراك يف الد�ستور
 مفتاح التغيري

بجامعة  وباحثون  �أ�ساتذة  دعا 
م�سطفى ��سطمبويل ونو�ب بالربملان 
�إىل  مع�سكر  بجامعة  �الأربعاء  �أم�س 
�لد�ستور  ديباجة  �سمن  فقرة  �إدر�ج 
�حلر�ك  دور  على  تن�س  �جلديد 
وذكر  �جلديدة.  �جلز�ئر  يف  �ل�سعبي 
�حلقوق  بكلية  �أ�ستاذ  عبا�س,  عمار 
مع�سكر,  بجامعة  �ل�سيا�سية  و�لعلوم 
�ملنظمة  �لعلمية  �لندوة  خالل 
للتعديل  �ملقرتحة  »�ملحاور  حول 
�لعلوم  كلية  قبل  من  �لد�ستوري« 
نو�ب  مع  باال�سرت�ك  �ل�سيا�سية 
»مثلما  �أنه  �لوالية  عن  �لربملان 
�لذي   2016 لد�ستور  بالن�سبة  جرى 
�سمن  �لوطنية  �مل�ساحلة  على  ن�س 
ديباجته, يجب �سياغة ن�س حول دور 
�حلر�ك �ل�سعبي يف �جلز�ئر �جلديدة 
ال  �جلديد,  �لد�ستور  ديباجة  �سمن 
�سيما و�أن رئي�س �جلمهورية كان قد 

�أعلن يوم 22 فرب�ير كيوم وطني«.
�الأولوية  »�إيالء  ينبغي  �أنه  �إىل  و�أ�سار 
�جلاري  �لد�ستوري  �لتعديل  يف 
طبيعة  يف  �لف�سل  مل�ساألة  �إعد�ده 
وتعزيز  �جلز�ئري  �ل�سيا�سي  �لنظام 
خا�سة  �لربملان  يف  �ملعار�سة  دور 
د�عيا  �لرقابي«,  �لدور  جمال  يف 
�لد�ستوري  �ملجل�س  ��ستبد�ل  �إىل 
للف�سل  د�ستورية  مبحكمة  �حلايل 
�ملو�د  تف�سري  يف  �ملتنازعني  بني 
�أحكام  بني  �لف�سل  �أو  �لد�ستورية 

�لقو�نني يف حالة تعار�سها.
�حرت�م  على  عبا�س  عمار  و�أثنى 
رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون 
�لد�ستور  تعديل  �إىل  �للجوء  ملبد�أ 
قبل تغيري �لقو�نني �ملختلفة لتفادي 

�لد�ستور  وبني  بينها  تناق�س  وقوع 
بود�عة  �أ�سار  تعديله من جانبه  عند 
�إىل  مع�سكر  جامعة  من  خمتار  حاج 

�أن »مكمن �خللل يف د�ستور 
�سنة 2016 �لذي يتم �لتح�سري لتعديله 
و�خت�سا�سات  تنظيم  يف  يوجد 
بينها«,  فيما  و�لتد�خل  �ل�سلطات 
د�عيا �إىل وجوب«�سياغة ن�س و��سح 
يف �لد�ستور �جلديد حول �لف�سل بني 
�لتدخل  �أ�سكال  كل  و�إلغاء  �ل�سلطات 
�لنائب  ثمن  جهته  بينها«ومن  فيما 
ت�سمني  فكرة  �لقادر  عبد  بيدي 
�حلر�ك �ل�سعبي يف ديباجة �لد�ستور 
بها«,  نادى  �لتي  �الأفكار  »حلماية 
�ل�سلطة  تعزيز  »�رصورة  على  وحث 
للنو�ب  للربملان مبا ي�سمن  �لرقابية 
�لتنفيذية«كما  لل�سلطة  مر�قبة فعلية 
جياليل  �الأمة  جمل�س  ع�سو  دعا 
�حلر�ك  دور  »ت�سمني  �إىل  �سليماين 

�ل�سعبي يف �إحدى 
فقر�ت �لد�ستور �جلديد �لذي يعك�س 
�لتعبري  مت  �لتي  �ل�سعبية  �ملطالب 
عنها من خالله حتى يكون �لد�ستور 
�لتطلعات  عن  بحق  معرب�  �جلديد 

�ل�سعبية«.
وقدمت بختي نفي�سة, �أ�ستاذة بجامعة 
مع�سكر, مد�خلة حول مو�سوع تعزيز 
�لتنفيذية  �ل�سلطتني  بني  �لتو�زن 
�جلامعية  قدمت  بينما  و�لت�رصيعية, 
بعنو�ن  مد�خلة  غزالن  بلخو�ن 
الأخلقة  �لد�ستورية  »�ملتطلبات 
�حلياة �ل�سيا�سية« و تناول �سيد علي 
بن عومر من نف�س �جلامعة مو�سوع 
»تعزيز و تعميق �حلقوق و �حلريات 

�لعامة«.)

للمرة الثانية على التوايل وبطلب من هيئة الدفاع

تاأجيل ملف تركيب ال�سيارات ومتويل حملة بوتفليقة 
�الأوىل  �جلز�ئية  قا�سي  �لغرفة  �أجل 
�لثانية  للمرة  �جلز�ئر  ق�ساء  ملجل�س 
�ل�سيار�ت  تركيب  �لتو�يل  ق�سية  على 
�لرئي�س  حلملة  �خلفي  و�لتمويل 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �ملخلوع 
فيها  �ملتابع  �ل�سيا�سية  و�الأحز�ب 
�أحمد  �ل�سابقان  �الأول  �لوزير�ن 
ووزر�ء  �سالل  �ملالك  وعبد  �أويحيى 
رجال  من  وعدد  �ل�سابقني  �ل�سناعة 
�الأحد  يوم  وعائالتهم  �إىل  �الأعمال 
هيئة  طلب  على  بناء  وذلك  �لقادم 

�لدفاع .
ح�سور�  �ملحكمة  جل�سة  عرفت  وقد 
باالإ�سافة  مكثفا  و�أمينا  �إعالميا 
 28 وعددهم  �ملتهمني  عائالت  �إىل 
�ل�سابقان  �الأوالن  �لوزير�ن  يتقدمهم 

�سالل  �ملالك  وعبد  �أويحيى  �أحمد 
وكذ� وزر�ء �سناعة حكومات بوتفليقة 
بدة  وحجوب  يو�سفي  يو�سف  وهم 
عبد  �لفار  �لوزير  �إىل  باالإ�سافة 
بومر�د�س  و�لية  وكذ�  �سو�رب  �ل�سالم 
ووزيرة �ل�سياحة �سابقا ميينة زرهوين 
حممد  �أعمال  رجال  �إىل  باالإ�سافة 
ح�سان  معزوز وكذ�  وحممد  بايري 

عرباوي وجنل عبد �ملالك �سالل
يف  �لثانية  �ملحاكمة  هذه  وتاأتي 
�جلمهورية  نيابة  رفع  �إثر  �لق�سيتني, 
��ستئنافا  �ملتهمني  دفاع  هيئة  وكذ� 
يف �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �سيدي 
�لفارط,  12 دي�سمرب  بتاريخ  �حممد 
و�لتي ق�ست فيه باإد�نة وزير �ل�سناعة 
 20 ب  بو�سو�رب  �ل�سالم  عبد  �ل�سابق 

�سده  �إ�سد�ر  مع  نافذ�  حب�سا  �سنة 
�أمر� بالقب�س �لدويل كما �أدين �لوزير 
 15 ب  �أويحيى  �أحمد  �ل�سابق  �الأول 
كل  م�سادرة  مع  نافذ�  حب�سا  �سنة 
ممتلكاتهما �ملحجوزة كعقوبة تكميلية 
عبد  �ل�سابق  �الأول  �لوزير  �إد�نة  وكذ� 
�ملالك �سالل ب 12 �سنة حب�سا نافذ� 
لل�سناعة  �ل�سابق  �لوزير  �إد�نة  كما مت 
حب�سا  �سنو�ت   10 بـ  يو�سف  يو�سفي 
�أي�سا  لل�سناعة  �ل�سابق  و�لوزير  نافذ� 
بدة حمجوب بـ 10 �سنو�ت حب�سا نافذ� 
و�لوزيرة �ل�سابقة نورية ميينة زرهوين 
ب 05 �سنو�ت حب�سا نافذ� و�إد�نة رجل 
�سنو�ت   07 ب  معزوز  �أحمد  �الأعمال 
جميع  م�سادرة  مع  نافذ�  حب�سا 
نف�س  يف  �ملحجوزة. و�أدين  �الأمو�ل 

�لق�سية جال �الأعمال ح�سان عرباوي 
ب 06 �سنو�ت حب�سا نافذ� مع م�سادرة 
بايري ب  �ملحجوزة وحممد  �الأمو�ل 
جنل  و�إد�نة  نافذ�  حب�سا  �سنو�ت   03
�لوزير �الأول �الأ�سبق, �سالل فار�س, ب 

03 �سنو�ت حب�سا نافذ�
�جلز�ئية  �لغرفة  رئي�س  كان   لالإ�سارة 
�الأوىل مبجل�س ق�ساء �جلز�ئر �لعا�سمة 
قد قرر يوم 12 فيفري �لفارط تاأجيل 
هذه  يف  �ال�ستئناف  حماكمة  جل�سة 
�لعام  �لر�أي  بال  �سغلت  �لق�سية �لتي 
خالل  �لع�سابة  حجم  من  ك�سفته  ملا 
ت�سيري �حلكومة لل�سنو�ت �الأخرية من 
عبد  �ملخلوع  للرئي�س  �لر�بعة  �لعهدة 

�لعزيز بوتفليقة
باية ع 

م�سالح  من  م�سوؤول  م�سدر  ك�سف 
�ستبا�رص  م�ساحلها   �أن  �جلمارك 
تطهري  �أجل  من  و��سعة  حملة 
�ل�سيار�ت  من  �ملركبات   حظرية  
�لتي غالبا  و�لغري مطابقة  �ملزورة  
ما يتم تهريبها  من  �أوروبا  من قبل 
مبحوث  وبع�سها  خمت�سة  �سبكات 

عنها من قبل �الأنرتبول .
�أن  �مل�سوؤول  ذ�ت  و�أ�سار  هذ� 

�إجر�ء�ت  با�رصت  قد  م�ساحلها 
حركيات  مب�سالح  �الت�سال  
�ل�سيار�ت  بغية �لعمل على رقمنتها  
�مل�ستبه  �ل�سيار�ت  ملفات  وغربلة 
مركبة    3000 عن  تزيد  و�لتي  فيها 
منها حو�يل 800مركبة م�ستغلة  من 
قبل �سائقي �سيار�ت �الأجرة ما بني 
�لواليات  و�أغلبها من نوع بيجو 806  
مبلفات  �جلز�ئر  �ىل  �أدخلت  و�لتي 

�إح�ساء  �آخر مت  , من جانب  مزورة 
ورونو  وكليو    406 نوع  من  مركبات 
25  ورونو 21 باالإ�سافة �إىل �سيار�ت 
جتري  حيث   , مر�سيد�س  نوع  من 
تدقيقات  يف ملفاتها �لقاعدية قبل 
ك�سفت  �آخر   جانب  من   , جمعها 
مع  بالتعاون  �أنها  �مل�سالح  ذ�ت 
يزيد  ما  ��سرتجعت  �الأمن  م�سالح 
وتفكيك   مزورة   مركبة   2200 عن 

�لثالث  خالل  للتزوير  �سبكة   48
ت�سم  �سبكة  منها  �الأخرية  �سنو�ت 
تهريب  يف  �أجانب  خمت�سني 
مو�نئ  عرب  �أوروبا   من  �ملركبات 
�لغزو�ت وم�ستغامن , كما تبني تورط 
�إطار�ت �سامية  يف �لبلديات و�أميار  
�إىل   ي�سل  قد  �لذي  �مللف  يف هذ� 

�إطار�ت �سامية  يف �لدولة .
حممد بن ترار

بعد تهريبها من اأوروبا

حتقيق يف 3000 مركبة مزورة القيد باجلزائر 
.     تفكيك 48 �سبكة للتزوير وا�سرتجاع 2200 �سيارة مزورة

�ل�سعبي  �ملجل�س  ي�ستاأنف 
�خلمي�س  �ليوم  �أ�سغاله  �لوطني 
لطرح  يخ�س�سها  علنية  جل�سة  يف 
من  عدد  على  �ل�سفوية  �الأ�سئلة 
�أفاد  ما  ح�سب  �حلكومة,  �أع�ساء 
للمجل�س  بيان  �الأربعاء  �أم�س  به 
,و�أ�ساف ذ�ت �مل�سدر �أن �الأ�سئلة 

�لد�خلية  قطاعات  تخ�س   )18(
و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 
و�ل�سباب  و�لعدل  �لعمر�نية 
و�لتنمية  و�لفالحة  و�لريا�سة 
�ل�سكن  جماالت  وكذ�  �لريفية 
و�الأ�سغال  و�ملدينة  و�لعمر�ن 
�لعمومية و�لنقل و�ملو�رد �ملائية.

يف جل�سة علنية لطرح الأ�سئلة ال�سفوية

الربملان ي�ستاأنف اأ�سغاله اليوم  
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الرئي�س تبون ي�سل ال�سعودية 
يف اأول زيارة لدولة عربية 

ت�ستغرق 3 اأيام 

م.�س

تبون،  الرئي�س  طائرة  وحطت 
»خالد«  امللك  مطار  يف 
ال�سعودية  بالعا�سمة  الدويل 
ا�ستقباله  يف  وكان  الريا�س، 
الأمري في�سل بن بندر بن عبد 
الريا�س،  منطقة  اأمري  العزيز 
�سعود  بن  العزيز  والأمري عبد 
بن نايف، وزير الداخلية، وفق 

و�سائل اإعالم حملية.
و كان بيان لرئا�سة اجلمهورية 
زيارة  يعتزم  الرئي�س  باأن   ،
من  لدعوة  تلبية  ال�سعودية، 
امللك  ال�سعودي  العاهل 

�سلمان بن عبد العزيز.
الزيارة  اأن  البيان،  وذكر 
يجري  اأيام،  ثالثة  ت�ستغرق 
البلدين،  قائدا  خاللها 
تعزيز  �سبل  حول  حمادثات 
والتن�سيق  الثنائي،  التعاون 
والت�ساور يف الق�سايا التي تهم 
الأوىل  الزيارة  وهذه  الدولتني 
اإىل  تبون  للرئي�س  نوعها  من 

دولة عربية.
لإعطاء  »فر�سة  الزيارة، 

للتعاون  جديدة  ديناميكية 
واعدة  اآفاق  وفتح  الثنائي 
التبادل  حجم  ورفع  لل�رشاكة 

التجاري بني البلدين«.
اأي�سا  الزيارة  هذه  وجاءت 
ا�ستقبال  من  واحد،  يوم  بعد 
بن  متيم  قطر  لأمري  اجلزائر 
حمد اآل ثاين، الذي زار البالد 
العالقات  رئي�سها  مع  وبحث 

ويف  اإقليمية  وق�سايا  الثنائية 
الأمري  اأ�ساد  زيارته،  ختام 
ت�رشيحات  يف  القطري، 
الإقليمي  اجلزائر  بدور  له، 
حل  يف  وتاريخها  والعربي 
الكثري من النزاعات املوجودة 
يف املنطقة وقال متيم، »نحن 
بحاجة اإىل اجلزائر، لأن العامل 
العربي مير، مع الأ�سف، بكثري 

من الأزمات«.
تبون،  الرئي�س  اأكد  جهته،  من 
على وجود توافق تام بني بالده 
التي  النقاط  كل  حول  وقطر 
الأمري  زيارة  خالل  طرحت، 
اقت�سادية  كانت  �سواء  متيم، 
تتعلق  جهوية  اأو  �سيا�سية  اأو 
بالعامل  اخلا�سة  بالق�سايا 

العربي وال�ساأن الدويل.

بداأ الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون اأم�س الأربعاء، زيارة اإىل ال�سعودية 
ت�ستغرق ثالثة اأيام، لبحث التعاون الثنائي وق�سايا راهنة.

ب�سبب الغ�س يف تركيبة احلليب املجفف

غلق ملبنة خا�سة مب�ستغامن 
املراقبة  م�سالح  اأقدمت 
للتجارة بوهران على غلق ملبنة 
خا�سة يف م�ستغامن ب�سبب الغ�س 
يف تركيبة احلليب املجفف يف 
الأكيا�س  البال�ستيكية، ح�سبما 
املدير  من  الأربعاء  اأم�س  علم 

اجلهوي للتجارة يف وهران.
هذه امللبنة اخلا�سة مت اإغالقها 
امل�ستعمل  الغ�س  خلفية  على 
املجفف  احلليب  تركيبة  يف 
بال�ستيكية،  اأكيا�س  يف  املعبئة 
دون املعايري املطلوبة وكذلك 
لعدم المتثال لقواعد النظافة، 
وفق ما �رشح به في�سل الطيب 
، مو�سحا اأنه -من خالل اإجراء 
الكيميائي  الفيزيائي  التحليل 
املخرب  يف  املاأخوذة  للعينات 
ملراقبة  اجلزائري  املركزي 
اجلودة والتعبئة يف وهران-  مل 
يتم مراعاة املعايري املطلوبة 

بخ�سو�س معدل املواد اجلافة. 
اأجري،  الذي  التحقيق  واأظهر 
الوزارة  من  تعليمات  على  بناًء 
الو�سية من قبل اأجهزة الرقابة 
اجلهوية  للمديرية  التابعة 
هذا  حول  وهران  يف  للتجارة 
والذي  املدعم،  املنتوج 
املمار�سات  بع�س  اإىل  امتد 
امل�سبوهة لبع�س املوزعني، مل 

يك�سف عن وجود اأية حالة لبيع 
هذا املنتج .

اأ�سار  اأخرى،  ناحية  من 
 13 امللبنات  اأن  اإىل  املتحدث 
اخت�سا�سه  �سمن  تقع  التي 
يف   4 ذلك  يف  مبا  الإقليمي، 
ب�رشامة  تفتي�سها  مت  وهران، 
لدفرت  امتثالها  من  للتاأكد 
الطريق  وخريطة  الأعباء 
باملوزعني  هيئته  تربط  التي 
�سبط  مت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
املب�سرت  احلليب  من  لرًتا   860
بال�ستيكية  اأكيا�س  يف  املعباأ 
يف  لال�ستهالك  خم�س�سة 
اأن  بعد  بلعبا�س،  �سيدي  مدينة 

لحظت م�سالح املراقبة 
ملديرية التجارة الولئية اأنه مت 
ي�سيف   ، ال�سحنة،  وجهة  تغيري 
مت  اأنه  موؤكدا  امل�سدر،  نف�س 
�سد  ق�سائي  حم�رش  حترير 
تزويده  يتم  لن  »الذي  اجلاين، 
ذلك،  عن  املادة«وف�سال  بهذه 
من  لرت   500 م�سادرة  متت 
اأكيا�س  يف  املب�سرت  احلليب 
ِقبل  من  وهران  يف  بال�ستيكية 
اأ�سار  كما  املراقبة،  م�سالح 
اإىل  لفتا  امل�سوؤول،  ذات  اإليه 
بالتعاون  متت  العملية  هذه  اأن 
الوطني  الدرك  م�سالح  مع 

فقد  نف�سه،  للم�سدر  ووفًقا 
الذي  امليداين  التحقيق  ك�سف 
التابعة  الرقابة  م�سالح  اأجرته 
يف  للتجارة  اجلهوية  للمديرية 
وهران التي ت�سم وليات وهران 
بلعبا�س  و�سيدي  وم�ستغامن 
اأن  وتلم�سان،  متو�سنت  وعني 
التي  بلدية   191 بني  من   60
ت�سمها ناحية وهران، ول �سيما 
تزويدها  يتم  ل  املعزولة،  تلك 
باحلليب املب�سرت الذي ي�سرتطه 

النظام املعمول به.
واأردف في�سل الطيب يقول باأن 
هيئته تعمل بجد من اأجل توفري 
للمواطنني،  اأف�سل  اإمدادات 
التوزيع  نظام  اأن  اإىل  م�سريا 
الآن  اأف�سل  ب�سكل  فيه  متحكم 
واملوزعني  املنتجني  عدد  واأن 
احلليب  من  املنتجة  والكميات 
اأكيا�س  يف  املعبئة  املب�سرت 

بال�ستيكية اأ�سحت معلومة.
موزع   189 بني  من  باأنه  واأبرز 
حليب مت اإح�سائهم يف املنطقة 
اخلا�سعة لخت�سا�سه الإقليمي 
يف  مبا  للوطن  الغربية  باجلهة 
مت  وهران،  يف  موزًعا   42 ذلك 
اإىل  مهنتهم  مزاولة  من   5 منع 
ما  وفق  و�سعيتهم  ت�سوية  حني 

تقت�سيه القوانني.

مدير الوقاية بوزارة ال�سحة الدكتور جمال فورار

ال داعي للتهويل اأو التهوين من 
فريو�س كورونا

.   تدابري خا�سة بعد ك�سف الإ�سابة الأوىل للرعية اليطايل
.   وفاة 20 �سخ�سا نتيجة اإ�سابتهم بالأنفلونزا املو�سمية

اأكد مدير الوقاية وترقية ال�سحة 
بوزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
جمال  الدكتور  امل�ست�سفيات 
باجلزائر  الأربعاء  اأم�س  فورار 
وفاة  ت�سجيل  مت  اأنه  العا�سمة 
اإ�سابتهم  نتيجة  �سخ�سا   20
منذ  املو�سمية  بالأنفلونزا 
واأو�سح  ال�ستاء  ف�سل  انطالق 
ندوة  خالل  فورار  الدكتور 
ت�سجيل  حول  ن�سطها  �سحفية 
بفريو�س  لالإ�سابة  الأوىل  احلالة 
تعمل  ايطاليا  رعية  لدى  كورونا 
الوفاة  حالت  اأن  باجلزائر 
تعر�سها  نتيجة  امل�سجلة 
املو�سمية  بالأنفلونزا  لالإ�سابة 
تخ�س اأ�سخا�س م�سنني يحملون 
مزمنة  اأمرا�س  ل  اأعرا�س 
بعد  ي�ستفيدوا  مل  الذين  داعيا 
لأقرب  التقدم  اإىل  اللقاح  من 

م�ستو�سف �سحي للقيام بذلك.

تفا�سيل عن الرعية 
اليطايل امل�ساب

قدم مدير الوقاية بوزارة ال�سحة 
الأربعاء،  اأم�س  فورار،  جمال 
الإ�سابة  حالة  حول  تفا�سيل 
يف  امل�سجلة  كورونا  بفريو�س 

اجلزائر.
وقال فورار الذي نزل �سيفا على 
الرعية   « اإن  الوطنية  الإذاعة 
اجلزائر  اإىل  قدم  اليطايل 
اإىل  وتوجه  فيفري   17 يوم 
م�سعود  بحا�سي  احلياة  قاعدة 
امل�سوؤول:  ذات  بورقلة«واأ�ساف 
»امل�سالح املخت�سة اأخذت بعني 
العتبار كل امل�سار الذي قطعه 
اجلزائر  من  الإيطايل  امل�ساب 
اأكد  ورقلة«كما  اإىل  العا�سمة 
عاينوا  الذين  الأطباء  اأن  فورار 
امل�ساب بورقلة متواجدون حتت 
احلجز ال�سحي، والذي يبعد عن 
التجمعات ال�سكانية بحوايل 300 

كلم .

متابعة كل من رافق 
اليطايل بالطائرة

اأكد مدير الوقاية بوزارة ال�سحة 
وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، 
جمال فورار، اأم�س، على �رشورة 

التو�سل اإىل حتديد جميع 
على  �سافروا  الذين  الركاب 
كان  التي  الطائرة  نف�س  منت 
امل�ساب  اليطايل  الرعية  فيها 

بفريو�س كورونا باجلزائر.
ندوة  خالل  فورار،  وقال 
وزارة  مبقر  ن�سطها  �سحفية 
ال�سحة : »لقد متكنا من حتديد 
امل�سافرين  من  كبري  عدد 
الرحلة  نف�س  يف  كانوا  الذين 
الرعية اليطايل امل�ساب«،  مع 
م�سيفا اأن »امل�سكل اليوم يكمن 
جميع  اإىل  الو�سول  كيفية  يف 
منت  على  كانوا  الذين  الركاب 

نف�س الطائرة«.

تعليق الرحالت

الرحالت  تعليق  بخ�سو�س  اأما 
فيها  التي ظهر  الدول  واإىل  من 
الفريو�س، فقال فورار »نحن يف 
خطر ويجب تعزيز اآليات الرقابة 
ل  العاليمة  ال�سحة  ومنظمة 
بني  الرحالت  بتعليق  تن�سح 
التبادلت  وتوقيف  البلدان 
التجارية«، وتابع »هناك تن�سيق 
اجلزائرية  القن�سلية  مع  يومي 
يف اإيطاليا بخ�سو�س املعلومات 
اليومية والرعايا الذين يدخلون 

اجلزائر«.
اجلوية  من  »طلبنا  اأي�سا  واأكد 
امل�سافرين  قائمة  اجلزائرية 
والذين  ورقلة  اإىل  اجلزائر  من 
قدموا من روما هناك م�سافرين 
احتجوا وطلبوا تقدمي معلومات 

حول ماذا حدث«.
ويقول فورار »هناك هلع حاليا 
يف م�سطفى با�سا اأو بني م�سو�س 
مو�سمية  اأنفلونزا  حالت  وهي 

ولي�ست حالت لكورونا«، موؤكدا 
»ل ميكن ان ينت�رش الوباء حاليا 
وفاة   20 عندنا  اجلزائر،  يف 
الأنفلونزا املو�سمية ول  ب�سبب 
كورونا«،  لنت�سار  خطر  يوجد 
م�سيفا »غ�سل الأيدي بال�سابون 
يكفي  الكحويل  واملنظف 
انتقال  من  والتقلي�س  للوقاية 
اإىل  �سخ�س  من  الفريو�سات 

اآخر«.
�سركة اإيني توؤكد 

الرعية امل�ساب بكورونا 
يعمل يف بحا�سي مع�سود

اأكد الناطق ر�سمي با�سم �رشكة 
الرعية  اأن  اليطالية،  »اإيني« 
بفريو�س  امل�ساب  الإيطايل 
كورونا يعمل لدى ال�رشكة وثبتت 
اأكده  كما  بالفريو�س  اإ�سابته 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير 

امل�ست�سفيات .
الرعية  اأن  املتحدث  وك�سف 
بلدة  من  اجلزائر  اىل  قدم 
لودي  مبقاطعة  بريتونيكو 
اإىل اجلزائر  بتاريخ 17 فيفري، 
الغازي  باحلقل  التحاقه  قبل 
حا�سي  �رشق   جلمت  منزل 
وح�سب  ورقلة  بولية  م�سعود 
لودي  مقاطعة  تعد  املتحدث، 
)جنوب  لومبارديا  باإقليم 
جزءا  ميالنو(  مدينة  �رشق 
لنت�سار  احلمراء  املنطقة  من 

فريو�س كورونا يف ايطاليا.
واأو�سح الناطق الر�سمي لل�رشكة 
يف  حاليا  متواجد  امل�ساب  اأن 
احلياة  بقاعدة  تام  عزل  حالة 
وهو  املذكور،  الغازي  باحلقل 
واأكدت  جيدة  �سحية  حالة  يف 
وب�سكل  توا�سلها  اإيني   �رشكة 
ال�سلطات  مع  ووثيق  فّعال 
لربوتوكولت  ووفقا  اجلزائرية 
ب�ساأن  العاملية  ال�سحة  منظمة 

الأمرا�س املعدية.
باية ع 

اأعلن وزير التجارة، كمال رزيق 
الوقائي  الر�سم  فر�س  عن 
لتقييد  املوؤقت  الإ�سايف 
عملية ا�سترياد ال�سلع املنتجة 
على  تطبيقه   يتم  حمليا، 

اأ�سا�س ال�سعب الإنتاجية.
واأو�سح رزيق عند نزوله �سيفا 
على التلفزيون الوطني، �سهرة 
الر�سم  فر�س  اأن  الثالثاء، 
الوقائي الإ�سايف املوؤقت ياأتي 
لكبح »الع�سوائية« التي يعرفها 
من  �سواء   ، ال�سترياد  ن�ساط 
و  املنتجات  �سنف  حيث 
معتربا   ، امل�ستوردة  الكميات 
ذلك »مطية لتهريب العملة من 

خالل الت�سخيم يف الفواتري«.
و  ال�سعوبية  هذه  لتفادي  و 
الوزير،  ي�سيف   ، الع�سوائية 
الوقائي  الر�سم  تطبيق  »�سيتم 
اأ�سا�س  املوؤقت على  الإ�سايف 

ال�سعب الإنتاجية ». 
الوزير  اأو�سح  يف هذا الإطار، 
اأنه  بالن�سبة لل�سعب الإنتاجية 
 100 اإنتاج  ن�سبة  تعرف  التي 
تغطية طلب  ت�سمن  و  باملائة 
�سيتم  فانه  الوطنية  ال�سوق 
تطبيق الر�سم ن�سبة ترتاوح من 
باملائة   200 اإىل   150 و   100
املعنية  ال�سلع  ا�سترياد  على 
ق�سد حماية املنتج املحلي. 

نق�س  جود  و  حالة  يف  اأما 
-ي�سيف  الإنتاج  كميات  يف 
الر�سم  تطبيق  فان  الوزير- 
املوؤقت  الإ�سايف  الوقائي 
احلاجيات  مع  متوافقا  يكون 
ن�سبة  �ستكون  ولذلك  الوطنية 
فر�س الر�سم يف نطاق 30 اإىل 

50 باملائة. 

الوزير  اأكد    ، ال�سدد  يف هذا 
الإ�سايف  الر�سم  تطبيق  اأن 
اأن  يجب  املوؤقت  الوقائي 
من  كتابي«  »تعهد  يرافقه 
طرف ممثلي ال�سعب الإنتاجية 
احلماية  باإجراءات  املعنية 
من  املنتج  بتوفري  لاللتزام 
اإىل  املنتجة  الكميات  حيث 
اجلودة  معايري  احرتام  جانب 
نطاق  يف  اأ�سعار  �سبط  و 
متناول  يف   تكون  »معقول« 
القدرة ال�رشائية للمواطن من 
جانب اآخر اأ�سار الوزير اإىل اأنه 
األف عملية   900 ت�سجيل«  مت  
 2019 �سنة  خالل  ا�سترياد 
5ر16  حوايل  تقارب  بفاتورة 
احت�ساب  دون  دولر  مليار 
املنتجات  و  الأولية  املواد 

ن�سف م�سنعة«. 
كمرحلة  اأنه  رزيق  واأ�ساف 
وزارة  م�سالح  �رشعت  اأوىل، 
اإعداد  اأ�سبوع يف  التجارة منذ 
للمنتوج  الوطنية  البطاقية 
املنتجة  والكميات  املحلي 
تنفيذا  وذلك  ولية   48 عرب 
اجلمهورية،  رئي�س  لتعليمات 
اأمهل  عبد املجيد تبون الذي 
الوزارة مدة �ستة اأ�سهر لإجناز 

هذه البطاقية. 
»بطاقية  اأن  القول  تابع  و 
املنتوج الوطني �ست�سمح لي�س 
التي  ال�سلع  باإح�ساء  فقط 
�ستمكن  لكن  و  حمليا  تنتج 
من حتديد ال�سلع التي �سيمنع 
الكميات  كذا  و  ا�ستريادها 
امل�سموح بجلبها ل�سد النق�س 
يف  »و  املحلي  ال�سوق  يف 
هذه  اجناز  ا�ستكمال  انتظار 

و  انه  رزيق  قال  البطاقية، 
واأنواع  اأ�سناف  ا�سترياد  ملنع 
حمليا،  املنتجة  ال�سلع  من 
اإىل  الوزارية  م�ساحله  �ستلجاأ 
تطبيق »ما هو م�ستعمل حاليا 
و يتعلق الأمر بالر�سم الوقائي 
اأن  الإ�سايف املوؤقت«، م�سيفا 
من  طبق  الذي  الإجراء  هذا 
يف  ال�سابقة  احلكومات  طرف 
»نوعا  تطبيقه  عرف   ،2019

من ال�سعوبية والع�سوائية«. 
حول  �سوؤال  على  رده  يف  و 
ا�سترياد مادة احلديد املوجهة 
قال  الإنتاج،  وفرة  رغم  للبناء 
على  �سيفر�س  انه  الوزير 
ر�سم  املادة  هذه  ا�سترياد 
 100 بن�سبة  موؤقت  وقائي 
ال�سلع  قائمة  عن  و  باملائة 
املعنية بهذا الر�سم، قال رزيق 
اأن م�ساحله  قدمت م�رشوعا 
يف هذا ال�سدد و�سيتم الإعالن 
عند  اجلديدة  الن�سب  عن 

النتهاء منه. 
و تابع بهذا اخل�سو�س يقول » 
على  الآلية  فر�س هذه  يتم  ل 
ا�سترياد املنتجات التي تعرف 
ال�سوق  يف  اكتفاء  عدم  حالة 
مت  انه  اإىل  م�سريا  الداخلي« 
نقا�س  الإطار  هذا  يف  فتح 
ال�سعب  العديد من ممثلي  مع 

الإنتاجية حلماية منتوجهم . 
قائمة  تعديل  مت   انه  يذكر 
اخلا�سعة  امل�ستوردة  الب�سائع 
والن�سب  الوقائي  للر�سم 
قرار  مبوجب  به  املتعلقة 
 2019 ابريل   وزاري �سدر يف 
من  املئات  اإعفاء  مت  حيث   ،

املنتجات من هذا الر�سم .

 992 املعدلة  القائمة  و�سملت 
منتوج  خا�سعة للر�سم الوقائي 
ن�سبه  ترتاوح  والذي  املوؤقت 
باملائة،يف  و120   30 بني  ما 
حني ت�سمنت القائمة ال�سابقة 
للر�سم  منتًجا خا�سعة   1.095
املوؤقت  الإ�سايف  الوقائي 
بني  ما  ن�سبه  ترتاوح  الذي 
جهة  باملائة.من   200 و   30
انه هناك  الوزير  اأكد   ، اأخرى 
اجلمارك  م�سالح  مع  تن�سيق 
بقائمة  الوزارة  زودت  التي 
اأجروا   الذين  امل�ستوردين 
900 األف عملية ا�سترياد 2019   
اإطالق  ال�ساأن،  بهذا  مت  و 
»الرقابة  عملية  يومني  منذ 
ا�ستدعاء  خالل  من  البعدية« 
بهذه  املعنيني  امل�ستوردين 
املتعاملني  لتحديد  العمليات 
بالقوانني  يلتزموا  مل  الذين  
ال�سترياد  جمال  يف  املطبقة 

�سيما اإجراءات الفوترة.
وقال رزيق اأنه  يف حالة ثبوت 
الوزارة  �ستعمد  اللتزام  عدم 
يف  امل�ستوردين  ت�سنيف  اإىل« 
منعهم  و  الغ�سا�سني  قائمة 
اإىل  اللجوء  و  ال�سترياد  من 
م�سالح  اإخطار  و  العدالة 
نوع  بح�سب  ذلك  و  ال�رشائب 
على  املرتكبة«و  املخالفة 
الوزير  قال  الت�سدير،  �سعيد 
اأكرث من 8000  انه مت ت�سجيل 
قام   ،2019 يف  ت�سدير  عملية 
بها 400 متعامل م�سريا اإىل اأن 
هوؤلء هم الذين �ستفتح معهم 
ق�سد  مبا�رشا  نقا�سا  الوزارة 

التكفل بان�سغالتهم . 
م.�س

اآليات وزارة التجارة لتقييد ا�سترياد ال�سلع 

تفعيل القوائم ال�سوداء و اإخطار ال�سرائب و العدالة
.    ن�سبة فر�س الر�سم يف نطاق 30 اإىل 50 باملائة
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اح�سن خال�س   

مبارك  حياة  ولأن 
والعرب  بالدرو�س  مليئة 
و�شاهدة على العديد من 
ل�شيقة  كونها  التحولت 
مبرحلة تاريخية مف�شلية 
يف حياة م�رص واملنطقة 
ناأخذ  لن  فاإننا  العربية 

ما  اإل  منها 
بالغر�س  يفي 
م  هتما ل ا و
يفر�شه  الذي 
هن  ا لر ا
�شي  ل�شيا ا

مل�رص 
ن  ا لبلد ا و

تعي�س  التي  الأخرى 
�شيا�شية  خما�شات 
تاريخية فريدة من نوعها 
اإن مل نقل دورة تاريخية 

جديدة.
ذلك  اإىل  مبارك  ينتمي 
يف  انخرط  الذي  اجليل 
يف  هام  حتويل  م�شار 

ال�شباط  �شمن  م�رص 
اأطلقوا  الذين  الأحرار 
�شد   1952 يوليو  ثورة 
وعمره  فاروق  امللك 
�شنة.   24 يتجاوز  ل 
ع�شكرية  حياة  اختار 
يافعا  �شابا  كان  اأن  منذ 
ليقذف  ثانويا  وطالبا 
لو  وجهة  اإىل  التاريخ  به 

لختلف  معها  تواعد 
معها يف امليعاد. ونظرا 
اختار  العلمي  لتكوينه 
الطريان  ميدان  لنف�شه 
يتدرج  اأن  قبل  الع�شكري 
امل�شوؤوليات  اأعلى  يف 
حرب  خالل  الع�شكرية 
بداأت  التي  ال�شتنزاف 

يتدرج  وظل   1967 عام 
امل�شوؤوليات  بني 
الع�شكرية وال�شيا�شية اإىل 
�شده  قامت  الذي  اليوم 
من  اأنزلته  عارمة  ثورة 
عر�س قبع عليه ملدة 30 

�شنة.
لقد اعتلى �شدة احلكم يف 
وقت كانت فيه م�رص يف 
حتولها  اأوج 
نظام  من 
ي  د قت�شا ا
كي  ا �شرت ا
نظام  اإىل 
يل  ا ليرب
�شمن �شيا�شة 
ح  نفتا ل ا
اأطلقها  التي  القت�شادي 
اأنور  املغتال  �شلفه 
ال�شادات دون اأن يرافقها 
نظام  من  �شيا�شي  حتول 
مبني  فردي  ا�شتبدادي 
والزعامية  الأبوية  على 
اجلماهريية  والتعبئة 
كما  احلديدية  بالقب�شة 
اأي�شا  �شلفه  عن  ورث 
معاهدة كامب ديفد بعد 
ورثة  رفقة  �شارك  اأن 
يف  النا�رص  عبد  جمال 
عليها  والتوقيع  اإعدادها 
ل  التي  املعاهدة  وهي 
اليوم  اإىل  قائمة  تزال 
نظام  جند  �شعى  وقد 
لي�س  جهوده،  كل  مبارك 
ملحاولة متزيقها والتوبة 
اأنها  لتبيان  بل  عنها 

الذي  ال�شحيح  الطريق 
�شلوكه  عن  العرب  تاأخر 
عقودا فكان جل ن�شاطه 
ين�شب  الديبلوما�شي 
املتخلفني  اإقناع  حول 
يلحقوا  باأن  عنها 
راأ�شهم  وعلى  بالركب 
اأنف�شهم  الفل�شطينيون 
الذي اأجنزوا طبعة ثانية 

منها يف اأو�شلو.
اأرقى  يف  مبارك  يج�شد 
�شورة منوذج نظام احلكم 
الديكتاتوري  الفردي 
بدميقراطية  املقنع 
اقتدت  وقد  الواجهة 
البلدان  من  العديد  به 

اأنه  كما  العربية 
اجليل  ذلك  مثل 
احلكام  من 
الذين  العرب 
ا  و �شتمد ا
من  �رصعيتهم 
مبني  مزيج 
املا�شي  على 
ي  لع�شكر ا

كونه �شارك يف حرب 67 
 1973 اأكتوبر  حرب  ويف 
املد  مكافحة  و�رصورة 
كانت  الذي  الأ�شويل 
الإخوان  حركة  متثله 
م�رص  يف  امل�شلمني 
كما  العربي  والعامل 
امل�شتوى  على  ا�شتمدها 
حتويل  من  الإقليمي 
ن�شجها  التي  عالقاته 

ال�رصائيلي  الكيان  مع 
�شمان  اإىل  الغرب  ومع 
ال�شلمية  احللول  جناح 

التفاو�شية لإنهاء ال�رصاع 
العربي الإ�رصائيلي وهي 
ال�رصعيات التي اأمدته يف 
العمر على راأ�س ال�شقيقة 
الكربى لثالثة عقود وهو 
متو�شط  يفوق  عمر 
يف  العرب  القادة  عمر 
ما  اأن  غري  احلكم.  �شدة 
من  ي�شتخل�س  اأن  ميكن 
جتربة مبارك والتجارب 

�شقوطه  اأن  لها  املماثلة 
مل يجرف معه اإل الزمرة 
فالنظام  حوله  احلاكمة 

عن  مبارك  ورثه  الذي 
خللفائه  اأورثه  اأ�شالفه 
الطموح  ميكن  ل  اإذ 
حكم  منوذج  يف  اليوم 
جديد يف هذا البلد الذي 
حليفا  فيه  الع�شكر  يعد 
الغربية  للقوى  طبيعيا 
الكربى و�شمام اأمان اأمام 
التي  العربية  ال�شعوب 
يوما يف  اأن تطمح  ميكن 

مع  القوى  موازين  تغيري 
فقد  ال�رصائيلي،  الكيان 
مبارك  بعد  منه  خلف 
حتى  اأ�شاعوا  خلْف 
يف  ال�شكلية  اجلوانب 
الدول  مع  العالقات 
بها  يحتفظ  كان  التي 

لال�شتهالك العام.
لقد كان �شقوط مبارك 
ثم  فتح  م�رصيا  قو�شا 
ما لبث اأن اأغلق واأحكم 
الرئي�س  يد  على  غلقه 
عبد  املار�شال  اجلديد 
بعد  ال�شي�شي  الفتاح 
لثورة  امل�شادة  ثورته 
فقد   .2011 جانفي   25
هو  وها  للثورة  انتقم 
لتنظيم  يهيئ  اليوم 
لأحد  رئا�شية  جنازة 
امل�رصي  النظام  رموز 
ولو   1952 منذ  القائم 
باأ�شكال واألوان خمتلفة.

مات مبارك وبقي نظامه حيا يرزق
يرحل حممد ح�سني مبارك دون اأن ترحل من الأذهان مرحلة هامة من تاريخ العامل العربي كان �ساهدا عليها 
وعلى حتولتها الدرامية بل هو اأحد �سناعها وقد امتدت لعقود من الزمن و�سقلت تاريخ املنطقة ول تزال اإىل 
اليوم ترمي بثقلها وتغدق عليها بتداعياتها. ومن هنا تاأتي اأهمية تتبع م�سار ت�سكل الدولة الوطنية العربية 

وظروف تاأ�سي�سها وتطورها مع الزمن والعوامل الداخلية واخلارجية التي اأثرت يف ذلك التطور من خالل 
متابعة تاريخ هذا الرجل، فالراحل مبارك يعد �ساهدا منوذجيا على هذا التطور وهو املخ�سرم الذي عاي�س 
فرتات خمتلفة امتدت من تدرجه يف القيادة الع�سكرية ثم تدرجه يف القيادة ال�سيا�سية اإىل اأعلى من�سب يف 

الدولة واأي دولة اإنها م�سر املحورية ذات المتداد التاريخي العريق واملوقع ال�سرتاتيجي املرموق.

ذلك اجليل من احلكام العرب الذين 
ا�ستمدوا �سرعيتهم من مزيج مبني 

على املا�سي الع�سكري كونه �سارك يف 
حرب 67 ويف حرب اأكتوبر 1973

لقد كان �سقوط مبارك قو�سا م�سريا فتح ثم 
ما لبث اأن اأغلق واأحكم غلقه على يد الرئي�س 

اجلديد املار�سال عبد الفتاح ال�سي�سي بعد 
ثورته امل�سادة لثورة 25 جانفي

ي�سيع يف جنازة رئا�سية ر�سمية

24 �ساعة
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�صالح عو�س

حرب املياه:  
مع  احلرب  انتهاء  قبيل  �سنفيق 
الع�رش  �سنعوها يف  التي  الإرهاب 
�سنوات الأخرية لنكت�سف اأن هناك 
عدوتها..  لها  اأعدوا  اأخطر  حربا 
العراق  اأن  نكت�سف  اأن  فيكفي 
و�سوريا تقعان حتت تهديد بقطع 

ال�سدود  بفعل  عنهما  املياه 
يف  الفرات  على  املقامة 
والتحرك  الرتكي  اجلانب 
يف  لال�ستثمار  ال�سهيوين 
الفرات،  على  ال�سدود 
الأنهر  عنها  املياه  وقطع 
من  تنبع  التي  والروافد 
وت�سب  الإيرانية  الأرا�سي 
يف نهر دجلة والتي اغلبها 

داخل  اإىل  جماريها  حتويل  مت 
ب�سكل  اثر  ما  الإيرانية  الأرا�سي 
�سط  يف  املياه  نوعية  على  كبري 
الأردن  دولة  تقع  وكما  العرب، 
ما  بعد  بالعط�ش  التهديد  حتت 
فعلته اإ�رشائيل بتحكمها يف ح�سة 
اتفاقية  الأردن ح�سب  �سكان  مياه 
ال�سهيوين  الكيان  مع  ال�سالم 
وال�سودان  م�رش  واأن  عربة،  واد 
املخطط  رحمة  حتت  تقعان 
�سد  امل�سمى  املجهول  املعلوم 
نبقى  فهل  الإثيوبي..  النه�سة 
منفردين؟  الفناء  اأخطار  نواجه 
الذي  املخطط  حجم  ندرك  هل 
يف  ال�سهيوين  الكيان  بدور  يتمثل 
العراق و�سورية وتدخله  حما�رشة 
�سدود  لإقامة  اإثيوبيا  تدعيم  يف 
ت�سكل خطرا حقيقيا على �سالمة 
�ستواجه  هل  وال�سودان؟  م�رش 
التي  اإ�رشائيل  �سغوط   م�رش 
باإمداد  للقبول  تركيعها  حتاول 
“ترعة ال�سالم” عرب �سيناء مقابل 

وقف دعمها لإثيوبيا؟  
�صّد النه�صة الإثيوبي: 

على  امل�رشعة  احلرب  اإطار  يف   
الإدارة  ان�سغلت  العربية  بلداننا 
من  بلداننا  لتجريد  الأمريكية 
عنا�رش قوتها وخلق اأزمات عميقة 
ففي  نه�ستها  حماولت  اأمام 
1956 – 1964: مت حتديد املوقع 
الإثيوبي   النه�سة  ل�سد  النهائي 
الوليات املتحدة  بوا�سطة مكتب 
 States Bureau لال�ست�سالح 

)اإدارة  وهو   of Reclamation
بوزارة اخلارجية الأمريكية( خالل 
دون  الأزرق   للنيل  م�سح  عملية 
اتفاقية  ح�سب  م�رش  اإىل  الرجوع 

.1929
احلدود  �رشق  كم   30 بُعد  على 
النه�سة  �سد  يقام  ال�سودانية 
الذي  الأزرق  النيل  الثيوبي،على 
ي�ساهم بنحو 80 % من حجم املياه 
املتدفقة اإىل م�رش، ومن املتوقع 
مرت  مليار   74.4 خلفه  يحجز  اأن 
مكعب من املياه،  اي نحو ن�سف 
ال�سد  لبحرية  التخزينية  ال�سعة 
نقل  يعني  مما  م�رش،  يف  العايل 
بحرية  اأمام  من  املائي  املخزون 
مما  الإثيوبية،  اله�سبة  اإىل  نا�رش 
املائية  الحتياجات  يف  �سيوؤثر 
مل�رش بانخفا�ش ال�سعة التخزينية 
وهو  الن�سف.  اإىل  نا�رش  لبحرية 
القارة  يف  كهرومائي  �سد  اأكرب 
عامليا  والعا�رش  الأفريقية، 
اإنتاجا  ال�سدود  اأكرب  قائمة  يف 
ب  الإجناز  تكلفة  تقدر  للكهرباء. 
ومن  اأمريكي.  دولر  مليار   4.7

مولّدين  اأول  يكون  اأن  املتوقع 
بعد 44 �سهرا من  للعمل  جاهزان 

البناء. 
ولعل اأ�سد الآثار ال�سلبية املحتملة 
واملرتتبة على وجود �سد النه�سة 
حمتمال  ا�سرتاتيجيا  خطرا  كونه 
على الوجود الإن�ساين يف ال�سودان 
وم�رش، فيمكن اأن حتدث الطبيعة 
نتيجة  جيولوجية   حتولت  به 
املنطقة  يف  اجليولوجي  التكوين 

بنيانه  يف  ت�سققات  يف  تت�سبب 
تفعيله  يتم  اأو  انهياره  ثم  ومن 
احلاجة  وقت  عدوانية  بدوافع 
..اأن  وهدمه  لل�سد  �رشبة  بتوجيه 
كل  فناء  يعني  النه�سة  �سد  �رشب 
يف  النهر  امتداد  على  ال�سدود 
انهياره  اأن  كما  وال�سودان  م�رش 
الذي  العايل  ال�سد  انهيار  يعني 
لن يتحمل �سغط املياه املفاجئ 
الناجت عن انهياره، فت�سبح الكارثة 
ويقول  كارثتني..  مل�رش   بالن�سبة 
باأجراء  انه  ومتخ�س�سون  خرباء 
انهيار �سد  فاإن  ب�سيطة،  ح�سابات 
النه�سة وال�سد العايل يف اآن واحد 
يف  ال�سكانية  الكتلة  غرق  يعنى 
وفناء  بالكامل  م�رش  ودلتا  �سعيد 
و  �سخ�ش!..   مليون   70 من  اأكرث 
ينبغي النظر اإىل اخلطر املحتمل 
وال�سدود  ال�سد،  انهيار  من 
الإثيوبية الواقعة يف منطقة مهتزة 
علماء  مايفيد  ح�سب  جيولوجيا 
حتت  �ستكون  والتي  اجليولوجيا 
وطاأة كميات املياه املحت�سدة يف 
طور التهّيوؤ ل�سل�سلة زلزالية تت�سّبب 

ال�سدود،  الزمن بت�سدعات يف  مع 
الأمر الذي يهدد ع�رشات ماليني 

امل�رشيني وال�سودانيني.
ال�سودان  يقع  اأخرى  جهة  ومن 
ال�سد  �سماله  من  م�رشوعني  بني 
�سد  ال�رشقي  جنوبه  ومن  العايل 
برتبته  يلحقان  وهما  النه�سة، 
خ�سائر  وم�ساحله  واأرا�سيه 
اآثاٌر  لبنائهما  كان  فلقد  فادحة.. 
ال�سودانية  الرتبة  على  وا�سحة 
حيث  الجتماعية  والبنية 
اآلف  مئات  ترحيل  مت 
يتم  حيث  والبيئية  النا�ش 
من  كثرية  م�ساحات  غمر 
م�رش  تراع  ومل  الأرا�سي 
م�سالح ال�سودان يف مرحلة 
رغم  العايل  لل�سد  بنائها 
ذلك فمن احلتمية التحالف 
م�رش  بني  ال�سرتاتيجي 
اخل�سائر  حجم  لتقليل  وال�سودان 

املنتظرة على البلدين.  

 ال�صودان وم�صر
من  الكبري  النه�سة  �سد  بت�سغيل 
على  اخل�سارة  ت�ستمر  اأن  املرجح 
دول امل�سب عدة �سنوات. فخالل  
ملء اخلزان ميكن اأن يُفقد من 11 
اإىل 19مليار مرت مكعب من املياه 
خ�سارة  يف  �سيت�سبب  مما  �سنوياً، 
مليوين مزارع دخلهم خالل الفرتة 
على  �ستوؤثر  و   . اخلزان  ملء  من 
فح�سابات  الكهرباء  اإمدادات 
الطاقة الكهرومائية 12 يف املائة 
يف  الكهرباء  اإنتاج  اإجمايل  من 
مليار   121 اأ�سل  من   14( م�رش 
�سيحدث  ال�ساعة(   وات يف  كيلو 
 %25 بن�سبة  موؤقت  انخفا�ش 

الكهرومائية  الطاقة  اإنتاج  من 
الكهرباء  اإنتاج  يف  انخفا�ش  اأي 
�سد   ..%3 امل�رشي  الإجمايل 
اأن  ميكن  الكبري  الإثيوبي  النه�سة 
يف  دائم  خف�ش  اإىل  اأي�ساً  يوؤدي 
نا�رش،  بحرية  يف  املياه  من�سوب 
اإذا مت تخزين الفي�سانات بدل من 

ذلك يف اإثيوبيا. 
م�سادر  لتاأمني  م�رش  ت�سعى 
)ال�سد  النيل  جمرى  على  الطاقة 
ال�سناعية  التنمية  لتاأمني  العاىل( 
ا�ستقرار  و  الزراعية و غريها..  و 
النيل يعنى ا�ستقرار م�رش و اأمنها 
لن املياه هي املورد ال�سرتاتيجي 
مل�رش.. وكما يقولون فان ال�رشاع 
القادم �سوف يكون من اجل املاء. 

الدور ال�صهيوين:
 اأحد اأوجه طبيعة الكيان ال�سهيوين 
يف  الإقليمية  لالأزمات  �سانع  انه 
الإ�سرتاتيجية.. ويف هذا  الق�سايا 
حول  وا�سح  تدخله  فان  ال�سياق 

املنابع املائية الهامة يف املنطقة 
العربية النيل والفرات ونهر الأردن 
مبا�رشا  هدفا  يعتربهما  حيث 
مل�ساريعه  املائية  املوارد  لتوفري 

ولهذا الأمر عمل علي :
ه�سبة  �سم  عن  الإعالن   -1
فقط  لي�ش  ال�سورية  اجلولن 
الع�سكرية  الإ�سرتاتيجية  لأهميتها 
الرئي�سي  املنبع  لأنها  واأي�سا  بل 
لنهر الأردن  وبذالك ت�سمن موردا 
نهر  يف  املياه  موارد  من  هاما 
الأردن الذي يعترب امل�سدر الأول 

حاليا للمياه يف الكيان ال�سهيوين.
الرتكي  املياه  م�رشوع  اإحياء   -2
عام  منذ  وذالك  الإ�رشائيلي 
امل�رشوع  هذا  ويقوم   1991
مياه  من  كميات  ا�ستغالل  علي 
غرب  علي  ت�سقط  التي  الأمطار 
ثم  املتو�سط  اإيل  وتذهب  تركيا 
من  اأنابيب  خط  اإقامة  حماولة 
ال�سورية  الأرا�سي  عرب  تركيا 
معاهدة  اإقامة  حالة  واللبنانية يف 
ما  هذا  ولعل  �سوريا..  مع  �سالم 
يحرك الأمريكان الآن يف مو�سوع 

�سورية  على  لل�سغط  وحلب  ادلب 
للقبول ب�سيغة ت�سوية مع اإ�رشائيل 
للكيان  و�سمنها حتقيق وفر مائي 

ال�سهيوين.  
بدول  الكيان  عالقات  توثيق   -3
الإفريقية  النيل  نهر  حو�ش 
من  العديد  اإقامة  خالل   من 
امل�رشوعات الزراعية  بل و متويل 
خا�سة  ال�سدود  من  العديد  اإقامة 
التي متد روافدها نهر  اإثيوبيا  يف 
املياه   84%من  من  باأكرث  النيل 
ال�سهيوين  بالتقارب  الأمر  وانتهي 
توترت  الذي  الوقت  يف  الإثيوبي 
م�رش  و  اإثيوبيا  بني  العالقة  فيه 
وذلك لل�سغط على م�رش مبو�سوع 
املياه  علي  للح�سول  النه�سة  �سد 
النيل عرب  عن طريق تو�سيل مياه 
الكيان  فان  واإل  الكيان  اإيل  �سيناء 
�سحب  اإىل  �سيلجاأ  ال�سهيوين 
كميات كبرية من املياه من اأثيوبيا 
من ال�سد عرب بلونات �سخمة عرب 

يجعل  الذي  الأمر  الأحمر  البحر 
لالمتالء  م�ستمرة  بحاجة  ال�سد 
اإىل  املياه  تدفق  على  يوؤثر  مما 

م�رش. 
القلق امل�صري:

عام  ال�سد  ببناء  اإثيوبيا  با�رشت    
دولر،  مليار  اأربعة  بكلفة   2011
 ..2022 عام  منه  النتهاء  وتتوقع 
والتفتي�ش  الفح�ش  م�رش  فطلبت 
ال�سد،  ودرا�سات  ت�سميم  على 
كما وعدت اثيوبيا �سابقا من اأجل 
اإثيوبيا  ولكن  املخاوف،  تهدئة 
رف�ست وتنكرت لوعودها ال�سابقة 
ما مل تتنازل م�رش عن حق الفيتو 
على توزيع املياه هذا احلق الذي 
راقبت  �سابق..  اتفاق  لها  �سمنه 
بعد  الإثيوبي  التحرك  م�رش 
انت�سار ثورة 25 يناير 2011 وعر�ش 
اإن�ساء ال�سد  اأثيوبيا خلططها نحو 
وبداأ التحرك امل�رشي املمتع�ش 

من الت�رشف الإثيوبي ير�سل 
ر�صائل القلق. 

اخلرباء  من  دولية  جلنة  ت�سكلت 

درا�سة  تقارير  وتقييم  ملراجعة 
 10 من  اللجنة  وتتاألف  ال�سد. 
و4  دول   3 من  خرباء   6 اأع�ساء؛ 
خرباء دوليني يف جمالت املوارد 
الهيدرولوجية،  والنمذجة  املائية 
والجتماعية  ال�سدود  وهند�سة 
القت�سادية، والبيئية  وعقد الفريق 
اجتماعه الرابع يف اأدي�ش اأبابا يف 
وثائق  وا�ستعر�ش   .2012 نوفمرب 
وقاموا  لل�سد  البيئي  الأثر  حول 
قدموا  وقد  ال�سد.  موقع  بزيارة 
احلكومات  اإىل  الأويل  تقريرهم 

املعنية يف نهاية ماي 2013. 
كانت  حني  يف   2013 جوان   3 يف 
الفريق  تقرير  مناق�سة  جتري 
الرئي�ش  مع  اخلرباء  من  الدويل 
مر�سي،  حممد  ال�سابق  امل�رشي 
يف  ال�سيا�سية  القيادات  اقرتحت 
م�رش طرقا لتدمري ال�سد، مبا يف 
املناه�سني  املتمردين  دعم  ذلك 
علمهم  ودون  الإثيوبية.  للحكومة 

الهواء  على  املناق�سة  نقل  مت 
مبا�رشة  واأكدت م�رش اأن » الأمن 
اأن  ميكن  ل  م�رش  يف  املائي 
مو�سحة  الإطالق«،  على  تنتهك 
اأنها ل تدعو اإىل احلرب ولكنها لن 
املياه  اإمدادات  تكون  ان  ت�سمح  

مل�رش مهددة بالنقرا�ش.

التدخل الأمريكي:

اللقاءات  من  فا�سلة  �سل�سلة  بعد 
م�رشية  الثنائية  واملفاو�سات 
اإثيوبية اأو ثالثية م�رشية �سودانية 
اإثيوبية  يف التو�سل ل�سيغة اتفاق 
ال�سد  ت�سغيل  مو�سوع  يف  ملزم 
اخلارجية  تدخلت  خزانه  وملء 
الأمريكية بدعوة الأطراف الثالثة 
اأمريكية  برعاية  واإجراء حوارات 

للتو�سل اإىل حل لالزمة..  
الأمريكية  اخلزانة  وزارة  اأعلنت 
يف بيان لها اليوم ال�سبت اأن وزراء 
يف  املائية  واملوارد  اخلارجية 
م�رش وال�سودان واإثيوبيا تو�سلوا 
�سد  ب�ساأن  مفاو�ساتهم  ختام  يف 
وثيقة  اإىل  وا�سنطن  يف  النه�سة 
خطة  تت�سمن  اتفاق 
على  ال�سد  مللء 

مراحل.
ما  لإثيوبيا  مت  لقد 
جتريد  مت  و  تريد 
على  الفيتو  من  م�رش 
على  اإجراءات  اأي 
ومن  ر�ساها..  بدون 
�ستظهر  ف�ساعدا  الن 
الذي  التفاق  نتائج 
يف  لإثيوبيا  العنان  اأطلق 
الوا�سح  من  و  املقرر  ت�سبح  اأن 
حليف  الآن  اأ�سبحت  اإثيوبيا  اأن 
للكيان  اإفريقيا  يف  اأ�سا�ش 
لعالقاته  وعرابا  بل  ال�سهيوين 
ببع�ش الدول العربية التي تطمح 

للتطبيع مع اإ�رشائيل.

كلمة لبد منها:
التحدي  على  م�رش  تنت�رش 
طريق  يف  ت�سري  عندما  اخلطري 
داخلية  مب�ساحلات  معبدة 
باملحيط  عالقاتها  وبتوثيق 
والإ�سالمي  والإفريقي  العربي 
نحو  الإخوة  بواجب  والقيام 
بعيدا  العربي  الوطن  الأ�سقاء يف 
اآخر  م�رش  اإن   .. املحاور  عن 
يف  واأخطرها  واأكربها  قالعنا 
ميكن  �سيء  ول  العربي  امل�رشق 
قلوبنا  من  القلق  ي�رشف  اأن 
ح�سنا  عودتها  و  نهو�سها  اإل 

لفل�سطني والعروبة والإ�سالم.

مل يكتفوا بتحييدها عن ال�صراع بعد حروب عديدة.. يريدون اأن مييتوا م�صر غرقا اأو 
عط�صا ليبعرثوا م�صرقنا اإىل الأبد.. وهم يعرفون اأن ذلك �صمانة ا�صتمرار كيانهم؟ قالوا 

قدميا اأن م�صر هبة النيل.. مل يكن اأولئك يدركون اأن للجغرافيا قوانينها، وان هناك 
اأ�صرارا كلما خرجنا من حرب دفعونا لل�صقوط يف اأخرى.. اإنها احلرب امل�صتعرة على كل 
�صيء فينا، على مقد�صاتنا وعلى الأر�س، وعلى ثقافتنا و الرثوات، وعلى �صحتنا واملاء 

.. فهل اأدركنا اأننا لن ننجو اإل متحدين؟ هل نكت�صف جمددا اأن اأحالمنا بدون قوتنا 
تكون وبال علينا؟ ها نحن نكت�صف ان النيل بيد غرينا وان الفرات يتحكم فيه �صوانا وان 
الأردن يجري ل�صالح اأعدائنا فماذا تبقى لنا يف معركة الوجود؟ يف هذا احليز نتح�ص�س 

خيوط املوؤامرة علينا يف مياه �صربنا.. علنا ن�صحو. 

حروب قائمة

م�ضر هبة النيل: رهينة النيل و�ضحية �ضد النه�ضة

لقد مت لإثيوبيا ما تريد و مت جتريد م�صر من الفيتو 
على اأي اإجراءات على بدون ر�صاها.. ومن الن ف�صاعدا 

�صتظهر نتائج التفاق الذي اأطلق العنان لإثيوبيا يف 
اأن ت�صبح املقرر و من الوا�صح اأن اإثيوبيا اأ�صبحت الآن 

حليف اأ�صا�س يف اإفريقيا للكيان ال�صهيوين

�صنفيق قبيل انتهاء احلرب مع الإرهاب التي �صنعوها 
يف الع�صر �صنوات الأخرية لنكت�صف اأن هناك حربا 

اأخطر اأعدوا لها عدوتها.. فيكفي اأن نكت�صف اأن 
العراق و�صوريا تقعان حتت تهديد بقطع املياه عنهما 
بفعل ال�صدود املقامة على الفرات يف اجلانب الرتكي 

والتحرك ال�صهيوين

24 �ضاعة
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اخلا�ص  اال�ستثمار  اإطار  ويف 
للجهود  وموا�سلة  باملوؤ�س�سة 
التغطية  وتعزيز  لتدعيم  الّرامية 
وحت�سريا  الكهربائية  بالطاقة 
)2020(با�رشت  ال�سائفة  لهذه 
عملية  بالوادي  التوزيع  مديرية 
بطول  كهربائيا  حموال   80 اجناز 
كلم بني هوائية  �سبكة جتاوز 240 
جتاوز  مايل  وبغالف  واأر�سية 
تتم  اأن  على  دينار  1،110مليار 

العملية على مراحل:
انتهت  والتي  اأوىل  وكمرحلة 
جانفي  �سهر  نهاية  بها  االأ�سغال 
املا�سي، حيث مت اجناز 24 حمول 
اأن  االإ�سارة  كهربائي، هذا وجتدر 
على  احلالية  االأ�سغال  تقدم  ن�سبة 
م�ستوى ال�سبكات الكهربائية بلغت 
اأكرث من 18 %اأي ما يعادل 44 كلم 
اإجمايل  بذلك  ليتجاوز  منجزة، 
املحوالت الكهربائية بالوالية اأكرث 

من 5400 حمول كهربائي.
ويف �سياق مت�سل فقد مت برجمت 
64 عملية بطول �سبكة بلغ 59 كلم 
متمثلة يف جتديد وتقوية اخلطوط 
االنطالقات  بني  والربط  الهوائية 
عالية التوتر حيث انتهت االأ�سغال 

بـ 26 عملية بطول 7 كلم.
 05 اجناز  عملية  انطلقت  كما 
 30( التوتر  عالية  انطالقات 
بغر�ص  كلم   77 بطول  كيلوفولت( 
تاأمني التموين بالطاقة الكهربائية 
عبد  ح�ساين  بلديات  من  بكل 
الرباح،  خليفة  حا�سي  الكرمي، 
ن�سبة  بلغت  حيث  جامعة،  كونني، 
االنطالقات  بهاته  االأ�سغال  تقدم 
اأن عدد  اإىل  30% . جتدر االإ�سارة 
بلغ   2018 ل�سنة  الكهرباء  زبائن 
 2019 �سنة  اأما  زبون،   779 201
لتكون  779 215زبون  بلغ  فقد 

بذلك قيمة الزيادة
 يف منو عدد الزبائن 6.94%، كما 

عرفت ن�سبة تطور مبيعات الكهرباء 
ما بني 2018 و2019 زيادة بـ 11.56 
جيقاواط.    212 قيمته  ما  اأي   %
�سيف  واإجناح  اأهداف  ولتحقيق 
التوزيع  مديرية  جّندت   ،2020
كامل اإمكانياتها املادية والب�رشية 
امل�سندة  امل�ساريع  من  لالنتهاء 
اإىل املقاوالت املعتمدة وذلك من 
ل�سريورة  الدائمة  املتابعة  خالل 
اجنازها  على  والتاأكيد  االأ�سغال 
جهة  املحددة،ومن  االآجال  يف 
اأخرى وبالرغم من كل املجهودات 
جمموعة  هناك  اأن  اإال  املبذولة 
�سعوبات  تعرف  امل�ساريع  من 
اعرتا�ص  ب�سبب  التج�سيد  يف 

والبالغ  اجنازها  على  املواطنني 
باالإ�سافة  م�ساريع،   6 عددها 
اأوعية  بدون  م�ساريع   5 وجود  اإىل 

عقارية.
امل�سالح   نف�ص  اأ�سادت  كما  
تبذلها  اإىل  اجلبارة  باملجهودات 
ال�سلطات املحلية، يف �سبيل اإزالة 
امل�ساريع  ت�سادف  التي  العقبات 
التنموية ذات املنفعة العامة اأثناء 
االإجناز، وكذا الت�سهيالت املقدمة 
يف  االأ�سغال  من  االنتهاء  بغر�ص 
تعزيز  �سانها  من  اأجالها،والتي 
واحلفاظ  املوجودة  املن�ساآت 
اخلدمة  وا�ستمرارية  نوعية  على 

املقدمة للزبائن.

الكالب  ال�سالة  قطعان  اأ�سبحت 
بالتجمعات  تنت�رش  التي 
حا�سي  ال�سكنية  مبدينة 
خمتلف  وعرب  الرمل  باالأغواط 
اإىل  املعامل  الطرق  املوؤدية 
ت�سكل  املحروقات  لقطاع  التابعة 
خطرا حقيقيا على �سحة ال�سكان 
وتهدد حياتهم ، حيث مت ويف ظل 
عدم وجود اأرقام ر�سمية  ت�سجيل 
الكالب  ع�سات  من  العديد 
احلاالت  عن  امل�سعورة  ناهيك 
باأق�سام  تعالج  التي  االأخرى 
ال�رشكات  مبحيط  االإ�ستعجاالت 
يتم  التي  واالأخرى  االقت�سادية  
اأ�سحابها  قبل  من  بها  التكفل 
التقليدية  الو�سائل  با�ستعمال 

املعروفة .
 5 حي  �سكان  من  الكثري  ا�ستكى 
غرار  على  الزهور  حي  و  جويلية 
و  القدمي  البلدي  احلي  �سكان 
اجلديد باقليم دائرة حا�سي الرمل 
مع  حديثهم  يف  االغواط   بوالية 
االنت�سار  من  "الو�سط"،  يومية 
ال�سالة  خالل  للكالب  الوا�سع 

اإعالن  رغم   ، االأخرية  ال�سنوات  
االأمن  و  ال�سحة  حفظ  م�سلحة 
الكالب  عديد  اإبادة  على  بالبلدية 
ال�سالة  باإ�ستعمال الذخرية احلية 
يف  تو�سع  ال�سموم  التي  وقبلها 
�رشكة  قبل  من  املقتنى  اللحم 
�سوناطراك  ،  وحيال ذلك طالب 
الرمل  بلدية  حا�سي  �سكان 
ب�رشورة تدخل ال�سلطات املحلية 
للحد  يجب  مبا  القيام  اأجل  من 
ال�سلبية  الظاهرة  هذه  تفاقم  من 
اإبادة   حمالت  تنظيم  طريق  ،عن 
على  العمل  ،و  ال�سالة  للكالب 
اإ�سالح االإنارة العمومية يف بع�ص 
القمامات  رفع  ،وكذا  ال�سوارع 
املنزلية يف وقتها بعدما اأ�سبحت 
مدينتي  �سوارع  من  العديد  تزين 
حا�سي الرمل و بليل و�سط متاطل 
كبري من قبل املنتخبني املحليني 
اأداء  يف  بالتق�سري  اتهموا  الذين 
اإليهم  ،اأملني  املوكلة  املهام 
اأن يتج�سد ذلك يف اأقرب  ال�سكان 

االآجال املمكنة .   
�صالح ،ب 

اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
باملوؤثرات  باملتاجرة  املتعلقة 
الفرقة  عنا�رش  متكنت  العقلية 
الق�سائية عني  لل�رشطة  املتنقلة 
يبلغ  �سخ�ص  توقيف  من  قزام 
ق�سية  عن  )27 �سنة(  العمر  من 
احليازة على املوؤثرات العقلية  .

اأفاد بيان خللية االعالم واالت�سال 
مبديرية  العامة  والعالقات 
قد  كانت  مترنا�ست  والية  اأمن 
"ن�سخة  "الو�سط  يومية  ت�سلمت 
اأن  وقائع الق�سية تعود اىل  منه 
اأحد  وجود  عن  معلومات  ورود 
وبيع  برتويج  يقوم  االأ�سخا�ص 
م�ستوى  على  العقلية  املوؤثرات 
و�سط مدينة عني قزام ، عليه مت 
حتديد مكان تواجد امل�ستبه فيه 

و بعد اإعداد خطة اأمنية حمكمة 
ال�رشطة  عنا�رش  متكنت   ،
من  كمية  و�سبط  توقيفه  من 
االأقرا�ص املهلو�سة قدر عددها 
بـ 84 قر�ص خمتلفة االأنواع، ليتم 
حتويل امل�ستبه فيه واملحجوزات 
اإىل مقر ال�رشطة وفتح حتقيق يف 

الق�سية .
بعد ا�ستكمال االإجراءات اجلز
اأم فيه  امل�ستبه  ائية مت تقدمي 
ام اجلهات الق�سائية املخت�ص
بـ  حكم  حقه  يف  اأ�سدرت  ة التي 
04 �سنوات حب�ص نافذة وغرامة 
منها  دج   200000 قدرها  مالية 
اأوردته  60000 دج نافذة وفق ما 

م�سادرنا .
�صيخ مدقن 

بهدف حت�صني نوعية خدمة التزويد بالطاقة الكهربائية و�صمان ا�صتمراريتها لأكرث من 215األف زبون 
يف الكهرباء موزعني على بلديات الولية الثالثني وحت�صريا لف�صل ال�صيف الذي يعرف ارتفاعا كبريا يف 
ا�صتخدام الطاقة الكهربائية من مكيفات الهواء والإ�صاءة العامة، وكذا تو�صع ن�صاط ال�صتثمار يف قطاعي 

ال�صناعة والفالحة خ�صو�صا الأخري على اعتبار طبيعة املنطقة.

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي:

اأحمد ،ب

نحو اجناز80 حموال كهربائيا 
ا�صتعدادا ل�صائفة 2020

ت�صكل خطرا حقيقيا على �صحة ال�صكان 
وتهدد حياتهم

�صبط بحوزته 84 قر�صا مهلو�صا 

خطر الكالب املت�صردة و 
االأو�صاخ الكريهة بحا�صي الرمل 

اأمن عني قزام بتمرنا�صت 
يطيح بع�صريني 

اأخبار اجلنوب

اأبدى عدد من اأ�سحاب املحالت 
و�سط  ماي  اأول  ب�ساحة  التجارية 
و  �سخطهم   ، ورقلة  مدينة 
امتعا�سهم ال�سديدين جراء تعمد 
عدد من التجار الفو�سويني عر�ص 
ما  و هو   ، اأمام حمالتهم  �سلعهم 
اأثار حفيظتهم خا�سة و اأن اأغلبهم 
ما   ، القمامة  ورائهم  من  يرتكون 
ي�ستكون  التجار  من  عدد  جعل 
اأن   و  الو�سعية ، خا�سة   من هذه 
�سجل  على  يحوزن  ال  اأغلبهم  
جتاري  يثبت دخوله عامل التجارة 
، كما اأن معظم اأ�سحاب املحالت 

دائرة  لتو�سيع  االأر�سفة  ي�ستغلون 
اأ�سحت تغزوا تلك  التي  و   ، البيع 
للراجلني  املخ�س�سة  االأر�سفة 
فيه  توعدت  الذي  الوقت  يف   ،
عقوبات  بتطبيق  البلدية  م�سالح 
التجار  حق  يف  �سارمة  و  ردعية 

الفو�سويني .
من  حالة  ورقلة  اأ�سواق  تعي�ص 
من  التنظيم  �سوء  و  الفو�سى 
ين�سطون  الذين   ، الباعة  طرف 
خالل  من  �رشعية  غري   بطريقة 
خرق القانون التجاري ، و املتعلق 
التجاري  ال�سجل  يف  بالتقيد 

و  التجارية،  الدفاتر  م�سك   ،
و    ، عليه  املرتتبة  االلتزامات 
انعدام  الكارثة  حجم  من  زاد  ما 
الأعوان  املتابعة  و  املراقبة 

املراقبة و قمع الغ�ص .
 و رغم اأن اأعوان م�سالح البلدية، 
وبالتن�سيق مع ممثلني من مديرية 
ال�سحة ، البيئة ، التجارة ، قاموا 
�سابقا بزيارة اإىل �سوق احلجر بغية 
الو�سع  بخطورة  التجار  حت�سي�ص 
العقوبات  بتطبيق  اإبالغهم  و   ،
لالأوامر  املخالفني  �سد  الردعية 
حركة  بتنظيم  القا�سية  البلدية 

امل�سالح  ذات  اأن  كما   ، االأ�سواق 
توعدت بتخ�سي�ص وتنظيف �ساحة  
ال�سوق، و اإعادة طالئها و تنظيفها 
من القمامة املرتاكمة بها ، ف�سال 
لرتحيل  ت�سخرية  اإ�سدارها  عن 
التجار اإىل �سوق ال�سبت اجلديد ، 
ورق  تبقى حرب على  قرارات  هي 
البائعني على  الذي �سجع  االأمر   ،
�ساربني   ، امل�سوؤولني  يف  التحكم 
القرارات ال�سادرة عر�ص احلائط 
يف ظل غيابهم و تهاونهم يف اأداء 

الدور املنوط بهم .
جناة ،ح 

نوعها  من  االأوىل  تعد  �سابقة  يف 
الوطني  الديوان  وحدة  با�رشت 
حمالت  مترنا�ست  بوالية  للتطهري 
ت�ستهدف  توعوية  حت�سي�سية 
بالدرجة االأوىل املوؤ�س�سات الرتبوية 
للتطهري  الوطني  الديوان  اأطلق   .
حت�سي�سية  اأيام  مترنا�ست  وحدة 

حتت   2020 فيفري  �سهر  خالل 
املدار�ص"،  يف  التطهري   " �سعار 
اإطار  يف  تنح�رش  العملية  هذه  و 
تربوي بيداغوجي لتقريب التالميذ 
التطهري،  عامل  من  مب�سط  ب�سكل 
من خالل تقدمي �رشوحات ملختلف 
وكذلك  للديوان،  التابعة  املن�سات 

توعوية  تربوية  ور�سات  اإن�ساء 
االت�سال  بدعامات  م�سحوبة 
 . .مل�سقات.العاب(  )مطويات 
الهدف الرئي�سي من هذا العمل هو 
ال�سلوك  التالميذ  ذهن  يف  تر�سيخ 
ي�ساهمون  خالله  من  الذي  اجليد 
يف حماية البيئة و املحافظة عليها 

اأولياء  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من   .
هذه  االأهقار  بعا�سمة  التالميذ 
عرب  بتعميمها  مطالبني  املبادرة 
وذلك   ، الوالية  بلديات  خمتلف 
و  املحافظة  ثقافة  زرع  اإطار  يف 

حماية البيئة لدى الن�صء .
�صيخ مدقن 

لإعالن احلرب على تف�صي ظاهرة التجارة الفو�صوية 

يف اإطار �صل�صلة حمالته التح�صي�صية 

اأ�صحاب املحالت التجارية يطالبون بتدخل وايل ورقلة 

الديوان الوطني للتطهري بتمرنا�صت  يف املدار�س
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Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
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 au plu tar  le 1  
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            10 000DA
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APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

ANEP N°:  2016004377الو�سط:2020/02/27 الو�سط:2020/02/27 الو�سط:2020/02/27
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الو�سط:2020/02/27

الو�سط:2020/02/27

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�سراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
)طبقا لن�س املواد 749-750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�سراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء  عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612و 613و 412 من ق.اإ.م.اإ(

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

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

الهاتف : 024.36.63.69
حم�سر ن�سر حكم باحلجر 0673.83.51.03

 املادة 106من قانون الأ�سرة 
بتاريخ �ل�سابع و �لع�رشون من �سهر فرب�ير �سنة �ألفني و ع�رشون : 2020/02/27

نحن الأ�ستاذ / ن�رش �لدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة �لقليعة ، د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة �لكائن مكتبنا بالعنو�ن �ملذكور �أعاله و �ملوقع 
�أ�سفله .

بطلب من ال�سيد)ة( بواط فاطمة
ال�ساكنة ب : حي ال�سهيد داود اأحمد ، املعاملة 

ال�سبط �سد ال�سيد)ة( : غامن بوزيد 
ال�ساكن ب : حي ال�سهيد داود اأحمد ، املعاملة 

بح�سور النيابة العامة 
بعد الطالع على املادة 106 من قانون الأ�سرة 

بناء على �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �لقليعة ، �لق�سم : �سوؤون �لأ�رشة ، بتاريخ : 19/07/14 حتت رقم �لفهر�س 19/03792 ، رقم �جلدول : 19/02262 و �ملمهور 
بال�سيغة �لتنفيذية ، �ل�سادرة عن حمكمة �لقليعة بتاريخ : 2020/02/13 و �لقا�سي ب : » �إفر�غ �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �حلال ، ق�سم �سوؤون �لأ�رشة ، بتاريخ 
2019/02/03 حتت رقم �لفهر�س 19/00749 و �حلكم بامل�سادقة على تقرير �خلربة �ملنجزة من طرف �خلبري حممد ترزوت يطو و �ملودعة لدى �أمانة �سبط 
�ملحكمة بتاريخ 2019/04/01 حتت رقم �لإيد�ع 19/233 و بالنتيجة �حلكم باحلجر على �ملدعى عليه يف �لرجوع غامن بوزيد �ملولود يف 1940/10/07 بالدويرة 
�بن حممد و فا�سي �مباركة و تعيني �ملدعية يف �لرجوع بو�ط فاطمة مقدما عليه لرعايته و ت�سيري �سوؤونه �خلا�سة و �لإد�رية و �ملالية مع ن�رش هذ� �حلكم يف 

جريدة وطنية ، و حتميل �ملدعية يف �لرجوع �مل�ساريف �لق�سائية مبا فيها مبلغ �لر�سوم �لق�سائية �ملقدرة ب : 450 دج �أربعمائة و خم�سون دينار جز�ئري .
هكذ� �سدر �حلكم و �أف�سح به جهار� باجلل�سة �لعلنية �ملنعقدة باليوم و �ل�سهر و �ل�سنة كما هو مبني �أعاله و �أم�سي �أ�سل هذ� �حلكم من طرف �لرئي�سة 

و �أمني �ل�سبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

رقم :106/ 2019
و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية حملية

 1433 18�سفر  �ملوؤرخ يف  رقم 06-12  �لقانون  مبقت�سى 
لـ 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات ، مت هذ�  �ملو�فق 
بتاأ�سي�س  �لت�رشيح  و�سل  ت�سليم   2019-12-02 �ليوم 

�جلمعية �ملحلية ذ�ت �لطابع �لديني �مل�سماة :
�للجنة �لدينية مل�سجد م�سعب �بن عمري

�لكائن مقرها بـ: م�سجد م�سعب �بن عمري بحي �لعقيد 
عمريو�س بلقر�ف –�حلجرية –ورقلة

لرئي�س �جلمعية �ل�سيد :عبد �لفتاح زيدي
تاريخ ومكان �مليالد :01-09-1982 باحلجرية

 – بلقر�ف  عمريو�س  �لعقيد  بحي  �ل�سخ�سي  �لعنو�ن 
�حلجرية –ورقلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية مترنا�ست
بلدية مترنا�ست

م�سلحة الن�ساطات الثقافية و الريا�سية
مكتب اجلمعيات 
الرقم :19 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية

مبقت�سى �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �سفر عام 
باجلمعيات  �ملتعلق   2012/01/12 ل  �ملو�فق   1433
مت هذ� �ليوم : 23 فيفري 2020 ت�سليم و�سل ت�سجيل 

�لت�رشيح بتاأ�سي�س جمعية ذ�ت طابع �جتماعي
�مل�سماة : جمعية �لثقافية تاتكلوت �ل�سبانية �لثقافية

جمعية �لثقافية تاتكلوت �ل�سبانية �لثقافية
�لكائن مقرها : حي �رش�سوف متنتالتالت

يرت�أ�سها �ل�سيد )ة( : �لو�يل مو�سى  

جمل�س  �خت�سا�س  لدى  ق�سائي  حم�رش  �حلميد  عبد  ح�ساي�سي   : الأ�ستاذ  اأدناه  املوقع  نحن 
ق�ساء تيبازة 

�لكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 �ل�رش�قة
بناء على طلب ال�سيد)ة( : تو�تي طارق �بن �سالح 

ال�ساكن ب : �سارع �أحمد و�كد بوديكار 03 د�يل �إبر�هيم 
�إنتهاء  �ل�رش�قة حلني  �إخت�سا�س حمكمة  بد�ئرة  )ها(  له  موطنا خمتار�  مكتبنا  من  �ملتخذ)ة( 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ طبقا لن�س �ملادة 613 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية .
�سد : خليفة عبد �لقادر 

ال�ساكن)ة( ب : حي �در�ع بني م�سو�س – �جلز�ئر
بتاريخ  �ل�رش�قة  حمكمة  رئي�س  عن  �سادر  عقار  على  تنفيذي  حجز  ب�رشب  �أمر  تنفيذ�   -

2019/08/07 رقم �لرتتيب 19/03460 فهر�س 19/3690
- بناء على حم�رش تبليغ �أمر على عري�سة حلجز تنفيذي على �لعقار بتاريخ 2019/08/18 حمرر 
من طرف �لأ�ستاذ �رش�بي عبد �لكرمي حم�رش ق�سائي لدى حمكمة بئرمر�در�ي�س �لكائن مكتبه 

بحي �رماف عمارة �أ 5 �سوفايل د�يل �إبر�هيم �جلز�ئر 
- بناء على عري�سة �إيد�ع و قيد �أمر يت�سمن �رشب حجز تنفيذي على عقار م�سجلة لدى مفت�سية 

�ل�رش�ئب �لت�سجيل و �لطابع بال�رش�قة بتاريخ 2019/08/19 
لدى  �ملودعة  عقار  على  تنفيذي  حجز  �رشب  يت�سمن  �أمر  قيد  و  �إيد�ع  عري�سة  على  بناء   -

�ملحافظة �لعقارية بال�رش�قة بتاريخ 2019/08/19 حجم 60 رقم 2609 جملد 998 رقم 08
- بناء� على �أمر بتحديد قيمة �لتعاب �لو�جب �يد�عها باأمانة �سبط �ملحكمة مقابل م�ستحقات 
فهر�س   19/04124 �لرتتيب  رقم   2019/10/02 �ل�رش�قة  حمكمة  رئي�س  عن  �ل�سادر  �خلبري 

 19/4246
- بناء على و�سل رقم 021466 رقم م�سل�سل 13855 �ملت�سمن دفع مبلغ قدره ع�رشون �لف دينار 

جز�ئري كت�سبيق م�ساريف لدى �أمانة �سبط حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2019/10/13 
- بناء� على �أمر �سادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2019/10/20  رقم �لرتتيب 19/04404 
مكتبها  �لكائن   « نعيمة  بن حممد   « �لأ�ستاذة  �لعقاري  �خلبري  تعيني  يت�سمن   19/4440 فهر�س 

بتجزئة تو�سيع ف1 قطعة رقم 30 حمل �سي �لدر�رية » 

حمكمة  �سبط  �أمانة  لدى  �ملودع  �أعاله  �خلبري  طرف  من  �ملنجزة  خربة  تقرير  على  بناء   -
�ل�رش�قة بتاريخ 2019/11/25 �إيد�ع رقم 19/1180 

- بناء على قائمة �رشوط لبيع عقار باملز�د �لعلني �ملحرر بتاريخ 2020/01/07 
- بناء على حم�رش �إيد�ع دفرت �ل�رشوط بتاريخ 2020/01/13 ق�سية رقم 2020/02

- بناء� على حم�رش تبليغ قائمة �رشوط بيع بتاريخ 2020/01/21 عن �لأ�ستاذ �رش�بي عبد �لكرمي 
حم�رش ق�سائي لدى حمكمة بئرمر�در�ي�س 

- بناء�  على م�ستخرج من قائمة �رشوط لبيع عقار باملز�د �لعلني بتاريخ 2020/01/26 بلوحة 
�لإعالنات مبحكمة �ل�رش�قة 

بتاريخ  �لو�سط  بجريدة  �لعلني  باملز�د  عقار  لبيع  �رشوط  قائمة  من  م�ستخرج  على  بناء�   -
2020/01/29

و عليه نعلن للجمهور عن بيع العقار املتمثل يف  : �سقة �سكنية كائنة باإقليم بلدية عني �لبنيان 
و�قعة باملكان �مل�سمى مزرعة �سي �حلو��س �سابقا �ل�سطر 764/160 جمموعة ملكية 389 ق�سم 
04 �لعمارة رقم 11 �لطابق �ل�ساد�س )06( على �ليمني ، و هي من نوع F03 ، م�ساحتها �ل�سافية 
73.78 م2 حتتوي على غرفة جلو�س ، غرفتني )02( للنوم ، مطبخ ، حمام ، مرحا�س ، رو�ق، 

�رشفة )من�سفة (
ح�سب تقرير خربة �ملنجز من طرف �خلبري �لأ�ستاذ بن حممد نعيمة �ملودع لدى �أمانة �سبط 

حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2019/11/25 �إيد�ع رقم 19/1180 
�أربعة ماليني و خم�سمائة و �سبعة و  �أ�سا�سي قدره 4.577.311.20 دج  بثمن  �ستفتح املزايدة 

�سبعون �ألف و ثالثمائة و �إحدى ع�رش دينار و ع�رشون �سنتيم 
طبقا لتقرير خربة �ملنجز من طرف �خلبري �لأ�ستاذ بن حممد نعيمة �ملودع لدى �أمانة �سبط 

حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2019/11/25 �إيد�ع رقم 19/1180
- وذلك بجل�سة �لبيع باملز�د �لعلني   ليوم �لثالثاء 24 مار�س 2020 على �ل�ساعة �لو�حدة زو�ل 

)00H13( قاعة �جلل�سات 02.
- ملزيد من �ملعلومات �و ل�سحب �أو لالطالع على قائمة �رشوط �لبيع �لإت�سال مبكتب �ملح�رش 

�لق�سائي �لكائن بالعنو�ن �أعاله �أو برقم �لهاتف : 07.95.86.97.52
املح�سر الق�سائي  

لدى  ق�سائي  حم�رش  �حلميد  عبد  ح�ساي�سي   : الأ�ستاذ  اأدناه  املوقع  -نحن 
�خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 

�لكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 �ل�رش�قة---------------
------------------------------------

�سانفيتال  �ملحدودة  �مل�سوؤولية  ذ�ت  �ل�رشكة   : ال�سيد)ة(  طلب  على  بناء 
SARL SANVITAL �ملمثلة من طرف م�سريها عرتون نونور  

الكائن مقرها : 39 طريق �لأور��س بلدية بجاية 
متخذ من مكتب �لأ�ستاذ �سيف �هلل عبد �لقادر حم�رش ق�سائي مبحكمة تيبازة 

�لكائن بحي 40 م�سكن عمارة 01 رقم 04 تيبازة 
م�سريها  طرف  من  �ملمثلة  بول  جويل  حمدودة  م�سوؤولية  ذ�ت  �رشكة   : -�سد 

�سلمان ناجي و كذ� �ل�رشيك يف �لت�سيري عويف حدة
الكائن مقرها : جمموعة ملكية رقم 96 ق�سم 03 �سيدي ر��سد ولية تيبازة 

رئي�س  �ل�سيد  عن  �سادر  �أد�ء  �أمر  من  يف  �ملتمثل  �لتنفيذي  �ل�سند  على  -بناء 
�ملمهور      19/00409 �لرتتيب  رقم   2016/05/31 بتاريخ  تيبازة      حمكمة 

بال�سيغة �لتنفيذية �مل�سلمة بتاريخ 2016/12/21 رقم �لت�سليم 2016/560
-بناء� على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي �ملتمثل يف : 

حم�رش تكليف بالوفاء �ملوؤرخ 2019/07/21
-بناء� على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي �ملوؤرخ يف  2019/11/01

-بناء� على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء �ملوؤرخ يف 2019/11/01 
-بناء� على و�سل �إر�سال ر�سالة بريدية م�سمنة و�سل رقم 002 658 400 77

-بناء� على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق �لتعليق 
باملحكمة �ملوؤرخ يف  2020/01/20

- بناء� على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق �لتعليق 
بالبلدية  �ملوؤرخ يف  2020/01/20

�لفقرة  �سيما  �لإد�رية  و  �ملدنية  �لإجر�ء�ت  قانون  من   412 �ملادة  على  بناء 
�لر�بعة منها ، و بناء على �أمر �سادر عن �ل�سيد رئي�س حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 
2019/07/18 حتت رقم 19/3225  ، ياأذن بن�رش م�سمون عقد �لتبليغ �لر�سمي 
يلي   ما  �ملت�سمن   2019/07/01 يف  �ملوؤرخ  بالوفاء  تكليف  حم�رش  يف  �ملتمثل 
)).... يف �ملو�سوع : ناأمر بتبليغ �أمر �لأد�ء و تكليف بالوفاء مببلغ �لدين �لذي 
�ملمثلة من طرف   ، بول  م�سوؤولية حمدودة جويل  ذ�ت  �ملدينة / �رشكة  بذمة 
مقرها  �لكائن   ، حدة  عويف  �لت�سيري  يف  �ل�رشيك  كذ�  و  ناجي  �سلمان  م�سريها 
/ جمموعة ملكية رقم 96 ق�سم 03 �سيدي ر��سد ولية تيبازة ، لفائدة �لد�ئنة / 
�ل�رشكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة �سانفيتال SARL SANVITAL �ملمثلة 
من طرف م�سريها عرتون نونور،  �لكائن مقرها : 39 طريق �لأور��س بلدية بجاية 
، و �ملقدر مببلغ �إجمايل )5.264.500.00 دج ( خم�س ماليني و مائتني و �أربع و 
�ستني �ألف و خم�سمائة دينار جز�ئري ، و �لقول بالرجوع �إلينا يف حالة �لإ�سكال 

يف تنفيذ هذ� �لأمر .....((
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( �أجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ �لتبليغ �لر�سمي 

و �إل �سي�رشع يف تنفيذ  �ل�سند �ملذكور �أعاله جرب� و بكافة �لطرق �لقانونية .

املح�سر الق�سائي 



 اإيهاب الرمياوي

عن  الأمني  املنع  رفع  اأن  بعد 
عنه  اأخفت  عاما،   77 والدته 
اأربع  ملدة  للب�رص  فقدانها 
�صنوات واأو�صت اأبناءها وبناتها 
بعدم اإبالغه بالأمر، لكن الأمر 
وت�صيف:  طويال.  ي�صتمر  مل 
اعتني  باأن  دائما  "يو�صيني 
بنف�صي، ويف كل زيارة يقول يل: 
وحيدا،  وترتكيني  متوتي  "ل 
لأجلك،  و�صامد  �صابر  اأنا 
منذ  الأخرية  قبل  الزيارة  ويف 
اأموت،  لن  اأنني  اأبلغته  �صهرين 
خباأت  له:  قلت  كيف؟  �صاألني 
وعندما  �صيف  ال�رصير  حتت 
�صاأقطع  امللك  ملك  ياأتي 
رقبته.. يومها �صحك واأ�صحك 
الأ�رصى".نا�رص  رفاقه  كل 
الذي كان يبلغ 24 عاما عندما 
تخ�ص�ص  يدر�ص  كان  اعتقاله 
بيت  جامعة  يف  اجنليزي  اأدب 
ما  الرابعة،  �صنته  يف  حلم 
بكتبه  حتتفظ  والدته  زالت 
اأنها  حتى  اليوم،  اإىل  اجلامعية 
مل تغري مكانها، ويف كل �صباح 
وتقبلها  عنها،  الغبار  تنف�ص 
وخالل  بالدموع،  وتبللها 
درا�صة  اأنهى  اأ�رصه  �صنوات 
من  واملاج�صتري  البكالوريو�ص 
تخ�ص�ص  يف  القد�ص  جامعة 
"اأول  وتتابع:  ال�صيا�صية.  العلوم 
اإىل  اأذهب  النوم  من  اأنه�ص  ما 

غرفة نا�رص، اأتفقد كتبه، اأقوم 
هذا  اأردد  واأظل  بتنظيفها، 
وهذه  نا�رص،  مل�صه  الكتاب 
امتكن  ول  قراأها،  ال�صفحة 
واأخرج من  من حب�ص دموعي، 
الغرفة مبتلة الدموع، هكذا اأنا 
معتادة منذ اعتقاله، وحر�صت 
اأن تبقى هذه الكتب يف مكانها، 
الغرفة  �صكل  تغيري  يتم  واأل 
نا�رص". عليها  اعتاد  التي 
49 عاما يف �صجن  نا�رص  يقبع 
�صمن  من  وكان  "هدارمي" 
الدفعة الرابعة املتوقع الفراج 
اأوقفتها  عنهم عام 2014، التي 
ال�رصائيلي  الحتالل  �صلطات 
يف اللحظة الأخرية ليتبدد حلم 
قبل  اعتقل جميعهم  اأ�صريا   25
اتفاق "اأو�صلو"، بالإفراج عنهم. 
�صقيقته وداد التي تواظب على 
عنه:  تقول  والدته  مع  زيارته 
ندخل  نزوره  عندما  "نا�رص 
عندما  لكن  حمبطني،  عليه 
نخرج نعود اأكرث قوة، اإنه مينحنا 
املعنويات العالية، ودائما يقول 
لنا اإن هذه حياته ول يفكر اأبدا 
باأحوالنا  �صوى  ال�صجن  خارج 
يعي�ص هذه  اأن  واأن عليه  نحن، 
احلياة مبرها و�صقاها، كما اأنه 
م�صاركتنا  على  دائما  يحر�ص 
يف كل املنا�صبات، حيث يطلب 
والأعرا�ص،  لالأفراح  �صورا 
التخرج،  وحفالت  والأطفال، 
يريد اأن يبقى بجانبنا حتى واإن 

الق�صبان".وت�صيف:  خلف  كان 
الدفعة  اقرتبت  "عندما 
الذين  الأ�رصى  من  الرابعة 
والدتي  بداأت  عنهم،  �صيفرج 
له  واأح�رص  بيته،  بتجهيز 
العديد من  اأمريكا  �صقيقي من 
من  جاء  والذي  امل�صتلزمات، 
هناك من اأجل ا�صتقبال نا�رص، 
لكن ا�رصائيل األغت هذه الدفعة، 
اأما  �صديدة،  بانتكا�صة  اأ�صبنا 
الهاج�ص  هذا  لديه  كان  نا�رص 
بالتعهدات  يثق  ل  دائما، حيث 
نف�صه  يعط  ومل  ال�رصائيلية 
اأمال كبريا باإمتام الدفعة، حتى 
يجمع  ومل  �صيئا  يح�رص  اأنه مل 
لالإفراج،  ا�صتعدادا  اأغرا�صه 
بالن�صبة  مفاجئا  يكن  مل  الأمر 
ماثلة  الإفراج  له".حلظات 
اأ�صري مهما كان  اأي  اأمام  دائما 
كان  اإذا  كيف  ولكن  حكمه، 
املوؤبد،  بال�صجن  حكما  يواجه 
كحالة الأ�صري اأبو �رصور، حيث 
ل  "نا�رص  وداد:  �صقيقته  تقول 
الأفراج  بلحظة  كثريا  يفكر 
�صينال  باأنه  يدرك  اأنه  رغم 
احلرية يوما ما، اأنه واقعي اإىل 
الأمر  اأن  ويدرك  احلدود  اأبعد 
متوقف على اإرادة اهلل، حتى اأن 
داخل  من  فل�صطينية  حمامية 
الرتباط  عر�صت   48 اأرا�صي 
اأن  خ�صية  رف�ص  اأنه  اإل  به 
اعتقاله".وعن  �صنوات  تطول 
املحكومني  الأ�رصى  حكايات 

الأ�صري  يقول  املوؤبد  بال�صجن 
املحرر اأحمد م�صفر: "اأبلغني 
التهام  بالئحة  املحامي 
بنودها  كانت  �صدي  املوجهة 
عاما   15 �صاأق�صي  باأين  تعني 
وملا  الأ�رص،  يف  الأقل  على 
نه�ص  الأ�رصى  رفاقي  اأبلغت 
اأ�صري حمكوم باملوؤبد من بر�صه 
وقال  يهنئني،  وكاأنه  وعانقني 
حقيبتك  و�صع  الآن  عليك  يل 
لك  الكثري  يبق  مل  الباب،  على 
م�صى  قد  كان  يومها  هنا.. 
اأ�صهر فقط!".  على اعتقايل 6 
وي�صيف: "يحاول الأ�صري الذي 
املوؤبد  بال�صجن  حكما  يق�صي 
الأ�رص  يف  حياته  ميار�ص  اأن 
بعيدة  وهادئة  مريحة  بطريقة 
اإن  النف�صية  ال�صغوطات  عن 
اخلارجية،  اأو  الداخلية  كانت 
ماثال  يبقى  الإفراج  اأمل  لكن 
للمعنويات  منبعا  ويظل  اأمامه، 
لالأ�رصى".ويتابع  والدعم 
عاما   13 اأم�صى  الذي  م�صفر 
"يتمتع  الحتالل:  �صجون  يف 
مبعنويات  املوؤبد  الأ�صري 
بني  مرحا  الأكرث  ويكون  عالية 
بداية  ويف  الأ�رصى،  رفاقه 
على  التاأقلم  يحاول  اعتقاله 
عنه  يبتعد  واأن  نف�صيته  تقوية 
املمكن  من  التي  الأمور  كل 
ت�صبح  والتي  حياته،  تنغ�ص  اأن 
�صخ�صيته،  من  جزءا  لحقا 
مبت�صما  دائما  جتده  حيث 

باقي  على  احلرية  اأمل  يوزع 
الأ�صري  دخل  الأ�رصى".عندما 
نفحة  �صجن  عزام  اأبو  اأحمد 
باأزمة  مّير  كان   ،2003 عام 
جتربة  كونها  �صعبة  نف�صية 
ا�صتقبله  له،  الأوىل  العتقال 
الأ�صري حممد اإبراهيم حممود 
يطا(،  علي  )اأبو  با�صم  ال�صهري 
يخفف  واأن  ميازحه  اأن  حاول 
عنه، وقال له: "اأنا هنا منذ 23 
زمني  �صقف  يوجد  ول  عاما، 
عندما  لكني  عني،  لالإفراج 
نف�صي  اأوهم  �صباح  كل  اأ�صحو 
يف  عني  الإفراج  �صيتم  باأنه 
اليوم التايل، اأما اأنت لن تق�صى 
ن�صف املدة التي ق�صيتها حتى 
الراحة،  لنف�صك  ا�صنع  الآن، 
تعي�ص  اأن  تقدر  لن  دونها  فمن 
ال�صجن". يف  واحدا  �صهرا 
اأ�رصى  حتديدا  الأ�صري  يحتاج 
حتى  �صاعات  عدة  املوؤبدات 
�صمعها  التي  الأخبار  ي�صتوعب 
يف الزيارة ح�صب م�صفر، حيث 
اإن الأخبار التي ت�صله اإذا كانت 
اإيجابية  �صتكون  فاإنها  اإيجابية 
فهي  �صيئة  كانت  واإذا  عليه، 
�صتنعك�ص على نف�صيته بال�صلب، 
مع  فاإنه  احلظ  ل�صوء  ولكن 
الأخبار  فاإن  الحتالل  وجود 
ي�صعر  واأحيانا  نادرة،  اجليدة 
من  اأف�صل  املوت  اأن  الأ�صري 
هو  ي�صتطيع  ل  اأخبارا  �صماعه 
التاأثري فيها ل �صلبا ول اإيجابا. 

طبيعة  عن  م�صفر  وي�صف 
"يوم  ال�صجن:  يف  الأ�صري  يوم 
الن�صاين  بالبعد  كارثة  الأ�صري 
تقيد  اأن  فبمجرد  والقيمي، 
يف  دخلت  قد  تكون  حريتك 
اليوم  ويف  جدا،  �صعبة  مرحلة 
يومه عدة  الأ�صري  يعد  الواحد 
مرات، يكون اأطول مما هو يف 
يوم  كل  لأن  ال�صجن،  خارج 
اأكرث  تقرتب  باأنك  يعني  ينتهي 
من حريتك، فيحاول الأ�صري اأن 
يخلق اأي �صيء يف الأ�رص حتى 
ي�صيع الوقت، ومع اأن ن�صاطاته 
مقيدة وحم�صورة، فاإنه ين�صغل 
والزيارات  والريا�صة،  بالقراءة 
النقا�ص،  وحلقات  الغرف،  بني 
والنظافة، والفورات".ويف حالة 

اأ�رصى املوؤبدات يقول م�صفر: 
"يخلق هوؤلء الأ�رصى حالة من 
الإ�صاعات  وين�رصون  الأمل، 
ال�صجون،  داخل  الإيجابية 
قريبة  �صفقة  هناك  اأن  مثل 
هذه  خلق  لكن  عنهم،  لالإفراج 
اأمل  جرعة  يعطي  الإ�صاعات 
فالأ�صري  الأ�رصى،  عند  كبرية 
ل  املوؤبد  بال�صجن  املحكوم 
�صيموت  اأنه  اأمل  على  يعي�ص 
يف الأ�رص، بل على اأمل الإفراج 
عنه".ويبلغ عدد الأ�رصى الذين 
الحتالل  �صجون  يف  زالوا  ما 
اأو�صلو،  اتفاق  قبل  ال�رصائيلي 
25 اأ�صريا، فيما اأن هناك نحو 
بال�صجن  اأ�صريا حمكومني   570

املوؤبد.
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كان نا�شر ملتحي على غري العادة، �شاأل والدته و�شقيقته الّلواتي كّن يف زيارة له عن راأيهما بها، �شقيقته اأخربته اأنه من دونها يبدو اأجمل، اأما والدته مل 
تتمكن من حب�س دموعها، وتركت �شماعة الهاتف واأخف�شت راأ�شها واأخذت تبكي، ده�س، وبعد اأن األح على �شقيقته، ك�شفت له عن فقدان والدته للب�شر منذ 

عدة �شنوات، يومها ابتل وجهه بالدموع وراح يردد لأمه: اأنا ال�شبب يا اأمي، اأنا اإّل عميتك... اعتقل نا�شر اأبو �شرور من خميم عايدة �شمال مدينة بيت حلم يف 
الرابع من كانون الثاين/ يناير عام 1993، و�شدر بحقه حكما بال�شجن املوؤبد، وحرم من روؤية والدته اأكرث من 7 �شنوات بحجة املنع الأمني، ووالده تويف يف العام 

1997. اأ�شيبت والدته )اأم العبد( بجلطة �شربت ع�شب العني خالل ال�شنوات التي منعت فيه من زيارته، ما اأفقدها جزءا كبريا من ب�شرها، وتقول: "جفت 
دموعي، الليال كانت طويلة جدا، مل اأمتكن من حب�س دموعي اأمام اأي كان، مل اأكن اأت�شور اأن اأحرم من روؤية نا�شر كل هذه ال�شنوات".

نا�سر اأبو �سرور.. هامة عالية يف زنازين الأ�سر

بقلم الديب والأ�شري املحرر: 
وليد الهودىل

يف  عاما  ع�رصين  ق�صاء  بعد 
منها  تولد  ال�صهيونية  ال�صجون 
ال�صعر،  يف  عالية  قامة  له  �صاعر 
نادرا،  اإل  يتكّرر  ل  حدث  وهذا 
اأذكر عندما اأر�صل لنا ديوانه الأّول 
يف مركز بيت املقد�ص لالأدب اأن 
درا�صة  على  عكفت  التي  اللجنة 
اأعماق  من  القادم  ال�صعر  هذا 
بالأمر،  فوجئت  قد  ال�صجون 
فوجئت مب�صتوى الأداء املمّيز من 
وجزالة  والت�صبيه  الو�صف  حيث 

وكذلك  املعنى  ورّقة  الكلمة 
التنّوع  وا�صع  باملحتوى  فوجئت 
 ، عطاطرة  �صعر  به  جاء  الذي 
فمثال مل نتوّقع منه ال�صعر الغزيل 
اأن ي�صل اإىل امل�صتوى العايل الذي 
طبيعي   ، الوطني  �صعره  و�صله 
ال�صعر  يف  تتميز  اأن  ال�صجن  يف 
الوطني ولكن اأن تاأتي اأي�صا ب�صعر 
القا�صية  ال�صجن  بيئة  عن  بعيد 
فتطّرز اأبلغ الق�صائد فهذا بالفعل 
عطاطرة  برع  لقد  عجيب.  �صيء 
ا�صتباك  يف توجيه �صهام قلبه يف 
دائم مع اأعداء الوطن فكان معربا 
واأمته  �صعبه  حرية  عن  ومنافحا 

الطوال  ال�صنوات  هذه  تثنه  مل   ،
دوره  عن  يتخّل  ومل  هدفه  عن 
الثقايف يف  للعمل  كان حمركا  بل 
الدائبين  رّواده  ومن  ال�صجون 
با�صتمرار على تطويره والنهو�ص 
نف�صه  على  ا�صتغل  كذلك   ، به 
فكان  الثقايف  امليدان  يف  كثريا 
هّمة  فتور  يعرف  ل  نهما  قارئا 
الكتف،  يوؤكل  اأين  من  عرف   ،
خالل  من  له  اأرادوا  ماذا  عرف 
ال�صنني  هذه  كل  ال�صجن  زّجه يف 
يخ�رّصهم  اأن  فقّرر  الطويلة 
كيف  عرف  بل  يخ�رص  مما  اأكرث 
اأن  فكان  ومنت�رصا،  رابحا  يخرج 

اإىل  عدّو  من  ال�صجن  وقت  حّول 
لال�صتثمار  جمال  اإىل  بل  �صديق 
ا�صتثمار على �صعيده  اأف�صل  فيه 
اإخوانه.  �صعيد  وعلى  ال�صخ�صي 
ربحت جتارة عطاطرة يف ال�صجن 
روحية  عالقة  طّور  اإذ  رّبه  مع 
روحا  ومنحته  عاليا  به  �صمت 
معنوية وا�صتقرارا نف�صيا �رصحت 
عاليا  والتحليق  لالنطالق  �صدره 
يف عامل الأدب ب�صكل عام ثم يف 
عامل ال�صعر ب�صكل خا�ص. وربحت 
بناء عالقات  جتارة عطاطرة يف 
املحبة  اأوا�رص  وتوطيد  طيبة 
ال�صجن مبا ميلك  اإخوانه يف  مع 

مرهفة  اإن�صانية  اأحا�صي�ص  من 
ن�صج  طيبة  �صورة  من  بنى  ومبا 
اجلميل.  قلبه  مداد  من  خيوطها 
الكتاب حيث  وربحت جتارته مع 
ترجمه اإىل قدرة عالية يف �صناعة 
هذا  يف  واملثابرة  ثقافية  برامج 
اخلندق املتقدم وامل�صتبك دوما 
مع الحتالل واإدارة ال�صجون التي 
ل تريد اإل خبال لالأ�رصى ونزعا 
للراحة  وخلودا  الوطنية  لروحهم 
يف  وامعانا  �صيئا  جتني  ل  التي 
قوة  ال�صجن  يجعل  الذي  العقاب 
رادعة. عمر ومن معه من كفاءات 
اإىل  ال�صجن  حّولت  عالية  ثقافية 

ت�صنع  وم�صانع  الأحرار  معاقل 
كله  ذلك  وتّوج  الرجال.  فيها 
�صعر  من  اجلميل  قلبه  ينرث  مبا 
�صذاه  املذاق،  حلو  طيب  رقراق 
تنري  ومعانيه  القلوب  يتحف 
الإرادات  يحرك  وجر�صه  العقول 
عمر  انت�رص  لقد  الهمم.  ويبعث 
�صحيح  �صجانه،  على  عطاطرة 
من  ثقيلة  �صنة  ع�رصين  دفع  اأنه 
عمره لكنه ا�صتثمر فيها اأ�صعاف 
الروح  يرفع  ما  واأجنز  خ�رص  ما 
الإن�صانية النبيلة وما ينفع النا�ص 
ينقطع  ل  الذي  ال�صعر  بهذا 

امل�صتفيدون منه اإىل اأمد بعيد.

عمر عطاطرة �ساعر يطلق ال�سجن روحه الإبداعية
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اخلليل – اإعالم الأ�سرى

يف  الطبيب  عمل  اىل  نظرنا  ولو 
الكثري  �سنجد  االحتالل  �سجون 
القاعدة  لهذه  اال�ستثناءات  من 
تركزت  حيث  عليها  املتعارف 
مهمات الكوادر الطبية هناك على 
اأدوار تتنافى مع اأخالقيات املهنة 
االأطباء  يبدي  حيث  العاملية؛ 
االأمنية  االجهزة  مع  كاماًل  تعاوًنا 
والع�سكرية، مبا يحقق اأهدافها، يف 
تعذيب االأ�سري وانتزاع االعرتافات 
قال  االأ�رسى  اإعالم  مكتب   . منه 
العاملني  ال�سهاينة  االأطباء  اإن 
االحتالل  �سجون  عيادات  يف 
ال  والتوقيف  التحقيق  ومراكز 
وال  االن�سانية،  املهنة  ميثلون هذه 
يعتربون  حيث  اخالقها،  ميار�سون 
ال�ساباك،  جهاز  خدمة  يف  اداة 
وينفذون  االمنية  واملوؤ�س�سة 
ال�سغط  يف  وي�ساركون  تعليماتها 
اإعالم  واأو�سح   . االأ�رسى  على 
مع  يتعاملون  االأطباء  بان  االأ�رسى 

االأ�سري الفل�سطيني على اأنه خمرب 
ا،  مري�سً اإن�ساًنا  ولي�س  واإرهابي، 
املعاملة  ي�ستحق  ال  فهو  وبذلك 
ال�سليمة،  الرعاية  او  االإن�سانية 
ا�ستغالل  اىل  االمر  وي�سل  بل 
للعالج  وحاجته  اال�سري  مر�س 
النتزاع  عليه  ال�سغط  و  لالبتزاز 
اعرتافات منه تدينه امام املحاكم 
عن  ا�رسابه  لوقف  م�ساومته  او   ،

االأ�رسى  اإعالم  واأ�ساف   . الطعام 
يتبع  ال  ال�سجون  يف  الطبيب  ان 
يتبع م�سلحة  موؤ�س�سة مدنية، امنا 
فهو  لذلك  واجلي�س،  ال�سجون 
املخابرات،  رجال  الأوامر  يخ�سع 
الذين يوجهون تقاريره الطبية اىل 
لقتل  �سيا�ستهم  تخدم  التي  اجلهة 
مراعاة  دون  وتعذيبهم،  اال�رسى 
يعمل  حيث  املهنة،  الأخالقيات 

اهداف  يحقق  ما  وفق  الطبيب 
والع�سكرية،  االأمنية  ال�سجن  ادارة 
وانتزاع  االأ�سري  تعذيب  يف 
 . الو�سائل  بكل  منه  االعرتافات 
وا�ست�سهد اإعالم االأ�رسى على هذا 
الدور ال�سيء لالأطباء بتقارير كاذبة 
االأ�سري املري�س  قدموها يف حالة 
"معت�سم طالب رداد" رف�ست على 
�رساحه  اطالق  املحكمة  اثرها 

يعانى  انه  فرغم  مبكر،  ب�سكل 
االمعاء  يف  ال�رسطان  مر�س  من 
االطباء  ان  اال  خطرية  وحالته 
قدموا تقريرا قالوا فيه بانه يعاين 
خ�سع  واأنه  الكتف؛  يف  اآالم  من 
لفحو�سات وتبني عدم وجود �سيء 
وانه   ، �سحته  يف  خطري  او  مقلق 
التهابات  م�ساكل عينيه هي جمرد 
الإمكانية  اأ�سار  القلب  فح�س  وان 
جراحية  لعملية  االأ�سري  خ�سوع 
علم  ورغم  م�ساعفات.  اأية  بدون 
مبعاينة  يقوم  الذى  ال�سجن  طبيب 
مبدى  جيدا  املر�سى  اال�رسى 
ومدى  بع�سهم،  امرا�س  خطورة 
عاجلة  عمليات  الإجراء  حاجتهم 
يقوم  ال  لكنه  �رسوري  عالج  او 
مع  ي�سارك  حيث  املهمة،  بهذه 
بقية طواقم ال�سجون من حمققني 
وعنا�رس ال�رسطة يف ال�سغط على 
اال�سري، وذلك بكتابة تقارير كاذبة 
يف  ت�ستخدم  االأ�رسى،  �سحة  حول 
عدم  �سمان  وفى  اال�رسى  ابتزاز 

اطالق �رساحهم ب�سكل ا�ستثناين.

ومن اأهم االأدوار الالاأخالقية التي 
يف  واالطباء  املمر�سني  بها  يقوم 
التعذيب  اآثار  اإخفاء  املعتقالت،  
قبل  املعتقل،  ج�سد  عن  والتنكيل 
قبل  اأو  املحكمة،  على  عر�سه 
حقوق  موؤ�س�سات  قبل  من  زيارته 
اأي  االأحمر  ال�سليب  اأو  االإن�سان 
ودفاعي  جتميلي  بدور  يقوم  انه 
كذلك   واملحققني،  ال�سجانني  عن 
عيادة  وا�ستخدام  املعتقل  ابتزاز 
على  مثال  للم�ساومة  ال�سجن، 
اأو  االرتباط،  مقابل  الدواء  اإعطاء 
الطعام  عن  االإ�رساب  فك  مقابل 
واملحقق،  ال�سجان  دور  وممار�سة 
عرب �رسب االأ�سري وتوبيخه، وزيادة 
ال�سغط عليه دون رحمة . ويطالب 
مكتب اإعالم االأ�رسى بت�سكيل جلان 
ال�سجون،  وزيارة  دولية  حتقيق 
الرملة،  م�ست�سفى  �سجن  وحتديدا 
ال�سيء  الدور  هذا  على  واالطالع 
الذى ميار�سه الطبيب يف ال�سجون، 
اال�رسى  او�ساع  على  والوقوف 

املر�سى يف ال�سجون .

طبيب ال�سجن اأداة يف يد املخابرات ويفتقد لأخالق املهنة

اإخفاء اآثار التعذيب والتنكيل عن ج�صد املعتقل فى ال�صجون ال�صهيونية
القانون الدويل الإن�ساين يعترب يف اأبجدياته اأن العمل الطبي هو عمل اإن�ساين بحت، ل يرتبط بزمان اأو مكان، وهو مهنة اأخالقية بالدرجة الأوىل، 

ا. ا كان اأو ج�سدًيّ تتلخ�س اأهدافها يف اإنقاذ حياة الإن�سان املري�س، وتخفيف اآلم املر�س عنه، وتخلي�سه منها وحت�سني و�سعه ال�سحي، نف�سًيّ

اأن�صام �صواهنة ... بني مطرقة الإهمال 
الطبي وق�صوة الأ�صر

تقرير: اإعالم الأ�سرى

 ،2016 عام  مار�س  من  التا�سع  يف 
اأن�سام  عن  احلرية  �سم�س  غابت 
اإماتني  قرية  من  �سواهنة)21عاماً( 
قلقيلية وعن عائلته، حني  �رسق مدينة 
اعتقلته قوات االحتالل اأثناء عودته من 
اجلامعة، وحرمه من حتقيق حلمه حيث 
مرا�سلة  ت�سبح  باأن  ال�سغر  منذ  حتلم 
يحرم  كعادته  فاالحتالل  �سحفية، 
اأب�سط  حتقيق  من  الفل�سطيني  ال�سعب 

اأحالمه، وينغ�س عليهم.
اإهمال طبي متعمد

يقول والد االأ�سرية عبد النا�رس �سواهنة 
اأن ابنته تعاين منذ اأكرث من ثمانية اأ�سهر 
من و�سع �سحي متدهور، فمنذ �سهرين 
قدميه،  يف  اآالم  من  اأن�سام  تعاين  كانت 
يف  اآمل  من  تعاين  اأ�سبحت  �سهر  وبعد 
يديه، لينتقل فيما بعد اإىل قدمه الثاين. 
تتعر�س  اأن�سام  اأن  �سواهنة:  وي�سيف 
ال�سجون،  اإدارة  قبل  من  طبي  الإهمال 

واأنه كانت ترف�س يف البداية تقدمي .
اأي عالج له ولكن توا�سلنا مع موؤ�س�سات 
حيث  املحامية،  ومع  االإن�سان  حقوق 
واأخربوها  امل�ست�سفى،  اإىل  نقله  جرى 
اأن لديه التهاب يف العظم، ومت اإرجاعه 
عالج  اأي  تقدمي  دون  ال�سجن،  اإىل 

جرى  اأ�سبوع  وبعد  حلالته،  منا�سب 
تطور على حالته ونقلت اإىل امل�ست�سفى 
والتحاليل  ال�سور  بع�س  اإجراء  وبعد 
فيتامني  يف  نق�س  من  تعاين  اأنه  تبني 
االحتالل  اأن  االأ�سرية  والد  واأو�سح  ج. 
واإعطاء  ملحاميته  الك�سف  يرف�س 
عائلته ملفه الطبي لعر�سه على االأطباء 
الفل�سطينيني لت�سخي�س و�سعه ال�سحي. 
واأ�سار والد االأ�سرية اأن اأغلب االأ�سريات 
ولكن  �سعبة  �سحية  اأو�ساع  من  يعانون 
اأن�سام يعترب و�سعه من احلاالت ال�سيئة 
للغاية، حيث نق�س وزنة خالل اأ�سبوعني 
اأ�سبحت  اأنه  كيلو، عدا على   10 حوايل 
تعانيه  ما  ب�سبب  النوم  على  تقدر  ال 
حديثه:  ويتابع  املفا�سل.  يف  اآالم  من 
نحن كعائلة نعي�س و�سع �سعب، وابنتنا 
تقبع  ال�ساحك  الوجه  �ساحبة  الوحيدة 
اأعوام،  اأربعة  منذ  الدامون  �سجن  يف 

وو�سعه ال�سحي يف تدهور م�ستمر.
املعاناة داخل �سجن الدامون

فاأن  اأن�سام  االأ�سرية  والد  وبح�سب 
�سعبة  ظروف  من  يعانني  االأ�سريات 
وقا�سية يف �سجن الدامون، والتي تتمثل 
يف النوع والكمية حيث تعاين االأ�سريات 
من نق�س يف االأطعمة ونوعيته اأي�سا يف 
من  منعهم  اإىل  باالإ�سافة  الغرف،  عدد 
اإدخال امل�سغوالت اليدوية، واأن ال�سجن 

ال�سحية  املقومات  اأب�سط  اإىل  يفتقر 
اأقدم  من  يعترب  فهو  لل�سكن،  االأ�سا�سية 
هذه  من  بالرغم  وي�سيف:  ال�سجون. 
معنويات  اأن  اإال  جداً  ال�سعبة  الظروف 
الفل�سطينيات  االأ�سريات  وبقية  اأن�سام 
هذه  مع  التاأقلم  ويحاولن  جداً  عالية 
باأمور  اأنف�سهن  وا�سغال  الظروف 

مفيدة.
اإجنازات اأن�سام داخل الأ�سر

االأ�رس  داخل  اأن�سام  حققته  ما  وحول 
وقتها  تق�سي  اأن�سام  اإن  �سواهنة:  يقول 
الكتب،  وقراءة  الكرمي  القران  بحفظ 
وم�ساعدة االأ�سريات املتقدمات لثانوية 
العامة، وتدري�س البنات على اخلطوط، 
باالإ�سافة اإىل تعلمه اللغة العربية كتابة 
الدورات  من  العديد  واأخذت  وقراءة، 
يف التنمية الب�رسية واالجتماعية. وكان 
حتقيق  من  اأن�سام  حرم  قد  االحتالل 
اجلامعي،  تعليمه  اإكمال  يف  حلمه 
عندما اعتقله ويحرمها اأي�ساً من اإكمال 
تعليمها من داخل ال�سجن بحجة اأمنية. 
تق�سري  هناك  اأن  على  �سواهنة  ويوؤكد 
وا�سح من قبل بع�س اجلهات املخت�سة 
واأن  االأ�رسى،  ق�سية  مع  الت�سامن  يف 
ال�سارع  على  وعتاب  كبري  لوؤم  هناك 
يف  تق�سريهم  نتيجة  الفل�سطينيني 

ت�سامنهم مع االأ�رسى الفل�سطينيني.

م�صلحة ال�صجون تعتزم فر�ض عقوبات 
جديدة مطلع مار�ض

تقرير:  خالد ا�ستيوي

يف  واملخت�س  املحرر  االأ�سري  اأكد 
عبد  واملحررين  االأ�رسى  �سوؤون 
ا�ستمرار  اأن  على  فروانة،  النا�رس 
بتنفيذ  اإمعانها  يف  ال�سجون  م�سلحة 
االأ�رسى  بحق  العقابية  االإجراءات 
االأو�ساع  بانفجار  ينذر  الفل�سطينيني 
خالل  فروانة  وقال  ال�سجون.  داخل 
اأن  االإثنني،  لـ"اال�ستقالل"  حديثه 
العام  مطلع  منذ  ال�سجون  م�سلحة 
ونق�س  التهرب  حتاول  وهي  اجلاري 
االإتفاق الذي جرى بينها وبني احلركة 
اأنها  حيث  املا�سي،  العام  يف  االأ�سرية 
با�رست بتنفيذ عدة اإجراءات للت�سييق 
العقوبات  مع  تتوافق  االأ�رسى  على 
الداخلي  االأمن  وزير  بها  يو�سي  التي 
كان  والتي   اأردان"،  "جلعاد  لالحتالل 
بجملة  "رميون"  اأ�رسى  اإبالغ  اآخرها 
�سيتم  التي  اجلديدة  العقوبات  من 
رئي�س  وكان  القادم.  ال�سهر  تطبيقها 
هيئة �سوؤون االأ�رسى واملحررين اللواء 
يوم  النقاب  ك�سف  قد  بكر،  اأبو  قدري 
االحتالل  �سجون  اإدارة  نية  عن  اأم�س، 
جديدة  عقوبات  فر�س  االإ�رسائيلية، 
ال�سهر  مطلع  االأ�رسى  بحق  واإ�سافية 
االأو�ساع  بغليان  ينذر  ما  املقبل، 
وانفجارها.  املعتقالت  خمتلف  يف 

ال�سجون  اإدارة  اأن  اإىل  بكر  اأبو  واأ�سار 
اأبلغت االأ�رسى يف بع�س ال�سجون نيتها 
عليهم  الت�سييقات  من  مزيد  فر�س 
هذه  اأن  واأو�سح  القادم.  ال�سهر  مطلع 
الت�سييقات تتمثل يف منع وجود ممثلني 
يعد  واأال  القا�رسين،  االأ�رسى  لدى 
املدنيني،  ال�سجناء  باأيدي  اإال  الطعام 
اإلغاء 140 �سنًفا من الكانتينا، وتخفي�س 
عدد املحطات التلفزيونية، وتخفي�س 
عدد اأرغفة اخلبز من خم�سة اإىل اأربعة 
البالطات  و�سحب  الواحد،  لالأ�سري 
يعتمد  والتي  للطبخ،  ت�ستخدم  التي 
واأن  الطعام،  طهو  يف  االأ�رسى  عليها 
بلون  واالأغطية  ال�رسا�سف  األوان  تكون 
ال�سيا�سة  اأن  اإىل  فروانة  ونّوه  واحد. 
اإخ�ساع  اإىل  تهدف  هذه  االإ�رسائيلية 
ال�سجون  داخل  الفل�سطينيني  االأ�رسى 
و�سحب كل اإجنازاتهم، وما مت حتقيقه 
التي  والت�سحيات  االإ�رسابات  بفعل 
اإىل  االأ�رسى  واإعادة  اال�رسى،  قدمها 
االإنق�سام  حالة  ظل  يف  االأول  املربع 
للحركة  احلا�سل  والرتاجع  احلا�سلة 
ال�سيا�سية  والظروف  االأ�سرية  الوطنية 
واالإقليمية التي توؤثر على جممل الق�سية 
الفل�سطينية، مما يلقي باخلطورة على 
بل  فح�سب  اليوم  لي�س  االأ�رسى  واقع 
العقود  على ت�سحياتهم ون�ساالتهم يف 
املا�سية. واأ�سار اإىل اأن القرارات التي 

الكني�ست  وقرارات  "اأردان"  يتناقلها 
والت�رسيحات التي ي�سدرها امل�سئولني 
يف  ت�سب  كلها  االإ�رسائيليون  والوزراء 
االأ�رسى،  بت�سحيات  امل�سا�س  اإطار 
اأن  من  واأو�سع  اأ�سمل  اخلطورة  لتكون 
الواقع االإعتقايل، خا�سة  الواقع  تطال 
والت�سييقات  القرارات  هذه  كل  واأن 
مت�س جوهر الن�سال الفل�سطيني خلف 
التي انتزعت  الق�سبان ومت�س احلقوق 
بدماء ال�سهداء، فباتت اخلطورة تهدد 
احلركة  وم�ستقبل  وحا�رس  ما�سي 
فروانة  واأو�سح  االأ�سرية.  الوطنية 
احلركة  من  ي�ستدعي  كله  هذا  باأن 
االأ�سرية اأوال اأن تتدارك هذه املواقف 
بروؤية  للخروج  بينها  فيما  وتتفاو�س 
ن�سالية للت�سدي لكل هذه االإجراءات. 
املوؤ�س�سات  تقوم  اأن  اأهمية  اإىل  ونّوه 
واملجتمع  والف�سائلية  الر�سمية 
عرب  اجلانب  هذا  يف  بدورها  املدين 
وت�سامنها  فعلها  مب�ستوى   النهو�س 
اإىل  مبا يخدم ق�سية االأ�رسى، م�سرياً 
اأن املعركة لي�ست مع االأ�رسى وحدهم 
الفل�سطيني،  الكل  معركة  هي  بل 
اإطار  يف  خطة  بلورة  يتطلب  مما 
بواقع  للنهو�س  متكاملة  اإ�سرتاتيجية 
املخططات  لكل  للت�سدي  االأ�رسى 
اإجنازاتهم  ت�ستهدف  التي  والقرارات 

وت�سحياتهم.
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عي�شة ق.

العا�صمة  احتاد  اإدارة  وافقت 
التي  اال�صتقالة  على  املرة  هذه 
مع  اتفق  والذي  دزيري  بها  تقدم 
امل�صوؤولني على كافة االأمور فيما 
معه،  العقد  ف�صخ  بعملية  يتعلق 
بعدما انتهى به االأمر اإىل الرحيل 
نهائيا من الفريق، وهو الذي اأخذ 
اف�رشاف  م�صوؤولية  عاتقه  على 
على العار�صة الفنية لت�صكيلة اأبناء 
»�صو�صطارة« يف وقت �صعب كانت 
متر به خا�صة من ناحية العراقيل 

منذ مطلع  واجهتها  التي  االإدارية 
وذلك  اجلاري،  الكروي  املو�صم 
من خالل جتميد احل�صاب البنكي 
م�صاكل  واإيجاد  العا�صمي  للنادي 
امل�صتحقات  بت�صوية  يتعلق  فيما 
اإىل  تعود  التي  العالقة  املالية 
املو�صم املن�رشم والتي طالب بها 
الالعبون، اإال اأن ابن الفريق وافق 
النادي  جانب  على  الوقوف  على 
اإىل  وقاده  ا�صما  معه  �صنع  الذي 
الت�صعينيات  اأعوام  االأجماد  �صنع 
وبداية االألفية اجلديدة، و�صبق اإىل 
املن�صب  من  ا�صتقال  اأن  دزيري 

هزمية  عقب  املن�رشم  االأ�صبوع 
اأمامه  واالإق�صاء  وهران  جمعية 
يف م�صابقة كاأ�س اجلمهورية اإال اأن 
رف�صت  »�صريبور«  �رشكة  م�صوؤويل 
رحيله اآنذاك، قبل اأن توافق عليها 
ال�صغط  ظل  يف  الثانية،  املرة  يف 
طرف  من  املفرو�س  الكبري 
الن�صار الذين طالبوا برحيله لعدم 

اقتناعهم باخليارات التكتيكية.
�صوف جتد اإدارة النادي العا�صمي 
عن  البحث  مرحلة  اأمام  نف�صها 
اأجل  من  جديد  مدرب  تعيني 
راأ�س  على  دزيري  خلالفة  تعيينه 

من  تبقى  ملا  الفنية  العار�صة 
حيث  اجلاري،  الكروي  املو�صم 
ن�رش  يف  امل�صارد  بع�س  �رشعت 
املر�صحة  االأ�صماء  من  عدد 
لالإ�رشاف على االحتاد من خالل 
االأ�صماء  بع�س  عودة  اإىل  الدعوة 
البيت جيدا يف �صورة  التي تعرف 
واملدرب  كوربي�س  اآالن  الفرن�صي 
الدعوة  جانب  اإىل  حمدي،  ميلود 
ديني�س  الفرن�صي  مع  التعاقد  اإىل 
بالبطولة  اجليدة  ملعرفته  الفان 
تدريب  له  �صبق  بعدما  الوطنية 

�صباب ق�صنطينة.

قدم املدرب بالل دزيري ا�شتقالته ر�شميا من على راأ�س العار�شة الفنية بعد �شل�شلة التعرثات املتتالية 
التي �شجلها مع الفريق والذي ف�شل يف حتقيق الفوز على مدار ثماين مباريات على التوايل، وكانت هزمية 

الديربي العا�شمي امام اجلار مولودية اجلزائر القطرة التي اأفا�شت الكاأ�س، خا�شة واأن اجلميع كان ياأمل يف 
النت�شار باللقاء وا�شتعادة نغمة النت�شارات من خالل املواجهة، اإل ان الأمور مل ت�شر مثلما كان مطلوبا 

العا�ضمة تبحث عن خليفتهدزيري ي�ضتقيل واإدارة احتاد يف ظل ال�شغط الذي فر�شه اأن�شار النادي العا�شمي

عداء   800 زهاء  م�صاركة  يرتقب 
يف  الفئات  خمتلف  من  وعداءة 
الريفي  للعدو  الوطنية  البطولة 
مبيدان  املقبل  ال�صبت  املقررة 
)وهران(،  بال�صانيا  اخليول  �صباق 
الثالثاء  يوم  ا�صتفيد  ما  ح�صب 
الوالئية  الرابطة  رئي�س  من 
اإبراهيم  القوى.واأكد  الألعاب 
باأن  ل/واأج  ت�رشيح  يف  عمور 
املوعد  لهذا  التح�صريات  ن�صبة 
 28 بعد  وهران  اإىل  يعود  الذي 
 90 و�صلت  قد  الغياب  من  �صنة 
بنجاح  تفاوؤله  مبديا  باملائة، 
هذه التظاهرة الريا�صية الكبرية.
التي  االأخرية  املرة  وكانت 
الغرب  عا�صمة  فيها  ا�صت�صافت 
الوطنية  البطولة  اجلزائري 
 ،1992 �صنة  يف  الريفي  للعدو 
اآنذاك  املناف�صة  اأقيمت  حيث 
الريا�صية  املن�صاأة  نف�س  يف 
ال�صبت  موعد  �صت�صت�صيف  التي 
بدء  املناف�صة  املقبل.وتنطلق 
من ال�صاعة 15ر12 باإجراء �صباق 
ال�صباقات  تتبعه  اأن  على  الكهول 
االأ�صبال  بفئات  االأخرى املتعلقة 
واالأوا�صط واالأكابر عند اجلن�صني، 
وذلك على م�صافة تقدر ب4 و10 
كلم، وفق نف�س امل�صدر، م�صيفا 

�صانحة  �صتكون  البطولة  هذه  اأن 
اأي�صا للريا�صيني من اأجل حتقيق 
ال�صباقات  واأن  �صيما  نتائج جيدة 

�صتقام على »م�صلك م�صطح«.
املنظمون  وفر  اأخرى،  جهة  من 
عن  ف�صال  �صباب  بيوت  اأربعة 
الريا�صيني  الإيواء  فندقني 
الوطنية  البطولة  اإىل  املتاأهلني 
ومرافقيهم، يو�صح العداء الدويل 
ن�صف  امل�صافات  يف  االأ�صبق 
كثريا  يراهن  والذي  الطويلة، 
من  الوطنية  البطولة  هذه  على 
باخت�صا�س  االإقالع جمددا  اأجل 
العدو بوهران »بعدما فقد كثريا 
من بريقه يف ال�صنوات االأخرية«، 
مثلما يتاأ�صف له ذات املتحدث.
االنطباع،  هذا  على  وللتدليل 
اندثار  اإىل  عمور  ال�صيد  اأ�صار 
العدو  يف  املخت�صة  النوادي 
منذ  يتاأ�ص�س  اأن  قبل  بوهران، 
قرابة �صنة واحدة النادي الهاوي 
والذي  وهران<<  »ماراطون 
ال�صيطرة  من  ريا�صيوه  متكن 
اجلهوية  البطولة  فعاليات  على 
لالأكابر التي اأقيمت مبيدان �صباق 
اخليول بال�صانيا يف الفاحت فرباير 

املن�رشم.
ق.ر.

اجلزائريان  الالعبان  اقتطع 
علي  و حممد  مو�صى  علي   امين 
الثالثاء  ام�س  م�صاء  عبيب�صي، 
الثاين  الدور  اىل  تاأهلهما  تاأ�صرية 
»مهدي  لالأوا�صط  الدولية  للدورة 
فعالياتها  املتوا�صلة  بورا�س«،  
بنادي التن�س بحيدرة )اجلزائر(.و 
مو�صى عقبة  علي  الالعب  جتاوز 
من  �صرتي�صتيان  �صتامتي  مناف�صه 
 ، بنتيجة  6-7 )1(،5-7  مولدافيا 
ح�صاب  على  عبيب�صي  تاأهل  فيما 
مزور  �صمندر  التون�صي  الالعب 

بنتيجة )2-6، 0-6(.
اليوم  مو�صى  علي   و�صيواجه 
االربعاء يف الدور الثاين الفرن�صي 
رقم  )امل�صنف  �صعداوي  مهدي 
ال64  املركز  �صاحب  و  واحد( 
 ، االوا�صط  مونديال  ترتيب  يف 
مناف�صه  عبيب�صي  يتحدى  فيما 
)امل�صنف  حودة  وليد  املغربي 
رقم خم�صة(.و معلوم ان العنا�رش 
االخرى  الثالثة  اجلزائرية 
املوعد  هذا  يف  امل�صاركة 
يف  اق�صيت  قد  كانت  العاملي، 
بكل  االمر  ويتعلق  االول،  الدور 
من ماتي�س عمري و حممد �صعيد 
و ب�رشى رحاب مباركي.و  اوني�س 
النهائية  املقابلة  انهزامه يف  بعد 
التي  ال�صابقة  الدولية  للدورة 
ببا�س  املن�رشم  اال�صبوع  جرت 
يف  عمري  م�صوار  توقف   ، جراح 
الدور  يف  بحيدرة  احلالية  الدورة 
امام الالعب  انهزم  ان  االول بعد 

الرحمان  عبد  و�صام  التون�صي  
بنتيجة  اثنني(  رقم  )امل�صنف 
توقف م�صوار  فيما   ، و 4-6   4-6
اليوناين  يّد  على  اوني�س  مواطنه 
)امل�صنف  �صاراالمبو�س  فوزا�س 
رقم �صبعة(  بنتيجة )6-3 و 1-6(.

الالعبة  انهزمت  جهتها،  ومن 
يف  امل�صاركة  الوحيدة  اجلزائرية 
امام  مباركي،  النهائي،  اجلدول 
انا�صتازيا  االيطالية  مناف�صتها 
�صبعة(  رقم  )امل�صنفة  اباغناتو 
 .6-2 و   6-3 و   4-6 بنتيجة 
اجلداول  مباريات  وتن�صط 
النهائية للدورة الدولية لالأوا�صط، 
»مهدي بورا�س«، من قبل 64 العبا 
�صابة( ميثلون 29  و 32  �صابا   32(
بلدا.و تدار جداول هذه املناف�صة 
الرابعة، من  الدرجة  امل�صنفة يف 
قبل احلكم الدويل اجلزائري اأمني 
البي�صاء،  ال�صارة  حامل  حمطط 
فيما كلف �صالح  بوزيداين مديرا 
لروح  تخليدا  املنظمة  للدورة 
الالعب  بورا�س،  مهدي  الفقيد 
للتن�س  الوطني  للمنتخب  ال�صابق 
الذي وافته املنية �صنة  )اأوا�صط( 
�صنة.وتعد  ال24  عمر  عن   2013
لفئة  الثانية  الدولية  الدورة  هذه 
اجلزائر  حتت�صنها  التي  االوا�صط 
الريا�صي  املو�صم  يف  العا�صمة 
التي  تلك  بعد   ،2020 اجلاري 
ال�صبت  ام�س  اأول  م�صاء  اختتمت 

مبيادين التن�س ببا�س جراح.
ق.ر.

البطولة الوطنية للعدو الريفي ال�شبت املقبل

م�ضاركة ما يقارب 800 
عداء وعداءة بوهران

الدورة الدولية للتن�س اأوا�شط » مهدي بورا�س«

علي مو�ضى وعبيب�ضي 
يتاأهالن اىل الدور الثاين

عبد  اجلزائري  املالكم  تاأهل 
اليوم  كلغ(   91( �صبلة  بن  احلفيظ 
الدورة  نهائي  ن�صف  اىل  الثالثاء 
طوكيو-  اوملبياد  اىل  التاأهيلية 
اأرينا  بقاعة  اجلارية   ،2020
تغلبه  عقب  )ال�صينغال(،  بداكار 
بالنقاط على الغينيباري  ابراهيما 
اخلام�س  هو  التاأهل  �صوري.وهذا 
ن�صف  اىل  اجلزائريني  للمالكمني 
النهائي بعد تاأهل كل من : يون�س 
منو�صي ) 75 كلغ(، حممد فلي�صي 
)52 كلغ(، بوعالم رمي�صاء )51 كلغ( 

وا�رشاق �صايب )75 كلغ(.   ويتقابل 
امليدالية  �صاحب  �صبلة،  بن 
االفريقية  االلعاب  يف  الذهبية 
النهائي  ن�صف  بالرباط، يف   2019
املقرر غدا االربعاء مع امل�رشي، 
يو�صف. مو�صى  علي  كرار  علي 
الدور  منازالت  و�صتتوا�صل 
ال�صاعة  من  ابتداء  النهائي  ربع 
)00ر19�صا(، حيث �صتعرف دخول 
حومري  كلغ(،   60( خليف  اإميان 
حممد )81 كلغ( و�صعيب بولودينات 

)+91 كلغ(. 

اأق�صي خم�صة مالكمني  باملقابل، 
املناف�صة،  من  اآخرين  جزائريني 
كلغ(،   63( عبديل  يحي  وهم:  
كلغ(،   69  ( كرامو  الدين  �صم�س 
اأ�صامة مرجان )-57 كلغ(، فاطمة 
و�صارة  كلغ(   57( �صنو�صي  الزهراء 
الرجال  وعند  كلغ(.   69( كايل 
الثالث  املراتب  اأ�صحاب  يتاأهل 
طوكيو- اأوملبياد   اإىل  االأوىل 
 91 فئتي  يف  يتاأهل  بينما   ،2020
اأما  النهائي.  من�صطا  كلغ   91  + و 
من�صطات  فتتاأهل  ال�صيدات،  لدى 

كلغ   51 وزن  با�صتثناء  النهائي، 
التي تقتطع فيه �صاحبات املرتب 
اإىل  املرور  تاأ�صرية  االأوىل  الثالث 
مناف�صات  وتتوا�صل  االأوملبياد. 
 29 حتى  بداكار  التاأهيلية  الدورة 
مالكما   13 مب�صاركة   فرباير، 
�صيدات(.  5 و  8 رجال   ( جزائريا 
 33 يتاأهل،   ، الدورة  ختام  ويف 
 11 و  الرجال  لدى   22( مالكما 
لدى ال�صيدات( اىل موعد  طوكيو- 

 2020
ق.ر.

ثالث  على  اجلزائر  حت�صلت 
ف�صية  و  )ذهبيتان  ميداليات، 
االأولني  اليومني  ، خالل  واحدة( 
للمبارزة  االإفريقية  البطولة  من 
واالأوا�صط  االأ�صبال  لفئتي 
مبدينة  اجلارية  )ذكور-اإناث(، 
 29  -  24( الغانية  كو�صت  كيب 
فرباير(.وتوج بالذهبيتني، كل من 
فالح داين اأدم يف �صالح ال�صي�س 
النهائي  يف  فوزه  بعد  )اأ�صبال(، 

نظريه  على  الثالثاء،  اليوم 
ال�رشقاوي  حممد  امل�رشي 
�صونيا  وزبوج   ،)06-15( بنتيجة 
يف اخت�صا�س ال�صي�س )�صبالت(، 
اأم�س  النهائي  يف  فوزها  اإثر 
االثنني، على نظريتها امل�رشية 
.)12-15( بواقع  حمزة  مالك 
ن�صيب  من  فكانت  الف�صية  اأما 
�رشيف كرارية يف �صالح ال�صيف 
)اأ�صبال(، اإثر انهزامه يف النهائي 

امل�رشي  اأمام  االثنني،  اأم�س 
يا�صني حممد بواقع )15-04(.

مباريات  حاليا  وجترى 
اخت�صا�س احل�صام )اإناث(، حيث 
تاأهلت اجلزائريات : بن عدودة 
بلكبري  حممد  كوثر  �صيماء، 
ربع  الدور  اىل  �صقور،  بن  ونايلة 
النهائي.وتنطلق يوم غد االأربعاء 
باإجراء  االأوا�صط،  فئة  مباريات 
مباريات : ال�صي�س )اإناث(، �صيف 

)ذكور(.ويهدف  ح�صام  )ذكور(، 
»ح�صد  اإىل  اجلزائري  املنتخب 
هذا  االألقاب« يف  من  اأكرب عدد 
املوعد، ح�صب ما اأفاد به رئي�س 
اأمزيان  بالنيابة،  االإحتادية 
اجلزائر  احل�صني.وت�صارك 
ب11  القاري  احلدث  هذا  يف 
وثالثة  اإناث  )ثماين  ريا�صيا 

ذكور(، بقيادة ثالثة مدربني.
ق.ر.

الدورة التاأهيلية لالأوملبياد يف املالكمة

تاأهل بن �ضبلة اىل ن�ضف النهائي

البطولة الفريقية للمبارزة اأ�شبال واأوا�شط

ثالث ميداليات للجزائر منها ذهبيتان



ريا�ضةاخلمي�س 27    فيفري   2020  املوافـق  ل 03 رجب  1441ه 13

الرتجي  نادي  بعثة  �ضّمت 
ب�ضفرية  املعنية  التون�ضي 
التح�ضري  اأجل  من  م�رص 
امل�رصي  الزمالك  لقمة 
جزائريني  العبني  خم�ضة 
اختيارهم  جاء  �ضفوفها،  يف 
التون�ضي  املدرب  طرف  من 
القائمة  يف  ال�ضعباين  معينة 
بالتح�ضري  املعنية  املو�ضعة 
ربع  الدور  ذهاب  ملواجهة 
رابطة  مناف�ضة  من  النهائي 

واملقرر  اإفريقيا  اأبطال 
على  الغد  �ضهرة  اإجراوؤها 
ملعب »ال�ضالم« يف العا�ضمة 
حيث  القاهرة،  امل�رصية 
اللقب  حامل  قائمة  عرفت 
الن�ضختني  خالل  القاري 
من  كل  تواجد  املن�رصمتني 
توغاي،  اأمني   ، �ضتي  اإليا�س 
الروؤوف بن غيث، بالل  عبد 
الرحمان  وعبد  �ضاحة  بن 
مزيان، هذا االأخري خ�ضع اإىل 

اجل  من  خا�ضة  حت�ضريات 
تامة  جاهزية  يف  التواجد 
حت�ضبا ملواجهة الزمالك، يف 
املقابل تعرف القائمة غياب 
عبد  املحوري  املدافع 
عدم  ب�ضبب  بدران  القادر 
التي  االإ�ضابة  من  التعايف 
العالج  ويوا�ضل  منها  يعاين 
اإىل  �رصيعا  يعود  حتى  منها 

املناف�ضة.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

تفا�ضيل  اإىل  التطرق  راف�ضا 
الفيديو  اأحدثها  التي  ال�ضجة 
من  يظهر  وهو  ن�رصه  مت  التي 
خالله واقفا يف املن�ضة الر�ضمية 
مناف�ضة  احت�ضنت  التي  للقاعة 

التي  للجيدو  الدولية  الدورة 
جرت خالل االأيام املن�رصمة يف 
باري�س خالل عزف ن�ضيد الكيان 
ال�ضهيوين. اإىل جانب ذلك اأو�ضح 
برياف يف نف�س ت�رصيحاته اأنه لن 
يرتك حقه يذهب �ضدى، و�ضوف 
يتوجه اإىل العدالة من اأجل متابعة 

جميع االأ�ضخا�س واالأطراف التي 
اإىل  واالإ�ضاءة  بال�ضتم  له  تعر�ضت 
والئه  يف  والت�ضكيك  �ضخ�ضه 
مو�ضحا  الفل�ضطينية،  للق�ضية 
الق�ضاء  اأن  معنا  حديثه  ختام  يف 
تلك  وبني  بينه  يف�ضل  �ضوف 
م�ضاء  اأعلن  لالإ�ضارة،  االأطراف. 

اأول اأم�س رئي�س اللجنة االأوملبية 
ال�ضفهية  ا�ضتقالته  اجلزائرية 
للهيئة  التنفيذي  املكتب  الع�ضاء 
خلفية  على  وذلك  الريا�ضية، 
تعر�س  التي  االإ�ضاءات  خمتلف 
والذي  الفيديو،  حادثة  عقب  لها 
التي  ال�ضغرية  عائلته  اإىل  اأ�ضاء 

م�ضدر  م�ضادرنا  ح�ضب  كانت 
التنحي  اجل  من  عليه  ال�ضغط 
خمتلف  وتفادي  املن�ضب  عن 
ال�ضغوطات التي يعاين منها، وكان 
خرج  قد  للكوا  التنفيذي  املكتب 
ا�ضتقالة  خالله  من  رف�س  ببيان 
موا�ضلة  عليه  واأ�رص  برياف 

راأ�س  على  له  تبقت  التي  العهدة 
يعقد  اأن  ينتظر  كان  اأين  »الكوا«، 
برياف �ضباح اأم�س ندوة �ضحافية 
عن  اأعلنوا  املكتب  اأع�ضاء  لكن 
ظل  يف  ال�ضحافية  الندوة  اإلغاء 
اإحلاحهم ببقائه وموا�ضلة مهامه 

ب�ضورة عادية فيما تبقى منها.

املكتب التنفيذي للكوا اأعلن اأول رف�شها عرب بيان

برياف: ا�ضتقالتي ال رجعة فيها 
و�ضاأجلاأ للعدالة الأخذ حقي

ك�شف رئي�س اللجنة الأوملبية اجلزائرية م�شطفى برياف اأن ا�شتقالته نهائية 
ول رجعة فيها بعدما كان اأعلنها اأول اأم�س اإىل اأع�شاء املكتب التنفيذي للهيئة، 

حيث اأكد يف ات�شال هاتفي اأم�س »للو�شط« اأنه لن يرتاجع بتاتا عن ال�شتقالة التي 
قدمهان ول ميكنه التغا�شي عن ال�شتائم والإهانات التي تعر�س لها عقب حادثة 

الوقوف للن�شيد ال�شهيوين، حيث �شدد برياف يف ت�شريحاته املقت�شية وهو متاأثر ان 
الأف�شل له الرحيل من الباب الوا�شع من الهيئة الريا�شية اجلزائرية

تعرف غياب املدافع املحوري بدران ب�شبب الإ�شابة

خما�ضي جزائري يف قائمة الرتجي 
حت�ضبا للقاء الزمالك

احلكم الإثيوبي تي�شيما يدير مواجهة اجلولة الثالثة

الكاف ترف�ض تاأهيل مالعب زميبابوي وت�ضتقبل 
اخل�ضر بجنوب اإفريقيا

الوطني  املنتخب  ي�ضتفيد 
من مواجهة نظريه زميبايوي 
الت�ضفوي  الدور  حل�ضاب 
اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات  على 
 2021 العام  املقررة  لالأمم 
ملعب  على  الكامريون  يف 
اأعلن  حيث  حمايد،  بلد 
لكرة  الزميبابوي  االحتاد 
القدم اأنه تلقى مرا�ضلة من 
االإفريقي  االحتاد  طرف 
خاللها  من  يعلمه  للعبة 
املالعب  تاأهيل  رف�ضه 
يف  اإليها  االإ�ضارة  مت  التي 
الزمببابوي  االحتاد  تقرير 
مقابلة  ا�ضت�ضافة  اأجل  من 
يف  املقررة  اخل�رص 
املقبل  مار�س   29 تاريخ 
من  الرابعة  اجلولة  �ضمن 
الكروي  للعر�س  الت�ضفيات 
القاري، ويف هذا اخل�ضو�س 
الكروية  الهيئة  توافق  مل 
تاأهيل  امل�ضتديرة  للعبة 
املعنية  املالعب  من  اأي 
ا�ضتقبال  ميكنها  ال  التي 
االأمر  وهو  دولية،  مباريات 

االحتاد  يجرب  �ضوف  الذي 
عن  البحث  اإىل  الزميبابوي 
من  اجلوار  من  حمايد  بلد 
املقابلة  ا�ضت�ضافة  اأجل 

على اأرا�ضيه.
فاإن  عليمة  م�ضادر  وح�ضب 
تكون  �ضوف  اإفريقيا  جنوب 
تنقل  اإىل  االأقرب  البلد 
الوطني  الناخب  اأ�ضبال 
جمال بلما�ضي من اأجل لعب 
املالحق  اأمام  املواجهة 
والذي  لهم  املبا�رص 
على  الو�ضافة  يف  يتواجد 
الت�ضكيلة  عن  نقطتني  بعد 
هذا  يعترب  حيث  الوطنية، 
تر�ضيمه  اخليار يف حال مت 

الالعب  لرفقاء  االأف�ضل 
رامي بن �ضبعيني خا�ضة واأن 
بافانا« متلك  »البافانا  بالد 
ومبقايي�س  موؤهلة  مالعب 
اللعب  على  قادرون  عاملية 
عليها بكل اأريحية وهي التي 
عدة  ا�ضت�ضافة  لها  �ضبق 
على  كروية عاملية  مواعيد 
يف  االأول  املونديال  غرار 
لعب  الذي  ال�ضمراء  القارة 
 2010 العام  اأرا�ضيها  على 
مب�ضاركة اخل�رص بعد غياب 

دام 24 عاما كامال.
يتوجه  مت�ضل،  ويف مو�ضوع 
لكرة  االإفريقي  االحتاد 
احلكم  اختيار  نحو  القدم 

بامالك  وي�ضا  االإثيوبي 
اإدارة  اأجل  من  تي�ضيما 
تنتظر  التي  املواجهة 
وزميبابوي حل�ضاب  اخل�رص 
واملقررة  الثالثة  اجلولة 
داخل  الداخل  مار�س  �ضهر 
اأن  ينتظر  بينما  الوطن، 
ملعبي  بني  املفا�ضلة  يتم 
بالبليدة  ت�ضاكر  م�ضطفى 
الذي  االأوملبي  جويلية  و5 
انتهت به اأ�ضغال اإعادة و�ضع 
الطبيعي  الع�ضب  اأر�ضية 
اجلديدة، حيث يعرف العبو 
االإثيوبي  احلكم  اخل�رص 
لهم  اأدار  الذي  وهو  جيدا 
اأمام  كانت  �ضابقة  مواجهة 
الدور  حل�ضاب  ديفوار  كوت 
كاأ�س  من  النهائي  ربع 
جرت  التي  لالأمم  اإفريقيا 
املن�رصم  العام  �ضائفة 
الفوز  فيها  وعاد  م�رص  يف 
حمرز  القائد  لرفقاء 
والتتويج  الرتجيح  بركالت 

باللقب القاري.
عي�شة ق.

ب�شبب التجاهل التام للإدارة وال�شغط املفرو�س عليه

اآيت جودي ي�ضتقيل من تدريب 
الن�ضرية

اأعلن املدرب عز الدين اآيت 
من  املن�ضفة  رمي  جودي 
الفنية  العار�ضة  را�س  على 
اين  داي،  لفري ن�رص ح�ضني 
وقرر  ر�ضميا  ام�س  ا�ضتقال 
اإىل  االأمر  وبرر  الرحيل، 
الغياب الكلي الهتمام االإدارة 
على  وقوفها  وعدم  بالنادي 
يعمل  الذي  وهو  جانبه، 
رهيب  �ضغط  حتت  وحيدا 
اأن�ضار  يتعر�س له من طرف 
النتائج  غياب  ب�ضبب  الفريق 
تتوا�ضل  والتي  الت�ضكيلة  مع 
التعرثات  بفخ  ال�ضقوط  يف 

وتتذيل جدول الرتتيب، بعدما 
اأ�ضبحت اقرب اإىل ال�ضقوط، 
حيث رف�س املدرب ال�ضابق 
موا�ضلة  القبائل  ل�ضبيبة 
االأو�ضاع  تلك  مثل  العمل يف 
عليه،  فر�ضت  التي  املعقدة 
النادي  عن  الرحيل  وقرر 

العا�ضمي.
باأ�ضواأ  ح�ضني  ن�رص  ومير 
االإهمال  ظل  يف  موا�ضمه 
الن�رصية  الإدارة  الكلي 
بيع  بعد  اأحواله،  متابعة 
واإفراغ  النادي،  جنوم  جميع 
الالعبني،  اأجل  من  الفريق 

الفريق  جعل  الذي  املر 
انطالق  منذ  االأمرين  يعاين 
املو�ضم الكروي والذي يلعب 
حيث  ال�ضقوط،  تفادي  على 
جدا،  معقدة  و�ضعيته  تعترب 
النزول  اإىل  اأقرب  واأ�ضحى 
الثانية،  املحرتفة  للرابطة 
الفريق  اإدارة  جتد  و�ضوف 
اأمام مهمة  نف�ضها  العا�ضمي 
البحث عن مدرب جديد من 
وموا�ضل  معه  التعاقد  اأجل 
املهام فيما تبقى من املو�ضم 

احلايل.
عي�شة ق.

وفاق �شطيف يوؤهل بكرار يف فئة الرديف

فالحي يجّمد احل�ضاب البنكي ويوّرط
 اإدارة النادي

وفاق  اإدارة  جمل�س  اأ�ضبح 
املدير  بقيادة  �ضطيف، 
العام فهد حلفاية، يف و�ضع 
قيام  بعد  عليه،  يح�ضد  ال 
فار�س  ال�ضابق  الالعب 
فالحي، بتجميد احل�ضابات 
ويُ�رص  للنادي،  البنكية 
فالحي، على اقتنا�س كافة 
والتي  العالقة  م�ضتحقاته 
الفريق  مع  لعبه  لفرتة  تعود 
من 2001 وحتى 2006ـ وكان 
فالحي قد ح�ضل على حكم 
يلزم   ،2008 �ضنة  ق�ضائي 
اإدارة وفاق �ضطيف بت�ضديد 

كافة ديونه العالقة، غري اأنه 
قرر تاأجيل تنفيذ احلكم بناء 
على اتفاق بينه وبني الرئي�س 
ال�ضابق للنادي ح�ضان حمار، 
جتميد  االأ�ضبوع  هذا  ليقرر 
ب�ضبب عدم  النادي،  ح�ضاب 
جمل�س  اأع�ضاء  مع  اتفاقه 
اأن  وعلم   احلايل،  االإدارة 
حلفاية،  فهد  العام  املدير 
اجتماًعا  اأم�س  اأول  عقد 
الفريق،  مبقر  فالحي  مع 
وعرب له عن رغبته يف اإيجاد 
لتفادي  للق�ضية،  ودي  حل 
جانب  .من  االأزمة  تفاقم 

وفاق  اإدارة  عربت  اآخر، 
من  ا�ضتيائها  عن  �ضطيف 
خا�ضة  فالحي،  ت�رصف 
واأنه جاء يف وقت ح�ضا�س. 
متكنت  منف�ضل،  �ضياق  يف 
من  االأ�ضود«  »الن�رص  اإدارة 
تاأهيل الالعب بكرار �ضمن 
الرديف  النادي  �ضفوف 
الن�ضاط  للوفاق بعد جتميد 
كان  الذي  لالعب  الكروي 
املا�ضية  ال�ضائفة  انتقل 
دون  اجلزائر  مولودية  اإىل 
ووقع  الوفاق  اإدارة  موافقة 
وثائق  نيل  دون  العقد 

اأ�رصت  فيما  الت�رصيح، 
ال�ضطايفي  النادي  اإدارة 
عن  التنازل  عدم  على 
على  وا�رصت  خدماته 
جمددا  الفريق  اإىل  عودته 
ن�ضف  ي�ضيع  جعله  ما  وهو 
قبل  مناف�ضة،  دون  مو�ضم 
لثاين  الن�ضف  يف  يعود  اأن 
ويح�ضل على الرتخي�س من 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
له  ال�ضماح  اأجل  من  القدم 
باللعب ما تبقى من املو�ضم 

احلايل.
ع.ق./وكالت

حل�شاب ربع نهائي كاأ�س العرب لل�شباب

الغندور يدير مباراة تون�ض واجلزائر
اأحمد  امل�رصي  احلكم  يُدير 
منتخب  مباراة  الغندور 
اجلزائري  نظريه  اأمام  تون�س 
نهائي  ربع  يف  اليوم  املقررة 
كاأ�س العرب لل�ضباب، املقامة 
و�ضيكون  ال�ضعودية،  يف  حالًيا 
يف م�ضاعدة الغندور، املغربي 
وال�ضوري  عبو،  ايت  ه�ضام 

عقبة علي احلويج، اأّما احلكم 
مراد  االأردين  فهو  الرابع 
الزهاورة، وكان منتخب تون�س، 
االأول  الدور  مناف�ضات  اأنهى 
االأوىل  املجموعة  �ضدارة  يف 
اأنهى  فيما  نقاط،   7 بر�ضيد 
االأول  الدور  اجلزائر  منتخب 
للمجموعة  الثاين  املركز  يف 

الثالثة مبجموع 6 نقاط.يُذكر 
مبقابلة  الفني  االجتماع  اأن 
تون�س واجلزائر انعقد  اأم�س 
ن�ضور  يلعب  اأن  خالله  وتقّرر 
فيما  االأحمر،  بالزي  قرطاج 
ال�ضحراء  حماربو  �ضريتدي 

الزي االأبي�س.
ق.ر.



اأملح الكرواتي اإيفان راكيتيت�ش 
لتق�صري  بر�صلونة  جنم 
املريكاتو  خالل  ناديه  اإدارة 
يف  �صاهم  ما  الأخري  ال�صتوي 
كيكي  تقل�ش خيارات املدرب 
الإ�صابات  مع  خا�صًة  �صيتني، 
يعانيها  التي  والإيقافات 
بر�صلونة  و�صيواجه  الفريق، 

لقاء  يف  الغيابات،  من  العديد 
نابويل  �صيفه  اأمام  الإياب 
دوري  نهائي  ثمن  حل�صاب 
اأبطال اأوروبا، فاإىل جانب غياب 
عثمان دميبلي، لوي�ش �صواريز، 
األبا،  �صريجي روبرتو وجوردي 
اأرتورو  ي�صارك  لن  لالإ�صابة، 
بو�صكيت�ش  و�صريجيو  فيدال 
ب�صبب الإيقاف، وعن ذلك قال 
ت�رصيحات  خالل  راكيتيت�ش، 
»ماركا«  �صحيفة  نقلتها 
الآن  نعاين منه  »ما  الإ�صبانية: 
امل�صوؤولني،  لدى  معروًفا  كان 
لدينا  واقع،  اأمر  اأمام  نحن 
مباراة مهمة للغاية يف العودة«. 
اأمام  الذهاب  مواجهة  وحول 
اأن  نعلم  »كنا  اأجاب:  نابويل 

الأمر �صيكون �صعبًا للغاية، من 
ال�صعب اللعب �صد فريق يلعب 
جزائه،  منطقة  اأمام  بالكامل 
و�صجلوا«،  خطاأً  ارتكبنا  لقد 
وتابع الدويل الكرواتي: »يجب 
ون�صتعد  جًدا  واثقني  نكون  اأن 
باأننا  مقتنع  اأنا  للعودة،  جيًدا 
�صنلعب مباراة رائعة يف كامب 
فريقه  فر�ش  وبخ�صو�ش  نو«، 
يف اإحراز لقب دوري الأبطال، 
اأف�صل  »كنا  راكيتيت�ش:  قال 
املا�صية،  ال�صنوات  يف  بكثري 
اللقب،  نحقق  مل  ذلك  ومع 
باإمكاننا  اإذا ما كان  دعنا نرى 
اإذا  هذا،  كل  تغيري  الآن 
مباريات   3 من  ب�صل�صلة  فزنا 

�صنح�صل على دافع اأكرب«.

مدرب  لمبارد  فرانك  اأ�صاد 
ت�صيل�صي باجلودة الكبرية التي 
بايرن ميونخ عقب  بها  يتمتع 
العمالق  اأمام  البلوز  خ�صارة 
على  نظيفة  بثالثية  البافاري 
يف  بريدج  �صتامفورد  ملعب 
ذهاب الدور ثمن النهائي من 
اأوروبا،  اأبطال  م�صابقة دوري 
املوؤمتر  يف  لمبارد  وقال 
املباراة:  عقب  ال�صحفي 
م�صتوى  هو  هذا  »نعم، 
بالراحة  ن�صعر  مل  البايرن، 
مع الكرة، وهذا هو الإحباط 
الدر�ش  لنا،  بالن�صبة  الأكرب 
كان قا�صًيا، هذه كرة القدم يف 
وتابع:  اأوروبا«،  اأبطال  دوري 
يف  عانينا  الأول  ال�صوط  »يف 
بقينا  ولكننا  الأوقات،  بع�ش 
يف املباراة، كان هناك انزلق 
الأول،  الهدف  لقطة  يف 

بفاعلية  البايرن  يتمتع  ولكن 
واأ�صاف  طبيعتهم«،  يف  كبرية 
كبرية  بجودة  يتمتع  »البايرن 
يف الفريق، ميلكون الكثري، ول 
ميكننا الآن النظر للوراء جتاه 
اأي �صيء، نحن نقاتل من اأجل 
املراكز الأربعة الأوىل، علينا 
واإظهار  ميونخ  اإىل  الذهاب 
�صاأوا�صل  الفخر،  من  الكثري 
الروح  اإظهار  علينا  العمل، 

القتالية«.
وعن غياب جورجينو واألون�صو 
علق  الإياب،  مباراة  يف 
كبرية  �رصبة  »هذه  املدرب: 
املفرت�ش  من  يكن  مل  لنا، 
بطاقة  على  نتح�صل  اأن 
احلكم،  مع  للحديث  �صفراء 
اللقطة«،  اأَر  فلم  األون�صو  اأما 
للحديث  لمبارد  وتطرق 
تعلمه  لالعبيه  ميكن  عما 

ا�صتغالل  »يجب  الهزمية  من 
رمبا  اإيجابي،  بتاأثري  املباراة 
اأعتقد  الليلة،  بذلك  ن�صعر  ل 
اأن كوفا�صيت�ش لعب ب�صخ�صية 
مباراة  يف  نظهر  مل  كبرية، 
اليوم تلك ال�صخ�صية«، ووا�صل 
يف  الالعبني  من  »الكثري 
مباريات  يخو�صوا  مل  الفريق 
يف مراحل متقدمة من دوري 
النظر  وعليهم  اأوروبا،  اأبطال 
وما  الليلة،  اإ�صهاماتهم  اإىل 
اأمام  فردي  ب�صكل  قدموه 

اخل�صم والتعلم من ذلك«.

املدير  �صيتني  كيكي  اأبدى 
عن  ر�صاه  لرب�صلونة  الفني 
اأمام  ملثله  بهدف  التعادل 
ذهاب  يف  نابويل  م�صيفه 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن 
خالل  �صيتني،  وقال  اأوروبا، 
�صحيفة  نقلتها  ت�رصيحات 
»النتيجة  الإ�صبانية:  »ماركا« 
اإىل  بالنظر  جيدة،  اليوم 
يف  اأخرى  مباراة  لدينا  اأننا 
»نابويل  واأ�صاف:  ملعبنا«، 
قريبني  لعبني  بع�رصة  دافع 
�صحيح  منطقتهم،  من  جًدا 
يف  الفر�ش  ن�صنع  مل  اأننا 
ال�صوط الأول، لكن كنا نعرف 
�صرب،وبالإ�رصار  م�صاألة  اأنها 

وتابع:  امل�صاحات«،  وجدنا 
البطاقة  تلقى  »بو�صكيت�ش 
ميكننا  ول  الثالثة،  ال�صفراء 
الأمر  ونف�ش  عليه  العتماد 
من  يعاين  بيكيه  فيدال،  مع 
م�صكلة يف الكاحل و�صنبحث 
طرد  وعن  حلول«،  عن 
فيدال، اأجاب: »كان عليه اأن 
املباراة  خالل  ذكًيا،  يكون 
ثنائًيا  وكون  اأداًء جيًدا،  قدم 
مميًزا مع �صيميدو يف العمل 
ا  اأي�صً و�صاعدنا  الهجومي، 
يف الدفاع، طرده كان قا�صًيا 

بع�ش ال�صيء«.
مباراة  »كانت  واأردف: 
اأعتربها  والنتيجة  متقاربة، 

عادلة، فرغم �صيطرتنا على 
جيًدا،  نابويل  دافع  اللقاء، 
الفر�صة  من  وا�صتفادوا 
عليها  ح�صلوا  التي  الوحيدة 
ووا�صل  دفاعي«،  بخطاأ 
على  الإياب  »يف  �صيتني: 
لدينا  �صيكون  اأر�صنا، 
حيث  اخليارات،  من  املزيد 
على  �صعبة  الأمور  �صتكون 
مبثل  �صدنا  للدفاع  نابويل 
وا�صتكمل:  الطريقة«،  هذه 
بدوري  الفوز  »ميكننا 
عدد  وجود  رغم  الأبطال، 
حيث  الإ�صابات،  من  كبري 
لكننا  مهمني،  لعبني  فقدنا 
اآخرين  لعبني  �صن�صرتد 

و�صريجي  األبا  جوردي  مثل 
ننظر  اأن  وعلينا  روبريتو،  
ونفكر  بتفاوؤل،  لالأمور 
اأن�صو  وعن  اإيجابي«،  ب�صكل 
له،  بحاجة  »كنا  قال:  فاتي، 
جيًدا  كان  غريزمان  لكن 
يف  و�صاعدنا  امللعب،  يف 
النهاية  ويف  كثرية،  اأ�صياء 
وكان  بفاتي،  الدفع  قررنا 
جريزمان  يغادر  اأن  ميكن 
واأ�صاف  مبكر«،  وقت  يف 
»غريزمان  البار�صا:  مدرب 
الدفاع،  يف  ي�صاعدنا  كان 
وعلى امل�صتوى الهجومي يف 
وخلق  اخل�صم  دفاع  اإرهاق 

امل�صاحات«.

نابويل  مباراة  انتهت 
بر�صلونة  و�صيفه  الإيطايل 
اأول   1-1 بالتعادل  الإ�صباين 
نهائي  ثمن  ذهاب  يف  ام�ش 
افتتح  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
مريتين�ش  دري�ش  البلجيكي 
الدقيقة  مع  الت�صجيل 
الفرن�صي  اأدرك  بينما   30
التعادل،  غريزمان  اأنطوان 
كبري  بتحفظ  نابويل  ولعب 
وكان متما�صكاً طوال ال�صوط 
لعبيه  متركز  ب�صبب  الأول 
اأّن  اإل  دفاعياً،  املمتاز 
وخروجه  مريتين�ش  اإ�صابة 
يف الدقيقة 54 �صاعد الفريق 
ال�صيف على التحرر واإدراك 
�صيء  تطبيق  بعد  التعادل 
ويحتاج  الت�صلل،  مل�صيدة 
نتيجة  باأي  للفوز  بر�صلونة 
يف  اأهداف  بال  التعادل  اأو 
ي�صمن  حتى  العودة  لقاء 
النهائي،  ربع  اإىل  التاأهل 

كّل  خلدمات  �صيفتقد  لكنه 
ب�صبب  فيدال  الت�صيلي  من 
ب�صبب  وبو�صكيت�ش  طرده 

الإنذارات.
بايرن  قطع  املقابل،  يف 
ن�صف  الأملاين  ميونيخ 
ربع  الدور  نحو  الطريق 
م�صيفه  على  بفوزه  النهائي 
بثالثية  الإجنليزي  ت�صيل�صي 
ثالثية  وجاءت  نظيفة، 
العمالق البافاري عرب �صريج 

 51 الدقيقتني  يف  غنابري 
ليفاندوف�صكي  واختتم  و54 
 75 الدقيقة  يف  الت�صجيل 
من  رائع  فردي  جمهود  بعد 
ديفي�ش،  الفون�صو  الكندي 
انفرد ليفاندوف�صكي ب�صدارة 
 11 بر�صيد  البطولة  هدايف 
واحد  هدف  بفارق  هدفاً 
دورمتوند  مهاجم  عن 
هالند،  اإيرلينغ  الرنوجي 
ر�صيده  ليفاندوف�صكي  رفع 

مباراة   33 يف  هدفاً   39 اإىل 
امل�صابقات،  خمتلف  يف 
وف�صل يف زيارة ال�صباك يف 7 
مباريات فقط هذا املو�صم، 
 6 غنابري  �صريج  �صجل 
يف  املو�صم  هذا  اأهداف 
كلها  اأوروبا  اأبطال  دوري 
�صجل  حيث  لندن  مدينة  يف 
رباعية »�صوبر هاتريك« اأمام 
توتنهام يف دور املجموعات 

وثنائية اأمام ت�صيل�صي.
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دوري اأبطال اأوروبا

البايرن ي�ضدم ت�ضيل�ضي وبر�ضلونة يعود باأف�ضلية

�ضيتني: النتيجة عادلة وميكننا الفوز بدوري الأبطال

هالند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

لمبارد: بايرن ميونخ علمنا در�ضا قا�ضيا

الحتاد الأملاين يقرر حول حماكمات مونديال 2006

راكيتيت�ش يوجه اتهاًما مبطًنا لإدارة بر�ضلونة

لكرة  الأملاين  الحتاد  اأكد 
القدم اأنه قد يتم رفع دعوى 
تعوي�ش �صد م�صئولني بارزين 
والذين  بالحتاد،  �صابقني 
اأمام  املقبل  ال�صهر  ميثلون 
الق�صاء ال�صوي�رصي لعالقتهم 
غري  مالية  مبدفوعات 
مونديال  تخ�ش  قانونية، 
اأملانيا،  يف  اأقيم  الذي   2006
واأو�صح احتاد الكرة الأملاين، 
اأنه نتيجة لأي دعوى تعوي�ش 
ممكنة ووفقا للقانون املدين 
فاإن  عليهم  املدعى  �صد 
ب�صورة  �صيظهر  الحتاد 
الق�صية،  يف  خا�ش  مدعي 
التي �صتبداأ يف التا�صع مار�ش 

املقبل يف �صوي�رصا.
وثارت اتهامات �صد م�صوؤولني 
دفع  حول  الأملاين  بالحتاد 
من  اأ�صوات،  ل�رصاء  ر�صاوى 

كاأ�ش  بتنظيم  الفوز  اأجل 
يف  و�صيحاكم   ،2006 العامل 
تيو  من  كل  الق�صية  هذه 
وفولفجاجن  ت�صفانت�صيجر 
نري�صباخ وهور�صت اآر �صميت 
بارزون  م�صوؤولون  وهم 
�صابقون بالحتاد املحلي، اإىل 
الأمني  لين�صي  اأور�ش  جانب 
و�صيكون  للفيفا،  ال�صابق 
فرانز  املحكمة  يف  ال�صهود 
ال�صابق  الرئي�ش  بيكنباور 
للمونديال  التنفيذية  للجنة 
الرئي�ش  بالتر  وجوزيف 
ال�صابق للفيفا وجونرت نيت�رص 
يف  الأملاين  املنتخب  لعب 
الفرتة بني 1965 و1975، وما 
حكمها  املحكمة  ت�صدر  مل 
اأفريل   27 اأق�صاه  موعد  يف 
التهامات  فاإن  املقبل، 
وتتعلق  بالتقادم،  �صت�صقط 

قدره  مبلغ  باإر�صال  الق�صية 
جانب  من  يورو  مليون   6.7
القدم  لكرة  الأملاين  الحتاد 
�صكل  حتت  الفيفا،  اإىل 
ثقافية  فعالية  يف  م�صاهمة 
ويف  مطلقا،  اإقامتها  يتم  مل 
هذا  و�صل  ذلك،  اأعقاب 
حممد  ح�صابات  اإىل  املبلغ 
ال�صابق  الرئي�ش  همام  بن 
لالحتاد الآ�صيوي، وامل�صئول 
والذي  �صابقا  فيفا  البارز يف 
الق�صية  هذه  يف  يظهر  مل 

كمتهم ول ك�صاهد.

اإيرلينج  الرنويجي  دخل 
بورو�صيا  مهاجم  هالند 
اهتمامات  قائمة  دورمتوند 
الإ�صباين،  مدريد  ريال 
هذا  ب�صدة  تاألقه  ظل  يف 
برنامج  وبح�صب  املو�صم، 
الإ�صباين  �صريجنيتو«  »اإل 
مدريد  ريال  فاإن  ال�صهري، 
هالند  باإمكانيات  معجب 
العالية  التهديفية  وقدراته 
رغم �صغر �صنه، واأكد اأنه حال 
ا�صتمرار هالند 19 عاًما يف 
امل�صتويات  نف�ش  تقدمي 

حتى نهاية املو�صم، �صيدخل 
مفاو�صات  يف  مدريد  ريال 
ل�صمه،  دورمتوند  مع  قوية 
»�صبورت  �صحيفة  وكانت 
عقد  اأن  اأكدت  قد  بيلد«، 
�رصًطا  يت�صمن  هالند 
بالرحيل  له  ي�صمح  جزائًيا 
اإيدونا  �صيجنال  ملعب  عن 
يورو  بارك مقابل 75 مليون 
بداية  تفعيله  �صيتم  لكن 
وان�صم   ،2021 �صيف  من 
هالند اإىل دومتوند يف فرتة 
النتقالت ال�صتوية املا�صية، 

قادًما من ريد بول �صالزبورج 
مليون   20 مقابل  النم�صاوي 
 30 هالند  وخا�ش  يورو، 
مباراة هذا املو�صم بقمي�صي 

يف  و�صالزبورج  دورمتوند 
حيث  امل�صابقات  جميع 
 8 و�صنع  هدًفا   40 �صجل 

اأهداف.
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اجلزائر/ ح�سام 
الدين اإ�سالم/ 

الأنا�سول

على  املطعم  ويقدم 
طبقني  ال�صغرية  مائدته 
اللوبيا  هما  رئي�صيني 
البي�صاء(  )الفا�صولياء 
ورغم  ال�رسدين،  و�صمك 
اإال  الوجبتني  ب�صاطة 
نكهات  حتمالن  اأنهما 
قبلة  جعلتهما  عتيقة 
وكبار  واالأثرياء  للفقراء 

امل�صوؤولني على ال�صواء.
تقدم  »اللوبيا«  وجبة 
من  وتتكون  �صاخنة، 
والب�صل  اللوبيا  حبوب 
والفلفل  والكمون  والثوم 
وزيت  واالأ�صود  االأحمر 
طبق  اأما  الزيتون، 
احلجم،  �صغري  ال�رسدين 
مقليا  اأو  م�صويا  فيقدم 

ح�صب رغبة الزبون.

بدايات املطعم

لي�س  اللوبيا«  »ملك 
الذي  الوحيد  املطعم 
املدينة،  ذاكرة  يروي 
يوجد  منه  مقربة  فعلى 
ومطاعم  للكبدة،  مطعم 
تقدمي  يف  متخ�ص�صة 
»الك�صك�صي«  اأطباق 
وغريها  و«الدوبارة«، 
التقليدية  االأكالت  من 
اللوبيا«،  »ملك  لكن 
م�صاحته  تتعدى  ال  الذي 
يخلو  ال  مربعا،  مرتا   24
اأحد  ويعد  الزبائن،  من 
املطاعم  هذه  اأقدم 
خليل،  علي  منري  ويقول 
م�صري املطعم يف حديثه 
والده  اإّن  لالأنا�صول، 
اأ�ص�س  عمار،  خليل  علي 
ا�صتقالل  بعد  املطعم 
 1962 عام  اجلزائر 
»كان  خليل:  وي�صيف 

حمال  وقتها  املطعم 
ملدة  اخل�رسوات  لبيع 
اإىل  حتول  ثم  �صهرين، 
االأ�صطوانات  لبيع  حمل 
املو�صيقية، قبل اأن ي�صبح 

مطعما عام 1966«.

الفقراء والوزراء 
�سيوف امللك

وبداأ خليل البالغ 43 عاما، 
بت�صيري املطعم بعد وفاة 
اأنه  اإال   ،2014 عام  والده 
كان  منذ  معه  يعمل  كان 

يف الـ 19 من عمره.

»ملك  اأن  خليل،  ويذكر 
الفقراء  قبلة  اللوبيا 
وكبار  واالأغنياء 
وال�صخ�صيات  امل�صوؤولني 
والفنية  والريا�صية 

وغريها«.
املطعم  هذا  اأّن  ويو�صح 
البالد  ربوع  معروف عرب 
فرن�صا  مثل  وخارجها 
املتحدة،  والواليات 
جميع  ي�صتقبل  واأنه 
الزبائن دون تفريق بينهم 

باملعاملة.
يف  »م�صوؤولون  وي�صيف: 
االأ�صبق  الرئي�س  حكومة 
بوتفليقة،  العزيز  عبد 
املطعم  يرتادون  كانوا 
واالآخر،  احلني  بني 
ذكريات  لي�صتعيدوا 
طفولتهم و�صبابهم عندما 
طالب  وهم  ياأتون  كانوا 

اجلزائر  جامعة  يف 
القريبة«.

هوؤالء  �صمن  ومن 
غول،  عمار  امل�صوؤولني 
العامة  االأ�صغال  وزير 
ال�صابق، ووزير اخلارجية 
القادر  عبد  ال�صابق 
الفالحة  ووزير  م�صاهل، 
عوماري  �رسيف  احلايل 
اللوبيا«، يبنّي  وعن »طبق 
�صعبية  اأكلة  اأّنها  خليل، 
والده  بها  ا�صتهر  عريقة، 
خ�ص�صها  قد  كان  الذي 
وال  وامل�صاكني،  للفقراء 

يزال ذلك اإىل اليوم.
ويكمل مو�صًحا: »طريقة 
اجليدة  الطعام  حت�صري 
�صواء  املنوعة  والتوابل 
من  املقتناة  اأو  املحلية 
املعاملة  وح�صن  اخلارج 
�صمعة  انت�صار  يف  �صاهم 
وخارج  داخل  املطعم 

البالد«.

للفقراء وجبة   100

حميد بطا�س، طباخ يعمل 
يف املطعم منذ 35 عاما، 
يقول ملرا�صل االأنا�صول، 
يجمع  اللوبيا  »ملك  اإن 
واالأغنياء  الفقراء 
والب�صطاء  وال�صا�صة 
على  االأعمال  ورجال 

واحدة«وي�صيف:  مائدة 
باملطعم  طباخا  »اأعمل 
علي  الراحل  مالكه  مع 
كنت  منذ  عمار،  خليل 
�صغريا، وكان دائما يو�صي 

باالهتمام بالفقراء«.
بطا�س،  الطباخ  وي�صري 
اإنهم ي�رسعون يف حت�صري 
يوميا  100 وجبة خمتلفة 
يتم  املطعم،  فتح  قبل 

منحها للفقراء جمانا.
ملك  »مطعم  اأن  ويعترب 
�صورة  يقدم  اللوبيا 
مدينة  عن  جميلة 
ب�صفة  والبالد  اجلزائر 
يروج  اأنه  خا�صة  عامة، 

لالأكالت ال�صعبية«.

رمزية املكان 
والوجبة

يف  الزبونات  اإحدى 
املطعم )ف�صلت عدم ذكر 
ا�صمها(، تقول لالأنا�صول، 
مطعم  اللوبيا  »ملك  اإن 
و�صهري«وت�صيف:  عريق 
ال�صهري  اللوبيا  »طبق 
املطعم  يقدمه  الذي 
�صعبية  واأكلة  زهيد  ثمنه 
ويف�صل  وب�صيطة،  لذيذة 
تناولها يف ف�صل ال�صتاء«.

املطعم  هذا  »اأ�صحاب 
وح�صن  بالطيبة  يت�صمون 
الزبائن،  مع  التعامل 
ازدحام  هناك  لذلك 
الزبونة  دائم هنا«، تكمل 
تتناول  بينما  حديثها 
وت�صري  املف�صل  طبقها 
املطعم  تزور  اأنها  اإىل 
منذ طفولتها لتاأكل اللوبيا 

وال�رسدين الذين يتميزان 
بنكهة خا�صة.

اأي�صا  هو  ر�صيد،  ال�صاب 
الدائمني  الزبائن  اأحد 
لدى »ملك اللوبيا«، ويقول 
ياأتي  اإنه  لالأنا�صول، 
بتناول  لال�صتمتاع  اإليه 
املميز  الفا�صولياء  طبق 
املطعم  »هذا  ويتابع: 
العريق يرمز اإىل اجلزائر 
العتيقة )بناها العثمانيون 
ال�صاد�س ع�رس  القرن  يف 
اإىل  ويرمز  امليالدي(، 

اجلزائر العا�صمة«.
يتم  اأن  ر�صيد  ويتمنى 
هذه  مثل  على  احلفاظ 
التي  ال�صعبية  املطاعم 
تراثية  �صورة  تر�صم 

جميلة ملدينة اجلزائر.

والأثرياء  الفقراء  اللوبيا" يجمع  "ملك 
.      مطعم »ملك اللوبيا« ال�سعبي يف اجلزائر بداأ بتقدمي اأطباقه الب�سيطة منذ 54 عاما

.      يقدم املطعم على مائدته ال�سغرية طبقني رئي�سيني هما اللوبيا و�سمك ال�سردين
.       م�سري املطعم: »ملك اللوبيا« قبلة الفقراء والأغنياء وكبار امل�سوؤولني وال�سخ�سيات وهو معروف داخل البالد وخارجها

.      الطباخ حميد بطا�س: نح�سر 100 وجبة يومًيا قبل اأن نفتح املطعم يتم منحها للفقراء جمانا

العا�سمة

يف اأحد اأعرق �سوارع العا�سمة اجلزائرية، يجمع مطعم »ملك اللوبيا« ال�سعبي على مائدته ال�سغرية، الفقراء والأثرياء وكبار امل�سوؤولني، لي�ستمتعوا 
بتناول اأطباقه الب�سيطة ال�ساخنة يف م�سهد م�ستمر منذ 54 عاما. »ملك اللوبيا«، الذي بداأ بتقدمي وجباته ال�ساخنة عام 1966، ما زال يتواجد يف 

موقعه منذ ذلك الوقت، يف زاوية عمارة ذات بناء فرن�سي عتيق، قرب �ساحة »بور �سعيد«، ب�سارع »طنجة« العريق )اأحمد �سايب حاليا(.
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بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف

اكت�سفت  كيف      .
موهبة  اأق�سد   ، موهبتك 

الكتابة واالبداع فيها ؟

مطالعة  بعد  اكت�شفتها  موهبتي 
العديد من الكتب ، وجدت نف�شي 
اقتدي باأحالم م�شتغامني حماولة 
 ، الورق  على  اأحريف  بريق  نرث 
لرتوق اأحريف للبع�ض ، ذلك جعلني 

اأ�شتمر.

.    متى فكرت يف خو�س 
يف   والغو�س  الكتابة  غمار 
اإىل  والربوز  التاأليف  جمال 

العلن ؟

الكتابة  غمار  خو�ض  يف  فكرت 
اأن متت  بعد  العلن  اإىل  اخلروج  و 
�رشقة خواطري التي كنت اأن�رشها 
اأن  قررت   ، الأزرق  املوقع  على 
من  و   ، يل  ين�شب  و  عمال  اأن�شئ 
طيات  بني  رحلة  انطلقت  هناك 

الذاكرة.

عند  �سذى  اأن  البد      .
اأهداف  الكتابة  عامل  ولوجها 
ميكن  هل  حتقيقها،  اإىل  ت�سعى 

اأن تبوحي لنا بها ؟

لقلوب  اأحريف  اأن ت�شل  اإىل  اأ�شعى 
اأن  اإذن،  دون  فت�شكنها  القراء، 
لأحرفك،  بانتمائه  القارئ  يح�ض 
اأمتنى   ، بالن�شبة يل  العظمة  تلك 

اأن اأ�شل لهذا امل�شتوى.

الذاكرة   طيات  بني      .
بالنقد  جدير  جديد  مولود 
عن  حدثينا    .. والدرا�سة 

اإ�سدارك اجلديد ؟

بني طيات "الذاكرة مولودي "الأول 
تتناول  رواية ق�شرية  ، عبارة عن 
و  احلرية،  اأثار  لطاملا  مو�شوع 
 ، للذكريات  الذاكرة  تخزين  هو 
داخل  يو�شع  �شاب ع�رشيني  ليث 
ذاكرته ليعي�ض اأحداثا عا�شها من 
�شيعي�شها  املرة  هذه  لكن   ، قبل 

بالطريقة ال�شحيحة.

.    من خالل  مقتطفات 
اأنك  الحظت  روايتك  من 
ق�سايا  من  الكثري  تناق�سني 

املجتمع مبا تف�سرين ذلك ؟

هناك العديد من الق�شايا املبهمة 
على  التمرد  منها   ، جمتمعنا  يف 
تو�شيحها  اأردت   ، اليتم   ، الواقع 

للقراء من خالل كتابي.

علي  طموحك  هو  ما      .
م�ستوى الكتابة والذي يحرك 

قلمك ؟

الفن  و   ، فن  يل  بالن�شبة  الكتابة 
الهام ، الهامي عبارة عن اأ�شخا�ض 
دعموين و بف�شلهم اأنا هنا اليوم ، 
الكتابة  يف  الأخرى  طقو�شي  اأما 
 ، عامتة  غرفة  و  الهدوء  بع�ض   ،

ذلك يفي بالغر�ض.

.    لتبتعد قليال عن �سدا 
من  �سذى  تقراأ  ملن    ، املوؤلفة 
اجلزائريني  واملوؤلفني  الكتاب 

والعامليني ؟

هي  م�شتغامني،  لأحالم  اأقراأ 
الأعرج،  وا�شيني  اأي�شا  و  قدوتي، 

دائما ما تالم�ض موؤلفاته قلبي.

الزخم  يف  ماريك      .
ال�سبابية  الكتابات  من  الكبري 

؟

من اجليد بروز الكتاب ال�شباب ، 
احلذر  اأخذ  الن�رش  دور  على  لكن 
الأعمال  قبول  ناحية  من  قليال 
كي  القبول  قبل  درا�شتها  يعني   ،
عندما  بخيبة  الكاتب  ي�شاب  ل 

يلقى  ل  و  النور  اإىل  عمله  يخرج 
تفاعال.

.    اخرتت دار ن�سر و هي 
مدى  ما   .. اأدلي�س   من�سورات 
ن�سر  دار  يف  تن�سري  اأن  تاأثري 

لها �سيتها حمليا ؟

للن�رش  بلزمة  اأدلي�ض  دار  اخرتت 

اأعمالها  بداأت  دار  هي  والتوزيع 
تعمل  و  ن�شطة،  لكنها   ، حديثا 
اإن كان لدار  اإر�شاء كتابها ،  على 
الن�رش �شيت حملي و عربي ذلك 
�شي�شهل على الكاتب ترويج كتابه، 
من  لالقتناء  مييلون  القراء  لأن 
دور الن�رش املعروفة و على �شبيل 

املثال ع�شري الكتب.

.    يف ختام احلوار لك اأن 
تقويل ما تريدين ...

كختام، اأريد القول اأن قطار احلياة 
اغتنام  الكل  على   ، جدا  �رشيع 
تتكرر،  ل  قد  لأنها   ، الفر�ض 
لكل  �شكرا  و   ، �شاع  لكل  بالتوفيق 

من �شجعني.

الكاتبة �سذى هوام "للو�سط" 

بني طيات الذاكرة  ... ر�صد للتمرد على الواقع
�سذى هوام ، من والية تب�سة ، مواليد 2004 )15 �سنة( موؤلفة كتاب بني طيات الذاكرة ال�سادر عن دار اأدلي�س للن�سر والتوزيع.

للمفكر الفل�سطيني اإدوارد �سعيد

اأنطولوجيا "خريطة الغياب"...عندما تر�صم النكبة مالمح الأدب الفل�صطيني
"قد يختلف الفل�شطينيون يف اأ�شياء 
كثرية لكنهم يتفقون على ت�شمية ما 
نكبة"،  باأنه  �شنة 1948  لهم  حدث 
الفل�شطيني  للمفكر  املقولة  هذه 
مدى  لأي  تظهر  �شعيد،  اإدوارد 
الفل�شطيني  الوعي  النكبة  �شكلت 
جمعية،  ذاكرة  بناء  يف  و�شاهمت 
باأ�شكال  الفل�شطينيون  لها  اأرخ 

خمتلفة، ومنها ال�شعر والرواية.
تطور  ال�شنوات،  امتداد  وعلى 
والكاتب  ال�شاعر  اإح�شا�ض 
فتطورت  بنكبته،  الفل�شطيني 
وتنوعت  ال�شعرية،  التعبريات 
وابتدعت قوالب جديدة خ�شو�شا 
احلر،  لل�شعر  املتزايد  امليل  مع 
"خريطة  كتاب  ير�شده  ما  وهو 
والناقد  لالأكادميي  الغياب" 
يف  ال�شاعر،  عاطف  الفل�شطيني 
يف  القارئ  حتمل  اأنطولوجية 
قرون  خم�شة  من  اأكرث  عرب  رحلة 
وال�شعري  الأدبي  الإنتاج  من 

الفل�شطيني.
اأهم  جتميع  من  الكتاب  وينطلق 
اأعمال ال�شعراء الفل�شطينيني، من 
كنفاين،  وغ�شان  دروي�ض،  حممود 
اإبراهيم  وجربا  عزام،  و�شمرية 
احلديث،  للجيل  و�شول  جربا...، 
حركتهم  هوؤلء،  كل  اأن  ليظهر 
للتعبري  بو�شلتهم،  وكانت  النكبة 
الذات  احلدث يف  ذلك  تركه  عما 

الفل�شطينية، وكيف قلب حياة الفرد 
الفل�شطيني راأ�شا على عقب، ويف 
ال�شعر  �شاعد  كيف  نف�شه  الوقت 
على  احلفاظ  يف  الفل�شطيني 
اأر�شه  ل�شعب  اجلمعية  الذاكرة 
ممنهجة  حلملة  ويتعر�ض  حمتلة 

لل�شطو على ثقافته.
الأنطولوجية  هذه  تقدمي  وخالل 
الفل�شطينية  التغريبة  حتاكي  التي 
من بوابة ال�شعر، يف كلية الدرا�شات 
)�شاو�ض(  والأفريقية  ال�رشقية 
بجامعة لندن، اأكد املوؤلف عاطف 
ال�شاعر اأن النكبة مت التعبري عنها 
يف اأ�شعار الأدباء الفل�شطينيني عن 
طريق ما عا�شوه يف حياتهم اليومية 
"فلم تكن هذه الق�شائد عبارة عن 
خطاب �شيا�شي"، بقدر ما حاولت 
ونقل  الف�شطينية  الق�شية  اأن�شنة 
تفا�شيلها والأحا�شي�ض التي ي�شعر 
وحتى  �شحوه  يف  الفل�شطيني  بها 
اأو  بالق�شف  املهدد  وهو  نومه 

اقتحام بيته يف اأي حلظة.
نكبة م�ستمرة

الغياب"  "خريطة  كتاب  ويحوي 
على معظم الق�شائد التي تناولت 
معها  التعامل  بغر�ض  ل  النكبة، 
جتاوزه،  مت  تاريخي  كحدث 
الزمان  يف  ممتدة  كواقعة  واإمنا 
وم�شتمرة النتائج والآثار، ويحاول 

الأدب  تفاعل  كيف  ت�شوير  اأي�شا 
مع حدث هز كيان الفل�شطيني.

ويركز على جودة الكتابات الأدبية، 
والذائقة ال�شعرية التي تفجرت بعد 
من  الكاتب  يراها  اأخرى  اأحداث 
نتائج النكبة، مثل النك�شة وح�شار 
ما  كلها  اأو�شلو،  واتفاقية  بريوت 
هي اإل تبعات للحدث الأ�شل وهو 
النكبة، وهو ما ا�شتوعبته الأقالم 
مادة  منه  فجعلت  الفل�شطينية، 

للكثري من اأعمالها.
ويوؤكد املوؤلف اأن الكتاب هو دليل 
على اأن "النكبة ما زالت م�شتمرة"، 
القارئ  باأن  ذلك  يف  م�شت�شهدا 
ال�شعرية  الن�شو�ض  تعمق يف  كلما 
قبل  كتبت  التي  �شواء  الف�شطينية 
اأربعة عقود اأو التي كتبت يف العقد 
الأخري، �شيجد اأن يف القلب منها، 
من  اأنتجته  وما  النكبة"  "توجد 
اأ�شئلة حارقة على الن�شق الفكري 
الهوية،  اأ�شئلة  مثل  للفل�شطينيني، 

والنتماء وفكرة الوطن.
ال�شعر  اأن  ال�شاعر  عاطف  يرى 
مراحل،  بثالث  مر  الفل�شطيني 
املرحلة الأوىل وهي التي اأعقبت 
جل  "وان�شب  النكبة،  واقعة 
الوطنية  على  حينها  الهتمام 
الهوية  وا�شتعادة  الفل�شطينية 
والتعبري عن اآلم التهجري ومعاناة 
تدمري الوطن"، ثم هناك املرحلة 

الكتابة  فيها  باتت  التي  الثانية 
"كتابة  عن  عبارة  الفل�شطينية 
واأو�شع  اأعمق  وباتت  املنفى" 
التجارب  لأن  املعاين  حيث  من 
وحتاكي  ت�شابكا  اأكرث  اأ�شبحت 
اأدبية و�شيا�شية كثرية يف  تطورات 

العاملني العربي والغربي.
وامل�شتمرة  الأخرية  املرحلة  اأما 
الكاتب،  نظر  وجهة  من  الآن  اإىل 
الأدبية  التجربة  اأغنت  فقد 
العربية،  وحتى  بل  الفل�شطينية 
جديد  و�شع  مع  تتعامل  لأنها 
التدهور  "هو  الأ�شا�شي،  ملمحه 
للو�شع  امل�شتمر  والتدمري 
اأ�شئلة �شعبة  وت�شاأل  الفل�شطيني 
الفل�شطينية  ال�شلطة  حال  عن 
من  الحتالل  مع  التعامل  وعن 
جهة وال�شلطة من جهة اأخرى"، 
ما يعني اأن هذه املرحلة تعرب عن 
يعاين  التي  الوجودي  القلق  حالة 
الفل�شطيني  العقل اجلمعي  منها 
وتكثيف حلالة الت�شظي العام يف 

العامل العربي.
باللغة  اإ�شدار كتابه  وعن اختيار 
اأن  املوؤلف  يرى  الإجنليزية، 
عن  للتعبري  و�شيلة  اأف�شل  هذه 
الفل�شطينية  ال�شعرية  "حالة 
الراقية"، معربا عن اعتقاده باأن 
القارئ الغربي، عندما يقراأ مثل 
اإىل  وحده  "ي�شل  الأعمال  هذه 

له  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  قناعة 
ثقافة وعنده حياة غنية بالفنون 
نف�شه بطريقة جذابة  ويعرب عن 
عك�ض ما يحاول املحتل ت�شوير 
الفل�شطيني باأنه دون ح�شارة ول 
ذاته  الوقت  يف  منبها  تاريخ"، 
الثقافة  تفكيك  يف  الرغبة  اإىل 
رواية  حملها  لتحل  الفل�شطينية 
تاريخية مزيفة ي�شنعها املحتل.

�سالح االأدب

غادة  الفل�شطينية  الكاتبة  ت�شد 
العمل  هذا  يد  على  الكرمي 
الأدبي، منطلقة خالل مداخلتها 
كتاب  تقدمي  حما�رشة  يف 
اأطروحة  من  الغياب"،  "خريطة 
اأقوى  هو  الأدب  اأن  مفادها 
�شالح للتعبري عن معاناة ال�شعب 

الفل�شطيني.
الفل�شطينية،  الأديبة  وتقول 
تو�شلت  من خالل جتربتها  اإنها 
"الو�شيلة  اأن  مفادها  خلال�شة 
باملحرقة  للتعريف  اأدت  التي 
ولي�ض  وال�شينما  الرواية  كانت 
اأرقام الأمم املتحدة اأو املواقف 
اأن  على  م�شددة  ال�شيا�شية"، 
عن  اأهمية  يقل  ل  حدث  النكبة 
املهم  فمن  "ولهذا  املحرقة 
الأدبي  الإنتاج  على  الرتكيز 
ق�شية  عالج  الذي  الفل�شطيني 

النكبة من زوايا خمتلفة".
وتف�رش غادة الكرمي التي ح�رشت 
اأنطولوجيا  يف  اأعمالها  بع�ض 
النكبة  اأهمية  الغياب"،  "خريطة 
بكونها  الفل�شطيني،  الوعي  يف 
حدثا ما زال حا�رشا، "فال�رشاع 
زال  ما  والظلم  م�شتمرا  زال  ما 
النكبة  لكون  تذهب  بل  قائما"، 
اجليل  هوية  من  جزءا  "ت�شكل 
اجلديد من فل�شطينيي اخلارج".

الأ�شئلة  اأن  الكرمي  تخفي  ول 
زالت  ما  النكبة  منذ  احلارقة 
تكون  اأن  يعني  فماذا  نف�شها، 
و�شوؤال  اأيامنا؟  يف  فل�شطينيا 
اأن  اإىل  م�شرية  للوطن،  النتماء 
غربة  هي  الفل�شطيني  غربة 
بلده بحثا  يغادر  خا�شة، فهو مل 
عن حت�شني ظروف عي�شه "واإمنا 
طرف  من  ق�رشا  تهجريه  مت 

املحتل".
يف  النكبة  تركته  ملا  وبالنظر 
الفل�شطينية،  والنف�شية  الذهنية 
يكون  اأن  الطبيعي  من  كان  فقد 
غزيرا،  حولها  الأدبي  الإنتاج 
الفل�شطيني  الأديب  اأن  "كما 
اأنه  منطلق  من  اأي�شا  يكتب  كان 
ثقافته  على  للحفاظ  مهمة  يف 
والق�شاء  �شد حماولت طم�شها 

عليها".
وكاالت 
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انفردت يومية »الو�صط » بحوار ح�صري مع   الروائية مرمي ريان دايل يو�صف يف   التي ك�صفت فيه عن روايتها اجلديدة  املو�صومة بـ »ابنة ال�صارع« ال�صادرة 
حديثا عن دار املثقف للن�صر والتوزيع  حيث ك�صرت من خالل هذا العمل الروائي بكل جراأة  كل الطابوهات لتحكي  معاناة الن�صاء من احلياة القا�صية  داخل  

جمتمعاتهن بل�صان �صريح العبارة وبدون اأي جماملة اأو تزييف للوقائع  واحلقائق  وهذا ما يوؤكد م�صداقية هذه الرواية االجتماعية ،وهذا ما يوؤكد  مدى 
مت�صك هذه املبدعة ب�صعارها  كن يف احلياة اأو ال تكون »ومرمي اختارت اأن تكون« .

حاورها: حكيم مالك 

اأن  لك  هل  بداية،      .
حتدثينا عن م�صمون روايتك 
ال�صارع«  »ابنة  اجلديدة 
دار  عن  حديثا  ال�صادرة 

املثقف للن�صر والتوزيع؟

رواية  عن  عبارة  ال�شارع«  »ابنة 
دار  عن  الواقع  حتكي  اجتماعية 
من�شورات املثقف للن�رش والتوزيع 
بعد  الثانية  روايتي  وتعد  اجلزائر 
روايتي »بلقي�س«  و تدور اأحداثها 
مدينة  و  اجلزائري  الغرب  بني 
عائ�شة   – بطلتها  باري�س«  احلب 
اأواخر �شنة 1994 ، حتديدا  – يف 
 ، عائ�شة  ولدت  دي�شمرب   28 يوم 
حيث بدل اأن تكون الطفل املدلل 
غلطة  جمرد  كانت  بالعائلة  الأول 
واملدمر للم�رشوع فيوم واحد من 
وغادرا  والديها  تركاها  ولدتها 
»بابي«   ليجدها   ، برمتها  املدينة 
ظرف  مع  �رشيره  على  مو�شوعة 
يحمل مبلغا ماليا كاأجرة تربية اأو 
كنفقة عليها رمبا ، مع ر�شالة ... 
كانت هذه الر�شالة بداية حكايتها 
، مل تكن جمرد ورقة بي�شاء �شبه 
ممزقة من دفرت املواعيد بل اأكرث 
كلمتني  عليها  كتب   ... ذلك  من 
»عائ�شة«... اأ�شميناها  فقط 
�شاأترك لكم اكت�شاف هذه الرواية 

اأكرث بعد ت�شفح اأحداثها.

العنوان؟  .    ماهي داللة 
اجلراأة  على  اعتمدت  وهل 
املو�صوع  هذا  طرح  يف 
ال�صوء  بت�صليط  االجتماعي 
لهذه   القا�صية  احلياة  على 

ال�صريحة من الن�صاء ؟

اإ�شداري  عن  ب�رش  لكم  �شاأبوح 
كتابتها  يف  ا�شتغرقت   : اجلديد 
بحالة  دخلت   ، �شنتني  من  اأكرث 
كاآبة حادة اأثناء كتاباتها حتى اأنني 
اأ�شبحت اأ�شقط �شخ�شيات روايتي 
و  اأحدا  اأكلم  ..مل  حويل  من  على 
مل اأخرج من غرفتي لفرتة – �شيء 
اأكرث  الواقع  من  بال�شمئزاز  �شبيه 
الذي  الأول  ال�رش   - عزلة  منه 
هذا  باأن  مرة  ولأول  به  �شاأبوح 
..ل�شبب  اأمي  يعجب  مل  العمل 
ل�شورة  ت�شويه  قولها  ح�شب  على 
جريئة  كنت  اأنني  ورمبا  تلم�شان 
بهذا العمل اإذ اأنني �شلطت ال�شوء 
الذي  اجلزائري  املجتمع  على 
را�شخة  مفاهيم  بعقليته  غر�شت 
مل تتغري –ل اأحتدث عن الأ�شول 
والعادات  والهوية  اجلزائرية 
باأن  اأوؤمن  لكنني   ،– والتقاليد 
الأكاذيب  بقدر  توؤمل  ل  احلقيقة 

اأعيننا  اأمام  موجود  �رشدته  ما   ،
ندركه حق الدراك بقرارة اأنف�شنا 
لكننا نرف�س اإعالنه رغم اأنه لي�س 
خفيا ، فكبت القبيح يجلب لنا ما 
ب�شوارع  نراه  ما  وهذا  اأ�شواأ  هو 
�شاأقولها  اأي�شا  علنا-   - اليوم 
»ما  العبارة  وب�شالح  بالعامية 
اأهم  بالغربال«  ال�شم�س  نغطي�س 
الأ�شياء هي الأ�شعب للقول لذلك 
ال�شلبية  الردود  من  اأنده�س  لن 
رمبا لأن »املجتمع �شيبحث دائما 
فما  بها  يحا�رشونك  فجوة  عن 
عنها  �شيبحثون  تكتب  امراأة  بالك 

بكل كلمة كتبتها .
نعم  جريء  »عنوان  ال�شارع  »ابنة 
لكنه غري متعمد ، اأي�شا �شرياه كل 
�شخ�س قبل قراءته للرواية ح�شب 
و�شري�شمها  يفكر  ومب  مفهومه 
مثال  وهذا   ، توقعاته  ح�شب 
الرواية  بغمار  اخلو�س  قبل  فقط 
حكمنا  مدى  يثبت  وموا�شيعها 

على الأ�شياء لأول وهلة .

»ابنة  رواية  هل       .
للمراأة  انت�صار  ال�صارع« 
ظلم  على  اجلزائرية 

املجتمع؟

من  هي  الأ�شياء  لروؤية  طريقتنا 
كلما  الواقع  ..كذلك  ذلك  حتدد 
بالطابوهات«  يدعى  »مم  كبتناه 
اأكرث..لي�س  زاد  كلما  بدواخلنا 
نعي�شه  واقع  هو  ما  بقدر  انت�شار 
اأي�شا  الجابة  وهذه   – يوميا 
مترد  اأنها  عنها  البع�س  �شيقول 
مل  نحن  لذلك   – املجتمع  عن 
ننت�رش بع�س بوجود هذه العقليات 
ل�شت  واأنا  لالأ�شف  مبجتمعنا 
احلاكم بل فقط اأعرب عما يحدث 

بطريقتي.

»ابنة  اأهديت  ملن      .
ال�صارع«؟

اإىل كل من يوؤمن بالمتنان والوفاء 
له  خلقت  التي  الأ�شياء  فيقدر 
معينة  للحظة  ولو  مميزا  �شعورا 
حيا  ال�شعور  ذلك  ويبقي  وموؤقتة 
بداخله - وجميع �رشائح املجتمع 
لي�شت  فهي  بالرواية  معنيني 
»ن�شوية » وامنا مت�س جميع افراد 

املجتمع.

متكنت  مدى  اأي  اإىل      .
بلقايد  بكر  اأبو  جامعة 
الرهان  ك�صب  من  بتلم�صان 
العقول  يف  الوعي  بن�صر 
يف  العلمية  احلياة  وتن�صيط 

هذا ال�صرح االأكادميي؟

لنا  تفتح  جامعتنا  اأن  هلل  احلمد 
جمال لتقريب الطالب من الطالب 
نف�شه  ومن  الأ�شتاذ  ومن  الآخر 
لإظهار  بحاجة  فنحن  اأي�شا، 
هذه  طريق  عن  فعله  ميكننا  ما 
تعترب  التي  والفعاليات  الن�شاطات 
اأي�شا  ،و  ن�شاطا  منه  اأكرث  حافزا 
ي�شعر  و  مرتدد  هو  ملن  حافزا 
ب�شياع  فكل طالب يتمنى اأن يكون 
نف�س  من   �شديقه   مثل  مبدعا 

العمر.

اأو  .     هل �صاركت بق�صة 
الق�صة  م�صابقة  يف  خاطرة 
 2020 واخلواطر  الق�صرية 

التي اأطلقها نادي االأمل؟

الفر�شة  تركت   ، اأ�شارك  مل  طبعا 
..لكنني  قبال  لهم  ت�شنح  مل  ملن 
بهدايا  قليال  ب�شمتي  و�شعت 
حتفيزية  »كمفاجاأة  امل�شابقة 

للمبدعني ».

.     ما تقييمك للن�صاطات 
عبد  الثقافة  بق�صر  االأدبية 

الكرمي دايل بتلم�صان؟ 

احلمد  لكن   ، يقيم  من  اأنا  ل�شت 
مببدعيها  تهتم  دائما  تلم�شان  هلل 
دائم  توا�شل  وهناك  وبن�شاطاتهم 
املوؤ�ش�شات  وبني  بيننا  م�شتمر 

الثقافية التي تدعم مواهبنا .

.     هل تفكرين يف ترجمة 
لغات  اإىل  االإبداعية  اأعمالك 

العامل؟

ينفذ  لن  فالطموح  اهلل  باإذن  طبعا 
ولن يقبل باأ�شياء اأقل. 

�صت�صاركني  هل      .
للكتاب  اجلامعي  باملعر�س 

تلم�صان 2020؟

من  طيبة  دعوة  تلقيت  قد  نعم 
الذي  اجلامعي   « »الأمل  نادي 
انوه باأنه ناد فاعل جدا من خالل 
انهم  وخا�شة  وفعالياته  ن�شاطاته 
–ثقافة  »متنوعة  طموح  �شباب 
ادب اأعمال وم�شاعدات وخرجات 
اأحييهم   « ..الخ  –علمي  خريية 
وامتنى لهم املزيد من النجاحات 
املعر�س  و  القريب  بامل�شتقبل 
»�شيال  فكرته  ابهرتني  الذي 
م�شغر باجلامعة » لتقريب الطالب 
واملطالعة  بالقراءة  وحتبيبه 
وحتفيزه على البداع ، حيث متت 
دعوتي كروائية كاتبة و اي�شا ممثلة 
بتلم�شان  املثقف  من�شورات  لدار 

ليوم  اجلريدة  هذه  من  وادعوكم 
الجنبية  اللغات  بق�شم  الثنني 
�شباحا  العا�رشة  ال�شاع  من  ابتداء 
كونوا  ال�شارع  ابنة  روايتي  لتوقيع 

يف املوعد  .

تتويج  عن  كلمة      .
عبد  اجلزائريني:  املبدعني 
امل�صرح  يف  ال�صايح  بن  املنعم 
الق�صة  يف  يربير  وميلود 
الر�صيد  الق�صرية،وعبد 

يف  من�صور  بن  واآمنة  همي�صي 
بجائزة  ال�صباب  رواية  فئة 
ال�صيخ را�صد بن حمد ال�صرقي 
باالإمارات   بالفجرية  االإبداع 

العربية املتحدة؟ 

 اأهنئ جميع املبدعني اجلزائريني 
بالإمارات  لنا  وت�رشيفهم  لفوزهم 
حقا  �رشرت   ، املتحدة  العربية 
مثلتم  لنا  فخر  اأنتم  التكرمي  بهذا 

بالدنا اأح�شن متثيل.

.    كلمة اأخرية نختم بها 
حوارنا؟ 

�شكرا جزيال لك اأ�شتاذي الفا�شل 
»الو�شط«  جلريدة  ،و�شكرا 
الأدبي  جلديدي  مواكبتها  على 
عنوانا  دمتم  دائما  ون�شاطاتي 
»توقع  لقرائي  واأقول  للتميز 
»وال�شالم  الأجمل  لياأتيك  اجلميل 

عليكم.

رو�ية »�بنة �ل�صارع«... �إرها�صات ملعاناة 
�لن�صاء من �حلياة �لقا�صية 

الروائية املتاألقة مرمي ريان دايل يو�صف تفتح قلبها ح�صريا لـ »الو�صط«

يف  ريان  مرمي  يو�شف  دايل 
بتاريخ  مولودة  جزائرية  كاتبة 
 ، تلم�شان   بولية   1998/09/28
بلقايد   بكر  اأبو  بجامعة  در�شت 
عربي  :اأدب  تخ�ش�س  بتلم�شان 
)درا�شات اأدبية (، مدربة ومن�شطة 
ونا�شطة  و�شيناري�شت   اإذاعية 
وع�شو  ومربجمة  جمعوية، 
الوطني  للت�شامن  ولئي  مكتب 
�شهادة  على  حا�شلة   ، الطالبي 
الدكتور  اأكادميية  من  معتمدة 
للتدريب  بكندا  الفقي  اإبراهيم 
 –  « الع�شبية  اللغوية  »الربجمة 
اأ�شغر  اأنها  كما  الذات،  تنمية 
م�شاركة و�شفرية ملدينة تلم�شان 
واجلزائر مبهرجان الحتاد العام 
للمبدعني باملغرب 2019،  فهي 
كتاب  وفكرة  مبادرة  �شاحبة 
مع  بالتن�شيق  نحكي«  »لفل�شطني 
دار املعتز للن�رش والتوزيع الأردن  
واأكتب  اقراأ  ور�شة  �شاحبة  و 
و  القراءة  الطفل  »تعليم  معي 
لها   ، ق�شة  وكتابة  التلخي�س 
اأربعة اإ�شدارات ورقية : »اأغم�س 
 « مفتوحا  ذهنك  واأبق  عينيك 
والذي ينتمي اإىل  اأدب الطفل - 
دار املعتز للن�رش والتوزيع الأردن 

/ ولها رواية اجتماعية بعنوان » 
بلقي�س » �شدرت عن  دار املعتز 
للن�رش والتوزيع الأردن  و�شاركت 
رواية  اأح�شن  م�شابقة  يف  بها  
العمل  عربية 2017، وترجم هذا 
 « لغة  لأكرث من  املتميز  الروائي 
�شدرت  والإجنليزية  كالفرن�شية 
عن دار املنارة للن�رش والرتجمة 
ب�شوريا و« لها جمموعة ق�ش�شية 
الذاكرة  وخواطر  » على مرافئ 
املثقف  من�شورات  دار    -«
خواطر  جمموعة  ،ولها  اجلزائر 
بنكهة ق�شة » ماذا لو ..«  �شاركت 
باجلزائر  �شيال  مبعر�س  بها 
اأوملبياد  ومبهرجان  العا�شمة 
ال�شباب تون�س و مهرجان عاملي 
املغربية  باململكة  لالآداب 
حتويلها  مت  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
لفيديو كليب �شوت و�شورة ، كما 
حا�شلة  تلم�شان  مدينة  ابنة  اأن  
تكرميات  و  جوائز  عدة  على 
كجائزة اأح�شن اإلقاء بجامعة اأبو 
بكر بلقايد تلم�شان باللغة العربية 
الف�شحى ، كما اأنها  فائزة عربيا 
احلر  القلم  مب�شابقة  وعامليا 
 « املعجزة  عنوانها«  بخاطرة 
مب�رش،  العامل  م�شتوى  على 

ثانية  مرتبة  على  اأي�شا  وحا�شلة 
جلائزة اأح�شن بحث تاريخي اأول 
تكرميها من  نوفمرب 2015 - مت 
الطيب  املجاهدين  وزير  طرف 
بني  من  اختيارها  مت  و  زيتوين، 
�شمن  لتكون  املقرتحة  العناوين 
حتدي القراءة العربي بالإمارات 
جائزة  ونالت  املتحدة  العربية 
و   2015 ق�شرية  ق�شة  اأح�شن 
ك�شيفة  مرة  من  لأكرث  م�شاركة 
بدولة  اجلزائر  وممثلة  �رشف 
 2017 البداع  مهرجان  تون�س 
ال�شباب  اأوملبياد  مهرجان   -
اأن    كما    ،  2018 بتون�س  لالإبداع 
مرمي  قد �شبق لها امل�شاركة  يف 
وعربية  ووطنية  ولئية  ملتقيات 
على  دولية  معار�س  عدة  ويف 
الدويل  ال�شارقة  معر�س  غرار 
للكتاب ،معر�س القاهرة مب�رش، 
معر�س   ، فل�شطني  معر�س 
برتكيا  ا�شطنبول  ،معر�س  بغداد 
 ، بالإمارات  اأبوظبي  ومعر�س 
العربية  باململكة  جدة  معر�س 
املعار�س  ومن   ال�شعودية  
 : فيها  �شاركت  التي  الوطنية 
للكتاب  الدويل  معر�س  اجلزائر 

) �شيال( ومعر�س تلم�شان. 

�لكاتبة �جلز�ئرية مرمي ريان د�يل يو�صف يف �صطور ...
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طرق انت�شار الفريو�س
بالعدوى،  امللوثة  والأ�سطح  الأيدي  طريق  عن  ينت�رش  اأن  »ميكن 
والتي يجري مل�سها ب�سكل متكرر، يف امل�ست�سفيات، ميكن اأن تكون 
مقاب�ض الأبواب، على �سبيل املثال، بالإ�سافة اإىل لوحات مفاتيح 
الأ�سياء  من  وغريها  الأ�رّشة  واإطارات  وطاولت  الثابتة،  الهواتف 
املوجودة يف حميط املر�سى، والتي غالبًا ما تكون م�سنوعًة من 

املعدن اأو البال�ستيك«.
وتابع: »ركزنا يف درا�ستنا املرجعية على دورة حياة الفريو�ض على 
الأ�سطح امللوّثة، وطرق مكافحة العدوى عرب املطهرات التقليدية 
الزدياد  الآخذ يف  انت�سار املر�ض،  املختلفة، يف حماولة لحتواء 
حول العامل«. »كامبف« اأ�سار اإىل اأن الدرا�سات ال�سابقة، ركزت على 
الن�سخ املختلفة لفريو�ض كورونا التي ظهرت بداية من عام 2003، 
العدوى  النتائج مت�سابهة من حيث النت�سار وطرق مقاومة  وكانت 
على الأ�سطح امللوثة، لذلك نفرت�ض اأن تنطبق هذه التو�سيات على 
الن�سخة اجلديدة من الفريو�ض؛ لأنه ينتمي اإىل اللعائلة نف�سها من 
ن�سبة  وارتفاع  اجلو،  حرارة  درجة  »انخفا�ض  باأن  ونوه  »كورونا«. 
الرطوبة يف الهواء يزيدان من عمره على الأ�سطح، وهو ما ينطبق 

على »�سار�ض« و«كورونا« ال�رشق الأو�سط«.

انتقال العدوى
اإنه مبجرد انتقال عدوى »كوفيد 19« من احليوان اإىل الإن�سان، فاإنه 
ي�سبح م�سدًرا للعدوى؛ لأن الفريو�ض حتور واأ�سبح ينتقل بني الب�رش، 
ي�سيب  مر�ض  كاأي  التنف�سية،  والإفرازات  واملخاط  الرذاذ  عرب 
ا لالإ�سابة، فهما  �سً اجلهاز التنف�سي. اأما بالن�سبة لأكرث الفئات تعُرّ
فئتان: الأوىل، اأفراد عائلة املري�ض امل�ساب بالفريو�ض، باعتبارهم 
التعر�ض  عرب  مبا�رشة  ب�سورة  وينتقل  للم�ساب،  املخالطني  من 
لإفرازات امل�ساب مبا�رشة، اأو ينتقل ب�سورة غري مبا�رشة عرب مل�ض 
فتتمثل يف  الثانية  الفئة  واأما  بالعدوى.  امللوثة  املختلفة  الأ�سطح 
الطواقم الطبية بامل�ست�سفيات، الذين يخالطون احلالت امل�سابة 

ول ياأخذون الحتياطات الالزمة ملنع انتقال العدوى اإليهم.

مراحل ظهور اأعرا�س كورونا
يف بداية العدوى، ل تظهر على املري�ض اأية اأعرا�ض، ويف الأ�سبوع 
والإنفلونزا  الربد  نزلت  اأعرا�ض  ت�سبه  اأعرا�ض  تظهر  الأول 
بالبلغم،  امل�سحوب  وال�سعال  والعط�ض  احلمى  مثل  املو�سمية، 
والتعب الع�سلي والإرهاق، ويف نهاية الأ�سبوع الأول يتطور املر�ض 
مر�ض  اأعرا�ض  كبري  حٍدّ  اإىل  ت�سبه  خطورًة  اأكرث  مرحلة  ويدخل 
�سعوبة  اإىل  يوؤدي  �سديد،  رئوي  التهاب  عن  عبارة  وتكون  �سار�ض، 
التنف�ض ت�ستلزم رعاية طبية، وجل�سات تنف�ض �سناعي، وهناك  يف 
يف  و�سعف  الكلوي  الف�سل  مثل  خطورة،  اأكرث  اأخرى  م�ساعفات 
التي  ب�سبب امل�سكالت  الوفاة غالبًا  القلب، يف حني حتدث  ع�سلة 

حتدث يف الرئتني«.
يف حني اأ�سار »قا�سم« اإىل اأن فرتة ح�سانة الفريو�ض يف اجل�سم ت�ستمر 
عادًة من حلظة اإ�سابته بالعدوى حتى ظهور الأعرا�ض، وتقدر بـ14 
ال�سخ�ض، وكمية  فتتوقف على قوة مناعة  العدوى  �سدة  اأما  يوًما، 
الفريو�ض التي انتقلت اإليه، ويعترب كبار ال�سن وامل�سابون باأمرا�ض 
وبناء  الفريو�ض،  اأعرا�ض  لتفاقم  عر�سًة  اأكرث  هم  ومناعية  مزمنة 
على ذلك اإما اأن يتعافى املري�ض بعد تناول اأدوية اجلهاز التنف�سي، 

اأو يدخل يف التهاب رئوي ثم ف�سل رئوي، ومن ثم حتدث الوفاة.

الوقاية خري من العالج
التنف�سية  والأمرا�ض  خا�سة،   »19 »كوفيد  من  الوقاية  طرق  وعن 
اأهمية احلر�ض على  و«رم�سان« على  »قا�سم«  كٌلّ من  اتفق  عامة، 
وال�سابون  باملاء  الأيدي  غ�سل  يف  وتتمثل  ال�سخ�سية،  النظافة 
اآداب العط�ض وال�سعال، عرب العط�ض يف منديل،  با�ستمرار، واتباع 
اأي و�سيلة  اأن يعط�ض يف  ال�سخ�ض  يتوافر ذلك، يجب على  واإن مل 
من  كبرية  كمية  يحمل  الذي  املتطاير  الرذاذ  ملنع  وذلك  اأخرى؛ 
املجاورين  الأ�سخا�ض  اأو  الأ�سطح  اإىل  النتقال  من  الفريو�سات 
تنف�سية  باأمرا�ض  امل�سابني  بالأ�سخا�ض  الختالط  وجتنُّب  له، 
تقريبًا  مبرت  تقدر  بينية  م�سافة  على  واملحافظة  الإمكان،  قدر 
لتجنُّب العدوى، وجتنُّب مل�ض الفم والأنف والعينني بالأيدي امللوثة 

بالعدوى، وتوافر التهوية اجليدة، وجتنب الأماكن املزدحمة.
-وخا�سة  الطعام  وطهو  النيئة،  الأطعمة  تناول  بعدم  ين�سح  كما 
 60 على  تزيد  التي  احلرارة  درجة  لأن  جيًدا؛  والبي�ض-  اللحوم 
مبا  اأنه  واأ�ساف  امليكروبات.  جميع  تقتل  اأن  ميكن  مئوية  درجة 
فيجب  حيواين،  من�سوؤه  الفريو�ض  هذا  اأن  الكبري  الحتمال  اأن 
احليوانات  مع  الآمن  غري  اأو  املبا�رش  والتعامل  الحتكاك  جتنُّب 
الأليفة مع  الربية وحيوانات املزرعة، وجتنُّب اختالط احليوانات 
اأن تاأخذ عدوى  احليوانات الربية وحيوانات املزرعة؛ لأنها ميكن 

وتنقلها اإىل الإن�سان.

املطهرات الكيميائية تقتله يف دقيقة واحدة

فريو�س »كورونا« ي�شكن الأ�شطح 9 اأيام
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  اأثار 
)nCoV-2019( -اأو وفق الت�سمية 
-COVID( »19 اجلديدة »كوفيد

19(- حالًة من الرعب والفزع حول 
يقرب  ما  اجتاح  اأن  بعد  العامل، 
قارات  يف  ومنطقة  بلًدا   30 من 
خمتلفة، وتخطت حالت الإ�سابة 
به 45 األف �سخ�ض، مات من بينهم 
ن�رش  )حتى  فرد   1000 من  اأكرث 
ال�سني،  يف  معظمهم  التقرير(، 
نهاية  املر�ض  فيها  اندلع  التي 

دي�سمرب املا�سي.
العامل  يزال  ل  اللحظة،  وحتى 
اأو  لقاح  اإىل  التو�سل  عن  عاجًزا 
العالج  اأو  للوقاية  فّعال  عقار 
وتدابري  التو�سيات  تبقى  لذا  منه، 
العدوى املالذ  انت�سار  التحكم يف 
ملنع  الآن  حتى  والآمن  الوحيد 
»كوفيد  فريو�ض  عدوى  انت�سار 

.»19
العاملية،  ال�سحة  منظمة  ووفق 
فاإن فريو�ض »كوفيد 19« هو �ساللة 
ي�سبق  مل  من  الفريو�ض  جديدة 
وتنتمي  الب�رش،  لدى  اكت�سافها 
اإىل عائلة فريو�سات كورونا، وهي 
ت�سبب  النت�سار،  وا�سعة  ف�سيلة 
الربد  نزلت  من  ترتاوح  ا   اأمرا�سً
ال�سائعة اإىل الأمرا�ض الأ�سد حدًة، 
الأو�سط  ال�رشق  مثل   متالزمة 
يطلق  التي   ) MERS ( التنف�سية 
الأو�سط،  ال�رشق  »كورونا«  عليها 
احلاد  الرئوي  اللتهاب  ومتالزمة 

 الوخيم )ال�سار�ض(.
املر�ض  املنظمة  و�سنفت 
تهدد  �سحية  »طارئة  باعتباره 
املدير  وكان  العامة«.  ال�سحة 
الن�سيحة  َقِبَل  قد  للمنظمة  العام 
الطوارئ  جلنة  من  املقدمة 
الدولية  ال�سحية  باللوائح  املعنية 
طارئة   19 كوفيد  »فا�سية  لإعالن 
دولًيّا«.  قلًقا  ت�سبب  عامة  �سحية 
املنظمة،  عن  �سادر  بيان  ووفق 
اليوم  ُتِثّل فا�سية فريو�ض كورونا 
م�سكلة دولية تهدد ال�سحة العامة، 
ما  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  يعود  ول 
هي  بل  فقط.  ال�سني  يف  يحدث 

الذي  اخلطر  ب�سبب  قلق  مبعث 
ل  الأخرى،  البلدان  على  ُتِثّله 
�سّيما البلدان ذات النُُّظم ال�سحية 

ال�سعيفة.
لدى  عادًة   »19 »كوفيد  وينتقل 
يف  اآخر،  اإىل  اإن�سان  من  الب�رش 
التي  الفريو�ض  ح�سانة  فرتة  اأثناء 
تبلغ 14 يوًما، عرب الرذاذ امللوث، 
ال�سطوح  اأو  امللوثة،  الأيدي  اأو 
هو  ما  لكن  بالفريو�ض.  امللوثة 
»كوفيد  ي�ستغرقه  الذي  الوقت 
مقاب�ض  مثل  الأ�سطح  على   »19
يف  الأ�رشة  طاولت  اأو  الأبواب 
الأ�ساليب  وما  امل�ست�سفيات؟ 

ا�ستخدامها  ميكن  التي  الفّعالة 
وقتل  الأ�سطح،  هذه  لتطهري 
ب�سكل  انت�ساره  لوقف  الفريو�ض 
عنها  اأجابت  مهمة  اأ�سئلة  فعال؟ 
باحثون  اأجراها  مرجعية،  درا�سة 
جرايف�سفالد  جامعة  مب�ست�سفى 
وجامعة الرور يف اأملانيا، ون�رشوا 
اجلاري  فرباير   6 يف  نتائجها، 
هو�سبيتل  اأوف  »جورنال  بدورية 
 Journal of( اإنفك�سن« 

.)Hospital Infection

�شحة

اإ�شرتاتيجية املكافحة
الدرا�سة  نتائج هذه  اإىل  وللو�سول 
نتائج  الفريق  راجع  املرجعية، 
هذا  يف  اأجريت  درا�سة   22 اآخر 
الفعلي  الوقت  لتحديد  الإطار، 
على  »كورونا«  عائلة  ملكوث 
تطهريها  يتم  ل  التي  الأ�سطح 
الإ�سرتاتيجية  وكذلك  با�ستمرار، 
الفريو�ض،  ملكافحة  الفعالة 
البيولوجية  الإبادة  عوامل  عرب 
الكيميائية  املطهرات  با�ستخدام 
يف  خا�سًة  الفريو�ض،  تقتل  التي 

مرافق الرعاية ال�سحية.
فريو�ض  اأن  الباحثون  واكت�سف 
فريو�ض  مثل  امل�ستجد،  »كورونا« 
 )MERS( ومتالزمة  )�سار�ض(، 
على  وُمعدًيا  ن�سًطا  يظل  اأن  يكن 
الأ�سطح املعدنية اأو الزجاجية اأو 

البال�ستيكية امللوثة بالعدوى ملدة 
املتو�سط يف  اأيام يف   9 اإىل  ت�سل 
ترتاوح  التي  الغرفة  حرارة  درجة 
يف  مئوية  درجة  و20   15 بني 

املتو�سط.
انخف�ست  اإذا  املقابل،  يف  لكن 
درجة حرارة الأ�سطح امللوثة اإىل 
يظل  اأن  ميكن  مئوية  درجات   4
الفريو�ض ن�سًطا حتى 28 يوًما، يف 
اإذا  العدوى  درجة  تنخف�ض  حني 
 30 بني  الأ�سطح  حرارة  تراوحت 

و40 درجة مئوية.
الفعالة  للمطهرات  بالن�سبة  اأما 
فقد  الفريو�ض،  على  للق�ساء 
التي  الختبارات  اأظهرت 
التطهري  حماليل  على  اأُجريت 
التي  املطهرات  اأن  املختلفة، 

»الإيثانول«  مركبات  على  حتتوي 
»بريوك�سيد  اأو   )٪71-6 )تركيز 
اأو   )٪  0.5 )تركيز  الهيدروجني« 
)تركيز  ال�سوديوم«  »هيبوكلوريت 
فريو�سات  �سد  فعالة   )٪  0.1

الكورونا.
جرى  اإذا  فاإنه  للدرا�سة،  ووفًقا 

تطهري الأ�سطح واملناطق امللوثة 
املنا�سبة  بالرتكيزات  بالعدوى 
من  تقلل  فاإنها  املطهرات،  لهذه 
املعدية  كورونا  فريو�سات  اأعداد 
ِر�ض اإىل 100  من مليون ج�سيم ُمْ

فقط يف غ�سون دقيقة واحدة.

مر�س حيواين املن�شاأ
»حازم رم�سان« -اأ�ستاذ الأمرا�ض 
الطب  بكلية  امل�ساعد  امل�سرتكة 
املن�سورة،  جامعة  البيطري، 
والباحث باملركز القومي الأمريكي 
لوزارة  التابع  الدواجن  لأبحاث 
USDA-( الأمريكية  الزراعة 
يندرج  كورونا  اإن  قال:   -)ARS
التاجية،  الفريو�سات  عائلة  حتت 
ذات  اٍيجابية  فريو�سات  وهي 
مثل  ريبوزي،  نووي  حم�ض 
فريو�ض �سار�ض و«كورونا« ال�رشق 
�سائعة  فريو�سات  وهي  الأو�سط، 

احليوانات،  اأنواع  من  العديد  يف 
والقطط  واملا�سية  الإبل  مثل 

واخلفافي�ض.
وعن من�ساأ هذه الأمرا�ض، اأ�ساف 
من  »كورونا«  عائلة  اأن  لـ«للعلم«، 
تنتقل  التي  امل�سرتكة  الأمرا�ض 
ويعني  الإن�سان،  اإىل  احليوان  من 
من�ساأ  ذات  جميًعا  اأنها  ذلك 
التي  اخلفافي�ض  واأ�سلها  حيواين، 
نقلت املر�ض اإىل الب�رش عرب عائل 
و�سيط، اأو عائل حامل للعدوى، اإذ 
انتقل كورونا امل�سبب ل�سار�ض من 

اخلفا�ض اإىل قطط الزباد )حيوان 
�سغري اجل�سم ينتمي اإىل الثدييات، 
ال�ستوائية(  اآ�سيا  الأ�سلي  موطنه 
الو�سيط  العائل  دور  اأدت  التي 
ونقلت املر�ض اإىل الب�رش، يف حني 
انتقل كورونا ال�رشق الأو�سط من 

الإبل )كعائل و�سيط( اإىل الب�رش.
يثبت  مل  اأنه  »رم�سان«  واأو�سح 
العائل  هو  ما  اللحظة،  حتى 
 »19 »كوفيد  حمل  الذي  الو�سيط 
الب�رش،  اإىل  ونقله  اخلفافي�ض  من 
اأجراها باحثون  اأولية  لكن درا�سة 

من جامعة جنوب ال�سني الزراعية، 
لـ  الو�سيط  العائل  اأن  عن  ك�سفت 
البنغول،  حيوان  هو   »19 »كوفيد 
الثدييات  من  �سغري  حيوان  وهو 
املهددة بالنقرا�ض يُعرف بـ«اآكل 
ت�سل�سل  لأن  احلر�سفي«؛  النمل 
اجلينوم يف �ساللة كورونا اجلديدة 
من  ا�ستخال�سها  جرى  التي 
حيوان اآكل النمل يف الدرا�سة كان 
ال�ساللة  مع   ٪99 بن�سبة  متطابًقا 
الب�رش  لدى  موؤخًرا  ُر�سدت  التي 

يف ال�سني.



�إ�سالمياتاخلمي�س 27    فيفري   2020  املوافـق  ل 03 رجب  1441ه 19

 �ل�سك يف حكمة �هلل بتوزيع �لأرز�ق من �سوء �لظن باهلل
�لذي يقول مثاًل: �شبحان �هلل! يف �أ�شخا�ص 

يتمتعون باالأمو�ل �لوفرية, وهم ال 
ي�شتحقونها, و�أنا�ص ال ميلكون �أمو�ل وهم 

�شاحلون, هذ� �لكالم موؤد�ه �أن �هلل لي�ص 
بحكيم, �لكالم دقيق جد�ً :

اِهِليَِّة,   َ ِقّ َظَنّ �لجْ َ َ �حلجْ ِ َغريجْ ﴿يَُظنُّوَن ِباهلَلّ
]�شورة �آل عمر�ن �الآية: 154[

�إذ� ظننت �أن �هلل ال ين�رص ر�شوله, و�أن �أمر 
هذ� �لدين �شي�شمحل, و�أن �لذي جرى لي�ص 

بق�شاء �هلل عز وجل وقدره, �لقوي ياأكل 
�ل�شعيف, �أو ال حكمة فيه, �إنكار �لقدر, �أو 

�حلكمة, �أو ن�رص �لر�شول, �أو �إنكار ثبات 
�لدين, هذ� كله من �شوء �لظن باهلل عز وجل, 
ثم �إنكار �أن يظهر �هلل هذ� �لدين على �لدين 

كله .
�أحياناً يقال: حرب عاملية ثالثة معلنة على 
�الإ�شالم يف �شتى بقاع �الأر�ص, �شح, ولكن 

�لن�رص �لع�شكري �شيء, ون�رص �ملبادئ و�لقيم 
�شيء �آخر, فكم من دولة فاحتة تاأثرت بدين 

�لدول �ملفتوحة؟ فالعربة باالنت�شار �ملبدئي, 
و�لفكري, و�لعقائدي, الأن هذ� �شوف يجر 

�إىل �نت�شار �آخر .

وقفة متاأنية :
ر�شي  �أو  عنه,  �هلل  -ر�شي  عمر  �بن  وعن   
عليه  �هلل  -�شلى  �هلل  ر�شول  �أن  عنهما-,  �هلل 
�لعاملني,  لرب  �لنا�ص  ))يقوم  قال:  و�شلم- 
�أن�شاف  �إىل  بر�شحه  �أحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه,  �شدة  من  �لعرق,  هو  �لر�شح  �أذنيه((  
يغيب �إىل �شحمة �أذنه من عرقه يوم �لقيامة.   
ويقول عليه �ل�شالة و�ل�شالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثري�ً,  ولبََكيجْتمجْ  قلياًل,  ِحكتم  ل�شَ �أعلُم 
و�شلم-  عليه  �هلل  -�شلى  �هلّل  ر�شول  �أ�شحاُب 

وجوههم, ولهم خنني((
�ل�شحيح,  يف  وم�شلم  �لبخاري  ]�أخرجه 
�أو  �ملنافقني,  �أحد  �شننه[   يف  و�لرتمذي 
ليلب�شه  �لنبي  قمي�ص  �ملنافقني, طلب  رئي�ص 
قبل �أن ميوت وهو على فر��ص �ملوت, �أعطاه 
قمي�شه  �ألب�شه  �أنه  رو�ية:  ويف  قمي�شه,  �لنبي 
بنف�شه, فلما مات, قال عليه �ل�شالة و�ل�شالم: 
به  يهوي  كان  حجر,  جهنم  يف  ��شتقر  ))�الآن 
�شبعني خريفاً((  يقول عليه �ل�شالة و�ل�شالم:

))ال تزوُل قَدَما عبد يوَم �لقيامة, حتى يُ�شاأَل 
ِعلجِْمِه  وعن  �أفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  �أربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من �أين �كت�شبه وفيم 
]�أخرجه  �أباله؟((   فيما  ج�شمه  وعن  �أنفقه؟ 
من  و�إياكم  وقانا  �ل�شحيح[   يف  �لرتمذي 

عذ�ب �لنار 

خز�ئن �هلل :
 تقتري �الأمطار لي�ص تقتري عجز

وجل  عز  �هلل  �أن  �لقد�شي  �حلديث  يف  �شح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))�أ�شبح  يقول:  
ورحمته  �هلل  بف�شل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ,
, فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب , و�أّما من 
وموؤمن   , بي  كافر  فذلك  وكذ�  كذ�  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]�لبخاري 1038 , م�شلم 71[
مما يوؤكد �أن تقتري �الأمطار ال ميكن �أن يكون 
تقتري عجز ك�شاأن �لب�رص , ولكنه تربية وتاأديب 
�لف�شاء  وكالة  فيه  �أعلمت  �لذي  , هذ� �خلرب 
�الأوروبية �أن مر�شد �لف�شاء �الأوروبي �لعامل 
باالأ�شعة حتت �حلمر�ء ر�شد غيمة من �لبخار 
متالأ  �أن  لها  ميكن   , �خلارجي  �لف�شاء  يف 
حميطات �الأر�ص �شتني مرة يف �ليوم �لو�حد 

باملياه �لعذبة.

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد �أحياناً جهاز ثمنه مئة �ألف يف بيوز, 
�شعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  �لبيوز 
جد�ً, على �أدنى حر�رة عالية ي�شيخ, يقطع 
�لتيار, هو �لبيوز يف �حلقيقة نقطة �شعف 
�لهاز,  ل�شالح  �ل�شعف  لكن  �لهاز,  يف 
لو جهاز �شيارة عال فجاأة, بدل �أن يحرق 

�لهاز, يحرتق �لبيوز, ثمنه لريتان, فهذ� 
�لبيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

�ل�شعف,  �لبيوز,  عنده  يوجد  و�الإن�شان   
�خلوف:

نجْ�َشاَن ُخِلَق َهلُوعاً,  ]�شورة �ملعارج  إِ ﴿�إَِنّ �الجْ
َجُزوعاً,    ُّ �ل�رَصّ ُه  َم�َشّ ﴿�إَِذ�  �الآية:19[  

]�شورة �ملعارج �الآية:20[
 �إذ� ال يخاف ال يتوب, �إذ� ال يخاف ال يلجاأ 
�إىل �هلل عز وجل, �إذ� ال يخاف ال ي�شطلح 

مع �هلل. 
يف  �شعف  نقطة  كان  و�إن  فاخلوف,   

�الإن�شان, �إال �أنه من لو�زم �إميانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
�أيها �الأخوة, قد ال ينتبه �الإن�شان �إىل بع�ص �مل�شطلحات �شمى �هلل �الأعمال �لطيبة �لتي تن�شجم مع 

�لفطرة معروفاً الأن �لفطر �ل�شليمة يف �أ�شل خلقها تعرفها, �لق�شاء �لربيطاين ياأخذون ع�رصة من 
�لطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب �لفطر �ل�شليمة قد يك�شفون �حلقيقة, �الإن�شان له فطرة �شليمة 

لذلك �حلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك �ل�شليمة بد�هة �بتد�ًء من دون تعليل.
�لرب ما �طماأنت �إليه �لنف�ص و�الإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت �أن يطلع عليه �لنا�ص, لك فطرة هذه 
�لفطرة تتفق مع منهج �هلل مئة باملئة, يعني ما �أمرك �هلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت �الأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �الإن�شان معروفاً, و�شمي �ل�شيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�شليمة منكر�ً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�شيء يتو�فق مع فطرة �لنف�ص تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �شورة �لروم: 30(  الأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقمجْ َوججْ
يُن �لجَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك �لِدّ لجِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َص َعلَيجَْها اَل تَبجِْديَل خِلَ َرَة �هلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطجْ َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقمجْ َوججْ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�شن لكن يف �الأمر�ء �أح�شن, و�حلياء ح�شن لكن يف �لن�شاء �أح�شن, و�ل�شخاء ح�شن 

لكن يف �الأغنياء �أح�شن, و�ل�شرب ح�شن لكن يف �لفقر�ء �أح�شن, و�لتوبة ح�شن لكن يف �ل�شباب �أح�شن. 
يعني �ل�شاب �ألزم ما يلزمه �لتوبة, و�ملر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء, و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�شخاء, و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�شرب, و�الأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل, ورد:
�أحب ثالثاً, وحبي لثالث �أ�شد, �أحب �لطائعني, وحبي لل�شاب �لطائع �أ�شد, �أحب �ملتو��شعني, وحبي 
للغني �ملتو��شع �أ�شد, �أحب �لكرماء, وحبي للفقري �لكرمي �أ�شد, و�أبغ�ص ثالثاً, وبغ�شي لثالث �أ�شد, 
�أبغ�ص �لع�شاة, وبغ�شي لل�شيخ �لعا�شي �أ�شد, �أبغ�ص �ملتكربين, وبغ�شي للفقري �ملتكرب �أ�شد, �أبغ�ص 

�لبخالء, وبغ�شي للغني �لبخيل �أ�شد. 
فاحلياء من �الإميان, و�إذ� مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: �إن مل ت�شتِح فال خري فيك, و�إن مل 

ت�شتِح من �هلل فافعل ما �شئت وال تعباأ بكالم �لنا�ص.
لَُكِة )195( ﴿  )  جُْقو� ِباأَيجِْديُكمجْ �إِىَل �لتَّهجْ ِ َواَل تُل يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �الآيات: ﴿ َو�أَنجِْفُقو� يِف �َشِبيِل �هلَلّ

�شورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: وال تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم, لذلك �الإ�شالم 
و�شطي.



اخلمي�س 27    فيفري   2020  املوافـق  ل 03 رجب  1441ه 20

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش
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كتاب

بقلم: جنم الدين 
خلف اهلل

اجلديد،  كتابه  يف 
عن  اأيام  منذ  ال�شادر 
بعنوان  »�شار�ش-ميدي«، 
َكنُز  العربية:  »اللغة 
هذا  ينافح  فرن�شا«، 
امُلخ�رشم  ال�شيا�شي 
تدري�ش  �رشورة  عن 
املدار�ش  يف  ال�شاد 
مبراحلها  الفرن�شية، 
واالإعدادية  االبتدائية 
وقد  الثانوية.  وحّتى 
الربهنة  �شبيل  يف  ر،  ذَكّ
العربية  باأّن  دعوته،  على 
على  لغة  خام�ش  هي 
ومع  العاملي،  امل�شتوى 
لدى  تظّل،  فاإنها  ذلك، 
جمهولًة،  لغًة  اجلمهور، 
تَكتَنفها  ُميفة،  بل 
ٌف  تَخُوّ متناق�شة،  هاالت 
�شل�شلة  وتغذيها  ورغبٌَة، 
التي  االأحكام  جاِهِز  من 
مْل تخَفّ حّدتُها على مّر 
ال  اأحكاٌم  وهي  القرون. 
تفتاأُ ترّد ال�شاد اإىل �شميم 
واملجادالت  النقا�شات 
واحلزبية.  ال�شيا�شية 
معها  تَعامٌل  واحلا�شل 

اأح�شن  ويف  مغلوٌط، 
. االأحوال، غري �شوٍيّ

الذي  الكتاب  هذا  يف 
يف  اإ�شهاماً  �شاحبُه  اأراَده 
النقا�ش الدائر حالّياً حول 
ن�شيج  يف  ال�شاد  مكانَة 
و�رشباً  بل  اجلمهورية، 
من »الن�شال«، والتو�شيف 
اإىل  النغ  ى  يت�شَدّ له، 

االأفكار  كّل 
لنمطيَّة  ا
ل�شلبّية  ا
حتيق  التي 
د  ا ل�شّ با
ق  تعو و

تعليَمها 
ربوع  يف 

القارَئ  َدعا  فرن�شا. فقد 
التاريخ  يف  االإبحار  اإىل 
الرثي لهذه اللغة يف بالد 
بداأ  وكيف  »الفرجنة«، 
قرون،  منذ  تدري�شها، 
حيث تعاقبت اأجياٌل على 
اأكانت  �شواء  بها،  التعلّق 
اأو  الكني�شة  رجال  من 
الدبلوما�شيني.  اأو  التجار 
رغم  اليوم،  �شارت  وقد 
يف  املبثوثة  العراقيل 
را�شخة  اإتقانها،  �شيبل 

امل�شهد  يف  احل�شور 
بل  الفرن�شي،  الثقايف 
جزءاً من الرتاث الوطني 

لهذا البلد.
وباال�شتناد اإىل العديد من 
واجلداول  االإح�شاءات 
دافع  التاريخ،  و�شواهد 
اأعرفه  �شاحب كتاب »ما 
عن ميرتان« )2011(، عن 
العربية  اإيالء  �رشورة 

التي  املكينة  املكانة 
النظام  �شمن  ت�شتحّقها 
للجمهورية،  الرتبوي 
تتوىّل  اأن  واأهاب 
راأ�شها  وعلى  موؤ�ش�شاتُها، 
العلمانية«،  »املدر�شة 
»كنٌز«  الأنها  تدري�َشها 
على  بالفائدة  �شيعود 
مواطنيها«.  وعلى  الدولة 
اإىل  النغ  دعا  كما 
الت�شّور  مع  التام  القطع 
الذي  اد  لل�شّ التقليدي 

لغِة  �شوى  فيها  يرى  ال 
وُمهاجرين،  هجرٍة 
رمزاً  بهم  اقرتنت  طاملا 
املهّم�ش:  و�شعهم  على 
غمغمُة كادحي املغاربة، 
قدموا  َم�شارقة،  وبع�ش 
عن  بحثاً  فرن�شا  اإىل 
اأَنّ  وراأى  العي�ش.  لقمة 
هذا القطَع العاجل كفيل 
داخَل  تعليمها  باإدماج 
لن�شيج  ا
ملجتمعي  ا
يف  لثقا ا و
 ، ن�شي لفر ا
وهو ما �َشيُعُدّ 
انفتاح  عالمة 
لغوية  وتعددية 

مفيدة.
نادى،  النغ  جاك  اأَنّ  بيد 
اإىل  ُمواربة،  اأدنى  ودوَن 
العربية  تعليم  »افتكاك« 
اأ�شماهم  َمن  اأيدي  من 
اإ�شارة،  يف  »الدينيني«، 
رمّبا، اإىل اجلمعيات التي 
امل�شاجد  داخل  تن�شط 
وهذا  وامُل�شلّيات. 
هو  »بيانه«  من  اجلانب 
الرئي�شة،  ال�شعف  نقطة 

ال  عدّواً  يفتعل  الأنه 
ويختلق  له  وجوَد 
لفئات  قا�شمة  اعًة،  فَزّ
املجتمع. فلي�ش غالب 
»الدينيني«  هوؤالء 
ِمثله،  فرن�شيني  �شوى 
قناعاتهم  يعي�شون 

. مبا تيَ�رَشّ
اأن  اليوم  واالأجدر 

ُتَدّ لهم ج�شور التوا�شل، 
جمعياتُهم  تُ�َشيَطَن  اأن  ال 
منهجي،  ب�شكل  القانونية 
تقوم  الأنها  ع  وت�شَجّ بل 
يف  فقط  ال  جّبار  بدور 
يف  واإمنا  اد  ال�شّ تدري�ش 
ذاتها.  اجلمهورية  حماية 

وال�شاذ نادٌر. كما اأَنّ تعليَم 
ممزوجًة  لغًة،  العربية 
لي�ش  ديني،  مب�شمون 
َمطلٌب  هو  بل  َجرمية، 
�شعبي ملئات اآالف اأطفال 

الدولة  وعلى  اجلمهورّية. 
الفرن�شيَّة، ممثلًة يف وزارة 
تعَمَل  اأن  والتعليم  الرتبية 
تلك  برامج  تطعيم  على 
وتطويرها  اجلمعيات 
حتى ال تنغلق على نف�شها 
اأكرث، وال تذوي جمهوداتها 

يف مناهج بالية وم�شامني 
رجعّية.

يكون  كاد  البيان  هذا 
لوال  اإيجابيًة  لفتًة 
اإىل  التاأ�شري  خطاب 

يف  واال�شتماتة  االإ�شالم 
هذه  عن  ال�شاد  ف�شل 
وباء،  هي  كاأمّنا  الديانة، 
منهجٌيّ  حتقري  ولوال 
عمل  من  وا�شتنقا�ٌش 
وامل�شاجد،  اجلمعيات 
وهي التي ت�شطلع بالدور 

التعليم،  هذا  من  االأكرب 
واإن ُجِحَد. مل ينكر اأحٌد اأّن 
بع�َش العرب غري م�شلمني 
لي�شوا  امل�شلمني  جَلّ  واأَنّ 
من العرب. ولكن ال ميكن 
كهذه،  ملعادلة 
بديهة  وهي 
البداهات  من 
اأن  ال�شائرة، 
يف  احلَقّ  تعطي 
اأطراٍف  ُمعاداة 
اختارت دمج اللغة 
العربية يف اإطارها 
احل�شاري والثقايف-
الديني، الذي عنه انبثقت 
بل  ال�شابع،  القرن  منذ 
اأ�شباب  لها  �شمن  والذي 
واإال  واالأمان،  بقائها 
مثل  انقر�شت  لكانت 
واللهجات،  اللغات  بائد 

كاالآ�شورية والّنبطية...

يغت، هذه املرة، بقلم �صخ�صية  ُمرافعٌة جديدٌة، هذا الكتاُب، ِل�صاِلح ال�صاد �صِ
�صيا�صية وثقافية معروفة، جاك النغ )1939( الذي �صغل عّدَة حقائب وزارّية يف 
حكومات باري�س اال�صرتاكّية ال�صابقة، وَي�صغل االآن من�صَب مدير »معهد العامل 

العربي«، اأحد اأْعَرق ُموؤ�ص�صات الثقافة العربية بفرن�صا.

جاك النغ يوؤكد يف كتابه اجلديد

اللغة العربية كنز فرن�شا ال�شائع

ينافح هذا ال�صيا�صي املُخ�صرم عن 
�صرورة تدري�س ال�صاد يف املدار�س 

الفرن�صية، مبراحلها االبتدائية 
واالإعدادية وحّتى الثانوية

مل ينكر اأحٌد اأّن بع�َس العرب غري م�صلمني 
واأَنّ جَلّ امل�صلمني لي�صوا من العرب. ولكن ال 

ميكن ملعادلة كهذه، وهي بديهة من البداهات 
ال�صائرة، اأن تعطي احلَقّ يف ُمعاداة اأطراٍف 

اختارت دمج اللغة العربية
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التا�سعة  اأ�سبوعني من الذكرى  بعد 
امل�رصي  بالرئي�س  للإطاحة 
مبارك،  ح�سني  حممد  الأ�سبق 
ظهر  جمدًدا  املوت  به  اأطاح 
الثلثاء، ليعتزل هذه املرة احلياة، 
بني  اجلدل  من  حالة  وراءه  خملًفا 

موؤيديه ومعار�سه.
فالرئي�س الأ�سبق الذي حكم م�رص 
ظل  ق�ساها،  عاما  ثلثني  طوال 
املا�سية  الت�سعة  ال�سنوات  خلل 
القائد  ب�سفته  للم�رصيني  ذكرى 
اأكتوبر  ن�رص  يف  الأبرز  الع�سكري 
وكان   ،1973 عام  اإ�رصائيل  �سد 
له  ي�سبق  مل  ورف�س  تاأييد  حمط 
الفريق  فارق   .2011 منذ  مثيل 
�سحية  معاناة  بعد  احلياة  مبارك، 
توىل  عاما،   92 يناهز  عمر  عن 
ثلثة  طوال  البلد  رئا�سة  خللها 
عقود، خلفا للرئي�س ال�سابق حممد 
به  اأطاحت  حتى  ال�سادات،  اأنور 
يف  مبارك  ا�سم  برز   .2011 ثورة 
قائد  ب�سفته   ،1973 اأكتوبر  حرب 
يعرف  ما  �ساحبة  اجلوية  للقوات 
التي  الأوىل«،  اجلوية  بـ«ال�رصبة 

للقوات  النقاط احليوية  ا�ستهدفت 
�سيناء،  يف  املحتلة  الإ�رصائيلية 
املانع  عبور  عملية  �سهل  ما 
النت�سار  وحتقيق  »امل�ستحيل« 

الأبرز عربيا �سد تل اأبيب.
وكان م�سهد مبارك وهو ي�رصح اأمام 
العدو خ�سائر،  التلفاز خطة تكبيد 
امل�رصيني  ذاكرة  يف  دائما  يقدمه 
كبطل قومي، اأتيح له حياة ع�سكرية 
مل  اأنه  غري  عادة،  بالتكرمي  حافلة 
يكن يعرف اآنذاك ما يعده له القدر 
بعد نحو عامني، اإذ اختاره ال�سادات 
نائبا له يف 1974. وهنا بداأت رحلة 
واإن و�سعته  النهاية غري املتوقعة، 
اإذ  املنا�سب،  اأعلى  يف  الظروف 
فجاأة  احلكم  كر�سى  على  جل�س 
اغتيال  عقب   1981 اأكتوبر   14 يف 

ال�سادات.
العلم  رفع  مع  �سعبيته  وزادت 
�سيناء  جزيرة  �سبه  على  امل�رصي 
ا�ستكمل  اأن  بعد   ،1982 اأفريل  يف 
بداأها  التي  ال�سلم  مفاو�سات 
ا�سرتجع  ثم  اإ�رصائيل  مع  ال�سادات 
امل�رصية،  الأرا�سي  من  تبقى  ما 

التحكيم  عرب  طابا،  منطقة  وهي 
الدويل عام 1989.

وعمل على اإعادة العلقات العربية 
امل�رصية بعد كانت تفرقت ب�سبب 
العربية  الدول  خلفات بني معظم 
اتفاقية  توقيعه  اإثر  ال�سادات  وبني 
مقر  واأعاد  اإ�رصائيل،  مع  ال�سلم 
القاهرة  اإىل  العربية  الدول  جامعة 
نقله  من  عاًما   11 بعد   1990 عام 

اإىل تون�س.
اخلليجي  وجوده  مبارك  وعّمق 
والدويل مع دفع م�رص عام 1990-

1991 بقوة ع�سكرية )ت�سم 40 األف 
قادته  الذي  التحالف  يف  جندي( 
الكويت  لتحرير  املتحدة  الوليات 

من الحتلل العراقي.
برز  الأب،  مبارك  �سن  كرب  ومع 
دولة،  كرجل  جمال،  جنله  دور 
ويقرتب  ال�سيا�سة  م�سهد  يت�سدر 
الثالثة  الألفية  ال�سلطة مع بدء  من 
مع  احلكم  دوائر  يف  قلق  و�سط 
م�سطلح  ال�سحافة  طرح  بدء 
»التوريث«، يف ظل انتقادات طالت 
النتخابات والأو�ساع القت�سادية، 

وهو ما برز مع وقفات احتجاجات 
غري معتادة.

ويف 2008، كان م�سهد ده�س �سورة 
اإ�رصاب  خلل  بالأقدام  مبارك 
 ،2008 عام  الكربى  املحلة  عمال 
مبارك  �سقوط  حلظة  مبثابة 
بعد  اإل  يكتمل  مل  الذي  املوؤجل، 
من  مت�ساعد  غ�سب  مع  عامني، 
متهد  كانت  د�ستورية  تعديلت 
لو�سول جنله جمال، وفق ما نقلته 
اآنذاك  والإعلم  ال�سيا�سة  دوائر 
ومل يلبث اأن خرج ال�سعب التون�سي 
اأواخر  م�سبوقة  غري  انتقا�سة  يف 
ب�سكل  النموذج  تكرر  حتى   ،2010
غري متوقع، يف م�رص باحتجاجات 
يوم 25 جانفي 2011، التي ما لبثت 
اأن تدحرجت كرتها ال�ساخنة دون اأن 
ت�ستطيع خطابات مبارك وموؤيدوه 
�سعار  وبات  تربيدها  اأو  اإيقافها 
مبارك«،  ح�سني  ي�سقط  »ي�سقط 
يف  ا�ست�سلم  حتى  ترتفع  اأيقونة 
طواعيًة،  للرحيل   2011 فرباير   11
»موقفا  البع�س  يعتربه  م�سهد  يف 
وطنيا حلماية البلد من الفو�سى«، 

ا�ستجابًة لغ�سب امل�رصيني.
كر�سى  من  مبارك  انتقل  وهناك 
املطارد  كر�سي  اإىل  احلكم 
ال�سعبية،  والهتافات  بالتهامات 
ومل ي�سفع له �سنه يف منع نقله اإىل 
تظاهرات  �سغط  حتت  ال�سجن 
مبارك  لينك�رص  واحتجاجات، 
متوقعة  غري  بطريقة  واأ�رصته 
ويخرج مبارك اأمام املليني خلف 
تهم  على  يحاكم  حديدي  قف�س 
بقتل متظاهرين، قبل اأن يتم تربئته 
من تلك التهم وغريها، ويخرج اإىل 
بيته بعد �سنوات من حب�سه، ليجد 
ب�سورة غري  اأيامه  على  من يرتحم 

م�سبوقة. غري اأن املعاناة ال�سحية 
مع كرب �سنه مل ترحمه، واإن رحمته 
اإخلء  وقرارات  الرباءة  اأحكام 
اأكرث  امل�ست�سفي  اإىل  فعاد  ال�سبيل، 
اأ�سدر املوت حكما  من مرة حتى 
يوارى  باأن  به  معقب  ل  نهائيا 

مبارك الرتاب.
ذاكرة  يف  �سيبقي  ا�سمه  لكن 
لقواته  ع�سكريا،  قائدا  امل�رصيني 
النت�سار  الكبري يف حتقيق  الف�سل 
عام  اإ�رصائيل  على  مل�رص  الوحيد 
له  يكيل  �سابقا  ورئي�سا   ،1973
يرتحمون  واآخرون  التهم  البع�س 

عليه.
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جرنال اإ�شرائيلي يك�شف..

ق.د

واأ�ساف عامو�س يادلني، الرئي�س 
الأمن  اأبحاث  ملعهد  احلايل 
يف  اأبيب،  تل  بجامعة  القومي 
حوار مطول مع �سحيفة معاريف، 
مرور  مع  يت�ساءل  »الأمل  اأن 
ت�سوية  حتقيق  باإمكانية  الوقت 
الهدوء  �رصاء  اأو  حما�س،  مع 
وت�ساريح  القطرية،  بالدولرات 
ال�سيد،  م�ساحة  وتو�سيع  العمل، 
ميكن اأن يحقق ذلك هدوءا ق�سري 
البعيد  املدى  على  لكن  املدى، 

�سيكون هذا التفكري خاطئا«.
الأ�سبق  الرئي�س  يادلني،  واأ�سار 
الع�سكرية  ال�ستخبارات  جلهاز 
اأن  اإىل  الإ�رصائيلية-اأمان، 
تخفيف  من  تريد  »حما�س 
احلركة  حرية  اإتاحة  غزة  ح�سار 
الو�سول  على  والقدرة  اأمامها، 
لل�سفة الغربية، وال�سيطرة عليها، 
واحل�سول على ال�سلح من اإيران، 
وبناء قوة ع�سكرية فتاكة، واإبرام 
�سفقة تبادل اأ�رصى يطلق خللها 

�رصاح العديد من الأ�رصى«.
من  يعد  الذي  يادلني،  واأو�سح 
وال�ستخبارية  الع�سكرية  العقول 
كبار  واأحد  اإ�رصائيل،  يف  الكبرية 
جرنالت �سلح اجلو الإ�رصائيلي، 

اإليها  ت�سعى  التي  »التهدئة  اأن 
عما  متاما  خمتلفة  اإ�رصائيل 
تريدها حما�س، اأنا �سد الت�سوية 
حتاول  التي  حما�س  ب�رصوط 
فاإن  وبالتايل  علينا،  فر�سها 
اجلانبني  �رصوط  بني  الفجوات 
بعيدة،  تبدو  الت�سوية  لتحقيق 
وع�سية على ج�رص الهوة بينهما«.

وك�سف النقاب اأن »اإيهود اأوملرت، 
اأراد  الأ�سبق،  احلكومة  رئي�س 
امل�سبوب  الر�سا�س  حرب  يف 
الإطاحة بحما�س يف غزة،   2008
باراك  اإيهود  لكن  واإ�سقاطها، 
وزير احلرب وت�سيفي ليفني وزيرة 
اخلارجية حال دون ذلك، مع اأين 
 2008 �سيف  يف  حما�س  اأن  اأذكر 
اجتازت كل اخلطوط احلمراء يف 
اإطلق ال�سواريخ، لكن باراك منع 
اجلي�س من تنفيذ خططه لأ�سبابه 

اخلا�سة«.
واأ�سار اإىل اأنني »كنت على قناعة 
ال�سفر  �ساعة  �سيحدد  من  باأن 
للحرب هي حما�س، حني اأطلقت 
التي مل  عددا كبريا من القذائف 
يحتملها،  �سخ�سيا  باراك  جتعل 
بني  عديدة  خيارات  لدينا  واليوم 
عملية  اأو  غزة،  قطاع  احتلل 
بها  حتلم  مل  قوية  ع�سكرية 
توجيه �رصبة  ت�سفر عن  حما�س، 

قا�سية جلناحها الع�سكري، بحيث 
تكون عملية مفاجئة«.

الع�سكرية  »العملية  اأن  واأكد 
القادمة يف غزة �سيكون لها اأثمان 
اأتفهم  وهنا  اإ�رصائيل،  تدفعها 
ل�سيما  قبلها،  من  الرتدد  �سبب 
وحاجة  النتخابات،  ب�سبب 
لتح�سيل  اجلديدة  احلكومة 
خلو�س  و�سعبية  �سيا�سية  �رصعية 

ل  النهاية  يف  لكن  العملية،  هذه 
من  هناك  اأن  رغم  منها،  منا�س 
حتت  اأخرى«  »غزة  بوجود  يقول 
الأنفاق  �سبكة  ب�سبب  الأر�س 
يجعلها  ما  التي حفرتها احلركة، 

حم�سنة من ال�رصبات اجلوية«.
واأ�ساف اأن »هذا الواقع امليداين 
القدرات  عن  ال�سوؤال  يطرح 
التي  العملياتية  الع�سكرية 

الت�سحية  دون  اإ�رصائيل  حتوزها 
فكرة  اأقبل  ل  اأين  مع  بجنودها، 
كان  ما  على  �سيعود  الو�سع  اأن 
ول  القادمة،  العملية  عقب  عليه 
اأظن اأن حما�س حم�سنة كليا من 
جي�سنا  الإ�رصائيلي،  ال�ستهداف 
اأذرعه طويلة، ويجب علينا القيام 

مبا هو مطلوب منا«.
املهمة  اأن  ح�سل  »ما  اأن  واأكد 

حما�س  اأمام  الإ�رصائيلية 
القيام  ميكن  كان  وما  ت�ساعفت، 
امل�سبوب  الر�سا�س  عقب  به 
عما  واأخطر  اأكرب  بات   ،2008 يف 
ال�سامد  اجلرف  بعد  به  �سنقوم 
الو�سع  اأ�سبح  واليوم   ،2014
ميكن  اأننا  �سحيح  كليا،  خمتلفا 
الرمال،  يف  روؤو�سنا  ندفن  اأن 
لنقطة  �سن�سل  النهاية  يف  لكننا 

املواجهة«.
الإ�رصائيلية  »احلكومة  اأن  وتوقع 
القادمة بعد النتخابات �ستطلب 
كوخايف  اأفيف  اجلي�س  قائد  من 
اأن يح�رص خططه الع�سكرية على 
بل  خططا  تكون  لن  الطاولة، 
�سيكون  اإ�رصائيل،  تدفعها  اأثمان 
اأثمان نخ�رصها، لكن  لنا بالتاأكيد 
من  بد  ل  هدف  اأمامه  اجلي�س 
ملرحلة  الو�سول  وهو  حتقيقه، 
ل�سنوات طويلة  الردع  جديدة من 

قادمة«.
العملية  »هدف  اإن  بالقول  وختم 
لظاهرة  الت�سدي  هو  القادمة 
حلما�س،  الع�سكرية  القوة  تنامي 
ومن �سيقود احلرب القادمة دون 
الأخذ بعني العتبار هذه امل�ساألة 
دون  اأوقاتنا  يهدر  كمن  �سيكون 
اإىل  املعركة  نتائج  ويحول  داع، 

�سدى«!

العملية القادمة �سد حما�س �ستكلفنا 
اأثمانا كبرية

قال جرنال اإ�شرائيلي اإن »الت�شعيد االأخري يف قطاع غزة اأكد اأنه ال منا�س من عملية ع�شكرية وا�شعة تكون �شعبة من النوع الذي مل حتلم به 
حما�س، لكنها تتطلب ا�شتخبارات قوية، والقيام ببع�س العمليات الربية املفاجئة، ويف الوقت الذي لي�س بال�شرورة اأن ت�شمل العملية اإعادة 

احتالل القطاع، لكنها تتطلب الو�شول ملفا�شل القوة احلقيقية حلما�س«.

م�شر

ح�سني مبارك.. »حكم نهائي« باعتزال احلياة بعد ال�سيا�سة 



اخلمي�س 27    فيفري   2020  املوافـق  ل 03 رجب  1441ه دويل23
تباطوؤ حمتمل:

 مركز امل�ستقبل 
للأبحاث والدرا�سات 

املتقدمة

اأ�سرار عاملية:
فريو�س  ظهور  �أ�صاب 
»كورونا« يف �ل�صني و�أنحاء 
منذ  �لعامل،  حول  خمتلفة 
�ملا�صي،  يناير  نهاية 
بحالة  �لعاملي  �القت�صاد 
�لو��صع،  �الرتباك  من 
حيث �أثر ب�صكل الفت على 
وعمليات  �لت�صنيع  �أن�صطة 
و�جلوي،  �لبحري  �لنقل 
�ل�صياحة  خدمات  بجانب 
�لعامل،  دول  من  كثري  يف 
�أثار  �لذي  �الأمر  وهو 
خماوف من حدوث تباطوؤ 
�لعاملي  �القت�صاد  �أد�ء  يف 
�الأول  �لربع  يف  و�الآ�صيوي 
�أقل  على   2020 عام  من 

تقدير.
 ويف هذ� �الإطار، ��صطرت 
كثري من �ل�رشكات �لعاملية 
�الإنتاج  لوقف  �لكربى 
بال�صني  م�صانعها  من 
�نت�صار  نتيجة  وخارجها 
يف  ت�صبب  �لذي  �لفريو�س 
�إمد�د�ت  �صال�صل  �نقطاع 
�لقادمة  �الإنتاج  لو�زم 
�ل�صينية.  �مل�صانع  من 
�لنقل  قطاع  جانب  وعلى 
تعليق  مت  فقد  �لعاملي، 
�لبحري  �لنقل  خدمات 
�ل�صني  و�إىل  من  و�جلوي 
�لدول  من  عدد  وكذلك 

�الآ�صيوية �الأخرى.  
وعلى هذ� �لنحو، فقد �ألغت 

�لطري�ن  كثري من �رشكات 
�جلوية  �لرحالت  �لعاملية 
�إىل  ومعظمها  �خلارجية 
�الآ�صيوية  و�لدول  �ل�صني 
 238.9 �إىل  و�صل  وبعدد 
يف  جوية  رحلة  �ألف 
�إىل  يناير   23 من  �لفرتة 
ح�صبما   ،2020 فرب�ير   18
��صت�صار�ت  �رشكة  ذكرت 
 .)Cirium( �لطري�ن 
�صوف  �الأرجح،  وعلى 
�الأن�صطة  تعطل  يوؤدي 
و�خلدمية  �ل�صناعية 
يف  تباطوؤ  �إىل  بال�صني 
يرت�وح  قد  مبا  �قت�صادها 
مئوية  نقطة  ن�صف  بني 
كاملة  مئوية  نقطة  �إىل 
�لعديد  تقدير�ت  بح�صب 

من �ملوؤ�ص�صات �لدولية. 
�لنقد  ل�صندوق  وطبقاً 
فريو�س  فاإن  �لدويل، 
على  �صيقل�س،  »كورونا« 
�الأرجح، �لنمو �القت�صادي 
�لعام  هذ�  �ل�صني  يف 
مئوية  نقطة   0.4 بنحو 
بينما   ،%5.6 �إىل  و�صوالً 
منو  ي�صل  �أن  �ملتوقع  من 
�إىل  �لعاملي  �القت�صاد 
�جلاري  �لعام  يف   %3.2
نقطة   0.1 وبانخفا�س 
�أد�ء  و�صيتوقف  مئوية. 
�لكربى  �القت�صاد�ت 
�لعاملي  و�القت�صاد 
على  �لعام  هذ�  يف 
�القت�صادية  �ال�صتجابات 
من  �ملتخذة  و�ملالية 
الحتو�ء  �حلكومات  جانب 
�لفريو�س و�لتقليل من حدة 

�الأن�صطة  على  تد�عياته 
�القت�صادية.

تراجع الطلب:

�لنفط  �أ�صعار  تعر�صت 
عام  يف  قوية  ل�صغوط 
وفرة  نتيجة   2019
من  �لعاملي  �ملعرو�س 
�لتجارية  و�حلروب  �خلام 
�ملتحدة  �لواليات  بني 
و�الحتاد  �ل�صني  من  وكل 
عن  تزد  ومل  �الأوروبي، 
�إىل   50 بني  يرت�وح  نطاق 
للربميل  دوالر  دوالر   60
يف  قليلة  فرت�ت  با�صتثناء 
�لعام �ملا�صي ك�رشت فيها 
حاجز �لــ70 دوالر للربميل 
�لتوتر�ت  ت�صاعد  نتيجة 
منطقة  يف  �جليو�صيا�صية 

�ل�رشق �الأو�صط.
تو�جه  �أن  �ملحتمل   ومن 
�صغوطاً  �لنفط  �أ�صو�ق 
�ملقبلة  �لفرتة  يف  �أقوى 
�نت�صار  مع  بالتو�زي 
حيث  »كورونا«،  فريو�س 
�لطلب  �نخفا�س  يرجح 
نتيجة  �لعاملي على �خلام 
تباطوؤ �لن�صاط �القت�صادي 
وكاأثر  و�الآ�صيوي.  �لعاملي 
�لفريو�س،  لظهور  �أويل 
م�صايف  قل�صت  فقد 
�لنفط �حلكومية �ل�صينية، 
»موؤ�ص�صة  مقدمتها  ويف 
�لبرتول �لوطنية �ل�صينية«، 
طاقة  و«برتوت�صاينا«، 
بنحو  �خلام  �لنفط  تكرير 
يومياً  برميل  مليون   1.5

من  �لثاين  �الأ�صبوع  حتى 
ما  وهو  �جلاري،  فرب�ير 
�ل�صينية  �ل�رشكات  ��صطر 
�صحنات  جدولة  الإعادة 
بع�س  من  �خلام  ��صتري�د 
فيها  مبا  �لعامل  دول 
�ل�رشق  يف  �لنفط  منتجي 

�الأو�صط.   
ذلك، خّف�صت  �صوء   وعلى 
�ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد 
لنمو  توقعاتها  �لدولية 
على  �لعاملي  �لطلب 
لوكالة  وطبقاً  �لنفط. 
فمن  �لدولية،  �لطاقة 
ينخف�س منو  �أن  �ملحتمل 
�لطلب �لعاملي على �خلام 
بو�قع  �حلايل  �لعام  خالل 
365 �ألف برميل يومياً و�إىل 
يومياً،  برميل  �ألف   825
منذ  م�صتوى  �أدنى  وهو 
مع  ومقارنة   ،2011 عام 
بــ1.190  �صابقة  توقعات 
يومياً.  برميل  مليون 
وبدورها، خّف�صت منظمة 
للبرتول  �مل�صدرة  �لدول 
»�أوبك« �لطلب على نفطها 
 200 بنحو   2020 عام  يف 
مقارنة  يومياً  برميل  �ألف 
�إىل  �ل�صابقة  بالتوقعات 
29.3 مليون برميل يومياً.  
فقد  �آخر،  جانب  وعلى 
فريو�س  �نت�صار  ت�صبب 
عدد  �إعالن  يف  »كورونا« 
�ل�صينية،  �ل�رشكات  من 
»�ملوؤ�ص�صة  و�أبرزها 
للنفط  �ل�صينية  �لوطنية 

�لظروف  �لبحري«، 
��صتالم  يف  �لقاهرة 
�مل�صال  �لغاز  �صحنات 
يعني  مبا  �مل�صتوردة، 
عدم قدرتها على ��صتقبال 
�مل�صال  �لغاز  و�رد�ت 
نتيجة ظروف خارجة عن 

�إر�دتها.
�لظروف  �أدت  وقد 
تعطل  �إىل  �ل�صابقة 
�مل�صال  �لغاز  تدفقات 
من �الأ�صو�ق �لعاملية، مثل 
منتجي  وبع�س  �أ�صرت�ليا 
لل�صوق  �الأو�صط  �ل�رشق 
كله،  �لعام  ويف  �ل�صينية. 
ينخف�س  �أن  �ملرجح  فمن 
�لغاز  �ل�صيني على  �لطلب 
بني  يرت�وح  مبا  �مل�صال 
و6.3  طن  مليون   2.6
مليون طن، وذلك يف وقت 
باالأ�صل  �ل�صوق  فيه  تعاين 
�ملعرو�س  يف  فائ�س  من 
�مل�صاريع  تد�صني  نتيجة 
وبطاقة  لالإنتاح  �جلديدة 
متوقعة بــ27 مليون طن يف 

�لعام �جلاري.  

اآثار جانبية: 

�أ�صعار  تنخف�س  �أن  يرجح 
�لعام  يف  و�لغاز  �لنفط 
باالأو�صاع  تاأثر�ً  �جلاري 
�لعاملية  �القت�صادية 
�نت�صار  مع  �ملرتبكة 
موؤخر�ً.  »كورونا«  فريو�س 
�لتمويل  ملعهد  وطبقاً 

�ملتوقع  فمن  �لدويل، 
�لنفط  �أ�صعار  تفقد  �أن 
�خلام ما ال يقل عن ثالث 
�نت�صار  نتيحة  دوالر�ت 
 57 �إىل  ولي�صل  »كورونا« 
ومقارنة  للربميل،  دوالر 
بتوقعات �صابقة بـ60 دوالر 

للربميل قبل ظهوره.
فقد  ذ�ته،  �لوقت  ويف 
تخ�صع �أ�صعار �لغاز �مل�صال 
�الأخرى  هى  ل�صغوط 
دون  ما  �إىل  ولتنخف�س 
وحدة  للمليون  دوالر   2.5
نتيجة  بريطانية  حر�رية 
تباطوؤ �لطلب �ل�صيني على 
بتوقعات  ومقارنة  �خلام 
 3.3 م�صتوى  عند  �صابقة 
وحدة  للمليون  دوالر 

حر�رية.
�ملرجح  فمن  عليه،  وبناًء 
�لنفط  منتجو�  يفقد  �أن 
�ل�رشق  يف  �مل�صال  و�لغاز 
كبرية  عائد�ت  �الأو�صط 
نتيجة  �صو�ء  �لت�صدير  من 
تر�جع م�صتويات �الأ�صعار �أو 
ب�صبب �نخفا�س �ل�صحنات 
�إىل �الأ�صو�ق �لعاملية ومبا 

فيها �ل�صينية.  
و�صوف يوؤدي ذلك �أي�صاً �إىل 
�ختالل �ملالية �لعامة لدى 
�مل�صدرة  �لدول  من  عدد 
وقد  باملنطقة،  للطاقة 
�ملايل  �لعجز  فجوة  تت�صع 
وال�صيما  بع�صها،  لدى 
منها  �النك�صاف  �صديدة 
�أو  �ل�صينية  �الأ�صو�ق  على 

�لنفط  على  تعتمد  �لتي 
معظم  توفري  يف  و�لغاز 

�إير�د�تها �حلكومية.
للدول  بالن�صبة  �أما 
فاإن  للطاقة،  للم�صتوردة 
هبوط �أ�صعار �لطاقة �صوف 
للح�صول  لها  فر�صاً  يتيح 
و�لغاز  �خلام  �لنفط  على 
باأ�صعار �أقل تكلفة، وهو ما 
�لعامة  ميز�نياتها  �صيفيد 
ال  ذلك  لكن  عام،  ب�صكل 
ينفي �أن �أن�صطة �قت�صادية 
�ل�صياحة  مثل  بها،  �أخرى 
�لتجارة  وقطاع  و�ل�صناعة 
�صوف  وغريها،  �خلارجية 

تتاأثر بانت�صار �لفريو�س.
�الأثر  �أن  ذلك  ويعني 
�صيكون،  لـ«كورونا«  �لكلي 
على  �صلبياً  �لغالب،  يف 
�قت�صاد�ت �ملنطقة، حيث 
من  ي�صعف  �أن  �صاأنه  من 
�القت�صادي  �لنمو  �آفاق 
ويقِوّ�س،  ككل،  باملنطقة 
من  موؤقت،  نحو  على 
��صتقر�ر مر�كزها �ملالية، 
علماً باأن �لبنك �لدويل كان 
قد توقع، يف يناير �ملا�صي، 
�ل�رشق  �قت�صاد�ت  منو 
يف   %2.4 بنحو  �الأو�صط 
ما  �أن  �إال  �جلاري.  �لعام 
�مل�صدرة  �لدول  متتلكه 
مالية  �أ�صول  من  للنفط 
�أكرث  يجعلها  قد  وفرية 
تبعات  حتمل  على  قدرة 
�أ�صو�ق  على  �لفريو�س 

�لطاقة �لعاملية.  

كيف يوؤثر فريو�س »كورونا« على اأ�سواق 
الطاقة بال�سرق الأو�سط؟

يفر�س انت�سار فريو�س »كورونا« بال�سني وبع�س دول العامل، بل�سك، تداعيات على ا�ستقرار اأ�سواق الطاقة العاملية، حيث من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تراجع 
الطلب العاملي على النفط والغاز الطبيعي وامل�سال، وذلك بالتوازي مع تعطل كثري من اأن�سطة الت�سنيع واخلدمات املختلفة، وهو ما �سي�سر، على نحو ما، 

باقت�سادات منطقة ال�سرق الأو�سط، حيث قد يوؤثر على عائدات �سادرات منتجي النفط اخلام والغاز امل�سال باملنطقة، وكذلك على توازن املالية العامة بها، 
على نحو �سوف ُي�سعف، بنهاية املطاف، من اآفاق النمو القت�سادي للمنطقة يف عام 2020.



م.�س/الأنا�ضول

جاء ذلك يف ت�رصيحات لـ«�ساندرز«، 
االثنني  املر�سحني  اأحد  وهو 
احلزب  بهما  يدفع  اللذين  اليهود 
الرئا�سي،  ال�سباق  اإىل  الدميقراطي 
من   7 مع  تلفزيونية  مناظرة  خالل 
وقال  لالنتخابات،  احلزب  مر�سحي 
يف  النظر  �سيعيد  »اإنه  �ساندرز، 
)الرئي�س  الإدارة  التاريخي  القرار 
اإىل  ال�سفارة  بنقل  ترامب  دونالد( 
�سحيفة  نقلت  ما  ح�سب  القد�س«، 

»وا�سنطن اإكزاميرن« االأربعاء.
من  موقفه  حول  �سوؤال  على  وردا 
قرار نقل ال�سفارة، خالل املناظرة، 
اأمر  »هذا  �ساندرز:  اأ�ساف 
النظر  �ساأعيد  باالعتبار،  �سناأخذه 
بنقل  التاريخي  ترامب  قرار  يف 
ال�سفارة«ورغم اإعالنه دعمه ل�سيادة 
خالل  �ساندرز  �سدد  اإ�رصائيل، 
املناظرة على �رصورة زيادة الرتكيز 
على الفل�سطينيني.وتابع: »اأعتقد اأن 

�سيا�ستنا  عليه  تكون  اأن  ينبغي  ما 
هو  االأو�سط  ال�رصق  يف  اخلارجية 
واأمنها  اإ�رصائيل  ا�ستقالل  حماية 
ب�سكل مطلق. لكن ال ميكننا جتاهل 
معاناة ال�سعب الفل�سطيني«. وت�سدر 
االنتخابات  يف  املناف�س  �سانرز 
الدميقراطى  للحزب  التمهيدية 
تف�سيالت  الرئا�سي،  لل�سباق 
انتخابات  فى  للم�ساركني  الراأى 

نيفادا،  بوالية  الدميقراطيني، 
احلزب  مناف�سات  فى  والية  ثالث 
واملناف�سة  ونيوهام�سي  اآيوا  بعد 
الدميقراطية حول ال�سخ�سية االأكرث 
ترامب  دونالد  ملواجهة  ترجيحا 
من  تزيد  املقبلة،  االنتخابات  يف 
يهودي  يح�سد  اأن  اللحظة  تاريخية 
للمناف�سة  احلزب  لقب  اأمريكي  ـ 
ودفع احلزب  الرئا�سي  املقعد  على 

�ساندرز،  بريين  ال�سعبوي  بالي�ساري 
بلومبريغ،  مايكل  وامللياردير 
االأقلية  من  ينحدران  وكالهما 

اليهودية ـ االأمريكية.

�ضدمة يف الكيان ال�ضهيوين

املوؤمتر  �سيقاطع  اأنه  �ساندرز  اأعلن 
العامة  ال�سوؤون  للجنة  ال�سنوي 
االأمريكية االإ�رصائيلية )اأيباك(، اأبرز 
جماعة �سغط �سهيونية يف الواليات 
اخلارجية  وزير  و�سف  املتحدة 
كات�س،  ي�رصائيل  االإ�رصائيلي، 
ت�رصيحات ال�سيناتور بريين �ساندرز، 
تر�سيح  لنيل  ال�سباق  يتقدم  الذي 
النتخابات  الدميقراطي  احلزب 

الرئا�سة االأمريكية، باأنها »ُمرّوعة«.
اجلي�س  الإذاعة  كات�س  وقال 
»ت�رصيحات  االأربعاء  االإ�رصائيلي، 
تاريخ  له  اإن   )..( ُمرّوعة  �ساندرز، 
اإ�رصائيل،  مهاجمة  يف  طويل 
لهويتها  قدا�سة  االأكرث  واالأ�سياء 

واأمنها القومي«.
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الوادي 

ال�صالون الوطني 
للموؤ�ص�صات الإقت�صادية

الوطني  ال�سالون  ي�سارك زهاء 80 عار�سا يف 
افتتحت  الذي  االقت�سادية  للموؤ�س�سات  االأول 
ال�سهيد  بجامعة  االأربعاء  اأم�س  فعالياته 
يف  امل�ساركون  وميثل   . بالوادي  خل�رص  حمة 
االإقت�سادية  املوؤ�س�سات  عديد  احلدث  هذا 
مت  التي   ) وعمومية  )خا�سة  واالإنتاجية 
مرافقة  يف  الفعال  لدورها  نظرا  اإنتقاوؤها 
الطلبة اجلامعيني يف ترب�ساتهم امليدانية اأثناء 
وما�سرت(  لي�سان�س   ( التخرج  مذكرات  اإعداد 
 ، علمية  ودرا�سات  الأبحاث  اإعدادهم  واأي�سا 

كما اأو�سحت املكلفة باالإت�سال بال�سالون.

تون�س

الق�صاء على اإرهابيني 
اثنني يف مدينة الق�صرين

االأربعاء،  اأم�س  التون�سية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
نفذتها  عملية  يف  اإرهابيني«  »عن�رصين  مقتل 
املرتفعات  يف   ، واجلي�س،  االأمن  من  قوات 
اجلبلية بوالية الق�رصين )غرب(  وقالت الوزارة، 
يف بيان، اإن »ح�سيلة العملية االأمنية التي متت 
على  الق�ساء  كانت  الق�رصين،  مرتفعات  يف 
اأعلنت  الثالثاء،  وم�ساء  اإرهابيني«.  عن�رصين 
وزارة الداخلية، يف بيان، الق�ساء على عن�رص 
اإثر عملية  الق�رصين،  اإرهابي يف �سفوح جبال 
الوطني  احلر�س  من  م�سرتكة  وحدات  نفذتها 
)جهاز اأمني يتبع الداخلية(، واجلي�س. وذكرت 
الداخلية، اأن »العملية ال تزال متوا�سلة«، قبل 
اأن ي�سدر بيان وزارة الدفاع باالإعالن عن مقتل 

عن�رصين اإرهابيني يف العملية.
م.�س/وكالة الأنا�ضول

م�صكلة برجمية يف هواتف 
اآيفون!

تومي  ال�سهري،  واملربمج  التقني  اخلبري  اأعلن 
قد  برجمية  م�سكلة  اكت�ساف  عن  مي�سك، 
ت�ستخدم يف التج�س�س على بيانات م�ستخدمي 

هواتف اآيفون.
واأ�سار املربمج اإىل تطبيق الكامريا املثبت يف 
التطبيق، حيث  واآلية عمل هذا  اآيفون  هواتف 
امل�ستخدم  يريد  وحني  التطبيق،  اأن  اأو�سح 
امل�ستخدم  من  يطلب  مرة،  الأول  ا�ستعماله 
بيانات املوقع اجلغرايف  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
مينح  ما  وغالبا  ال�سور،  التقاط  حني  للهاتف 
لتلك  بالو�سول  االإذن  التطبيق  امل�ستخدمني 
اأوتوماتيكيا  التطبيق  يقوم  وبعدها  البيانات، 

بتخزين تلك البيانات.
للخبري  بالن�سبة  العملية  هذه  يف  واخلطري 
امل�ستخدم  يقوم  اأن  ومبجرد  اأنه  هو  مي�سك 
بعملية ن�سخ الأي �سورة ملتقطة بكامريا الهاتف 
�ست�سبح جميع البيانات املتعلقة بها، مبا فيها 
تبادل  »حافظة  يف  حمفوظة  املوقع  بيانات 
من  للعديد  والتي ميكن  اجلهاز،  البيانات« يف 
املعلومات املوجودة  اإىل  الو�سول  التطبيقات 
فيها، ما قد يخلق فر�سة لتج�س�س التطبيقات 

االأخرى على هذه البيانات.

ي�ضني بوغازي   

جديدة   ثقافة  على   العربي  عاملنا  ي�ستيقظ 
جملة وتف�سيال ، من  قائمة  طويلة من مفاهيم  
لي�ست  !ثقافة   الر�سمية  ملاآمتنا  وتوظيفات 
متاما كالتي كانت اإىل زمن قريب ، يف  جدارة 
اأخالقيات  وحياء  وخوفا للعواقب و ماآالت ،مل 
تعد جتل�س  يف  حدود   اإن�سانية  كانت طاغية  

يوم   كما  اإال  تقوم  ال  اإن�سانية  ا�ستخلفتها  ،وقد 
بني  يوزعها  فراح   نكايات   من  اإكليل  رفع  من 

النا�س ؟!
ثقافة قدمية كانت ترى ماأمتنا الر�سمية فر�سة 
ممرات  وفتح  االأمل   بث  و  اللحمة  الإعادة  
اأنها  يبدو  ثقافة   ، امل�ساحمة   و  الغفران 
ان�سحبت  متاما فلم تعد حتى م�سموحا لها ان 
تذكر !ان�سحبت تاركة  كل �سيء  ل�سالح  ثقافة 
فداحة   من  بروج  ،بلغت   ونكاية  ت�سفي  من  
اأحقاد  ومثالب  واإ�ساءات . فبقدر ما  هي االآن 
ب�سعة  ،فهي يف االآن نف�سه  لي�ست  من اإن�سانية  

عامل  من  املفرو�س اأن يتطور  يف �سيء،وحتى 
اأخالقياتنا وروؤانا  ما تكتنزه �سمائرنا ؟

واإذ  اأقول ماأمت  ر�سمية  فلكي   اأجتنب  االإ�سارة 
اأ�سماء  ارتبطت برحيل   اأخرى   اإىل  مرادفات 
وملوك  زعماء  قوائم  من  اأخرى   اأ�سماء  عن  
واأمراء،فلقد  غدا  لكل ا�سِم  ن�سيبه من  مدح 
مبالغات  وفى   ، وهواٍن  اإعالء  وفى    ، ودم 
فال  للغاية  فجة  اأ�سحت  بطريقة  واإ�ساءاٍت 
تطاق اأبدا ،جتليات  متناق�سة  مظهرا وخمربا  
اأقول متناق�سة  وال   ، لنا  كانت  وعادات قريبة  
ومعتقدات مهما اختلفت  م�ساربها .  اإذ غدت 

مرادفات  وتعريفات  تلقى بانتقائية  مريبة ، 
فال مو�سوعية  حتكم  ت�سل�سل  لغتها ،وال  فكرة 
العربي    عاملنا  وكاأن   ، �رصحها  �سالبة  حتكم  
قد �سقط  يف  بوؤرة  �سياع   رهيب ، �سعب حتى 
وحداثية  وتراثية  تاريخية  مبقا�سات   تعريفه 
!اإذ غدا كل �سيء جهة نظر ؟وجهة  نظر تلقى  
بعيدا  مبفردات  ميتة  اإن�سانيا ،مل ت�سهد لقائلها  

جدارة  راأي  ، وال وجاهة فكرة .
الر�سمية  �سمن  جتليات   اأخذت  ماأمتنا   لقد 
ماأمتنا   تعد  ،فلم   جدا  �سيقة  ماآخذا   جديدة 
ومناف�سة   �رصاعية  ح�سا�سات  خارج  الر�سمية  

، وال على قاعدة اختالف مهما عظم  �رصيفة 
فهو  جمرد اختالف ، كما كانت رمبا  منذ زمن 
قريب  عند انتماء �سعبي  وقيمي  ووطني  كان 
!عمادة  تعاملنا  مع   ماآمتنا الر�سمية  واأ�سماء 
الراحلني ، مل تعد  كذلك ؟ فهي  االآن  جمرد 
�سطوة ما !يف جغرافية عربية ما ! �سد كيانات 
الذي   العربي  عاملنا  يف   ! ما  اأخرى  واأ�سماء 
الر�سمية   ماأمتنا  مقام   نكاياتنا   ماأمت  تقوم 
والقائمة طويلة  ، طويلة جدا ، رمبا ما غدت  
املاآمت  الر�سمية  جمرد  بث لال�ستفزاز  والإثارة  

غبار الوهم .

روؤى 

قريتي اأولد مولهم واحلجرة 
ال�ضفراء بعني احلجل  

ال�صكان يقطعون الطريق 
الوطني رقم 08

واحلجرة  موالهم  اأوالد  قري  �سكان  اأقدم 
ال�سفراء بعني احلجل والية امل�سيلة �سبيحة  
اأم�س االأربعاء على غلق الطريق الوطني رقم 
كليا  و�سله  واجلنوب  ال�سمال  بينا  الرابط   8
اأمام حركة املرور، حيث ا�ستخدم املحتجون 
احلجارة وحرق العجالت املطاطية  واأغلقوا 
احتجاجا  املرور  حركة  وجه  يف  الطريق 
منهم على انعدام �رصوريات احلياة املتمثلة 
يف الغاز الطبيعي والتهيئة داخل التجمعات 
املطالب  وهي  فيها  يقيمون  التي  ال�سكنية 
التي رفعها ال�سكان منذ مدة ودفعهم انعدام 

هذه ال�رصوريات اإىل غلق الطريق
املطالب  من  جملة  رفعوا   املحتجون 
حياتهم  على  �سلبا  انعك�ست  التي  والق�سايا 
م�ساكنهم مبادة  ربط  مقدمتها  اليومية، يف 
تاأخرا  الذي  امل�رصوع  وهو  الطبيعي،  الغاز 

كثريا  مما ولد تخوفات لدى ال�سكان 
واأ�ساف ممثلو املحتجني اأنهم رفعوا العديد 
اأنها  اإال  املحليني،  للم�سوؤولني  ال�سكاوى  من 
مرة  كل  يف  وكانت  �ساغية،  اآذانا  جتد  مل 
يتعلق  فيما  ال�سيما  كاذبة،  بوعود  تواجه 
مب�رصوع الغاز الطبيعي، االأمر الذي دفعهم 
بغلق  اخلا�سة،  بطريقتهم  االحتجاج  اإىل 
الطريق بوا�سطة احلجارة و حرق العجالت 

املطاطية .
خل�ضر بن يو�ضف 

ر�صميات ماأمِت؟

اأفق

د�صرتة احلراك..
حل ير�صي اجلميع

وداد احلاج

جامعة  من  القانون  يف  خمت�سون 
مع�سكر اقرتحوا اأم�س د�سرتة احلراك 
االأمر  �سيكون  الد�ستور،و  ديباجة  يف 
مدخال لتطبيع الو�سع وحتويل النظر 
جمرد  من  الكربى  الفعالية  هذه  اإىل 
نزعة نحو التمر اإىل قوة حية تتجاوز 
لكنها  التقليدية  االأطر  و  املوؤ�س�سات 

لي�ست بديال عنهم
جامعة  وثيقة  الد�ستور  �سيكون 
،ولي�ست غطاء لتغطية عورات ال�سلطة 
اأية نزعة للفردانية ،وهي الدوافع  اأو 
اجلمهورية  رئي�س  عنها  عرب  التي 
تكون  اأن  يف  رغبته  عن  معربا 
اأطياف  لكل  اجلديدة جامعة  الوثيقة 
املجتمع وتعيد تنظيم ال�سلطات عرب 
تو�سيع  و  الرئي�س  �سالحيات  تقلي�س 

�سالحيات الوزير االأول و الربملان
فر�سة  هناك  العتمة  هذه  و�سط 
بال  منت�رصا  اجلميع  ليخرج  كبرية 
كالكيع  اأو  عقد  اأو  جانبية  ح�سابات 
�ستجه�س  بذلك  التعبري،و  �سح  اإن 
اأو  احلراك  لركوب  امل�ساعي  كل 

اال�ستثمار فيه .

املر�ضح الدميقراطي للرئا�ضة الأمريكية بريين �ضندرز

على �صيا�صات وا�صنطن األ تتجاهل 
معاناة ال�صعب الفل�صطيني

اأعلن مر�ضح احلزب الدميقراطي للرئا�ضة الأمريكية، بريين �ضاندرز، اأنه �ضيبحث م�ضاألة 
اإعادة مقر �ضفارة بالده من القد�س اإىل تل اأبيب، يف حال فوزه.

Yacine-bougha@hotmail.fr

تتوا�سل لليوم الثالث على التوايل بدار 
الثقافة » علي زعموم » مبدينة البويرة 
ملهرجان  الثانية  الطبعة  فعاليات   ،
االأيام الوطنية للفيلم الق�سري اخلا�سة 
من  عمال   25 مب�ساركة  الهواة  بفئة 
مبتابعة  حت�سى  والتي   ، والية   12
البويري  اجلمهور  طرف  من  كبرية 
يوم  منذ  معتربة  باأعداد  تنقل  الذي 
االفتتاح مل�ساهدة االأفالم املعرو�سة 
تابع  اأبن  الكربى  العرو�س  بقاعة 
اأم�س فيلم بعنوان »�سابر » للمخرجة 
دائرة  » من  �سعاد  لزرق  بن   « ال�سابة 
 5 ملدة  يحاكي  غليزان  والية  زمورة 
املجتمع  يف  العنف  ظاهرة  دقائق 
فئة  مت�س  التي  تلك  باخل�سو�س 
كاأ�سحاب  ذوي االحتياجات اخلا�سة 
املخرجة  وثمنت   ، الذهنية  االإعاقة 
يف  امل�ساركة  لها  �سبق  التي  �سعاد 

اأيام االأ�سنام العربية للفيلم  مهرجان 
ال�سلف  بوالية   2018 �سنة  الق�سري 
»الو�سط  ليومية  ت�رصيحها  خالل 
التظاهرات  هذه  مثل  تنظيم   «
ال�سابة  املواهب  بربوز  ت�سمح  التي 
والتجارب  اخلربات  من  واال�ستفادة 
اأ�ساتذة خمت�سني  بتاأطري  بينهم  فيما 
يف  عزمها  عن  موؤكدة  املجال  يف 
االإخراج  جمال  يف  بعيدا  الذهاب 
بلدها  لت�رصيف  المع  ا�سم  و�سنع 
ويف   ، الدولية   املحافل  يف  اجلزائر 
التحكيم  جلنة  توا�سل  الوقت  ذات 
برئا�سة املخرج ال�سينمائي  » حممد 
رحال  » تقييم االأعمال امل�ساركة قبل 
الفائزة  الثالثة  االأ�سماء  االإعالن عن 
باجلوائز املخ�س�سة لها خالل حفل 

اختتام التظاهرة اليوم اخلمي�س .
اأح�ضن مرزوق

البويرة

توافد معترب للجمهور على 
مهرجان الفيلم الق�صري

بوالية  ال�سحة  مديرية  ر�سدت 
اجلارية  ال�سنة  بر�سم  البليدة 
غالفا ماليا ناهز ال100 مليون دج 
الطبية  التجهيزات  جتديد  الإعادة 
متعددة  العيادات  م�ستوى  على 
عنه  ك�سف  ح�سبما  اخلدمات، 
الهيئة  هذه  مدير  االأربعاء  اأم�س 

العمومية، اأحمد جمعي.
املايل  الغالف  هذا  و�سيوجه 

الإقتناء  جمعي  اأو�سحه  ملا  وفقا 
�ستو�سع  جديدة  طبية  جتهيزات 
الطبية  االأطقم  ت�رصف  حتت 
متعددة  العيادات  م�ستوى  على 
تعلق  ما  غرار  على  اخلدمات 
االأ�سنان  جراحة  باأرائك  منها 
وكذا معدات االأ�سعة باالإ�سافة اإىل 
القابلة  املعدات  اأعطاب  ت�سليح 

للت�سليح.

واأ�سيب  م�رصعه  �سخ�س  لقي 
خم�سة اآخرين يف حادث مرور وقع 
بتيبازة،  االأربعاء  اإىل  الثالثاء  ليلة 
ح�سب ما علم لدى م�سالح احلماية 
املدنية. ويتعلق االأمر بحادث ده�س 
�سيارة �سياحية ل�ساب يبلغ من العمر 
33 �سنة لقي حتفه يف عني املكان 
اأخرى  ب�سيارة  ت�سطدم  اأن  قبل 
خملفة خم�سة جرحى، ح�سب ذات 
امل�سادر وتدخلت م�سالح احلماية 
املدنية اأين قامت باإجالء اجلرحى 

يتواجد  حيث  تيبازة  م�ست�سفى  اإىل 
اثنان منهم يف حالة »خطرية« فيما 
م�ستوى  على  ال�سحية  جثة  و�سعت 
بذات  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
ا�ستنادا  اال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سة 
احلادث  ووقع  امل�سادر.  لذات 
من  التا�سعة  ال�ساعة  حدود  يف 
الطريق  م�ستوى  على  اأم�س  �سهرة 
حي  بني  الرابط   109 رقم  الوالئي 
ذات  ت�سيف  تيبازة،  ومدينة  �سنوة 

امل�سادر .

مديرية ال�ضحة بالبليدة

ر�صد 100 مليون دج لإعادة 
جتديد التجهيزات الطبية

تيبازة

قتيل وخم�صة جرحى يف حادث 
مرور ب�صنوة

باتنة 

حجز 100 ورقة نقدية مزورة 
مت حجز 100 ورقة نقدية مزورة من فئة 
د.ج(  األف   100 )ما جمموعه  د.ج   1000
اأم�س  به  اأفادت  ما  باتنة، ح�سب  بوالية 
االأربعاء خلية االت�سال والعالقات العامة 
الأمن الوالية. واأو�سح امل�سدر اأن العملية 
قامت بها م�سالح اأمن دائرة تازولت بعد 

بذات  »االآمال«  بحي  �سخ�سني  توقيف 
 22 العمر  من  يبلغان  املحلية  اجلماعة 
يقومان  مركبة  منت  على  كانا  �سنة  و23 
وعرث  املزورة  الوطنية  العملة  برتويج 
بحوزتهما على 100 ورقة نقدية من فئة 

ال 1000 د.ج حاملة لنف�س االأرقام .



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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