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الأمني العام لحتاد املغرب العربي الطيب البكو�س

اإمكانية لعقد قمة مغاربية خالل 2020
رئا�شة اجلمهورية

تبون يعني بغداد دايج مديرا لديوانه

مديرة املركز الفرن�شي لتحليل ال�شيا�شات د.دبي�شي عقيلة لـ" الو�شط"

هذه خلفيات فر�س قيود على ابتعاث الأئمة
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النواب بني احل�شانة والتح�شني 

من دخل الربملان فهو اآمن
نقا�س 

بواطن مقري ورمزيات اأمربتو اإيكو ..
الفل�شفة والكورونا:

 من معارك اجلماعة اإىل حروب املناعة
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مقالت

  .           دللت �سيا�سية خارجية و داخلية لها عالقة ببنية املجتمع الفرن�سي
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جامعة بوزريعة 

ملتقى دويل حول "اجلزائر و البلدان 
الناطقة باللغة الأملانية "

عبد املجيد تبون يجدد دعم اجلزائر 
لل�سعب ال�سحراوي

هن�أ رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون رئي�س اجلمهورية ال�صحراوية 
الرابعة  الذكرى  مبن��صبة  اإبراهيم  البولي�ص�ريو  جلبهة  الع�م  والأمني 
والأربعني لإعالن اجلمهورية ال�صحراوية  جمددا له ب�ملن��صبة ب��صم 
ال�صعب  الث�بت وغري امل�رشوط حلق  الدعم  �صعب� وحكومة  اجلزائر 
ونزيه،  حر  ا�صتفت�ء  عرب  م�صريه  تقرير  يف  امل�رشوع  ال�صحراوي 
ووقوفه� اإىل ج�نبه للتو�صل حلل دائم لق�صيته الع�دلة وفق� للق�نون 

وال�رشعية الدوليني.

رئي�س اجلمهورية يعزي عائلة ال�سهيد 
مو�سى مردا�سي

بتع�زيه  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأم�س،  اأول  تقدم، 
لقي  الذي  مردا�صي،  مو�صى  ال�صهيد  اجلندي  ع�ئلة  اىل  اخل�ل�صة 
له،  من�صور  يف  وكتب  الإره�ب.  بق�ي�  ملواجهة  عملية  خالل  حتفه 
عرب �صفحته الر�صمية على الف�ي�صبوك، »بب�لغ احلزن والأ�صى تلقيت 
ف�جعة ا�صت�صه�د اأ�صد من اأ�صود اجلزائر، اجلندي مو�صى مردا�صي، 
مع  الأعمى،  الإره�ب  فلول  بق�ي�  بب�ص�لة  امليدان  يف  يج�به  وهو 
رفق�ئه الأ�ص�و�س«. واأ�ص�ف الرئي�س: »رحم اهلل ال�صهيد، واألهم ذويه 
عرف  من  ولكل  وجلي�صن�  لع�ئلته  اخل�ل�صة  تع�زي  وال�صلوان،  ال�صرب 
مو�صى، اإن� هلل واإن� اإليه راجعون«. وللتذكري، فقد اأعلنت وزارة الدف�ع 
يف  مو�صى،  مردا�صي  املتع�قد  اجلندي  ا�صت�صه�د  عن  له�،  بي�ن  يف 
�ص�حة امليدان، اثر عملية بحث ومت�صيط مبنطقة تف��صور، ب�لن�حية 
هذه  يف  اجلي�س  جدد  حيث  بلعب��س  �صيدي  يف  الث�نية،  الع�صكرية 
الواقعة الأليمة، عزمه واإ�رشاره على مط�ردة فلول هوؤلء املجرمني، 

والق�ص�ء عليهم اأينم� وجدوا عرب ك�مل الرتاب الوطني.
مرمي خمي�سة

ب�سبب تواطوؤ بع�س اأعوانه

ممار�سات احتيالية ببنك الفالحة 
والتنمية الريفية

ك�صفت م�ص�لح بنك اجلزائر مم�ر�ص�ت احتي�لية على م�صتوى وك�لتني 
 2017 م�بني  ل�صنوات  تعود  الريفية  التنمية  و  الفالحة  لبنك  ت�بعتني 
يتعلق  البنك. و  هذا  اأعوان  لبع�س  الفعلي   التواطئ  ب�صبب  و2019 
الأمر، ح�صب امل�صدر نف�صه، بوك�لتي عمريو�س و ال�صنوبر البحري 
الت�بعتني لبنك الفالحة و التنمية الريفية، م�صريا اإىل اأنه مت الك�صف 
عن هذه املم�ر�ص�ت من قبل امل�ص�لح املعنية لبنك اجلزائر خالل 
حتقيق�ت اأولية بو�رشت بن�ء على طلب�ت تقدم به� ممونون اأج�نب  و 
ا�صتكى هوؤلء املمونون، ح�صب امل�صدر ذاته، من عدم ت�صوية عدة 
�صحن�ت من الب�ص�ئع اأر�صلت حل�ص�ب زبونني جزائريني، وهم� ال�رشكة 
ال�رشكة  و  للت�صويق  املتو�صطي  املجمع  املحدودة  امل�صوؤولية  ذات 
ذات امل�صوؤولية املحدودة م�نيولي� و يثبت ال�رشر امل�يل، الذي هو 
ح�لي� قيد التقييم، التواطوؤ ال�صمني و الفعلي لبع�س اأعوان الوك�لتني 
هذه  �صهدت  التي  الفرتات  اأن  موؤكدا  امل�صدر،  ح�صب  املذكورتني، 
امل�ص�لح  اأن  و   2019 و   2018 و   2017 �صنوات  تخ�س  املم�ر�ص�ت 
للنظ�م املعلوم�تي  املتخ�ص�صة لبنك اجلزائر جتري تقييم� �ص�مال 

لبنك الفالحة و التنمية الريفية
باية ع 

حمجوبة عبديل

بج�معة  الأمل�نية  اللغة  ق�صم   ينظم 
اهلل  �صعد  الق��صم  اأبو   «  2 اجلزائر 
حول  الأول  الدويل  امللتقى   ،«
الن�طقة  البلدان  جت�ه  “اجلزائر 
العلم  ميداين  يف  الأمل�نية  ب�للغة 
والثق�فة”، حتت رئ��صة الأ�صت�ذ عبد 
العميد  واإ�رشاف  بوف�دن  الرحيم 
مع  وب�لتع�ون  من�صوري،  اإبراهيم 

بج�معة  واملنهجية  الرتجمة  خمرب 
 10 و   9 يومي  وذلك    ،2 وهران 
ب�ملبنى  املح��رشات  بق�عة  م�ر�س 
D بج�معة بوزريعة يف مت�م الت��صعة 
امللتقى  يهدف  �صب�ح�ً.  والن�صف 
اجلزائر  بني  العالق�ت  اإبراز  اإىل 
الأمل�نية  ب�للغة  الن�طقة  والدول 
والثق�فة،  العلم  جم�يل  يف  خ��صة 
وكذا  اأمل�ني�  مع  العالق�ت  تقوية  و 
على  للتعرف  للطلبة  فر�صة  منح 

ثق�فته� ، ب�لإ�ص�فة اإىل ابراز مك�نة 
اللغة الأمل�نية كلغة اأجنبية ث�لثة يف 
الأطوار  يف  تُدر�س  والتي  اجلزائر 

الث�نوية واجل�معية.
التب�دل  اإىل  امللتقى  يهدف  كم�    
اجلزائرية  اجل�مع�ت  بني  العلمي 
خلق  وكذا  الأمل�نية،  واجل�مع�ت 
همزة و�صل بني اجل�مع�ت اجلزائرية 
التي تدر�س اللغة الأمل�نية  »ج�معة 
ج�معة  بلعب��س،  ج�معة   ،2 وهران 

اللغة  لتطوير  وذلك  اجلزائر2«، 
على  ون�رشه�  وتعليمه�  الأمل�نية 

اأو�صع نط�ق.
حم�ور  عدة  على   امللتقى  يحتوي 
يف   تتمثل  والتي  وتثقيفية   علمية 
اللغتني  بني  املق�رنة  الل�ص�ني�ت 
اللغ�ت  وتعليم  والأمل�نية  العربية 
والتنوع الثق�يف، وذلك مب�ص�ركة عدة 
وخ�رج  داخل  من  ج�معيني  اأ�ص�تذة 

الوطن. 

التي  واخلوف  الهلع  ح�لة  دفعت 
من  ب�لبويرة  املواطنني  انت�بت 
مع  خ��صة  كورون�  داء  تف�صي 
ت�صجيل  الر�صمية  اجله�ت  ت�أكيد 
اأق�صى  اأخذ  اإىل  ب�لبليدة  ح�لتني 
منه�  الوق�ئية  الإجراءات 
ال�صيدلي�ت  املعترب على  الإقب�ل 
نفذت  التي  الكم�م�ت  لقتن�ء 
بع�س  من  الربق  ب�رشعة 
ا�صتطالعن�  ح�صب  ال�صيدلي�ت 
البويرة  مبدينة  املو�صوع  حول 

و�صور  م�ص�هد  فيه�  عمت  التي 
الأعم�ر  خمتلف  يف  لأ�صخ��س 
الذين  املدار�س  تالميذ  منهم 
حم�يتهم  على  اأولي�وؤهم  يحر�س 
اأو  الفريو�س  هذا  عدوى  من 
حتى الأنفلونزا املو�صمية كونهم 
معروفة  اأم�كن  يف  يتواجدون 
ب�لختالط ون�صبة انتق�ل العدوى 
ارجع  ج�نبهم  ومن   ، كبرية  فيه� 
منهم  تقربن�  الذين  الأطب�ء 
املواطنني  لدى  الهلع  درجة 

الأخب�ر  عن  الن�جت  التهويل  اىل 
مواقع  عرب  املنت�رشة  الك�ذبة 
التوا�صل الجتم�عي موؤكدين يف 
كورون�  فريو�س  ان  ال�صي�ق  ذات 
املنت�رش يف ال�صني وبع�س الدول 
الأخرى كفرن�ص� واإيط�لي� هو نوع 
حيواين  م�صدره  الإنفلونزا  من 
اأقل  ويعد  وغريب  وجمهول 
خطورة من الأنفلونزا املو�صمية 
ينت�رش  اأنه  يف  خطورته  وتكمن 
�صعوب�ت يف  ويحدث  الرئتني  يف 

ب�مل�ئة   2 مي�س  وهذا  التنف�س 
الإ�ص�بة  ولتف�دي   ، احل�لت  من 
اإتب�ع  به ن�صح حمدثون� ب�رشورة 
اليدين  بغ�صل  الوق�ية  قواعد 
واتخ�ذ  اليوم  يف  مرات  عدة 
ال�صع�ل  اأثن�ء  الحتي�ط�ت 
الورقية  املن�ديل  يف  والعط�س 
الكم�م�ت خم�ص�صة  اأن  م�صريين 
للم�ص�بني ولي�س لتف�دي الإ�ص�بة 

به .
 اأح�سن مرزوق

خوفا من عدوى الأنفلونزا

اإقبال وا�سع ملواطني البويرة على الكمامات

اخل�رجية  ال�صوؤون  وزير  �صدد 
الدولة  وك�تب  بوقدوم  �صربي 
اخل�رجية  لل�صوؤون  اليط�يل 
مونليو دي �صتيف�نو على امل�صتوى 
بني  الق�ئمة  للعالق�ت  املر�صي 
البلدين �صواء على م�صتوي احلوار 
القت�ص�دية  ال�رشاكة  اأو  ال�صي��صي 
وعالق�ت الأعم�ل واتف�ق الطرف�ن 

على اإن�ص�ء فوج عمل توكل له مهمة 
ر�صم احلدود البحرية بني البلدين

وا�صتعر�س الطرف�ن خالل لق�ئهم� 
البلدين،  بني  والتع�ون  العالق�ت 
اله�مة  املواعيد  على  موؤكدين 
الثن�ئية  الأجندة  يف  املدرجة 
املقبلة  الزي�رة  �صيم�   2020 ل�صنة 
لرئي�س الدبلوم��صية اجلزائرية اىل 

املت�بعة  جلنة  اجتم�ع  و  ايط�لي� 
اجلزائرية اليط�لية و الدورة ال4 
امل�صتوى  رفيع  الثن�ئي  لالجتم�ع 
اللق�ء  هذا  خالل  التف�ق  مت  كم� 
على “اإن�ص�ء فوج خ��س جزائري-
ايط�يل لر�صم احلدود البحرية بني 
اجلزائر و ايط�لي�”، ح�صبم� اأكدته 
موؤكدة  اخل�رجية،  ال�صوؤون  وزارة 

هذا  لأ�صغ�ل  الأوىل  الدورة  اأن 
الع��صمة  ب�جلزائر  �صتكون  الفوج 
خالل الن�صف الأول من �صهر م�ي 

2020
اأم�س  يف  يوم  �صتيف�نو  �رشع  وقد 
اإىل  اأي�م  ثالثة  تدوم  عمل  زي�رة 
اجلزائر يف اإط�ر تطوير العالق�ت 

الثن�ئية.

اجلزائر واإيطاليا تتفقان 

فوج عمل لر�سم احلدود البحرية بني البلدين

خبر في 
صورة

تخفي�سات باجلوية اجلزائرية
 يف عيد املراأة

امل�سيلة 

اإ�سابة امراأتني يف حادث انفجار 
غاز داخل حمام

بولية  قرف�لة  بحي  منزيل  حم�م  داخل  غ�ز  انفج�ر  اأم�س  م�ص�ء  وقع 
اإ�ص�بة امراأتني بحروق متف�وتة اخلطورة نقلت� على  اأدي اإىل  امل�صيلة،م� 
اإثره� على جن�ح ال�رشعة اإىل م�صت�صفى الزهراوي،لتلقي العالج املن��صب 
حيث اأ�صيبت ال�صحية الأوىل وهي �ص�بة تبلغ من العمر 28 �صنة على م�صتوي 
اليدين والوجه والرقبة،اأم� ال�صحية الث�نية فهي امراأة تبلغ من العمر 46 

�صنة له� ح�لة �صدمة،مت�صبب� اأي�ص� يف اأ�رشار م�دية كبرية ب�لبن�ية .
عبدالبا�سط ب

وزير التجارة يوؤكد

يف هذه احلالة فقط �سيتم 
تنظيم �سعبة احلليب نهائيا

يف  اإل  يتم  لن  نه�ئي�،  احلليب  �صعبة  تنظيم  اأن  اأم�س،  التج�رة،  وزير  ك�صف 
 ، والأجنبية  ال�صتثم�رات املحلية  وت�صجيع  ال�صترياد،  ف�تورة  تقلي�س  ح�لة 
يف البالد، على حد �صواء. وق�ل رزيق، يف من�صور له، عرب �صفحته الر�صمية 
على الف�ي�صبوك، اأن »دور وزارة التج�رة، يف �صعبة احلليب هو ت�صجيع املنتوج 
املحلي وحتقيق الأمن الغذائي، ب�لتع�ون مع وزارة الفالحة«كم� اأكد الوزير، 
اأن »هذا ل ي�أتي ، ال من خالل الق�ص�ء على ف�تورة الواردات الكبرية، اأكرث 
هذا  يف  والأجنبية،  املحلية  ال�صتثم�رات  وت�صجيع  دولر،  ملي�ر   1.2 من 

املج�ل«.

باية ع 

مرمي خمي�سة

اأقدمت اخلطوط اجلوية اجلزائرية على تخفي�سات خا�سة بتذاكر 
ال�سفر للرحالت املوجهة للن�ساء مبنا�سبة الحتفال بعيد املراأة املقرر 

بتاريخ الثامن مار�س املقبل، ولهذا الغر�س فاإن اجلوية اجلزائرية 
اأعلنت  يف بيان عن تخفي�سات يف �سعر التذاكر ي�سل اإىل ن�سبة 70%، 

اأين �سوف يكون الأمر متاحا لقتناء تذاكر ال�سفر خالل الفرتة 
املمتدة من 7 اإىل 12 مار�س املقبل، ويكون ا�ستعمال تلك التذاكر 

�ساحلا اإىل غاية تاريخ 24 اأكتوبر القادم.



اليوم الثالث من حماكمة رموز الع�شابة تك�شف

ال�سعيد بوتفليقة جمع 75 مليار �سنتيم  
لتن�سيط "اخلام�سة" 

 .    حداد يرتاجع عن اأقواله
ك�شف املتهم اأمني �شايد احمد �شايد اأمني مال مديرية احلملة االنتخابية للرئي�س املخلوع عبد العزيز بوتفليقة 

اأم�س الثالثاء اأنه جمع 75 مليار دينار لتن�شيط احلملة االنتخابية اخلام�شة لبوتفليقة عن طريق رئي�س منتدى 
روؤ�شاء املوؤ�ش�شات علي حداد وذلك باأمر من �شقيق الرئي�س وم�شت�شاره  ال�شعيد واعرتف حداد انه قام بحفظ هذه 
االأموال يف �شركته لظروف امنية كما بني انه اقرتح لل�شعيد �شهره الإدارة اأموال حملة بوتفليقة من باب الكفاءة 

والثقة التي يتمتع بها �شهره رغم ان القانون مينع هذا احلجم من االأموال الإدارة حملة انتخابية ملختلف 
االنتخابات املعرتف بها وطنيا

باية عطار 

و�سط  والكعادة  اأم�س  توا�سل 
م�سددة  الغرفة  اأمنية  تعزيزات 
ق�ساء  مبجل�س  الأوىل  اجلزائية 
حماكمة  العا�سمة  اجلزائر 
والتمويل  ال�سيارات  تركيب  ق�سيتي 
النتخابية  اخلفي  للحملة 
لفائدة   2019 اأفريل  لرئا�سيات 
العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�س 
اإىل  ال�ستماع  مت  حيث  بوتفليقة 
اأقوال اأحمد �سايد اأمني مال مديرية 
ال�سابق  للرئي�س  النتخابية  احلملة 
بايري  حممد  الأعمال  ورجال 
اإطارات  اإىل  بالإ�سافة  وعلي حداد 

�سابقني من وزارة ال�سناعة.
القا�سي,  اأ�سئلة  على  رده  ويف 
املحاكمة,  هذه  جمريات  خالل 
جمل�س  ع�سو  وهو  �رصح  �سايد 
الأمة �سابق عن الثلث الرئا�سي  اأن 
ال�سابق  اجلمهورية  رئي�س  �سقيق 
ال�سعيد بوتفليقة هو من كلفه بجمع 
احلملة  بتن�سيط  اخلا�سة  الأموال 
 2019 اأبريل  لرئا�سيات  النتخابية 
ال�سابق ملنتدى  الرئي�س  عن طريق 
الأعمال  رجل  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء 
املتهم  نف�س  واعرتف  حداد  علي 
ب75  قدر  مايل  مبلغ  جمع  مت  انه 
مليار دينار كما اأقر اأنه هو من قام 
اخلا�سة  ال�سيكات  على  بالإم�ساء 

ب�سحب الأموال .
من جهته نفى املتهم حممد بايري 
م�سريا  اإليه,  املن�سوبة  التهم  كل 
اأر�سية  قطعة  على  انه«حت�سل  اإىل 
طلب  2017  بعد  �سنة  ببومردا�س 
نفى  2011  كما  �سنة  يف  به  تقدم 
اأن تكون لها عالقة ب�سقيق الرئي�س 
النتخابية  وباحلملة  بوتفليقة 
الأخرية لبوتفليقة ويف ملف تركيب 
اأن فار�س  بايري  ال�سيارات اعرتف 
ال�سابق  الأول  الوزير  جنل  �سالل 
عبد املالك �سالل كان �رصيكا له يف 
موؤ�س�ساته ثم ان�سحب منها و�سحب 
اأن يكون  مبلغ 11 مليار دينار نافيا 
الأخري  هذا  مع  بال�رصاكة  قام 

امتيازات  على  احل�سول  اجل  من 
اآنذاك  ي�سغل  كان  الذي  والده  من 

من�سب وزير اأول
وخالل ا�ستجوابه من طرف القا�سي 
والنائب العام نفى علي حداد تهمة 
تبي�س الأموال املن�سوبة له معرتفا 
لرجل  مايل  �سك  بو�سع  انه  قام 
مقر  يف  احمد  معزوز  الأعمال 
بحيدرة   بوتفليقة  حملة  مديرية 
وحممد  معزوز  رف�س   بعدما 
مقر  اىل  بنف�سه  بايري  الذهاب 
مديرية حملة بوتفليقة بحيدرة ويف 
و�سع  اأ�سباب  عن  �سوؤال  على  رده 
الرئي�س  حملة  مديرية  اأموال 
بالدار  موؤ�س�سته  مقر  يف  ال�سابق 

البي�ساء قال اأن ذلك كان  بطلب من 
ال�سعيد بوتفليقة لظروف اأمنية .

له عالقة  تكون  اأن  حداد  نفى  كما 
بحملة  اأو  ال�سيا�سية  بالأحزاب 
اأدىل  كان  اأنه  رغم  ال�سابق  الرئي�س 
�سابقا بت�رصيحات ر�سمية اأن منتدى 
ويعمل  يدعم  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء 
على تر�سيح الرئي�س بوتفليقة لعهدة 
خام�سة قبل اأن يف�سد هذا امل�رصوع 
احلراك ال�سعبي الذي انطلق يف 22 

فيفري الفارط
كانت  املحكمة  هيئة  اأن  يذكر 
الفرتة  خالل  اأم�س  ا�ستمعت  قد 
ال�سباحية اإىل اأقوال وزير ال�سناعة 
ورجال  بدة  حمجوب  ال�سابق 

ومعزوز  لعرباوي  ح�سان  الأعمال 
حيث  �سالل  فار�س  وكذا  احمد 
اإليهم  املوجهة  التهم  كلهم  رف�سوا 
كما ا�ستمعت هيئة املحكمة خالل 
الوايل  من  كل  اإىل  امل�سائية  الفرتة 
ميينة  نورية  لبومردا�س,  ال�سابق 
املوجهة  التهم  نفت  التي  زرهوين 
اأرا�سي  قطع  واملتعلقة مبنح  اليها 
اإبرامها  و  مربرة  غري  وامتيازات 
للت�رصيع  خمالفة  �سفقات  اأي 
وزير  اأقوال  اىل  اأي�سا  وا�ستمعت 
ال�سابق,  العمومية  والأ�سغال  النقل 
الثاين  املدير  زعالن  الغني  عبد 
حلملة الرئي�س بوتفل�سقة بعد ابعاد 

عبد املالك �سالل
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يف لقاء مع ممثلي نقابة ال�شحفيني

بلحيمر يتعهد بتطهري ال�سحافة من القوى غري الإعالمية 

وزير العدل حافظ االأختام يوؤكد  

الإعالميون املحبو�سون وفق القانون العام 

عمار  الت�سال  وزير  اأكد 
الثالثاء عزم  بلحيمر اأم�س 
م�سعى  حتقيق  على  احلكومة 
حمرتفة  �سحافة  اإر�ساء 
القوى  من  والتخل�س  وم�ستقلة 
امل�سيطرة على  الإعالمية  غري 
وهو  اأحد  الإعالمي  امل�سهد 
لرئي�س   54 الـ  التزامات 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

يف برناجمه النتخابي
يف  بلحيمر  الوزير  و�سدد 
نقابات  مع  لقائه  خالل  كلمته 
املهنة  و�رصكاء  ال�سحفيني 
للفندقة  الوطنية  باملدر�سة 
مت�سك  على  البنيان  بعني 

عن  ذلك  بتحقيق  احلكومة 
�رصورة  والتي  هدفيني  طريق 
عن  العمل  عالقات  تطهري 
مع  فرعية  اتفاقيات  طريق 
ال�سحفيني  و�سعية  متابعة 
ثم  والجتماعية,  املهنية 
العمل على اخلروج من مناطق 
القوى  من  والتخل�س  الظل 
من  والتخل�س  الإعالمية,  غري 
العمل غري امل�رصح به والتمويل 
هذا  يف  م�سيفا  امل�رصوع  غري 
لالبتزاز  حد  و�سع  مع  ال�سدد 
اأجنبية  بقوى  الرتباط  وعدم 
لقاءه  الوزير  واعترب  م�سبوهة 
منطلقا  ال�سحافة  ممثلي  مع 

تاأ�سي�سيا حلوار هادف وم�سوؤول 
لعمل  م�سعى  على  وتاأكيد 
اللتزام  من  نابع  دائم  ت�ساركي 
ال�ساد�س لرئي�س اجلمهورية من 
اإر�ساء �سحافة حرة بدون  اأجل 
القانون  القانون  يحكمها  قيود 
عادلة  ممار�سة  اإطار  يف  وذلك 
هذا  يف  واأ�ساف  للحريات, 
�رصكاء  »نحن  قائال  ال�سياق 
قواعد  اإر�ساء  على  �سويا  نعمل 
حرة متحررة مع تنظيم املهنة 
وما  الفو�سى  من  واإخراجها 
جتاوزات  من  عنها  يرتتب 

وم�سالح غري �رصعية«
باية ع

حافظ  العدل  وزير  اأكد 
زغماتي,اإن  بلقا�سم  الأختام 
عادي  مواطن  ال�سحفي 
على  القانون  عليه  يطبق 
ول  املواطنني,  باقي  غرار 
اأي  اإ�سدار  يتم  اأن  ميكن 
�سد  للحرية  �سالبة  عقوبة 
مهنته  اإطار  يف  �سحفي  اأي 

كاإعالمي
واأكد الوزير بلق�سام زغماتي 
اليوم  يف  م�ساركته  خالل 

الت�سال  وزارة  نظمته  الذي 
ال�سحفيني  نقابات  مع 
للفندقة  العليا  باملدر�سة 
بعني البنيان يف العا�سمة, اأن 
ال�سحفيني املتواجدين رهن 
احلب�س املوؤقت غري متابعني 
يف اإطار مهنتيهما ك�سحفيني 
العام,  القانون  وفق  واإمنا 
غطاء  حتت  كانت  واإن  حتى 

�سحفي.
على  اأنه  زغماتي  واأو�سح 

التي  اجلرائم  اأن  من  الرغم 
يتابع فيها هاذين ال�سحفيني 
�سحفي  غطاء  لديها 
واإعالمي اإل اأنها تبقى جرائم 
يف اإطار القانون العام ولي�س 
اأو  بال�سحافة  عالقة  لديها 
واأبدى  الإعالمية  املمار�سة 
بال�سحفيني,  اعتزازه  الوزير 
حمتفظ  يزال  ل  اأنه  موؤكدا 

بعالقات جد وطيدة معهم.
باية ع

وزارات الري واملوارد املائية ، النقل واالأ�شغال العمومية 

التحقيق يف ملفات كربى  مل�ساريع غري منتهية
اأمنية حتقيقات  جهات  جتري 
من  العديد  مع  معمقة 
وزارة  يف  ال�سامية  الإطارات 
وكذا  املائية  واملوارد  الري 
بفعل  العمومية  الأ�سغال 
من  العديد  يف  تورطهم 
امل�ساريع الغري مطابقة والتي 
الع�رصات  نهب  يف  ت�سببت 
يف  ماليري الدينارات  من 
خ�ست  م�سبوهة   �سفقات 
وحمطات  الطرقات  اجناز 
بالإ�سافة  البحر  مياه  حتلية 
النقل  حمطات  ع�رصات  اإىل 
احلديدية  ال�سكك  وخطوط 
التليفرييك والتي  وحمطات 
اغلبها مل تنته بها الأ�سغال اأو 

اأجنزت بطرق م�سبوهة .
التحقيق ح�سب امل�سادر التي  
اإطارات  مت�س   اخلرب  اأوردت 
لهم عالقة مع �رصكات اإ�سبانية  
حمطة   13 باجناز  تكفلت 
واأجنزت   والتي  املياه  لتحلية 
لطرق غري مطابقة  ما اأدى اإىل 
توقف حمطة بتلم�سان يف حني 
الولية  بنف�س  اأخرى  تعطلت 
عني  حمطات  مردود  وتراجع 

وم�ستغامن  ووهان  متو�سنت 
اأن  تبني  حيث  و�سكيكدة , 
مبعية  املائية  املوارد  وزارة 
التقنية  الإطارات  هذه  من 
جلاأت اإىل اأ�سحب حل  للق�ساء 
من  يعترب  والذي  العط�س  على 
تكلف  التي  املكلفة  احللول 
خزينة الدولة خ�سائر كبرية على 
ت�ستفيد   �سنني  طويلة   امتداد 
منها  �رصكات اأجنبية ,يف جمال 
وعمليات  واملراقبة  املتابعة  
ال�سفقات  وان  خا�سة  التاأهيل 
التاأهيل   �رصوط   حترتم  لن 
اإىل  اأدى  ما  التقنية   واملراقبة 
اأية  دون  منها  العديد  تعطيل  
املنتجة  لل�رصكات  م�سوؤولية 
كان  املواقع  اختيار  وحتى 
اأنها  بحكم  يف الأعطاب  �سببا 
الأجانب  مل�سلحة  وفقا  متت 
على امل�سلحة الوطنية , وحتى 
بالربط  تكفلت  التي  ال�رصكات 
اأح�سن  على  بواجبه  تقم  مل 
وجه ما اأدى اإىل ارتفاع تكاليف 
 , اغلبها  و�سباع  املياه   حتلية 
التحقيق  يتم   اآخر  جانب  من 
نف�س  من  اأخرى  اإطارات   مع 

الوزارة  يف ملف يخ�س ملفات 
التي  امل�سقية  املحيطات 
تنجز ويف مقدمتها   اغلبها مل 
مل�ستغامن  امل�سقي  املحيط 
الغربية  باحلدود  وتلم�سان 
و�سلف   مع�سكر  على  زيادة 
وعني الدفلى  , حيث ا�ستهلكت 
مليار  ال4000  عن  يزيد  ما 
دون اإمتام حلد الآن يف الوقت 
الذي اختفت ال�رصكات املكلفة  
على  بعدما حت�سلت  باجنازها 
اإىل  بالإ�سافة   , كاملة  اأموالها 
خزانات  باجناز  مرتبط  ملف 
ال�سط  من  املياه  وجر  املياه 
نهب  يف  ت�سبب  والذي  الغربي  
دون  الدينارات   من  املاليري 
العزلة  لفك  امل�رصوع  اإمتام  
الوليات  من  العديد  �سكان 
الن�سب  خانة  يف  ي�سب  ما 
والحتيال , و يف ملف خمتلف 
عالقات  يف  التحقيق  يجري 
من مديريات النقل يف ملفات 
ومراقبة  اجناز  تخ�س  كربى 
للنقل  حمطة    50 من  اأكرث 
احلديدية  وال�سكك  الربي 
بعيدة  اأجنزت يف مناطق  التي 

اأن  حيم  يف  كربى  وبتكاليف 
مل  املحطات  من   العديد 
تنجز حلد الآن خا�سة ال�سكك 
تلم�سان  من  بكل  احلديدية 
وتي�سم�سيلت   تيارت   , غليزان 
م�ساريع  ناهيك عن   , وغريها 
وتراموي  تلم�سان   تليفرييك 
وم�ستغامنو�سيدي  وهران 
التي   وق�سنطينة  بلعبا�س 
م�ساعفة  بتكاليف  اأجنزت 
وظهرت عليها اأثار العطب يف 
مت  تلم�سان  تلفرييك  اأن  حني 
جتديده كامال ب11 مليار دون 
تعوي�س ,اأكرث من هذا  �سيتابع 
الأ�سغال  وزارة  من  اإطارات 
موؤ�س�سة  مع  لعالقة  العمومية 
مب�سكل  وارتباطهم  حداد  
ال�سيار  بالطريق  الدفع  مرتكز 
ب�سطره  ال�ساحلي  والطريق 
ال�سكة  ناهيك خطوط  الغربي 
خا�سة  بالغرب  احلديدية 
 , تلم�سان   , بلعبا�س  �سيدي 
وهران)وادي تليالت( , غليزان 
, تيارت ـ تي�سم�سيلت  والتي مل 

تنجز اإىل اليوم .
حممد بن ترار

رئا�شة اجلمهورية

تبون يعني بغداد دايج مديرا لديوانه
عبد  اجلمهورية,  رئي�س  عني 
املجيد تبون, اأم�س الثالثاء, نور 
الدين بغداد دايج مديرا للديوان 
ما  ح�سب  اجلمهورية,  برئا�سة 
اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية, 
وجاء يف البيان »عني ال�سيد عبد 
املجيد تبون, رئي�س اجلمهورية, 
مديرا  دايج  بغداد  الدين  نور 

اجلمهورية,  برئا�سة  للديوان 
عيادي  الدين  نور  لل�سيد  خلفا 
 « اأخرى  ملهام  ا�ستدعي  الذي 
الديوان اجلديد قد  وكان مدير 
بوزارة  عام  مدير  من�سب  �سغل 
عني  ثم  اخلارجية  ال�سوؤون 
اآخرها  دول,  عدة  يف  �سفريا 
�سفري اجلزائر لدى اليونان فيما 

ا�ستغل عيادي مدير ديوان ق�رص 
الفارط  دي�سمرب  منذ  الرئا�سة 
رئا�سة  عام  اأمني  ي�سغل  وكان 
رئي�س  تويل  خالل  اجلمهورية 
بن  القادر  عبد  الأمة  جمل�س 
الدولة  رئي�س  من�سب  �سالح 

خلفا حلبة عقبي
 باية ع

االأمني العام الحتاد املغرب العربي الطيب البكو�س

هناك اإمكانية لعقد قمة مغاربية خالل 2020
م.�س /االأنا�شول بت�شرف

لحتاد  العام  الأمني  قال 
الطيب  العربي  املغرب 
اإن  الثالثاء,  اأم�س   البكو�س 
قمة  لعقد  اإمكانية  هناك 
جتمع روؤ�ساء الدول املغاربية, 
جاء  اجلاري,  العام  خالل 
لوكالة  ت�رصيحات  يف  هذا 
بها  اأدىل  الرتكية,  الأنا�سول 
ندوة  هام�س  على  البكو�س 
العا�سمة  �سحفية نظمها يف 

درا�سة  نتائج  لعر�س  تون�س, 
حول عودة الن�ساء املغاربيات 
و�سدد  التوتر.  بوؤر  من 
البكو�س, على �رصورة تفعيل 
موؤ�س�سات الحتاد املغاربي, 
اجتماعاته  تتعطل  ل  حتى 
اإىل  واأ�سار  الدوري.  وعمله 
ي�سمها(  )مل  دول  عدة  قبول 
خالل  مغاربية  قمة  لعقد 
قام  وذكر اأنه  احلالية  ال�سنة 
منها  الدول  بع�س  يف  بجولة 
مع  اتفق  التي  موريتانيا 

رئي�سها حممد ولد الغزواين, 
على �رصورة تن�سيط الحتاد 
له  قمة  بعقد  والتعجيل 
ب�سدد  اأنه  البكو�س,  واأو�سح 
القيام بجولة جديدة يف باقي 
للتح�سري  املغاربية  الدول 
اإىل  ولفت  املرتقبة.  للقمة 
يف  اإيجابية  بوادر  وجود 
املغرب  واحتاد  ال�ساأن  هذا 
منظمة اإقليمية  العربي, 
مبدينة   ,1989 عام  تاأ�س�ست 
ويتاألف  باملغرب,  مراك�س 

من 5 دول تقع باجلزء الغربي 
وهي:  العربي  العامل  من 
واملغرب, وتون�س,  اجلزائر 
وواجه  وموريتانيا   وليبيا, 
منذ  العربي,  املغرب  احتاد 
لتفعيل  عراقيل  تاأ�سي�سه 
الوحدة  وحتقيق  هياكله 
تُعقد  مل  حيث  املغاربية, 
قادة  م�ستوى  على  قّمة  اأي 
منذ  العربي  املغرب  دول 
يف  كانت  والتي   ,1994 عام 

تون�س.
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هذه خلفيات فر�ض قيود على ابتعاث الأئمة
.      دللت �سيا�سية خارجية و داخلية لها عالقة ببنية املجتمع الفرن�سي

مديرة املركز الفرن�سي لتحليل ال�سيا�سات د.دبي�سي عقيلة لـ"الو�سط"

حممد �سبلي 

جناح  �صعوبة  على  البع�ض  يراهن  قد 
خطة الرئي�ض ماكرون خا�صة اأن العديد 
مبحاوالت  قاموا  قبله  الروؤ�صاء  من 
بالقانون  ا�صطدموا  ولكنهم  م�صابهة، 
الدولة  بني  العالقة  ينظم  والذي   1905
الدولة  فرن�صا، ومينع على  واالأديان يف 
متويل بناء االأماكن الدينية ودور العبادة 
من املال العام، ويف حماولة منه للحد 
من تدفق التمويل اخلارجي وا�صتخدامه 
الأغرا�ض �صيا�صية قام الرئي�ض ماكرون 
لالإ�صالم  االإ�صالمية  اجلمعية  باإن�صاء » 
يف فرن�صا« املعرفة املعروفة اخت�صارا 
م�صوؤولة  تعد  )AMIF(، والتي  با�صم 
مداخيل  �رضيبة  وجمع  مراقبة  عن 
املنتجات احلالل، باالإ�صافة اإىل تدريب 

وا�صتقدام االأئمة. 
حركات  يعجب  لن  حتما  القرار  هذا 
االإخوان  وحتديدا  ال�صيا�صي  االإ�صالم 
امل�صلمني، ولن يعجب الكثري من الدول 
ولكنه  ال�صيا�صي،  لالإ�صالم  الداعمة 
تاريخ  يف  اأ�صود  يوم  �صيكون  بالتاأكيد 
وحركات  خا�صة  امل�صلمني  االإخوان 

االإ�صالم
اأن  ويبدو  العموم،  وجه  على  ال�صيا�صي 
يوم  هو   2020 فرباير   18 الثالثاء  يوم 
لن تن�صاه هذه احلركات، اأنه اليوم الذي 
مانويل  الفرن�صي  الرئي�ض  فيه  اأعلن 
الوقت  واأن  انتهت،  اللعبة  اأن  ماكرون 
الذي كان ي�صمح فيه لالإخوان امل�صلمني 
وا�صتغالل  الفرن�صي  املجتمع  بتهديد 
املعتقد  وحرية  والعلمانية  احلرية 

واالنف�صال  التطرف  بذور  زرع  يف 
الفرن�صي  املجتمع  داخل  وال�صقاق 
الدولة،  عن  م�صتقلة  كيانات  واإن�صاء 
ومتنع  ومتا�صكه،  املجتمع  وحدة  تهدد 
بفكرها املتطرف مواطنيها امل�صلمني 
من االندماج يف جمتمعاتهم واالنخراط 
وحتد  والتطور،  التنمية  عملية  يف 
التي  الدولة  يف  ابداعاتهم  اطالق  من 

اختاروا اأن يكونوا مواطنني فيها.
الكثري،  املوجبات  من  له  قرار  اإنه 
ويطرح اأ�صئلة ت�صتحق التفكري والتوقف 

عندها:
اأئمة من دول مثل تركيا  اإيفاد  اأوال هل 
ن�رض  يف  ي�صاعد  العربي  املغرب  ودول 
التطرف؟  ويحارب  املعتدل  االإ�صالم 
من  هم  املوفدون  االأئمة  واأن  خا�صة 
الذي  ال�صيا�صي  االإ�صالم  دول تعاين من 
احلريات  ويحارب  الدميقراطية  يعيق 

باحلقوق  مواطنيه  متتع  من  ويحد 
�صواء  وامل�صاواة،  االأ�صا�صية  واحلريات 
تركيا امل�صكونة بوهم اخلالفة والهيمنة 
من  اأو  االإ�صالم،  با�صم  االآخرين  على 
من  تعاين  التي  العربي  املغرب  دول 
التطرف واالإرهاب الذي ال يتوانى عن 
تهديد �صيادة الدول وتنفيذ التفجريات 

االنتحارية واالرهابية.
وخ�صو�صا  الدول  هذه  اأنظمة  ثانياهل 
ال�صيا�صي  االإ�صالم  ت�صتغل  التي  تركيا 
حتديدا  امل�صلمني  االإخوان  وحركة 
اأمنها  وتهديد  اأوروبا  وابتزاز  لتهديد 
منظم،  ب�صكل  باملهاجرين  واإغراقها 
فثالثا: األي�ض  تتدخل  اأن  حقها  من  هل 
حتمي  اأن  كدولة  فرن�صا  حق  من 
والفكر  املتطرف  الفكر  من  مواطنيها 
االنف�صايل، وت�صعى لدجمهم كمواطنني 
فرن�صيني يف الدرجة االأوىل ثم م�صلمني 

يف  ذلك  غري  اأو  يهود  اأو  م�صيحيني  اأو 
مواطن  اأنه  مبعنى  الثانية،  الدرجة 
»فرن�صي م�صلم« بالدرجة االأوىل، ولي�ض 

»م�صلم فرن�صي«.
اأمنها  حلماية  فرن�صا  ت�صعى  رابعاهل 
فيه  تتعار�ض  الذي  الوقت  يف  الداخلي 
�صوريا  يف  �صواء  اخلارجية  �صيا�صاتها 
ال�صيا�صي  االإ�صالم  حركات  مع  ليبيا  اأو 
امل�صلمني  لالإخوان  الداعمة  والدول 
ظل  يف  خا�صة  وقطر؟  تركيا  وخا�صة 
هذه  وا�صتغالل  املهاجرين  تدفق 
اخلاليا  لد�ض  الهجرة  موجات  الدول 
االإرهابية بني �صفوف هوؤالء املهاجرين 
داخل  الفو�صى  اإحداث  وا�صتغاللهم يف 
على  للتاأثري  االأوروبية  املجتمعات 
الق�صايا  جتاه  ال�صيا�صية  مواقفهم 

املختلف عليها.
اأن اخلطة الرباعية التي طرحها الرئي�ض 
ماكرون، والتي مبوجبها �صتفر�ض قيود 
على  بل  فقط،  االأئمة  اإيفاد  على  لي�ض 
االإنفاق  بحجة  التمويل  جلب  اأن�صطة 
ي�صتغل الأغرا�ض  على امل�صاجد والذي 
اجلمهورية  قوانني  مع  تتعار�ض 
املتطرف،  الفكر  منو  يف  وت�صاعد 
امل�صلمني  االإخوان  م�صاجع  �صيق�ض 
و�صيعمل  ال�صيا�صي،  االإ�صالم  وحركات 
اأو�صاط  داخل  تاأثريها  اإ�صعاف  على 
اأنه  يبدو  وال  فرن�صا،  يف  امل�صلمني 
�صيقف عند حدود الدولة الفرن�صية بل 
�صيمتد اإىل باقي دول االحتاد االأوروبي، 
من  لكل  الكابو�ض  �صي�صكل  ما  وهذا 
واالأنظمة  امل�صلمني  االإخوان  حركة 

الداعمة لها.

قرار الرئي�س الفرن�سي اخلا�س بفر�س قيود على اإيفاد اأئمة اإىل فرن�سا من بع�س الدول، وذلك بهدف الق�ساء على 
ما و�سفة بخطر »ال�سقاق«، هو قرار مو�سوعي وجرئ خا�سة اأن فرن�سا التي اكتوت اأكرث من مرة بنار الإرهاب 

والعمليات الإرهابية وا�ستهداف رموزها �سواء ال�سرطة الفرن�سية اأو و�سائل الإعالم مثل جريدة �سارل لبيدو، هذا 
القرار لي�س وليد اللحظة الراهنة، فقد عرب عنه منذ بدايات وليته الرئا�سية، وقد �سرح اأكرث من مرة اأنه يعد 

خطة لهيكلة الإ�سالم يف فرن�سا، ولكن التوقيت احلايل وقبل النتخابات البلدية التي �ستجري يف 15 مار�س القادم له 
دللت �سيا�سية خارجية ودللت داخلية لها عالقة ببنية املجتمع الفرن�سي

اجلزائر

تاأجيل اأكرب معر�ض للنفط 
والغاز ب�سبب كورونا

.    تاأجيله من منت�سف مار�س حتى �سبتمرب

اجلزائر/ ح�سان جربيل/ 
الأنا�سول

اأعلنت اجلزائر اأم�ض  الثالثاء، تاأجيل 
�صمال  يف  والغاز  للنفط  معر�ض  اأكرب 
منت�صف  من   ،)2020 )نايباك  اإفريقيا 
املقبل،  �صبتمرب  اإىل  اجلاري،  مار�ض 
حول  كورونا  فريو�ض  انت�صار  ب�صبب 
العامل. وقالت �رضكة »ناباك« املنظمة 
للمعر�ض، يف بيان، اإنه بالنظر »لتنامي 
وباء فريو�ض كورونا امل�صتجد  انت�صار 
معر�ض  منظمو  قرر  العامل،  عرب 
والغاز  للنفط  اإفريقيا  �صمال  وموؤمتر 

تاأجيله اإىل �صبتمرب املقبل«.
التظاهرة  اأن  ال�رضكة،  واأ�صارت 
االقت�صادية كانت مقررة يف الفرتة ما 
وب�صبب  اجلاري،  مار�ض  و18   15 بني 
بني  ما  تنظيمها  �صيتم  كورونا  انت�صار 
6 و9 �صبتمرب 2020، يف مدينة وهران 

)غرب( ثاين كربيات مدن اجلزائر.
�صببه  التاأجيل  فاإن  البيان،  وح�صب 
بالنظر  احرتازية  اإجراءات  اأي�صا 
اللتزام املنظمني بتنظيم هذا احلدث 
الظروف  اأف�صل  يف  االقت�صادي 
جلميع  واالأمن  ال�صالمة  حيث  من 
تاأجيل  اأن  البيان،  وذكر  امل�صاركني، 
التي  للقيود  كذلك  يرجع  املعر�ض 
ت�صهدها الرحالت اجلوية حول العامل، 
االأمر  كورونا،  فريو�ض  انت�صار  ب�صبب 

يف  امل�صاركني  تنقل  �صيعرقل  الذي 
املعر�ض.

ظهر  الذي  كورونا،  فريو�ض  وانت�رض 
و�صط  ووهان  مدينة  يف  مرة  الأول 
 72 يف   ،2019 دي�صمرب   12 يف  ال�صني، 
ت�صبب  بينها 13 دولة عربية، ما  دولة، 

يف حالة رعب ت�صود العامل اأجمع.
ووفق �رضكة »ناباك«، فاإن 650 �رضكة 
امل�صاركة  تنتظر  كانت  بلدا   45 من 
ب�صمال  والغاز  النفط  معر�ض  يف 
جانبه،  من  العا�رضة  بن�صخته  اإفريقيا 
ال�رضكة،  مدير  يا�صيني،  ك�صف جعفر 
االأنا�صول، اأن  ملرا�صل  ت�رضيح  يف 
كانت  املعر�ض  من  العا�رضة  الدورة 
تركيا،  من  �رضكتني  ح�صور  �صت�صهد 
للبناء،  اجلاهز  لل�صلب  »تري�صان«  هما 
معدات  يف  املتخ�ص�صة  و«كريوكان« 
 ،2018 طبعة  و�صهدت  باأنواعه  الوقود 
هذا  يف  تركية  �رضكات   7 م�صاركة 
ذات  قطاعات  يف  تن�صط  املعر�ض، 
والوقود  والغاز  النفط  مب�صاريع  �صلة 

والتجهيزات املرتبطة بها.
والغاز  للنفط  اإفريقيا  �صمال  ومعر�ض 
)نايباك-NAPEC(، االأكرب من نوعه 
يف املنطقة، وفق املنظمني، واأقيمت 
الن�صخة االأوىل منه عام 2011، ويجمع 
من  والغاز  النفط  قطاع  يف  �رضكات 
من  وكذلك  املنطقة  ودول  اجلزائر 

قارات العامل اخلم�ض.

اأمام مقر وزارة ال�سوؤون الدينية

 جتمع احتجاجي للأئمة يف 10 مار�ض
اجلزائريني،  االأئمة  نقابة  رئي�ض  ك�صف 
ليومية«  ت�رضيحه  يف  حجيمي  جلول 
نقابة  احتجاجية  وقفة  عن  الو�صط« 
مار�ض   10 يوم  اجلزائريني  االأئمة 
اجلاري اأمام مقر وزارة ال�صوؤون الدينية 
،وهذا  العا�صمة  باجلزائر  واالأوقاف 
ال  بحقوقنا  واملطالبة  �صوتنا  لتبليغ 
الوقفة  هذه  اأن  ،  موؤكدا  اأقل  وال   اأكرث 
لنبني  من  �صلمية  و  �صتكون  ح�صارية 
مت�رضر  قطاعنا  اأن  خاللها  للعامل 
االعتداءات  بعد  وخا�صة  ومتهالك 
تطال  يوم  كل  االأخرية  التي  اجل�صدية 
اإماما من اأئمتنا وموظفا من موظفينا يف 

قطاع ال�صوؤون الدينية واالأوقاف .
ويف ذات ال�صياق قال ال�صيخ حجيمي اأنه 
مقر  اإىل  اأي�صا   نذهب  اأن  من  املمكن 

ن�صتهجن  االأعلى  االإ�صالمي  املجل�ض 
التهجم الذي حدث لرئي�ض هذا املجل�ض  
اإىل  االإ�صاءة  يف  اهلل  غالم  اهلل  عبد  اأبو 
القطاع واالأئمة يف التهجم على نقابتهم 
بالقطاع  له  اأنه العالقة  ومطالبهم رغم 
بامل�رضوعة  مطالبهم  وا�صفا   االآن، 
يف  ال�صابق  الوزير  مع  فيها  وتناق�صنا 
واأم�صينا  اأ�صابيع  دامت  حوار  جل�صات 
موثقة  وهي  واجلل�صات  املحا�رض  هذه 
مزايدة  اأي  فيها  لدينا  لي�ض  وم�صبوطة  
قانون   اإليها  اأ�صفنا  فلقد  �صيء  اأي  اأو 
التجرمي الذي يحمي الرموز الدينية دون 
امل�صا�ض بها فنحن كنا من بداأ باملناداة  
التعدي  على  �صهدنا  موؤخرا  ولقد  به، 
العا�صمة   باجلزائر  معاملة  يف  اإمام  
وكل  الطرق  كل  ا�صتعملنا  فلقد  وعليه 

للجهات  مطالبنا  تو�صيل  يف  ال�صبل 
ومثبتة  موثقة  بجل�صات  ومتت  الر�صمية 
ال�صوؤون  وزير  كالم  .  وو�صف  حجيمي 
الدينية واالأوقاف باأنه  تهرب من الواقع 
االأئمة  نقابة  يف  فرقة  الإيثار  وحماولة 
اإ�صعاف  هو  منها  والق�صد  اجلزائريني 
االأخرية  هذه  اأن  حيث  املنظمة   هذه 
اأنها  اجلزائرية  الدولة  بقوانني  �صارت 
فدرالية واالآن هناك حماولة لت�صكيك يف 
اأن هذا  اإال  قدراتها الإنقا�ض من قوتها، 

االأمر زاد من االأئمة �صمودا .
نقابة  اأن  املتحدث   ذات  واأو�صح     
لنداء   ا�صتجابت  قد  اجلزائريني  االأئمة 
رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون عرب 
وطالبنا  واحدة  مرة  والتقينا  تعليماته 
رزنامة  بتحديد  الدينية  ال�صوؤون  وزارة 

جلل�صات احلوار ، اإال اأننا تفاجئنا اأن هذه 
طبيعية  غري  اأ�صياء  افتعلت  قد  الوزارة 
واهية  حججا  م�صتعملة  معقولة  وغري 
اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد  مع 
اإ�صعافنا  اخلطوة   هذه  والق�صد  من 
واإ�صكاتنا وتكميم اأفواهنا حتى ال نطالب 
بحقوقنا ، ولهذا فنحن اليوم و�صلنا  اإىل 
نفذت  بعدما  جمربين  الت�صعيد  مرحلة 
كل قوانا واآخر مرة كانت لنا وقفة اأمام« 
وا�صتعمال  لنا  حدث  ما  حول   لوجيتيا« 
احل�صاري  ونددنا  غري  االأ�صلوب  هذا 
ثم  العمل  وزارة  اأمام  املمار�صات  بهذه 
مت  حيث  احلكومة  رئا�صة  اإىل  اجتهنا 
نتيجة  االأمن  قوات  طرف  من  منعنا 

للظروف التي نعلمها جميعا .
حكيم مالك  

ال�صيخ  امل�صيلة«  والية  وايل  اأوقف 
بلدية  رئي�ض  من  العرجا«،كل 
بني  بلدية  ورئي�ض  عامر،  �صيدي 
ل  توقيفه  اإىل  يلمان،باال�صافة 
عامر  �صيدي  ببلدية  منتخبني   4
ق�صائيا  متابعتهم  خلفية  ،على 
البيان  الوالية،واأ�صاف  بيان  ح�صب 
اإثر  على  جاء  التوقيف  قرار  اأن 
االأ�صعار ال�صادر من طرف املجل�ض 
مبتابعة  بامل�صيلة،املتعلق  الق�صائي 
ق�صائيا هوؤوالء املنتخبني،وا�صتحالة 
االنتخابية،عن  مهامهم  مزاولتهم 
تهمة �صوء ا�صتغالل الوظيفة وتبديد 
تطبيقا  جاء  القرار  عمومية،  اأموال 
ال�صادرة  التعليمات  وتنفيذاً  لذلك 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  عن 
حركة  مبتابعة  املتعلقة  املحلية 
م�صتوى  على  املحليني  املنتخبني 
قرارات  املحلية،باإ�صدار  املجال�ض 

�صدور  غاية  اإىل  املعنيني  توقيف 
اجلهات  طرف  من  نهائية  اأحكام 

الق�صائية .

و�سع رئي�س بلدية« التام�سة 
»حتت الرقابة الق�سائية

حمكمة  لدى  التحقيق  قا�صي  اأمر 
رئي�ض  بو�صع  امل�صيلة،  بوالية  مقرة 
التام�صة،  لبلدية  ال�صعبي  املجل�ض 
ب�صبب  الق�صائية  الرقابة  حتت 
حمرر  تزوير  ق�صية  يف  متابعتهم 
ر�صمي، وا�صتمع قا�صي التحقيق لدى 
حمكمة مقرة اأول اأم�ض لرئي�ض بلدية 
التام�صة يف هذه الق�صية التي تتعلق 
�صاعة  ،حتي  ر�صمي  حمرر  تزوير  بـ 
التحقيق  قا�صي  قرر  متاأخرة، حيث 
املتهم حتت  اإيداع  املحكمة،  لذات 

طائل الرقابة الق�صائية .
عبدالبا�سط ب

امل�صرتك  الوزاري  القرار  ت�صمن  
حافظ  العدل  وزير  وقعه  الذي 
االأختام واالأمني العام لوزارة الدفاع 
الدفاع  وزير  عن  نيابة  الوطني 
الوطني واملوؤرخ يف 8 فيفري 2020 
تعيني �صباط  و�صباط �صف تابعني 
للم�صالح الع�صكرية لالأمن  ومنحهم 

�صفة ال�رضطة الق�صائية.
من  االأخري  العدد  يف  جاء  وح�صبما 
تطبيقا  و  فاإنه  الر�صمية  اجلريدة 
رقم  االأمر  من   15 املادة  الأحكام 
 1966 8 جوان   املوؤرخ يف   155-66

و�صابط  �صابطا   30 يعني  فاإنه 
الع�صكرية  للم�صالح  تابعني  �صف 
الق�صائية،  ال�رضطة  ب�صفة  لالأمن  
�صمن  االإجراء  هذا  يدخل  وقد 
والتدابري  االإجراءات  تعزيز 
اخلا�صة مبكافحة الف�صاد على كافة 
الظاهرة  تعد  مل  حيث  امل�صتويات 
يف  ال�صعبي  احلراك  انطالق  منذ 
الطابوهات  من  الفارط  فيفري   22
فيها  تورط  وملفات  ق�صايا  وطالت 
كبار امل�صوؤولني ال�صابقني يف الدولة

باية ع  

امل�سيلة 

الوايل يوقف رئي�سي بلديتي 
�سيدي عامر وبني يلمان ومنتخبني 

قرار م�سرتك وقعه وزير العدل والأمني العام 
لوزارة الدفاع 

منح 30 �سابط الأمن الع�سكري 
�سفة ال�سبطية الق�سائية

حمكمة  لدىل  التحقيق  قا�صي  اأمر 
غرب  �صمال  اأق�صى  كلم   60 الغزوات 
تلم�صان باإيداع رئي�ض بلدية اأوالد ميمون 
33كلم  �رضق تلم�صان  املوقوف حتفظيا 
منذ �صهر ورئي�ض  اللجنة التقنية واإطار 
بالبلدية حتت نظام الرقابة الق�صائية يف  
املزور   ونهب  وا�صتعمال  تزوير  ق�صية 

العقار .
حمكمة  على   اإحالتها  مت  التي  الق�صية 
تخ�ض  العام  النائب  قبل  من  الغزوات 

مبنح  املتهمني  املري و�رضكاوؤه  قيام 
اجلهوية  للموؤ�ص�صة  تابعة   اأر�صية  قطعة 
اأحد  البنة  للغرب  احلديدية   لل�صكك 
للبلدية  التقنية  امل�صلحة  م�صوؤويل 
اإقامة  طريق  عن  با�صمها   وت�صجيلها 
ملكيتها  وقائع  وتزوير  احليازة  �صهادة 
لل�صكك  اجلهوية  للمديرية  تعود  التي 
لكن  باالعرتا�ض  قامت  التي  احلديدية 
رئي�ض البلدية رف�ض اي �صكل من اأ�صكال 
الرتاجع ما جعل مديرية النقل بال�صكك 

ال�صرتجاع  العدالة  اإىل  تلجاأ  احلديدية 
والتزوير   امللكية  غقود  كا�صفة  حقها 
جر  الذي  االأمر  م�ض   الوثائق  الذي 

املري اإىل العدالة .
هذا وتعد هذه الق�صية الثانية  التي يتابع 
فيها رئي�ض بلدية اأوالد ميمون يف جمال 
والعقارات  االأرا�صي   ونهب  التزوير 
النفوذ   وا�صتعمال   ، ع�صوائية  بطريقة 
لدى  التحقيق  قا�صي  اليزال  حيث  
ق�صية  يف  معه  يحقق  الرم�صي   حمكمة 

منح ما يزيد عن 200 �صهادة حيازة على  
اأر�ض تابعة الأمالك الدولة  وهو امللف  
الذي جعل وايل الوالية االأ�صبق علي بن 
ويكلف  حتفظيا  بتوقيفه  ياأمر  يعي�ض 
التي  البلدية  �صوؤون  الإدارة  اآخر  �صخ�صا 
ا�صتقالل  بفعل  كربى  م�صاكل  تعرف 
املري باأخذ الراأي  وعدم احرتام القوانني 
بحكم اأنه ال يح�صن القراءة وال الكتابة ما 

جعله لعبة يف اأيدي املافيا العقارية  
حممد بن ترار

بنهمة التزوير وا�ستعمال املزور   ونهب عقار

رئي�ض بلدية اأولد ميمون  بتلم�سان حتت الرقابة الق�سائية
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ت�سريحاتي مت تاأويلها 
وبرتها من �سياقها

وزير التعليم العايل �شم�س الدين �شيتور 

مرمي خمي�شة

الكالم  اأن  البيان،  واأفاد 
والذي  للوزير،  املن�سوب 
االت�سال  و�سائل  تداولته 
له  اأ�سا�س  ال  االجتماعي، 
من ال�سحة، م�سيفا اأن هذا 
الوزير،  اإجابة  اأثناء  حدث 
جمل�س  اأع�ساء  اأ�سئلة  على 
الفارط،  االثنني  االأمة، 
وذلك عقب مناق�سة قانونني 

حول البحث.
ذات  يف  �سيتور،  ركز  كما 
اأ�ستاذا  »ب�سفته  اأنه  البيان، 
ي�رصح  اأن  اأبدا،  ميكنه  ال   ،
تداوله«،  مت  ما  مبثل 
اأن  الوقت،  ذات  يف  منوها، 
التاأطري  حول  كان  قاله  ما 
لبع�س  البيداغوجي، 

املوؤ�س�سات اجلامعية.
ذات  كتب  اأخرى،  جهة  من 
له،  من�سور  يف  املتحدث، 
الر�سمية،  �سفحته  عرب 
اأن  الفاي�سبوك،  على 
بتحميل  الوزارة �ستقوم 
لعر�س  الكامل،  الفيديو 
م�رصوعي  حول  الوزير 
على  ورده  القانونني، 
ت�ساوؤالت ال�سيدات وال�سادة، 
مة، تفاديا  اأع�ساء جمل�س االأ

الإخراج الت�رصيح عن �سياقه 
جمددا.

وجتدر االإ�سارة، اأن »كنا�س« 
طارئة  جل�سة  عقد  قرر  قد 
دعا  كما  املقبل،  االثنني 
وطنية،  احتجاجية  لوقفة 
�سامل،  اإ�رصاب  مع 
االأخرية،  عقب الت�رصيحات 
لوزير التعليم العايل، �سم�س 
و�سف  والتي  �سيتور،  الدين 
اجلامعيني،  االأ�ساتذة  فيها 
اأنها  معتربا  »�سفر«،  باأنهم 
اإهانة مل ي�سبق الأي م�سوؤول، 
و  الوطني  امل�ستوى  على 
للنخبة  وجهها  اأن  الدويل، 

الوطنية.

»كنا�س« يعقد جل�شة 
طارئة الثنني املقبل 

ندد، اأم�س، املن�سق الوطني 
الأ�ساتذة  الوطني  للمجل�س 
التعليم العايل، عبد احلفيظ 
غري  بالت�رصيحات  ميالط، 
التعليم  لوزير  امل�سوؤولة، 
العايل، �سم�س الدين �سيتور، 
االأ�ساتذة  فيها  والتي و�سف 
»�سفر«،  باأنهم  اجلامعيني، 
ي�سبق  مل  اإهانة  اأنها  معتربا 
الأي م�سوؤول، على امل�ستوى 
الوطني و الدويل، اأن وجهها 

للنخبة الوطنية.

بيان  يف  ميالط  دعا  حيث 
لـ  الن�سالية  الفروع  كل  له، 
»الكنا�س«، عرب كل جامعات 
جمعيات  لعقد  الوطن، 
االأ�سبوع  نهاية  ،قبل  طارئة 
للمجل�س  حت�سريا  اجلاري، 
الذي  الطارئ،  الوطني 
املقبل،  االثنني  �سيعقد 
 ،2020 مار�س   9 لـ  املوافق 

مبقر النقابة بنب عكنون.
امل�سدر،  ذات  اأ�ساف  كما 
الوطني  املجل�س  عقد  باأن 
نف�س  يف  �سيتخلله  الطارئ، 
احتجاجية  وقفة  اليوم، 
وزارة  مقر  اأمام  وطنية، 
والبحث  العايل  التعليم 
اإىل  باالإ�سافة  العلمي، 
وطني  اإ�رصاب  يف  الدخول 
طبيعته  يحدد  �سامل، 
للكنا�س،  الوطني  املجل�س 
كرامة  اأن  اعتبار  على 
خط  اجلامعي  االأ�ستاذ 

اأحمر.
وزير  اأن  االإ�سارة،  وجتدر 
والبحث  العايل  التعليم 
خالل  �رصح،  قد  العلمي، 
مداخلة له، يف جمل�س االأمة، 
الكبرية،  الكارثة  اأن  اأم�س، 
االأ�ساتذة  م�ستوى  اأن  هي 

اجلامعيني »�سفر«.

قال وزير التعليم العايل والبحث العلمي، �شم�س الدين �شيتور، اأم�س، يف بيان له، اأن 
ت�شريحاته حول م�شتوى الأ�شاتذة، قد مت اإ�شاءة تاأويلها وبرتها من �شياقها، معتربا 

باملنا�شبة، اأن الأ�شتاذ اجلامعي، يبقى هو املحور الأ�شا�شي املعول عليه، للنهو�س 
باجلامعة اجلزائرية، وبناء جامعة الغد.

اأ�رصف وزير الرتبية الوطنية، 
حممد واجعوط، �سباح اأم�س، 
على لقاء جمعه باالأمني العام 
امل�ستقلة  الوطنية  للنقابة 
االبتدائي،  التعليم  الأ�ساتذة 

يف مقر وزارته باملرادية.
الرتبية،  لوزارة  بيان  وح�سب 
يف  يندرج  اللقاء  هذا  فان 
اللقاءات  من  �سل�سلة  اإطار 
الثنائية، التي برجمتها وزارة 
كافة  مع  الوطنية،  الرتبية 
وفق  االجتماعيني،  ال�رصكاء 
فيفري   20 من  متتد  رزنامة 

اإىل 12 مار�س 2020.
واأو�سح البيان اأن اللقاء تناول 
بان�سغاالت  متعلقة  موا�سيع 
النقابة، ذات الطابع الرتبوي، 
واالجتماعي  البيداغوجي 
طرحها  مت  والتي  املهني، 

ومناق�ستها مع الوزير.
وقال الوزير يف كلمته، اأنه يف 
خ�سم تزايد عدد التالميذ يف 
اأ�سحى  الذي  الرتبية،  قطاع 
من  اأكرث  ي�ستقطب  اليوم، 
يتوزعون  تلميذا،  مليون   9.5

على 27634 موؤ�س�سة تعليمية، 
يوؤطرهم 729614 من اأ�ساتذة 

واإداريني.
هذا  اأن  واجعوط  اأ�ساف  و 
الناحية  من  مك�سبا  »يعد 
اجلهود  تبقى  ولكن  الكمية، 
مدر�سة  لبلوغ  املبذولة 
بعد،  يتحقق  اأمرا مل  اجلودة 
التي  االختالالت  ب�سبب 
املدر�سية،  احلياة  تعانيها 
كثافة  ناحية  من  ال�سيما 
التح�سيل  وقلة  املناهج، 
للتالميذ،  واملعريف  العلمي 
–ح�سبه- اإىل  وهذا ما يدفع 
حتقيق  على  العمل  �رصورة 
اإ�سالحات من �ساأنها اأن تنقل 
املدر�سة اجلزائرية من الكم 

اإىل النوع.
املتحدث،  ذات  اأكد  كما 
احلكومة،  عمل  خمطط  اأن 
برنامج  تنفيذ  اأجل  من  جاء 
املوؤرخ يف  رئي�س اجلمهورية 
وامل�سادق   2020 فيفري   06
الربملان  طرف  من  عليه 
الرتبوي،  �سقه  يف  بغرفتيه 

�ستة  حول  يرتكز  والذي 
حماور اأ�سا�سية هي :

االإ�سالح  التعليم،  اإجبارية 
البيداغوجي، حت�سني حوكمة 
املنظومة الرتبوية، احرتافية 
جمال  يف  امل�ستخدمني 
التمدر�س،  دعم  التكوين، 

احلوار االجتماعي.
ا�ستعر�س  اخل�سو�س،  وبهذا 
تعزيز  معامل  اأهم  الوزير، 
احلوار والت�ساور مع ال�رصكاء 
االجتماعيني، وتنظيم لقاءات 
منتظمة، ق�سد الت�سجيع على 
وحل  للتعبئة،  مناخ  توفري 
ظروف  وحت�سني  امل�ساكل 
�سابقة  يعد  ما  وهذا  العمل، 
ي�سبق  مل  بحيث  نوعها،  من 
عمل  برنامج  ت�سمن  اأن 
م�ستقال  حمورا  الوزارة، 
خا�سا بال�رصاكة االجتماعية، 
اأنه   ، باملنا�سبة  م�سريا 
اإعداد  على  معهم،  �سيعمل 
من  توافقية،  طريق  خارطة 
ا�ستقرار  ت�سمن  اأن  �ساأنها 
ر�سم  من  للتمكن  القطاع، 

�ساملة  وطنية  اإ�سرتاتيجية 
م�رصوع  لتنفيذ  ومتكاملة، 
تبداأ  بالرتبية،  النهو�س 
االختالالت  ت�سخي�س  من 
والفجوات، التي تعتلي احلياة 
اقرتاح حلول  اإىل  املدر�سية، 
ملختلف  جمدية،  عملية 
الرتبوية،  اجلماعة  م�ساكل 
الظروف االجتماعية  وتوفري 
لكافة  املنا�سبة  واملهنية 

م�ستخدمي القطاع.
�سدد  مداخلته،  ختام  ويف 
اإبالء  واجعوط، على �رصورة 
ملرحلة  البالغة،  االأهمية 
بالرتكيز  االبتدائي،  التعليم 
التعلمات،  حت�سني  على 
التقومي  اأدوات  باعتماد 
البيداغوجية،  واملعاجلة 
جتويد  باإجراءات  مرفقة 
وتخفيف  املحتوى، 
املحفظة، ودمج تكنولوجيات 
االإعالم واالت�سال يف الق�سم، 
مع العمل على حت�سني ظروف 

عمل االأ�ستاذ.
مرمي خمي�شة

يف اإطار اللقاءات الثنائية املربجمة

وزير الرتبية يلتقي نقابة اأ�ساتذة التعليم االبتدائي

» تنخف�س تدريجيا يف الأ�شابيع القادمة«

الثوم ب1200 دينار للكلغ
اجلمعية  رئي�س  ك�سف 
الوطنية للتجار واحلرفيني، 
بولنوار،  طاهر  حاج 
»الثوم«  اأ�سعار  اأن  اأم�س، 
يف  تدريجيا،  �ستنخف�س 
القادمة،  القليلة  االأ�سابيع 
معتربا باملنا�سبة، اأن ارتفاع 
االأ�سعار، مرتبط ب�سكل كبري 
 ، الثوم  على  الطلب  بزيادة 
وهذا  االأخرية،  االآونة  يف 
ووقائية  عالجية  لدواعي 

اأكرث منها ا�ستهالكية.
بولنوار،  اأف�سح  جهته،  من 
به  خ�س  ت�رصيح  يف 
من  اأن  »الو�سط«،  جريدة 
التي  االأ�سباب  اأبرز  بني 
اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اأدت 

ا�سترياد  اإيقاف  هو  الثوم، 
وباء  ب�سبب  ال�سيني،  الثوم 
تزامنت  والتي  »كورونا«، 
عدم  فرتة  مع  حاليا، 
الثوم،  حما�سيل  ن�سوج 
على امل�ستوى املحلي، اإىل 
الطلب  ارتفاع  طبعا  جانب 
على هذه املادة، التي تعترب 
فعالية  االأكرث  االأطعمة  من 

للحفاظ على ال�سحة.
يف حني، اأكد ذات املتحدث، 
يف  املرتقب،  من  اأنه 
يتم  اأن  القادمة،  االأ�سابيع 
جني حما�سيل الثوم، االأمر 
–ح�سبه-،  �سي�سمح  الذي 
العر�س،  كميات  بارتفاع 
حمالة،  ال  �سي�ساهم  ما 

االأ�سعار،  انخفا�س  يف 
وا�ستقرارها من جديد.

اأ�سعار  اأن  االإ�سارة،  وجتدر 
قد  الوطن،  عرب  الثوم 
االأخرية،  االأيام  �سهدت، يف 
الأكرث  و�سل  جنوين،  ارتفاع 
جزائري،  دينار   1200 من 
للكيلوغرام الواحد، وهو ما 
يثري اال�ستغراب ، خ�سو�سا 
�سنويا،  ت�سجل  اأن اجلزائر، 
لهذه  وفريا  حمليا  اإنتاجا 
من  تعترب  التي  املادة، 
االإنتاجية  عالية  االأ�سناف 
املقاومة  واجلودة، 
لالأمرا�س واالآفات احل�رصية 

والفطرية بفعالية.
مرمي خمي�شة

الوايل يو�شف �شرفة يوؤكد

مل ت�سجل اأي اإ�سابة بالكورونا 
بالعا�سمة 

.     ملف البيوت الق�شديرية متكفل به  
اأكد وايل اجلزائر العا�سمة، 
يو�سف �رصفة، عدم ت�سجيل 
كورنا  لفريو�س  حالة  اأي 
البلد  عا�سمة  م�ستوى  على 
اأن  اأخر  �سياق  يف  مو�سحا 
الق�سديرية  البيوت  اإزالة 
والبنايات املهددة باالنهيار 
للمتابعة  يخ�سع  ملف 
طرف  من  الدقيق  والتكفل 
 22 �سمن  وهو  م�ساحله 
مربمج  �سكنية  وحدة  األف 

توزيعها قريبا .
طماأن  ميدانية  خرجة  يف 
�رصفة  يو�سف  الوايل 
بعدم  البالد  عا�سمة  �سكان 
حالة  اأي  االآن  ت�سجيل حلد 
القادم  بالفريو�س  الإ�سابة 
م�سريا  كورونا  ال�سني  من 
لتعليمات  تطبيقا  اأنه  اإىل 
الداخلية  ووزير  احلكومة 
امل�سالح  كافة  فان 
جمندة  اال�ست�سفائية 

االإجراءات  بكافة  وقامت 
باال�سابات  للتكفل  الالزمة 
يف حال ظهورها ال قدر اهلل  
االإجراءات  هذه  اأن  مربزا 
�سحية  مقايي�س  تت�سمن 
اأن  م�سيفا  دوليا  معتمدة 
جندت  االإمكانيات  كافة 
الفريو�س  هذا  من  للوقاية 
االإ�سابة  بحاالت  التكفل  اأو 

يف حال ت�سجيلها
االإجراءات  هذا  وياأتي 
رئي�س  لتعليمات  تطبيقا 
املجيد  عبد  اجلمهورية 
تبون الذي اأ�سداها للحكومة 
بفريو�س  التكفل  بخ�سو�س 
التي �سجلت اجلزائر  كورنا 
حاالت  خم�سة  االآن  حلد 
اأوردتها  معلومات  ح�سب 
اأم�س وزارة ال�سحة وال�سكان 

واإ�سالح امل�ست�سفيات .
الوايل  اأكد  اأخر  يف مو�سوع 
اأن  نف�سه  من  الواثق  بلغة 

الق�سديرية  البيوت  ملف 
والبنايات املهددة باالنهيار 
م�ستوى  على  التزال  التي 
اإقليم والية اجلزائر متكفل 
دقيقة  ملتابعة  ويخ�سع  به 
والية  م�سالح  طرف  من 
عليه  للق�ساء  اجلزائر 
الوايل يف  ك�سف  كما  نهائيا 
 22 وجود  االطار عن  نف�س 
جديدة  �سكنية  وحدة  األف 
�سكان  على  توزيعها  �سيتم 

العا�سمة قريبا
ال�سينيني  العمال  وب�ساأن 
بور�سات  البناء  العاملني 
اجلزائر  م�ستوى  على 
العا�سمة قال الوايل  ح�سور 
ال�سينيني  غياب  العمال  اأو 
ب�سبب  الور�سات  ببع�س 
اجلوية  الرحالت  تعليق 
يف�سل االإجابة عنه باخلروج 

امليداين
ب.ع

مدير الت�شغيل اأكد اإدماج اأزيد من 300 متعاقدا

املتعاقدون بالبويرة ي�ستنكرون 
غمو�ض و�سعيتهم  

املئات  جمددا  اأم�س  عاد 
ما  عقود  اأ�سحاب  من 
ملختلف  الت�سغيل  قبل 
اأمام  وقفة  يف  القطاعات 
للتنديد  البويرة  والية  مقر 
بتماطل  و�سفوه  مبا 
عملية  يف  املعنية  اجلهات 
على  الفئة  هذه  اإدماج 
االأقل الدفعة االأوىل ح�سب 
املر�سوم  عليه  ن�س  ما 
 336-19 رقم  التنفيذي 
دي�سمرب   8 يف  املوؤرخ 
اجلريدة  يف  ال�سادر   2019
واملت�سمن  الر�سمية 
من  امل�ستفيدين  اإدماج 
على  امل�ساعدة  جهازي 
واالإدماج  املهني  االإدماج 
حلاملي  االجتماعي 

 8 اأمتوا  والذين  ال�سهادات 
والتي  اخلدمة  من  �سنوات 
تتم  اأن  املفرو�س  من 
نهاية  قبل  اإدماجهم  عملية 
اأنف�سهم  �سنة 2019 ليجدوا 
يف ال�سهر الثالث من ال�سنة 
بوادر  ظهور  دون  اجلديدة 
التي  الق�سية  هذه  انفراج 
يف  عادية  ب�سفة  ت�سري 
االأخرى  الواليات  معظم 
ح�سبهم  ويف ال�سياق طالب 
حمدثونا من الوايل ب�سفته 
امل�سوؤول االأول على اللجنة 
العملية  بهذه  املكلفة 
لت�سوية  العاجل  التدخل 
و�سعيتهم كون �سربهم نفذ 
واالأقاويل  الوعود  كرثة  من 
من هنا وهناك ، هذا ورفع 

تندد  �سعارات  املحتجون  
منها  املزرية  بو�سعيتهم 
والية  للعار  يا  للعار  يا   «
االحتجاج   « و   « قرار  بال 
 « االإدماج  يطبق  حتى 
�سامدون  �سامدون   « و 
لو�سعيتنا راف�سون » ، ومن 
جهته طماأن مدير الت�سغيل 
بالوالية »نا�رص متناين » يف 
اإدماج  �سيتم  باأنه  ت�رصيحه 
قبل  املتعاقدين  جميع 
نهاية هذه ال�سنة كا�سفاع ن 
اإدماج اأزيد من 300 متعاقدا 
والعملية  مار�س  اأول  لغاية 
م�ستمرة مع فتح املنا�سب 
جميع  يف  ال�ساغرة  املالية 

القطاعات واالإدارات .
اأح�شن مرزوق
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اح�سن خال�س   

املتفائلني  اأكرب  كان  وقد 
جديدة  برملانية  ب�صحوة 
يحظى  ال  اأن  انتظروا  قد 
بتاأييد  احلكومة  خمطط 
قبل  من  مريحة  اأغلبية 
جمل�س  واأع�صاء  النواب 
الروح  مع  تكيفا  االأمة 
اأذكاها  التي  الدميقراطية 
هو  ها  لكن  احلراك. 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س 
الد�صتوري  حقه  ميار�س 
�صوتت  باأن  والدميقراطي 
رف�س  على  منه  اأغلبية 
عن  احل�صانة  رفع  مطلب 
نائب متابع يف ق�صايا تعود 
وزارتي  توليه  عهد  اإىل 
واالأ�صغال  املائية  املوارد 
يف  وم�صاركته  العمومية 
متويل احلمالت االنتخابية 
قبلها  بل  ال�صابق  للرئي�س 
عدة  على  واليا  كان  ملا 

واليات.
احل�صانة  كانت  لقد 
الربملانية من املبادئ التي 
الدميقراطيات  اأر�صتها 
ظهرت  اأن  منذ  العريقة 
الثورة  بعد  بريطانيا  يف 
فرن�صا  اإىل  وانت�رشت 
االأوروبية  الدول  وباقي 
اجلزائر  بها  اأخذت  كما 
لها عام  اأول د�صتور  منذ 
جميع  وكر�صته   1963

اإىل  الد�صتورية  التعديالت 
الهدف  وكان   .2016 غاية 
يف  املبداأ  هذا  اإر�صاء  من 
الربملان  حت�صني  البداية 
الربجوازية  االأغلبية  ذي 
من تغول امللك اإذ اأن الثورة 
الثورة  عك�س  االجنليزية، 

تقا�صما  اأفرزت  الفرن�صية، 
الربجوازية  بني  لل�صلطة 
من  فكان  واالر�صتقراطية 
عن  الق�صاء  ف�صل  الواجب 
التي  ال�صيا�صية  ال�رشاعات 
هذه  تفرزها  اأن  ميكن 

الثنائية. 
احل�صانة  مبداأ  تطور  لقد 
طريق  يف  الربملانية 
التج�صيد الفعلي واالإجرائي 
ال�صلطة  ف�صل  ملبداأ 
ال�صلطات  عن  الت�رشيعية 
ت�صور  ميكن  ال  اإذ  االأخرى 
للح�صانة  جناعة  اأي 
�صلطات  ظل  يف  الربملانية 
وبرملان  متوازنة  غري 
القرار  على  له  تاأثري  ال 
ال�صيا�صي، فتح�صني النائب 
والتهديد  ال�صغوط  من 
الق�صائية  الدعاوي  برفع 
البولي�صية  واملتابعات 
ممار�صته  اأثناء  �صده 
التعبري  اأو  النيابية  ملهامه 
ياأتي  واأفكاره  اآرائه  عن 
للمبداأ  �رشورية  كمح�صلة 
حال  هو  كما  متاما  العام 
الذي  الق�صاء  ا�صتقالل 

القا�صي  ا�صتقالل  يقت�صي 
يف تقديره واإحكام �صمريه. 
الد�صتوريون  الفقهاء  ومييز 
احل�صانة  من  نوعني  بني 
احل�صانة  وهما  الربملانية 
تعني  التي  املو�صوعية 
النائب  م�صاءلة  عن  الكف 

اأو  �صفويا  به  يديل  عما 
كتابيا، واحل�صانة االإجرائية 
اإجراءات  اأي  جتيز  ال  التي 
جنائية �صد ع�صو الربملان 
اإال  يف حال ارتكابه جرمية 
يف حاالت ا�صتثنائية ال�صيما 
ميكن  وال  التلب�س.  حالة 
احل�صول على رفع احل�صانة 
اإال بتنازل طوعي من ع�صو 
الربملان اأو بت�صويت اأغلبية 
ينتمي  التي  الغرفة  اأع�صاء 

اإليها.
احل�صانة  مبداأ  يكن  مل 
اجلزائر  يف  الربملانية 
بالغ  باهتمام  يحظى 
اليوم  اإىل  طويلة  ل�صنوات 
الوالة  فيه  اكت�صف  الذي 
والوزراء ورجال االأعمال اأن 
من دخل الربملان فهو اآمن 
فهرعوا اإىل حجز تذاكرهم 
ال  واأغلبهم  اإليه  لالن�صمام 
يديل فيه براأي وال ي�صارك 
ي�رشف  ال  بل  ت�صويت  يف 
املبنى الربملاين باحل�صور، 
بقيت  التي  االأيام  يعد 
الربملانية  العهدة  النتهاء 
جديدة  لعهدة  العدة  ليعد 

يتمكن منها بنف�س الطرائق 
العهدة  بها  اكت�صب  التي 
اأن  بينها  من  ال�صابقة، 
يحتمي بحزب االأغلبية من 
كتلته  اإىل  االن�صمام  خالل 
البالء  يبلي  اأو  الربملانية 
بالعطايا  ويجزل  احل�صن 

برتتيب  املكلفة  للدوائر 
نتائج االنتخابات.

احل�صانة  اأن  ال�صك 
اأكرب  �صارت  الربملانية 
حمركات الف�صاد ال�صيا�صي، 
اإذ ال يعقل اأن يدخل  رجل 
اأعمال اأو وزير اأو وايل �صابق 
املناف�صة االنتخابية للظفر 
ال  قد  مبقعد 
�صيئا  ي�صيف 
ر�صيده  اإىل 
عي  جتما ال ا
بطاقة  �صوى 
جديدة  زيارة 
من  حت�صنه 
العام  احلق  ومن  �صحاياه 
الذي مل ي�صبق له اأن حترك 
ي�صمن  كامل  نظام  يف ظل 
وعرابيه  الأتباعه  احل�صانة 
اأع�صاء  اتهم  فقد  وخدمه 
وعرب  علنا  الربملان  من 
بالف�صاد  االإعالم  و�صائل 

باملخدرات  واملتاجرة 
اأن يحرك املدعي  دون 
اأن  ودون  �صاكنا  العام 
العدل  وزارة  تطالب 
اليوم  تفعل  كما 
رفع  اإجراء  مببا�رشة 
الربملانية  احل�صانة 
اأو  النائب  هذا  عن 
اآخرون  واتهم  ذاك، 
مهامهم  انتهت  ممن 

كوزراء ووالة ودخلوا جحر 
دون  به  ليحتموا  الربملان 
و�صل  كيف  اأحد  ي�صاأل  اأن 
هوؤالء اإىل الربملان وقانون 
نزاهة  ي�صرتط  االنتخابات 
النتخابات  املرت�صحني 
�صهادة  ويتطلب  الربملان 

نقية لل�صوابق العدلية؟   
يتعلق  ال  اإذن  االأمر 
الربملانية  باحل�صانة 
مرتبط  هو  ما  بقدر 
ظل  دائمة  حت�صني  بعملية 
الفا�صد  النظام  بها  يقوم 
على  وخدمه  الأتباعه 

حتت  امل�صتويات  جميع 
ما  الريح  �صعار«معانا 
عرب  ما  وهو  يقي�صك�س«. 
النواب عند ت�صويتهم  عنه 
برف�س 201 نائب من اأ�صل 
رفع  حا�رشا  نائبا   286
احل�صانة عن زميلهم الوزير 

واأغلبهم  ال�صابق،  والوايل 
جبهة  حزب  اإىل  ينتمون 
والتجمع  الوطني  التحرير 
الدميقراطي،  الوطني 
حتى اأننا ن�صمع نائبا يدعو 
غري  ب�صكل  العدل  وزارة 
م�صتقبال  للكف  مبا�رش 

رفع  ملفات  اإر�صال  عن 
اإىل  النواب  عن  احل�صانة 

مكتب الربملان.
الذين  النواب  اأن  ويبدو 
اأمتعتهم  يحزمون  بداأوا 
املبنى  من  للخروج 
اختاروا  العام  هذا  نهاية 

عن  الدفاع  يف  ال�رشا�صة 
الذي  الربملان«  »�صمعة 
تبون  الرئي�س  يرميه  ظل 
ويتوعد  ال�صيا�صي  بالف�صاد 
ال�صيا�صية  احلياة  باأخلقة 
واإبعاد  واملوؤ�ص�صات 
كما  ال�صيا�صة  عن  املال 
الدفاع  اختاروا 
احل�صانة  عن 
ذاتها  الربملانية 
ير�صلون  وكاأنهم 
لوزير  ر�صالة 
مفادها  العدل 
لي�س  رفعها  اأن 
التي  بال�صهولة 
اأن  بعد  يت�صورها 
افتكاكها  يف  جنح 
وغول  عبا�س  ولد  من 
وبركات وطليبة ووقف عند 
وواعلي.  حمادي  بن  عتبة 
انتظار  العدالة  على  فهل 
ملعاجلة  الربملان  حل 
ملفات كثرية وقفت اأمامها 

احل�صانة الربملانية؟

من دخل �لربملان فهو �آمن
ك�سف ت�سويت الغرفة الأوىل على رفع احل�سانة الربملانية عن النائب عن حزب جبهة 

التحرير الوطني عبد القادر واعلي اأن الربملان ميكن له اأن يقول ل، بعد اأن قالها ب�ساأن نائب 
حزب التجمع الوطني الدميقراطي بن حمادي بالنظر اإىل ما عودنا عليه من تزكية لكل 

ال�سيا�سات والقرارات وم�ساريع القوانني التي تاأتيه جاهزة من ال�سلطة التنفيذية. 

ل�سك اأن احل�سانة الربملانية �سارت اأكرب 
حمركات الف�ساد ال�سيا�سي، اإذ ل يعقل اأن 
يدخل  رجل اأعمال اأو وزير اأو وايل �سابق

كانت احل�سانة الربملانية من املبادئ التي 
اأر�ستها الدميقراطيات العريقة منذ اأن 

ظهرت يف بريطانيا بعد الثورة وانت�سرت اإىل 
فرن�سا وباقي الدول الأوروبية كما اأخذت بها 

اجلزائر منذ اأول د�ستور لها عام 1963

النواب بني احل�سانة والتح�سني 

24 �ساعة



الوليد فرج

ملّيا  الفكرة  ا�ستوقفتني 
ت�رصيح  �سمعت  بعد   ،
ونعته  العايل  التعليم  وزير 
  ، بالأ�سفار  لزمالئه 
ا�ستليت قلمي ، و �سيجارة 
فاإذا  بالكتابة  وهممت   ،
برواية )اإ�سم الوردة( للكبري 
تنتحب    ، ايكو  اأمربتو 
بجوار علبة ال�سجائر ، فقد 
بداأت قراءتها منذ اأيام ، و 
و  القلم  رميت   ، اأكملها  مل 
ت�رصيحاته  و  الوزير  ترك 
عليهم  ي�سهل  )ربي  قائال 
الرواية  وحملت   ، بيناتهم( 
اأتنف�س قليال مع  اأن  ع�سى 
روائيا  لي�س  فهو   ، )ايكو( 

حكي  نزوة  يرتب   ، عاديا 
ال�رصد  ملاألوف  وفقا   ،
كي  للقارئ  مي�سغ  ول   ،
�رصده  ُمتع  و  اإبداعه  يبتلع 
ب�سهولة فخلفيته الفل�سفية 
، جتعلك ت�ستح�رص كل ما 
فيك من ذكاء كي ت�ستطيع 
واأنا   ، اأفكاره  اأغوار  �سرب 
 ، الرواية  اأحداث  يف  اأهيم 
وليام  يلتقي  ختامها،  ويف 
خورخي  الراهب  بخ�سمه 
من  املتوج�س  بورخي�س 
للعمل  التخريبية  ال�سلطة 
عن  لأر�سطو  ال�سائع 
والكوميديا،  ال�سحك 
"ماذا  ي�ساأل:  والذي 
�سمح  ما  اإذا  �سيحدث 
�سيء؟  كل  على  بال�سحك 

فالكتاب باإمكانه اأن يقو�س 
فيندفع  القدا�سة".  بنية 
بال�سيطان  لو�سفه  وليام 
لي�س  »فال�سيطان  قائاًل: 
غلو  بل هو  املادة«،  »اأمري 
دون  من  الإميان  الروح، 
التي  احلقيقة  ابت�سامة، 
ال�سك«.  عليها  ي�سيطر  ل 

بقيت اأتاأمل قوله :

الروح  غلو  هو  ال�سيطان   
..

من  الميان  هو  ال�سيطان 
دون ابت�سامة..

ال�سيطان هو احلقيقة التي 
ل ي�سطري عليها ال�سك ..

الأفكار  هذه  فتعالقت 
النا�س  تداوله   ، مب�سهد 
حواري  تلفزي  لربنامج 
)عبد  �سيفاه  كانا   ، �سمج 
رئي�س  مقري(  الرزاق 
تنظيم حركة جمتمع ال�سلم 
و جاب اخلري َدّعي التنوير 
)مقري(  �رصاخ  و�سدى   ،
)اأنت  حماوره  وجه  يف 
جاهل وراح يرددها مرارا 
اأن �ساأله عن موقفه  ( بعد 
من امل�ساواة بني الرجل و 
املراأة يف املرياث . حلظات 
�سغرية كانت كفيلة بك�سف 
ينادي  التي  املزاعم  زيف 
الظاهر  يف  )مقري(  بها  
و  احلوار  يف  املتمثلة  و   ،

الت�سامح ، بينما يف الواقع 
يقوم بنقي�س ذلك ، وياأتي 
على  يدعي  ما  عك�س 
الفعلية  املمار�سة  م�ستوى 
الفجوة  و  البون  فيظهر    ،
الظاهر  بني    ، �سا�سعني 
املمار�س  الواقع  و  املعلن 
على  الذات  يغلق  الذي   ،

 ، انطواءها  و  نف�سها 
مما يولد نزوعا عدوانيا 
متاأهبا   ، �ساحبه  يبقى 
من  كل  على  للهجوم 
يقرتب من دائرة القيم 
خمياله  يف  املقد�سة 
ملخزون  املكونة   ،
عليه  تقوم  رمزي 
الفكرية  منظومته 

الراف�سة    ، الأ�سولية 
 ، منه  اخلائفة  و  للتغيري 
التع�سب  حولها  اأ�سوٌل 
تعرف  ل  )دوغما(  اإىل 
ول  النقد  ول   ، املرونة 
 ، امل�ساءلة  اأو  املراجعة 
يف  املتغريات  تراعي  ل 
الذي  املتحول   ، الواقع 
يحيط بها ، فراأى )مقري( 
ملعرفة  حمتكرا  نف�سه 
نف�سه  ، متخايال  اخلال�س 
للحقيقة  الوحيد  املالك 
هو  ذلك  من  والأخطر   ،
الفعل  باأنه ميتلك  اعتقاده 
فر�س  وهو   ، لها  املالزم 

ما يراه على �سواه بو�سفه 
احلق و احلقيقة ، وما جلوء 
اأ�سلوب القمع  )مقري( اإىل 
املبا�رص  الرمزي  العنف  و 
يف  جاهل(   )اأنت  بقوله 
يفي�سان  �سلف  و  جهامة 
اختالف  ملجرد   ، عداًء 
جماليهما الفكريني و تغاير 

منظومتهما الفكرية .

ِعي  فكان �سوؤال ب�سيط من َدّ
املواريث  يف  ال�ستنارة 
 ، )مقري(  بواطن  اأخرج 
املناخ  هذا  من  للخروج  و 
كنت   ، احلامي  املوؤدلج 
كان  ال�سائل  اأن  لو  اأمتنى 
جّود  و  �سوؤاله  مبادة  ملما 
عزل  قوله  مقري  على 

وجل :
)واإن كان رجل يورث كاللة 
اأخت  اأو  اأخ  له  و  امراأة  اأو 
فلكل واحد منهما ال�سد�س 
فاإن كانوا اأكرث من ذلك فهم 

بعد  من  الثلث  يف  �رصكاء 
دين  اأو  بها  يو�سي  و�سية 
غري م�سار و�سية من اهلل و 
اهلل عليم حليم ( . فمما ل 
�سك فيه اأن )مقري( كغريه 
يقراأ  التقليديني �سوف  من 
)يو�سي(  )يورث(  الفعلني 
ليطلب   . للمجهول  مبنيني 

وهما  الفعلني  قراءة  منه 
فت�سري  للمعلوم  مبنيان 
كلمة  و  )كاللًة(  كلمة 
ن�سب  حمل  يف  )امراأًة( 
منه  يطلب  و  به  مفعول 
الأن�سبة  توزيع  بعدها 
وفقا لهذا . وقبلنا اختلف 
�سيد  ال�سالم  عليه  علي 
)املواريث( الفرائ�س  علم 
يف  اخلطاب  بن  وعمر 

امل�ساألة املنربية .

لـ  الب�سعة  ال�سور  لتبقى 
)خورخي( و تاأملي الطويل 
يف الوعي التطريف القمعي 

ال�سك  يخامره  مل  الذي   ،
و   ، �سالمته  يف  مطلقا 
�سحة ما حاول اأن يفر�سه 
على غريه  ، متتبعا يف ذلك 
فيه  تاأ�سل  الذي  الوهم 
مندفعا ، من الفكر القمعي 
اأودى  الذي  الإرهابي  اإىل 
بحياة الأبرياء ، و اأدى اإىل 
الدير  تدمري 
الذي احت�سن 

اجلميع .

دمغ   اأن  بعد 
الرزاق  عبد 
�ساحبه  مقري 
اجلهل  بدمغة 
و و�سمه بال�سفه 
حلظتها  كان  لو  فماذا 

�ساحب �سلطة ؟

هذا  على  اإجابة  انتظر  ل 
اأن  اأريدكم  بل   ، ال�سوؤال 
اأمربتو  بن�سيحة  تعملوا 
ـ الذي ورطني يف هذا  ايكوـ 

املقال ــ حني قال:

)لال�ستمرار يف هذا العامل 
الرهيب يجب اأن تنجح يف 
 : الأقل  على  اثنني  �سيئني 
اأن تكتب كتابا اأو اأن تنجب 
فيما  اعرف  واأنا  طفال( 

جنحتم !
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واأنا اأهُمّ يف كتابِة مقايل الذي اأ�صبح خبزي اليومي ، ارتاأيت يف البداية اأن يكون مو�صوعه حول اأدوات احلكم ، و ما يت�صل بها 
يف اإدارة الأزمات و ا�صرتاتيجيات حلحلتها ، فقد وجدت يف ذاكرتي تراكمات كثرية حول املو�صوع ، ا�صتفزها اأبوحامد الغزايل 

بفكرة اأوردها يف كتابه املاتع املو�صوم : بالترب امل�صبوك يف ن�صائح امللوك ، يف الباب الثاين ال�صفحة 87 ، حيث ا�صتدل بقول اأنو 
�صروان : )كل ملك كان وزيره جاهال فمثله كمثل الغيم الذي يبدو و يظهر ، ول يندي ول ميطر ( .

بواطن ال�سيد عبدالرزاق مقري 
ورمزيات ال�سهري اأمربتو اإيكو ..

ا�صتوقفتني الفكرة ملّيا ، بعد �صمعت ت�صريح 
وزير التعليم العايل ونعته لزمالئه بالأ�صفار 
،  ا�صتليت قلمي ، و �صيجارة ، وهممت بالكتابة 
فاإذا برواية )اإ�صم الوردة( للكبري اأمربتو ايكو ، 

تنتحب  بجوار علبة ال�صجائر
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اأكد مدير االأمن الوطني بوالية 
لل�رشطة  اأول  عميد  ورقلة 
طالبي حممد ، اأنه فيما يتعلق 
باالأ�شخا�ص  املا�شة  باجلرائم 
واملمتلكات و ال�شيء العمومي ، 
فاإن امل�شلحة الوالئية لل�رشطة 
�شجلت  قد  بورقلة  الق�شائية 
خالل ال�شنة الفارطة 08 جرائم 
�شخ�ص    16 فيها  تورط  قتل 
االإجراءات  ا�شتكمال  وبعد 
ملفات  واجناز  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �شدهم  ق�شائية 
،اأين  العدالة  على  اإحالتهم 
اأمر  منهم   07 حق  يف  �شدر 
املوؤقت  احلب�ص  رهن  باالإيداع 
فيما ا�شتفاد �شخ�ص واحد من 
اال�شتدعاء املبا�رش ، كما تقرر 
املراقبة  نظام  حتت   08 و�شع 
االإفراج  مت  فيما   ، الق�شائية 
عن 05 اآخرين، نف�ص العدد مت 
اإح�شائه يف حماوالت القتل اأين 
رهن  متورطني   06 اإيداع  تقرر 
احلب�ص املوؤقت ، فيما ا�شتفاد 

اثنان من ا�شتدعاء مبا�رش .
ال�رشب  جرائم  وبخ�شو�ص 
واجلرح العمدي فقد مت خالل 

 648 معاجلة  الفارطة  ال�شنة 
ق�شية   516 معاجلة  مت  ق�شية 
منها اأي بن�شبة 79.63 باملائة 
، متورط فيها 598 �شخ�ص مت 
احلب�ص  رهن   30 منهم  اإيداع 
 262 ا�شتفاد  فيما   ، املوؤقت 
اآخرين من اال�شتدعاء املبا�رش 
و�شعهم  تقرر  �شخ�ص   54 و 

حتت الرقابة الق�شائية .
عاجلت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
لل�رشطة  الوالئية  امل�شلحة 
 41 املنق�شي  العام  الق�شائية 

مت  منزل  حرمة  انتهاك  حالة 
بلغ  حيث   ، ق�شية   40 اجناز 
�شخ�ص   38 املتورطني  عدد 
احلب�ص  رهن   14 و�شع  مت   ،
 19 لتوجيه  اإ�شافة   ، املوؤقت 
و�شع  مع  مبا�رش  ا�شتدعاء 
الرقابة  حتت  اأ�شخا�ص   03

الق�شائية .
فقد  اأخر  �شعيد  وعلى 
الوالئية  امل�شلحة  �شجلت 
ارتفاع  الق�شائية  لل�رشطة 
يف   201 �شنة  حم�شو�ص خالل 

بامل�شا�ص  املتعلقة  اجلرائم 
باملمتلكات ، حيث مت اإح�شاء 
بال�رشقات  تتعلق  ق�شية   363
الب�شيطة ، اإ�شافة لـ 67 ق�شية 
�شجل  فيما   ، مو�شوفة  �رشقة 
�رشقة  يف  حم�شو�ص  ارتفاع 
ق�شية   243 باإح�شاء  املنازل 
�رشقة  ق�شايا  عدد  اأما   ،
جتاوز  فقد  النقالة  الهواتف 
فيما   ، ق�شية   641 الـ  عتبة 
املركبات  �رشقة  عدد  جتاوز 

75 ق�شية .

اجلاري   االأ�شبوع  بحر  تراأ�ص 
وايل  بو�شته  ال�شديق  بكر  اأبو 
الديوان  مبقر  ورقلة  والية 
العام  االأمني  مبعية   اجتماعا 
املجل�ص  رئي�ص  و   ، للوالية 
ال�شعبي الوالئي بح�شور الوايل 
االإدارية  للمقاطعة  املنتدب 
 ، الدوائر  روؤ�شاء   ، توقرت 
 ، املحلية  االإدارة   : مدراء 
امليزانية  متابعة  و  الربجمة 
الطاقة   ، ال�شكان  و  ال�شحة   ،
 ، العمومية  االأ�شغال   ، النقل   ،

املوارد املائية ، الرتبية .
والية  وايل  لديوان  بيان  اأفاد 
ورقلة كانت قد ت�شلمت يومية 
»الو�شط«ن�شخة منه اأن جدول 
االأعمال لهذا االجتماع متخ�ص 
الوالئية  اللجنة  تن�شيب  عنه  
املكلفة بتحديد مناطق الظل 
ال�شيد  اأ�رشف  الوالية  عرب 
اللجنة  تن�شيب  على  الوايل 
بتحديد  املكلفة  الوالئية 
مناطق الظل عرب الوالية والتي 
للوالية  العام  االأمني  يرتاأ�شها 
االإدارة  مدراء   من  تتكون  و 
متابعة  و  الربجمة    ، املحلية 
امليزانية،  االأ�شغال العمومية، 
 ، الطاقة    ، املائية  املوارد 
و  ال�شكان  و  ال�شحة  النقل،  
لروؤ�شاء  اإ�شافة  الرتبية  مدير 

الدوائر ، كما تقوم هاته اللجنة 
الوالئية باالإ�رشاف على عملية 
تت�شمن  والئية  خارطة  اإعداد 
الظل  ملناطق  دقيقا  اإح�شاءا 
التحديد  و  الوالية  اإقليم  عرب 
التنموية  لالحتياجات  الدقيق 
اإطار  وو�شع  االأولوية  ذات 
يجب  التي  املنهجية  يت�شمن 
اعتمادها مع تقدمي مقرتحات 
حول االإجراءات التي من �شاأنها 
املعي�شية  الظروف  حت�شني 

لقاطني هاته املناطق .
اأكد وايل  من جهة ثانية فقد  
ال�شديق  اأبوبكر  ورقلة  والية 
بو�شتة على الدور املهم لهاته 
�رشورة  اإىل  م�شريا  اللجنة 
التنموية  االحتياجات  اإح�شاء 
امللحة  االأولويات  مراعاة  مع 
املعي�شية  الظروف  لتح�شني 

لقاطني هاته املناطق.
م�شادرنا  به  اأفادت  وح�شبما 
اللجنة  ت�شكيل  فاإن  اخلا�شة 
ياأتي  املذكورة  الوالئية 
التزاما بتنفيذ تعليمات رئي�ص 
اجلمهورية عبد املجيد تبون 
الفوري  بالتكفل  القا�شية 
واحتياجات  بان�شغاالت 
واملعزولة  النائية  املناطق 

عن العامل اخلارجي .
اأحمد ، ب

 يف اإطار تعزيز االإجراءات ال
يف  موا�شلة  اأمنية الوقائية و 
لالأمن  العامة  املديرية  �شيا�شة 
توفري  اإىل  الرامية  الوطني 
ب�شتى  اجلرمية  و حماربة  االأمن 
ال�رشقة  ظاهرة  ال�شيما  اأنواعها 
النارية  الدراجات  با�شتعمال 
م الأ ل�رشطة  ا ت  ا قو �شل  ا تو  ،
عملياتها  ن والية مترنا�شت 
ع ال�رشطية  -االأمنية الوقائية- 
ال ا ع  قطا مل  كا ى  م�شتو ىل 
هما ا ملد ا ه  هذ و  ، �ص خت�شا
و  ت  تدخل يف اإطار حماربة 
من  على  اأوكار اجلرمية  الق�شاء 
خالل  مراقبة الدراجات النارية 
املركبات مبختلف اأحجامها و   ،
فيهم   امل�شتبه  االأ�شخا�ص  كذا 
بداية  مع  ال�رشطية  العمليات 

�شهر مار�ص.
خلية  بيان  به  اأفاد  وح�شبما 
والعالقات  االت�شال  و  االإعالم 
والية  امن  مبديرية  العامة 
ت�شلمت  قد  كانت  مترنا�شت 
فاإن  منه  »الو�شط«ن�شخة  يومية 
اأ�شفرت  قد  االأمنية  العمليات 
63 دراجة  عن  مراقبة وحتويل 
نارية من خمتلف االأنواع واالأح

مراقبة وتنقيط 36 مر مع  جام 
كبة من خمتلف االأنواع واالأحج
منها  للتحقيق،  ام، وحتويل 02 
حتويل  مت  فقد  لذلك  اإ�شافة 
حدهم  اأ 112 �شخ�ص   وتنقيط 
اتخذت  و  ق�شائي  اأمر  حمل 
معه  جميع االإجراءات القانونية 
.  ومعلوم اأن هذه  العمليات ال�ص
للحفا م�شتمرة  ئية  لوقا ا رطية 
ظ على االأمن وال�شكينة العامة، 
وتدعو م�شالح امن والية مترنا
�شت ، املواطنني للتحلي باحل�ص 
و الثقافة االأمنية  عن طريق التبل
يغ عرب اخلطوط الهاتفية:  48/
15، خط النجدة17 واخلط االأخ
�رش104   او عن طريق ا�شتعمال 
اىل  �رشطة باالإ�شافة  األو  تطبيق 
املديرية  مواقع  عرب  التوا�شل 
جهة  من  الوطني  لالأمن  العامة 
�شكان مترنا�شت  ثمن  ثانية فقد 
هذه املبادرة مطالبني بتعميمها 
عرب جميع دوائر وبلديات الوالية 
ال�شارم  التطبيق  اإطار  يف  وذلك 
امليدان  احتالل  ملخطط 
ب�شتى  االإجرام  بوؤر  لتطويق 

اأ�شكاله و اأنواعه .
�شيخ مدقن 

ك�شف مدير الأمن الولئي بولية ورقلة ، خالل عر�شه حل�شيلته ال�شنوية بدار ال�شحافة 
املرحوم عبد احلميد جناح منت�شف الأ�شبوع اجلاري ، اأن م�شاحله ت�شهر جاهدة حلفظ 

النظام العام والت�شدي جلميع حماولت الإخالل به كما اأكد اأن الأ�شرة الإعالمية �شريك 
حقيقي يف املعادلة الأمنية .

مدير الأمن الولئي بورقلة يك�شف احل�شيلة ال�شنوية :

بعدما اأدرجتها ال�شلطات �شمن اآخر اهتماماتها 

اأحمد، ب  

08 جرائم قتل تورط فيها 
16 �صخ�صا يف 2019

.     648 ق�شية ال�شرب واجلرح العمدي و 75 حالة �شرقة للمركبات 

قرية عني ال�صيخ بالوادي  تعاين التهمي�ش  

ورقلة

اأمن مترنا�شت 

تن�صيب اللجنة املكلفة 
بتحديد مناطق الظل 

عمليات مداهمة للأحياء 
والأماكن امل�صبوهة  

اأخبار اجلنوب

ببلدية  ال�شيخ  عني  قرية   تعاين 
يبلغ  والتي  خليل  �شيدي 
 3 من  اأكرث  ال�شكاين  تعدادها 
اآالف ن�شمة  من نقائ�ص تنموية 
تعي�ص  املنطقة  جعلت  عديدة 

يف عزلة .
قرية عني ال�شيخ التي  تعترب من 
املعروفة  الفالحية  املناطق 
يلمح من الوهلة االأوىل الو�شعية 
التي  ال�شعبة  واحلالة  املزرية 
هذه  �شكان  و�شطها  يعي�ص 
العزلة  ي�شتكون  الذين  املنطقة، 
اأب�شط  ب�شبب  غياب  والتهمي�ص 
املواطن  يجد  احلياة  �رشورات 
قواه  اأنهكت  دوامة  و�شط  نف�شه 
وا�شتهلكت اأع�شابه، ال�شيما واأن 
الو�شعية املزرية التي يتكّبدونها 
ال ي�شتطيع الأي عقل اأن يتحّملها 
واأّنهم  معها، خا�شة  التعاي�ص  اأو 
يعانون من هذا الو�شع منذ وقت 

طويل، فاالإهمال فتك باملنطقة 
فيما تكفل التهمي�ص بالباقي.

يف  املنطقة  �شكان  طالب  وقد 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�شط« 
بالوادي  الوالية  وايل  بتدخل 
للنظر  �شعيد   بن  القادر  عبد 
التي  املزرية  و�شعيتهم  يف 
من  كبريا  تنمويا  تاأخرا  تعرف 
امل�شاريع  خمتلف  غياب  خالل 
انعك�ص  ما  املحلية  التنموية 
�شكانها،  �شلبا على �شري معي�شة 
اإق�شاء  من  ملعاناتها  نظرا 
�شعيد  على  وا�شحني  وتهمي�ص 

التنمية املحلية.
لل�شكنات  تو�شعا  موؤخرا  وت�شهد 
تام  غياب  و�شط  الفو�شوية 
العمرانية  التهيئة  مل�شاريع 
املختلفة،  التنموية  وامل�شاريع 
حيث تفتقد للطرقات وامل�شالك 

املرافق  غياب  عن  ف�شال 
حني  يف  ال�رشورية،  العمومية 
بدوره  املنطقة  �شباب  طرح 
من  ا�شتفادتهم  عدم  م�شكل 
جتعلهم  ال�شغل  والتي  منا�شب 
بني خمالب البطالة واالنحراف، 
قريتهم  افتقار  ظل  يف  خا�شة 
�شاأنها  من  التي  الهياكل  الأب�شط 
اأن تهون عليهم معاناتهم اليومية 
املرافق  نق�ص  ظل  يف  القا�شية 
والريا�شية على غرار  الرتفيهية 
وهو  واملالعب،  ال�شباب  دور 
على  �شلبا  يوؤّثر  الذي  االأمر 

حياتهم اليومية.
بالعديد  دفعت  الو�شعية  هذه 
عامل  باأح�شان  بالوقوع  منهم 
املخدرات وال�شموم واالنحراف 
املرير  الواقع  من  للهروب  هذا 
املجال  يف  اأما  يعي�شونه.  الذي 
ال�شحي فال يخفى عن اأي زائـر 

بالقرية  املتواجد  للم�شتو�شف 
حق  واالإق�شاء يف  االإهمال  ذلك 
ورغم  حيث  الب�شيط،  املواطن 
اأن الدولة ويف كل مرة توؤكد على 
املركز  اأن  اإال  العالج  يف  حقه 
ال�شحي بقرية عني ال�شيخ يعرف 
التجهيزات  يف  فادحا  نق�شا 
�شيارة  وغياب  والتاأطري  الطيبة 
وغريها  القرية  يف  اإ�شعاف 
ي�شتوجب  التي  النقائ�ص  من 
على  امل�شوؤولني  بالوالية 
للوقوف  فجائية  زيارة  برجمة 
احلقيقية  بهاته  الو�شعية  على 

القرية النائية.
ويف اإنتظار تدخل جاد لل�شلطات 
�شكان  على  لزاما  يبقى  الو�شية 
�شيدي  ببلدية  ال�شيخ  عني  قرية 
املزري  الو�شع  معاي�شة  خليل 

الأجل غري م�شمى .
�شالح ،ب  
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الو�سط:2020/03/04

الو�سط:2020/03/04

الو�سط:2020/03/04

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 اأمر  عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612 و 613 و 412 من ق.اإ.م.اإ(

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 لن�س املادة  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : هديل ميينة ابنة عبد القادر املولودة بتيبازة والية تيبازة بتاريخ 1954/10/29 
ال�ساكن )ة( ب : حي التعاونية الناظور والية تيبازة 

متخد)ة( من مكتبنا اأثناء عملية التنفيذ موطنا خمتارا له )ها( بدائرة اإخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة 
-�سد : �ضلمان ناجي ابن عبد القادر املولود بالربيعة والية املدية بتاريخ 1966/12/29  
ال�ساكن )ة( ب : حي 01 نوفمرب 54 عمارة »�س« رقم »31« رقم »01« عني البنيان اجلزائر 

-مبقت�ضى  ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة رقم 2015/27 بتاريخ 2015/01/19 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية اأمام االأ�ضتاذ عوي�ضي توفيق موثق بتيبازة بحي 18 م�ضكن عمارة 
ب رقم 01

بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 
حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2020/02/04  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  

-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2020/02/04
-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/02/04 

بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة الو�ضول و�ضل رقم 689 509 77 002
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2020/02/23
 بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2020/02/20

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على االإذن باإجراء ن�رض م�ضمون التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية �ضادر عن ال�ضيد 
رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/02/26 رقم 1045 ،  ياأذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2020/02/04 عن طريق ر�ضالة بريدية 
م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة رقم 2015/27 بتاريخ 2015/01/19 املمهور بال�ضيغة التنفيذية اأمام االأ�ضتاذ عوي�ضي توفيق موثق بتيبازة بحي 18 م�ضكن عمارة ب رقم 
01، املت�ضمنة)).... �رضح الطرف املودع لديه ال�ضيد �ضلمان ناجي ابن عبد القادر باأنه ت�ضلم من الطرف املودع ال�ضيدة هديل ميينة ابنة عبد القادر مبلغ قدره اإحدى ع�رض مليون و 

خم�ضمائة الف دينار جزائري 11.500.000 دج كوديعة     ....(( يف جريدة يومية وطنية 
املح�سر الق�سائي 

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 لن�س املادة  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : هديل ميينة ابنة عبد القادر املولودة بتيبازة والية تيبازة بتاريخ 1954/10/29 
ال�ساكن )ة( ب : حي التعاونية الناظور والية تيبازة 

متخد)ة( من مكتبنا اأثناء عملية التنفيذ موطنا خمتارا له )ها( بدائرة اإخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة 
-�سد : �ضلمان ناجي ابن عبد القادر املولود بالربيعة والية املدية بتاريخ 1966/12/29  
ال�ساكن )ة( ب : حي 01 نوفمرب 54 عمارة »�س« رقم »31« رقم »01« عني البنيان اجلزائر 

اأمام االأ�ضتاذ عوي�ضي توفيق موثق  -مبقت�ضى  ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة رقم 2013/382 بتاريخ 2013/08/13 الفهر�س رقم 2013/382، املمهور بال�ضيغة التنفيذية 
بتيبازة بحي 18 م�ضكن عمارة ب رقم 01

بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 
حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2020/02/04  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  

-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2020/02/04
-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/02/04 

بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة الو�ضول و�ضل رقم 689 486 77 002
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2020/02/23
 بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2020/02/20

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على االإذن باإجراء بن�رض م�ضمون التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية �ضادر عن ال�ضيد 
رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/02/26 رقم 1046 ،  ياأذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2020/02/04 عن طريق ر�ضالة بريدية 
م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة رقم 2013/382 بتاريخ 2013/08/13 الفهر�س رقم 2013/382 املمهور بال�ضيغة التنفيذية اأمام االأ�ضتاذ عوي�ضي توفيق موثق بتيبازة 
بحي 18 م�ضكن عمارة ب رقم 01، املت�ضمنة :)).... �رضح الطرف املودع لديه ال�ضيد �ضلمان ناجي ابن عبد القادر باأنه ت�ضلم من الطرف املودع ال�ضيدة هديل ميينة ابنة عبد القادر 

مبلغ قدره ثمانية ع�رضة مليون و خم�ضمائة الف دينار جزائري )18.500.000 دج ( كوديعة     ....(( يف جريدة يومية وطنية 
املح�سر الق�سائي 

ANEP N°:  2023000995الو�سط:2020/03/04

-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : موؤ�ض�ضة االأ�ضغال العمومية الكربى و الري جميع هياكل الدولة ممثلة من طرف م�ضريها �ضبع حميد  
الكائن مقره ب : �ضارع جرجرة بن عكنون اجلزائر  

القائم يف حقها االأ�ضتاذ)ة( : احل�ضن بو�ضنة  
-�سد : جممع بوليكون كرامادين ممثلة من طرف املدير العام   

الكائن مقرها ب : طريق الثانوية فيال 2 ب زرالدة اجلزائر  
-مبقت�ضى  اأمر اأداء املوؤرخ 2020/02/14 عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة امر الأداء �ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2020/02/10 حتت رقم 2020/00669

بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 
حم�رض تبليغ امر املوؤرخ 2020/02/14  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  

بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة رقم 683 545 77 002 
بناءا على حم�رض تبليغ اأمر عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2020/02/19
 بناءا على حم�رض تبليغ اأمر عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ  يف  2020/02/20

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/02/26 رقم 1053 
،  ياأذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : حم�رض تبليغ االأمر املوؤرخ  يف 2020/02/14 عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة المر اأداء ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة 
ال�رضاقة بتاريخ 2020/02/10 حتت رقم 2020/00669 املت�ضمن ما يلي  )).... ناأمر املطلوب جممع بوليكون كرامادين ممثلة من طرف املدير العام   الكائن مقرها ب : طريق 
الثانوية فيال 2 ب زرالدة اجلزائر  باأدائها للطالبة  موؤ�ض�ضة االأ�ضغال العمومية الكربى و الري جميع هياكل الدولة ممثلة من طرف م�ضريها �ضبع حميد  الكائن مقره ب : �ضارع جرجرة 

بن عكنون اجلزائر  
 مبلغ الدين املقدر ب )11.798.114.22 دج ( مع تبليغ املدين بان له احلق يف االعرتا�س يف هذا االأمر خالل 15 يوما من يوم التبليغ عمال بن�س املادة 308 من قانون االإجراءات 
املدنية و االإدارية    ....(( يف جريدة يومية وطنية  ، نبهناه باأن له )ها( اأجل 15 يوما للوفاء باملبلغ اأعاله ، كما نبهناه )ها( باأن له )ها( حق االعرتا�س على اأمر االأداء يف اأجل 15 

خم�ضة ع�رض يوما تبداأ من تاريخ التبليغ الر�ضمي .
املح�سر الق�سائي 

الو�سط:2020/03/04

ق�ضية رقم : 2004/862
الفهر�س : 2004/69

تاريخ احلكم : 2004/01/17

لهذه الأ�سباب
االأحوال  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 

ال�ضخ�ضية علنيا ، ابتدائيا ، ح�ضوريا
يف ال�ضكل : قبول الدعوى �ضكال

: توقيع باحلجر على املدعي عليها بن  يف املو�ضوع 
حممود مباركة املولودة خالل 1968 الأبيها بولرباح و 
اأمها جعالب نفي�ضة الإ�ضابتها مبر�س عقلي ، مع تعيني 
املدعية عي�ضاوي ملخري بنت اأحمد و جعالب نفي�ضة 
مقدما عليها ب�ضفتها اأختها من االأم لت�ضيري �ضوؤونها و 
رعايتها كما يجب �رضعا و قانونا مع حتميل املدعية 

بامل�ضاريف الق�ضائية 
بذا �ضدر احلكم و اأف�ضح به جهارا و عالنيا يف التاريخ 

املذكور اأعاله و بح�ضبه اأم�ضيناه مع اأمني ال�ضبط 

الو�سط:2020/03/04الو�سط:2020/03/04الو�سط:2020/03/04

الو�سط:2020/03/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 

رقم : 19/20

و�سل اإيداع ملف جتديد 
جمعية ولئية 

�ضفر   18  : يف  املوؤرخ   06/12  : رقم  القانون  مبقت�ضى 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت 
ملف جتديد  جمعية  اإيداع    2020/02/25  : اليوم  هذا 

ذات �ضبغة والئية : 
اأبي  بن  علي  مل�ضجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  ت�ضمية 

طالب بلدية بن نا�رض بن �ضهرة 
املقر االجتماعي : مل�ضجد علي بن اأبي طالب بلدية بن 

نا�رض بن �ضهرة
املودع : الب�ضري بقرية 

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة  
لن�س  تطبيقا  االإ�ضهار  ب�ضكليات  القيام  : يجب  مالحظة 

املادة 18 من القانون املذكور اأعاله 
الوايل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط
دائرة الأغواط

بلدية الأغواط
الرقم : 86 /2020

و�سل اإيداع ملف
تاأ�سي�س جمعية بلدية

مبقت�ضى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �ضفر 1433 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات  ، مت هذا 
ذات  جمعية  تاأ�ضي�س  ملف  اإيداع    2020/02/03 اليوم 

�ضبغة بلدية :
ت�ضمية اجلمعية : جمعية اأمال االأغواط العلمية الرتفيهية 

الثقافية
 « بولفعة  ال�ضا�ضي  �ضكن   100 »حي   : االجتماعي  املقر 

بلدية االأغواط  
املودع : بن بلحوت ال�ضايب 

الوظيفة يف اجلمعية : الرئي�س
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ بن حادو حممد حم�سر ق�سائي لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة

الكائن مكتبه : �سارع الأمري عبد القادر 146 /49 اجللفة الهاتف : 50 22 92  027
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة 748-749-750 من ق. ا. م. و .ا 

نحن  االأ�ضتاذ بن حادو حممد حم�رض ق�ضائي لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة الكائن مكتبه : 
�ضارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة

 و بطلب من ال�ضيد )ة( : خلفاوي رابح جمال بن داود ال�ضاكن )ة( : بحي ال�ضيخ عامر بريان والية غرداية 
�ضد ال�ضيد )ة( : يطو حمجوب بن حممد ال�ضاكن )ة( : ب�ضارع االأمري عبد القادر بال�ضارف اجللفة 

تنفيذا ملا جاء يف  ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بدين حمرر عن مكتب التوثيق لالأ�ضتاذ : كا�ضي 
مو�ضى �ضليمان بن باأحمد رقم الفهر�س : 2012/137 بتاريخ : 2018/01/18 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية 

اأمر حجز تنفيذي على عقار ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 2016/853 بتاريخ  -بناء على 
2016/11/10

بناء على اإيداع قائمة �رضوط البيع رقم 2019/01 فهر�س 2019/17 املوؤ�رض عليها من طرف رئي�س حمكمة 
: 2019/02/11 و مت حتديد  بتاريخ  بها جل�ضة االعرتا�ضات  التي حددت  و  بتاريخ 2019/01/14  اجللفة 

جل�ضة البيع باملزاد العلني بتاريخ 2019/03/25و بالنتيجة احلكم ببيع العقارات اأدناه 
نعلن للجمهور اأنه �ضي�رضع يف البيع باملزاد العلني ل�ضالح اأعلى و اأخر مزايد بعد اإنقا�س الع�رض ابتداءا من 

ال�ضعر االفتتاحي و املقدر لكل قطعة كالتايل : 
01/ قطعة اأر�س بتجزئة 250 قطعة بال�ضارف بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 202 مرت  250 قطعة بال�ضارف 
بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 202 ب�ضعر افتتاحي اإجمايل بعد اإنقا�س الع�رض مببلغ قدره ب : )909.000.00 

دج( ت�ضعمائة و ت�ضعة االف دينار جزائري 
02/ �ضكن بحي امللعب بال�ضارف بالق�ضم 07 اجلزء 160 م�ضاحته 245  مرت مربع ب�ضعر افتتاحي اإجمايل بعد 
اإنقا�س الع�رض مببلغ قدره )5.512.500.00 دج( خم�ضة مليون و خم�ضمائة و اثنا ع�رض األف و خم�ضمائة 

دينار جزائري .
03/منابه يف ال�ضكن الكائن بحي امللعب و املتمثل يف الربع على ال�ضياع بال�ضارف بالق�ضم 07 اجلزء 161 
م�ضاحته 144 مرت مربع ب�ضعر افتتاحي اجمايل بعد انقا�س الع�رض مببلغ قدره : 3.240.000.00 دج  ثالثة 

ماليني و مئتني و اأربعون  األف دينار جزائري .
و املحدد يوم 2019/06/17  و املوؤجلة جلل�ضة 2019/09/16 و املوؤجلة جلل�ضة : 2019/10/28 و املوؤجلة 
جلل�ضة : 2020/01/13  و املوؤجلة جلل�ضة : 2020/02/17  و املوؤجلة جلل�ضة : 2020/03/23 على ال�ضاعة 
الثانية )14:00( زواال مبقر حمكمة باجللفة  وذلك ال�ضتفاء مبلغ الدين املقدر ب : 4.300.000.00 دج 

باالإ�ضافة اىل امل�ضاريف الق�ضائية .
اإ�ضافة اىل ال�رضوط الواردة يف قائمة البيع امل�ضار اإليها اأعاله فعلى الرا�ضي عليه املزاد  �رضوط البيع : 
يتحمل االأعباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 5/1 الثمن و امل�ضاريف و حقوق املح�رض 
باأمانة �ضبط املحكمة فعلى  لر�ضو املزاد  اأيام املوالية  اأجل 08  الر�ضوم امل�ضتحقة و بدفع املبلغ يف  و 
اأعاله  الق�ضائي املبني  البيع مبكتب املح�رض  الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �رضوط  اجلمهور 

اأو بكتابة �ضبط املحكمة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ بن حادو حممد حم�سر ق�سائي لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة

الكائن مكتبه : �سارع الأمري عبد القادر 146 /49 اجللفة الهاتف : 50 22 92  027

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة 748 من ق. ا. م. و .ا 

نحن  االأ�ضتاذ بن حادو حممد حم�رض ق�ضائي لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة الكائن 
مكتبه : �ضارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة
 و بطلب من ال�ضيد )ة( : عوينة ال�ضعيد بن جلول 

ال�ضاكن )ة( : بال�ضعيدة بلدية ال�ضالل والية امل�ضيلة  
 30/  414 بناية  ال�ضيح  عني  بحي   : )ة(  ال�ضاكن  خمتار  بن  العايل  عبد  خمتاري   : )ة(  ال�ضيد  �ضد 

باجللفة 
مبقت�ضى ال�ضند التنفيذي عقد اعرتاف بقب�س وديعة حمرر من طرف مكتب التوثيق لالأ�ضتاذ رعا�س 
�ضليمان الكائن باجللفة بتاريخ : 2018/07/18 فهر�س رقم 2018/194 املمهور بال�ضيغة التنفيذية 

يف : 2018/08/13 
 2019/05/02 : بتاريخ  رئي�س حمكمة اجللفة  ال�ضادر عن  تنفيذي على عقار  اأمر حجز  بناء على 

حتت رقم : 2019/504
- بناءا على االأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم : 19/996 بتاريخ : 2019/10/06 

بتعيني االأ�ضتاذ اخلبري االأبقع حممد عبدو ق�ضد حتديد ال�ضعر االفتتاحي للعقار .
- بناءا على تقرير خربة اخلبري االأ�ضتاذ االأبقع حممد عبدو رقم االإيداع 428 فهر�س رقم : 19/441 
بتاريخ : 2019/12/22 ببيع العقار املحجوز و املتمثل يف حمل خم�ض�س لل�ضكن كائن بحي ملحقة 
حمدون اأحمد بعني ال�ضيح بلدية اجللفة حتت رقم 30 م�ضاحته 144 م2 مو�ضوع عقد البيع املحرر 
من طرف مديرية اأمالك الدولة بتاريخ : 1993/10/25 يحده �رضقا �ضارع ، غربا بن �رضيك حممد ، 
�ضماال حمدون اإبراهيم ، جنوبا �ضارع حجم 47 عدد 38 باملزاد العلني ب�ضعر افتتاحي قدره : �ضبعة 

ماليني و ت�ضعمائة و اثنان و �ضبعون الف دينار جزائري )7.972.000.00 دج ( 
يعلن االأ�ضتاذ بن حادو حممد حم�رض ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة باأنه مت اإيداع قائمة �رضوط 
البيع لدى حمكمة اجللفة موؤ�رض عليها بتاريخ : 2020/02/18 و حدد ال�ضعر االفتتاحي لبيع العقار ب 

: )) �ضبعة ماليني و ت�ضعمائة و اثنان و �ضبعون الف دينار جزائري )7.972.000.00 دج( 
تقدم االعرتا�ضات بعري�ضة اىل ال�ضيد رئي�س املحكمة بثالثة اأيام على االأقل قبل جل�ضة االعرتا�ضات 
املحددة يوم : 2020/03/19 على ال�ضاعة العا�رضة )10:00 ( �ضباحا مبكتب رئي�س املحكمة باجللفة 
و ميكن االطالع على قائمة �رضوط البيع باأمانة �ضبط حمكمة اجللفة اأو مبكتب املح�رض الق�ضائي 
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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  
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بقلم/ عبد النا�صر عوين 
فروانة

اأ�صري حمرر وكاتب 
خمت�ص ب�صوؤون الأ�صرى 

واملحررين
رئي�ص وحدة الدرا�صات 

والتوثيق يف هيئة 
�صوؤون الأ�صرى 

واملحررين

يدفعنا  مار�س  من  الثالث 
التاريخ  ال�ضتح�ضار  كذلك 
التحرير  حلركة  العريق 
"فتح"  الفل�ضطيني  الوطني 
التي ينتمي اإليها ذاك الثائر 
من  جعل  الذي  الفل�ضطيني 
هذا اليوم تاريخا �ضاطعا يف 
الفل�ضطينية  �ضجل املقاومة 
التي  "فتح"  والعربية. 
االأو�ضع  هي  م�ضاحة  حتتل 
الفل�ضطينية  الذاكرة  يف 
املعا�رصة، بتاريخها العريق 
وترددها  احلافل،  و�ضجلها 

القلوب.  وحتفظها  االأل�ضن 
عام  مار�س  من  الثالث 
فار�س  ترجل  اأن  يوم   2002
�ضهداء  كتائب  ابن  البندقية 
فتح  حلركة  التابعة  االأق�ضى 
بندقيته اخلا�ضة  واأطلق من 
ر�ضا�ضة  وع�رصون  �ضتة 
ع�ضكري  حاجز  على  فقط، 
رام  مدينة  �ضمال  ا�رصائيلي 
"عيون  حاجز  ي�ضمى  اهلل 
اأحد  بها  ليقتل  احلرامية"، 
ا�رصائيليا  جنديا  ع�رص 
اآخرون،  ثمانية  وي�ضيب 
بني  البندقية  تنفجر  مل  ولو 
ورفع  املزيد  لقن�س  يديه 
وامل�ضابني.  القتلى  اأعداد 
باأنها  و�ضفت  عملية  يف 
واأ�ضهر  دقة،  واالأكرث  االأمهر 
املقاومة  عمليات  واأخطر 
انتفا�ضة  خالل  الفل�ضطينية 
االأق�ضى. لذا لي�س بال�رصورة 
تع�ضق  كي  اأن تكون فتحاوياً 
هذا الفار�س، وحترتم ا�ضمه، 

فل�ضطني  اأن  فخراً  فيكفيك 
اأجنبته، ليثاأر لكل فل�ضطيني 
كما  االحتالل.  من  عانى 
تكون  اأن  بال�رصورة  ولي�س 
على  تتعرف  كي  فل�ضطينياً، 
لقن جي�س  الذي  الثائر  هذا 
ولن  مل  در�ضاً  االحتالل 
اأبد الدهر يف القن�س  ين�ضاه 
واجلراأة  الت�ضويب،  ودقة 
لقب  لي�ضتحق  وال�ضجاعة، 
"ثائر  العامل.  قنا�ضي  اأمهر 
كايد قدورة حماد" فل�ضطيني 
الهوية، فتحاوي االنتماء، من 
والع�رصين  اخلام�س  مواليد 
اأعزب  عام1980  من جويلية 
ق�ضاء  �ضلواد  بلدة  وي�ضكن 
مبفرده  ا�ضتطاع  اهلل،  رام 
وبهدوء  ور�ضاه  باهلل  واميانه 
الثائر  وحنكة  املقاتل 
اأمريكية  ببندقية  مت�ضلحاً 
قدمية  "اأم1"،  ماركة  من 
احلرب  لزمن  تعود  ال�ضنع 
ينفذ  اأن  الثانية،   العاملية 

عمليات  اأمهر  من  واحدة 
املقاومة  تاريخ  يف  القن�س 
وبتقديري  الفل�ضطينية. 
م�ضابقة  اأجريت  لو  فيما 
با�ضتخدام  للقن�س  عاملية 
القدمية  البندقية  ذات 
املرتبة  على  "ثائر"  حل�ضل 
االأوىل وا�ضتحق وعن جدارة 
العامل.   قنا�ضي  اأمهر  لقب 
على  ا�ضم  ثائر،  ا�ضتيقظ 
االأحد  يوم  �ضباح  م�ضمى، 
الثالث من مار�س عام 2002، 
الفجر  �ضالة  واأدى  وتو�ضاأ 
امل�ضحف  ن�ضخة  وتناول 
بزة  وارتدى  جيبه،  يف 
و�ضوهد  ي�ضبق  مل  ع�ضكرية 
باأم�ضاط  ومتنطق  يرتديها 
بندقيته  وامت�ضق  الر�ضا�س 
من  املكون  عتاده  وتفقد 
خا�ضة  ر�ضا�ضة  �ضبعني 
من  القدمي  الطراز  بهذا 
الفار�س  وامتطى  البنادق. 
�ضهوة جواده وانطلق به اىل 

من  الغرب  اإىل  الباطن  جبل 
بني  وحت�ضن  �ضلواد،  بلدة 
الزيتون  واأ�ضجار  ال�ضخور 
�ضوب  بندقيته  و�ضوب 
بجنوده  الع�ضكري  احلاجز 
ومكوناته التي ت�ضوه املكان، 
"وادي  حاجز  يُ�ضمى  فيما 
يراقب  واخذ  احلرامية" 
�ضاعة  بانتظار  وي�ضتعد 
اإال  ال�ضاد�ضة  ويف  ال�ضفر. 
باأ�ضبعه  �ضغط  �ضباحاً  ربع 
واأطلق  بندقيته  زناد  على 
وا�ضتمر  االأوىل،  الر�ضا�ضة 
وهو  الر�ضا�س  اإطالق  يف 
االآخر  تلو  الواحد  ي�ضيب 
االحتالل،  جنود  من 
من  عدد  ترجل  ثم  ومن 
ما  فنالهم  امل�ضتوطنني، 
ر�ضا�س،  من  اجلنود  نال 
ودورية اأخرى و�ضلت للمكان 
اأ�ضاب  للتبديل، فاأ�ضابها ما 
املكان،  يف  قبلها  كان  من 
بندقيته  انفجرت  وفجاأة 

وتناثرت  يديه  بني  العزيزة 
اإنهاء  على  فاأجرب  اأ�ضالء 
�ضتة  اأطلق  اأن  بعد  املعركة 
فقط،  ر�ضا�ضة  وع�رصين 
ا�ضتقرت جميعها يف اأج�ضاد 
وم�ضتوطنيه  االحتالل  جنود 
اأحد  مقتل  عن  واأ�ضفرت 
وم�ضتوطنا  جنديا  ع�رص 
واإ�ضابة ثمانية اآخرون ، حتى 
�ضاد ال�ضمت منطقة احلاجز 
باأكملها ويف ال�ضاعة ال�ضابعة 
االن�ضحاب  قرر  والن�ضف 
عائداً اىل بيته وكاأن �ضيئاً مل 

يحدث.
فر�ضت  العملية  اأعقاب  ويف 
حول  طوقاً  االحتالل  قوات 
حملة  ونفذت  �ضلواد  بلدة 
املنفذين  عن  بحثاً  مت�ضيط 
ثائر  واأعتقل  املحتملني 
اأيام  ثالثة  بعد  عنه  واأفرج 
خلد  يف  يدر  مل  رمبا   ،
الفتى  هذا  ان  املحققني 
يف  والع�رصين  الثانية  ابن 

العملية،  منفذ  هو  حينها 
التوقعات  كل  كانت  حيث 
ت�ضري اىل رجل عجوز ، وبعد 
�ضهرا  وثالثني  واحد  نحو 
االحتالل  قوات  داهمت 
الثاين  يف  واعتقلته  منزلته 
اأكتوبر عام 2004، وبعد  من 
اأكرث من ثالثني جل�ضة للنظر 
يف ق�ضيته، اأ�ضدرت حمكمة 
التا�ضع  الع�ضكرية يف  عوفر  
اأول/ ت�رصين  من  والع�رصين 
اأكتوبر 2006 حكما بال�ضجن 
الفعلي املوؤبد )مدى احلياة( 
هكذا  مرة.  ع�رص  احد 
اإما  االأبطال،  قافلة  متر 
اأ�رصى  اأو  القبور  يف  �ضهداء 
فاملجد  ال�ضجون.  داخل 
لالأ�رصى.  واحلرية  لل�ضهداء 
لي�س  واأنت  ا�ضمك،  ثائر 
الثوار  فمنك  مثلهم.  بثائر 
الفل�ضطينيون  وبك  تعلموا 
انتماءاتهم  اختالف  على 

يفتخروا..
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الثالث من مار�ص عام2002، يوم لي�ص ككل الأيام. يوم حفر عميقًا يف الذاكرة الفل�صطينية و�صجل 
املقاومة. يوم نفذت فيه واحدة من اأمهر عمليات القن�ص يف العامل على يدي �صاب فل�صطيني ثائر اأراد اأن 

ينتقم ل�صعبه من ظلم الحتالل وقهره. الثالث من مار�ص يدفعني دائما ل�صتح�صار املا�صي القريب، فاأجد 
نف�صي مندفعا نحو الكتابة، ع�صقا للمقاومة امل�صروعة، واحرتاما وتقديرا ملن اأجادوا اأدواتها وممار�صتها، 

ووفاًء ملن اآمنوا بخيار املقاومة و�صيلة لدحر الحتالل وانتزاع احلرية.

مثلهم  بثائر  لي�س  و�أنت  "ثائر" ��سمك، 
فمنك �لثو�ر تعلمو�

بقلم :دكتور حممد عبد 
اجلواد البطة

دعمها  دوًما على  اجلزائر  عودتنا 
والغري  لفل�ضطني  الالحمدود 
م�رصوط، فاجلزائر لفل�ضطني متثل 
القوى  وال�ضديق  االأكرب  ال�ضقيق 
الع�ضد،  م�ضد  ال�ضغوف  العطوف 
هذا احلب الفطري ال�ضادق البعيد 
كل البعد عن التجميل واأدواته، عرب 
هواري  الرئي�س  ال�ضابق  يف  عنه 
ظاملة  فل�ضطني  مع  "اأنا  بومدين، 
ومظلومة" وتقدير هذه الكلمة اأنا 
عنها  فكاك  ال  لالأبد  فل�ضطني  مع 
امل�ضاعر  هذه  منها،  تن�ضل  وال 
وجهتها  اإىل  و�ضلت  ال�ضادقة 
الفل�ضطينيني  قلوب  اإىل  احلقيقية 
االأجيال  وتوارثتها  ووجدانهم 
لت�ضبح ترتياًل جمياًل يعرب عن حب 
اأ�ضيل بني ال�ضعبني ال�ضقيقني، قواًل 

وفعاًل. 
احلب  هذا  مظاهر  عن  واأما 
اجلزائر  من  بالعمل  امل�ضدق 
لفل�ضطني فهي كثرية ومهما حتدثنا 
يف  اإجمالها  ن�ضتطع  فلن  وذكرنا 
املظاهر،  هذه  من  واحدة  مقال، 
اجلزائري   ال�ضعب  اهتمام  هي 
يف  الفل�ضطينيني  االأ�رصى  بق�ضية 
�ضجون االحتالل االإ�رصائيلي، ويف 
هذا ال�ضاأن املهم كان دور ال�ضحف 
اجلزائرية دور عروبي اأ�ضيل يحرتم 
اجلزيل،  ال�ضكر  اآيات  بكل  ويقدر 
اجلزائرية  ال�ضحف  بداأت  حيث 
وعلى راأ�ضها �ضحيفة ال�ضعب التي 
اأ�ضدرت اأول ملحق  يف عام 2011  
وحمل عنوان �ضوت االأ�ضري، تتناول 
هذا املو�ضوع بالتن�ضيق مع �ضفارة 
دولة فل�ضطني وبداأ االهتمام يتزايد 
وتزايد  تتزايد   ال�ضفحات   وعدد 
من  الورقية  ال�ضحف  عدد  معها 

جريدة اإىل اثنتني اإىل ع�رصة و�ضواًل 
اإىل كل االإعالم اجلزائري، وتفاعل 
عالية  مب�ضداقية  اجلزائريون 
الفل�ضطينيني،  االأ�رصى  ق�ضية  مع 
من  القول،  هذا  على  وي�ضتدل 
على  طراأت  التي  الكبرية  الزيادة 
التي  ال�ضحفية  العناوين  عدد 
اخلم�ضة   2019 عام  يف  تعدت 
ع�رص عنواًنا �ضحفًيا ت�ضدر يومًيا 
ومعاناتهم  االأ�رصى  اأخبار  تغطى 
يف  التو�ضع  ،هذا  بلحظه  حلظه 
يعك�س  االأ�رصى  بق�ضية  االهتمام 
حجم االهتمام واال�ضتجابة العالية 
من  املبادرة  هذه  بها  قوبلت  التي 
الذي  االأمر  اجلزائريني،  االأ�ضقاء 
�ضجع الكاتب وال�ضحفي و الباحث 
ين�رص  اأن  فل�ضطني  يف  واملفكر 
عن  اجلزائر  يف  اإخوانهم  ويحدث 
الفل�ضطينيني   اإخوانهم  معاناة 
االحتالل.  �ضجون  يف  املاأ�ضورين 

بهذا اأ�ضبح االإعالم اجلزائري منرب 
مهم لق�ضية اإن�ضانية وطنية قانونية 
يف  قوي  داعم  و  عادلة،  �ضيا�ضية 
كل  ويتابع  االأ�رصى،  ق�ضية  تظهري 
جديد يف معاناتهم، حيث اأ�ضبحت 
ق�ضية االأ�رصى بعد �ضنوات طويلة 
العربي  واالإغفال   االإهمال  من 
يف  ال�ضحف  كل  ال�ضحف  متالأ 
اجلزائر بف�ضل هذا احلب االأ�ضيل، 
العتيد  اجلزائري  االإعالم  وبف�ضل 
واألوانه،  اأ�ضكاله  بكافة  وتوحده 
االأ�رصى  ق�ضية  واإ�ضناد  دعم  يف 
لنا  ولي�رصب  العادلة  الفل�ضطينيني 
وللعامل منوذًجا يحتذى به وجتربة 
ا�ضتن�ضاخها  يجب  ورائعة  راقية 
وتعميمها اإىل باقي الدول العربية، 
واليوم  ا.  اأي�ضً ال�ضديقة  والدول 
يتناول االإعالم  اجلزائري مو�ضوع 
الع�رصين  قرابة  يف  االأ�رصى 
�ضوت  عنوان:  حتت  �ضحيفة 

اجلزائرية،  ال�ضحافة  يف  االأ�ضري 
ال�رصوق،  :     جريدة  والتي منها 
وجريدة الو�ضط، وجريدة احلوار، 
وجريدة املواطن، وجريدة البالد، 
جريدة  اليومي،  اجلديد  وجريدة 
وجريدة  الرائد،  وجريدة  الراية، 
وجريدة  االأو�ضط،  املغرب 
ال�ضالم،  وجريدة  التحرير، 
وجريدة  االأخر،  ال�ضوت  وجريدة 
االإخبارية،  وجريدة  اليوم،  اأخبار 
املحور،  جريدة  القراء،  وجريدة 
اجلزائر  االأجواء.وجريدة  جريدة 
العربية  احلياة  وجريدة  اجلديدة 
ا �ضحف ورقية  .       وهناك اأي�ضً
لها  ولي�س  يومي  ب�ضكل  ت�ضدر 
ال�ضحف  هذه  الكرتونية،  مواقع 
االأ�رصى  اأخبار  يوم  كل  تغطى 
�ضفارة  مع  والتعاون  بالتن�ضيق 
االأ�رصى  ملف  وم�ضوؤول  فل�ضطني 
فيها االأ�ضري املحرر خالد �ضالح 

املعروف فى االأو�ضاط االإعالمية 
با�ضم "عز الدين"، بع�ضها ي�ضدر 
ملف من �ضفحتني يومًيا و�ضحف 
اأخرى ت�ضدر �ضفحة واحدة يومًيا 
ت�ضدر  ا  اأي�ضً �ضحف  وهناك 
وهناك  اأ�ضبوعًيا،  واحدة  �ضفحة 
االأخبار  بتغطية  تخت�س  �ضحف 
والتقارير التي ت�ضدرها موؤ�ض�ضات 
االإعالم  ي�ضبح  وبهذا  االأ�رصى، 
ي�ضدح  حق  منرب  اجلزائري 
بق�ضية عادلة، ومنارة منرية لعتمة 
الذي  لالإن�ضان  وموؤن�ضة  الزنازين 
ق�ضيته  اأجل  من  بحريته  �ضحى 
العادلة باأن هناك وعلى بعد اآالف 
اأنينه  ي�ضمع  له  حمب  اأخ  االأميال 
يف  ع�ضده  وي�ضد  ي�ضنده  وحنينه. 
يف  للجزائر  طوبى  حريته.  نيل 
يوم  عيدها الثوري املبارك، التي 
بقيت تدعم موقف فل�ضطني كيف 

ماكان وما بدلت تبديال.

�لإعالم �جلز�ئري منرب حق ومنارة منرية لق�سية �لأ�سرى �لفل�سطينيني 



بقلم : جميل ال�سلحوت

�أثناء  حمدونة  كتبها  قد  وكان   
 – �ل�سبع  بئر  �سجن  يف  �العتقال 
�لعام 2004 طبعة  �ي�سل  وطبعت يف 
�سابقة  رو�يات  ثالث  وله   ، �أوىل 
وهى : " قلبى و�ملخيم "  يف �سجن 
 2006 �لعام  يف  وطبعت  هد�رمي 
كتبت   " �حللم  ميوت  لن   " ورو�ية   ،
يف �سجن ع�سقالن وطبعت يف �لعام 
2007  ، ورو�ية " عا�سق من جنني "  
وطبعت  �ل�سحر�وى  نفحة  �سجن  يف 
، و 2005  �أوىل  �لعام 2003 طبعة  يف 
�الأ�رسى  كتابات  ومن    ، ثانية  طبعة 
�أي�ساً ديو�ن "ماذ� يريد �ملوت منا؟" 
ورو�ية  �لربغوثي،  ��سماعيل  لتحرير 
هيثم جمال  لالأ�سري   "1578 "�الأ�سري 
قر�ر"،  بال  وجع   " ورو�يات  جابر، 
لالأ�سري   "ب�سائر"  و  عاجل"  "خرب 
 2015 �لعام  ويف  حني�ش،  �أبو  كميل 
�النتظار  "خريف  رو�ية  �سدرت 
�لعام  ويف  فطافطة،  ح�سن  لالأ�سري 
"�حلنني  رو�ية  �سدرت  �أي�سا   2016
ورو�ية  �سامل،  لعادل  �مل�ستقبل"  �إىل 
�الأ�سري  للكاتب  قر�ر"  بال  "وجع 
�لعام 2018  �أبو حني�ش"، ويف  "كميل 
لالأ�سري  ق�س�سية  جمموعة  �سدرت 
�سائد �سالمة بعنو�ن "عطر �الإر�دة" 
لوليد  �لزيت"  �رّس  حكاية  ورو�ية 
خليل  "جمر   2019 �لعام  ويف  دّقة. 
بيد�ش �ساحب كتاب”�أدب �ل�سجون” 
�لذي �سدر بد�يات �لقرن �لع�رسين، 
وكتب  �لربيطاين،  �النتد�ب  زمن 
د�خل  ق�سائد  �لكرمي  �سعيد  �ل�سيخ 
�لعهد  �أو�خر  يف  �لعثمانّية  �ل�ّسجون 
طوقان  �بر�هيم  كتب  كما  �لعثمايّن، 
1930تخليد�  عام  �ل�ّسهرية  ق�سيدته 
لل�ّسهد�ء عطا �لزير، حممد جمجوم 
�ل�ّساعر  وكتب  حجازي،  وفوؤ�د 

�ل�ّسعبّي عو�ش �لّنابل�سي بنعل حذ�ئه 
على جدر�ن زنز�نته ليلة �إعد�مه يف 
�لعام 1937 ق�سيدته �ل�ّسهرية” ظّنيت 
رجال”   ور�ها  مت�سي  ملوك  �لنا 
�لرحمن  عبد  �أ�سعد  �لّدكتور  وكتب 
�لع�رسين  �لقرن  �سبعينات  بد�ية  يف 
عام  �سدرت  كما  �سجني(،  )�أور�ق 
لفي�سل  "�ملحا�رسون:  رو�ية   1973
جمموعة  �سدرت  كما  حور�ين 
�لفجر(  قبل  ما  ق�س�ش)�ساعات 
لالأديب حممد خليل عليان يف بد�ية 
و”�أيام  �ملا�سي،  �لقرن  ثمانينات 
ملحمد  �لق�سبان”  خلف  م�سينة 
خلف  من  و”تر�نيم  لنب،  �بو  �حمد 
 ، حمايل  �لفتاح  لعبد  �لق�سبان” 
وجمموعة  بعد”  ت�سل  مل  و”ر�سائل 
عّزت  للّر�حل  �لق�س�سية  "�سجينة" 
و��سرت�ح”  وقبل”�الأر�ش   ، �لغّز�وي 
ور�ء  من  و”ند�ء  �لكيالين،  ل�سامي 
 )706 رقم  "و)�لزنز�نة  �لق�سبان، 
“�الأ�سري  ورو�ية  �لرجوب،   جلربيل 
1578" لهيثم جابر. ورو�يات "�ستائر 
�الأحياء"و"�أمهات  "مدفن  و  �لعتمة" 
"�ل�سعاع  ورو�ية  �الأحياء"  مدفن  يف 
�لقادم من �جلنوب"وحكاية)�لعّم عز 
�لدين( لوليد �لهوديل، وكتبت عائ�سة 
و"ثمنا  باحلّرية"  "�أحالم  عودة 
�لثامنة( �ل�ّسماء  و)حتت  لل�ّسم�ش". 
و   ، فدي،  �ل�سّ �سعبان وحممود  لنمر 
"�ل�ّسم�ش يف معتقل �لّنقب" عام 1991 
�ل�ّسنو�ت  ويف  �لّر�زق،  عبد  له�سام 
�لقليلة �ملا�سية �سدر كتابان لر��سم 
�الأ�رس،  يف  ذكرياته  عن  عبيد�ت 
ح�سام  للّنائب  2005�سدر  �لعام  ويف 
و�ملعتقلون  كتاب”�العتقال  خ�رس 
�لعام  ويف  مود”  و�ل�سّ �الإعرت�ف  بني 
2007 �سدرت رو�ية “قيثارة �لّرمل” 
لنافذ �لّرفاعي،  ورو�ية”�مل�سكوبّية” 
 2010 �لعام  ويف  �لعي�سة،  الأ�سامة 

�سدرت رو�ية"عناق �الأ�سابع" لعادل 
�سامل، ويف �لعام 2011 �سدر "�ألف يوم 
يف زنز�نة �لعزل �النفر�دي" ملرو�ن 
�ملن�سّية”  و”�الأبو�ب  �لربغوثي" 
للمتوكل طه، ورو�ية “�سجن �ل�ّسجن” 
 2012 �لعام  ويف  من�سور،  لع�سمت 
من  تولد  رو�ية"�ل�سم�ش  �سدرت 
وحممد  �ل�سيخ  ملو�سى  �جلبل 
�أكرث  ذلك  قبل  �سدر  كما  �لبريوتي" 
من كتاب حل�سن عبد�هلل عن �ل�سجون 
لفا�سل  رو�يات  وجمموعة  �أي�سا، 
لفل�سطينيني  �أخرى  و�أعمال  يون�ش، 
�لعام  ويف  �ل�سجن.  مر�رة  ذ�قو� 
رو�ية"هو�ج�ش  �سدرت   2011
 2013 ويف  طاف�ش،  لكفاح  �سجينة" 
خلالد  �لبليغ"  مت  كتاب"�ل�سّ �سدر 
تذكاري  ن�سب  وكتاب  �لزبدة،  ر�سيد 
حلافظ �أبو عباية وحممد �لبريوتي" 
رو�ية"�لع�سف"   2014 �لعام  ويف 
"ع�سل  ورو�ية  �ل�سلحوت"،  جلميل 
ويف  غو�ش،  �أبو  ملاجد  �مللكات" 
ق�س�ش  �الأ�رس"  "مر�يا   2015 �لعام 
حل�سام  �حلبي�ش"  �لزمن  وحكايا من 
كناعنة، ورو�ية" م�سك �لكفاية �سرية 
"نرج�ش  و  �حلرة"  �لظالل  �سّيدة 
�لعزلة" �إ�سافة �إىل ديو�ين �سعر هما: 
"�أنفا�ش  �الوىل"،  �ملرة  "طقو�ش 
"�لكب�سولة  ورو�ية  ليلية"،   ق�سيدة 
�خلندقجي،  با�سم  �الأ�سري  للكاتب   "
د�ر  عن   2019 عام  له  �سدرت  كما 
"خ�سوف  رو�ية  بريوت  يف  �الآد�ب 
"زغرودة  ورو�ية  �لدين"،  بدر 
�ساهني،  ح�سام  لالأ�سري  �لفنجان" 
ويف �لعام 2015 �سدرت رو�ية خريف 
ب�سام  للكاتب  �ملحطات"  �النتظار 
يوما  كتب"�ربعون  وكذلك  �لكعبي، 
لنب.  �بو  ل�سالح  �لر�سيف"  على 
�سدرت  و2017   2007 �لعامني  وبني 
ب�سائر،  عاجل،  خرب  رو�يات"  �أربع 

لكميل  و�لكب�سولة"  قر�ر،  بال  وجع 
عام  �سدر  كما  حني�ش.  �أبو  �سعيد 
الأحمد  �لقيد"  "�سدى  كتاب   2017
�سعاد�ت. ويف �لعام 2018 �سدر كتاب 
�العتقالية"  �لتجربة  يف  "ر�سائل 
و�ئل  �الأ�سري  �لفل�سطينّي  للكاتب 
�سدر  كما  �جلاغوب،  �أحمد  نعيم 
كتاب""�إ�ساء�ت على رو�ية �ملعتقلني 
�الإ�رس�ئيلية"  �ملعتقالت  يف  �الأدباء 
ويف  �حلو�ري".  حممد  لر�ئد 
"�لعّناب  رو�ية  �سدرت   2019 �لعام 
�أ�سامة  �ملحّرر  �ملّر"لالأ�سري 
�الأمل"  كتاب"د�ئرة  و�سدر  مغربي. 
�سامر  لالأ�سري  حلما"  "لي�ش  ورو�ية 
"ر�سائل  و�سدرت  �ملحروم.  ع�سام 
للكاتب  �العتقالية"  �لتجربة  يف 
�لفل�سطينّي �الأ�سري و�ئل نعيم �أحمد 
�جلاغوب، و �سدر للجاغوب رو�يتان 
بعنو�ن  �الأوىل  �ملعتقل،  د�خل  من 
"�أحالم  بعنو�ن  و�لثانية  "�أحالم"، 
بعنو�ن  كتاٌب  له  �سدر  كما  موؤجلة". 
�العتقالية".  �لتجربة  يف  "ر�سائل 
�لدر��سات  من  عدٌد  له  �سدر  كذلك 
"�أطروحاٌت  بعنو�ن  در��سة  منها 
يف  �ل�سهيوين  بامل�رسوع  �لوعي  يف 
فل�سطني"، و�أخرى بعنو�ن "�خلارطة 
�الإ�رس�ئيلية".و�سدرت  �ل�سيا�سية 
رو�ية "حتت عني �لَقَمر"لالأ�سري معتز 
�لهيموين."  عبد�هلل  فخري  حممد 
ثقافة  �سدركتاب   2020 �لعام  ويف 
للكاتب  �لثقافة"  و�إد�رة  �الإد�رة 
�لعارية"  �ل�سدور  عبد�هلل،  ح�سن 
و"�لعناب  �لزبدة،  خالد  للكاتب 
و�سدرت  �ملغربي.  الأ�سامة  �ملّر" 
كتب  خم�سة  جابر  هيثم  لالأ�سري 
"�لعر�ش  �لق�س�سية  وهي: جمموعته 
"�ل�سهيدة"  ورو�يتاه  �الأبي�ش"، 
"زفر�ت  وديو�ناه   ،"1572 و"�الأ�سري 
�الأول  بجزئيه  و�حلب"  �حلرب  يف 

و�لثاين. و�أدب �ل�سجون فر�ش نف�سه 
كظاهرة �أدبّية يف �الأدب �لفل�سطينّي 
�لو�سع  �أفرزتها خ�سو�سّية  �حلديث، 
بد�أت  �أّنها  �لّتذكري  مع  �لفل�سطينّي، 
قبل �حتالل حزير�ن 1967، فال�ّسعر�ء 
�لفل�سطينّيون �لكبار حممود دروي�ش 
و�سميح �لقا�سم وتوفيق زياد وغريهم 
وكتبو�  ذلك،  قبل  لالعتقال  تعر�سو� 
�أي�سا،  �ل�سجون  د�خل  �أ�سعارهم 
كتب”دفاتر  ب�سي�سو  معني  و�ل�ّساعر 
�العتقالية  جتربته  عن  فل�سطينية” 
�أي�سا.  م�رس  يف  �لو�حات  �سجن  يف 
"جمر  كتاب  �سدر   2019 �لعام  ويف 
ورو�ية  �لكعبي.  لب�سام  �لكلمات" 
ح�سي�ش،  �أبو  لكميل  "�لكب�سولة" 
لالأ�سري  حلما"  "لي�ش  و�رسدية 
�سامر حمروم. كما �أن �أدب �ل�ّسجون 
و�لكتابة عنها وعن عذ�باتها معروفة 
منذ �لقدم عربّيا وعاملّيا �أي�سا، فقد 
منيف  �لرحمن  عبد  �لّرو�ئي  كتب 
و�الآن  �ملتو�سط”  رو�يتي”�رسق 
يف  و�لتعذيب  �العتقال  عن  هنا” 
�لبحر �ملتو�ّسط.  �سجون دول �رسق 
وكتب فا�سل �لغّز�وي رو�يته” �لقلعة 
�خلام�سة” وديو�ن �ل�ّساعر �مل�رسي 
�أحمد فوؤ�د جنم”�لفاجوجي”.ومنها 
�حل�سناوي  حممد  �الأ�ستاذ  �أورده  ما 
يف در��سته �ملن�سورة يف جملة”�أخبار 
و�ملعنونة  �جلز�ئرية”  �لثقافة 
ال  "ما  رو�ية  يف  �ل�ّسجون  بـ”�أدب 
�ل�ّسوري  و�لّرو�ئي  لل�ّساعر  ترونه" 
)جتربة  وهي  �لقادر،  عبد  �سليم 
لر�سا  �الأندل�سي-  �الأدب  يف  �ل�ّسجن 
�ل�ّسجون   ( و   ) �خلطيب  �هلل  عبد 
–الأحمد  �لعرب..  �سعر  يف  و�أثرها 
و�أثرها  �ل�ّسجون  و)   ) �لبزرة  ممتاز 
�جلاهلية  من  �لعربية  �الآد�ب  يف 
حتى �لع�رس �الأموي- لو��سح �ل�سمد 
�لع�سور  باأدب  (  وهي موؤلفات تهتم 

�ملا�سية، �أّما ما يهتم  باأدب �لع�رس 
�أدب   (  : منها  فنذكر   ، �حلديث 
�ل�ّسجون و�ملنايف يف فرتة �الحتالل 
 ) �سالح  �ل�ّسيخ  ليحيى   – �لفرن�سّي 
�لعربّي  �الأدب  يف  �ل�ّسجون  �سعر  و) 
�حلديث و�ملعا�رس – ل�سامل معروف 
ذلك  يف  در��سة  و�أحدث   ) �ملعو�ش 
كتاب "�لقب�ش على �جلمر – للّدكتور 
حممد ُحَوّر". ويف عام 1998 �سدرت 
رو�ية )حياة م�رسوقة: ع�رسون عاما 
للمغربية مليكة  �ل�سحر�ء(  يف �سجن 
�سدرت   2000 وعام  �أوفقري،  حممد 
رو�ية )من �ل�سخري�ت �إىل تزممارت: 
�جلحيم(  �إىل  و�إياب  ذهاب  تذكرة 
ورو�ية  �لّر�ي�ش،  حممد  للمغربي 
10(الأحمد  رقم  �لزنز�نة  )تزممارت 
�لعتمة  )تلك  ورو�ية  �ملرزوقي، 

�لباهرة( للطاهر بن جلّون.
عك�ست  �لتي  �الأدبية  �لّن�سو�ش  �أّما 
فهي  نرث�  �أو  �سعر�  �ل�ّسجن  جتربة 
روميات   ( منها  نذكر  قليلة،:  لي�ست 
وق�سائد   ) �حلمد�ين  فر��ش  �أبي 
و�أمثالهم  �جلهم  �بن  وعلي  �حلطيئة 
�الأدب  يف  �أما  �لقدمي.  �الأدب  يف 
�حلديث فنذكر: ) ح�ساد �ل�ّسجن – 
)�ساعر  و   ) �لّنجفي  ايف  �ل�سّ الأحمد 
�جلدر�ن-  بني  �ساعر   : �لّنظارة  يف 
)يف  ديو�ن  و   ) �لعي�سى  ل�سليمان 
غيابة �جلّب – ملحمد بهار : حممد 
على  )تر�تيل  وديو�ن  �حل�سناوي( 
�لب�سريي(  ليحيى   – تدمر  �أ�سو�ر 
وكتاب )عندما غابت �ل�ّسم�ش – لعبد 
�حلليم خفاجي( ورو�ية "خطو�ت يف 
�لليل – ملحمد �حل�سناوي. ويف �لعام 
2019 �سدر كتاب" من �أدب �ل�سجون 
�لعر�قي" للناقد ح�سني �رسمك ح�سن 
، وفى �لعام 2020 �سدر ديو�ن �سعر 
 2 و�حلرب  �حلب  فى  زفر�ت  با�سم 

لالأ�سري �ل�ساعر هيثم جابر .
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ل ميكن هنا القفز عن اأدبّيات الأ�سرى الفل�سطينّيني، مع اأّن الكتابة 
عن الّتجربة الإعتقالية لي�ست جديدة على ال�ّساحة الفل�سطينّية 

والعربّية وحّتى العاملية، ونحن هنا  ولأهّمّية هذا املو�سوع ن�سري اإىل 
ما ا�ستطعنا جمعه من كتابات للأ�سرى يف خمتلف املجالت ولي�س يف 

الّرواية فقط، ومّمن كتبوا بهذا اخل�سو�س: يف العام 2015 �سدرت رواية 
يف  والذى اعتقل  غزة  قطاع  من  حمدونة  خليل  راأفت  للدكتور  " ال�ّستات 

1990/10/23 واأم�سى 15 عام ومت الفراج عنه يف 2005/5/8 ،

جون اأدب ال�سّ

بقلم الأ�سري املحرر/ تامر 
الزعانني

الناطق الإعلمي باإ�سم 
موؤ�س�سة مهجة القد�س

يدق  �لطبي  �الإهمال  ملف  يز�ل  ال 
ناقو�ش �خلطر لدى �أ�رس�نا �الأبطال 
فاإد�رة  �الحتالل،  �سجون  د�خل 

تتعمد  التز�ل  �ل�سجون  م�سلحة 
و�لت�سييق  عنجهيتها  يف  وتتمادى 
�أب�سع  على �الأ�رسى ومتار�ش عليهم 
مع  تتعامل  فهي  �جلر�ئم،  �أنو�ع 
جتارب  كحقول  �ملر�سى  �الأ�رسى 
�ملنا�سب  �لعالج  لهم  تقدم  وال 
فهناك  و�الأوجاع،  لالآالم  و�لناجع 
مر�سية  حالة   700 عن  يزيد  ما 

منهم  و�لع�رس�ت  �ل�سجون  د�خل 
�لذي  �ل�رسطان  مبر�ش  م�سابون 
باأج�ساد  وينه�ش  يفتك  يز�ل  ال 
ي�رسي  �الأ�رسى  بينهم  من  �الأ�رسى، 
ور�سدي  رد�د  ومعت�سم  �مل�رسي 
و�أبرزهم  معيلق  �أبو  ومر�د  مخ  �أبو 
�ليوم �الأ�سري �ملري�ش موفق عروق 
�لذي يتجاوز �لـ 77 من عمره، وهو 

�لد�خل  يف  �لنا�رسة  �سكان  من 
�ملحتل و�ملعتقل منذ �لعام 2003م، 
عاماً،   30 بال�سجن ملدة  و�ملحكوم 
مبر�ش  �إ�سابته  ت�سخي�ش  ومت 
�ل�رسطان بعد �أن ظهرت م�ساعفات 
حيث  �ل�سحية  حالته  على  خطرية 
�ل�رسطان  مبر�ش  �إ�سابته  تبني 
لعملية  وخ�سع  و�ملعدة  �لكبد  يف 

ورم  وكذلك  �ملعدة،  يف  جر�حية 
ما  نقله  ومت  �الأمعاء،  يف  �رسطاين 
بني عيادة �سجن �لرملة وم�ست�سفى 
و�سعه  �سعوبة  رغم  "برزالي" 
حالته  والتز�ل  و�حلرج  �ل�سحي 
�ل�سحية يف تر�جع م�ستمر. من هنا 
�ل�سحي  �لو�سع  خطورة  من  نحذر 
لالأ�سري عروق و�أن ال يكون هو �لرقم 

�الأ�سرية.  �حلركة  �سهد�ء  من   223
�لدولية  �ملوؤ�س�سات  جميع  ونطالب 
و�حلقوقية و�الإن�سانية بال�سغط على 
�ل�سهيونية  �ل�سجون  م�سلحة  �إد�رة 
و�أن  عروق،  �الأ�سري  عن  لالإفر�ج 
عينيها  ومغم�سة  �سامتة  تقف  ال 
�أ�رس�نا  بحق  �الحتالل  جر�ئم  عن 

�الأبطال د�خل �ل�سجون.

الأ�سري موفق عروق.. بني عذابات ال�سجن و�سنديان ال�سرطان
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خل�سر بن يو�سف 

�أبناء  �شهاد�ت  خالل  من  ويبدو 
�ملدرب  �أن  �لريا�شي  �ملحيط 
وجيز  ظرف  يف  ��شتطاع  كرمي 
يعيد  �أن  �لإمكانيات  وباأب�شط 
�لأمل للجمهور �حلجيلي من خالل 
نتائجه �لباهرة مع فريق وفاق عني 
�حلجل �لذي مي�شي معه بخطو�ت 
�لتي  �لعليا  �لأق�شام  نحو  عمالقة 
للو�شول  فقط  �لأمو�ل  تكفي  ل 
�لعديد  تتوفر  �أن  يجب  بل  �إليها، 
�لر  رفقة  و�لعو�مل  �ل�رشوط  من 

�لتفوق  ملالم�شة  �ملايل  �شيد 
�حلقيقي �أهمها �لإخال�ص و�لتفاين 
مبكر�  �ل�شت�شالم  ر�ية  رفع  وعدم 
�ل�شعبة  و�ملو�قف  �لأزمات  �أمام 
�لالعب  عرف  �ملنطلق  هذ�  ومن 
�لهد�ف و�ملدرب كيف يوّظف مرة 
�أخرى �أفكاره وطاقاته ويهتدي �إىل 
�لو �شائل �ملثالية لقيادة �أ�شباله �إىل 

من�شة �ل�شتحقاق  و �لت�رشيف.

مدرب واعد

و�شع �ملدرب عو�ج ب�شمته يف عامل 
�لتدريب وبات جنما يف بوؤرة �ل�شوء 

هو �شاب ي�شق طريقه بنجاح �إذ يعمل 
بطريقة �حرت�فية ويعمل على نقل 
ليوؤدو�  �لالعبني  �إىل  �لطريقة  هذه 
�مللعب  وخارج  د�خل  �أدو�رهم 
هذ�  وظهر  �حرت�فية  بطريقة 
مناف�شات  يف  خا�شة  �جلاد  �لعمل 
تدريب  ��شتلم عو�ج  �لدوري، حيث 
فريق وفاق عني �حلجل يف ظروف 
�ملتاأخر  �لتح�شري  �أهمها  �شعبة 
يف  �لالعبني  من  عدد  و�ن�شمام 
باب  �إقفال  من  �لأخرية  �لأمتار 
�لروح  د�خله  يف  فبث  �لتعاقد�ت 
�لتناف�ص  وحب  �لعالية  �لنت�شارية 

كل  ميتلك  مدرب  فهو  و�ملو�جهة 
مقّومات �لنجاح لعل �أبرزها �لإر�دة 
و�ملعرفة  و�لتجربة  و�ملوهبة 
و�لتخطيط و�ل�شرب و�لثقة، بالتاأكيد 
و�رّش  قوة  تربز  �ل�شفات  هذه  كل 
�حلجيلي  �ل�شاب  لدى  �لإبد�ع 
�مُلولع بالتحدي و�ل�شغوف مبقارعة 
�لكبار و�أكمل كرمبو  �شورة �لتفّوق 
من خالل عرو�ص فريق وفاق عني 
كل  �ل�شاعد  �لفني  ليفاجئ  �حلجل 
�لتوقعات  فاق  بنجاح  �ملالحظني 
�لدوري  مناف�شات  يف  ل�شيما 

�ملحلي.

ل يخلو اأي جمال اأو عمل من ق�س�س جناح مميزة ونوعية ت�ستحق اأن تن�سر ليطلع عليها الآخرون، على 
غرار جناح الريا�سيني الذي من �ساأنه حتفيز هوؤلء واإثارة هممهم لل�سعي اإىل التميز،الالعب املدرب كرمي 

ال�سعيد عواج م�سرية وكفاءة هذا املرّبي املكافح تعك�س مظهرا من مظاهر النبل والت�سحية واملثابرة، 
وت�سّكل قدوة ريا�سية نادرة لكل املمار�سني داخل الو�سط الريا�سي احلجيلي، الذي يعي�س يف الوقت الراهن 

اأزمة �سعف و �ستات و�سائرة خمتلف فروعه على طريق الندثار

فتح قلبه اإىل الو�سط و�سرد م�سواره الكروي كالعب ومدرب

كرمي �ضعيد عواج ق�ضة 
جناح كفاءة وان�ضباط

.   حلمي  تدريب وفاق عني احلجل باملحرتف الأول  .   ندمت على رف�س عر�س هالل �سلغوم العيد والدرا�سة كانت العائق .   لعبت يف كل املنا�سب وحممد عمور له الف�سل يف ذلك .   اأريد التاأكيد اأن املدرب املحلي كفاءة كبرية وم�سهود لها 

ي�شتلهم  �إنه  حمدثنا  يقول 
جتربته من �ملدرب �لكبري لنادي 
يورغن  �لجنليزي  ليفربول 
لبورو�شيا  تدريبه  �أيام  كلوب 
يف  قدوته  ير�ه  و�أنه  دورمتوند 
�إىل  بالإ�شافة  �لتدريب  عامل 

مدربه يف مدينته حممد عمور 
�رشفا  كان  �أنه  عنه  قال  و�لذي 
و  كالعب  جانبه  �إىل  �للعب  له 
مرجعا  يعتربهما  �ذ  له  مدربا 
للتدريب بالن�شبة �إليه بالإ�شافة 

�إىل مدربه و�أ�شتاذه كابوية .

جتربة كلوب يف دورمتوند  
االلهام خلو�ض غمار التدريب �نطلقت مو�شم 1988/1987  ق�شته 

عني  �حتاد  مدينته  فريق  يف 
�حلجل، ترعرع يف جيل �شنع جزء� 
من تاريخ عني �حلجل �حلافل بدء 
ثالث  ثم  ملو�شمني   �لأ�شاغر  من 
و�شط  ثم  �أمين  مد�فعا  مو��شم 
ثم  مو��شم  لثالث  دفاعي  ميد�ن 
لبقية  هجوم  قلب  ثم  رو�ق  مهاجم 
�مل�شو�ر، بعدها خا�ص عّدة جتارب 
يف فريْق �شباب حمام �ل�شخنة ر�بطة 
�ل�شعود  على  معه  ولعب  ق�شنطينة 
و�شجل  معه  �لثانية  �ملرتبة  �حتل 
هد� غاليا �شد دفاع تاجنانت �لذي 
منهيا  حاليا  �لثاين  �ملحرتف  يلعب 
�ملو�شم كهد�ف للفريق بر�شيد 19 
هالل  من  �ت�شالت  ليتلقى  هد�ف 
�أنها  عنها  قال  و�لتي  �لعيد  �شلغوم 
ولكن  عليها  ندم  �لتي  �لفر�شة 
ب�شبب �لدر��شة مل ي�شتطع حتقيقها 

فريق  �ىل  عاد  �لظروف  ومنعته 
بعده  و�حد  ملو�شم  �لحتاد  بد�يته 
من  بطلب  �مل�شيلة  �شباب  مولودية 
كابوية  باجلامعة  و�أ�شتاذه  مدربه 
قيادة  حتت  �ليا�شري  جنم  �إىل  ثم 
�ملدرب بوبرتة وعزيز عبا�ص وكان 
�أخرى  مرة  ليعود  للفريق  هد�فا 
�أولد  �إىل  ينتقل  ثمة  ومن  لالحتاد 
بقية  للوفاق  عاد  ثم  �لقبالة،  عدي 
�لت�شالت  من  بالرغم  �ملو��شم 
ليحقق  �لوفاق  ف�شل  لكن  �لعديدة 

معه �ل�شعود �إىل �جلهوي �لأول.  
�إحدى  يف  در��شته  ملتابعة  �نتقل 
�لقدم  كره  تابع  حيث  �جلامعات 
بعدها خا�ص عدة جتارب كالعب 
ترب�ص  �لوقت،  نف�ص  يف  ومرتب�ص 
�لتون�شي  �لريا�شي  �لرتجي  بنادي 
�شهادة  على   حت�شل   ،2012 �شنة 
ريا�شية  و  بدنية  تربية  لي�شان�ص 

�شهادة   ،2012 �لقدم  كرة  تخ�ش�ص 
، �شهادة  تدريب كرة �لقدم فاف 2 
تدريب فاف 3 ليتلّقى عر�شه �لأول 
كمدرب لوفاق عني �حلجل �جلهوي 
�لأول 2014/2013 كتجربة �أوىل يف 
م�شو�ره ثم نال �شهادة تدريب كاف 
تطبيقيا  ترب�شا  خا�ص   ،  2014  C
بنادي ر�ئد �لقبة 2014 ليعني مدربا 
ر�ئد  بنادي  �شنة   15 من  �أقل  لفئة 
�لقبة 2016 ، ليعود ويخو�ص تكوينا 
بالفيديو  �لتحليل  بتقنية  خا�شا 
2018 فاأعجب بذلك ليجتاز بعدها 
�لتدريب  جمال  يف  �ختبار�ت  عدة 
يف  تدريبية  درو�ص  عدة  �أخذ   ،
و�لندو�ت  �مللتقيات  �لقدم يف  كرة 
وميلك  هذ�  �لتكوينية  و�لدور�ت 
يف  �أخرى  �شهاد�ت  عدة  جعبته  يف 
و�ملجالت  �لتخ�ش�شات  عديد 
و  قانونية  علوم  لي�شان�ص  �أهمها 

�مل�شيلة،  جامعة   2001 �إد�رية 
للمحاماة  �ملهنية  �لكفاءة  �شهادة 
مت�رشف  �جلز�ئر،  جامعة   2002
بوز�رة �ملو�د �ملائية 2014، �شهادة 
�لتحرير �لإد�ري بالفرن�شية �ملعهد 
تعيني    ،2017 �لفرن�شي  �جلز�ئري 
يف من�شب رئي�ص مكتب �ملمتلكات 
جانفي  �ملائية  �ملو�رد  بوز�رة 

 .  2020
من  �أهمها  فرق  عّدة  كرمي   دّرب 
و�ملمتازة  �لأوىل  �لدرجة  �أندية 
�شنة   18 حتت  �لعمرية  للفئات 
كم�شاعد للمدرب �يلول، وفاق عني 
�حلجل رفقة �ملدرب زيان خمتار ، 
و�ت�شو �لذي قال باأنه كان ي�شت�شريه 
، درب  �أمور كثرية وياأخذ بر�أيه  يف 
�لعريقة  �ملدر�شة  �أ�شاغر  �أي�شا 
�مل�شو�ر  يكمل  ومل  �لقبة  ر�ئد 

ب�شبب �لظروف.

بداية امل�ضرية

مواقف وحمطات .... 
طرائف واألقاب

�إىل  بنا  عاد  �ل�شاب  �ملدرب 
�لور�ء م�شتذكر�ت حمطات من 
م�شريته كالعب وذكر لنا منها 
�لريا�شية  حياته  يف  تلقى  �أنه 
بطاقة  كالعب طيلة 17 عاما 
بطاقتني  بعد  و�حدة  حمر�ء 
يحمل  كان  عندما  �شفر�وين 
قمي�ص جنم �ليا�شري وقال �أنه 
�حلكام  مع  �لكالم  قليل  كان 
مو�شم  خالل  �أنه  و�أ�شاف 
مو�شم  هدفا   26 �شجل  و�حد 
�حتاد  بقمي�ص   2005/  2004
�لعمالق  �لفريق  �حلجل  عني 
مثل  �لأندية  كبار  قارع  �لذي 
 ، مقرة  جنم   ، �شطيف  �حتاد 
وقال  وغريها  بو�شعادة  �أمل 
قال  عمور  حممد  مدربه  �أن 
»�أ�شتطيع  �لو�حد  باحلرف  له 
يف  وحدك  عليك  �لعتماد 
تنقل  �أنه  لي�شيف  �لهجوم« 
�شباب  مولودية  فريق  مدرب 
عني  �إىل  كابوية  �مل�شيلة 
�حلجل و�جتمع مع �مل�شوؤولني 
عمور  حممد  �ملدرب  مثل 
عزيزي  عامر  و�مل�شريين 
و�شالح  بوخالفة  وعو�ج 
حرفيا   لهم  وقال  بلطر�ص 
»كرمي يلعب عندي«، �شدد �أنه 
يتذكر �جلملة ليومنا هذ� ، مل 
خالل  باألقاب  لقب  �أنه  يخف 
�أولها   �لريا�شية   م�شريته 
»كرمبو« يف فريق �لحتاد من 
طرف طارق جو�دي زميله يف 
�لفريق مو�شم 1997 كما �أطلق 
�أولد  نادي  منا�رشو  عليه 
�لغز�ل   « لقب  �لقبالة  عدي 
حلد  بهم  عالقته  باأن  وقال   «
لقب  �أما  وقوية  ر�ئعة  �ل�شاعة 
عليه  فاأطلقه   « �مل�شيلي   «
حمام  �شباب  نادي  منا�رشو 
كثري�  تاأ�شف  كرمي   �ل�شخنة، 
وقال �إين �أتاأمل للحالة �لتي ر�ح 
�حتاد  بد�ياته  فريق  �شحيتها 

»ع�شت  وقال:  �حلجل   عني 
جميلة  ريا�شية  حياة  كل  فيه 
وتعلمت فيه �أبجديات �ل�شاحرة 
�مل�شتديرة«، وختم كرمي قائال 
�حلياة  يف  وهديف  طموحي   :
�حلجل  وفاق عني  تدريب  هو 
يف �ملحرتف �لأول وهذ� لي�ص 
وقد  ُملهم،  فالنجاح  ببعيد 
�إىل  ب�شيطة  جناح  ق�شة  توؤدي 
ملحمة جناح عظيمة وموؤثرة ، 
مما يدفع �إىل م�شاعفة �جلهود 
�إىل  و�لرتقاء  �ملزيد  وتقدمي 

م�شتويات �أعلى من �لنجاح«.
��شتطاع  بوخالفة:   عو�ج 
من  �لنتقال  �لقدم  كرة  فريق 
قبل  ما  �إىل  �لولئي  �لق�شم 
�ل�رشيف ثم �ل�رشيف ثم �جلهوي 
يحقق  �شنة  كل  �شنو�ت   4 يف 
�لإمكانيات  �أن  رغم  �ل�شعود 
مل  �آنذ�ك  و�لبلدية  معدومة 
ميكنكم  و  م�شاعدة  �أي  تقدم 
�ملالية  للح�شابات  �لرجوع 
ل  نحن  �ملد�خيل،  خا�شة  و 
نتكلم عن حتقيق �لنتائج فقط 
بل قدمنا لعبني للنخبة نذكر: 
عمار عمور ،بلخ�رش عمار ، و 
ما  و  �لثاين  �لق�شم  يف  �آخرين 
�ل�شعيد  وكان  �لر�بطات،  بني 
و  هو  لكن  و  بينهم  من  عو�ج 
و  توفيق  �رشيفي  مثل  �آخرين 
�حلار�ص جو�دي و حمدي نور 
باإمكانهم  كان  عمور  �لدين  
�لذهاب بعيد�  لكن �ملنظومة 
يع�ش�ص  �لف�شاد  كان  �لريا�شية 
�لالعبني  �أن  �ملهم  فيها، 
كانو� يلعبون دون مقابل، و يف 
�حلقيقة كان لدينا م�رشوع هو 
و�أن  خا�شة  مدر�شة  تاأ�شي�ص 
�ل�شدقاء �آنذ�ك كانو� �إطار�ت 
�لرئي�ص  ريا�شة  �أ�شاتذة 
�ملكتب  ع�شو  �شالح  بلطر�ص 
و  حممد  عمور  �ملدرب  و 

عزيزي عامر.



الدويل  الالعب  تواجد 
�سبعيني  بن  رامي  اجلزائري 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف 
عقب  الأملاين  للدوري 
عن  الالعبني  اأف�سل  اختيار 
نهاية  جرت  التي   24 اجلولة 
واختري  املنق�سي،  الأ�سبوع 
املنا�سب  املتعدد  املدافع 
بف�سل  الوطني  للمنتخب 
ناديه  مع  قدمه  الذي  الأداء 
مون�سغالدباخ  بوري�سيا 
لعبها  التي  املقابلة  خالل 
والتي �سجل  اأوغ�سبورغ  اأمام 

بعد  موفقة  عودة  خاللها 
دام  امليادين  عن  غياب 
من  معاناته  ب�سبب  �سهرين 
�ساهم  الذي  وهو  الإ�سابة، 
ناديه  �سجله  الذي  الفوز  يف 
يف  هدفا  ت�سجيله  بف�سل 
املقابلة وكان عند امل�ستوى 
بعدما قدم اأداء جيدا و�ساهم 
يف حتقيق النادي فوزا �سعبا 
موقع  جعل   ،2-3 بنتيجة 
لالإح�سائيات  »هو�سكورد« 
الت�سكيلة  �سمن  ي�سعه 
املن�رصم،  للجولة  املثالية 

وهو الذي با�رص عودته على 
طريقة  باأف�سل  املناف�سة 
معنويا  دافعا  متنحه  �سوف 
تقدمي  اأجل  من  اإ�سافيا 
املقابالت  يف  الأف�سل 
القادمة، اإىل جانب التح�سري 
للرتب�ص  طريقة  باأف�سل 
املقبل الذي يخو�سه اخل�رص 
�سمن  اجلاري  مار�ص  �سهر 
ت�سفويتني  مقابلتني  خو�ص 
اإفريقيا  كاأ�ص  اإىل  موؤهلتني 

لالأمم 2021 يف الكامريون.
عي�شة ق.
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الدويل  الالعب  عاد 
بدران  القادر  عبد  اجلزائري 
اجلماعية  التدريبات  جو  اإىل 
الرتجي  نادي  يف  زمالئه  مع 
يف  �سارك  اأين  التون�سي، 
الفريق  اأجراها  التي  احل�سة 
التح�سري  اإطار  يف  اأم�ص  اأول 
رابطة  نهائي  ربع  اإياب  للقاء 
الزمالك  اأمام  اإفريقيا  اأبطال 
�سهرة  املقررة  امل�رصي 
ملعب  على  املقبل  اجلمعة 
تون�ص،  العا�سمة  يف  راد�ص 
عودة  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
معني  املدرب  اأراحت  بدران 
يعول  كان  الذي  ال�سعباين 
حموره  عودة  على  كثريا 
�سفائه  بعد  اجلزائري  دفاعه 
التي  الع�سلية  الإ�سابة  من 
عن  واأبعدته  منها  يعاين  كان 
اأ�سابيع،  ثالثة  مدة  امليادين 

كثريا  ال�سعباين  يعول  حيث 
من  بدران  جاهزية  على 
الزمالك  اأمام  اإقحامه  اأجل 
نظرا  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف 
يف  اأ�سا�سية  ركيزة  لكونه 

ح�سابات املدرب التون�سي.
ال�سابق  الالعب  عودة  وتاأتي 
لنادي وفاق �سطيف اإىل اأجواء 
يف  واملناف�سة،  التدريبات 
اإليا�ص �ستي  اأن مواطنه  وقت 
ويبتعد  الإ�سابة  من  يعاين 

الطاقم  ح�سابات  عن  ر�سميا 
الزمالك،  مباراة  يف  الفني 
الفحو�سات  اأكدت  بعدما 
معاناته  اأجراها  التي  الطبية 
التي  الفخذ  م�ستوى  على 
الذهاب  لقاء  خالل  تلقاها 
ويحتاج  الزمالك،  اأمام 
على  للخ�رص  الأمين  ملدافع 
اأ�سام   10 تدوم  راحة  فرتة 

للعودة جمددا اإىل امليادين.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

اأغلبية  �رصاء  عن  اأعلن  اأين 
الأ�سهم التي كانت للمالك ال�سابق 
 »ETRHB« �رصكة  لالحتاد 
واملقدرة بن�سبة 94.34%، وجرت 
عملية حتويل الأ�سهم اإىل املالك 
امليناء  خدمات  جممع  اجلديد 
اجلمعية  اإجراء  بعد  »�سريبور« 
العامة ملجل�ص امل�ساهمني م�ساء 
حمادي  عمر  مبلعب  اأم�ص  اأول 

تقدميها  مت  والتي  بولوغني  يف 
دخول  بعد  ال�سابق  تاريخها  عن 
للفريق  ال�سابق  املالك  نائب 
وعرفت  ال�سجن،  حداد  ربوح 
الإداري  املت�رصف  ح�سور 
غاب  املقابل  يف  حداد،  ل�رصكة 
�سعيد  الهاوي  النادي  رئي�ص 
اأين  عنه،  ممثال  وح�رص  عليق 
جاءت هذه العملية لرتيح ان�سار 
الذي  العا�سمي  النادي  وجمهور 
ذاق املرين على مدار 10 اأ�سهر 

الرهيب  الرتاجع  ظل  يف  كاملة 
تعالين  والتي  الت�سكيلة  نتائج  يف 
كثريا وتتواجد يف فرتة فراغ من 
الفوز  حتقيق  يف  الف�سل  خالل 
على  مباريات  ت�سع  مدار  على 
التوايل جعلها ترتاجع يف جدول 
ثالثي  من  وتقرتب  الرتتيب 
املوؤخرة. قدوم �رصكة »�سريبور« 
اللونني  وع�ساق  الأن�سار  يريح 
العودة  اأجل  من  والأحمر  ال�سود 
بطموح كبري اإىل ا�ستعادة الأجماد 

التعداد  اإىل  ال�ستقرار  ومنح 
اللعب  لالعبني  ي�سمح  والذي 
الطمئنان  اأريحية يف ظل  باأكرث 
املالية  ت�سوية م�ستحقاتهم  على 
بها لأ�سهر،  التي يدينون  العالقة 
الأيام  خالل  التعرف  اتظار  يف 
الإدارية  الرتكيبة  على  املقبلة 
التي  الوعود  ظل  يف  املقبلة، 
عا�سور  ال�رصكة  مدير  اأطلقها 
بوعالم من اجل تعيني اأ�سخا�ص 
الفرتة  يف  النادي  لت�سيري  اأكفاء 

اإىل  الثقة  يعيدون  املقبلة، 
ا�ستقالة  بعد  وذلك  الأن�سار، 
الذي  دبي�سي  منري  العام  الأمني 
اأبناء  ت�سكيلة  ع�ساق  مطلب  كان 
»�سو�سطارة«، ويف �سياق مت�سل، 
الفريق  ذكرت م�سادر من داخل 
عن عزم ال�رصكة املالكة للفريق 
عن تعيني مولدي عي�ساوي مديرا 

عاما وزغال�ص اأمينا عاما.
ب�سفة  وقع  خمتلف،  �سياق  يف 
منري  املدرب  اأم�ص  ر�سمية 

الذي  العقد  على  زغدود 
هذا  نهاية  اإىل  بالحتاد  يربطه 
ي�رصف  �سوف  اأ�سن  املو�سم، 
حلامل  الفنية  العار�سة  على 
املن�رصم  املو�سم  بطولة  لقب 
احلايل،  املو�سم  من  تبقى  فيما 
و�سوف يتكون الطاقم الفني من 
اأك�سوح  وم�سطفى  كابري  توفيق 
حم�رصا  تبور  ن�سيم  م�ساعدين، 
بدنيا والحتفاظ بفريد بلمالط 

مدربا للحرا�ص. 

حديث عن تعيني عي�شاوي مديرا عاما وزغال�س اأمينا عاما

انتقال ملكية الأ�ضهم ملجمع 
�ضريبور يريح اأن�ضار احتاد العا�ضمة

.       زغدود يوقع العقد وكابري و اأك�شوح م�شاعداه بالعار�شة الفنية

اأ�شحى جمّمع »�شريبور« ر�شميا املالك اجلديد لنادي احتاد العا�شمة بعدما انتهت العقبة 
الكبرية التي كانت النادي العا�شمي يف خ�شم امل�شاكل الكبرية التي عاناها منذ �شائفة 
العام املن�شرم، اأين غلبت امل�شاكل الإدارية على النادي العا�شمي ب�شبب تواجد املالك 

ال�شابق رجل الأعمال علي حداد خلف اأ�شوار ال�شجن وجنم عنه جتميد احل�شاب البنكي 
وغياب الأموال الأمر الذي اأثر بال�شلب على الفريق وتاأثرت النتائج حمليا وقاريا، قبل اأن 

ياأتي الفرج اأول اأم�س من بوابة جممع »�شريبور«

الإ�شابة تبعد �شتي 10 اأيام عن املناف�شة ويغيب عن اللقاء

بدران يندمج بالتدريبات اجلماعية 
وجاهز اأمام الزمالك

الإدارة والأن�شار يثورون على عقوبات جلنة الن�شباط

قري�ضي: �ضباب بلوزداد م�ضتهدف اأطراف 
تعرقل تتويجه والإدارة لن ت�ضمت

�سباب  فريق  اإدارة  نّددت 
التي  بالعقوبات  بلوزداد 
الن�سباط  جلنة  �سلطتها 
على فريقها والتي و�سفتها 
اإق�ساء  مت  بعدما  بالقا�سية 
اجلماهري يف مباراة واحدة 
على اإثر التقرير الذي رفعه 
القبائل  �سبيبة  لقاء  حكم 
الأ�سبوع  نهاية  جرت  التي 
اجلولة  حل�ساب  املن�رصم 
املحرتفة  الرابطة  من   20
اجلماهري  باإقدام  الأوىل 
يف  ال�سينيال  اإطالق  على 
اأر�سية  ور�سق  امللعب 
النادي  تلقى  امليدان، 
اإثره  على  البلوزدادي 
جمهور  دون  اللعب  عقوبة 
اأمام  العا�سمي  الديربي  يف 

اجلولة  �سمن  بارادو  نادي 
الوطنية،  البطولة  من   22
الالعب  اإق�ساء  جانب  اإىل 
مباريات  اأربع  جرار  عادل 
نافذة،  غري  واحدة  منها 
تعود اإىل مواجهة اجلولة 19 
بعدما  ب�سكرة  احتاد  اأمام 
لالمتثال  الالعب  ا�ستدعي 
ب�سبب  اللجنة  اأع�ساء  اأمام 
ك�رص  م�سوؤولية  حتميله 
املالب�ص  تغيري  غرف  باب 
والتي  ب�سكرة  مبلعب 
النادي  اإدارة  تكليف  مت 
اخل�سائر  بتعوي�ص  العا�سم 

لدى م�سوؤويل امللعب.
�سباب  اإدارة  اأقدمت 
بقوة  الرد  على  بلوزداد 
م�ّست  التي  العقوبات  على 

جلنة  طرف  من  الفريق 
الن�سباط وذلك من خالل 
التي  النارية  الت�رصيحات 
الريا�سي  املدير  اأطلقها 
توفيق قري�سي والذي �سدد 
ان الفريق العا�سمي اأ�سحى 
م�ستهدفا من بع�ص اجلهات 
ال�ستقرار  �رصب  اأجل  من 
يف  تواجده  واأن  خا�سة 
الرتتيب  جدول  �سدارة 
يف  البع�ص  يزعج  اأ�سحى 
ظل موا�سلته اخلطى ثابتة 
بلقب  التتويج  اجل  من 
وت�ساءل  الوطنية،  البطولة 
ت�رصيحات  يف  املتحدث 
لإحدى القنوات التلفزيونية 
اخلا�سة عن هوية الأطراف 
�سباب  تتويج  تريد  ل  التي 

رغم  باللقب،  بلوزداد 
اعرتافه برمي الأن�سار عدد 
النارية،  الألعاب  من  قليل 
الكروية  الهيئات  اتهم  لكنه 
خالل  من  مبكيالني  بالكيل 
اأخرى  فرق  معاقبة  عدم 
عرفت  مبارياتها  اأن  رغم 
واأو�سح  خطرية،  اأحداثا 
مع  يحدث  ما  اأن  قري�سي 
ول  خطري  بلوزداد  �سباب 
ت�سمت  اأن  لالإدارة  ميكن 
الراهن  الو�سع  ظل  يف 
بقوة  للدفاع  تعمل  و�سوف 
عن م�سالح النادي، واأو�سح 
اأن الهيئات الكروية مطالبة 
�سوا�سية  القوانني  بتطبيق 
وعدم  الفريق  جميع  على 

تف�سيل فريق على اآخر.

اإىل جانب اإيقاف جموج مباراتني

معاقبة 5 اأندية بلقاء دون جمهور واإق�ضاء جرار 4 لقاءات
الن�سباط  جلنة  �رصبت 
الإعالن عن  ب�رصامة خالل 
العقوبات التي �سلطتها على 
اأندية الرابطتني املحرتفتني 
مبنا�سبة  والثانية  الأوىل 
املن�رصمة  اجلولة  لقاءات 
الأ�سبوع  نهاية  جرت  التي 
ال�سدد  هذا  ويف  املنق�سي، 
من  اأندية  خم�سة  اأق�ست 
واحدة  مباراة  يف  اجلمهور 
اأندية  بكل من  الأمر  ويتعلق 
احتاد  بلوزداد،  �سباب 
ال�سلف  وجمعية  العا�سمة 
الرابطة الأوىل  اإىل  املنتمية 
واأمل  بجاية  �سبيبة  وفريقي 
بو�سعادة من الرابطة الثانية، 

التقارير  اإثر  على  وذلك 
الأندية  حكام  دونها  التي 
الألعاب  اإ�سعال  بخ�سو�ص 
بالن�سبة  ور�سقها  النارية 
بينما  الأوىل،  الثالثة  للفرق 
اأول  عوقب اأمل بو�سعادة يف 
الألعاب  اإ�سعال  بعد  اإنذار 
اأر�سية  ور�سق  النارية 
واقتحام  باحلجارة  امليدان 
نهاية  بعد  امليدان  اأر�سية 
نهاية  جمعه  الذي  اللقاء 
ب�سبيبة  املنق�سي  الأ�سبوع 

�سكيكدة.
لعب  عوقب  املقابل،  يف 
جرار  عادل  بلوزداد  �سباب 
لقاء  منها  مباريات  اأربعة 

غري نافذ، وهي العقوبة التي 
تندرج حل�ساب مقابلة اجلولة 
لب�سكرة  احتاد  اأمام   19
فيفري   27 يف  جرت  التي 
اإدارة  واألزمت  املن�رصم، 
بتعوي�ص  البلوزدادي  النادي 
يف  وقعت  التي  اخل�سائر 
ملعب  مالب�ص  تغيري  غرف 
عوقب  املقابل،  يف  ب�سكرة، 
�سعيدة  مولودية  لعب 
لقاء  باأربع  بختاوي  حممد 
ريا�سي  غري  ت�رصف  ب�سبب 
جمعية  لقاء  حكم  نحو 
كل  اأق�سي  بينما  وهرانن 
لعب  عاليل  �سليمان  من 
�سبيبة بجاية وحممد كرواين 

لعب احتاد احلرا�ص بثالث 
لقاءات، بينما ا�ستبعد املدير 
ق�سنطينة  ل�سباب  الريا�سي 
نا�رص جموج مباراتني ب�سبب 
نحو  ريا�ص  غري  ت�رصف 

حكم مواجهة جنم مقرة.
ع.ق.

بن �ضبعيني �ضمن الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية 
للبوند�ضليغا



ك�سف تقرير �سحفي �إ�سبانية 
بر�سلونة  جنم  �أن  �أم�س 
�لكال�سيكو  مبار�ة  خا�س 
مدريد،  ريال  �أمام  �لأخرية 
بن�سبة  جاهز  غري  وهو 
100%، وخ�رس بر�سلونة �أمام 

م�سيفه ريال مدريد بهدفني 
�ملن�رسم  �لأحد  رد  دون 
�سانتياغو  ملعب  على 
�لليغا  ليرتك �سد�رة  برنابيو 
وبح�سب  للو�سافة،  ويعود 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 
�سيتني  كيكي  فاإن  �لإ�سبانية، 
بعدما  �ألبا  بجوردي  غامر 
مدريد  ريال  �أمام  به  دفع 
بال�سكل  جاهز  غري  وهو 
�ألبا  �أن  و�أ�سارت  �لكايف، 
عاد من �لإ�سابة و�سارك يف 

ح�ستني تدريبيتني جماعيتني 
ومل  �ملبار�ة،  قبل  فقط 
باألبا،  بالبدء  �سيتني  يكتف 
�ملبار�ة  يف  �أ�رسكه  بل 
�لالعب  �أن  ورغم  كاملة، 
مل  �جلاهزية  عدم  عليه  بد� 
يخرجه �ملدرب من �مللعب.
لقاء  يف  �ألبا  يظهر  ومل 
�لكال�سيكو مب�ستو�ه �ملعهود 
متاأثر�  وبد�  �لبار�سا،  مع 
يف  �ملباريات  عن  بابتعاده 

�لفرتة �ل�سابقة.

فات�سكه  يو�كيم  هانز  �أعرب 
لنادي  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ثقته  عن  دورمتوند  بورو�سيا 
�ملهاجم  بقاء  يف  �ملفرطة 
�سان�سو  جادون  �لإجنليزي 
ملعب  د�خل  طويلة  لفرتة 
بارك،  �إيدونا  �سيجنال 
�أبرزتها  ت�رسيحات  وخالل 
بيلد«،  »�سبورت  �سحيفة 
ر�أيي،  »يف  فات�سكه:  قال 
�لرحيل،  يريد  ل  جادون 
باأن  ي�سعر  �أنه  �أعتقد  لأين 
�لنادي لديه م�ستقبل متميز«، 
�سعادة  على  فات�سكه  و�أكد 
�أ�سود  مع  �لإجنليزي  �لدويل 
�لفي�ستيفال، م�سرًي� �إىل وجود 

عالقة خا�سة بينه وبني وكيله 
�أكرب  �هتمام  ورغم  و�لنادي، 
�ساحب  ب�سم  �أوروبا  �أندية 
فات�سكه:  قال  عاًما،   19
»�لأمر ل يتعلق باملال، لدينا 
�لأمو�ل �لكافية، ونريد �لفوز 
ميلك  �لفريق  لكن  بالألقاب، 

مقومات �أكرث بوجود جادون«، 
كبري  بعدد  �سان�سو  و�رتبط 
على  �لإجنليزية،  �لأندية  من 
مان�س�سرت  ت�سيل�سي،  ر�أ�سها 
بالإ�سافة  وليفربول،  يونايتد 
باري�س  �لفرن�سي  للعمالق 

�سان جريمان.

�سحفية  تقارير  ك�سفت 
حقيقة  عن  �أم�س  فرن�سية 
عودة كري�ستيانو رونالدو جنم 
ريال  �إىل  جوفنتو�س  نادي 
مدريد، و��ستغل رونالدو قر�ر 
تاأجيل مبار�ة جوفنتو�س و�إنرت 
�أجل  من  مدريد  �إىل  و�سافر 
ح�سور مبار�ة �لكال�سيكو �أمام 
بر�سلونة، و�لتي ح�سمها �لريال 
بهدفني دون رد، وبح�سب موقع 
�لفرن�سي،   »le10sport«
بني  �نتهت  قد  �لأمور  فاإن 
ولن  مدريد،  وريال  رونالدو 
�ملرينغي  بقمي�س  للعب  يعود 

�أنه  �لتقرير  و�أ�سار  جمدًد�، 
�لعودة  رونالدو  �أر�د  لو  حتى 
لن  ذلك  فاإن  مدريد  لريال 
برييز  فلورنتينو  لأن  يحدث، 
موقفه  ح�سم  �لنادي  رئي�س 
هذه  �أمام  متاًما  �لباب  و�أغلق 

عن  رونالدو  ورحل  �لفر�سة، 
 ،2018 �سيف  مدريد يف  ريال 
يف  ق�ساها  �سنو�ت   9 بعد 
كل  خاللها  وحقق  �إ�سبانيا 
جتربة  خو�س  مف�ساًل  �سيء، 

جديدة مع جوفنتو�س.

�أول�س  مي�سيل  جان  قال 
ل  �إنه  ليون  نادي  رئي�س 
ثمن  �إياب  �إقامة  ي�ستبعد 
�أوروبا  �أبطال  دوري  نهائي 
على  جوفنتو�س  فريق  �أمام 
و�أ�ساف  حمايد،  ملعب 
تورينو  يف  �للعب  �أن  �أول�س 

باملخاطر،  حمفوفا  بات 
جديدة  عو�مل  طر�أت  فقد 
فريِق  على  �حلجر  منها 
و�أ�ساف  �ليويف،  �ل�سباب يف 
�أنه ينتظر قر�ر  رئي�س ليون 
�لذي  �لأوروبي  �لحتاد 
�سيحدد �أين �ستقام �ملبار�ة، 

�أن  يتمنى  �أنه  �أول�س  و�أكد  
ولكن  �لأو�ساع  تتح�سن 
خو�س  ��ستبعاد  ميكن  ل 
حمايد  ملعب  يف  �لإياب 
مبار�ة  ح�سم  ليون  �أن  يذكر 
بهدف  �أر�سه  على  �لذهاب 

دون رد .

لكرة  �لأوروبي  �لحتاد  �أعلن 
�لنهائية  �ملبار�ة  �أن  �لقدم 
للدوري �لأوروبي للعام 2022 
�ملجرية  �لعا�سمة  �ستقام يف 
»�لويفا«  و�أقر  بود�ب�ست، 
خالل �جتماع للجنة �لتنفيذية 
ملعب  �أن  �أم�سرتد�م  يف 
»بو�سكا�س �أرينا« �لذي �فتتح 
�سيكون  �ملا�سي  نوفمرب  يف 
�ملبار�ة  لأحد�ث  م�رسحا 
�لأوروبية  للم�سابقة  �لنهائية 
�لأهمية  حيث  من  �لثانية 

علما  �لأبطال،  دوري  بعد 
�جلديد  �لوحيد  �مللعب  �أنه 
مباريات  ي�ست�سيف  �لذي 
للمنتخبات  �أوروبا  كاأ�س  يف 
يف  �ملقبل  �ل�سيف  �ملقررة 
وك�سف  دولة،  و12  مدينة   12
�مللعبني  عن  �أي�سا  »�لويفا« 
�للذين �ستقام عليهما �ملبار�ة 
�لنهائية لدوري �أبطال �أوروبا 
لل�سيد�ت يف ن�سختي �لعامني 
�إيطاليا و2023  2022 تورينو  
ولفت  هولند�،  �يندهوفن 

�لعا�سمة  �أن  �لقاري  �لحتاد 
�لفنلندية هل�سنكي �ست�ستقبل 
�ل�سوبر  �لكاأ�س  مبار�ة 
�لأوروبية يف عام 2022 وكاز�ن 
مت  وقد   ،2023 يف  �لرو�سية 
غد�ن�سك  مدينة  �ختيار 
نهائي  ل�ست�سافة  �لبولندية 
�ملو�سم،  لهذ�  ليغ«  »يوروبا 
يف حني �ختري ملعب »ر�مون 
�سان�سي�س بي�سخو�ن« �خلا�س 
يف  �ل�سباين  �إ�سبيلية  بنادي 
ل�ست�سافة  �ملا�سي  �سبتمرب 

نهائي 2021. من جهة �أخرى، 
�لأمم  دوري  قرعة  �ست�سحب 
و�سبق  �ملقبلة،  �لأوروبية 
�أعلن  �أن  �لأوروبي  لالحتاد 
�أن مالعب �سانت بطر�سبورغ 
يف  �أرينا«  »�أليانز  رو�سيا،  يف 
و«وميبلي«  �لأملانية  ميونيخ 
نهائي  �ست�ست�سيف  لندن  يف 
�أعو�م  �أوروبا  �أبطال  دوري 
تو�ليا،  و2023  و2022   2021
�حلايل  �لعام  نهائي  �أن  علما 
�سيقام يف ��سطنبول.                                    

ربع  �لدور  �إىل  �أر�سنال  عرب 
كاأ�س  م�سابقة  من  �لنهائي 
�لقدم  لكرة  �لإجنليزي  �لحتاد 
بفوزه على م�سيفه بورت�سموث 
�أم�س،  �أول  رد  دون  بهدفني 
�ملو�جهة  »�لغانرز«  ودخل 
لعبو  عليها  غلب  بت�سكيلة 
�ل�سف �لثاين وبرغم ذلك متّكن 
بر�حة  �للقاء  نتيجة  ح�سم  من 
�ليوناين  �ملد�فع  هديف  بف�سل 
بابا�ستاتوبولو�س  �سوكر�تي�س 
 45 بالدقيقتني  نكيتيا  و�إدو�رد 
وت�ستكمل  �لتو�يل،  على  و51 
مر�حل،   3 على  �ملباريات 
ت�سيل�سي  �م�س  و�جه  حيث 
مرتقبة  قمة  يف  ليفربول  مع 
يونايتد  �سيفيلد  مع  وريدينغ 
مع  �ألبيون  بروميت�س  وو�ست 
حني  يف  يونايتد،  نيوكا�سل 
وينزد�ي  �سيفيلد  �ليوم  يتقابل 
ولي�سرت  �سيتي  مان�س�سرت  مع 
وتوتنهام  بريمنغهام  مع  �سيتي 
�سيتي،  نورويت�س  مع  هوت�سبري 
و�ستختتم مناف�سات هذ� �لدور 
�خلمي�س  وحيدة  مبو�جهة 
جتمع بني دربي كاونتي و�سيفه 

مان�س�سرت يونايتد.
�إىل  �للندين  �لنادي  ودخل 
مل  �لذي  بورت�سموث  مع  لقائه 
�سيفه  على  �لفوز  طعم  يذق 
منذ  �مل�سابقات  جميع  يف 

�لدوري  يف   4-5 عليه  تغلبه 
 8 يف  تعادل   1958 مار�س  يف 
�لفوز،  ذلك  منذ   14 وخ�رس 
�ملخيب  خروجه  خلفية  على 
بخ�سارته  ليغ«  »�ليوروبا  من 
�أوملبياكو�س  �سيفه  �أمام 
�لتمديد،  بعد   2-1 �ليوناين 
ملعب  يف  ذهاباً  بفوزه  مفرطاً 
مناف�سه 1-0 وتعادله 1-1 �إيابا 
حتى �لدقيقة 119 قبل �لأخرية 
�لثاين،  �لإ�سايف  �ل�سوط  من 
��ستعادو�  »�ملدفعجية«  لكن 
وو�سعو�  �لإثنني  تو�زنهم 
يف  �لأوىل  هزميتهم  خلفهم 
و�لثانية  مباريات   10 �آخر 
�مل�سابقات  جميع  يف  فقط 
بقيادة  خا�سوها   13 �أ�سل  من 
لعبهم  �جلديد  مدربهم 
�ل�سابق �لإ�سباين ميكيل �أرتيتا، 
لإنقاذ  م�سعاهم  وو��سلو� 

بلقب  �لفوز  �ملو�سم من خالل 
�لكاأ�س للمرة �لأوىل منذ 2017 
و14 يف تاريخهم ميلكون حاليا 
�لرقم �لقيا�سي بفارق لقب عن 

مان�س�سرت يونايتد.
وكانت مو�جهة »فر�تون بارك« 
�لأوىل بني �أر�سنال وبورت�سموث 
حني   2009 دي�سمرب   30 منذ 
فاز �لأول 4-1 خارج ملعبه يف 
مناف�سات �لدوري قبل �أن يهبط 
�لأوىل  �لدرجة  �إىل  مناف�سه 
يف  ينجح  مل  �ملو�سم  نهاية  يف 
�لعودة �ىل �لدوري �ملمتاز منذ 
حينها، فيما يعود �للقاء �لأخري 
بينهما يف �لكاأ�س �إىل ربع نهائي 
خرج  حني   2004-2003 مو�سم 
»�ملدفعجية« فائزين 5-1 على 

نف�س �مللعب.
�أرتيتا  فريق  بد�ية  تكن  ومل 
مثالية، �إذ خ�رسو� جهود لعب 

لوكا�س  �لأوروغوياين  و�سطهم 
ربع  قر�بة  مرور  بعد  تورير� 
ما  �لبد�ية،  على  فقط  �ساعة 
على  �لإ�سباين  �ملدرب  �أجرب 
باإدخال  مبكر  تبديل  �إجر�ء 
وعلى  �سيبايو�س،  د�ين  مو�طنه 
�لرغم من �لتفوق �لفني، عجز 
�لرديفة  بت�سكيلته  �أرتيتا  فريق 
�لو�سول  عن  كبري،  حد  �إىل 
�ل�سباك وذلك حتى �لوقت  �إىل 
�لأول،  �ل�سوط  من  �ل�سائع 
ملجريات  وخالفاً  جنح  حني 
من  �لت�سجيل  �فتتاح  يف  �للعب 
�ليوناين  �أطلقها  قوية  ت�سديدة 
بابا�ستاثوبولو�س  �سقر�ط�س 
�ملنطقة  د�خل  من  »طائرة« 
�إثر ركلة ركنية ومتريرة عر�سية 
وح�سم  نيل�سون،  ري�س  من 
يف  كبري  ب�سكل  �للقاء  �أر�سنال 
باإ�سافة  �لثاين  �ل�سوط  بد�ية 
�لهدف �لثاين عرب �إيدي نكيتياه 
من  �أخرى  عر�سية  بتمريرة 
نيل�سون، ثم بقيت �لنتيجة على 
حالها حتى �سافرة �لنهاية �لتي 
�لدور  �ىل  �أرتيتا  رجال  حملت 
�ل�سبت  �لعودة  قبل  �لتايل، 
ملو�جهة  �ملمتاز  �لدوري  �ىل 
�لأمل  مع  هام  و�ست  جاره 
باإ�سافة ثالث نقاط تبقي على 
�لقارية  بامل�ساركة  حظوظه 

�ملو�سم �ملقبل.
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كاأ�س الحتاد الجنليزي

اأر�ضنال اأول املتاأهلني اإىل ربع النهائي

بوداب�ضت ت�ضت�ضيف نهائي اليوروبا ليغ عام 2022

رامو�س يطلب اإلغاء البطاقة احلمراء اأمام املان �ضيتي

اأوال�س ال ي�ضتبعد مواجهة اليويف على ملعب حمايد

�ضيتني اأ�ضرك األبا غري جاهز بالكال�ضيكو

رئي�س دورمتوند يح�ضم م�ضتقبل �ضان�ضو

برييز يح�ضم موقفه من عودة رونالدو

ياأمل �رسجيو ر�مو�س قائد ريال 
ناديه  �إد�رة  ��ستئناف  مدريد، يف 
�سد �لبطاقة �حلمر�ء �لتي ح�سل 
يف  �سيتي  مان�س�سرت  �أمام  عليها 
�أبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب 
يف  �مل�ساركة  �أجل  من  �أوروبا 
وكان  باإجنلرت�،  �لإياب  مبار�ة 
بطاقة  على  ح�سل  قد  ر�مو�س 
حمر�ء مبا�رسة يف مبار�ة �لذهاب 

�سقط  و�لتي  �ملا�سي،  �لأربعاء 
فيها �ملريينغي 1-2، عندما �أعاق 
�لرب�زيلي غابرييل جي�سو�س وهو 
باملرمى،  لالنفر�د  طريقه  يف 
�مللكي  �لنادي  �إد�رة  تتقدم  ومل 
حتى �لآن با�ستئناف �أمام �لحتاد 
مل  �لذي  �لقدم  لكرة  �لأوروبي 
عقوبات  عن  �لآن  حتى  يعلن 
مباريات �لذهاب، و�أبدى ر�مو�س 

بالعودة،  عن رغبته يف �مل�ساركة 
خفيفا  كان  »�لتالم�س  وقال: 
و�ملخالفة  جي�سو�س،  مع  للغاية 
»�إذ�  و�أ�ساف:  �ل�سك«،  حتتمل 
كانت هناك �أي ن�سبة لال�ستئناف 
ريال  �سيقوم  �لعقوبة،  �سد 
ومن  �خلطوة،  بهذه  مدريد 
جانبي �ساأ�سغط حتى يتم تقدمي 

�ل�ستئناف«.
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د.حممد مرواين

حممد الأمني 
ممثل معهد ال�صحافة 
بتون�س الدكتور معز 

بلم�صعود 
امللتقى فر�صة لتعزيز 
التكتالت الكادميية 

العربية

هذا وقال الدكتور » معز 
معهد  عن   « بلم�سعود 
 « وال�سحافة  »الأخبار 
اأن   « ل«الو�سط  بتون�س 
الثانية  الطبعة  اأ�سغال 
العربي  امللتقى  من 
درا�سات  لطلبة  الثاين 
الت�سال  علوم  يف  عليا 
حمطة  �سكل  والعالم 
العالقات  لت�سبيك  نوعية 
الباحثني  بني  العلمية 
طبعة  اأن  معتربا  العرب 
 « باجلزائر  ال�سنة  هذه 
نوعية  كانت  م�ستغامن« 
التنظيم  حيث  من  �سواء 
والتاأطري العلمي ملختلف 

جل�سات امللتقى وور�ساته 
الباحث  وقال  الأكادميية 
 « منوبة   « معهد  ومدير 
من  الع�رشات  اأن  �سابقا 
الأكادميية  الور�سات 
لفائدة  نظمت  التي 
ات�سال  تخ�س�سات  طلبة 
عليها  ا�رشف  واإعالم 
وجزائريني  اأ�ساتذة عرب 
من خرية الأكادمييني وقد 
اجلل�سات  هذه  �سكلت 
عر�س  التي  التكوينية 
ال�سبعني  قرابة  فيها 
اأطروحاتهم  باحث  طالب 
تقليد  الدكتوراه  يف 
قطاع  األح  هاما  علميا 
على  الأ�ساتذة  من  وا�سع 
وتفعليه  تنظيمه  اإعادة 
ملتقيات  من  القادم  يف 
الدكتور  وقال  علمية 
الذي   « بلم�سعود  »معز 
األقى كلمة مديرة املعهد 
 « البور  »حميدة  بتون�س 
اأن التفاقية املربمة بني 
ومعهد  م�ستغامن  جامعة 
فتحت  لالأخبار  تون�س 

اأكادميي  تعاون  اأفاق 
الطلبة  خمتلف  بني  هام 
الدار�سني  والأ�ساتذة 
والت�سال  لالإعالم 
اأر�سية  م�سريا اإىل تو�سيع 
تنظيم  لتطال  التعاون 
يف  م�سرتكة  ملتقيات 
ومن  وتون�س  اجلزائر 
الباحث  اعترب  جهته 
التون�سي متحدثا جلريدة 
تو�سيات  اأن   « »الو�سط 
اأي�سا  ركزت  امللتقى 
ا�ستحداث  �رشورة  على 
و�سبكة  الكرتونية  من�سة 
منابر  عرب  اإعالمية 
الجتماعي  التوا�سل 
يف  العرب  للباحثني  تتيح 
تبادل  والإعالم  الت�سال 
واملعلومات  املعارف 
التكتل  ثقافة  وتكري�س 
الذي  العربي  الأكادميي 
اأ�سا�سيا  رهانا  يبقى 
م�ستغامن  ملتقى  ج�سمه 
الدرا�سات  لطلبة  الثاين 

العليا يف التخ�س�س
جامعة  مدير  نائب 

الربفي�سور  م�ستغامن 
نورالدين بن داردو�س 

ملتقيات  ت�سجيع  يجب 
والتدريب  التكوين 

الأكادميي  
باللغة  متحدثا 
نائب  قال   « »الجنليزية 
م�ستغامن  جامعة  مدير 
ما  بالدرا�سات  املكلف 
التكوين  ان  التدرج  بعد 
تخ�س�سات  الأكادميي يف 
ات�سال واإعالم هام وميكن 
جديد  م�سارات  يفتح  اأن 
اجلدد  الباحثني  للطلبة 
اأطروحات  يعدون  الذي 
التخ�س�س  يف  دكتوراه 
وقال نائب مدير اجلامعة 
الدرا�سات  خمترب  اأن 
والإعالمية  الت�سالية 
من  م�ستغامن  جلامعة 
اأن�سط املخابر اجلامعية 
التي اأ�س�ست لتقاليد عمل 
العمل  يف  ونوعية  راقية 
هذا  ينظم  اذ  اجلامعي 
املخترب اجلامعي كل �سنة 
الع�رشات من التظاهرات 
لفائدة  الهامة  الأكادميية 
الذين  اجلامعيني  الطلبة 
معارف  من  ي�ستفيدون 
وقال  الباحثني  الأ�ساتذة 
 « الربفي�سور  الباحث 
نورالدين  داردو�س  بن 
على  ا�رشف  الذي   «
تقدمي اأربعني مقال بحي 
اأكادميي حمكم اأن اأ�سغال 
الثاين  العربي  امللتقى 
يف  عليا  درا�سات  لطلبة 
ت�سكل  والإعالم  الت�سال 
للباحثني  هامة  فر�سة 
يرافعون  الذين  ال�سباب 
واأطروحات  موا�سيع  عن 
التخ�س�س  يف  دكتوراه 
العلمي  البحث  هام حتيل 
املتغريات  من  عدد  اإىل 
الراهنة  والإ�سكاليات 
مدير  نائب  وقال 
التبادل  اأن  اجلامعة 
العرب  الأ�ساتذة  بني 
والإعالم  الت�سال  يف 
هام  جامعي  كتخ�س�س 
اأي�سا مرتكزا هاما  يعترب 
العربية  اجلامعات  لدعم 
من  تعزز  اأن  يجب  التي 
اأفاقا  وتفتح  عالقاتها 
مقاربات  لدعم  وا�سعة 

عرب  الت�ساركي  العمل 
املربمة  التفاقيات 
والزيات العلمية الأكادميية 
مدير  نائب  ودعا  هذا 
الطلبة  م�ستغامن  جامعة 
�رشورة  اإىل  اجلامعني 
موؤهالتهم  يف  ال�ستثمار 
العلمية  وطاقاتهم 
التكوين  من  وال�ستفادة 
تتيحه  الذي  الأكادميي 
ينظمها  كهذه  ملتقيات 
خمرب جامعي ينت�سب اإليه 
باحثون وطلبة من خمتلف 
اجلامعية  التخ�س�سات 
التنظيمي  باجلو  منوها 
املحكم الذي �ساد اأجواء 
العلمي  امللتقى  افتتاح 
اأن  موؤكدا  والأكادميي 
�ستتابع  العامة  تو�سياته 
املوؤ�س�سات  يف  وجت�سد 
منظومة  ويف  اجلامعية 

التكوين اجلامعي .
من�صق امللتقى العربي 

الدكتور العربي 
بوعمامة 

مناق�صة م�صاريع 
الدكتوراه اإىل غاية 

�صاعات متاأخرة

من�سق  وقال  هذا 
رئي�س  نائب  امللتقى 
لالإعالم  العربية  ال�سبكة 
والت�سال الأ�ستاذ العربي 
من  العديد  اأن  بوعمامة 
التي  الدكتوراه  م�ساريع 
عر�سها طلبة باحثون من 
الوطن  جامعات  خمتلف 
حمتوياتها  مناق�سة  مت 
يف  واملعرفية  املنهجية 
ا�رشف  علمية  جل�سات 
عليها اأ�ساتذة حما�رشون 

العايل  للتعليم  واأ�ساتذة 
العربي  الدكتور  وقال 
 « ل«الو�سط  بوعمامة 
الأوراق  من  العديد  اأن 
البحثية قدمت يف �ساعات 
اأ�سغال  وبقيت  متاأخرة 
امللتقى اإىل غاية الفرتات 
الليلية وهي ر�سالة اأرادتها 
لتوؤكد على  هيئة امللتقى 
الأكادميي  العمل  اأهمية 
يتوج  الذي  املتوا�سل 
مبدخالت وخمرجات يف 
اإىل  م�سريا  الأهمية  غاية 
اأن العديد من املقاربات 
التي مت طرحها يف ال�سياق 
تاأطري  �رشورة  اإىل  ت�سري 
وت�سويب  اجلديد  الطلبة 
املعرو�سة  البحوث 
بوعمامة  الدكتور  وقال 
الع�رشات  اأن  العربي 
والطلبة  الأ�ساتذة  من 
امل�ساركني على  الباحثني 
مدار يومني كاملني قاموا 
البحثية  اأعمالهم  بعر�س 
كانت  امللتقى  اأن  واأكدوا 
لتوجيه  هامة  فر�سة 
يف  الأكادميية  البحوث 
واأ�سار  هذا  التخ�س�س 
التو�سيات  اإىل  الدكتور 
يف  رفعت  التي  الهامة 
والتي  امللتقى  اأ�سغال 
تو�سيات  الع�رش  جتاوت 
قال  كما  ركزت  هامة 
تعزيز  �رشورة  على 
الأكادميي  التاأطري  اآليات 
الدكتوراه  م�ساريع  يف 
خمتلف  من  وال�ستفادة 
اخلربات العلمية للباحثني 
الرقمنة  يف  وال�ستثمار 
الأكادميي  املنتج  لدعم 
لن�رش  يحتاج  الذي  الهام 

عديدة  م�ستويات  على 
جامعية  منابر  ويف 
عربية وحملية هذا وقال 
بوعمامة  العربي  الدكتور 
الأ�ساتذة  من  العديد  اأن 
من  امللتقى  يف  الباحثني 
تون�س   , ليبيا   « جامعات 
نوهوا   « عمان  �سلطنة   ’
م�ستغامن  طبعة  باأهمية 
على  اأكدوا  ال�سنة  هذه 
الهامة  املعرفية  القيمة 
واأعمال  ملداخالت 
الباحثني التي مت عر�سها 
يف جل�سات علمية �سهدت 
نقا�سات نوعية بني الطلبة 

والأ�ساتذة املوؤطرين .
الذين  النواب  اأن  ويبدو 
اأمتعتهم  يحزمون  بداأوا 
املبنى  من  للخروج 
اختاروا  العام  هذا  نهاية 
الدفاع  يف  ال�رشا�سة 
الربملان«  »�سمعة  عن 
الرئي�س  يرميه  ظل  الذي 
ال�سيا�سي  بالف�ساد  تبون 
احلياة  باأخلقة  ويتوعد 
واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سية 
واإبعاد املال عن ال�سيا�سة 
عن  الدفاع  اختاروا  كما 
احل�سانة الربملانية ذاتها 
ر�سالة  ير�سلون  وكاأنهم 
اأن  مفادها  العدل  لوزير 
بال�سهولة  لي�س  رفعها 
اأن  بعد  يت�سورها  التي 
من  افتكاكها  يف  جنح 
ولد عبا�س وغول وبركات 
عتبة  عند  ووقف  وطليبة 
بن حمادي وواعلي. فهل 
حل  انتظار  العدالة  على 
ملفات  ملعاجلة  الربملان 
اأمامها  وقفت  كثرية 

احل�سانة الربملانية؟

ملتقى دويل لطلبة درا�سات عليا يف الإعالم بجامعة م�ستغامن
خل�س امللتقى العربي الثاين لطلبة »الدرا�صات العليا يف الإعالم والت�صال » املنتظم على مدار يومني كاملني بجامعة م�صتغامن اإىل تو�صيات 
هامة منها ا�صتحداث �صبكة الكرتونية للباحثني العرب يف جمال علوم الت�صال والإعالم ومرافقة الطلبة الباحثني اجلدد الذين ي�صرفون 

على اإعداد اأطروحات دكتوراه يف نخ�ص�صات »ال�صحافة , ات�صال , علوم الإعالم » اإذ تعترب هذه املرافقة البيداغوجية بالهامة نظرا ملا 
يواجهه الطلبة اجلدد من حتديات عديدة على م�صتوى التمكن من الأدوات املنهجية وحتديد مقاربات ال�صتغال الأكادميي و�صمن اأ�صغال 

هذا امللتقى العربي الذي نظمه خمرب الدرا�صات الت�صالية والإعالمية وحتليل اخلطاب ومعهد الأخبار وال�صحافة بتون�س وال�صبكة العربية 
لعلوم الإعالم والت�صال اأكد عدد من الباحثني العرب من جامعات » ليبيا , اليمن , تون�س , �صلطنة عمان » على اأهمية طبعة م�صتغامن التي 

فتحت املجال �صمن ور�صات تكوينية للباحثني لعر�س اأعمالهم ودرا�صاتهم الأكادميية يف اخت�صا�صات جديدة يف احلقل الت�صايل والإعالمي

التخ�ص�س يف  التكوين اجلامعي  حول  باحثني  اآراء  "الو�صط" ت�صتطلع 
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بقلم: لوؤي الغول

�ضامن  �أي  هناك  يكن  مل  ولكن 
يجرب  �أو�ضلو  �تفاق  يف  حقيقي 
�إ�رس�ئيل على �لإيفاء بالتز�ماتها 
يف  �مل�ضتوطنات  بناء  ومينع 
كل  و��ضتمرت  �ملحتلة  �لأر��ضي 
�حلكومات �لإ�رس�ئيلية �ملتعاقبة 
هذ�  على  �أو�ضلو  �تفاق  منذ 
�ملنو�ل لفر�ض �أمر و�قع لإجبار 
�لعي�ض  على  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب 
وي�ضتند  مبعرثة،  كانتونات  يف 
علي  �ل�ضتيطاين  �مل�رسوع 

نقطتني:

�لتو�جد  تدعيم  �أول_ 
من  �ل�ضيا�ضي  �لإ�رس�ئيلي 
�لوحد�ت  من  مزيد  بناء  خالل 
�ل�ضتيطانية علي   " "�ل�رسطانية 
فهو  �لفل�ضطينية  �لأر�ض  كل 
يرف�ض �لتخلي عن �أر�ض �ل�ضفة 
ويدعم  بل  و�لقد�ض،  �لغربية 
زرع  وبزيادة  با�ضتمر�ر  تو�جده 
يكر�ض  وهذ�  �مل�ضتوطنات 
�لقرن"  �ضفقة  تطبيق"  ويدعم 
على  �لو�قع  �لأمر  ويفر�ض 
جزء�  يعتربها  و�لذي  �لأر�ض 
من �أر�ض ما ي�ضمى �إ�رس�ئيل ول 
تنازل عنها، و�لذي يلغي �لأر�ض 

مقابل �ل�ضالم .
�ل�ضعب  �إعطاء   _ ثانيا 
�ملناطق  بع�ض  يف  �لفل�ضطيني 
فاقد  ه�ضا  �ضيا�ضيا  كيانا  فقط 
�لأر�ض  علي  �لوطنية  �ل�ضيادة 
 ، �لكيان  من  �أ�ضا�ضي  كجزء 
وبع�ض �لكنتونات ح�ضب "�ضفقة 
�لقيادة  باإ�ضعاف  ويبد�أ  �لقرن" 
مبنظمة  ممثلة  �لفل�ضطينية، 
�لذي   ، �لفل�ضطينية  �لتحرير 
لتطبيقه  ونتنياهو  تر�مب  ي�ضعي 
علي �أر�ض �لو�قع قبل �لنتخابات 
 ، و�لأمريكية  �لإ�رس�ئيلية 
 ، �ملهزومني  �لرجلني  مل�ضاعدة 

�لدول �ملنحازة  مب�ضاعدة بع�ض 
�لأمريكي  �لإ�رس�ئيلي  للموقف 
�ل�رسعية  يتحدى  و�لذي 
لل�ضالم  �ملحبة  و�لدول  �لدولية 

و�ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة.
�لأمريكية  �لإد�رة  كانت  لقد 
وتو�ضيع  بناء  تعار�ض  �ل�ضابقة 
عقبة  باعتبارها  �مل�ضتوطنات 
�لعادل  �ل�ضالم  حقيقة يف طريق 
�إد�رة  تويل  منذ  ولكن  و�ل�ضامل، 
�إن�ضاء  وترية  ت�ضارعت  تر�مب 
�ملخالفة  �مل�ضتوطنات  وتو�ضيع 

للقانون �لدويل.
�لأوروبي  �لحتاد  ويرف�ض 

�لأمريكي  �لإ�رس�ئيلي  �ملوقف 
�لإ�ضتيطان  �عتبار  علي  وي�رس 
يف �لأر��ضي �لفل�ضطينية �ملحتلة 

خمالفا للقانون �لدويل.
�إن �لإعالم �ملوجه و�ملركز �لذي 
معا حول  و�أمريكا  �إ�رس�ئيل  تبثه 
�إعالميا  وت�ضويقها  �ل�ضفقة  هذه 
و�لإذ�عات  �لتلفزيون  عرب 
�مل�رسوع  لتدعيم  و�ل�ضحف 
�لأمريكي  �لإ�رس�ئيلي  �ل�ضهيوين 
علي  �ل�ضيا�ضي  �ل�ضغط  بهدف 
و�ل�ضعب  �لفل�ضطينية  �لقيادة 
قبول  فاإما  �لفل�ضطيني،  �لعربي 
بال�ضفقة �مل�ضوؤومة و�ل�ضت�ضالم 

��ضتمر�ر  �أو   ، �لو�قع  لالأمر 
�ضاعت  �إذ�  �عتبار  علي  �ملعاناة 
ل  و�لتي  �لذهبية  �لفر�ضة  هذه 

يكررها �لتاريخ .....؟
هنا  نف�ضه  يطرح  �لذي  و�ل�ضوؤ�ل 
�ل�ضالم  حتقق  �ل�ضفقة  هذه  هل 

و�ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة ؟ .
�لنق�ضام  بلة  �لطني  يزيد  وما 
�لفل�ضطيني   - �لفل�ضطيني 
�لقيادة  موقف  ي�ضعف  �لذي 
�أي  بلورة  من  �لفل�ضطينية 
ملو�جهة  فعالة  ��ضرت�تيجية 
�ملتطرفة  �ليمنية  �حلكومة 

و�إد�رة تر�مب . .

راأي 

�ضفقة القرن البتالع ال�ضفة الغربية
عند اخلو�س يف تفا�ضيل املوقف الإ�ضرائيلي املت�ضدد واملت�ضنج بعدم الن�ضحاب من الأرا�ضي العربية املحتلة 

عام 1967، واملتمثل يف التو�ضع ال�ضتيطاين يف ال�ضفة الغربية وبناء امل�ضتوطنات لفر�س اأمر واقع جديد ومتغري 
هدفه النهائي التهام اأكرب م�ضاحة ممكنة من ال�ضفة الغربية. وبالرغم من كل ذلك ل يوجد �ضند قانوين للقرارات 

الإ�ضرائيلية املدعومة اأمريكياً، فقرارات ال�ضرعية الدولية التي حتاول الوليات املتحدة الأمريكية حتطيمها 
وجتاوزها مع حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني وحقه يف تقرير امل�ضري واإقامة دولته امل�ضتقلة على حدود عام 1967 

وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية كما ن�ضت على ذلك القرارات الدولية. وحماولة الوليات املتحدة ت�ضفية الق�ضية 
الفل�ضطينية عرب ما ي�ضمى ب�ضفقة القرن لن متر لأنه ل يوجد فل�ضطيني يقبل ببيع وطنه. واإن حماولت التهام باأن 

ال�ضعب الفل�ضطيني يرف�س ال�ضالم وعملية ال�ضالم هي الكذبة التي تكررها اإ�ضرائيل وعرابتها الإدارة المريكية، 
فلقد فاو�ضت منظمة التحرير الفل�ضطينية ودولة الحتالل ل�ضنوات طويلة وقد كانت املفاو�ضات التي جرت بني 

قيادة املنظمة ودولة الحتالل الإ�ضرائيلي يف �ضياق اتفاق اأو�ضلو لل�ضالم عام 1993 تهدف اإيل اإقامة دولة فل�ضطينية 
م�ضتقلة عا�ضمتها القد�س ال�ضريف وال�ضفة الغربية وقطاع غزة بنهاية املرحلة النتقالية عام 1999.

للموؤلف وال�ضاعر وال�ضيناري�ضت امل�ضري هيثم دبور

�ضانت  دير  يف  غام�ضة  جرمية  مو�ضى"..  "�ضليب 
كاترين واأ�ضئلة عن التاريخ

يف  كاترين  �ضانت  دير  د�خل 
جنوب �ضيناء ويف �إحدى ليايل 
وفاة  حتدث  �لثلجية  �ل�ضتاء 
غام�ضة للر�هب �مل�ضوؤول عن 
وخمطوطاتها  �لدير  مكتبة 
�لتحقيق  بدء  ومع  �لنادرة، 
تتحول �لبقعة �لدينية �لهادئة 
�إىل م�رسح مطارد�ت للو�ضول 
ومعرفة  �حلادث  �أ�ضباب  �إىل 

�جلاين و�أهد�فه.
مغامرة  يف  �لنخر�ط  وقبل 
مثرية لك�ضف كو�لي�ض �حلادث 
و�ل�ضاعر  �ملوؤلف  ي�ضطر 
و�ل�ضيناري�ضت �مل�رسي هيثم 
تكفي  و�حدة  جملة  دبور 
لإ�ضعال �ضغف �لقارئ و�ضحذ 
للرتكيز يف كل �ضطر  حو��ضه 
"�ضليب  �رس  ومعرفة  قادم 

مو�ضى".
وجاء يف �لرو�ية: "�ملعلومات 
�لرو�ية  عليها  بُنيت  �لتي 
�لأ�ضماء  �ضحيحة.. 
و�لأحد�ث  و�ل�ضخ�ضيات 
خيال  من  و�لتف�ضيالت 
حم�ض  ت�ضابه  و�أي  �ملوؤلف، 

�ضدفة".
"�ضليب  �أحد�ث رو�ية  وتدور 
�لنتفا�ضة  عقب  مو�ضى" 
عام  م�رس  يف  �ل�ضعبية 
�لبالد  �ضهدت  حيث   2011
�ضيا�ضية  وحتولت  تغري�ت 
ومن  جذرية،  و�جتماعية 
وفاة �لر�هب بافلو�ض تنطلق 
ي�ضتدعي  حيث  �ملغامرة، 
�مل�ضور  �لتحقيق  فريق 

بهي  �أحمد  �لفوتوغر�يف 
�لذي تردد �ضابقاً على �لدير 
بالر�هب  �ضد�قة  وجمعته 
ك�ضف  يف  للم�ضاعدة  �لر�حل 

تفا�ضيل �لو�قعة.
قب�ضة  من  بهي  ويفلت 
روث،  مب�ضاعدة  �ملحققني 
�لباحثة يف مركز �أبحاث �لبيئة 
�لتابع جلامعة قناة �ل�ضوي�ض، 
�لأيام  تفا�ضيل  معاً  ويتتبعان 
�لأخرية للر�هب بافلو�ض قبل 
�أن ين�ضم لهما �أبو عمر�ن كبري 
�أبناء قبيلة �جلبالية �ملنوطني 
منذ  �لدير  وخدمة  بحماية 

قدمي �لزمان.
وتطال  �لأحد�ث  وتتالحق 
�ضانت  دير  جنبات  �ملغامرة 
حيث  �ملع�ضمة  كاترين، 
�لرهبان  جماجم  ترت�كم 
ب�ضجرة  مرور�  �لر�حلني 
�إىل  �لعليقة �مللتهبة وو�ضولً 
و�لب�ضاتني  �لآمري  م�ضجد 
ليجد  بالدير،  �ملحيطة 
رحلة  يف  نف�ضه  �لقارئ 
وتفا�ضيل  ملعامل  ��ضتك�ضاف 
كل  يف  �لتوغل  ومع  �ملكان، 
ت�ضاوؤلت  �لبطل  يطرح  ركن 
�لتاريخ  حقيقة  عن  فل�ضفية 
وطرق تدوينه وتناقله ومدى 
�أو زيف ما يحمله من  �ضدق 

رو�يات وق�ض�ض.
ي�ضرتجع  �ملقاطع  �أحد  ويف 
�لر�هب  له  قاله  ما  بهي 
بافلو�ض ذ�ت مرة "ل تقرتب 
بهي!  يا  �لتاريخ  من  �أكرث 

�ضوؤ�له  ويتذكر  تتعمق"،  ل 
كان  �إن  عما  �ل�ضتنكاري 
يعتقد �أن �لتاريخ بحر �ضا�ضع 
�ملدر�ضية  �لكتب  �ختزلته 
عند حدود �ل�ضو�طئ �لرملية 
فيه  تعمقه  و�أن  �ل�ضاحرة 
�ضيفتح �أمامه �أبو�ب �ل�ضباحة 
�ملغرية.  �لأمو�ج  تلك  يف 
م�ضتنقع  �لتاريخ  بني،  يا  "ل 
�ملدر�ضية  �لكتب  وحلي، 
�أن  منعتك  �أطر�فه،  �نتقت 
�أن  فتكت�ضف  فيه  تغو�ض 
عما  د�فعو�  ب�رس،  �جلميع 
بطريقته،  ُكل  به  يوؤمنون 
و�لنتيجة  �لهدف  �أجل  من 
�رسده،  ميكن  ل  ما  فعلو� 
�إطار�ً  ت�ضع  و�ملد�ر�ض 
ونتائج  �أهد�ف  حول  ذهبياً 
و�لعهود  و�لفتوحات  �لثور�ت 
يف  عليها  تركز  و�لتحالفات، 
عن  تعميك  لكنها  �لمتحان، 

�لو�ضائل".
يطرح  �ملدخل  هذ�  ومن 
�أ�ضل  عن  �أ�ضئلة  �ملوؤلف 
بع�ض  وحقيقة  �لدير  ت�ضمية 
مقتنياته �لأثرية ودقة تو�ريخ 
و�أ�ضباب  من�ضاآته  بع�ض 
�إقامتها. وبالتو�زي مع �خلط 
بالبحث  للرو�ية  �لرئي�ضي 
�ملوؤلف  ي�ضفي  �لقاتل  عن 
على  �لإثارة  من  �ملزيد 
بزرع ق�ض�ض هام�ضية  �لعمل 
تدور  خمتلفة  �أزمنة  من 
كاترين  �ضانت  دير  فلك  يف 
مبا�رسة  �رتباطها  عدم  مع 

لكن  �لر�هب  مقتل  بحادث 
و�قرت�ب  �لأحد�ث  تطور  مع 
تتالقى  �ملغامرة  نهاية 
لوحة  لرت�ضم  �لق�ض�ض  هذه 
�ملكان  لتاريخ  و�ضوحاً  �أكرث 

وحميطه.
�للغز  بحل  �لرو�ية  تنتهي 
لكنها ل تربح وجد�ن �لقارئ 
�لف�ضول  لديه  تثري  �أن  دون 
�ضانت  دير  تاريخ  تق�ضي  يف 
على  �أكرث  و�لتعرف  كاترين 
�لإعد�د  رمبا  �أو  �ضاكنيه 

لزيارة قريبة له.
�ختاره  �لذي  �ل�ضم  ويحمل 
"�ضليب  لرو�يته  �ملوؤلف 
دينية  دللة  مو�ضى" 
رمز  بني  جمع  �إذ  وتاريخية، 
�ليهودية  ونبي  �مل�ضيحية 
لها  مبا  �ضيناء  �أر�ض  على 
�لتاريخ  من مكانة خا�ضة يف 
�لديانات  �أ�ضحاب  وعند 
�ضادرة  و�لرو�ية  �ل�ضماوية. 
 344 يف  �ل�رسوق  د�ر  عن 
لهيثم  �لأوىل  وهي  �ضفحة، 
كلية  يف  تخرج  �لذي  دبور 
قبل  �ضحفيا  وعمل  �لإعالم 
�أن ي�ضدر �ضل�ضلة كتب �ضملت 
وجمموعات  �ضعر  دو�وين 
رو�ئية  و�أفالماً  ق�ض�ضية 
بع�ضها  �أثار  وق�ضرية  طويلة 
ناري"،  "عيار  مثل  �جلدل 
يف  �أي�ضاً  �أحد�ثه  تدور  �لذي 
�ل�ضعبية  �لنتفا�ضة  �أعقاب 

يف م�رس عام 2011.
وكالت

ال�ضوء  االأ�ضبوعي” ت�ضلط  “النا�ضر 
على االأثر العربي يف اإ�ضبانيا

من  �جلديد  �لعدد  تناول 
�لأ�ضبوعي”  “�لنا�رس  جملة 
ب�ضناعة  تتعلق  مو�ضوعات 
و�لقر�ءة،  و�لتاأليف  �لكتاب 
دعوة  على  �ل�ضوء  م�ضلّطاً 
�لتاآلف  �إىل  �إ�ضبانينينْ  باحثنينْ 
�لأثر  موؤكدينْن  �لتاريخ،  مع 
�لإ�ضبانية  �لهوية  يف  �لعربي 
حتى  �لأندل�ض  ع�رس  منذ 
خالل  من  �لر�هن،  �لوقت 
عرباً”  كّنا  “عندما  كتاب 
غونثاليث  �إميليو  للباحث 
“�لأثر  وكتاب  فريين، 
�لتي  �لأندل�ض  �ملوري�ضكي.. 
للباحث  د�خلنا”  يف  نحمل 

�أنطونيو مانويل.
ون�رس �لعدد �لـ 17 من �ملجلة 
�ل�ضارقة  �لتي ت�ضدرها هيئة 
�حتفاء  عن  تقرير�ً  للكتاب، 
مب�رسوع  �ملتحدة  �ململكة 
بتتويج  �لثقايف،  �ل�ضارقة 
�لإمارة �ضيف �رسف معر�ض 
 2020 للكتاب  �لدويل  لندن 
 10 �لفرتة من  يقام يف  �لذي 
حتى 12 من مار�ض �جلاري، 
موؤ�ض�ضة   22 مب�ضاركة 
�إمار�تياً.  كاتباً  و12  ثقافية 
رئي�ض  �لهيئة،  رئي�ض  وكتب 
بن  �أحمد  �ضعادة  �لتحرير، 
ركا�ض �لعامري يف �فتتاحية 
“�أر�ض  بعنو�ن  �لعدد 
بال�ضارقة”،  �ضك�ضبري حتتفي 
قال فيها �أن �ل�ضارقة �ضّطرت 
منارة  جعلتها  ثقافية  �ضرية 

موؤكد�ً:  للمعرفة،  حقيقية 
ميّثل  �ل�ضارقة  به  تقوم  “ما 
لالإمار�ت  ثقافياً  ر�ضيد�ً 
�أ�ضبح  فقد  �لعرب،  ولكل 
�مل�ضهد  على  يطّل  �لعامل 
خالل  من  �لعربي  �لثقايف 
ومبادر�تها  �لإمارة  ح�ضور 
�لذي  �لثقايف  وم�رسوعها 
ويدعمه  ويرعاه  يقوده 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
حممد  بن  �ضلطان  �لدكتور 
�ملجل�ض  ع�ضو  �لقا�ضمي، 
�لأعلى حاكم �ل�ضارقة، ووفق 
�ل�ضرت�تيجية  �ضموه  روؤية 

بعيدة �ملدى”.
علي  �لتحرير،  مدير  وكتب 
“رقيم”  ز�ويته  �لعامري 
�لق�ضباء”،  “�أفكار  بعنو�ن 
تناول فيها �لعالقة بني �لأدباء 
بو�ضفه  باملكان  و�لفنانني 
ويُلهم.  ويحلم  يفكر  مكاناً 
�لعربي،  �لو�قع  تناول  كما 
�لإ�ضهامات  �إىل  م�ضري�ً 
�حل�ضارة  يف  �لكربى  �لعربية 
�لو�ضع  عن  وقال  �لإن�ضانية. 
متقّدم  “ما�ضينا  �حلايل: 
لهاث  يف  و�أننا  ر�هننا،  على 
متقطع ن�ضعى �إىل �مل�ضتقبل، 
قّد�منا  �ملا�ضي  نرى  لكننا 
و�مل�ضتقبل،  �لر�هن  �ضابقاً 
تخلّفنا  �لذي  �ملا�ضي  هذ� 
�إىل  منّوهاً  كثري�ً”،  عنه 
ر�هن  يف  �ضوء”  “و�حات 
وخ�ضو�ضاً  �لعربي،  �لوطن 

�لثقايف  �ل�ضارقة  م�رسوع 
�لتنويري.

�لور�قني”  “حديث  باب  يف 
“رئي�ض  �ملجلة  حاورت 
للكتاب”  �لوطني  �ملركز 
�لدكتور  �جلز�ئر،  يف 
و�لكاتب  يحياوي،  جمال 
حم�ضن  �لإمار�تي  و�لنا�رس 
حو�ر�ً  ون�رست  �ضليمان. 
لينا  �ل�ضورية  �لرو�ئية  مع 
وتقرير�ً  �حل�ضن،  هويان 
مو�ضعاً عن �ضناعة �لن�رس يف 
بلجيكا، و��ضتطالعاً عن دور 
تعزيز  يف  �ملتبادلة  �لرتجمة 
و��ضتطالعاً  �لطفل،  �أدب 
�لن�رس  �ضناعة  حتديات  عن 
عن  ف�ضاًل  �لأفريقية، 
ومتابعة  ودر��ضات  مقالت 
�ضادرة  جديدة  لإ�ضد�ر�ت 
و�لإ�ضبانية  �لعربية  باللغات 
و�لفرن�ضية،  و�لإجنليزية 
وترجمة  للكتب،  ومر�جعات 
بالكتابة  تتعلق  ملو�ضوعات 

و�لن�رس و�لقر�ءة .
وكالت             



حاورها: حكيم مالك 

.   بداية، من هي ليلى �شريط؟ 

 1991 �أوت  مو�ليد15  من  �رشيط  ليلى 
بعني متو�سنت، در�ست هناك ثم �نتقلنا 
من �لغرب �إىل �رشق �لبالد، وبالتحديد 
�إىل والية تب�سة، وعليه فاأنا متح�سلة على 
�لعربي  �الأدب  يف  �للي�سان�س  �سهادتي 
�خلطاب  حتليل  تخ�س�س   2 و�ملا�سرت 
من جامعة �ل�سيخ �لعربي �لتب�سي بتب�سة 
تب�سة  �إذ�عة  يف  من�سطة  كنت  وقد   ،
دنيا   « ي�سمى  كان  �أ�سبوعي  برنامج  يف 
وق�س�س  رو�يات  كاتبة  و�أنا  �الأطفال« 
عندما   ... �سفق  ربيع   « لكن  و�ساعرة 
�لتي  �أعمايل  �أول  هو   �لورقة«  �سقطت 
ر�أت �لنور ،وقد �ساركت يف �جلامعة يف 

عدة ن�ساطات �أدبية وثقافية.

تفا�شيل  عن  حدثينا      .
 ... �شفق  ربيع  الأوىل«  روايتك 
ال�شادرة  الورقة«  �شقطت  عندما 
للن�شر  املثقف  دار  عن  حديثا 

والتوزيع؟ 

هي رو�ية تتمحور عن حلم فتاة ��سمها 
»لوؤلوؤة« كان حلمها م�سدر قوتها لتعي�س 
ويف  يتحقق  روؤيته  �أجل  من  �سامدة 
طريق حياتها تعرفت على �سفق ومعذب 
يكون  �أن  و�ل�سدف  �الأقد�ر  و�ساءت 
حلمها  بنف�س  يحلمان  �ل�سابان  هذ�ن 
وم�سو�  �لثالثة  بني  �لعالقة  فتوطدت 
يف دربهم وطبعا لي�س هناك طريق �سهل 
�أي حلم ،فقد تعر�ست »لوؤلوؤة«  يف وجه 
و�لظلم  و�خلد�ع  باالأمل  متلونة  لعقبات 
فقد تزوج »�سفق« وكذ� »معذب« وتركو� 
تزوجت هي  ثم  �لربيع  لها حلم حتقيق 
�أي�سا، لكن كان زو�جا فا�سال فتطلقت، 
مات  ،وبالتايل  وقهر�  ظلما  �سجنت  ثم 
نهاية  �لنهاية  لكن  �لربيع  حتقيق  حلم 
�أكرث، مما هي حزينة فبالرغم  مفتوحة 
من �نتهاء عمر هذ� �حللم �إال �أن �لنهاية 
�أمل  �أنه هناك  للقارئ  �ملفتوحة توحي 
»ويو��سل  »لوؤلوؤة  بعد  �سياأتي  ل�سخ�س 

تعبيد طريق �لربيع .

.    ماهي اأبرز ال�شخ�شيات التي 
اعتمدتها يف هذه الرواية؟ 

�أردت  رو�يتي  ل�سخ�سيات  بالن�سبة 
�أخالقي  بعد  لها  باأ�سماء  ت�سميتهم 
��سم �سفق، معذب، بريء،  وفكري مثل 
حيث  �إلخ...،  لوؤلوؤة  خريف،  عا�سفة، 
�لقارئ بغر�بة هذه �الأ�سماء ويف  يح�س 
هي  �لت�سميات  �أن  يح�س  �لوقت  نف�س 
عمدية مني �أنا الأوؤكد �أن كل ��سم تقريبا 

يوحي باأخالق معينة �أو توجه حمدد.

يحملها  التي  الدللة  ماهي     .
عنوان باكورة اأعمالك؟

كتابي  عنو�ن  يحملها  �لتي  �لداللة 
�ال�ستفهام  يتخللها  عاطفية  داللة  هي 
�ال�ستغر�ب  يثري  فالعنو�ن  و�لتعجب 
و�لت�ساوؤل لكنه يحمل يف طياته عاطفة 

جيا�سة.

روايتك  يف  خاطبت  من     .
العقل اأم الوجدان؟ اأم كالهما؟

خاطبت يف رو�ية �لعقل و�لوجد�ن معا، 
رو�يتي  لتكملة  معا  �حتجتهما  فقد 

و�إي�سال ما �أردت �إي�ساله للقارئ.

الأوىل  روايتك  هل     .
للجمهور  اأم  معني  لقارئ  موجهة 

العري�ض؟

�لعري�س،  �جلمهور  موجهة  رو�يتي 
�لق�سايا  فمعظم  حمددة  لفئة  ولي�س 
�الجتماعية و�سيا�سية حتتاج تكاتف من 
كل �رش�ئح �ملجتمع، وبالتايل فاأنا �أكتب 

للجمهور �لو��سع.

عني  مدينتي  عن  كلمة     .
تيمو�شنت وتب�شة؟

وفيها  ر�أ�سي  م�سقط  متو�سنت  عني 
�سعادتي  مار�ست  طفولة،  �أحلى  ع�ست 
برب�ءة، وماز�لت ذكريات عني متو�سنت 
ت�سكن كياين وال ميكن ن�سيان كل ب�سماتي 

الأنها �سنعة فرحتي.
م�سو�ري،  �أكملت  ففيها  لتب�سة  بالن�سبة 
و�أنا �رشيحة جد� كانت �أيامي يف تب�سة 
�سعبة جد� لكن مع هذه �لوالية تعلمت 

�ل�سمود و�لكفاح من �أجل �أهد�يف.

تنتمي  �شنف  اأي  اإىل     .
روايتك؟

�الجتماعي  �الأدب  �إىل  رو�يتي  تنتمي 
ق�سية  عاجلت  الأنني  �ل�سيا�سي، 
�سخ�سية  يف  تتمثل  �سيا�سية  �جتماعية 
بالدها  ق�سية  همها  كان  �لتي  »لوؤلوؤة« 
�لق�سية  نوع  على  �أركز  مل  �أنني  ولو 
بالتحديد، لكن كان �لهدف هو تبيان �أن 
تفكري يف مثل هذه �الأنو�ع من �لق�سايا 
لي�س باالأمر �لهني، ويجدر بي �لذكر �أن 
�الإيحاء�ت  من  نوع  فيها  كانت  كتابتي 
بع�س  عن  يت�ساءل  �لقارئ  جتعل  �لتي 
�لتاأويل.  ف�ساء  لها  نرتك  وهنا  �الأمور، 
هو  ما  لكن  �يديولوجيته،  ح�سب  كل 
و��سح �أن �لهدف مل يتحقق يف �لرو�ية، 
نهاية  تركت  بل  مت�سائمة  �أكن  مل  لكني 
مفتوحة ليدل هذ� �الأمر على �أن �لهدف 

�سيتحقق يوما ما.

دار  مع  تعاملك  كان  كيف      .
املثقف للن�شر والتوزيع؟ 

تعاملي مع د�ر �ملثقف للن�رش و�لتوزيع، 
معي  تعاملو�  وطيبا  جد�  �سل�سا  كان 
بلطف و�حرت�م ووجدت �أن �لعمل معهم 
مريح، وبالتايل �أمتنى �أن تكون يل معهم 

جتارب عملية �أخرى باإذن �هلل.

واأنت  �شعورك  كان  كيف     .
ت�شتقبلني اأول مولود اأدبي لك؟

�أول  با�ستقبايل  يو�سف  ال  �سعوري  كان 

�أو�سح لك  �أن  �أدبي يل الأنه علي  مولود 
�سيء مهم عن رو�يتي هده فقد كتبتها 
نقحتها  جامعة  ثم يف  13�سنة،  وعمري 
 ، نقطة   بهو�هم  و�ساركت  وعدلتها 
بعد  �أن�رشها  مل  �لتي  رو�ياتي  �أن  كما 
ت�سري يف منحى �آخر لي�س  كرو�ية ربيع 
كتبتها ومل  �لتي  رو�ياتي  ... فكل  �سفق 
و�لت�سويق  للخيال  متيل  بعد  �أن�رشها 
�أبد�أ بن�رش  �أنا ف�سلت �أن  و�لرعب ولكن 
وحتمل  بد�ياتي  �أوىل  الأنها  رو�ية  هذه 
رد �عتباري وفيها خرب�سة للطفل �لذي 

ي�سكن �أعماقي.

الكتاب  من  �لكثري     .
اإىل  اجلزائريني ترجموا رواياتهم 
تفكرين  فهل  الأجنبية،  اللغات 
باأدبك  للتعريف  اخلطوة  هذه  يف 

عامليا؟

نعم فكرت يف ترجمة �أعمايل لكن لي�س 
�هلل،  باإذن  �أخرى  رو�ية  بل  �لرو�ية  هذه 
وطبعا هذ� م�رشوع م�ستقبلي ال ميكنني 
�أفكر  فعال  لكنني  حاليا،  بوقت  تقييده 

برتجمة رو�يتي.

.   ملن تقرئني؟

فاأنا  لكاتب حمدد،  �أقر�أ  �أنا ال  �رش�حة 
�أقر�أ جلميع �الأنامل.

تهز  التي  املوا�شيع  ماهي     .
كيانك ككاتبة؟

ما  �أكرثها  كياين  تهز  �لتي  �ملو��سيع 
�أحب  فاأنا  �الإن�سانية،  بالق�سايا  يتعلق 
�ملهاجرين  وعن  �ملعتقلني  �لكتابة عن 
و�لالجئني، وتثريين �لق�سية �لفل�سطينية 
وكل ما يتعلق ببالد �مل�سلمني على وجه 

�خل�سو�س.

جتمعي  اأن  ا�شتطعت  كيف     .
الق�شة  وكتابة  ال�شعر  نظم  بني 

والرواية؟

�لق�سة  وكتابة  �ل�سعر  نظم  بني  �جلمع 
بها خالقي  و�لرو�ية هي موهبة وهبني 
وبتايل  عليها  عزوجل  �ملوىل  �أ�سكر 
الأن  علي  �سعبا  يكن  مل  بينهما  �جلمع 
�الإلهام ملا يطرق �أبو�به �سو�ء يف �ل�سعر 
يجعلني  بل  �أفكر  يجعلني  ال  �لرو�ية  �أو 
�أريد  وما  به  �أح�س  ما  و�أكتب  متحررة 

�لتعبري عنه.

الأخرية  الآونة  يف  انت�شر    
وخمتلف  ال�شني  يف  قاتل  مر�ض 
اإ�شدار  مت  وحديثا   ، العامل  دول 
للروائي  »كورونا«  بعنوان  رواية 
تعليقك  فما  عالء،  علي  ال�شاب 
�شناعة  يف  ال�شرعة  هذه  على 
الفريو�ض  هذا  وخ�شارة  احلدث 

اأمام �شيء ا�شمه الكتابة؟

من  �أ�رشع  فهي  لها  الزمن  �لكتابة 
م�سوؤولية  على  يبقى  وبالتايل  �حلدث، 
حية  �لكتابة  هذه  من  يجعل  �أن  �لقارئ 

�أو ميتة بقر�ءتها و�لكتاب �لذين يو�كبون 
تريد  كثرية ال  �أغر��س  لهم  �حلدث هم 
ما  نادر�  لكن  �لنقطة،  هذه  يف  تعمق 
�الأمة  هم  حمل  هو  �لغر�س  يكون 
وت�سويق  �ل�سهرة  غر�سها  يكون  �لغالبية 
جميع  على  كالمي  �أعمم  وال  منتوجها 
مو�كبة  �لوقت  نف�س  �أي�سا ويف  �لكتاب، 

�الأحد�ث بهذه �ل�رشعة هو ذكاء.

معر�ض  يف  �شت�شاركني  هل     .
ل�شنة  للكتاب  الدويل  اجلزائر 

2020؟

معر�س  يف  �ساأ�سارك  نعم  �هلل  باإذن 
�جلز�ئر �لدويل ل�سنة 2020 وهي تعترب 

�أول م�ساركة.

.   هل ت�شلح روايتك لتحويلها 
اإىل �شيناريو فيلم �شينمائي اأم ل؟

�سفق  »ربيع  �الأوىل   رو�ياتي  �أن  �أرى  ال 
عندما  �سقطت �لورقة«  ال ت�سلح لتكون 
�سيناريو  كاتبة  فاأنا    ، فيلم  �سيناريو 
هذ�  تركت  ،ولكنني  م�رشحيات  وكاتبة 
و�لق�س�س  �ل�سعر  مع  وغ�ست  �جلانب 
تكون  �أن  �أحلم  ال  ،وبالتايل  و�لرو�يات 
ت�سل  �أن  �أحلم  ،بل  فيلما  كتاباتي 
ر�سائلي  وت�سلهم  �لبيوت  لكل  كتاباتي 
�أريد خو�س  ال  �لقول  �ساأ�سدقك  الأنني 
جتارب �سيناريوهات وكتابة م�رشحيات 
رو�ياتي  وحتى  �لدين  تقييد  بحكم 
قيادتها بالدين �الإ�سالمي �لذي جعلني 
كنت  �أنني  ،رغم  بعناية  كلماتي  �أختار 
�الأمور  من  كتري  يف  �لغو�س  �أ�ستطيع 
هذ�  لي�س  لكن  ومثرية  جذ�بة  بكلمات 

هو  هديف.

.   هل اطلع النقاد على روايتك 
الأوىل؟ وهل راأيهم يهمك اأم ل؟

وقد  �لنقاد  على  رو�يتي  عر�ست  نعم 
تام  بتقبل  ونقدهم  �نتقاد�تهم  �أخدت 
فاأنا من �لنوع �لذي ال ينزعج من �لنقد 
طبعا �إن كان يف حدود �الحرت�م الأنه كما 
ب�سخ�س  يلم�س  الذغ  نقد  هناك  تعلم 
كان  �إن  �أما  �الحرت�م  ينايف  وعد�  كاتب 

يف �إطار �الحرت�م فيا مرحبا.

يف  جتربتك  عن  حدثينا     .
التن�شيط الإذاعي؟ وعن برناجمك 

الأ�شبوعي »دنيا الأطفال«؟

بد�أتها  �لتن�سيط  يف  لتجربتي  بالن�سبة 
كنت  14�سنة  غاية  �إىل  12�سنة  �سن  يف 
كل  يبث  كان  طفويل  برنامج  �أن�سط 
»كانت  �الأطفال  دنيا  ��سمه«  جمعة  يوم 
حيث  حياتي،  يف  ع�ستها  جتربة  �أجمل 
كنا نتطرق كل يوم ملو�سوع معني، وكنا 
ميادين،  خمتلف  يف  �سيوف  ن�ست�سيف 
وبالتايل �أعترب نف�سي بنت �الإذ�عة الأنني 
وتدربت  �لقيم  من  �لكثري  منها  تعلمت 
�سيوف  مع  وتعامل  �الإلقاء  على  �أي�سا 

وتو��سل مع م�ستمعني.

.     كيف هي عالقتك مع بيت 
ال�شعر اجلزائري فرع ولية تب�شة 

؟

فقد  �جلز�ئري  �ل�سعر  لبيت  بالن�سبة 
تلقيت منهم دعوة للم�ساركة معهم قبل 
�سدور كتابي و�أنا �ساأحاول بعد �أن �سدر 

كتابي �أن �أتعامل معهم ب�سكل �أف�سل.

.   ما هو هدفك الأ�شمى الذي 
ت�شعني لتحقيقه يا ترى؟

�جلز�ئريني  �لقر�ء  يعرفني  �أن  هديف 
و�لعرب ولو يكتب �هلل يل �لنجاح، �أمتنى 
�أن �أكون م�سهورة، وطبعا ال �أبتغي �ال�سم 
�لتي  ر�سائلي  تنت�رش  �أن  �أبتغي  ما  بقدر 
حلمي  هذ�  �سدقا  لكن  �أدبي،  يحملها 

منذ طفولتي �أال �أفارق �لقلم و�لكتابة.

.   كيف ترين الواقع الثقايف يف 
مدينة تب�شة التي احت�شنتك؟

�أر�ه  تب�سة  مدينة  يف  �لثقايف  �لو�قع 
يحتاج �إىل �لدعم فاملو�هب و�لكفاء�ت 

موجودة لكن �لدعم ال يكفي

الذي  املراأة  عيد  عن  كلمة     .
ي�شادف 8 مار�ض من كل �شنة؟

بالن�سبة لعيد �ملر�أة �أنا بكل �رش�حة ال 
�أوليه �هتماما كبري� الأن �ملر�أة ال حتتاج 
بثقافتها  فهي  بها،  لالحتفال  يوم  �إىل 
وذكائها وقدرتها على حتمل م�سوؤولياته 
�ملختلفة �ستجعل من حياتها وحياة من 
للمر�أة  كان  �إن  وبالتايل  عيد�،  نحبهم 
هكذ�  �أي�سا،  عيد  للرجل  فلنخلق  عيد 
بينهما  �مل�ستويات  فجو�ت  نرقع  حتى 
و�أن جنعل لكل منهما عيد� وقيمة، ولكن 
�أنا �سخ�سيا مل �حتفل به �أبد� يف حياتي 
�إجناز�ت  عن  للتعبري  معيار�  لي�س  الأنه 

�ملر�أة.

هل  املراأة،  عن  باحلديث     .
هي  اأم  املراأة؟  تخ�ض  كتاباتك 

حماكاة للواقع؟

تخ�س  بل  �ملر�أة  تخ�س  ال  كتاباتي  ال 
�الإن�سانية جمعاء، فاأنا ال �أميل للكتابات 
�أو  مع  �أو  �ملر�أة  �سد  �أو  مع  تقف  �لتي 
ت�ستهويني  ال  كتابات  تلك  �لرجل  �سد 

�أبد� بل �أحب �إطالق خيايل و�الإبد�ع.

يف  م�شاركتك  عن  ماذا     .
والأم�شيات  الأدبية  امللتقيات 

ال�شعرية؟

�سعرية  �أم�سيات  يف  �أ�سارك  كنت 
و��ستفدت  �جلامعة  د�خل  وملتقيات 
يف  وم�سرية  م�ساركة  كنت  الأنني  كثري� 
نف�س �لوقت فاكت�سبت خربة يف �لت�سيري 
من  بالعديد  �الحتكاك  �إىل  �إ�سافة 
فر�سة  يل  �أتاح  مما  و�الأدباء،  �ل�سعر�ء 
�الإلقاء  �أثناء  بكتابي  للتعريف  ر�ئعة 
حت�سلت  ولقد  �أي�سا  بر�سائلي  وتعريف 
يف  �لرو�ية  يف  �لثانية  �ملرتبة  على 

�جلامعة يف م�سابقة »�لقلم �لذهبي«.

عن  م�شتقبال  �شتكتبني  هل     .
الق�شية الفل�شطينية التي تنا�شاها 

العرب اليوم لالأ�شف ال�شديد؟

نعم  �لفل�سطينية  للق�سية  بالن�سبة 
مل  لكن  رو�ية  يف  عليها  كتبت  فقد 
�لقد�س  عن  تكلمت  فقد  بعد،  �أن�رشها 
من  �لفل�سطينية  �لق�سية  ومزجت 
�خليايل،  �لطابع  �إىل  �لدر�مي  طابعها 
�جلن  ممالك  �أح�سان  �إىل  نقلتها  حيث 
هناك  وبالتايل  و�ل�سياطني،  و�لعفاريت 
كل  �إلخ...،  وتعويذ�ت  �سحرية  �أحد�ث 

هذ� باإذن �هلل يف رو�يتي �لقادمة.

م�شاريعك  تتمثل  فيم     .
الكتابة  جمال  يف  امل�شتقبلية 

والإبداع؟

يف  حم�سورة  �مل�ستقبلية  م�ساريعي 
نظم �ل�سعر وكتابة �لق�س�س و�لرو�يات، 
�هلل هي  �لثانية بحول  وبالتايل فرو�يتي 
�سبق  كما  لكن  �مل�ستقبلي،  م�رشوعي 
وقت  حتديد  ميكنني  ال  �أنه  و�أ�رشت 

ن�رشها.

للقراء  اأخرية  كلمة     .
وجلريدة »الو�شط«؟ 

�ل�سيق،  �حلو�ر  هذ�  على  �أ�سكركم  �أوال 
�أك�سب متابعني وجمهور من  �أن  و�أمتنى 
�أعطتني  �لتي  �لو�سط«  جريدة«  خالل 
لذ�  �ملتو��سع،  عملي  �إظهار  فر�سة 
فاأنا �أ�سكرك على هذه �اللتفاتة �لطيبة 
�أن  فاأرجو  �لب�سيط  عملي  وعلى  منك، 
تقروؤو� رو�يتي و�أمتنى �أن تعجبكم و�آخر 

دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.
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الكاتبة ال�شاعدة ليلى �شريط ح�شريا لـ » الو�شط« 

ربيع �شفق... حلم ال ينتهي 
ك�شفت الكاتبة ال�شاعدة ليلى �شريط  يف هذا احلوار احل�شري »الو�شط  عن تفا�شيل روايتها الأوىل املو�شومة بـ » ربيع �شفق ... عندما �شقطت الورقة« 

ال�شادرة حديثا عن دار املثقف للن�شر والتوزيع ، موؤكدة لنا اأن  باكورة اأعمالها  مفعمة بالأمل ول تخلوا من اجلانب الإن�شاين والبعد الأخالقي والفكري 
فهي تنتمي اإىل الأدب الجتماعي ال�شيا�شي  ، كما اأن هذا العمل الأدبي املتميز يربز املقدرة الكبرية لهذه الكاتبة ال�شابة التي اأرادت اأن ت�شل اإىل وجدان 
وعقول النا�ض  عرب بوابة الكتابة  ليتعرف النا�ض على ر�شائلها ال�شريحة واجلادة ،التي تعك�ض �شخ�شيتها فهي معروفة مبنا�شرتها للق�شية الفل�شطينية   

التي �شغلت حيزا ومكانا يليق بها يف روايتها الثانية التي �شت�شدر م�شتقبال ،  فلقد اأكدت  هذه الأديبة  التي ا�شتطاعت اأن جتمع  بني ال�شعر والق�شة 
والرواية لتن�شج خيوط الإبداع الأدبي املتكامل الأطراف ، كما اأنها ت�شعى لإي�شال  ر�شائلها الأدبية ب�شدق واأل تفارق القلم والكتابة اأبدا.
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معلومات ينبغي معرفتها للحد 

من التقاط فريو�س كورونا
يف ظل �النت�صار �لو��صع لفريو�س كورونا، �لذي �أ�صاب �أكرث من 90 �ألف 
�أهم  �لربيطاين  ميل«  »ديلي  موقع  ن�رش  �لكثريين،  بحياة  و�أودى  فرد 

�ملعلومات �لتي يجب �لتعرف عليها لوقف خطر تف�صي �ملر�س.

- هل غ�سل اليدين يعمل حقا؟            
�لتي   ،Cochrane بيانات  قاعدة  ن�رشتها  جديدة  در��صة  ت�صري  نعم. 
من  يقلل  �ليدين  غ�صل  �أن  �إىل  �لدر��صات،  من  �لعديد  وتف�رش  تلخ�س 

فر�س �الإ�صابة مبر�س تنف�صي، مثل فريو�س كورونا، بن�صبة %54.

�أُتيحت �لفر�صة لنا، ملدة  لذ�، يُن�صح ب�رشورة غ�صل �ليدين جيد� كلما 
20 ثانية على �الأقل.

- هل ميكن ا�ستخدام و�سائل النقل العام؟
يف  �رشورية  �لعام  �لنقل  و�صائل  ال�صتخد�م  �حلاجة  �إن  �لقول  ميكن 
�إىل �حلد  �لت�صوق  �لتنقل مع تخفيف رحالت  �لتقليل من  �لعموم، ولكن 
�الأدنى، ميكن �أن يحد من خطر �الإ�صابة ووجدت در��صة حديثة �أجريت 
عام  �الإنفلونز� يف  بفريو�س  �أ�صيبو�  �لذين  �الأ�صخا�س  �أن  نوتنغهام،  يف 
2011، كانو� �أكرث عر�صة بـ6 �أ�صعاف من غريهم للتنقل بو��صطة و�صائل 

�لنقل �لعام يف �الأيام �خلم�صة قبل ظهور �الأعر��س.
�خلطورة  عالية  بيئات  باأنها  و�حلافالت  و�لقطار�ت  �لطائر�ت  وتُعرف 

للفريو�صات، �لتي تنتقل ب�صهولة.

- هل �ساأكون يف اأمان اإذا بقيت يف املنزل؟
هذ�  ولتقليل  ب�صهولة.  �لفريو�س  جلب  و�الأ�صدقاء  للعائلة  ميكن  ال. 
�لتهديد، �صع قاعدة لغ�صل �ليدين للجميع مبجرد دخولهم �ملنزل. وتاأكد 
�إذ� مل يكن ذلك عمليا، فقم  من وجود من�صفة يد و�حدة لكل �صخ�س. 

بغ�صل �ملنا�صف كثري�.

- كيف ينبغي اأن اأحيي �سديقا؟
يحذر خرب�ء من �أن تقبيل �صخ�س ما على �خلد هو مثابة تذكرة »ذهاب 
فقط« لت�رشيع �نتقال �لفريو�س. ووفقا ملا قاله �لطبيب �لعام و�ملعلق 
�ل�صحي �لدكتور روزماري ليونارد، يجب �أن نتوقف عن م�صافحة �الأيدي 

�أي�صا.

قول:  بب�صاطة  هي  ما  �صخ�س  لتحية  �أمانا  �الأكرث  �لطريقة  فاإن  لذ�، 
جامعة  �أجرتها  �لتي  �حلديثة  �الختبار�ت  و�أظهرت  بعد  عن  »مرحبا« 
�لتي  �لبكترييا  ُع�رش  فقط  ينقل  �لكف«  »�رشب  �أن   ،Aberystwyth

تنقلها �مل�صافحة.

- هل اأحتاج اإىل تغيري طريقة غ�سل مالب�سي؟
�إنه يجب غ�صل جميع   ،NHS �لوطنية �لربيطانية،  �إد�رة �ل�صحة  تقول 
حر�رة  درجة  يف  �ملنزلية  و�لبيا�صات  و�ملنا�صف  �لد�خلية  �ملالب�س 
�أو 40 درجة مئوية، با�صتخد�م منتج غ�صيل قائم على  60 درجة مئوية 

�لتبيي�س ملنع �نت�صار �مليكروبات.

 28 من  الأكرث  عالية  حر�رة  على  �ملجفف  ��صتخد�م  يوؤدي  �أن  وميكن 
دقيقة، �إىل قتل �لكائنات �حلية �لدقيقة �ل�صارة. كما ميكن تعليق �لغ�صيل 

يف �لهو�ء �لطلق حتت �أ�صعة �ل�صم�س �ملبا�رشة.

- هل يجب تخزين الطعام؟
ماكاي،  �إيان  �أ�صرت�ليا،  يف  كوينزالند  بجامعة  �لفريو�صات  عامل  �قرتح 
�ملعلبة  و�الأ�صماك  و�ملعكرونة  و�لعد�س  و�لبقول  �حلبوب  �رش�ء 
و�خل�رشو�ت و�لفو�كه و�لزيت و�لفو�كه �ملجففة و�ملك�رش�ت و�حلليب 
�ملجفف وعدد قليل من �حللويات، بهدف تقليل عدد رحالت �لت�صوق، 

ما يقلل �لتعر�س خلطر عدوى كورونا �ملحتملة.

- هل يجب على كبار ال�سن القلق؟
يعانون  �لذين  �أولئك  )وخا�صة  �ل�صن  كبار  �أن  �الآن  �لدالئل حتى  ك�صفت 
من م�صاكل �صحية �أ�صا�صية(، و�لذين لديهم �صعف يف �جلهاز �ملناعي، 

معر�صون ب�صكل �أكرب خلطر �الإ�صابة باأمر��س خطرية و�ملوت.
و�أظهر حتليل حديث الأكرث من 44 �ألف حالة مر�صية يف �ل�صني، �أن معدل 
�أولئك يف منت�صف  �ل�صن مقارنة مع  �أعلى 10 مر�ت لدى كبار  �لوفيات 

�لعمر.
ويجب ت�صجيع �مل�صنني على �حلد من نزهاتهم و�ت�صالهم �الجتماعي، 

و�الإ�رش�ر على �أن يغ�صل �لزو�ر �أيديهم فور و�صولهم.

- هل ميكن اأن ت�ساب مرتني بفريو�س كورونا؟
بك  �خلا�س  �ملناعة  جهاز  فيُح�رشرّ  وقاومتها،  بالعدوى  �أ�صبت  �إذ� 

باأج�صام م�صادة لتدمري �لفريو�س يف حالة تعر�صك لها مرة �أخرى.
ومع ذلك، هناك خماوف من �أن �لفريو�س ميكن �أن يخمد يف �جل�صم مع 

�حلد �الأدنى من �الأعر��س، ليعود مرة �أخرى.

- هل ميكن للكالب التقاط الفريو�س؟
ك�صفت منظمة �ل�صحة �لعاملية �أنه ال يوجد دليل يف �لوقت �حلايل على 
جد�  �ل�رشوري  من  ولكن  كورونا.  بفريو�س  �لقطط  �أو  �لكالب  �إ�صابة 

غ�صل �ليدين باملاء و�ل�صابون، بعد مالم�صة �حليو�نات �الأليفة.

ب�سبب كورونا

تويرت تو�صي موظفيها بالعمل من املنزل
.      غوغل يطلب من موظفيه يف مكتب دبلن العمل من املنزل

ما هي احتمالت الوفاة جراء الإ�صابة؟

لندا �سل�س/ الأنا�سول

 �أو�صت �رشكة »توتري« للتدوينات 
�لعامل  حول  موظفيها  �لق�صرية 
�آالف   5 نحو  عددهم  �لبالغ 
�ملنزل،  من  بالعمل  موظف 
كورونا.وقالت  فريو�س  ب�صبب 
�لر�صمية،  مدونتها  يف  �ل�رشكة 
»ن�صجع بقوة جميع �ملوظفني يف 
�لعمل  على  �لعامل  �أنحاء  جميع 
قادرين.  كانو�  �إذ�  �ملنزل  من 
هدفنا هو تقليل �حتمال �نت�صار 
 19-COVID كورونا  فريو�س 

من �أجلنا - و�لعامل من حولنا«.
يف  موظفيها  �ل�رشكة  و�ألزمت 
�جلنوبية  وكوريا  كونغ  هونغ 
عدد�  �صهدت  �لتي  و�ليابان، 
كبري� من �الإ�صابات،  بالعمل من 

�ملنزل
جاءت  تو�صيتها  �أن  �إىل  ولفتت 
خوفا  �حرت�زي«  »كاأجر�ء 
بدورها،  كورونا  فريو�س  من 
يف  موظفيها  من  غوغل  طلبت 
�لبالغ  بايرلند�،  دبلن  مكتبه 
�لعمل  �آالف،   8 نحو  عددهم 
�أن  بعد  �لثالثاء،  �ملنزل،  من 
�أبلغ �أحد موظفيها عن �أعر��س 
�الأنفلونز�،  �أعر��س  ت�صبه 
�ل�رشكة  با�صم  متحدث  بح�صب 
�إن�صايدر«  »بيزن�س  موقع  ونقل 
)مل  �ملتحدث  عن  �الأمريكي 
�لعمل  طلب  �إن  قوله  ت�صمه( 
كاإجر�ء  �ملنزل،  من  و�حد  ليوم 

�حرت�زي ويتما�صى مع تو�صيات 
�خلرب�ء �لطبيني.

�لتكنولوجيا  عمالق  و�صدد 
�إ�صابة  غوغل من �صيا�صاته بعد 
كورونا  بفريو�س  موظفيه  �أحد 
�ل�صوي�رشية،  زيورخ  مدينة  يف 
�الأ�صبوع �ملا�صي كما قيد غوغل، 
�أكرب  و�ألغى  موظفيه،  �صفر  من 
 Google Cloud يف  حدث 
تز�يد �ملخاوف  �لعام، مع  لهذ� 

ب�صاأن تف�صي �لفريو�س.
تكنولوجية  �رشكات  وحذت 

وتويرت،  غوغل  حذو  �أخرى 
حيث طلبت �رشكة »كوين بي�س« 
موظفيها  من  �مل�صفرة،  للعملة 
�ملعر�صني لالإ�صابة باالأنفلونز�، 

�لعمل من �ملنزل.
كورونا  فريو�س  �نت�صار  و�أثر 
متعددة  �ل�رشكات  �أعمال  على 
�أعادت  و�لتي  �جلن�صيات، 
و�أ�صفارها  موؤمتر�تها  يف  �لنظر 

وتنقالت موظفيها.
وظهر �لفريو�س يف مدينة ووهان 
 12 يف  مرة،  الأول  �ل�صني  و�صط 

دي�صمرب 2019، و�نت�رش الحقا يف 
�أكرث من 70 دولة، بينها 12 دول 
�لبحرين،  �لكويت،  هي  عربية 
�الإمار�ت، �لعر�ق، عمان، لبنان، 
�الأردن  قطر،  �جلز�ئر،  م�رش، 

وتون�س و�ملغرب.
�لعامل  �صجل  �الإثنني،  وحتى 
يف  معظمها  وفاة،  حالة   3044
�ل�صني، فيما بلغ عدد �مل�صابني 
�أكرث من 89 �ألفا، وفق معلومات 
�إىل  ��صتناد�  �الأنا�صول  �أح�صتها 

�إعالنات ر�صمية.

 5 بني  ما  �أنرّ  حالياً  باحثون  يعتقد 
و40 حالة من كل 1000 حالة �إ�صابة 
بالوفاة،  �صتنتهي  كورونا  بفريو�س 
�لوفاة  ملعدل  تخمني  �أف�صل  و�أن 
كل  من  �أ�صخا�س  ت�صعة  موت  هو 
1000 حالة �إ�صابة �أو نحو 1 يف �ملئة 

منها.
ولكن ذلك يعتمد على جمموعة من 
وجن�صك  �لعمرية  فئتك  �لعو�مل: 
و�لنظام  ل�صحتك  �لعامة  و�حلالة 

�ل�صحي حيث توجد.

ما مدى �سعوبة حتديد معدل 

الوفاة؟

درجة  �إىل  �صعوبته  يف  ي�صل  �الأمر 
�لدكتور�ة.  على  �حل�صول  �صعوبة 

حتى �إح�صاء �حلاالت �أمر �صعب.
ال يتم ر�صد معظم حاالت �الإ�صابة 
�مل�صابني  الأنرّ  �لفريو�صات،  بغالبية 
�إىل  مييلون  ال  طفيفة  باأعر��س 

��صت�صارة �لطبيب.
�صخ�صاً   621 عن  يقل  ال  ما  �أ�صيب 
"د�ميوند  �ل�صفينة  منت  على 

برن�صي�س" �ل�صياحية يف �ليابان
�الإ�صابة  جر�ء  �لوفاة  �حتمال  يزيد 
�لفئات  بع�س  بني  كورونا  بفريو�س 

�ل�صن،  كبار  وهم:  �لنا�س،  من 
ورمبا  �أخرى،  باأمر��س  �ملر�صى 

�لرجال.
يف �أول حتليل كبري الأكرث من 44000 
�إ�صابة يف �ل�صني، كان معدل �لوفاة 
�أعلى بع�رشة �أمثال بني �لطاعنني يف 
منت�صف  يف  هم  مبن  مقارنًة  �ل�صن 

�لعمر.
بني  �لوفاة  معدالت  �أدنى  وجاءت 
�الأ�صخا�س �لذين تقل �أعمارهم عن 
حاالت   8 هناك  كان  �إذ  عاماً،   30

وفاة بني كل 4500 حالة �إ�صابة.
�صيوعاً  �أكرث  �لوفاة  حاالت  وكانت 

بني  �الأقل  على  �أمثال  بخم�صة 
�مل�صابني بد�ء �ل�صكري �أو �الرتفاع 
من  يعانون  من  �أو  �لدم  �صغط  يف 

م�صاكل يف �لقلب �أو �لتنف�س.
وفاق عدد حاالت �لوفاة بني �لرجال 

نظريه بني �لن�صاء.
مع  �لعو�مل  هذه  جميع  وتت�صابك 
لي�س  �الآن  وحتى  �لبع�س،  بع�صها 
�لوفاة  الحتمال  كاملة  �صورة  لدينا 
�لذي تو�جهه كل فئة من �الأ�صخا�س 

يف كل مكان.

�صحة

�الأطعمة  تف�صيل  ميكن  ال 
ل�صيق  �إال  �لطازجة  على  �ملعلبة 
لتجهيز  �ت�صاعه  وعدم  �لوقت 
�لثاين  �ل�صبب  �أما  �لطعام،  وطبخ 
هات  و�ملنكرّ �الإ�صافات  فهو 
عليها  حتتوي  �لتي  �ال�صطناعية 
لتح�صني  �مل�صنرّعة  �الأغذية 
يجيد  �أخرى،  ناحية  من  �ملذ�ق. 
�لغذ�ئية  �لعبو�ت  حمتويات  كترّاب 
ت�صمية �الأ�صياء بطريقة ال جتعلك 
�أو تت�صاءل عن مدى �ل�رشر  ت�صك 

�لذي حتتويه.
�حلافظة  �ملو�د  من  كثري  ت�صنرّف 

�مل�صتخدمة يف �الأطعمة �مل�صنرّعة 
وتعترب  م�رشطنة،  مو�د  باعتبارها 
ذكاء  �نخفا�س  عن  م�صوؤولة 
�الأطفال و�إىل �الآن ال توجد �أبحاث 
�لكميات  تاأثري هذه  و��صحة حول 
�أجهزة  على  �حلافظة  �ملو�د  من 
�جل�صم، خا�صة �أن �ل�رشر يف هذه 
كيف  �إذن،  فورياً.  يكون  ال  �حلالة 
�مل�صنرّعة  �الأطعمة  متييز  ميكن 

�الأكرث �رشر�ً؟
عملية  ت�صمل  �الأغذية.  معاجلة 
معاجلة �الأغذية طهيها وجتميدها 
وتقطيعها. وال ت�صكل �خل�رشو�ت 

�أي خطر، لكن  و�لفو�كه �ملجمدة 
�ل�صجق  مثل  �مل�صنرّعة  �للحوم 
و�للحوم  و�لبلوبيف  و�لالن�صون 
و�لكعك  و�لب�صكويت  �لباردة، 
تتم  �ملقلية  و�لبطاط�س  و�لبيتز� 
�مللح  من  كبرية  كميات  �إ�صافة 
و�ل�صكر و�لدهون لتح�صني مذ�قها، 

بخالف �ملو�د �حلافظة.
هذه  طبخ  طريقة  تت�صبب  كذلك 
�الأطعمة وجتفيفها يف فقد�ن كمية 
فيتامني  مثل  �ملغذيات  من  كبرية 
ومغذيات  »ب«،  وفيتامني  »�صي« 

دقيقة �أخرى ت�صاعد �له�صم.

�حلبوب  معاجلة  �أثناء  مثاًل، 
فال  �لنخالة،  �إز�لة  تتم  رة  �ملكررّ
�جلزء  �صوى  �حلبة  من  يتبقى 
�ملغذيات  وتفقد  فقط،  �لن�صوي 
�الأخرى. ومن مناذج هذه �حلبوب 
رة �الأرز �الأبي�س، و�ملعكرونة  �ملكررّ
وكلها  �الأبي�س،  و�خلبز  �لبي�صاء، 
يتم  وعندما  �الإم�صاك.  ت�صبب 
تناول هذه �حلبوب بانتظام يلتهب 
عالج  �أف�صل  ويكون  �لقولون، 
�الأ�صمر،  �خلبز  تناول  له  طبيعي 
من  بدالً  و�ل�صوفان  �لبني،  و�الأرز 

رة. �حلبوب �ملكررّ

هل ُكّل الأطعمة امل�صّنعة �صارة؟
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�ل�سيدة خديجة – ر�سي �هلل عنها ...  وفاء بال حدود
�سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  اهلل   ر�سول  كان 
يزال  فال  دوًما،  ويذكرها  اإليها،  يحن 
يذكر ف�سائلها حتى تغار اإحدى زوجاته، 
وكان يكرم �سويحبات خديجة، فاإذا ذبح 
اأو طبخ اأهدى اإليهن، اإكراًما لها. وهي يف 
قربها !  واإذا ذكَرها ذاكُرها يف ح�رضة 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – اإذا 
لها،  يرق   – و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – به 
ويذكرها، وي�ستغفر لها، ويذكر ف�سائلها 
حديثة،  عليه  يقطع  عار�ٌض  ياأتيه  حتى 
حتْوُل   – عائ�سة  ك�سجرة   – و�سجرة 
احلديث  وبني  اهلل  ر�سول  بني  بغريتها 
يح�سل،  العك�ض  اأن  بيد  خديجة،  عن 
خديجة  من  ونالت  عائ�سة  غارت  فاإذا 
فقالت:  �رضتها  من  املراأة  تنال  كما 

 ،« منها  اهلل بخري  اأبدلك  قد   ! » عجوٌز 
يف  اهلل  ر�سول  فيزيد  بلة،  الطينة  زادت 
ف�سلها  عن  احلديث  من  ويكرث  ذكرها 
تاأتيه  احلال حتى  وي�ستمر   ، واأكرث  اأكرث 
عن  احلديث  تقطع  �سارفة  اأو  عادية 
ف�سل خديجة ! ويوم بدر ] يف رم�سان 2 
هـ [، جاءت كل ع�سرية تفتدي اأ�رضها 
الَْعا�ِض  اأبو  وكان  امل�سلمني،  نُيوب  من 
بِْن الّرِبيِع - زوج زينب – بني الأ�سارى، 
بنت  وبني  بينه  فرق  قد  الإ�سالم  وكان 
 ،- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر�سول 
واأرادت زينب – الوفية بنت الوفية – اأن 
تنقذ زوجها من الأ�رض، علها تَرد له يًدا 
من اأياديه البي�ساء، اأو ي�رضح اهلل �سدره 
لالإ�سالم .  وبينا النا�ُض يتوافدون على 

النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – كل ٌيدفع 
الفداء لقاء قب�ض اأ�سريه؛ اإذ بعثت زينب 
و�سلم  �سلى اهلل عليه   – اهلل  بنت ر�سول 
- يف فداء اأبي العا�ض مباٍل وبعثت فيه 
بقالدة خلديجة، كانت اأَدخلتها بها على 
اأبي العا�ض .  وجيء باملال والقالدة اإىل 
 ،  - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر�سول 
عينا  وقعت  فلما  العا�ض،  اأبي  لإطالق 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – على 
�َسِديَدًة،  ِرّقًة  لََها  َرّق  خديجة،  قالدة 
اإْن   «  :  - اأ�سحابه  ي�ست�سمح   – َوَقاَل 
َوتَُرّدوا   ، اأَ�ِسرَيَها  لََها  تُْطِلُقوا  اأَْن  َراأَيْتُْم 
َعلَيَْها َمالََها ، َفاْفَعلُوا » َفَقالُوا : نََعْم يَا 
َر�ُسوَل اهلّلِ . ففعلوا ] ابن ه�سام 652/1 

) بت�رضف ( [

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رضه بني النا�ض 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

، فقال له عليك بخم�ض :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رضح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�سممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �رضح �سدرك بالو�سال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رضته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رض جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رض، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ل ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْضَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

يهود ي�سهدون بنبوة نبينا �سلى �هلل عليه و�سلم
نبينا  نبوة  ب�سدق  اليهود  �سِهدت 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم  قال اهلل 
ْن  ِمّ ِكتَاٌب  َجاءُهْم  ا  َومَلَّ  (  : وجل  عز 
َا َمَعُهْم َوَكانُواْ ِمن  ٌق مِلّ ِدّ ِعنِد اهلّلِ ُم�سَ
َكَفُرواْ  الَِّذيَن  َعلَى  يَ�ْستَْفِتُحوَن  َقبُْل 
ا َعَرُفواْ َكَفُرواْ ِبِه َفلَْعنَُة  ا َجاءُهم َمّ َفلََمّ

اهلَلّ َعلَى الَْكاِفِريَن (

كان   : قال  عنه  اهلل  ر�سي  اأن�ض  عن 
اهلل  �سلى  النبي  يخدم  يهودي  غالم 
النبي  فاأتاه   ، فمر�ض  و�سلم  عليه 
�سلى اهلل عليه و�سلم يعوده فقعد عند 
راأ�سه فقال له : اأ�سلم . فنظر اإىل اأبيه 
وهو عنده ، فقال له : اأطع اأبا القا�سم 
�سلى اهلل عليه و�سلم ، فاأ�ْسلََم ، فخرج 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهو يقول 
 . النار  من  اأنقذه  الذي  هلل  احلمد   :

رواه البخاري .
اأبا  يُطيع  اأن  ابنه  اأمـر  اليهودي  فهذا 
يعلم يف  اأنه  على  يدّل  ، مما  القا�سم 
النبي �سلى  نبوة  ب�سدق  نف�سه  قرارة 

اهلل عليه و�سلم .

دخل ل�ض ي�رضق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رضى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رضها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

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

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

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

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل

�أقو�ل غري �مل�سلمني حول �سخ�ص �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم
 يقول  امل�ست�رضق  الأمريكي 
»كان  اإيرفنج(:  )وا�سنجتون 
واأعظم  النبيني  خامت  حممد 
الر�سل الذين بعثهم اهلل تعاىل 
ليدعوا النا�ض اإىل عبادة اهلل«.
ويقول : الربوفي�سور يو�سيودي 

ـ مدير مر�سد طوكيو:  كوزان 
هو  حياتي  يف  حدث  )اأعظم 
اهلل  ر�سول  حياة  در�ست  اأنني 
حممد درا�سة وافية، واأدركت 

ما فيها من عظمة وخلود(.
الالهوت  عامل  ويقول   

 : كوجن  د.هانز  ال�سوي�رضي 
مثل  عن  التاريخ  يف  بحثت  )ـ 
فوجدته  الإن�سان،  لهذا  اأعلى 
يف النبي العربي حممد �سلى 

اهلل عليه و�سلم(.
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فتحي امل�سكيني/كاتب و مفكر 
تون�سي

من  الزخم  هذا  خ�شّم  يف  اإّنه 
اأعلن  والتقنية،  العلمية  االكت�شافات 
االأخالقي  االإله«  »موت  عن  نت�شه 
اجتاحت  قد  رمزية  ظاهرة  بو�شفه 
يف  ومب�شريه  بنف�شه  االأوروبي  الوعي 
العامل، واإّن اأهّم �شمة مثرية لهذا الع�رش 
اجلديد هو اأّنه �شهد اأحداثا هي مبثابة 
منذ  ي�شّمى  كان  ملا  اكت�شاف  اإعادة 
لقد  املح�شو�ش«.  »العامل  اأفالطون 
انخرط العلماء يف اإعادة ر�شم خارطة 
�شيا�شة  خالل  من  املح�شو�ش  العامل 
اإّن  حيث  والالمرئي،  للمرئي  جديدة 
اأو  عقليا«  »كائنا  يعد  مل  »الاّلمرئي« 
»طبيعية«  م�شاحة  �شار  بل  »خياليا«، 
التقليدية عن املكان  تبعرث مفهوماتنا 
واحلياة،  واملادة  واحلركة  والزمان 
عالقة  يف  والدخول  اكت�شافها  علينا 
معرفية وتكنولوجية واأخالقية معها مل 

يع�شها الب�رش من قبل.
بني  مثال  العالقة  ما  ولكن  يُقال:  قد 
»موت  واإعالن  »الفريو�ش«  اكت�شاف 
يف  حدثا  اأْن  �شادف  واإْن  حتى  االإله«، 
املزعج  االإيحاء  اإّنه   - واحدة؟  فرتة 
باأّن ق�شة »اآدم« )املخلوق على »�شورة 
اهلل« التوحيدي( قد تزعزعت اأو فقدت 
�شيئا من حبكتها ال�رشدية: اأّن »الب�رش« 
فريو�شية  اأو  بكتريية  م�شاحة  جمّرد 
ولي�ش  احليوانية،  لالأج�شام  عابرة 
�شل�شال  على  مطبوعة  اإلهية  »�شورة« 
اأو  الهاتف  مثل  الفريو�ش  اإّن  مقّد�ش. 
االإله«  »موت  اأو  الطريان  اأو  ال�شينما 
ميتافيزيقية  اأحداث  هي  التقليدي، 
»املح�شو�ش«  مع  العالقة  ترتيب  تعيد 
الأّول  تتجّراأ  باأن  وذلك  كذلك،  هو  مبا 
مرة على الدخول يف عالقة تكنولوجية 
مع »الاّلمرئي« بو�شفه جزءا ال يتجّزاأ 
من مادة الكينونة يف العامل كما تنفعل 
اإّن املح�شو�ش ال يوجد  اأج�شامنا.  بها 
االأنطولوجي  »اخلارج«  الأّن  خارجنا، 

هو  املح�شو�ش  اإّن  له.  وجود  ال 
مثل  االأج�شام،  تخرتق  عابرة  م�شاحة 
الداخل  نحو  مرئّية  حدود  بال  مادة 
»اجل�شد«  يعد  مل  اخلارج،  نحو  كما 
االإن�شاين )اأي »اجل�شم« الذي له �شحنة 
»جمّرد«  �شوى  منها  ميّثل  وجدانية( 
حلقة ع�شوية يف �شل�شلة خلوّية �شابقة 
تعرب  لكّنها  ال�شغر،  المتناهي  حّد  اإىل 
اخلارجية  اأو  املرئية  اجل�شم  حدود 
»االأخرى«،  االأج�شام  »عدوى«  اإىل 
والتي مل تعد »اأخرى« اإاّل جتّوزا نتيجة 
»االآخر«  اإّن  باهتا.  �شار  اأخالقي  اإرث 
اّدعاء  جمّرد  و�شار  طبّيا  تال�شى  قد 
عالجية  ثقافة  اإىل  ينتمي  اأخالقي 
قارة  اكت�شاف  بعد  �شالحيتها  انتهت 
والبكتريي  )اخللوي  احليوي  الاّلمرئي 
من  الثاين  الن�شف  يف  والفريو�شي( 

القرن التا�شع ع�رش.
من اأجل ذلك، نحن ال ميكننا اليوم اأن 
يهّدد  الذي  الكورونا  فريو�ش  »نفهم« 
يف  ننجح  عندما  اإاّل  العامل،  باجتياح 
ا�شتفهام اكت�شاف الفريو�ش منذ 1892 
بو�شفه انقالبا يف ال�شيا�شات »الوبائية« 
اأن  ميكن  بو�شفها  للحداثة،  الكربى 
انتقلت  وبائّية  �شريورة  اأنها  على  تُقراأ 
من ع�رش االأمرا�ش التقليدية )حيث ال 
يزال للنا�ش »اأج�شاد« خا�شة، وبالتايل 
هويات �شّحية م�شتقلة ميكن حمايتها 
اأخالقيا( اإىل ع�رش الفريو�شات )حيث 
م�شاحة  الع�شوي  »اجل�شم«  ي�شبح 
الأّي  فيها  معنى  ال  مفتوحة  عدوّية 
»الوباء«  يبدو  اأخالقي(.  احتياط 
مبثابة حلظة ترجمة فارقة يف �رشدية 
بو�شفه  املعا�رش  املري�ش«  »اجل�شد 
منوذجا مهّم�شا لال�شت�شكال االأ�شا�شي 
القرن  منذ  ي�شتغل  اأخذ  الذي  »من؟« 

التا�شع ع�رش.

املر�س يغيرّ من دللته

اإن�شان،  مير�ش  اأن  بني  الفرق  ما 
اأم  ما؟  نبات  اأو  حيوان  مير�ش  واأن 
خا�ش  اأخالقي  اخرتاع  املر�ش  اإّن 

حتت  عر�شاً  املم�شني  »نحن«  »بنا«، 
ميكننا  مدى  اأّي  اإىل  الب�رشي؟  النوع 
مير�ش؛  وحده  االإن�شان  باأّن  االدعاء 
بو�شفه حالة  املر�ش  معنى  يتمّثل  اأي 
اأو  احليوان  اأّن  حني  يف  هويتنا،  مت�ّش 
الالتيني  احلريف  باملعنى  هو  النبات 
 »malade« كلمة  منه  حتّدرت  الذي 
واالإ�شبانية؛  واالإيطالية  الفرن�شية  يف 
حالة  »يف   -  »male habitus« اأي 
�شّيئة« وهو مرادف »للربودة«؟ ومن ثّم 
فت�شنيف »حالة« ما باأّنها »مر�ش« هو 
فعل اجتماعي اأملته ثقافة حتمل ت�شّورا 
خم�شو�شا عن مفهوم »ال�شحة«، ولي�ش 
من  واأبعد  حمايدا.  بيولوجيا  تو�شيفا 

ا. ذلك، اأن ي�شقط »حجٌر« ما مري�شً

من  االفرتا�ش  هذا  اختبار  ميكن 
مل�شطلح  تاأويلي  فح�ش  خالل 
الغربية  اللغات  تقوله  كما  »الوباء« 
 epidemic«« اليوناين:  اجلذر  من 
»على  اأي  »Epi«؛  Ἐπιδήμιος(( من 
»ال�شعب«،  اأي  و«démos«؛  فوق«،  اأو 
»وباء«  معنى  عن  غريب  هو  الذي 
وهّياأه،  عّباأه  املتاع  َوبَاأَ  )من  العربية 
يجلب  ما  اإّن  وَوَماأَ(.  اأ�شار  اإليه  ووباأ 
هو  »الوباء«  م�شطلح  اأّن  هو  االنتباه 
يف اأ�شله ي�شري اإىل مر�ش الب�رش، لكّنه 
لالإ�شارة  يُ�شتعمل  املعتادة  اللغة  يف 
احليوانية،  املجموعات  اإىل  اأي�شا 
م�شطلحا  متلك  اأّنها  من  الرغم  على 
)اأي   »zoonosis« هو  بها  خا�شا 
 »epizootic« املر�ش احليواين«( اأو«
اأنفلونزا  مثل  احليواين«(،  »الوباء  )اأي 
اأنرثوبولوجية  مركزية  ثّمة  الطيور. 
ي�شعر  امل�شطلح:  وراء  تختفي 
احلياة،  اأو  العامل  مركز  اأّنه  االإن�شان 
اأو  لل�شحة  ثّم فمر�شه هو منوذج  ومن 
متّتع  مدى  على  للحكم  طّبي  براديغم 
اآخرّية  هناك  )هل  »اآخر«  حيوان  اأّي 
يف املر�ش؟( ب�شّحته. ومع ذلك، يبدو 
النبات  تُطلق على  »الوباء« ال  اأّن �شفة 
هو  به  خا�شا  م�شطلحا  ميتلك  الذي 
النباتي«؛  اأي »املر�ش   »Épiphytie«
»وباء«  ي�شّكل  ال  لكّنه  »مير�ش«  النبات 
ميكن  »احليوان«  وحده  اإلينا؛  بالن�شبة 
ت�شيب  »عدوى«  م�شاحة  يكون  اأن 
الب�رش. ومن ناحية فل�شفية، هذا تذكري 
عن  الب�رش  انف�شال  باأّن  ميتافيزيقي 
اأخالقي  اّدعاء  هو  احليوانات  عامل 

ا اأكرث من اأّي وقت م�شى. �شار م�رًشّ
ذلك اأّن »الفريو�ش« )virus( الذي يكمن 
وراء املر�ش يف كل مرة، اأكان اجل�شد 
حيوانّيا اأو »ب�رشّيا«، اإمّنا ي�شخر من كّل 
وي�شيب  االأخالقية،  الت�شنيفات  هذه 
جماال  بو�شفها  احلياة  اأ�شكال  كّل 
اأ�شل  من  »فريو�ش«  به.  خا�شا  حيوّيا 
اليونانية  يعني يف  لغوي هندو-اأوروبي 
القدمية »ἰός« اأي »ال�شم«، وذلك طيلة 
ا�شتعمال  اأّول  اإّن  )حيث  �شنة  األفي 

للفظة virus يف معنى »�شائل �شديدي 
مات  الذي  اإىل فريجيل  يعود  وقيحي« 
اكت�شاف  قبل  وذلك  م.(،  ق.   19 �شنة 
�شنة  احلديث  باملعنى  »الفريو�شات« 
ي�شيب  مر�ش  يف  البحث  اأثناء   ،1892
نبتة التبغ. لكّن امل�شكل هنا لي�ش وجود 
دوما،  »معدية«  هي  التي  الفريو�شات 
بل اإّن نوعا قليال منها فقط هو عامل 
 )pathogen( »حيوي »م�شّبب للمر�ش
ينقل االأثر من م�شتوى اجل�شم املرئّي 
اإىل الطبقة املجهرية من اجل�شد داخل 

اخللية اأو خارجها.
املعا�رش -منذ  االإن�شان  يعد  فجاأة مل 
ج�شماً  ع�رش-  التا�شع  القرن  نهاية 
يزال  ال  اأخالقية  م�شاحة  اأّنه  يّدعي 
عليها  االجتماعية  الو�شاية  ميتلك 
قد  هو  بل  »ال�شحة«،  عنوان  حتت 
حتّول ب�رشعة مرعبة اإىل دوائر حيوّية 
املر�ش«  »اإمكانيات  من  متناهية  ال 
اخلارجية  طبقتها  �شوى  منها  يرى  ال 
قد  اجل�شد  تخوم  اأو  حدود  اإّن  فقط. 
الداخل  نحو  �شواء  رجعة،  بال  تغرّيت 
)يف  اخلارج  نحو  اأو  اخللية(  اجتاه  )يف 
اجتاه االأج�شام احلية االأخرى(، وفجاأة 
اإّنه  داللته.  من  »املر�ش«  مفهوم  غرّي 
مل يعد خطاأ �شّحيا )ناجتا عن »حمية« 
غري منا�شبة( وال هو �رشورة بيولوجية 
بل  املوت(،  )مثل  العمر  مفعول  حتت 
بل  نراها،  ال  »فريو�شية«  م�شاحة  هو 
هي ع�شّية حتى على املجاهر العادية. 
بني  توجد  ال  اإذن  اأج�شادنا  هوية  -اإّن 
مرئّية،  اأخالقية  م�شاحة  يف  اأيدينا، 
قد  هي  بل  عليها،  ن�شيطر  اأن  ميكننا 
تتخطى  وراثية  توقيعات  اأ�شبحت 
اأجل  من  للب�رش  االأخالقي  االدعاء 
التي  اخللوّية  الرتكيبة  اإىل  تعيدهم  اأن 
واحليوان-،  النبات  مع  فيها  ي�شرتكون 
التقليدية  االإن�شانية  اأقامت  التي  تلك 
االأخالقي  انف�شالها  متطاولة  لفرتات 

اأو امليتافيزيقي عنها.
اجلدران  يهدم  اإذن  الفريو�ش  اإّن 

التقليدي  االإن�شان  بناها  التي  الثقافية 
)اّدعاءه  »نف�شه«  يف�شل  اأن  اأجل  من 
»احلية«  الكائنات  بقّية  عن  الهووي( 
له  يعد  مل  اأخالقي  ترتيب  ح�شب 
ع�رش  يف  مرة،  والأّول  يرّبره.  ما  اليوم 
الب�رشي  اجل�شم  �شار  الفريو�شات، 
هدرا ع�شّويا اأمام كل اأنواع الهجومات 
مبعنى  »خارجة«  منطقة  من  احليوية، 
 )outside( »ما، دون اأن يكون »اخلارج

خارجيا )exterior( دوما.

الفل�سفة والكورونا
ب�شكل  اخلائفة  باأنف�شنا  االآن  األقينا  لو 
من  اخلوف  اأي  »ما-بعد-حديث«؛ 
املختبئة  املرئية  غري  الوباء  م�شاحة 
يف اأج�شاد االآخرين التي حتّولت فجاأة 
عنا�رش  تنفث  حيوانية  دوائر  اإىل 
اأو  اأخالقية  حواجز  اأي  دون  العدوى 
األقينا  لو  امل�شافة«،  »�شعور  اأمنّية غري 
مّت اختزالها منذ  التي  »االأنف�ش«  بتلك 
ج�شدية«  »«امتدادات  مجرد  يف  االآن 
بيولوجية  لعنة  مثل  فردّيتها  حتمل 
الكورونا«  »فريو�ش  اأفق  يف  خر�شاء، 
)Coronavirus( اجلديد، الذي هو 
بالتهامهم  الب�رش  تهديد  ب�شدد  االآن 
عابر،   )epidemic( »وباء«  اأتون  يف 
حتت  املخابر  من  هارب  وح�ش  مثل 
»املر�ش  جمرد  يتجاوز  االأر�شية، 
دون  بلد  يف   )endemic( املتوطن« 
اأو  املزمن  الهزال  مر�ش  مثل  غريه، 
املتحدة،  اململكة  يف  احُلماق  مر�ش 
»جائحة«  اإىل  بالتحّول  ويهّدد 
)pandemic( تهّدد بالتهام املاليني 
الطاعون  قبيل  من  اأ�شالفها  فعل  كما 

االأ�شود اأو االإنفلونزا االإ�شبانية.
من اأجل ذلك، نحن ال ميكننا اليوم اأن 
يهّدد  الذي  الكورونا  فريو�ش  »نفهم« 
يف  ننجح  عندما  اإاّل  العامل  باجتياح 
ا�شتفهام اكت�شاف الفريو�ش منذ 1892 
بو�شفه انقالبا يف ال�شيا�شات »الوبائية« 
اأن  ميكن  بو�شفها  للحداثة،  الكربى 

انتقلت  وبائّية  �شريورة  اأنها  على  تُقراأ 
من ع�رش االأمرا�ش التقليدية )حيث ال 
يزال للنا�ش »اأج�شاد« خا�شة، وبالتايل 
هويات �شّحية م�شتقلة ميكن حمايتها 
اأخالقيا( اإىل ع�رش الفريو�شات )حيث 
م�شاحة  الع�شوي  »اجل�شم«  ي�شبح 
الأّي  فيها  معنى  ال  مفتوحة  عدوّية 
»الوباء«  يبدو  اأخالقي(.  احتياط 
مبثابة حلظة ترجمة فارقة يف �رشدية 
بو�شفه  املعا�رش  املري�ش«  »اجل�شد 
منوذجا مهّم�شا لال�شت�شكال االأ�شا�شي 
القرن  منذ  ي�شتغل  اأخذ  الذي  »من؟« 

التا�شع ع�رش.
نواجه  اأن  ناحية فل�شفية، ميكننا  ومن 
والبيو- البيو-تكنولوجي  التحّدي 
�شيا�شي الذي يرفعه فريو�ش كورونا يف 
وجه االإن�شانية الراهنة من طرق عدة 

ميكن ارت�شامها على االأنحاء التالية:
داخل  الفريو�ش  تنزيل  نحاول  اأن  اأ- 
التي  االأوبئة  تاريخ  اخلا�ش:  تاريخه 
احلديثة،  االأزمنة  بها  ا�شطدمت 
اإليها  انتقلت  اأو  اأوروبية  كانت  �شواء 
جتارة  طريق  عن  امل�شتعمرات  من 
امل�شتعبدة،  ال�شمراء  »االأج�شام« 
وال�شابع  ع�رش  ال�شاد�ش  القرنني  منذ 
ع�رش، مثل الطاعون واحلمى ال�شفراء 
اال�شت�شاءة  ميكن  هنا  والكولريا. 
وباء  تاريخ  كتابة  يف  فوكو  بطريقة 
الطاعون بو�شفه ور�شة »بيو-�شيا�شية« 
املعرفة  بني  العالقة  ن�شاأة  لدرا�شة 
اخلفي  الوجه  مّثلت  التي  وال�شلطة 
والفكرة  االأوروبية.  »احلداثة«  لواقعة 
بني  التاريخية  ال�شلة  اأّن  هي  الهادية 
عر�شية،  لي�شت  هي  واالأوبئة  احلداثة 
هويتها  من  اأ�شيل  جزء  هي  بل 
القانونية  »املعايري«  اأّن  االأخالقية: 
دوما  نف�شها  ترّبر  كانت  قد  داخلها 
باال�شتناد اإىل تر�شانة من »اخلطابات« 
»معارف«  اأّنها  نف�شها على  تقّدم  التي 
يف  »احلقيقة«  عن  البحث  على  مبنية 

العلوم.

يف �سنة 1892، مترّ اكت�ساف »الفيو�سات« ودخلت الإن�سانية تاريخا جديدا ملعنى احلياة. اإنرّ »منطق الكائن احلي« الذي من 
ية  جن�سنا قد تغيرّ بال رجعة، لكنرّ الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر هو بعامة قد �سهد اأي�سا جملة من الأحداث الطبرّ

)اكت�ساف امليكروبيولوجيا، حيث بداأت درا�سة اخللية والفيو�س والبكتييا وامليكروبات...( والتكنولوجية )الهاتف والتلغراف 
ل متوالية ميتافيزيقية مثية هي مبثابة  و�سرعة ال�سوء والطيان وال�سينما والإ�سعاعات...( التي ميكن قراءتها بو�سفها ت�سكرّ

تد�سني مفاجئ وغام�س لع�سر مل يع�سه الب�سر من قبل هو »ع�سرنا« الوحيد اإىل حد الآن.
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يح�صر لها العدو ال�صهيوين يف �صمت

ب�صحيفة  ي�صاي،  بن  رون  و�أ�صاف 
حينها  �أنه  �أحرونوت«،  »يديعوت 
لت�صوية  �لتو�صل  ميكن  فقط 
وتهدئة مع حما�س، هذ� لن يكون 
لي�س  لكن  �لأ�صبوع،  �آخر  نزهة 

هناك طريق بديلة«.
و�أو�صح �أن جولة �لت�صعيد �لأخرية 
لتحقيق  �لتهدئة  �صيغة  �أن  �أثبتت 
�لغزية فقدت  �ل�صاحة  �لت�صوية يف 
�لنتخابات،  قبل  م�صد�قيتها، 
�حلكومة  ت�صكيل  وحني  وبعدها، 
�لنجاح،  لها  يكتب  لن  �لقادمة، 
هاون،  قذ�ئف  بغزة  بقي  طاملا 
طائر�ت  كورنيت،  �صو�ريخ 

م�صرية.
تربيرات العملية

و�أ�صار �أنه ل ميكن للم�صتوطنني �أن 
�جلنوب،  يف  طبيعية  حياة  يعي�صو� 
يحني  �أن  لبد  �لتهدئة  �صاعة 
كبرية  معركة  بعد  فقط  موعدها 
�لقطاع  �صالح  نزع  يتم  مبوجبها 
على  �لتاأكيد  �ملهم  من  �لثقيل، 
�لإجناز  �أن  وهي  هامة،  مالحظة 
�لقادمة يف  �ملطلوب من �ملعركة 
�لردع، و�إمنا نزع  �لقطاع لن يكون 
�ل�صالح باملعنى �لفيزيائي للكلمة، 
حمام  دون  يتحقق  قد  �إجناز  هذ� 
�أم  عاجال  به  �لقيام  وميكن  دماء، 

�آجال، لأنه لي�س من خيار �آخر.
�لأ�رض�ر  بجانب  �أنه  و�أكد 
للم�صتوطنني  تت�صبب  �لتي  �لنف�صية 
فاإن  غزة،  »بغالف  »�لإ�رض�ئيليني 
»�لإ�رض�ئيلية«  �لأمنية  �لنظرية 
�لنك�صار�ت،  من  �لكثري  �أ�صابها 
�أماكن  يجرون خلف  �أن  يعقل  فال 
د�ن  وغو�س  �أبيب  بتل  �أمنا  �أكرث 
مرمى  عن  يبتعدو�  كي  و�ل�صمال 

ي�صيف  ذلك  كل  غزة،  �صو�ريخ 
�ملزيد من �لتربير�ت و�مل�صوغات 
من  غزة  تفكيك  لعملية  للذهاب 
��صتهد�ف  على  �لقادر  �صالحها 

�جلبهة �لد�خلية �لإ�رض�ئيلية.
غطى  �لذي  ي�صاي،  بن  و�أو�صح 
يف  �لإ�رض�ئيلية  �حلروب  معظم 
�أن  �لفل�صطينية،  و�لأر��صي  لبنان 
تخل  �أن  ت�صتطيع  ل  »�إ�رض�ئيل« 
مو�طنيها  �أمن  جتاه  بو�جباتها 
بهذه �لطريقة، ويف حال ��صتمر�ر 
فاإن �مل�صلحني  �لو�صع على حاله، 
ومب�صاعدة  غزة،  يف  �لفل�صطينيني 
وتركيا  �إير�ن  يف  �أ�صدقائهم  من 
على  �صيعرثون  وغريها،  وماليزيا 
�لطريقة �ملنا�صبة لإدخال �ملزيد 

من �لرت�صانة �ل�صاروخية للقطاع.
عقب  �لنا�صئ  �لو�قع  �أن  و�أ�صاف 
حرب عام 2014، �أ�صفر عن �إرجاء 
�إىل زمن  موعد �ملو�جهة �لقادمة 
بعد  ن�صاأ  �لذي  �لفرق  لكن  حمدد، 
تلك �حلرب �أنه بني جولة ت�صعيدية 
�لعنف  تزد�د حدة  و�أخرى  ق�صرية 
�لقادمة،  �جلولة  بانتظار  و�لق�صوة 
حما�س  على  �لق�صاء  �ن  �لعلم  مع 
يوجد  ل  لأنه  مرغوب،  غري  �أمر 
للتو�صل  م�صتعد  فل�صطيني  طرف 
�إن  بل  »�إ�رض�ئيل«،  مع  لت�صوية 
بني  من  �صوء  �لأقل  حما�س 

�لأطر�ف يف غزة.

ال�صالح النوعي والثقيل

و�أ�صار �إىل �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية 
م�صتعدة،  لي�صت  مازن  �أبو  برئا�صة 
�صلطتها  فر�س  على  قادرة  ول 
�خرى  جهات  ومنع  �لقطاع،  على 
من مناف�صتها يف ذلك، وطاملا �أن 
م�رض غري ر�غبة بالتدخل يف هذ� 
�ل�صيطرة  �مل�صمى  بالذ�ت  �مللف 

�أن  �إذن  �لأف�صل  فمن  غزة،  على 
تبقى حما�س هناك.

و�أو�صح �أنه مل يتبق �أمام »�إ�رض�ئيل« 
�صوى �ل�صماح للجي�س بدخول غزة 
عرب معركة ع�صكرية و��صعة كبرية 
من �أجل تخلي�صه من �ل�صالح �لذي 
و�لثقيل،  �لنوعي  خا�صة  بحوزته، 
وحني يتم حتقيق هذ� �لهدف، يتم 
�لت�صوية  �أو  �لتهدئة  �صيغة  و�صع 
�أن  بعد  جمدد�،  �لطاولة  على 
فرطنا يف حتقيق هذ� �لجناز بعد 
قبل  لبد  �ليوم  �ل�صامد،  �جلرف 

�لذهاب لتلك �ملعركة.
�أن  لبد  �ملعركة  هذه  �أن  و�أكد 
ي�صبقها تهيئة �لر�أي �لعام �ملحلي 
لإعادة  خطة  لت�صميم  و�لدويل 
�عمار �لقطاع، و�إنعا�صه �قت�صاديا، 
بقيادة  �لدويل  �ملجتمع  مب�صاركة 
وم�صاركة  �ملتحدة،  �لوليات 
و�لأمم  و�أوروبا  وقطر  �ل�صعودية 
على  قادرة  دولية  وقوة  �ملتحدة، 
�إعادة  على  حما�س  م�صاعدة 
�صيطرتها على �لقطاع بعد خروج 

�جلي�س و�ل�صاباك منه.
ل  �ملزمعة  �لعملية  �أن  و�أ�صاف 
تتعلق باإخر�ج كل م�صد�س من غزة 
بي  �آر  قذيفة  �أو  كال�صينكوف  �أو 
بالبالونات  كثري�  تن�صغل  ول  جي، 
�حلارقة و�لطائر�ت �لورقية، لي�س 
�إ�رض�ئيل  م�صكلة  �ملق�صود،  هذ� 
غزة،  كذلك يف  و�صتبقى  �ملزمنة، 
�لثقيلة  �لقتالية  �لو�صائل  هي 
وبعيدة �ملدى، �لقادرة على �رضب 
يف  �لإ�رض�ئيلية  �لد�خلية  �جلبهة 
حدود  من  كيلومرت�   70-4 مديات 

قطاع غزة.
تهدئة  �أجل حتقيق  من  �أنه  و�أ�صار 
�جلبهة  وتاأمني  �لأمد  طويلة 
�إ�رض�ئيل  على  يجب  �لد�خلية 
من   %80 �لأقل  على  تخرج  �أن 

�لقطاع،  يف  �ل�صاروخية  �لرت�صانة 
مللم   120 بقطر  �لهاون  وقذ�ئف 
�لكورنيت،  و�صو�ريخ  وزيادة، 
وكذلك  �مل�صرية،  و�لطائر�ت 
�لت�صنيعية  و�لو�صائل  �لأدو�ت 
وباقي  حما�س  ت�صتخدمها  �لتي 
�لف�صائل باإنتاج �ملزيد من �ملو�د 
�ملتفجرة يف �مل�صانع �ملحلية يف 
غزة، هذ� �لعملية لي�صت و�جبة، بل 

ممكنة وو�قعية.

منوذج ال�صور الواقي

�أن  لإ�رض�ئيل  �صبق  �أنه  و�أو�صح 
قامت بنزع �ل�صالح من مناطق �أكرث 
غزة،  قطاع  من  و�زدحاما  تعقيد� 
�لب�رضية،  �أقل من �خل�صائر  وبعدد 
وهنا �أ�صتذكر عملية �ل�صور �لو�قي 
يف �ل�صفة �لغربية عام 2002، حني 
�أ�صهر  عدة  خالل  �جلي�س  جنح 
�لعمليات  لظاهرة  حد  بو�صع 
�لنتحارية، مرة و�حدة و�إىل �لأبد، 
و�جلي�س مل  �ل�صاباك  �ن  �لعلم  مع 
يكن لديه �آنذ�ك قدر�ت تكنولوجية 

و��صتخبارية وقدر�ت عملياتية كما 
هو �حلال �ليوم.

حينه  يف  دخل  �جلي�س  �أن  و�أكد 
�لفل�صطينية،  و�لبلد�ت  للقرى 
حققو�  م�صبوهني،  �عتقلو� 
للمطلوبني،  و�صلو�  معهم، 
�إنتاج  ومعامل  �أ�صلحتهم،  �صادرو� 
�لنا�صفة،  و�لعبو�ت  �ملتفجر�ت 
�أنفاق  �صبكة  لدينا  غزة  يف  �ليوم 
تخفي  ومناطق  م�صبوقة،  غري 
و�ثقا  �جلي�س  يجعل  مما  كبرية، 
�أنه لن يق�صي يف غزة نزهة نهاية 
لن  ذ�ته  �لوقت  يف  لكنه  �لأ�صبوع، 
كما  دماء،  حمامات  هناك  تكون 

يخ�صى �لكثريون.

�صروط املعركة

�لعملية  ت�صتمر  رمبا  �أنه  و�أو�صح 
�إىل  �أيام  ع�رضة  بني  �ملطلوبة 
�حل�صم،  �صيتم  حينها  �أ�صبوعني، 
عنا�رضه  �ل�صاباك  و�صيدخل 
وحمققيه مليد�ن غزة، و�صيبد�أون 
�لعمل �رضيعا مع قليل من �خل�صائر 

هذ�  �جلانبني،  لكال  �لب�رضية 
جملة  حتقيق  �جلي�س  من  يتطلب 
من �ل�رضوط و�ملعايري �لعملياتية.

و�رضح قائال �إن �أول هذه �ل�رضوط 
مناطق  لكافة  �جلي�س  يدخل  �أن 
وبقو�ت  و�حدة،  دفعة  �لقطاع 
حت�صري�ت  وثانيها  ومعززة،  كبرية 
يكون  وثالثها  دقيقة،  ��صتخبارية 
�لجتياح �لربي يف �لقطاع بتوقيت 
م�صبقة،  ب�صورة  �إ�رض�ئيل  حددته 
نزع  هدف  تخدم  لعتبار�ت 
�لردع، ول  �ل�صالح، ولي�س لتحقيق 
�أن ي�صتدرجنا �لفل�صطينيون جلولة 
ي�صبق  �أن  ور�بعها  كبرية،  ت�صعيد 
�صيا�صية  حت�صري�ت  �لعملية  هذه 
وخام�صها عمل  ومبا�رضة،  موجهة 
�لر�أي  توظيف  ير�فقها  دعائي 

�لعام �لعاملي و�لعربي.
�أن هدف نزع �صالح  بالقول  وختم 
�إ�رض�ئيل  على  كثري�  �صي�صهل  غزة 
لهذه  وحملي  عاملي  دعم  توفري 
�لطريق  �أمامها  ويجعل  �لعملية، 
�لكثافة  من  �ملزيد  لتفعيل  معبدة 

�لنارية غري �مل�صبوقة.

تفا�سيل عملية ع�سكرية »اإ�سرائيلية« لنزع �سالح املقاومة
قال خبري ع�صكري اإ�صرائيلي اإن الهدوء الأمني يف غزة لن يتحقق طاملا مل تخرج القذائف ال�صاروخية من هناك، لأن اجلولت الت�صعيدية مع املنظمات 
الفل�صطينية توا�صل ا�صتنزاف اإ�صرائيل على مدار ال�صاعة، وحما�س ت�صتمر يف م�صل�صل ابتزازها لنا با�صتهداف م�صتوطني غالف غزة، مما �صيدفع اجلي�س 

وجهاز الأمن ال�صاباك للعمل داخل القطاع لإخراج الرت�صانة الت�صليحية منه، مبا فيها القذائف ال�صاروخية والطائرات امل�صرية«.

ق.ف

ماذا قالت الف�سائل الفل�سطينية عقب »فوز نتنياهو«؟
من  لعدد  �لأولية  �لفعل  ردود 
نتائج  على  �لفل�صطينية  �لف�صائل 
�لأولية  �لإ�رض�ئيلية  �لنتخابات 
�لليكود  حلزب  فوز�ً  �أظهرت  �لتي 

بزعامة بنيامني نتنياهو.
تعول  ل  �أنها  �أكدت  حما�س  حركة 
�ملجتمع  د�خل  متغري�ت  �أي  على 
نتاج  »فجميعهم  �لإ�رض�ئيلي، 
يهدف  �حتاليل  �صهيوين  م�رضوع 
�ل�صهيوين  �لكيان  �أركان  تثبيت  �إىل 

على ح�صاب �حلق �لفل�صطيني«.
فوزي  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال 
حكومة  �أي  هوية  �إن  برهوم، 
�إ�رض�ئيلية قادمة لن تغري من طبيعة 
�ل�رض�ع مع هذ� �ملحتل، و�عتباره 
كيانا �حتالليا يجب مقاومته، ولن 
توؤثر يف �مل�صار �لن�صايل و�لكفاحي 

ل�صعبنا حتى دحر هذ� �لحتالل.

على  نعول  »نحن  قائال:  وختم 
�مل�صتمرة  ومقاومته  �صعبنا  �إر�دة 
يف  م�رضوع  كحق  و�ملت�صاعدة 
�لدفاع عن حقوق �صعبنا ومو�جهة 
وخمططاته  وم�صاريعه  �لحتالل 
�صفقة  �إف�صال  على  و�لعمل  كافة، 
�لر�مية  �ملخططات  وكل   �لقرن 

لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية«.
يف  �لقيادي  قال  �ل�صياق  ذ�ت  يف 
د�ود  �لإ�صالمي«  »�جلهاد  حركة 
�لنتخابات  نتائج  �إن  �صهاب، 
�لو�قع  من  تغري  لن  �لإ�رض�ئيلية، 
وعدو�ن  �حتالل  فهناك  �صيئا، 
قائمني، ومن �لطبيعي و�لبديهي �أن 

نو�جه هذ� �لحتالل وعدو�نه.
�صحفي،  ت�رضيح  يف  �صهاب  و�أكد 
�أثمانا  دفع  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن 
باهظة ب�صبب »�لٍرهاب �ل�صهيوين« 

يف عهود كل �حلكومات �ل�صابقة.
على  نعول  ولن  مل  »نحن  و�أ�صاف، 
تغيري يف �ل�صيا�صة �لإ�رض�ئيلية بعد 
نحن  �نتخاباتهم،  نتائج  قبل  �أو 
وثبات  �صعبنا  �صمود  على  نعول 
قائال:  �حلية«وختم  �أمتنا  جماهري 
»كلما كانت مو�قفنا �صلبة و�أغلقنا 
�لباب يف وجوه �ملحتلني �لغا�صبني 
وو�جهنا  �لتطبيع  م�صار�ت  ومنعنا 
ذلك  كان  �لعدو�نية،  �ملخططات 
على  قدرة  و�أكرث  للتحرير  �أقرب 
خمططات  و�إف�صال  �ملو�جهة 

�ملعتدين«.
�ملكتب  ع�صو  عّد  جهته  من 
�لدميقر�طية  للجبهة  �ل�صيا�صي 
خالد،  تي�صري  فل�صطني  لتحرير 
�لإ�رض�ئيلية،  �لنتخابات  نتائج 
�لتحول  من  مزيد  على  »موؤ�رض�ً 

نحو �لفا�صية و�لتطرف يف �ملجتمع 
�لنزعة  من  ومزيد  �لإ�رض�ئيلي 
�لتو�صعية  و�ل�صتيطانية  �لعدو�نية 
و�ليمني  �ليمني  مع�صكر  لأحز�ب 

�ملتطرف يف �إ�رض�ئيل«.
و�أ�صار �إىل �أنها جاءت �صادمة ملن 
تفتح  خمتلفة  نتائج  على  ر�هنو� 
وفق ح�صابات م�صمرة �أفقا �صيا�صيا 
�ل�صيا�صية  �لعملية  �أمام  جديد� 
مفاو�صات  م�صار  �إىل  و�لعودة 
�لأر�س  على  قوى  مبيز�ن  حمكوم 
ملع�صكر  حا�صم  ب�صكل  مييل 

�ل�صتيطان و�لتو�صع و�ل�صم.
و�أ�صاف باأن حزب �لليكود بزعامة 
خا�س  ب�صكل  نتنياهو  بنيامني 
و�ليمني  �ليمني �ملتطرف  و�أحز�ب 
�لثالثة  �جلولة  �ىل  ذهب  �حلريدي 
من �نتخابات �لكني�صت �لإ�رض�ئيلي 

�لأمريكية  �لإد�رة  بن�رض  م�صلحا 
للت�صوية  �ل�صيا�صي  م�رضوعها 
ب�صفقة  و�ملعروف  �ل�صيا�صية 

�لقرن.
�لأوهام  مغادرة  �إىل  خالد  ودعا 
جديدة  تطور�ت  على  و�لرهان 
�أن  �إىل  م�صري�  »�إ�رض�ئيل«،  يف 

�لنتخابات  هذه  نتائج  على  �لرد 
وقف  مثل:  عملية  بخطو�ت  يكون 
�صلطات  مع  �لأمني  �لتن�صيق 
�لعرت�ف  و�صحب  �لحتالل، 
بجميع  �لعمل  ووقف  بالحتالل، 
عليها  �لتوقيع  مت  �لتي  �لتفاقيات 

منذ �أيلول عام 1993.
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ميكن اأن ي�شكل اأخطارا اإرهابية

برلني/ بهاء الدين غونول 
طا�س، اأربيل با�شاي/ 

الأنا�شول

الد�ستور  حماية  جهاز  ويرى 
عن  امل�سوؤول  الأملاين، 
الداخلية  ال�ستخبارات 
املتطرف  اليمني  اأن   ،)BFV(
ي�سكل  اأن  ميكن  البالد  يف 
هناك  واأن  اإرهابية،  اأخطارا 
اأكرث من24  األف مييني متطرف 
األفا منهم مييلون  البالد 13  يف 
للعنف ،وعند النظر اإىل اجلرائم 
التي يرتكبها اليمني املتطرف، 
كثرية  جرائم  وجود  يت�سح 
بالقنابل  هجمات  منها  جدا، 
ت�ستهدف الالجئني واملهاجرين 
والأجانب وال�سيا�سيني، واأعمال 
ون�رش  وتهديد  وقتل،  تخريب، 
العديد  حظر  ومت  للكراهية 
واملجموعات  التنظيمات  من 
يف  املتطرف  لليمني  املوؤيدة 
التي  اجلرائم  ب�سبب  اأملانيا؛ 
ل  اأغلبها  اأن  اإل  ارتكبتها، 
اأن�سطته املعادية  يزال ميار�س 

لل�سامية والإ�سالم والأجانب.
ازدياد  مع  وخا�سة   ، ويف2014 
اأملانيا؛  يف  الالجئني  اأعداد 
ظهرت حركة »وطنيون اأوروبيون 
)بيغيدا(  الغرب«  اأ�سلمة  �سد 
وامل�سلمني  لالجئني  املعادية 
اإليها  الأنظار  احلركة  ولفتت 
يف  نظمتها  التي  باملظاهرات 
مدينة در�سدن الأمريكية، ففي 
2015 جمعت 25 األف �سخ�س. 

اليمني املتطرف ميار�س 
اأن�شطته عرب الأحزاب 

ال�شيا�شية

يف  العامة  النتخابات  ويف 
من  البديل  حزب  ح�سل   2017
اأجل اأملانيا )AfD( على 21،6 
وح�سل  الأ�سوات  من  باملئة 
بالربملان  مقعدا   92 على 
املعار�سة  حزب  لي�سبح 
الحتادي  باملجل�س  الرئي�سية 

الأملاين.
ويقوم جهاز حماية الد�ستور يف 
اأملانيا مبراقبة الذراع ال�سبابي 
)بديل  األتاناتيفيا«  للحزبيوجنا 
امل�سمى  وجناحه  ب(  ال�سبا« 
»فلوغل« الذي يو�سف باأنه من 
ويتحرك  اجلدد«  »الفا�سيون 
احلزب  فرع  لقرارات  وفقاً 
خطابه  ب�سبب  تورينغن  بولية 

املعادي لالأجانب واليهود.
حماية  جهاز  يتابع  كما 
اأن�سطة  قرب  عن  الد�ستور، 
الدميقراطي  الوطني  احلزب 
يديره  الذي   )NPD( الأملاين 
اإ�سافة  املتطرفون،  اليمينيون 
 Die Rechte، اأحزاب  اإىل 
 .3  Pro NRW ve Der

Weg

متطرفون غري منتمني 
لأي جماعة اأو تنظيم

منظمة  وبرزت 
)مواطنو   Reichsbürger

املتطرفة  اليمينية  الرايخ( 
حماية  جهاز  يراقبها  التي 
حول  بت�رشيحاتها  الد�ستور، 
باجلمهورية  اعرتافها  عدم 
ودولة  الأملانية  الفيدرالية 

القانون.
يف  اأع�ساء  املنظمة  وت�سم 
اأعمالها  وتدير  اأملانيا  عموم 
�سغرية  جمموعات  خالل  من 
ومن  الإنرتنت.  �سبكة  عرب 
متتلك  املنظمة  اأن  املعروف 
الأ�سلحة  من  كبرية  كميات 
قوات  �سد  بعمليات  وتقوم 

الأمن الأملانية. وجتري النيابة 
حتقيقات  الأملانية  الحتادية 
يف  لال�ستباه  املنظمة  حول 
اإرهابيا  تنظيما  تاأ�سي�سها 
ال�ستخبارات  تراقب  كما 
الهوية«  »حركة  الأملانية 
اليمينية املتطرفة التي تن�سط 
الأوروبية  الدول  بع�س  يف 

واملعروفة بعدائها للمهاجرين 
ارتكبت  وقد  وامل�سلمني. 
احلركة 114 جرمية يف اأملانيا 

يف الفرتة 2018-2017 . 
هناك  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 
يلجوؤون  متطرفون  اأ�سخا�س 
باأعمال  ويقومون  للتطرف 
اأن  دون  اأملانيا  يف  اإرهابية 

يكونوا تابعني لأي منظمة.

 27( باليتي  �ستيفن  اأن  ويظن 
هجوما  نفذ  الذي  �سنة(  
م�سلحا ا�ستهدف معبدا يهوديا 
مدينة  يف  �ساورما  ومطعم 
هاللي �رشقي اأملانيا يف اأكتوبر 
راثجن  توبيا�س  واأي�سا   2019
هاناو  مدينة  نفذ هجوم  الذي 
مقتل  اإىل  واأدى  فرباير   19 يف 
من  هما  اأ�سخا�س،  ت�سعة   9
من  تطرفوا  الذين  الأ�سخا�س 
الن�سمام  دون  نف�سهم  تلقاء 
منظمات  اأو  جماعات  اأي  اإىل 
الأملانية،  الداخلية  وزير  وكان 
ميينيا   50 هناك  اأن  �رشح  قد 
واأنه  خطرا  ي�سكلون  متطرفا 

تتم مراقبتهم. 

ر�شائل تهديد للم�شاجد

»ال�سرتاكيون  منظمة  قتلت 
الأر�س«  حتت  الوطنيون 
الإرهابية NSU ، 10 اأ�سخا�س 
اإىل   2000 عام  من  الفرتة  يف 
2007 منهم 8 مواطنني اأتراك. 

متطرفة  جمموعات  وظهرت 
املنظمة  هذه  فكر  ا�ستلهمت 
منظمة  واأر�سلت  الإرهابية. 
تهديد  ر�سائل   ”2.0  NSU
املحامية  واإىل  امل�ساجد  اإىل 
كانت  التي  يلديز  با�ساي  �سدا 

.NSU تتابع ق�سية منظمة
توقيف  مت  املا�سي  والأ�سبوع 
مبنظمة  مرتبطني  �سخ�سا   12
 Gruppe S تدعى  اإرهابية 
على  لهجوم  التخطيط  بتهمة 
املا�سي  الأ�سبوع  م�سجد، 
كثرية  جمموعات  توجد  كما 
اأع�سائها  على  احلكم  مت 
تزال  ل  اأخرى  وجمموعات 
منها  م�ستمرة.  حماكماتها 
 Oldschool منظمة 
اأنها  ات�سح  التي   Society
ت�ستهدف  لهجمات  تخطط 
وم�ساكن  والكنائ�س  امل�ساجد 

الالجئني يف عموم اأملانيا. 
تنظيمجروبي  اأن  ثبت  كما 
العن�رشي  الإرهابي   « فرايتل« 
خطط ل�سن هجمات ت�ستهدف 
م�ساكن الالجئني ومن يدعمون 
مت   2018 وعام  الالجئني. 
من  اأ�سخا�س   8 على  احلكم 
اأعمارهم  ترتاوح  التنظيم 
باأحكام  40عاما   اإىل    20 بني 
اأعوام   10 اإىل   4 بني  ترتاوح 
اإرهابية،  منظمة  ع�سوية  بتهم 
القتل، وا�ستخدام  وال�رشوع يف 

مواد متفجرة.

mDevrim Che »تنظيم 
اليميني  الإرهابي    »nitz

املتطرف

الأملانية  لال�ستخبارات  طبقا 
 Pro تنظيم  قام  فقد 
Chemnitz ، املعروف باأنه 
ال�سعبويني  املواطنني  حركة 
البالد؛  �رشقي  كمنيتز  مبدينة 
يف  �سخمة  م�سرية  بتنظيم 
و�سارك   ،2018 �سبتمرب   14
اأن�سار  من  الآلف  بال�سرية 

اليمني املتطرف.
حدثت  املدينة  مركز  ويف 

مناو�سات بني جمموعة تدعى 
   »Devrim Chemnitz
الأ�سول  ذوي  والأملان 
 2019 18 جوان  ويف  الأجنبية. 
اأع�ساء  بحق  حتقيق  فتح  مت 
 Devrim Chemnitz
ب�سبهة تاأ�سي�س تنظيم اإرهابي. 

تنظيم »الن�شر ال�شمايل« 
الإرهابي اليميني 

املتطرف

الأمن الأملانية  قامت وحدات 
حتقيق  بفتح   2018 اأفريل  يف 
»الن�رش  تدعى  جماعة  حول 
مداهمة  ومتت  ال�سمايل«، 
 4 يف  منهم  اأع�ساء   4 منازل 
قوات  وعرثت  اأملانية،  وليات 
الأمن يف منازلهم على اأ�سلحة 
ع�سكرية  ومعدات  ومتفجرات 
اأن  وات�سح  اإلكرتونية  واأجهزة 
ت�سم  قائمة  اأعدت  اجلماعة 
اأ�سماء بع�س ال�سيا�سيني وبع�س 

املعار�سني.

m تنظيمات وموؤ�ش�شات 
ميينية متطرفة مت 

اإغالقها

مت حظر تنظيم كومبات 18««، 
اإرهابي  تنظيم  اأنه  يُعد  الذي 
اجلدد  وللنازيني  للعنف  موؤيد 
وزارة  اأملانيا.واأدرجته  يف 
امل�سلح  وذراعه  الداخلية، 
والدم«  »املجد  امل�سمى 
اجلمعيات  قائمة  يف  الإرهابي 
قيامها  بدعوى  املحظورة؛ 
لقانون  خمالفة  باأن�سطة 

اجلمعيات. 
الد�ستور  حماية  جلهاز  ووفقا 
الأملاين، فقد مت اإغالق العديد 
واملوؤ�س�سات  التنظيمات  من 
خالل  املتطرفة  اليمينية 
الثاين 1990  الفرتة من جانفي 
بذريعة  2016؛  دي�سمرب  اإىل 
وتاأييدها  لالأجانب  عدائها 
العنف �سد املهاجرين  اأعمال 

ورجال ال�رشطة.

اليمني املتطرف االأملاين.. اإرهاب منظم وجرائم ال تعد
.    اأكرث من 24 األف مييني متطرف يف اأملانيا

.      حظر العديد من التنظيمات واملجموعات املوؤيدة لليمني املتطرف 
.      اليمني املتطرف ميار�س اأن�شطته عرباأحزاب �شيا�شية 

.      جمموعات متطرفة اأر�شلت ر�شائل تهديد وخططت للهجوم على امل�شاجد

اأدى الهجوم الإرهابي العن�شري الذي �شهدته مدينة هاناو، يف 19 
فربايراملن�شرم ؛ والذي اأ�شفر عن مقتل 9 اأ�شخا�س بينهم 4 اأتراك اإىل 
التذكري جمددا باجلماعات اليمينية املتطرفة والكيانات الإرهابية 

الكثرية يف اأملانيا. 



م.�س

ت�رصيح  يف  العائالت  وعربت 
ا�ستيائها  عن  "الو�سط"   ل   
من  ال�سديد  وتذمرها 
الو�سعية املزرية التي تعي�سها 
منذ  الأكواخ  تلك  داخل 
�سنوات طويلة يف ظل جتاهل  
للمعاناة  املحلية   ال�سلطات  
ورغم   , فيها  يتخبطون  التي 
العديدة  والنداءات  ال�سكاوى  

التي  تقدم بها �سكان املزرعة 
من اأجل ترحيلهم اإىل �سكنات 
اجتماعية لئقة تخرجهم ىمن 
اجلحيم الذي يعي�سونه يف تلك 
الدهر عليها  اأكل  التي  البيوت 
اإىل  تعر�ست  حيث   , و�رصب 
ت�سدعات وت�سققات واأ�سحت 

غري �ساحلة لل�سكن 
قاموا  اإنهم  مواطنون  وقال   
باإيداع جميع امللفات اخلا�سة 
يف  اأمال  الإح�ساء  بعملية 

ال�ستفادة من �سكنات جديدة 
مل  الرتحيل  عملية  اأن  اإل   ,

يجهلونها  لأ�سباب  ت�سملهم 
حلد ال�ساعة. 
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»كورونا« يفقد 

البور�سة ال�سعودية 
تخ�سر 161 مليار دولر 

يف  الأكرب  ال�سعودية  البور�سة  خ�رصت 
مليار  اأو 603.4  باملائة  املنطقة, 6.8 
قيمتها  من  دولر(  مليار   161( ريال 
ال�سني عن تف�سي  اإعالن  ال�سوقية, منذ 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
القيمة  بلغت  املا�سي,  جانفي   23 ويف 
ال�سوقية للبور�سة ال�سعودية, 8847 مليار 
ريال )2359 مليار دولر(, قبل تراجعها 
اإىل 8244 مليار ريال )2198 مليار دولر(, 

وفق اإغالق الإثنني.
 330 ال�سعودية  اأرامكو  �رصكة  وفقدت 
مليار ريال )88 مليار دولر( خالل الفرتة 

ذاتها, متاأثرة برتاجعات اأ�سعار النفط.

جبل �أحمر خدو، بلدية �أري�س 
بوالية باتنة

تدمري12خمباأ 
للإرهابيني و6قنابل 

تقليدية
ال�سعبي,  الوطني  للجي�س  مفرزة  دمرت 
بحث  عملية  اإثر   ,2020 مار�س   02 يوم 
ومت�سيط مبنطقة جبل اأحمر خدو, بلدية 
خمباأ   )12( باتنة/ن.ع.5,  بولية  اأري�س 
غذائية  مواد  على  حتتوي  لالإرهابيني 
واأفر�سة, بالإ�سافة اإىل �ستة )06( قنابل 
ودمرت  ك�سفت  فيما  ال�سنع,  تقليدية 
للجماعات   )01( خمباأ  اأخرى  مفرزة 
ال�سنع,  تقليدية   )01( وقنبلة  الإرهابية 
والتفتي�س  البحث  عملية  خالل  وذلك 
بولية  عيواج,  واد  مبنطقة  املتوا�سلة 

املدية/ن.ع.1.

دوري �الأبطال

مواجهة يوفنتو�س 
وليون يف قد تقام 

بدون جمهور
اأن  الفرن�سية,  »ليكيب«  �سحيفة  ك�سفت 
مواجهة يوفنتو�س الإيطايل و�سيفه ليون 
دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف  الفرن�سي 
اأبطال اأوروبا لكرة القدم, قد تقام بدون 
تطبيق  فاإن  لل�سحيفة,  ووفقا  جمهور 
تف�سي  ب�سبب  جدا,  وارد  الإجراء  هذا 

فريو�س كورونا امل�ستجد يف اإيطاليا.
»األيانز  ملعب  على  املباراة  وتقام 
�ستاديوم« يف مدينة تورينو, يف الـ17 من 
الذهاب  لقاء  باأن  علما  اجلاري,  ال�سهر 

انتهى بفوز ليون بهدف دون رد.

ي�سني بوغازي   

,تلك  يف مرويات ما يجري يف �ساحات  حماكمنا 
التي افتتحت م�رصعة بعد حراكا عظيما  ؟ خيل يل  
بعد ما �سمعته طويال اأن �ساحرا  من عوامل ظالل  
الدين  اأولئك   ي�سدروه  كان  ما  وراء  كان   , غريبة 
اأوقفهم حراكنا اأمام خ�سبة العدالة  , �ساحر ظالل  

غام�سة  وكثيفة   مل  تنجلي بعد  معاملها ؟
عمومي  �ساأن  بت�سيري  وطيدة  عالقات  ذات  ظالل 
ت�سريا  و�سنوات فكان  �سنوات  امتداد  طويال, على 
بال رقيب ! وقد اأوكل لبع�س من يقفون  الآن  اأمام  
خ�سبة  العدالة , عدالة  جديدة  بفرح جديد  رفعه  
زمن احلراك يف  �سدور وعيون , من يقفون  تراهم 

ي�رصدون مروياتهم  بغرائبية  وعجائبية  ل تطاق 
ل  كتداعي  حكى   ت�سري  اأن  من  جدا   !مالئمة  
�سيغموند  رمبا   ؟  تاريخ  ي�سده  ل  و  عقل  يحكمه 
فرويد  قال يوما اأن  مر�سى الأوهام يلقون كالمهم 
اأمام العدالة   بتداعي  تفككي ؟ رمبا امل�ستوقفون 
هم  الآن كذلك , فكالمهم وكاأنه متداعي من عل 
, وغريب من فرط   جراح  ٍ ,ومفكك بال   وثيقة 
ب�ساحر   �سيء   كل  يل�سقون  فهم  لهذا  ؟   وف�ساد 

ظالل �سكن من حولهم الأ�سياء.
اأبرياء  اأكرث من  اأبرياء! بل  اإذ  بدوا جميعا وكاأنهم 
م�ستغفلون يف  , رمبا �سحايا   يرون  ما  مبقا�سات 

ا�سكن  �ساحر  مقتدر  واأن  ؟  �سائدا  كان  ما  غفلة  
ظاللهم  اأيامهم  البوتفليقة  التي ا�ستمرت اإىل ما 
وياأمر  يدير  كان  من  فهو  ؟  زمن  يزيد عن عقدي 
ذاك  �سحايا  فهم  فبح�سبهم    ؟وبالتايل  وينفذ 
 , احد   يعرفه  ل  ظالل  �ساحر   وهى    ! ال�ساحر 
على   اإرغامهم  يف  اأمعن   لكنه    , احد   يراه  ومل 
من  وم�ساريع   , نهب  وقرارات   , ف�ساد  اإم�ساءات 
وهم وطني  بامتياز ما ارتكب ؟ هي مرويات�سارت  
جديرة  اأن  تغدو فيلما غرائبيا  , وعله ي�سدق  لن 
ما يروى خارج الت�سديق  , �ساحر  عندهم  زمام 
منه  ي�ستكي  يزال  ما  �ساحِر ظالل   ! بيِده  اأمرهم  

؟  يعرفه حتديدا  احد  ول  وراء خ�سبة عدالة!  من 
فال قا�سي  ي�ستطيع  اإ�سدار  اأمر  اإح�ساره , ول 
هم قادرون على تربير ما كان ياأمرهم  به �ساحر 

الظالل ذاك !
من  ندم   زفرات  تت�ساعد  جري  ما   مرويات  يف 
 , ومف�سدون   �سارقون  اأبطالها    , بارعة  �سينما 
حكاياتها  نهب اأ�سطوري من مال م�ست�سعفي  بلِد  
اأر�سدة   اإىل  ل�سو�س  لياأخذ   عاليا  �سهداءه  رفعه 
اآف�سورية بعيدة املنال؟!والغريب العجيب اأن  جميع  
تلك املرويات هي  حتت طائلة  اأفكار �سابقة , بل 

معروفة   قبل خروج  ورد فيفري .

روؤى 

ت�سييع �جلنازة �ليوم بعد �لظهر

الوزير الأ�سبق يحيى 
قيدوم يف ذمة اهلل

انتقل اإىل رحمة اهلل, اأم�س الثالثاء باجلزائر 
الأ�سبق يحيى قيدوم, عن  الوزير  العا�سمة, 
عمر ناهز 79 �سنة اإثر مر�س ع�سال, ح�سب 
الذي  اأقاربه.  وكان املرحوم,  ما علم لدى 
ينحدر من ولية ق�سنطينة, وهو بروفي�سور 
عدة  تقلد  قد  العظام,  طب   يف  خمت�س 
م�سوؤوليات من بينها وزيرا لل�سحة وال�سكان 
بني �سنتي 1995 اإىل 1999 ثم وزيرا لل�سباب 
كان  كما  و2006   2005 �سنتي  بني  والريا�سة 
املرحوم اأي�سا ع�سوا قياديا يف حزب التجمع 
الوطني الدميقراطي و�ست�سيع جنازة الفقيد 
مب�سقط  الظهر  �سالة  بعد  الأربعاء  اليوم 

راأ�سه بق�سنطينة.

�ساحر ِظلل؟

قلم جاف

الربا�سكونرتول
�لوليد فرج

اإلبا  جزيرة  اإىل  الإمرباطور  ينفى   1814
»فونتينبلو«  معاهدة  مبوجب  الإيطالية, 
ليوؤ�س�س  عليها.  الكاملة  ال�سيادة  ومنحه 
كاملة   , جميلة  مدينة  كعادته  عليها 
طموحاته  تكفي  تكن  مل  لكنها   , املرافق 
منفاه  من  ليهرب   , لأجلها  عا�س  التي   ,
جمده  ا�ستعادة  على  م�رصا   ,  1815 �سنة 
الذي  جي�سه  �ستات  يلملم  فراح   , ال�سائع 
اإن �سار به حتى تكاثف , مّيمنا وجهه  ما 
�سوب باري�س , قرار �سوؤدده , ف�سبقه خرب 
ذائعة  الر�سمية  جريدته  فكانت   , زحفه 
املنتري   ( امل�سماة  حاله  ل�سان  و  ال�سيت 
يونيفار�سال( , قد اأطلقت اأبواقها , ناعتة 
المرباطور نابيلون باأقذع النعوت و اأ�سنع 
�سيطان  اإىل   , طريق  قاطع  من  ال�سفات 
عميل  اإىل  القانون  عن  اخلارج  اإىل  الفنت 
الفرن�سي  ال�سعب  اأن  مذيعة   . اخلارج 
لوي�س  ملكه  عن  الدفاع  عن  يرتاجع  لن 
بينما  و   . الدم  نابليون يف  يغرق  حتى   18
, كان امللك  التزلف تلهب اجلريدة  حمى 
لوي�س 18 يو�سب حقائبه و يجمع ما خف 
لعلمه   , للهرب  ي�ستعد   , وزنه و غال ثمنه 
ل  وان   , للحقيقة.  تزيف  الأبواق  تلك  اأن 
احد �سوف يريق قطرة دم لأجله , و تربع 
ت�سيل قطرة دم  العر�س دون  نابليون على 
واحدة . و�سهل على من احرتف احلربائية 
نف�س  تلونت  كما  يتلون  اأن  الإعالمية 
الرمادي  نابليون  معطف  بلون  ال�سحيفة 
البار  البن  رجوع  اأخبار.  تن�رص  فراحت   ,
ملن�سبه ال�رصعي , واأجواء باري�س و فرن�سا 
قاطبة مل ت�سعها ال�سعادة , و فرن�سا تعي�س 

حتت عنوان الأفراح .
ليبقى ناقل احلقيقة ال�رصفة اأطول عمرا 
واأكرث احرتما و الأبواق تذهب و تاأتي مع 
اأنا انتظر عامل اأحياء  نافخها القميء . و 

اأن يطلعني على متو�سط حياة احلرباء.

بئر خادم بالعا�سمة

52  عائلة مبزرعة  »تري مي�سال« ت�ستنجد بالوايل 
 نا�سدت 52 عائلة تقطن مبزرعة  »تري مي�سال«  ببلدية بئر خادم بالعا�سمة ’ �ل�سلطات �ملحلية  

بالتدخل �لفوري من �جل ت�سوية و�سعيتهم وترحيلهم من �سبه �مل�ساكن �لتي يقيمون فيها و�لتي بها 
�أدنى �سروط �حلياة ، حيث �أن بناءها يعود �إىل �حلقبة �ال�ستعمارية ، ورغم ذلك فاإن �ل�سلطات مل تتخذ  

�أي �إجر�ء�ت من �أجل حت�سني و�سعيتهم �لتي يتخبطون فيها منذ ما ما يزيد عن 60 �سنة ،

Yacine-bougha@hotmail.fr

الوطني  الدرك  عنا�رص  متكنت 
�رصق  كلم   33 ميمون   باأولد 
ل�سبكة  حد  و�سع  من   تلم�سان  
بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�رصار  
ال16 و30 �سنة  حترتف العتداء 
على املواطنني و�رصقة موا�سيهم 
با�سرتجاع  العملية  تكللت  كما   ,
294 راأ�س من الأغنام  امل�رصوقة. 
العملية جاءت على خلفية �سكوى 
تعر�س  اأنه  تبني  راع   بها  تقدم 
التي  الع�سابة  اأفراد  لعتداء من 
كان  ملا  ابي�س  ب�سالح  هاجمته 
املراعي  باإحدى  الأغنام  يرعى 
املجاورة واعتدت عليه  و�سلبت 
منه الأغنام  ومت تقييده واأخرجوا 

عنا�رص  لتتحرك   , الأغنام 
اأين  املنطقة  وحا�رصت  الفرقة 
ال�سبكة  عنا�رص  على  العثور  مت 
امل�رصوقة  الأغنام   بحمل  حتم 
مبجرد  مركبة   حيث  منت  على 
همو  الدرك  لعنا�رص  لروؤيتهم 
مت  املطاردة   بعد  لكن   بالفرار 
توقيف اأحد العنا�رص وا�سرتجاع 
290 راأ�س فيما مت  العثور على 4 
وبالتحقيق  باجلوار  تائهم  اأغنام 
على   ك�سف  املوقوف  مع 
ليزال  الذين  الثالثة  �رصكاوؤه 
حتديد  بعد  جار  عنهم   البحث 

هويتهم.
 حممد بن تر�ر  

�لدرك �لوطني باأوالد ميمون بتلم�سان

ا�سرتجاع  294 راأ�سا من 
الأغنام امل�سروقة

كمال  التجارة,  وزير  اأ�سدر 
جديدة,  تعليمة  اأم�س,  رزيق, 
الداخلي,  بالنظام  تتعلق 
له,  تبني  اأن  بعد  لوزارته, 
الإدارة  موظفي  معظم  اأن 
يحرتمون  ل  املركزية, 

مواقيت العمل القانونية.
حيث كلف رزيق, مدير املالية 
باتخاذ  العامة,  والو�سائل 
الالزمة,  الإجراءات  جميع 
ال�سارم  التطبيق  ق�سد 
ملحتوى التعليمة, التي اأولها 
اأهمية بالغة, وذلك من خالل 
ال�سماح  وعدم  الأبواب,  غلق 
خارج  بالدخول  للموظفني 
هذه الأوقات, م�سددا على اأنه 

القانونية  الإجراءات  �ستتخذ 
ل  الذين  املوظفني,  على 

ميتثلون لهذه التعليمة.
مدراء  على  الوزير  اأكد  كما 
ينبغي  اأنه  التجارة,  وزارة 
جميع  على  الإطار,  هذا  يف 
املوظفني, اإثبات احل�سور عن 
خالل  الب�سمات,  اآلة  طريق 
ال�ساعة  من  ال�سباحية  الفرتة 
�سباحا  التا�سعة  اإىل  الثامنة 
منت�سف  من  ثم  الأكرث,  على 
الواحد  ال�ساعة  اإىل  النهار 
الفرتة  يف  اأما  الأكرث,  على 
ال�ساعة  من  ابتداء  امل�سائية 

الرابعة ون�سف زوال.
مرمي خمي�سة

املتعلقة  الق�سايا  �سهدت 
بولية  الإلكرتونية  باجلرمية 
خالل  ارتفاعا  تي�سم�سيلت, 
ب�سنة  مقارنة  املا�سية  ال�سنة 
اليوم  به  اأفاد  ح�سبما   ,2018
الت�سال  مكتب  م�سوؤول  الثالثاء 
والعالقات العامة مبديرية الأمن 

الولئي.
تني  ال�رصطة  حمافظ  واأو�سح 

حملة  هام�س  على  ميلود, 
ال�ستعمال  من  للوقاية  ولئية 
اأم�س  انطلقت  لالأنرتنت  ال�سيئ 
بلعربي«  »خديجي  مبتو�سطة 
م�سالح  باأن  الولية,  لعا�سمة 
اأح�ست  الق�سائية  ال�رصطة 
ال�سنة املا�سية 63 ق�سية متعلقة 
 54 مقابل  الإلكرتونية  باجلرمية 

ق�سية خالل �سنة 2018.

يف تعليمة جديدة

غلق اأبواب الوزارة اأمام املوظفني 
املتاأخرين

تي�سم�سيلت 

ارتفاع ق�سايا اجلرمية 
املعلوماتية 

�مل�سيلة
بلبول عمار ين�سب على راأ�س 

م�ست�سفي مقرة 
امل�سيلة  ولية  وايل  اأ�رصف 
على  اأم�س,   « العرجا  »ال�سيخ 
تن�سيب عمار بلبول مديرا جديدا 
للمديرة  ,خلفا  مقرة  مل�ست�سفي 
وذلك   « حكيمة  »غناي  ال�سابقة 
,بح�سور  مقرة  م�ست�سفي  مبقر 
والأمنية  املحلية  ال�سلطات 
وان  اجلديد  للمدير  ,و�سبق 
مب�ست�سفي  املن�سب  نف�س  �سغل 
الولدة »�سليمان عمريات » وهو 
القطاع  اأهل  من  باأنه  مايعني 
ويعرف خبايا هذا الأخري ب�سكل 
الآمال  حجم  من  زاد  ما  جيد 

من  الأخري  هذا  على  املعلقة 
املوؤ�س�سة  بهذه  الدفع  اأجل 
ماعا�سته  ظل  يف  الأف�سل  نحو 
خالل  واحتجاجات  م�ساكل  من 
الأيام املا�سية حيث نظم العمال 
والأطباء عدة وقفات احتجاجية 
مدير  بتعيني  املطالبة  اأجل  من 
من  ,كما  للم�ست�سفى  جديد 
ي�ساهم  اأن  التعيني  هذا  �ساأن 
املر�سى  و�سعية  حت�سني  يف 
مب�ست�سفى مقرة الذي يئن حتت 

وطاأة م�ساكل.
     عبد�لبا�سط بديار    



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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