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106اإ�سابة لأقل من 15 �سنة  خالل ثالث �سنوات 
.    وهران ،�سيدي  بلعبا�س  ومع�سكر اأكرث الواليات اإ�سابة بالداء 

وعد بنحر 10 اأ�ساحي بعد خ�سارة الرب�سا الكال�سيكو

م�سجع بر�سلوين بتمرنا�ست يف ورطة
�أقدم �أحد م�سجعي بر�سلونة بتمرن��ست بتحدي على �لفاي�سبوك �أنه 
يف حالة فوز  ريال مدريد على بر�سلونة وهو ما حتقق فاإنه �سيقوم 
�لفاي�سبوك  و  �ل�سيا�سة  �سيعتزل  �أنه  كما  لأ�سدقائه  كبا�ش   10 بذبح 
نهاية  وبعد  قبل  �ملن�سور  تد�ولو  �لإجتماعي  �لتو��سل  رو�د  نهائياً. 
�ملبار�ة �لتي �إنتهت ل�سالح �لريال 2:0، ويف �سياق مت�سل قال  �ساحب 
�ملن�سور  �أنه �سيفي بالوعد لكن �ملتتبعني يرون ذلك جمرد مر�وغة 
حتقيق  بني  �لفا�سلة  �ستكون  �لتي  �ملقبلة  �جلمعة  �إنتظار  يف  منه 

�سيخ مدقن�لوعود من عدمها .

امل�ساب اإمام وخطيب

اأول دولة عربية ت�سجل حالة 
وفاة بـ"كورونا"

�أعلنت وكالة �لأنباء �لعر�قية، �أم�ش، يف بيان لها، �أنه قد مت ت�سجيل 
�أول حالة وفاة بفريو�ش كورونا، يف �إقليم كرد�ستان �لعر�ق، و�لتي تعترب 
�أن  �لبيان  و�أو�سح  �لعربي.  �لوطن  بالفريو�ش، يف  �لأوىل  �لوفاة  حالة 
�ملتويف، يبلغ من �لعمر 70 عاما، وقد مت �كت�ساف �إ�سابته بالفريو�ش، 
�ملديرية  �أن  �مل�سدر،  ذ�ت  �أ�ساف  كما  �ل�سحية  حالته  تدهور  بعد 
�لعامة ل�سحة �ل�سليمانية، ك�سفت �أن �ملو�طن �لعر�قي �ملتويف، يعمل 

مرمي خمي�سة�إمام وخطيب مب�سجد حموي، يف مدينة �ل�سليمانية.

يف اأفريل املقبل

رئي�س احلكومة ال�سباين يف 
اجلزائر قريبا

�ل�سبانية  وزيرة  �رصحت 
لل�سوؤون �خلارجية و�لحتاد 
�ر�سنا  و�لتعاون،  �لأوروبي 
�أن  �أم�ش،  ليا،  غونزلي�ش 
�ل�سباين،  �حلكومة  رئي�ش 
�سيزور  �سان�سيز،  بيدرو 
�جلز�ئر �سهر �أفريل �ملقبل. 
�لوزيرة، يف  �أو�سحت  حيث 
مع  م�سرتكة  �سحفية  ندوة 
�سربي  �خلارجية،  وزير 
خالل  �سيتم  �أنه  بوقادوم، 
زيارة �سان�سري �إىل �جلز�ئر، 

عقد لقاء من �أعلى م�ستوى، بني حكومتي �لبلدين، يتم خالله مناق�سة 
عالقات �لبلدين و�سبل تطويرها، بالإ�سافة �إىل ق�سايا �ل�ساعة، �أمن 
�جلو�ر، معربة باملنا�سبة، �أن ��سبانيا تعتزم �إعادة بعث �لعالقات بني 
غونزلي�ش،  �أ�سارت  كما  ممتاز.  م�ستوى  �إىل  بها  و�لرتقاء  �لدولتني، 
�ل�سبانية  �حلكومة  تن�سيب  بعد  �جلز�ئر،  �إىل  لها  زيارة  �أول  �أنها 
�لتي  �لأوىل  �لدول  كانت من  ��سبانيا  �أن  باملقابل  �جلديدة، م�سيفة 
هناأت �لرئي�ش تبون، بفوزه يف �لرئا�سيات، معتربة بذلك �جلز�ئر دولة 

�سديقة و�سقيقة.

حممد بن ترار

لل�سحة  �جلهوي   �ملر�سد  دق  
بفعل  �خلطر  ناقو�ش  بوهر�ن  
بد�ء  �لإ�سابة  ن�سبة  �رتفاع  
�لق�رص  و�سط  و   �ملناعة  فقد�ن 
�لثالث  خالل  �لغربية  بالوليات 
�سنو�ت �ملا�سية و�لتي بلغت 106 
�خلم�ش  دون  حالة   80 منها  حالة 

�رتفاع  بهام�ش  �أي   �سنو�ت 
ما  وهو  �سنة    يقدر ب20  �سنوي 
و�أكدت  هذ�   ، خطري  موؤ�رص  يعد 
�رتفاع   عن  �لعامة  �لإح�سائيات  
فقد�ن  بد�ء  �لإ�سابات   عدد 
بثالث  �لفرتة   نف�ش  �ملناعة  يف 
�جلز�ئري خالل  بالغرب  وليات  
�لأمر  ويتعلق  �ملا�سية   �ل�سنو�ت 
بكل من وليات : وهر�ن ، �سيدي 

بن�سب   وذلك  ومع�سكر   بلعبا�ش 
جتاوزت �ل14 باملائة عك�ش باقي 
تتعدى  مل  �لتي  �لغربية  �لوليات 
فيها ن�سب �لإ�سابة  �ل05 باملائة ، 
هذ� و�أ�سار ذ�ت �ملر�سد �أن ولية 
وهر�ن ترتبع على عدد �لإ�سابات  
جديد  م�ساب   1560 �أ�سل  فمن 
خالل �لثالث �سنو�ت �ملا�سية  مت 
بوهر�ن  منهم  باملائة   39 ت�سجيل 

و31  باملائة ببلعبا�ش و14 باملائة 
ت�سجيل  مت  حني  يف   ، مبع�سكر 
�سعيدة وعني  من  بكل  باملائة   05
�أقل  متو�سنت يف حني مت ت�سجل  
من 05 باملائة بكل غليز�ن وتيارت 
وتلم�سان وم�ستغامن وتي�سم�سيلت، 
، هذ�  �لإح�سائيات  و�أ�سارت  هذ� 
�أن   �ملر�سد  �إح�سائيات  و�أكدت 
�لذكور  و�سط  �لإ�سابات  �رتفاع  

�رتفعت ب52 باملائة �أي بت�سجيل 
�رتفاع   ت�سكل  حني  يف  حالة   818
ب48  �لإناث  و�سط  �لإ�سابات 
باملائة ،�أي 743 حالة ،  ومت توزيع 
�أن  �ل�سن  بح�سب  �لإ�سابات  عدد 
ترت�وح  �سباب  منهم   باملائة   66
بت�سجيل  �سنة  و44   20 مابني 

1035 م�ساب  جديد و21 باملائة 
 45 بني  �أعمارهم  ترت�وح  للذين 
و64 �سنة  �أي ب327 حالة يف حني 
تبلغ �لإ�سابات لأقل من 15 �سنة 
�ل07 باملائة وهو ما يعد موؤ�رص 
�لرقابة  ي�ستوجب  جد�   خطري 

و�ملتابعة .

لإت�سالت  �لعملية  �ملديرية  تو��سل 
م�ساريعها  مبع�سكر  �جلز�ئر 
�لهاتف  خدمات  لتوفري  �لإ�ستثمارية 
وقرى  بلديات  كامل  عرب  و�لإنرتنت 
�لعام  هذ�  بد�ية  �إرتفع  حيث  �لولية، 
خلدمات  �لإر�سال  حمطات  عدد 
تكنولوجيا  عرب  و�لإنرتنت  �لهاتف 
بولية  فعليا  �مل�ستغلة  �لر�بع  �جليل 
وبقدرة  حمطة،   53 �إىل  مع�سكر 
ب42400  تقدر  �إجمالية  �إ�ستعاب 
م�سرتك، وذلك بعد �أن دخلت حمطتني 
و�لإ�ستغالل  �خلدمة  حيز  جديدتني 
�لفعلي خالل �سهر فرب�ير 2020 بكل 

لبلدية  �لتابعة  حممد  �أهل  قرية  من 
�سيدي  وقرية  عمريو�ش،  �لعني  ر�أ�ش 
عبد  �سيدي  لبلدية  �لتابعة  زرقة  بن 

�ملومن.
�لأوىل  �لإر�سال  حمطة  و�ستوفر 
حممد،  �أهل  بقرية  و�ملتو�جدة 
و�لإنرتنت   �لهاتف  خدمات 
»�أهل  قرى  ل�سكان   4G  IDOOM
�سيدي  »دو�ر  و  و«�لكر�نيف«  حممد« 
�أما �ملحطة  بوعجمي«، و«�لقالنزة«، 
بن  �سيدي  بقرية  و�ملتو�جدة  �لثانية 
 IDOOM( خدمات  فت�سمن  زرقة 
»�سيدي  قرى  �سكان  من  لكل   )4G

ومنطقة  بورحلة«  »�أولد  و  زرقة«  بن 
بن  ب�سيدي  �ملتو�جدة  �لن�ساطات 
ما  وهذ�  �ملجاورة،  و�لقرى  زرقة 
هذه  �سكان  عن  �لعزلة  بفك  ي�سمح 

�ملناطق �لنائية و�ملعزولة.
حمطات  �أوىل  �ملحطتني  هذه  وتعد 
و�لإنرتنت  �لهاتف  خلدمات  �لإر�سال 
 4G( �لر�بع  �جليل  تكنولوجيا  عرب 
�خلدمة  حيز  تدخل  �لتي   )LTE
�سنة  خالل  مع�سكر  بولية  �لفعلية 
�إقامة  �لإنتهاء من  �نتظار  2020،، يف 
بعديد  �أخرى  حمطات  وت�سغيل 
�لعناترة  قرية  مثل  بالولية  �ملناطق 

�لتابعة لبلدية �ل�رصفة.
حر�سها  �جلز�ئر  �إت�سالت  توؤكد 
�مل�ستمر على  توفري خدمات �لتدفق 
�لعايل و�جلد عايل لالإنرتنت عن طريق  
�ملالئمة  �لتكنولوجيات  ��ستعمال 
�ل�سعبة  �لت�ساري�ش  مع  تتو�فق  �لتي 
�لعمر�نية ح�سب كل منطقة   و�لكثافة 
بال�ستجابة  �لتز�مها  جمدد�  وتثبت 
�لولية  و�سكان  زبائنها  لتطلعات 
عموما ق�سد �مل�ساهمة يف فك �لعزلة 
�سكانها  ومتكني  �لنائية  �ملناطق  عن 
�لهاتف  خدمات  من  �لإ�ستفادة  من 

و�لإنرتنت بكل ر�حة.

املديرية العملية الت�ساالت اجلزائر مبع�سكر

حمطتان جديدتان لالر�سال  بقرية اأهل حممد وقرية �سيدي بن زرقة 

لتحلية  »�حلامة  �رصكة  برجمت 
��ستغالل  على  �لقائمة  �ملياه« 
»�حلامة«  �لبحر  مياه  حتلية  حمطة 
)�لعا�سمة( �بتد�ء من �لأحد 8 مار�ش 
�إىل  �سباحا  �سا00   00 �ل�ساعة  على 
غاية �خلمي�ش 12 مار�ش« توقفا تاما 
باأ�سغال  �لقيام  �جل  من  للمحطة« 

مما  �ل�سنوية  �لوقائية  �ل�سيانة 
�لتزويد  عملية  يف  تذبذبا  �سي�سبب 
�رصق  م�ستوى  على  �ل�رصوب  باملاء 
و و�سط ولية �جلز�ئر، ح�سبما �أفاد 
عن  �سادر  بيان  �لأربعاء  �أم�ش  به 

�رصكة »�سيال«.
�رصكة  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  �أ�ساف  و 

�لتد�بري  جميع  �ستتخذ  »�سيال« 
و  �لإنتاج  كمية  من  جزء  لتعوي�ش 
�لتوقف  هذ�  تاأثري  من  �لتقليل  كذ� 
�أن و�سعية  �إىل  �ل�سكان م�سرية  على 
ب�سفة  �ستعود  �لعادية  �لتزويد 
تدريجية �خلمي�ش 12 مار�ش و ذلك 

�بتد�ء من �ل�ساعة 9�سا00 �سباحا.

و �ستعمل �رصكة »�سيال« على ت�سخري 
ل�سمان  �سهاريج  ذ�ت  �ساحنات 
�لأولوية  ذوي  �مل�ستخدمني  تزويد 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سات  غر�ر  على 
كذلك  و  باملياه  �مل�ست�سفيات  و 
من  للحد  �لإمكان«  »قدر  �ل�سكان 

�لزعاج �لناجت عن هذه �لأ�سغال.

بلديات �سرق و و�سط العا�سمة 

تذبذب يف التموين باملاء ابتداء من الأحد اإىل اخلمي�س 

خبر في 
صورة

�سولكينغ ي�سوق جمهوره لديو 
مع مامي

برياف يثري الت�ساوؤلت
 

�أثار رئي�ش �للجنة �لأوملبية �جلز�ئرية 
�مل�ستقيل م�سطفى بري�ف �لت�ساوؤلت 
�لر�سمي  �حل�ساب  ن�رص  بعدما 
�لتو��سل  موقع  عرب  �لريا�سية  للهيئة 
�إىل  تعزية  »فاي�سبوك«  �لجتماعي 
لل�سحة  �لأ�سبق  �لوزير  �لفقيد  عائلة 
�لذي  قيدوم  يحي  و�لريا�سة  و�ل�سباب 

�أن  رغم  بري�ف  بتوقيع  �لتعزية  جاءت  �أين  �أم�ش،  �أول  �ملنية  و�فته 
�سفهيا  كانت  و�لتي  من�سبه  من  �ل�ستقالة  �إعالن  على  �أقدم  �لأخري 
وتعيني عبد �لرحمان حماد بالنيابة �إىل غاية �نعقاد �جلمعية �لعامة 
�لعادية �ملقررة يف �لثاين ماي للح�سم يف �ل�ستقالة من طرف �أع�ساء 

�جلمعية.

لي�سرت �سيتي يتذكر حمرز
 

�لإجنليزي  �سيتي  لي�سرت  نادي  تذّكر 
جنمه �جلز�ئري ريا�ش حمرز و�لأيام 
�سفوفه  يف  ق�ساها  �لتي  �لر�ئعة 
خا�سة يف مو�سم 2016/2015 �أين توج 
معه بلقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، 
لنادي  �لر�سمي  �حل�ساب  ن�رص  حيث 
على  ح�سابه  عرب  فيديو  »�لثعالب« 
»تويرت«  �لجتماعي  �لتو��سل  موقع 
و�لذي يظهر �ملخالفة �لعاملية �لتي �سجلها حمرز بقمي�ش لي�سرت يف 

مبار�ة بورمنوث.

اأعلن الفنان اجلزائري عبد الروؤوف دراجي املعروف با�سم 
»�سولكينغ« عن االقرتاب من طرح الديو الغنائي الذي اأداه رفقة 

الفنان ال�ساب مامي، اأين اأعلن اأنه �سوف يقوم بطرح الديو بتاريخ 19 
مار�س ابتداء من ال�ساعة الثامنة م�ساء عرب قناته على »اليوتوب«، 

حيث حتمل االأغنية ا�سم »sa fait des années«، وينتظر جمهور 
�سولكينغ االأغنية بفارغ ال�سرب يف ظل النجاحات التي ت�سهدها 

االأغاين التي يطرحها النجم العاملي.

مرمي خمي�سة 



اليوم الرابع من حماكمة ق�سية تركيب ال�سيارات ومتويل اخلام�سة

بو�سوارب كان غوال يف حكومة �سالل  
.      جممع �سيفيتال يتاأ�س�س طرفا مدنيا �سد وزارة ال�سناعة

.      ممثل وزارة ال�سناعة يطلب تاأييد احلكم ال�سابق مع التعوي�س

ك�سفت اأم�س ت�سريحات ال�سهود من اإطارات وزارة ال�سناعة واملناجم وكذا الأطراف املعنوية 
واملدنية يف اليوم الرابع من اأطوار املحاكمة اخلا�سة مبلف تركيب ال�سيارات والتمويل احلفي 

حلملة الرئي�س املخلوع عبد العزيز بوتفليقة اجلارية بالغرفة اجلزائرية مبجل�س ق�ساء 
اجلزائر عن القوة التي كان يتمتع بها وزير ال�سناعة ال�سابق الفار عبد ال�سالم بو�سوارب بدعم 

من �سقيق الرئي�س ال�سابق �سعيد بوتفليقة حتى اأ�سبح �سوته –كما جاء يف ت�سريحات هوؤلء يعلو 
فوق �سوت الوزير الأول عبد املالك �سالل .

باية عطار 

الأوىل  اجلزائية  الغرفة  وا�صلت  
مبجل�س ق�صاء اجلزائر اأم�س الأربعاء 
حماكمة  من  الرابع  اليوم  اإطار  يف 
والتمويل  ال�صيارات  تركيب  ق�صيتي 
اخلفي للحملة النتخابية لرئا�صيات 
الأ�صخا�س  اأقوال  اإىل   ,2019 اأفريل 
املدنية.  والأطراف  املعنويني 
طرف  من  ا�صتجوابهم  وخالل  
الأطراف  هذه  نفت  املحكمة  هيئة 
النتخابية  باحلملة  عالقاتها 
ك�صف  كما   ,  2019 اأبريل  لرئا�صيات 
املتاأ�ص�صون  الأعمال  رجال  بع�س 
الق�صية  هذه  يف  مدين  كطرف 
تتلقاها  كانت  التي  العراقيل   عن 
موؤ�ص�صاتهم من وزارة ال�صناعة خالل 
ال�صالم  عبد  ال�صابق  الوزير  فرتة 
بو�صوارب وكذا  متاطلها  يف منحهم 
اعتماد مل�صاريعهم ويف هذا ال�صياق 
لعالمة  ال�صابق  املالك  ع�صايبو  قال 
متهم  اإىل  اأن حتول  قبل  مورترز  كيا 
اآخر متابع يف هذه الق�صية اأن الوزير 
�صالل  املالك  عبد  اآنذاك  الأول 
اعرتف له خالل ا�صتف�صاره عن منعه 
من ن�صاط تركيب عالمة كيا الكورية 
بال�صوق  ح�رصيا  معهم  يتعامل  التي 
الزمن  من  عقدين  منذ  اجلزائرية 

اأن  ال�رصوط  لكافة  ا�صتيفائه  رغم 
اأو كلمة وقرار وزير ال�صناعة  �صوت 
املتهم اأي�صا يف هذه الق�صية والفار 
عبد  فرن�صا  اجلزائرية  العدالة  من 
�صوته  عن  يعلو  بو�صوارب  ال�صالم 
من  قربه  نظري  وذلك  نظري  وقراره 
وم�صت�صاره  املخلوع  الرئي�س  �صقيق 
وهو  بوتفليقة  ال�صعيد  اخلا�س 
الوزير  تدعم ت�رصيحات  ت�رصيحات 
املحكمة  لنف�س  ال�صابق  الأول 
فر�س  من  يتمكن  مل  انه  باعرتافه 
ال�صالم  عبد  الوزير  على  �صلطة 

بو�صوارب .
املالك  ربراب  عمر  اأكد  بدوره 
اأن  قبل  هونداي  لعالمة  ال�صابق 
متنح رخ�صة تركيبها لرجل الأعمال 
املتابع هو الآخر يف ق�صايا الف�صاد 
التي  للعراقيل  الدين  طحكوت حمي 
يف  الوزارة  طرف  من  لها  تعر�س 
ملف  دفع  حيث  بو�صوارب  عهدة 
لرتكيب هذه العالمة لكنه حرم حتى 
ملفه  اإيداع  تاريخ  يثبت  و�صل  من 
املحكمة  لهيئة  �رصح  كما  اأنه  رغم 
دفع  الذي  الوحيد  املتعامل  اأنه 
ال�رصائب  مالية مل�صالح  اأكرث ح�صة 

مقارنة بباقي املتعاملني .
ويف نف�س ال�صياق اأفاد بع�س ال�صهود 
عبد  اأن  ال�صناعة  وزارة  عمال  من 

ال�صالم بو�صوارب كان مينح امتيازات 
دون  املتعاملني  لبع�س  مربرة  غري 
املرور عرب اللجنة التقنية املخت�صة 
الرابع  اليوم  بني  كما  ا�صت�صارتها  اأو 
من اأطوار هذه املحكمة اإىل اعتماد 
ملفات لن�صاط تركيب ال�صيارات دون 

ا�صتيفاءها لل�رصوط .
لالإ�صارة فان هذه املحكمة التي من 
بالأحكام  النطق  تعرف  ان  املتوقع 
يوم اخلمي�س القادم  وتاأتي  اإثر رفع 
دفاع  هيئة  وكذا  اجلمهورية  نيابة 
املتهمني ا�صتئنافا يف احلكم ال�صادر 
بتاريخ  اأحممد  �صيدي  حمكمة  عن 
ق�صت  والتي  الفارط,  دي�صمرب   10
ال�صناعة  وزير  من  كل  باإدانة  فيه 
ب  بو�صوارب  ال�صالم  عبد  الأ�صبق 
اإ�صدار  مع  نافذا  حب�صا  �صنة   20
والوزير  الدويل  بالقب�س  اأمرا  �صده 
ب  اأويحيى  اأحمد  الأ�صبق  الأول 
م�صادرة  مع  نافذا  حب�صا  �صنة   15
كعقوبة  املحجوزة  ممتلكاتهما  كل 
الوزير  اإدانة  متت  كما  تكميلية. 
�صالل  املالك  عبد  الأ�صبق  الأول 
من  وكل  نافذا  حب�صا  �صنة   12 ب 
يو�صفي  ال�صابقني  ال�صناعة  وزيري 
يو�صف و بدة حمجوب ب 10 �صنوات 
حب�صا نافذا, ويف ذات الإطار, اأدينت 
الوزيرة ال�صابقة نورية ميينة زرهوين 

ب5 �صنوات حب�صا نافذا فيما �صدر 
يف حق رجال الأعمال اأحمد معزوز 
مع  نافذا  حب�صا  �صنوات  ب7  حكم 
املحجوزة  الأموال  جميع  م�صادرة 
و ح�صان عرباوي ب6 �صنوات حب�صا 
نافذا مع م�صادرة الأموال املحجوزة 
�صنوات  ب3  بايري  حممد  وكذا 
حب�صا نافذا بالإ�صافة اإىل اإدانة جنل 
�صالل  فار�س  الأ�صبق  الأول  الوزير 

ب3 �صنوات حب�صا نافذا.
ممثل وزارة ال�سناعة يطلب 

تاأييد احلكم ال�سابق مع 
التعوي�س

ا�صتمع رئي�س الغرفة اجلزائية الأوىل 
العا�صمة  اجلزائر  ق�صاء  مبجل�س 
الرابع  اليوم  اإطار  الأربعاء, يف  اليوم 

من املحاكمة املتعلقة 
والتمويل  ال�صيارات  تركيب  بق�صيتي 
اخلفي للحملة النتخابية لرئا�صيات 
اأبريل 2019, اإىل ممثل وزارة ال�صناعة 
الذي طلب من املحكمة تاأييد احلكم 

ال�صادر �صابقا مع التعوي�س.
وخالل مرافعته اأمام هيئة املحكمة, 
اأرقام  ال�صناعة  وزارة  ممثل  و�صف 
الأموال املنهوبة من طرف املتهمني 
يف الق�صية ب »اخليالية«, معتربا اأن 
الوزارة هي »�صحية« يف هذه الق�صية 

املرافع  طلب  الأ�صا�س,  هذا  وعلى 
مبدئيا  »امل�صادقة  املحكمة  من 
هذه  يف  اآنفا  ال�صادر  احلكم  على 
الق�صية وعلى تاأ�ص�س الوزارة كطرف 
مدين, بالإ�صافة اإىل التعوي�س باأكرث 

من 10 مليار دينار«.
ممثل  مرافعة  اإىل  ال�صتماع  مت  كما 
اأن  قال  الذي  العمومية,  اخلزينة 
»رجال اأعمال ا�صتفادوا من امتيازات 
م�صبوهة دون وجه حق, بتواطئ من 
اأن  موؤكدا  بالدولة«,  �صامية  اإطارات 
ومعزوز  »عرباوي  الأعمال  رجال 
وبعريي ا�صتفادوا من مبالغ جتاوزت 
دينار  مليار  اآلف   9 التوايل  على 
مليار  واألف  دينار  مليار  اآلف  و8 
دينار«وحتدث عن »جتاوزات خطرية 
مت ت�صجيلها يف طريقة احل�صول على 

العقار وكذا يف معايري الن�صاط«.
»اخلزينة  اأن  املرافع  ذات  واأو�صح 
ال�رصعي  املمثل  هي  العمومية 
الأموال  ل�صرتجاع  للدولة  الوحيد 
لل�صعب  ملك  هي  التي  املنهوبة 
ممثل  اأكد  اجلزائرية«وفيما  وللدولة 
»قرائن  وجود  العمومية  اخلزينة 
رجال  ارتكبها  التي  للجرائم  جلية« 
من  طلب  املتهمون,  الأعمال 
اأمالك  جميع  »م�صادرة  املحكمة 
يف  القا�صي  ا�صتمع  املتهمني«وقد 

جممع  رئي�س  نائب  اإىل  �صابق  وقت 
�صيفيتال ربراب عمر, الذي 

طرفا  تاأ�ص�س  املجمع  اأن  اأكد 
وزارة  يف  ممثلة  الدولة  »�صد  مدنيا 
ال�صناعة«, معتربا اأن ال�رصكة »كانت 
هذه  طرف  من  تهمي�س  �صحية 
الأ�صبق  الوزير  تويل  خالل  الوزارة 
من�صب  بو�صوارب  ال�صالم  عبد 

الوزير«.
واأ�صاف اأن »الوزارة رف�صت ا�صتقبال 
عن  ممثال  كان  الذي  املجمع  ملف 
اأجل  من  باجلزائر  هونداي  �رصكة 

ال�صتثمار يف تركيب ال�صيارات«.
غري  »كان  املجمع  اأن  اإىل  واأ�صار 
مرغوب فيه« واأن اأبعاده من امل�صهد 
كما  عامل«   400 »طرد  اإىل  ا�صطره 
حوايل  يف  الت�رصف  من  »ممنوع  اأنه 
دينار مت جتميدها«, موؤكدا  3 مليار 
اأن الهدف من التاأ�ص�س كطرف مدين 
با�صتئناف  للمجمع  »ال�صماح  هو 
ا�صتكى  ال�صياق,  ن�صاطه«. ويف نف�س 
املتاأ�ص�صون  الأعمال  رجال  بع�س 
على  الق�صية  هذه  يف  مدين  كطرف 
غرار الإخوة ع�صايبو, من »العراقيل« 
من  موؤ�ص�صاتهم  تتلقاها  كانت  التي 
فرتة  خالل  ال�صناعة  وزارة  طرف 
الوزير بو�صوارب وكذا »متاطلها« يف 

منحهم اعتمادات مل�صاريعهم.
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جمل�س ق�ساء املدية

اأ�سحاب اجلبة ال�سوداء يطالبون برحيل نقيبهم
املحامني  ع�رصات  جتمع 
املدخل  اأمام  اأم�س  الأربعاء, 
اخلارجي ملجل�س ق�صاء املدية, يف 
ورافعني  هاتفني  احتجاجية,  وقفة 
وتطالب  التغيري  اإىل  تدعو  لفتات 
مع  الرتباط  وبفك  نقيبهم,  برحيل 
التي ت�صم مهنيي  منظمتهم اجلهوية 

قطاعهم عرب وليات الو�صط.
يف  جاء  ح�صبما  املحتجون  واعترب 
قد  احلالية  تنظيماتهم  اأن  بيانهم 

جتاوزتها الأحداث ومل تعد ت�صتجيب 
مرت  �صنة   20 طوال  لن�صغالتهم 
يف  مطالبهم  حتقق  مل  جتربة  من 
خمتلف  من  والإنعتاق  ال�صتقاللية 
باخلارجة  و�صفوها  التي  التاأثريات 
عن نطاق مهنتهم وطالب املحتجون 
الرتباط  وفك  ال�صتقالل  مقابل 
با�صتحداث  التقليدية,  مبنظمتهم 
ولية  حمامي  ت�صم  م�صتقلة  منظمة 
اأن الطابع  اعتبار  على  املدية, 

لنتمائهم  الوليات  ومتعدد  اجلهوي 
العديد  اأفرز  والنقابي  التنظيمي 
الروؤى  يف  والتباينات  ال�صوائب  من 
املهنة وترقيتها,  حماية  ويف �صبيل 
املحتجني  من  العديد  اأبدى  كما 
بغياب  و�صفوه  مما  ا�صتياءهم 
منظمتهم  ت�صيري  يف  ال�صفافية 
تقريرها  �صاب  الذي  والغمو�س 

املايل والأدبي لل�صنة املنق�صية.
باية ع 

رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بوزيد لزهاري

حماربة الف�ساد تقت�سي حتديد اآليات مكافحته
الوطني  املجل�س  رئي�س  اأكد 
حلقوق الإن�صان, الربوفي�صور بوزيد 
باجلزائر  الأربعاء  اأم�س  لزهاري, 
العا�صمة, اأن حماربة الف�صاد تكون 
التي  الآليات  حتديد  خالل  من 

ت�صاعد يف الق�صاء عليه.
تفاعلية  ور�صة  خالل  له  كلمة  ويف 
التمتع  على  الف�صاد  »اآثار  حول 
من  املنظم  الإن�صان«  بحقوق 
حلقوق  الوطني  املجل�س  طرف 
للوقاية  الوطنية  والهيئة  الإن�صان 
من الف�صاد ومكافحته بالتعاون مع 
الدولية لإ�صالح اجلنائي  املنظمة 
و�صمال  الأو�صط  ال�رصق  -مكتب 
اإفريقيا-, األح لزهاري على �رصورة 
ال�صيا�صي  اخلطاب  من  »النتقال 
حتديد  اإىل  الف�صاد  حماربة  يف 
عليه«,  للق�صاء  والكيفيات  الآليات 
وال�صبطية  الق�صاء  مب�صاهمة 
الق�صائية التابعني لأ�صالك الأمن.

هذه  اأن  امل�صوؤول,  ذات  واأو�صح 
اخلرباء  جلمع  فر�صة  هي  الور�صة 
مت  ما  باآخر  تزويدهم  اأجل  من 
الو�صول اإليه من تقنيات عامليا يف 
حماربة الف�صاد, داعيا اإىل ال�صري يف 
»م�صارات مرتابطة ولي�س متوازية« 
توؤثر  التي  الآفة  على هذه  للق�صاء 

على »التمتع بحقوق الإن�صان«.
�صتلعبه  التي  الدور  لزهاري  واأبرز 
وذلك  املجال  هذا  يف  ال�صحافة 

التعبري  حرية  تقوية  طريق  عن 
اإىل  الو�صول  يف  ال�صحفي  وحقوق 
املعلومة, مذكرا اأن تف�صي الف�صاد 
يف جميع القطاعات اأدى اإىل »قطع 
ال�صلة بني احلاكم واملحكوم« واأنه 
يجب العمل من اأجل »اأخلقة احلياة 

ال�صيا�صية«.
حقوق  اأن  ال�صياق,  هذا  يف  واأكد 
الإن�صان تكون داعما قويا ملحاربة 
اأن  على  النظر  ملفتا  الف�صاد, 
لكن  ب«ال�صهلة  لي�صت  العملية 

متوا�صلة«.
الهيئة  رئي�س  دعا  جهته,  ومن 
الف�صاد  من  للوقاية  الوطنية 
جميع  كور,  طارق  ومكافحته, 
وكذا  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات 
الأفراد اإىل امل�صاهمة »امل�صوؤولة« 
الف�صاد  من  الوقاية  عملية  يف 
احلق  دولة  اإطار  يف  ومكافحته 
ركائز  »جت�صيد  اأجل  من  والقانون 
ن�صبو  التي  اجلديدة  اجلمهورية 

اإليها«.
ويتم ذلك -ي�صيف كور- من خالل 
القانونية  الو�صائل  كل  ا�صتغالل 
اأ�صكال  كل  عن  للتبليغ  املتاحة 
امل�صتويات,  جميع  ويف  الف�صاد 
اللقاءات  م�صار  اأن  اإىل  م�صريا 
الرئي�صية  واملحاور  الت�صاورية 
مراجعة  اإطار  يف  عنها,  املعلن 
تدعم  التي  منها  خا�صة  الد�صتور 

نبذ  اإىل  وتدعو  الإن�صان  حقوق 
دولة  وتقوية  الف�صاد  اأ�صكال  كافة 
املوؤ�ص�صات من �صاأنه اأن ي�صع حجر 

الأ�صا�س لبناء اجلزائر اجلديدة.

املدير العام للديوان املركزي 
لقمع الف�ساد

مل ننجح حلد الآن يف و�سع 
حد له« 

اأكد املدير العام للديوان املركزي 
خل�صاري,  خمتاري  الف�صاد,  لقمع 
العا�صمة,  باجلزائر  الأربعاء  اأم�س 
ومل  »ت�صاعديا  عرف  الف�صاد  اأن 

ننجح حلد الآن يف و�صع حد له«.
خالل  له  كلمة  يف  خل�صاري  وقال 
الف�صاد  »اآثار  حول  تفاعلية  ور�صة 
الإن�صان« نظم  التمتع بحقوق  على 
من طرف املجل�س الوطني حلقوق 
للوقاية  الوطنية  والهيئة  الإن�صان 
من الف�صاد ومكافحته بالتعاون مع 
الدولية لإ�صالح اجلنائي  املنظمة 
و�صمال  الأو�صط  ال�رصق  -مكتب 
الف�صاد  مكافحة  اأن  اإفريقيا-, 
»لي�س جديدا بل كان �صعارا مرافقا 
التي  ال�صيا�صية  التحولت  لكل 
ال�صتقالل«,  عرفتها اجلزائر منذ 
اإل اأن »الواقع يبني اأنه عرف منحى 
يف  الآن  حلد  ننجح  ومل  ت�صاعديا 

و�صع حد له«.

وزير اخلارجية يوؤكد يف ندوة مع نظريته ال�سبانية

اجلزائر لي�س لها م�ساكل حول احلدود البحرية 
اخلارجية,  ال�صوؤون  وزير  كذب  
للجزائر  تكون  اأن  بوقادوم,   �صربي 
من  دولة  اأي  �صد  عدوانية  �صيا�صة 
احلدود  يخ�س  فيما  اجلوار,  دول 
البحرية مبا يف ذلك ا�صبانيا مربزا اأن 
اىل  اجلزائر تخ�صع يف هذا املجال 

قانون البحار لهيئة الأمم املتحدة.
ويف ندوة �صحفية مع نظريته ال�صبانية 
قال الوزير بوقادوم اإن اجلزائر دولة 
عن  ترويجه  مت  ما  كل  واأن  �صلمية, 
واإ�صبانيا  اجلزائر  بني  م�صاكل  وجود 
واأ�صاف  كذب  احلدود,  تر�صيم  حول 
اجلزائر  اتخذته  الذي  القرار  باأن 
قبل �صنتني, ي�صري اإىل اأن احلدود يتم 
ر�صمها بعد مفاو�صات, وما روج من 
هذا  يف  م�صاكل  وجود  حول  اأخبار 

اخل�صو�س, له اأهداف اأخرى واأو�صح 
يف  اجلزائرية  الدبلوما�صية  رئي�س 
البحار  معاهدة  اأن   اخل�صو�س  هذا 
اإىل  بر�صم حدود  للدول  تعطي احلق 
كانت  حال  ويف  بحرية,  عقد   200
تعطي  فاملعاهدة  �صيقة,  امل�صافة 
حق املفاو�صات بني البلدين ويف هذا 
ال�صياق قال الوزير » اأكرر مع فرن�صا 
واإ�صبانيا واإيطاليا بخ�صو�س احلدود 
البحار  لقانون  تخ�صع  البحرية 
ح�صب الأمم املتحدة تن�س على كل 
حدودها   تر�صيم  يف  احلق  لها  دولة 
قد  مناطق  عدة  وجود  اإىل  م�صريا 
ي�صتدعي  هذا  و  عليها  نتفق  ل 
وزير  واأ�صار  املفاو�صات.  اإجبارية 
اأنه  اإىل  بوقدوم,  �صربي  اخلارجية, 

بني  الثنائي  التعاون  على  التفاق  مت 
اجلزائر وا�صبانيا فيما يتعلق بجميع 
القت�صادي  كالتعاون  املجالت 
والنفط والغازي, م�صيفا اأنه �صيبقى 
نظريته  مع  م�صتمر  توا�صل  على 
ليا«,  غونزالي�س  »اران�صا  الإ�صبانية 
امل�صائل  كل  معها  تباحث  حيث 
الدولية املتعلقة بليبيا, دول ال�صاحل 

ومايل والبحر املتو�صط.
ال�صوؤون  وزيرة  اأكدت  جهتها,  من 
اأر�صنا  الإ�صبانية,  اخلارجية 
غونزلي�س ليا, اأن اجلزائر واإ�صبانيا 
يخ�س  فيما  باملائة  مائة  متفقتان 
وجود  حال  ويف  احلدود,  ق�صية 
مفاو�صات  هناك  �صتكون  خالف, 

باية ع  حلله وديا
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التما�س 4 �سنوات �سجنا نافذا 
يف حق كرمي طابو

يف حماكمة عرفت ح�سورا قيا�سيا للمحامني 

باية عطار  

�سيدي  حمكمة  وفتحت 
اأحممد  ملف النا�سط ال�سيا�سي 
ال�سابق  الأول  وال�سكرتري 
كرمي  ال�سرتاكية  القوى  جلبهة 
من  كبري  ح�سور  و�سط  طابو 
عددهم  بلغ  الذي  املحامني 
الإعالم  حمامي  وو�سائل   100
وخارج  داخل  العام  والراأي 
رم�سان  للمرة  عبان  حمكمة 
الثانية على التوايل بتهم اإ�سعاف 
وامل�سا�س  اجلي�س  معنويات 
والتحري�س  الوطنية  بالوحدة 
على العنف وهي التهم التي رد 
�سيا�سي  بخطاب  طابو  عليها 
ما  ال�سيقة  القاعة  انتباه  �سد 
ا�سطرت بهيئة املحكمة بتغيري 
قاعة  اإىل  املحاكمة  جل�سة 
له  ت�ساءل  كيف  حيث   , اأو�سع 
الوطنية  بالوحدة  يهدد  اأي 
اأح�سان  يف  ترعرع  الذي  وهو 

الزعيم الراحل املجاهد ح�سني 
عائالته  اأن  م�سيفا  اأحمد  اأيت 
 13 عن  ممثلني  لوحدها  ت�سم 
اأ�سد  اأنه كان من  ولية واأ�ساف 
الوطنية  الوحدة  املدافعني عن 

النف�سالية  احلركة  دعاة  اأمام 
مبنطقة القبائل خا�سة , ويف رده 
بخ�سو�س  القا�سية  اأ�سئلة  على 
التهم املوجهة اإليه مت�سك طابو 
بحقه يف امل�ساركة يف احلراك 

ال�سعبي يف حال ما اإذا اأفرجت 
عنه العدالة كما رف�س العرتاف 
اإن انتقاداته للموؤ�س�سات الأمنية 
�سياق  يف  تدخل  يحرتمها  التي 

تهم اإ�سعاف املعنويات

التم�س النائب العام لدى حمكمة �سيدي اأحممد الأربعاء عقوبة 4 �سنوات يف حق النا�سط ال�سيا�سي 
وال�سكرتري الأول ال�سابق جلبهة القوى ال�سرتاكية كرمي طابو املتابع بتهم باإ�سعاف معنويات 

اجلي�س وامل�سا�س بالوحدة الوطنية والتحري�س على العنف

جمل�س الأمة

امل�سادقة على م�سروع قانون 
تن�سيب العمال ومراقبة الت�سغيل

�سادق اأع�ساء جمل�س الأمة, اأم�س 
م�رشوع  على  بالأغلبية  الأربعاء, 
العمال  بتن�سيب  املتعلق  القانون 
جل�سة  يف  الت�سغيل,  ومراقبة 
املجل�س  رئي�س  تراأ�سها  علنية  
بح�سور  قوجيل,  �سالح  بالنيابة, 
مع  بالعالقات  املكلفة  الوزيرة 

الربملان, ب�سمة عزوار.
م�رشوع   aعلى امل�سادقة  وعقب 
القانون, اأكدت وزيرة العالقات مع 
الربملان يف كلمة قراأتها نيابة عن 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير 
عا�سق  �سوقي  الجتماعي, 
يو�سف, اأن هذا الن�س الت�رشيعي 
املجهودات  »�سياق  يف  يندرج 
التي تبذلها الدولة لرقمنة الدارة 
واإ�سفاء  الإجراءات  وتب�سيط 
ديناميكية جديدة يف �سوق ال�سغل 
الفعالية  تطبعها  مقاربة  وفق 
مع  الرتباط  وفك  القت�سادية 

التبعية للمحروقات«.
»مواجهة  اأن  الوزيرة  واأ�سافت 
كل  يتقا�سمها  م�سوؤولية  البطالة 
كل  ال�سغل,  عامل  يف  الفاعلني 
ح�سب موقعه وجمال اخت�سا�سه«, 
موؤكدة على »اجلهود الرامية اإىل 
م�ستخدمي  بان�سغالت  التكفل 
العمل  قطاع  يف  العام  املرفق 

وحت�سني نوعية خدماته«.
ال�سحة  جلنة  اأكدت  جهتها,  من 
والعمل  الجتماعية  وال�سوؤون 
مبجل�س  الوطني  والت�سامن 
التكميلي على  الأمة يف تقريرها 
يف  القانون  هذا  م�رشوع  »اأهمية 
و�سوق  الت�سغيل  جمال  تدعيم 
العمل باآليات جديدة �ستعمل على 
حت�سني نوعية و فعالية اخلدمات 
التي تقدمها, وبالأخ�س يف جمال 
عرو�س  معاجلة  اآجال  تقلي�س 
اللجنة  ثمنت  الت�سغيل«كما 
الدولة  تبذلها  التي  »املجهودات 
الإ�سالحية  القطاع  روؤية  لتعزيز 
يوؤكد  ما  ال�سباب,  جتاه  خا�سة 
للتكفل  املتوا�سل  حر�سها 
احل�سول  يف  ال�سباب  مبطالب 

على منا�سب ال�سغل«.
لالإ�سارة, فان التعديل املدرج يف 
»تقلي�س  اإىل  يرمي  القانون  هذا 
اآجال معاجلة عرو�س الت�سغيل من 
21 يوما اىل 5 اأيام كحد اأق�سى«, 
حيث ي�سفي »مزيدا من املرونة 
عرو�س  معاجلة  يف  وال�رشعة 
امل�ستخدمني  وميكن  العمل 
وطالبي العمل من ال�ستفادة من 
خدمة ت�سمح باإعطاء دفع لوترية 

التنمية وخلق الرثوة«.

ارتفاع العدد اإىل 12 حالة موؤكدة باجلزائر 

ت�سجيل 4 حاالت اإ�سابة جديدة بالكورونا
وال�سكان  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
اأم�س  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
اأربع )4( حالت جديدة  الأربعاء 
موؤكدة لفريو�س كورونا )كوفيد-
لريتفع  العائلة  نف�س  من   )19
لالإ�سابة  الإجمايل  العدد  بذلك 
ما  ح�سب  موؤكدة,  حالة   12 اإىل 

اأفاد به بيان للوزارة.
»التحقيق  اأن  الوزارة  واأو�سحت 
م�ستمرا ملعرفة  زال  ما  الوبائي 
الأ�سخا�س  كل  هوية  وحتديد 
الذين كانوا يف ات�سال مع الرعية 
املقيمان  وابنته  اجلزائري 

بفرن�سا«.
قد  الفريو�س  عدوى  اأن  يذكر 
جزائري  رعية  من  انتقلت 
وابنته  �سنة   83 العمر  من  بالغ 

اأقاما  واللذين  بفرن�سا  املقيمان 
يف اجلزائر من 14 اإىل 21 فرباير 
املن�رشم مع اأ�رشتهما يف البليدة, 
والتي تاأكدت اإ�سابتهما بفريو�س 
فرن�سا  اإىل  بعد عودتهما  كورونا 

يف 21 فرباير.
اليقظة  نظام  اأن  الوزارة  وذكرت 
يبقى  اأقرته  الذي  والتاأهب 
تظل  فيما  املفعول«,  »�ساري 
الفرق الطبية »جمندة يف اأق�سى 

م�ستويات التاأهب«.

كورونا يحدث الطوارئ 
مبدينتي الرم�سي وعني 

متو�سنت 

عني  مدينتي  من  كل  عا�ست 
بتلم�سان  والرم�سي  متو�سنت 

تداول  خلفية  على  طوارئ  حالة 
م�سابة  حالتني  بت�سجيل   اأخبار 
بداء كرونا  م�ساء اأم�س ما خلق 
الهلع  يف نفو�س املواطنني الأمر 
الذي  اأدى بالتجار اإىل رفع �سعر 
الواحد  للكلغ  1200دج  اإىل  الثوم 
للكلغ  500دج  اإىل  والليمون 
من  كل  نفت  حني   يف  الواحد  
متو�سنت  وعني  ال�سحة  مديرية 
حالة  اأية  وجود  لها  بيانات   يف 

م�ستبه بها .
هذا واأ�سار نا�سطون على مواقع 
التوا�سل الجتماعي  اإىل ت�سجيل 
كرونا  بداء  م�سابة  حالة  اأول 
القاتل  الأمر الذي خلق طوارئ 
باملدينة  التي اأكرث �سكانها  من 
كم�ساد  والليمون  الثوم  اقتناء 

حيوي  ما ت�سبب يف رفع ثمنه يف 
ال�سوق , ومبدينة الرم�سي 25 كلم 
�سمال تلم�سان اأ�سار فاي�سبوكيون  
اإ�سابة طفلة يف ال�سابعة من  اإىل 
العربي   فاطمي  بقرية  العمر 
ال�سحي  احلجز  وو�سعوها حتت 
مت  الذي  الرم�سي  مب�ست�سفى   ,
للحجز    ولئي  كمركز  حتديده 
املنطقة  �سكان  رف�سه  ما  وهو 
عارمة  باحتجاجات  هدد  الذين 
, من جهتها نفت كل من مديرية 
وعني  تلم�سان  من  بكل  ال�سحة 
متو�سنت ت�سجيل اأي حالة م�ستبه 
فيها معتربة ما مت تداوله من قبل 
رواد التوا�سل الجتماعي  جمرد 

اإ�ساعة فقط .
م.ب

دعا  رئي�س حركة البناء الوطني, 
رئي�س  قرينة,  بن  القادر  عبد 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
و�سع  يف  الإ�رشاع  �رشورة  اىل 
التحول  ي�ستوعب  جديد  د�ستور 
عرفته  الذي  الدميقراطي 
ففري   22 حراك  بعد  اجلزائر 
�رشورة  على  األح  كما   2019
لالقت�ساد  الأولوية  اإعطاء 
يف  البالد.وجاء  م�ستقبل  لتاأمني 
الوطني عقب  البناء  بيان حلركة 
اجلمهورية  رئي�س  ا�ستقبال 
عبد  رئي�سها  تبون  املجيد  عبد 
الأخري  هذا  اأن  قرينة  بن  القادر 
العديد  اجلمهورية  لرئي�س  نقل 
املواطنني  اهتمامات  من 
يف  راأيها  واأكدت  وان�سغالتهم 
والعميق  الوا�سع  احلوار  �رشورة 
اأق�سى  من  ال  اإق�ساء  دون 
املرحلة  هذه  يف  ل�سيما  نف�سه 
احل�سا�سة من اأجل حتقيق جبهة 
التحديات  امام  �سلبة  وطنية 

وحماية  واخلارجية  الداخلية 
وم�ساحلها  للبالد  القومي  الأمن 
الإ�سرتاتيجية كما عربت احلركة 
امل�سدر  ح�سب  اللقاء  هذا  يف 
القت�سادية  الولوية  عن  ذاته  
البالد  م�ستقبل  تاأمني  اأجل  من 
لن اجلزائر ل ميكن اأن تبقى يف 
التقليدية  ال�سيا�سية  التجاذبات 

اأمام احلرج القت�سادي احلاد
اعتربت  بالد�ستور  يتعلق  وفيما 
اجلديدة  اجلزائر  اأن  احلركة 
د�ستوري  تر�سيم  اىل  حتتاج 
التحول  ي�ستوعب  وقانوين 
ال�ستقرار  وي�سمن  الدميقراطي 
قرينة  بن  �سلم  كما  والتنمية 
لأهم  حزبه  روؤية  الرئي�س 
التي  امل�ستقبلية  الإ�سالحات 
يف  ومقارنتها  البالد  حتتاجها 
التعاون والتكامل بنب كل  حتقيق 
تتجاوز  حتى  اجلزائر  مكونات 
احلرجة  املرحلة  هذه  اجلزائر 

جدا

بن قرينة بعد لقائه رئي�س اجلمهورية 

على الد�ستور ا�ستيعاب 
التحوالت التي اأفرزها احلراك 

العزيز  عبد  الأول,  الوزير  قرر 
جراد, تخ�سي�س حافلتني جديدتني 
تالميذ  لفائدة  املدر�سي  للنقل 
ح�سناوة,  ببلدية  الزهاهرة  قرية 
لهم  تعوي�سا  برج بوعريريج,  ولية 
اإثر تعر�س حافلة النقل املدر�سي 
اإىل حادث مرور  التي كانت تقلهم 

ت�سبب 
يف حتطمها يوم 24 فرباير املا�سي, 
الأربعاء  اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�سب 
واجلماعات  الداخلية  لوزارة  بيان 

املحلية والتهيئة العمرانية.
اأنه  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 
قرية  تالميذ  لنداء  »ا�ستجابة 

ولية  ح�سناوة,  بلدية  الزهاهرة, 
كانوا  الذين  بوعريريج,  برج 
�سحية حادث مرور يوم 24 فرباير 
حافلة  بني  ا�سطدام  اإثر   2020
تقلهم  كانت  املدر�سي  للنقل 
عبد  الأول,  الوزير  قرر  و�سيارة, 
حافلتني  تخ�سي�س  جراد,  العزيز 

لفائدة  املدر�سي  للنقل  جديدتني 
بلدية ح�سناوة تعوي�سا عن احلافلة 
اأن حافلة تالميذ  املحطمة«يذكر 
انقلبت  قد  كانت  ح�سناوة  بلدية 
مما  املا�سي,  ال�سهر  من   24 يوم 
ت�سبب يف اإ�سابة 11 تلميذا بجروح 

متفاوتة اخلطورة. 

ا�ستجابة لنداء تالميذ من برج بوعريريج

الوزير االأول يعو�س تالميذ بلدبة ح�سناوة بحافلتني 

باية ع
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 الدواء يخ�سع حاليا للتجريب 
بثالث خمابر دولية 

الدكتور لوط بوناطريو بخ�صو�س دواء الكورونا 

مرمي خمي�صة

يف  بوناطريو،  ك�شف  جهته،  من 
»الو�شط«،  جريدة  به  خ�ص  ت�رصيح 
الطبيعي  العالج  خمرتع  لي�ص  اأنه 
الف�شل  اأن  معتربا  كورونا،  لفريو�ص 
يف ذلك، ال يعود له وحده، بل لفريق 
مكون  جزائري-عراقي،  طبي  بحث 
اأحمد  العراقيني  الدكتورين  من 
والدكتورة  القي�شي،  و�شبار  غازي، 
بالتعاون  اجلزائرية جوهرة �شامعي، 
طبعا مع املنظمة الوطنية للمبدعني 

والباحثني العلميني اجلزائرية.
هذا  اأن  بوناطريو،  اأف�شح  حني  يف 
طبية،  لتحاليل  يخ�شع  حاليا  العالج 
اإىل  باالإ�شافة  عراقيني،  خمربين  يف 
معهد با�شتور باجلزائر ، لتاأكيد على 
�شفاء  يف  للدواء،  العالجية  الفعالية 
خالل  بـ«كورونا  امل�شاب  املري�ص 
اأ�شبوع. واأكد ذات املتحدث،مبنا�شبة 
احرتاما  اأنه  »الو�شط«،  مع  حديثه 
ت�شتلزم  التي  املهنة،  الأخالقيات 
بعد  �شيتم  االأحداث،  ا�شتباق  عدم 
االإعالن الر�شمي عن العالج، مبا�رصة 
تخ�ص  التي  االإدارية،  االإجراءات 

وزارة  من  ترخي�ص  على  احل�شول 
يف  امل�شت�شفيات  واإ�شالح  ال�شحة 
اإنتاج  عملية  يف  لالنطالق  اجلزائر، 
الدواء، م�شريا يف ذات  وت�شنيع هذا 
ال�شياق، اأنه باعتبار اأن فريق البحث 
الطبيعي  فمن  »جزائري-عراقي«، 
اجلزائر  يف  الدواء،  ت�شنيع  يتم  اأن 

والعراق، على حد �شواء.
ت�شجيع  امل�شدر،  نف�ص  ثمن  كما 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص 
خالل  من  والعلماء،  للعلم  تبون، 
بها  حظي  التي  املبا�رصة،  املتابعة 

قبله،  من  امل�شرتك،  البحث  فريق 
اأكيد وفعال  التو�شل لعالج  اأمل  على 

وم�شمون لـ«كورونا«.
بوناطريو  ا�شتغرب  اأخرى،  جهة  من 
لدى  احلا�شل  والتخوف  التهويل 
وجود  تاأكيد  جراء  املواطنني، 
اجلزائر،  يف  بـ«كورونا«،  اإ�شابات 
تقتل  املو�شمية  االأنفلونزا  اأن  رغم 
اأكرث من كورونا، حتى واإن مل نعرتف 
كورونا  فريو�ص  فخطورة  بذلك، 
العدوى  �رصيع  اأنه  يف  تكمن  ح�شبه، 
�شخ�ص  اأي  هذا  مع  لكن  وااللتهاب، 

ميتلك مناعة جيدة، ميكنه ال�شفاء من 
الفريو�ص، دون اأخذ اأي عالج يذكر. 
ويف ذات ال�شياق، ركز الباحث اجليو 
فيزيائي خالل حديثه مع »الو�شط«، 
يف  �شي�شاهم  املبتكر،  العالج  اأن 
على  ويعمل  االإن�شان،  مناعة  تقوية 
ب�شكل  الهوائية  الق�شبات  تو�شيع 
املثول  من  املري�ص  متكن  �رصيع، 

لل�شفاء يف غ�شون اأ�شبوع واحد.
البحث  فريق  اأن  االإ�شارة،  وجتدر 
و�شع  قد  »العراقي-اجلزائري«، 
فريو�ص  ن�شوء  �شبب  حول  فر�شية 
»اأحد  اإن  يلي:  فيما  متثلت  كورونا، 
اإحدى  رمبا  اأو  ال�شينيني،  الع�شابني 
ووهان  مدينة  يف  االأغذية  �رصكات 
نوع  بتجفيف  قاموا  )كوفكو(،  مثال 
التي حتتوي  االأ�شماك امل�شيئة،  من 
وطحنها  كورونا،  فريو�شات  على 
اإىل  واإ�شافتها  بحرية،  اأع�شاب  مع 
بعد  البهارات،  وهذه  البهارات، 
اأ�شخا�ص  قبل  من  ا�شتخدامها 
�شببت  العادية،  باالأنفلونزا  م�شابني 
بالفريو�ص،  وحتور  طفرات  حدوث 
وحتوله اإىل ال�شكل اجلديد املختلف 

.Novel COV19 جينيا

قال رئي�س املنظمة الوطنية للمبدعني والباحثني العلميني اجلزائرية، لوط بوناطريو، اأنه �صيتم يف الأيام 
القليلة املقبلة، الإعالن ر�صميا، عن دواء �صايف، من فريو�س »كورونا، املهدد للب�صرية جمعاء.

ك�شف نائب مدير امل�شارات املهنية 
»�شعد  بجامعة  املقاوالتية  دار  و 
اليا�ص،  �شعودي  بالبليدة،  دحلب« 
اأم�ص االأربعاء عن اأن ال�شوق الوطنية 
موؤ�ش�شة   60.000 من  الأكرث  بحاجة 
دفع  اإعطاء  يف  للم�شاهمة  نا�شئة 
االأ�شتاذ  اأكد  و  الوطني.  لالإقت�شاد 
�شعودي على هام�ص الطبعة الثانية 
اإبتكاري  م�رصوع  اأح�شن  مل�شابقة 
»اأر�شية  اأن   »2020 »ابتكار  مبدع 
تزال  ال  اجلزائر  يف  املقاوالتية 
عذراء وخ�شبة و لهذا يتوجب على 
ا�شتغالل  طلبة وخريجي اجلامعات 
هذه الفر�شة لفتح موؤ�ش�شات نا�شئة« 
 - الوطنية  ال�شوق  اأن  و  خ�شو�شا 
 60.000 لفتح  »بحاجة  قال-  كما 
الفراغ  ل�شد  نا�شئة جديدة  موؤ�ش�شة 

واإعطاء دفع لالقت�شاد الوطني«.
امل�شوؤول  دعا  ال�شدد،  هذا  ويف 
هذه  لـ«ا�شتغالل  ال�شباب  اجلامعي 

لهم  املتاحة  واالإمكانيات  الفر�شة 
جمال  يف  ومرافقة  ت�شهيالت  من 
التكوين والتمويل الإن�شاء موؤ�ش�شاتهم 
يف  بالتايل  وامل�شاهمة  امل�شغرة 

خلق الرثوة«.
الدولة  اأن  �شعودي  االأ�شتاذ  وقال 
مل�شاعدة  جبارة  جمهودات  »تبذل 
من  املجال  هذا  يف  ال�شباب  ودعم 
واملخابر  احلا�شنات  اإن�شاء  بينها 
بهدف  الت�شغيل  اأجهزة  و  العلمية 
ت�شجيع ال�شباب خ�شو�شا اجلامعيني 
وعدم  مقاوالتهم  فتح  على  منهم 
ال  التي  الوظائف  على  االإعتماد 
ع�رصات  ت�شتوعب  اأن  ت�شتطيع 
املتخرجني  اجلامعيني  من  االآالف 

كل �شنة«.
الطبعة  ت�شمل  اأخرى،  جهة  من 
 »2020 »اإبتكار  م�شابقة  من  الثانية 
عر�ص 24 م�رصوعا لطلبة جامعيني 
على  الوطن  جامعات  خمتلف  من 

اإ�رصاف  حتت  خمت�شة  علمية  جلنة 
الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث 
والتطوير التكنولوجي ومن بني هذه 
امل�شاريع تطبيق للدفع عرب االأنرتنت 
و �شل�شلة للتربيد يف القطاع ال�شحي 
االأ�شخا�ص  مل�شاعدة  ذكي  نظام  و 

ذوي االإعاقة الب�رصية.
بني  من  امل�شاريع  هذه  اإختيار  ومت 
اقرتاحها  مت  م�رصوع   100 من  اأكرث 
جرت  حيث  الطلبة،  طرف  من 
اأ�شا�ص عدة  االأولية على  الت�شفيات 
فكرة  تكون  اأن  بينها  من  �رصوط 
حتتوي  مبتكرة  و  جديدة  امل�رصوع 
اأن تكون واقعية قابلة  و  اإبداع  على 
يف  ت�شاهم  و  اجلزائر  يف  للتج�شيد 
حل م�شكل من امل�شاكل االقت�شادية 
مربحة  تكون  اأن  و  االجتماعية  اأو 
املتعاملون  معها  يتفاعل  حتى 
متويلها،  يقبلون  و  االقت�شاديون 

ح�شب االأ�شتاذ �شعودي.

االأخري  و  الثاين  اليوم  خالل  و�شيتم 
اخلمي�ص(  امل�شابقة)غدا  هذه  من 
م�شاريع  اأف�شل  خم�شة  اإختيار 
اإطار  يف  دعمها  و  مرافقتها  ليتم 
بجامعة  اجلهوية  امل�شاريع  حا�شنة 
موؤخرا.  اإن�شاوؤها  مت  التي  البليدة 
امل�شاريع  حلاملي  يكون  اأن  على 
الثالثة االأوائل فر�شة امل�شاركة يف 
امل�شابقة الوطنية حلاملي امل�شاريع 

. 2020
يذكر اأن الطبعة االأوىل لهذه امل�شابقة 
اأ�شفرت عن  اأ�شهر،  التي جرت منذ 
فوز ثالثة حاملي م�شاريع اأحدها يف 
�شاحبه  قام  حيث  الفواكه  جتفيف 
فعليا بفتح موؤ�ش�شة م�شغرة و اأ�شبح 
مازال طالبا  اأنه  رغم  �شاحب عمل 
يف جامعة البليدة وذلك بف�شل دعم 
متويل  على  ح�شوله  و  له  اجلامعة 
االقت�شاديني،  املتعاملني  اأحد  من 

ي�شيف املتحدث.

نائب مدير امل�صارات املهنية و دار املقاولتية بجامعة »�صعد دحلب« 

اجلزائر بحاجة اإىل اأكرث من 60.000 م�ؤ�س�سة نا�سئة 

جلنة املراقبة الوزارية امل�صرتكة تعقد 
اجتماعها ال18 

هاج�س ك�رونا يخيم 
على منظمة اأوبك

االأربعاء  اأم�ص  ظهرية  انطلقت 
بالعا�شمة النم�شاوية فيينا اأ�شغال 
املراقبة  للجنة  ال18  االجتماع 
اأوبك/خارج  امل�شرتكة  الوزارية 

اأوبك، 
ورئي�ص  الطاقة  وزير  بح�شور 
امل�شدرة  الدول  منظمة  موؤمتر 

للنفط »اأوبك«، حممد عرقاب.
افتتاح  خالل  األقاها  كلمة  ويف 
»جناح  اأن  عرقاب  اأكد  االجتماع، 
اأع�شاء  )بني  التعاون  اإعالن 
منظمة اأوبك واملنتجني خارجها( 
لن يكون ممكنا دون  ت�شافر جهود 
جميع الدول امل�شاركة وت�شميمها 

والتزامها«.
باأن  اعترب  ال�شياق،  نف�ص  ويف 
اإطار  يف  امل�شبوق«  »غري  التعاون 
عامه  يدخل  الذي  االتفاق  هذا 
الرابع، قد »حقق جناحا كبريا يف 
ا�شتعادة الثقة وحتقيق اال�شتقرار 
معربا  النفط«  �شوق  يف  امل�شتمر 
عن فخره »باخلطوات االأوىل التي 
توجت  والتي  اجلزائر  اتخذت يف 

بهذا االإعالن«.
املنتجني  »كبار  قائال:  وتابع 
اأوبك  من  املنتجني  و�شغار 

وخارجها، نتقا�شم جميعنا النتائج 
ال�شوق  ثقة  ال�شتعادة  االيجابية 
واحلفاظ على ا�شتقرارها« موؤكدا 
االأوقات  يف  حتى  اأثبتنا  »اأننا 
ال�شعبة اأن احلوار والتعاون  يعدان 

عن�رصين اأ�شا�شيني للنجاح«.
غري اأن الو�شع الناجت عن« اكت�شاح 
موجة من عدم اليقني ب�شاأن كورونا 
وكان  االأمل  بداية  على  ق�شى 
لتف�شيه تاأثريا كبريا على قطاعات 
ي�شيف  واالإنتاج«،  والنقل  ال�شفر 
عرقاب الذي لفت اإىل اأن »الو�شع  
عن  الوزير  ب�رصعة«وعرب  يتطور 
اأمله يف« اأن يوؤدي التجنيد العاجل 
العامل  حول  و  ال�شني  يف  للموارد 
واإمكانية  التاأثري  من  احلد  اإىل 
اأو  للعالج  لقاح  اأو  دواء  اإيجاد 
الوقاية من املزيد من االإ�شابات 
يف  املاأ�شوية  اخل�شائر  ووقف 
وجود  من  حذر  وهنا  االأرواح« 
كورونا  تف�شي فريو�ص  »خطر من 
اإىل  �شيوؤدي  الطويل  املدى  على 
اإ�شعاف النمو االقت�شادي واأ�شواق 
النفط«  موؤكدا اأن »م�شوؤوليتنا هنا 
هي اأن نكون م�شتعدين ملزيد من 

االأحداث املحزنة«.

جنايات ورقلة

10 �سن�ات �سجنا نافذا 
ملدان باملتاجرة بالأ�سلحة

اأدانت حمكمة اجلنايات االبتدائية 
بورقلة يف جل�شتها املنعقدة اأم�ص 
االأربعاء املدعو )ح-ع 27 �شنة( ب 
ملتابعته  نافذة  �شجنا  �شنوات   10
بجناية اال�شترياد و املتاجرة دون 
رخ�شة من ال�شلطة املوؤهلة قانونا 
و  اخلام�ص  ال�شنف  من  باأ�شلحة 
و�شيلة  با�شتعمال  التهريب  جنحة 
لغر�ص  خ�شي�شا  مهياأة  نقل 
املحكمة  نطقت  كما  التهريب 
برباءة املدعو )ع-د 32 �شنة( بعد 
اإعفائه من التهم التي كانت من�شوبة 

اإليه يف اإطار نف�ص الق�شية.
وفقا  الق�شية،  هذه  وقائع  وتعود 
املحاكمة،  جل�شة  ملجريات 
حينما   ،2019 جانفي  اأواخر  اإىل 
الوطني  الدرك  م�شالح  تو�شلت 
وجود  مفادها  موؤكدة  مبعلومات 
�شيارة قادمة من والية تب�شة حتمل 
على متنها كمية من االأ�شلحة ليتم 
مراقبة  نقطة  ن�شب  اإثرها  على 
على م�شتوى بلدية احلجرية )والية 
توقيف  من  مكن  مما  ورقلة(، 
كان  التي  و  بها  امل�شتبه  املركبة 
برفقته  و   ) يقودها املدعو )ح-ع 

امل�شمى )ع- د(.
لل�شيارة  الدقيق  التفتي�ص  و�شمح 

من  بنادق  خم�ص  على  بالعثور 
ملم   12 عيار  اخلام�ص  ال�شنف 
خزان  داخل  باإحكام  خمباأة  كانت 
كما  لذلك  خ�شي�شا  معدا  للوقود 
م�شكن  تفتي�ص  عملية  �شمحت 
امل�شمى )ح-ع( التي قام بها اأعوان 
ال�شبطية الق�شائية بالعثور مبراآب 
للوقود  اآخر  خزان  على  املنزل 
االأول  اخلزان  طريقة  بنف�ص  مهياأ 
املكت�شف بال�شيارة حمل التوقيف 
االأ�شلحة  اأن  التحريات  بينت  وقد 
امل�شبوطة هي من �شنع اأجنبي و 
قد جلبها من  )ح-ع(  املدعو  كان 
تب�شة، حيث  بوالية  العقلة  منطقة 
)ع-د(  امل�شمى  من  يومها  طلب 

مرافقته
اجلنوب  منطقة  اإىل  رحلة  يف 
نيته  يف  و  الوطن  من  ال�رصقي 
يخفيها  كان  التي  االأ�شلحة  بيع 
العام  احلق  ممثل  وكان  مبركبته 
واقعة  اأن  مرافعته  يف  اأكد  قد 
جنحة  و  باالأ�شلحة  املتاجرة 
نقل  و�شيلة  با�شتعمال  التهريب 
مهياأة خ�شي�شا لذلك ثابتة يف حق 
ملتم�شا  )ع-د(  و   ) )ح-ع  من  كل 
من املحكمة اإنزال عقوبة ال�شجن 

املوؤبد يف حق كل واحد منهما.

الرحالت  االأربعاء  اأم�ص  ا�شتاأنفت 
 « بوعمامة  مبطار«ال�شيخ  اجلوية 
ح�شبما  النعامة(،  )والية  مل�رصية 
وقد  املن�شاأة  هذه  مديرية  من  علم 
اجلوية  اخلطوط  �رصكتا  برجمت 
اأربع  للطريان  وطا�شيلي  اجلزائرية 
م�شتوى  على  االأ�شبوع  يف  رحالت 
الن�شاط  توقف  بعد  املطار،  هذا 
به لنحو ت�شع �شنوات، كما اأو�شحت 

ذات املديرية.

بني  جوية  رحالت  ثالث  وبرجمت 
باجلزائر  بومدين  هواري  مطار 
ذهابا  م�رصية  ومطار  العا�شمة 
واإيابا اأيام ال�شبت واالأحد واالأربعاء، 
االأحد  يوم  رابعة  رحلة  اإىل  اإ�شافة 
بن  »اأحمد  ال�شانية  مطار  واإىل  من 
بلة« بوهران مع اإمكانية زيادة عدد 
الرحالت وذلك ح�شب الطلب، وفق 
نف�ص امل�شدر . ومن جهتها، وفرت 
مطارات  م�شالح  ت�شيري  موؤ�ش�شة 

املالئمة  الظروف  كافة  وهران 
مبطار  اجلوية  الرحالت  لتنظيم 
امل�شافرين،  راحة  و�شمان  م�رصية 
م�شافرون  وثمن  اإليه  اأ�شري  كما 
املطار  قاعة  ببهو  لل�شحافة 
على  اجلوية  الرحالت  ا�شتئناف 
مقرتحني  املن�شاأة  هذه  م�شتوى 
اأخرى  رحالت  برجمة  يف  التفكري 
»حممد  مطار  باجتاه  وخ�شو�شا 
بو�شياف« بق�شنطينة وهو ما �شيمكن 

من تفادي عناء التنقل برا مل�شافات 
مناطق  اإىل  ال�شفر  اأجل  من  طويلة 
اأ�شارت  الوطن. ومن جهتها،  �شمال 
بوالية  وال�شكان  ال�شحة  مديرية 
النعامة اإىل تعيني فرقة لليقظة على 
 « بوعمامة  مطار«ال�شيخ  م�شتوى 
االإجراءات  اإطار  يف  وذلك  مب�رصية 
لفريو�ص  للت�شدي  الالزمة  الوقائية 
ال�شحة  وزارة  اتخذتها  التي  كورونا 

وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات.

النعامة

اإ�ستئناف الرحالت اجل�ية مبطار م�سرية
.      برجمة اأربع رحالت اأ�صبوعية
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اح�سن خال�س   

�إليه  �سي�ؤول  ما  �نتظار  يف 
�سنهتم  فاإننا  �ل�زير  ت�رصيح 
بفكرة  �لأوىل  بالدرجة  هنا 
�ل�سيا�سة  عن  �جلامعة  ف�سل 
�جلامعة  عن  �ل�سيا�سة  وف�سل 
يف  �لتك�ين  م�ساألة  وترك 
مقام  يف  لتناولها  �جلامعة 
�إحدى  �سنطرح  وهنا  �آخر. 
و�ملركزية  �جل�هرية  �مل�سائل 
�ل�سيا�سية  �حلياة  طبعت  �لتي 
�لف�ساء  م�ساألة  �جلز�ئر،  يف 
بتعبري  �أو  لل�سيا�سة  �ملنا�سب 
غري  �لف�ساء�ت  هي  ما  �أدق 

�ملنا�سبة ملمار�سة �ل�سيا�سة؟ 
يقع �لإجماع، �أو يكاد، على �أن 
�مل�ساجد و�ملقر�ت �لع�سكرية 
�لرتب�ية   و�مل�ؤ�س�سات  و�لأمنية 
�إقحامها  ينبغي  ل  و�لق�سائية 
ويجب  �ل�سيا�سية  �ملناف�سة  يف 
�ل�سيا�سة  يف  �خل��ض  جتنيبها 
لالختالف  ف�ساء  باعتبارها 
لهذه  ينبغي  كان  بينما 
ف�ساء�ت  تك�ن  �أن  �مل�ؤ�س�سات 
فكري  وت�حيد  �ن�سباط 
بها  ت�ستفرد  و�أجهزة  ومنهجي 
كاأدو�ت �سبط وتنظيم  �لدولة 
لالأهد�ف  وت�حيد  للمجتمع 

�لكربى. 
�سمدت  �جلامعة  �أن  غري 
ط�يال �أمام حماولت �سمها 
�مل�ؤ�س�سات  جمم�ع  �إىل 
ح�ل  �ل�فاق  ي�سملها  �لتي 
�ل�سيا�سة  عن  �إبعادها 
لت���سل  �لي�م  وهي مدع�ة 

منذ  �نطلق  �لذي  �سم�دها 
�ل�سن��ت �لأوىل لال�ستقالل.

بني  لل�سلة  ميكن  كيف  لكن، 
تق�م  �أن  و�ل�سيا�سة  �جلامعة 
�ل�سيا�سة  هي  ما  وبالأحرى 
�لتي تتنا�سب مع �جلامعة و�لتي 
ل تتنا�سب معها؟  مل يفتح ي�ما 

نقا�ض جاد ح�ل هذه �مل�سائل 
ومل حتدد �ل�سلطة ول �ملجتمع 
مكانة  �إىل  نظرتهما  بدقة 
حميطها  يف  �جلامعة  ودور 
و�ل�سيا�سي  �لجتماعي 
يجب  وهل  و�لقت�سادي 
�لق�سايا  عن  �جلامعة  ف�سل 
ج�هرها  يف  وهي  �ملطروحة 
�أن  �سيا�سية من منطلق  ق�سايا 
منها  هام  جانب  يف  �ل�سيا�سة 

تعنى بفن �إد�رة �لتغيري؟ 
�إىل  ينظر  كان  �ل�ستقالل  منذ 
ك�نها  �إىل  �إ�سافة  �جلامعة، 
ف�ساًء للدر��سات �لعليا و�لبحث 
للتن�سئة  كجهاز  �لعلمي، 
�ل�سم�يل  �لنهج  على  �ل�سيا�سية 
وم�ساحة  للدولة  »�ل�سرت�كي« 
للتنظيمات  متاحة  رحبة 
�جلماهريية �ملحيطة باحلزب 
�ل��حد �أبرزها �لحتاد �ل�طني 
وفرعه  �جلز�ئرية  لل�سبيبة 
�لطالبي �لحتاد �ل�طني للطلبة 
�جلز�ئريني يف �ل�قت �لذي مل 
�لت��جد  �آخر  تيار  لأي  يتح 
�سيقة  حدود  يف  �إل  و�لن�ساط 
جد� وحتت رقابة �أمنية �سديدة 
�لتي  �ملجم�عات  ل�سيما 

تنتظم ح�ل �لتيار�ت �ل�سي�عية 
و�لتي  و�لإ�سالمية  و�لرببرية 
�لقليلة  �جلامعات  تغزو  بد�أت 
م��قع  حرب  فيها  وتعلن  بق�ة 
ل�ستقطاب طلبة جاءو� من كل 

وليات �ل�طن. 
ق�سنطينة  جامعات  كانت  لقد 

ووهر�ن و�جلز�ئر مثال �أقطابا 
وفتح  للتجمع  وم�ساحات 
جبهات �رص�ع منق�ل من د�خل 
و�لدين  �للغة  ح�ل  �ملجتمع 
�ل�سرت�كي  و�لنهج  و�له�ية 
و�لغزو �لثقايف �لغربي وغريها. 
تيزي  جامعة  �إليها  �ن�سمت  ثم 
لت�سكل  بجاية  وجامعة  وزو 
ملعارك  �ساحة  �لأخرى  هي 
درجة  �إىل  ترق  مل  �إيدي�ل�جية 
لتكتالت  بر�مج  ح�ل  �للتئام 
وقت  يف  �سيا�سية  تنظيمات  �أو 
�ل��حد  �حلزب  فيه  �أحكم 
�أمام  �لأب��ب  و�أغلق  قب�سته 

�لرهانات �ل�سيا�سية �لأخرى. 
وجد �لنفتاح �لذي حدث بعد 
جاهزة  �جلامعة   1988 �أكت�بر 
�أكرث  جديدة  معارك  خل��ض 
خرجت  و�أنها  ل�سيما  �رص�وة 
منها  لتتخذ  جهار�  لل�سطح 
ل�سيما  �ل�سيا�سية  �لتيار�ت 
لها �خلروج من  �أتيح  �لتي  تلك 
�ل�رصية منابر منا�سبة للتناف�ض 

�ل�سيا�سي. 
�لف�ساء  �جلامعة  تكن  ومل 
�ل�سيا�سة  ملمار�سة  �ملنا�سب 
فح�سب بل كادت تك�ن �لف�ساء 

�نخرط  فقد  لها  �ل�حيد 
�لآلف من �لطلبة يف �لأحز�ب 
و��ستقطبت  �لنا�سئة  �ل�سيا�سية 
�لأحز�ب �لإ�سالمية و�لعلمانية 
بكثري  يتجاوز  منهم  عدد  �أكرب 
جبهة  حزب  ��ستقطبه  ما 
�لتحرير �ل�طني خالل عقدين 

يف  �نتظم��  حيث  �لزمن  من 
جديدة  طالبية  منظمات 
حق�ق  عن  �لدفاع  ظاهرها 
و�سعيتهم  وحت�سني  �لطلبة 
و�لبيد�غ�جية  �لجتماعية 
فروع  ت�سكيل  وباطنها 
و�متد�د�ت لالأحز�ب �ل�سيا�سية 

د�خل �جلامعة. 
�ل�ساأن  كان 
�سي  ل�سيا �
�لطالب  ير�فق 
مدرجات  من 
�إىل  �جلامعة 
باحلي  ن�مه  غرفة 
وهي  �جلامعي 
�لتي  �لف�ساء�ت 
�ل�سيا�سي  �لعمل  �حتلها 
�لتي  �لأحز�ب  و��ستباحتها 
م�س�ؤوليها  ت�ست�سيف  �سارت 
�حلرم  د�خل  ندو�ت  لتن�سيط 
�جلامعي فقد نزلت مبدرجات 
�سخ�سيات  �جلز�ئر  جامعة 

عبا�سي  �أمثال  من  �سيا�سية 
�حمد  �يت  وح�سني  مدين 
وحمف�ظ  بله  بن  و�حمد 
كما  �سعدي  و�سعيد  نحناح 
�ل�سيا�سي  �لإ�رص�ب  �متد 
�لعام �لذي �أعلنته �جلبهة 
يف  لالإنقاذ  �لإ�سالمية 
وكاد  �جلامعة  �إىل   1991
در��سة  »ل  ب�سعار  ي�سلها 
ي�سقط  حتى  تدري�ض  ل 

�لرئي�ض«.
�لرئي�ض  �سقط  �أن  وبعد 
دو�مة  يف  �جلز�ئر  ودخلت 
تر�جع  دم�ية  و�أمنية  �سيا�سية 
�ل�سيا�سية  �حلياة  عنف��ن 
�لن�سالت  وحت�لت  باجلامعة 
و�لأ�ساتذة  للطلبة  �ل�سيا�سية 
جت�سدت  نقابية  ن�سالت  �إىل 

�جلز�ئرية  �جلامعة  �سل  يف 
�إ�رص�ب  مبنا�سبة  عدة  لأ�سهر 
لأ�ساتذة  �ل�طنية  �لنقابة 
 1996 عام  �لعايل  �لتعليم 
ي�سنها  كان  �أخرى  و�إ�رص�بات 
بتح�سني  للمطالبة  �لطلبة 
�لظروف �لجتماعية و�ملادية 

�لدولة  فيه  دخلت  وقت  يف 
مل  و�قت�سادية  �أمنية  �أزمة  يف 

ي�سبق لها مثيل.
ت�سهد  مل  �جلامعة  �أن  غري 
�سهدته  كما  وتدجينا  ح�سار� 
كانت  فقد  ب�تفليقة  عهد  يف 
و�سقيقه  م�ست�ساره  عني 

ل  �أن  على  حري�سة  �ل�سعيد 
لأي  مهد�  �جلامعة  تك�ن 
وه�  لل�سلطة  مناوئة  حركات 
حيث  �جلامعة  خرب  �لذي 
نقابة  يف  وع�س��  �أ�ستاذ�  كان 
بق�ة  ن�سطت  �لتي  �لأ�ساتذة 
و�سط �لت�سعينيات. فقد �أدخل 

مل  عميق  �سبات  يف  �جلامعة 
�ندلع  عند  حتى  منه  تفق 

�لث�ر�ت �لعربية. 
غري �أن تنامي و�سائط �لت���سل 
�جلامعة  جعل  �لجتماعي 
من  جديد�  عهد�  تعرف 
�مل�رصوب  �حل�سار  مقاومة 

عليها �إىل �حلد �لذي جعل وزير 
حجار  �لطاهر  �لعايل  �لتعليم 
وي�سدر  �خلطر  ناق��ض  يدق 
�لن�ساط  ملنع  �سارمة  تعليمة 
�جلامعة  د�خل  �ل�سيا�سي 
�لتنظيمات  جمع  �لذي  وه� 
جبهة  حزب  مبقر  �لطالبية 
�ل�طني  �لتحرير 
تر�سح  مل�ساندة 
�لرئي�ض فيما �أ�سماه 
عبا�ض  ولد  جمال 

»جيل ب�تفليقة«
»جيل  �لي�م  ه�  ها 
ينقلب  ب�تفليقة« 
عليه وعلى نظامه كل 
و�سارت  ثالثاء  ي�م 
لقيادة  مقر�  �جلامعة 
�ل�سعبي  �حلر�ك  �أركان 
�جلديد  �ل�زير  ياأتي  �أن  قبل 
�إىل  �لعد�د  �إعادة  ويحاول 
�ل�سفر مبنع ممار�سة �ل�سيا�سة 
هي  �لتي  �جلامعة  د�خل 
دون  من  �حلر  للنقا�ض  ف�ساء 
للخطاب  منرب  �إىل  يتح�ل  �أن 

�حلزبي. 

�أي جامعة نريد؟
مل يتبني بعد ما اإذا كانت ت�سريحات وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

الربوفي�سور �سم�س الدين �سيتور ب�ساأن منع الطلبة من ممار�سة ال�سيا�سة داخل 
اجلامعة وو�سفه لأ�ساتذة التعليم العايل باأنهم جمرد اأ�سفار  جمرد ا�ستفزازات على 
الهام�س اأم اأن وزارته تعد العدة لو�سع خطة لتنفيذ �سيا�سة جديدة جتاه اجلامعة. 

ومل تكن اجلامعة الف�ساء املنا�سب ملمار�سة 
ال�سيا�سة فح�سب بل كادت تكون الف�ساء 

الوحيد لها فقد انخرط الآلف من الطلبة يف 
الأحزاب ال�سيا�سية النا�سئة

غري اأن اجلامعة �سمدت طويال اأمام 
حماولت �سمها اإىل جمموع املوؤ�س�سات التي 

ي�سملها الوفاق حول اإبعادها عن ال�سيا�سة 
وهي مدعوة اليوم لتوا�سل �سمودها الذي 

انطلق منذ ال�سنوات الأوىل لال�ستقالل

يف ظل الدعوة اإىل ف�سلها عن ال�سيا�سة

24 �ساعة



الوليد فرج

�أول   مل  زمن  فمنذ 
لأي   ، جديا  �هتماما 
خطاب �أو حديث �سيا�سي 
، بعد �أن �قتنعت مبقولة 
�أظنها يف   ، �أمني  لأحمد 
 ، �لإ�سالم  �سحى  كتابه 
يف  �مل�سهد  فيها  خّل�ص 
ت�ساقطت  )�إذ�   : عبارة 
�ل�سيا�سة  �سجرة  �أور�ق 

فما على باقي �أور�ق 
�لخرى  �لأ�سجار 
�إل �لت�ساقط( ، فال 
نفع من �أور�ق نرثها 
 ، �ل�سيا�سة  خريف 
يد  بها  تالعبت  و 
�ل�سيا�سي  �لرهق 

..
�سو�ء برُت ت�رصيح 
ر  ُزِوّ �أو  �لوزير 
طويلو  تاأّوله  �أو 
هو  �أو   ، �لل�سان 
�أرى   ، قاله  كما 
�سيان  �لأمر  �أن 
 ، و�قعنا  يف   ،
)فالزيرو�ت(  
��ستاأ�سدت   ،
�سيدة  وهي 

�لو�قع  يف  �ملوقف 
عمليات  و   ، �ملعي�ص 
و�جلمعي  �لفردي  عقلنا 

�لزيرو�ت  من  تنطلق 
لت�سل لالأ�سفار ، فهاهو 
عتاب  �أروع  �أمامكم 
�سيا�سي �سعبي ، وغ�سب 
�جتماعي �سلمي  �سهدته 
لفيف  �دخله   ، �لإن�سانية 
فكريا  م�ستلب  موتور 
)زيرو(،  �لعدمية  يف 
حكومي  طاقم  و�أمامكم 
يحرك  مل  )مدهو�ص( 
بعد  ولد  �نه  رغم  �ساكنا 

خلخلت  بي�ساء  ثورة 
و�لفاعل  �لفعل  �أركان 

�ل�سيا�سي �لكال�سيكي . 

�سيخ  �أمامكم  هو  وها 
 ، ورع   ، �لأخالق  َدِمث 
 ، مفتي    ، عنّي   ، فقيه 
م�سلح ، و�عظ ، �ساحب 
كلمة، و �سابقة �سيا�سية ، 
#يُ�رصح_بالعورة )بلهجة 
على  رّده  يف  عا�سمية( 
�لكل  على  تطاول  �ساب 
ليرت�جع   ، �لكل  ونفى 
و  ت�رصيحه  عن  ف�سيلته 
�لعامل  �أن  ، مغفال  ينفيه 
ي  �سفري ل �
حمة  لر �
ت�ساوي  فيه 
فيا  )�لزيرو( 
�ل�سيخ  ليت 
على  ثبت 
�أكده  و   ، قوله 
فمنهجه   ،
منظومته  و 
تعطيه  �لفكرية 
و متنحه م�سوغا 
للت�رصيح بالعورة 
يف وجه �ملتنطع 
 ، �ملتجا�رص   ،
كي   ، �ملتهافت 
و   ، يعرف حدوده 
 ، طوره  يتعدى  ل 
يف  و��سح  و�ل�رصع 
وف�سيلة   ، �مل�ساألة  هذه 
حياًء  �كرث  لي�ص  �سيخنا 
من  ل  و  بكر  �بي  من 

عنهما  �هلل  ر�سي  حمزة 
�سيخه  من  �أعلم  ول 
يف  قال  حيث  تيمة  �بن 
�أهل  قال  �ل�سنة:  منهاج 
�لت�رصيح  يجوز  �لعلم: 
للحاجة  �لعورة  با�سم 
يف  كما  و�مل�سلحة... 
�أبي بن كعب عن  حديث 
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 
تعزى  من  قال:  و�سلم 
بعز�ء �جلاهلية فاأع�سوه 
تكنو�..  ول  �أبيه  بهن 
و�سححه  �أحمد  رو�ه 
و�لألباين. �لأرناوؤوط 
�أبي بكر  ومثل ذلك قول 
بن  لعروة  عنه  �هلل  ر�سي 
�حلديبية:  يوم  م�سعود 

بظر  �م�س�ص 
وكذلك  �لالت. 
�هلل  �سلى  قوله 
و�سلم  عليه 
مالك،  بن  ملاعز 
حمزة  وقول 
عنه  �هلل  ر�سي 
�بن  يا  ل�سباع: 

فكان  �لبظور،  مقطعة 
�ملقام  يقت�سيه  ذلك 

وت�ستدعيه �مل�سلحة.
�لوزير  تر�جع  ومهما 
قولهما  عن  و�ل�سيخ 
ت�رصيحيهما  فند�  �أو 

يف  ي�سعا  �أن  عليهما   ،
�أمام  �إنهما  ح�سبانهما 

�لع�رص  �بنة  هي  ثورة 
و  بتقنياته  �لرقمي 
معلوماته ، بفاعلني جدد 
�ملدّونون  و  �ل�سباب  هم 

 ، �ملعرفة  عمال  من 
وبث  بثها  على  ي�ستغلون 

�لفيديو  على  و  �ل�سورة 
ثور�ت  يف   ، �ل�سبكة 
عابرة  نعومتها  رقمية 
ك�رصت  �سيالة  فائقة 
ة  ر ل�سو �
لنمطية  �
ية  لتقليد �
حطمت  و   ،
ل   ، �ملنظومة 
معها  يجدي 
و  �لرت�جع 
�لتفنيد . بل �أما 
تتجدد �أو تتبدد ، كزيرو 

على �سمال ...
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بعد اإذاعة ، ت�سريح وزير التعليم العايل ، يف هذا العامل الُنّقطي الرقمي، االفرتا�سي، اال�سفريي، املُّنعدم املعامل و املالمح ، ب�سرعته 
ال�سبحية اخلارجة عن القيا�س ، وب�سيولته الدّفاقة املتطاولة عن الو�سف، بتداول رقمي اأفقي ، تتجدد فيه املعلومة بطريقة رهيبة و 
تتخالق فيه االإ�ساعة كدود يف جثة ، بلغة و م�سطلحات جديدة خا�سة و طرائق حديثة ، جنحت يف طي حقبة بو�سائلها وانت�سرت على  

مناذج التقليدية االأربعة واأدواتها )االإيديولوجي . النخبوي . البريوقراطي . اجلهادي( التي فقدت م�سداقيتها و م�سروعيتها اأمامه ، 
لي�سع ال�سا�سة و ال�سخ�سيات العامة بني مطرقة حتيني اأدواتهم و خطابهم اأو �سندان ال�سمت الذي يجرهم اإىل االأفول .

التفنيد و الرتاجع يف مواجهة اأدوات 
الثورة الإ�سفريية 

بعد اإذاعة ، ت�سريح وزير 
التعليم العايل ، يف هذا 
العامل الُنّقطي الرقمي، 
االفرتا�سي، اال�سفريي، 
املُّنعدم املعامل و املالمح ، 

ب�سرعته ال�سبحية اخلارجة 
عن القيا�س ، وب�سيولته 

الدّفاقة املتطاولة عن 
الو�سف، بتداول رقمي 

اأفقي ، تتجدد فيه املعلومة 
بطريقة رهيبة و تتخالق 
فيه االإ�ساعة كدود يف جثة

ر اأو تاأّوله طويلي  �سواء ُبرت ت�سريح الوزير اأو ُزِوّ
الل�سان ، اأو هو كما قاله ، اأرى اأن االأمر �سيان ، 

يف واقعنا ، )فالزيروات(  ، ا�ستاأ�سدت وهي �سيدة 
املوقف يف الواقع املعي�س

يُرو.." " ِزّ
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�صالح عو�س

الأهمية الإ�صرتاتيجية:
 

الإفريقي  القرن  منطقة  متتع 
القوى  باهتمام  تاريخيا 
يف  املهيمنة  والإمرباطوريات 

العامل، لل�سيطرة على ثرواتها 
والغاز  النفط  من  الهائلة 
والذهب والف�سة واليورانيوم 
اأهميتها  ازدادت  ولقد 
يف  النفط  اكت�ساف  بعد 
فاأ�سبحت  العرب  جزيرة 
حامالت  لدرب  جماورة 
والجتار  والغاز  النفط 
بالب�سائع والأ�سلحة وعبور 
يقدر  حيث  الأ�سخا�ص 
وناقالت  ال�سفن  عدد 
النفط العمالقة التي متر 

بجوارها  عرب م�سيق باب املندب 
 21000 من  باأكرث  الجتاهني،  يف 
قطعة   57( �سنوياً  بحرية  قطعة 
حميطة  منطقة  فهي   .. يومياً(. 
النقل  ممرات  اأهم  من  بواحد 
واملعابر على الطريق البحرية بني 
املتو�سط،  والبحر  اأوربية  بلدان 
و�رشقي  الهندي  املحيط  وعامل 
الكيان  قيام  اأن  كما   ، اأفريقيا 
البحر  اإطراف  على  ال�سهيوين 
ح�سا�سية  اإ�سافة  يعني  الأحمر 
اأكرث  اإ�سرتاتيجية  واأهمية  جديدة 
املنطقة  اكت�سبت  فقد  خطورة.. 
اأهمية اإ�سرتاتيجية من خالل موانئ 
حيث  الإفريقي  القرن  دول  وجزر 
اعتربها الكيان ال�سهيوين جزءاً من 
نطاق اأمنه احليوي اجلنوبي. القرن 
الإفريقي �سواء بحدوده ال�سيقة اأو 
يعترب  الإفريقي  والقرن  الوا�سعة، 
حت�سل  حيث  النيل؛  لنهر  منبعاً 
ح�ستها  من   %85 على  م�رش 
احلب�سة،  ه�سبة  من  ال�سنوية 
العظمى،  البحريات  من  و%15 

وهنا تتجلى خطورة تداعيات �سد 
اأمريكيا  املمول  الإثيوبي  النه�سة 
اإثيوبيا  تتحكم  حيث  و�سهيونيا 
التي  الأزرق  النيل  مياه  كمية  يف 
وال�سودان،  م�رش  من  لكل  تن�ساب 
مائي  ملمر  املنطقة  واإحاطة 
خا�سة  ح�سا�سية  اأهميتها  اأك�سبت 

قناة  افتتاح  بعد  جتارية وع�سكرية 
املنطقة  ارتباط  فاأ�سبح  ال�سوي�ص 
ال�سوي�ص  قناة  ببقاء  ا�سرتاتيجيا 
للمالحة،  مفتوحني  هرمز  وممر 
بحيث  النفط خا�سة  ناقالت  اأمام 
من  كثريا  اأحدهما  اإغالق  يدفع 
الرجاء  راأ�ص  طريق  اإىل  ال�سفن 
التالزم  جاء  هنا  ومن  ال�سالح 
الأمني ال�سرتاتيجي بني املمرات 
اأهمية  تربز  هنا  ومن  الثالث 
كحلقة  الإفريقي  القرن  منطقة 
املمرين  بني  احلركة  يف  و�سيطة 
اإىل  حولها  الذي  الأمر  الآخرين.. 
دولية  وجذب  ا�ستقطاب  نقطة 
لالقت�ساد  احل�سا�سية  يف   غاية 

العاملي والأمن العاملي.  

التناف�س الإقليمي والدويل:

كل  املنطقة  بخطورة  اهتمت    
راأ�سها  وعلى  الغربية  الدول  من 
ال�سني  و  املتحدة  الوليات 
واإيران  وتركيا  واليابان  والهند 
والكيان ال�سهيوين والدول العربية: 

كل  و�سعى  والإمارات  ال�سعودية 
و  بها.  نفوذه  تقوية  اإىل  منها 
خلطورة املنطقة واأهميتها اجتهت 
المريكية   ال�ستعمارية  اخلطوات 
وزرع  املنطقة  تفتيت  اإىل  الأوىل 
اأجزاء  اإىل  وحتويلها  داخلها  الفنت 
والأمرا�ص  باحلروب  منهكة 

مركزي  فعل  اأي  من  لتفريغها 
القرن  اأ�سبح  وبذلك  منظم، 
الأفريقية  املناطق  اأكرث  الأفريقي 
احتمال للتفجر.  وبعد اأن عانى من 
مرارة  واأكرثها  ال�رشاعات  اأطول 
�سهدت  الع�رشين،  القرن  خالل 
املنطقة خالل العقدين املا�سيني 
�سيا�سات  ب�سبب  وحروبا  جماعات 
منظمة من قبل القوي املت�سارعة 
وجتويعهم  النا�ص  لتفقري  اجتهت 
الوطني  اقت�سادهم  اأعمدة  ب�رشب 
اأن�ساأ اجلفاف وانعدام  الأمر الذي 
الأمن الغذائي فتولدت ال�رشاعات 
البالد  مزقت  التي  ال�سيا�سية 
واأنهكتها، وهو ما دفع ال�سكان ثمنه 
الأوطان  فتمزقت  وت�رشيدا  قتال 
البحرية  القرا�سنة  قوى  وبرزت 
تهديد  و  امل�سلحة  امللي�سيات  و 
هو  هذا  وكان  البحرية..  املالحة 
للتدخل  الداعي  النموذجي  الو�سع 
عديدة  حجج  حتت  الأجنبي 
ومكافحة  الإرهاب  على  )احلرب 

القر�سنة(.

منذ  املتحدة  الوليات  اأولت  لقد 
منطقة  املا�سي  القرن  اأواخر 
القرن الأفريقي اأهمية جيو�سيا�سية 
ترجمة  وذلك  كربى  اإ�سرتاتيجية 
»الربط  الأمريكية  الأمنية  للعقيدة 
واأمن  الأمريكي  القومي  الأمن  بني 
�ساهمت  وقد  النفطية«..  الطاقة 
الع�سكري  الفراغ  حالة 
دفع  يف  الإقليمي  والأمني 
اأكرث  وا�سنطن لالهتمام به 
اأن  بعد  �رشيعا،  والتحرك 
باأفريقيا  ال�سني  تغلغل  بداأ 
الأفريقي  والقرن  عامة 
وا�سنطن  فاأقامت  خا�سة، 
قاعدة ع�سكرية يف جيبوتي، 
�رشية  ع�سكرية  قواعد  و 
يف  الأفريقي  بالقرن  لها 
ونابلوك«،  »مومبا�سا  كينيا 
مين�ص«  »اأربا  اإثيوبيا  ويف 
طيار  بدون  الطائرات  لـ  اجلوية 
منذ عام 2011، وذلك لال�ستطالع 
والتج�ّس�ص يف �رشق اأفريقيا.. وقد 
على  الأمريكية  الإدارة  اأطلقت 
الإفريقي  القرن  ا�سم  املنطقة 
الكبري م�سيفة للدول �سابقة الذكر 

بع�ص الدول الإفريقية.
وقد وجد الكيان ال�سهيوين  جمال 
حيويا يف املنطقة، فاأ�س�ص وجودا 
املنطقة  يف  واأمنيا  ع�سكريا 
الأمنية  الأجهزة  وا�ستطاعت 
على  ال�ستيالء  من  ال�سهيونية 
باب  من  بالقرب  اجلزر  بع�ص 
جزيرتي  يف  ب�رشائها  اما  املندب 
اأو  الإرتريتني،  و»فاطمة«  »دهلك« 
مبا�رشة  والغت�ساب  بال�سيطرة 
عليها  ال�سهيونية  الأجهزة  وتقيم 
ودوله  الأحمر  للبحر  ر�سد  مراكز 
وال�سودان  ال�سعودية  ت�ستهدف 
اأكرب  »دهلك«  يف  وتقيم  واليمن، 
لها خارج حدودها،  بحرية  قاعدة 
وقد وقعت اإرتريا اتفاقية اأمنية مع 
الكيان يف 1996 ت�سمح لـ»املو�ساد« 
بحرية احلركة داخل اإريرتيا مقابل 
بتوفري احتياجات  التزام الحتالل 
الدفاعي  املجال  يف  اأ�سمرا 
عالقاته  الكيان  وو�سع  والأمني. 
بع�ص  مع  وطورها  ال�سيا�سية 
الإريرتي  وخا�سة  املنطقة  اأنظمة 
�سوداين  واجلنوب  والأوغندي 

والإثيوبي.
و حاولت ال�سني منذ فرتة التواجد 
يف منطقة القرن الأفريقي، بحجة 
اأمن  و�سمان  القر�سنة  مكافحة 
جتارتها،  لتاأمني  املندب  باب 
واعتبار املنطقة اأحد اأهم اأ�سالع 
اجلديد  احلرير  طريق  تقوية 
املبا�رش  والتوا�سل  �سفنها  حلماية 
مع اإفريقيا اجلنوبية، فقامت ببناء 

ت�سم  جيبوتي  يف  ع�سكرية  قاعدة 
ع�رشة اآلف جندي بداأ الرتتيب لها 

منذ العام 2017م.
على  اأخذت  فقد  اليابان  واأما 
ملواجهة  ال�ستعداد  عاتقها 
التهديدات التي حتيط ب�سفنها يف 
البحر الأحمر، حيث فتحت قاعدة 
عام  منذ  جيبوتي  يف  ع�سكرية 
2010 م، وتنقل ال�سفن اليابانية ُجَلّ 
ب�سائعها عرب البحر الأحمر، ويعود 
اإليها الإ�رشاف على 10 % من النقل 
ت�سعى  املنطقة، حيث  البحري يف 
طوكيو اإىل مزاحمة النفوذ ال�سيني 

املت�ساعد يف اأفريقيا.
وجودها  لتعزيز  تركيا  و�سعت 
فكثفت  ال�سومالية  البوابة  عرب 
والتنموي،  الإن�ساين  تدخلها  من 
وعززت وجودها عام 2017 بافتتاح 
خارج  لها  ع�سكرية  قاعدة  اأكرب 
حدودها جنوب العا�سمة مقدي�سو 
جندي  اآلف  ع�رشة  لتدريب 
حكومي، وت�ساهم تركيا ب�سكل كبري 
الدولة  موؤ�س�سات  واإعادة  بناء  يف 
اتفاقيات  وعقدت  ال�سومالية، 
لتطوير  ال�سودان  مع  وتفاهمات 

ميناء �سواكن، ومن اجلدير بالذكر 
اأن ال�ستثمارات الرتكية يف اإثيوبيا 
هي الأكرب يف دول جنوب ال�سحراء 

يف القارة الإفريقية.
�سيا�سة  نهجت  فقد  اإيران  اأما 
خالل  من  املنطقة  يف  ن�سطة 
وحتقيق  اقت�سادية  �رشاكات  اإبرام 
الت�سيع(  )ن�رش  ثقافية  اخرتاقات 
الع�سكري،  وجودها  تعزيز  بجانب 
حيث متكنت من بناء مركزا لتموين 
�سفنها وقاعدة بحرية ع�سكرية يف 
من  عنا�رش  لتدريبها  اإريرتيا، 
وامليلي�سيات  الثوري  احلر�ص 
التابعة لها يف اإريرتيا، وكان النظام 
الإرتري حلقة و�سل ودعم ع�سكري 
للحوثيني يف اليمن يف انقالبهم على 
حكم عبد ربه من�سور هادي،  لكن 
فوقفت  انقلب  الريرتي  املوقف 
على  اخلليجي  املحور  مع  اإرتريا 

ح�ساب اجلانب الإيراين.
كما  الإفريقي  القرن  ت�سكيل  اإن 
واأوربا  الأمريكية  الإدارة  تهوى 
اأثيوبيا  نحو  يتجه  ورو�سيا  وال�سني 
الإ�سرتاتيجي  املرتكز  بو�سفها 
الكبري  الإفريقي  القرن  ملنطقة 
اأو  ال�سودان  ولي�ص  باأ�رشها، 

اإرتريا..  اأو  جيبوتي  اأو  ال�سومال 
يف  الفعل  مركز  �سحب  يعني  مما 
القرن الإفريقي بعيدا عن طبيعته 

العربية والإ�سالمية.

حرب اليمن: 
باب  ممر  قيمة  اإنهاء  اجل  من 
العربية  الهيمنة  واإنهاء  املندب 
يحدث  ان  من  لبد  كان  عليه 
كما  العربي  القرن  يف  النهيار 
ح�سل النهيار يف القرن الإفريقي 
وبعرثة اليمن فت�سيع الدولة الوطنية 
ويتقا�سم  املندب  باب  على  الأهم 
املمر  يف  احل�س�ص  املتناف�سون 
وا�سح  هو  وكما  احل�سا�ص  املائي 
واحلربية  التجارية  ال�سفن  كل  فان 
واليابانية  والأمريكية  الإيرانية 
متجاورة  والإ�رشائيلية  وال�سينية 
يف املنطقة، فكان املخطط الذي 
يق�سد  اإمنا  اأمريكي  باإ�رشاف  مت 
املنطقة  على  ال�سيطرة  اإحكام 

العربية.. 
وهم  احلوثيني،  بقيام  انطلقت   
�سغرية  �سيعية  قبلية  جمموعة 
اليمن  �سمايل  اجلبال  يف  تعي�ص 

العا�سمة  اإىل  بالدخول  »�سعدة«، 
ال�رشعية  احلكومة  وطرد  �سنعاء 
وبال�سيطرة على مواينء على البحر 
لإيران  ولء  على  وهي  الأحمر.. 
فتحت  بان  ل�سنعاء  حكمها  بداأت 
العديد  ل�ستقبال  اجلوي  املجال 
املحملة  اليرانية  الطائران  مم 
مبا يحتاجه احلوثيون وكان انت�سار 
احلوثي هدفا كبريا ليران بالقرب 
دائرة �رشاع  باب املندب ويف  من 

النفوذ.
عامها  نهاية  اىل  احلرب  ت�سري 
يف  اإن�سانية  اأزمة  كاأ�سواأ  اخلام�ص، 
القتلى  تقديرات  ترتاوح  ع�رشنا. 
اليمنيني اأكرث من 70 األف قتيل، يف 
نزح  وقد  قتال،  30 جبهة  اأكرث من 
من  �سخ�ص  مليون   3.3 من  اأكرث 
منظمات  �رشحت  مناطقهم،كما 
اليمن،  غرق  اإىل  هذا  دولية.واأدى 
والكوارث  الفقر  م�ستنقع  يف 
اجلاري  العام  و�سهد  القت�سادية. 
اليمن  خارج  اإىل  ال�رشاع  انتقال 
البحر  يف  ال�سحن  �سفن  على 
الأحمر، وحتى على اأهداف بعيدة 
العا�سمة  مثل  ال�سعودية  داخل 

الريا�ص و«ارامكو«

كان املتحدث با�سم التحالف واثقا 
من اأن املقاومة احلوثية �ستنهار يف 
غ�سون ب�سعة اأ�سهر و�سوف ي�سعون 
اأكرث  بعد  والآن  ال�سالم.  لتحقيق 
اأن  يت�سح �سعوبة  اأربع �سنوات  من 
يح�سم الأمر يف اليمن الذي متزق 
من  اأكرث  بت�رشف  اأ�سبح  و  مزقا 

دولة اإيران وال�سعودية والإمارات.

عالقة القرن الفريقي 
بالعربي

برزت  الأفريقي  القرن  حول   
الإمارات  جند  حيث  املحاور، 
يف  واإ�رشائيل  وم�رش  وال�سعودية 
وقطر  تركيا  جند  بينما  جانب، 
اأثيوبيا(  اأقل  )وبدرجة  وال�سومال 
العربي  القرن  وعلى  جانب..  يف 
ذريعة  حتت  الإ�سطفافات  راأينا 
الت�سدي لتو�سع النفوذ الإيراين يف 
اليمن بعد انقالب احلوثيني انطلق 
اأعلنته  الذي  العربي  التحالف 
الإمارات  اإليه  وان�سمت  ال�سعودية 
التقى  قد  و  وال�سودان..  العربية 
من  جمموعة  م�سالح  مع  ذلك 
ال�سهيوين  والكيان  )اأمريكا  القوى 
اخلليج(  دول  وبع�ص 
اخلطر  ملواجهة 
النفوذ  ميثله  الذي 
و  م�ستقبال..  الإيراين 
رغم  علو نربة اخلطاب 
النابذ  الإعالمي 
الوا�سح  فمن  للحرب 
الغربية  الدول  لدى  رغبة  ل  انه 
الإقليم، بقدر ما  ال�سدع يف  لراأب 
ي�سبح  هنا  ومن  وت�ستغله..  تغذيه 
التغلب  ميكن  ل  اأنه  الوا�سح  من 
املزمنة  البنيوية  امل�سكالت  على 
يف القرن الأفريقي والقرن العربي 
بربوز  وذلك  املنطقة،  بتعاون  اإل 
قوة عربية حقيقية جتمع املوقف 
القومي  لالأمن  حماية  العربي 
العديدة  جمالته  يف  العربي 
واملائية  والأمنية  ال�سيا�سية 
اأولويات  من  ولعل  والإ�سرتاتيجية. 
قبل  فوراً  اليمن  اإنهاء حرب  احلل 
الدولة  با�ستعادة  الأمل  فقدان 
اليمنية، وما �سيرتكه ذلك من اآثار 
حدث  كما  املنطقة،  على  كارثية 
فالرتابط  قبل،  من  ال�سومال  يف 
الأفريقي  القرن  بني  الأمني 
ان  بو�سوح  يعني  العربي  والقرن 
يعني  جانبيه  احد  على  النهيار 
انهيارا مقابال على اجلانب الآخر 
ولذا ن�سبح يف اأم�ص احلاجة اليوم 
ي�سع  ا�سرتاتيجي،  منظور  اإىل 
هدفا له وحدة القرنني حالً وماآلً 
القومي  لالأمن  بالن�سبة  واأهميتها 

العربي..

هنا وعند اأحد اأخطر املواقع الإ�صرتاتيجية تدور معركة يف اأكرث من اجتاه لإفقادنا عن�صر 
قوة حقيقي يف معركة الوجود.. منطقة �صرق اأفريقيا املتحكمة مبنابع النيل وامل�صيطرة على 

مداخل البحر الأحمر وخليج عدن: ال�صومال وجيبوتي واإريرتيا واإثيوبيا، وتت�صع اأكرث لت�صمل 
كينيا وال�صودان وجنوب ال�صودان واأوغندا، وعلى ال�صفة الأخرى اليمن مبوانئه، لي�صبح املمر 
املائي باب املندب عربيا بامتياز كما جتلى ذلك يف حرب 1973 عندما اأغلقت البحرية امل�صرية 

واليمنية امل�صيق اأمام ال�صفن الأمريكية وال�صهيونية �صتة اأ�صهر كاملة فكانت الإ�صارة الأخطر 
لالأمريكان لكي يتم تنفيذ خطط منهجية متوا�صلة لتفتيت املنطقة واخرتاقها و اإفقاد العرب 

اإمكانية ال�صيطرة عليه.. فعاد القرن الإفريقي موباأة الف�صاد الأمني وال�صيا�صي و تفريخ 
الإرهاب والتغلغل ال�صهيوين.. اإنها معركة على حدود العرب الإفريقية حول البحر الأحمر 
واملحيط الهندي يف اإطار احلرب العاملية على العرب يف اأكرث من موقع ا�صرتاتيجي وباأكرث من 

اأ�صلوب واأداة لإخراجهم من احتمالت النه�صة والوحدة وامل�صاهمة يف امل�صرية الإن�صانية.. من 
امل�صئول وهل من �صبيل لتدارك ما فات؟ هنا حماولة لروؤية امل�صهد باأبعاده احلقيقية.

القرن الإفريقي

قر��سنة ومو�ساد و�إرهاب وقو�عد �أجنبية

فالرتابط الأمني بني القرن الأفريقي والقرن 
العربي يعني بو�صوح ان النهيار على احد جانبيه 
يعني انهيارا مقابال على اجلانب الآخر ولذا ن�صبح 

يف اأم�س احلاجة اليوم اإىل منظور ا�صرتاتيجي، 
ي�صع هدفا له وحدة القرنني حاًل وماآًل واأهميتها 

بالن�صبة لالأمن القومي العربي..

متتع منطقة القرن الإفريقي تاريخيا باهتمام 
القوى والإمرباطوريات املهيمنة يف العامل، 

لل�صيطرة على ثرواتها الهائلة من النفط والغاز

24 �ساعة
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الو�سط:2020/03/05

و لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون اال�رسة علنيا 

ح�ش�ريا ابتدائيا 
يف ال�شكل : قب�ل رج�ع الدع�ى بعد اخلربة �شكال 

يف امل��ش�ع : اإفراغا لالأمر ال�شادر عم حمكمة ال�رساقة يف 
ق�شمها احلايل بتاريخ 2019/06/19 فهر�س رقم 19/02675 
احلكم بامل�شادقة على تقرير اخلربة الق�شائية امل�دع باأمانة 
�شبط املحكمة بتاريخ 2019/07/07 حتت رقم 79/751 ، و 
�شمينة  زايد  �شدها  املرجع  على  باحلجر  احلكم  بالتبعية 
امل�ل�دة بتاريخ 1955/12/21 ببني ك�شيلة ، مع االأمر بتعيني 
عليها  املحج�ز  اخته  على  مقدما  حمند  زايد  املرجع 
و  االإدارية   ، االجتماعية   ، القان�نية  �ش�ؤونها  برعاية  للقيام 
القيام مقامه بجل الت�رسفات القان�نية ، مت�رسفتا يف ذلك 
ت�رسف الرجل احلري�س على نف�شه و ماله ، مراعيا يف ذلك 
م�شلحة املحج�ز عليها ، مع االأمر بن�رس منط�ق هذا احلكم 
 ، بتعليقه على باب م�شكن املحج�ر عليها  لالإعالم و ذلك 
البلدية  اإعالنات  ل�حة  و   ، اإعالنات املحكمة  ل�حة  و على 

الكائن بنطاقها �شكن املحج�ز عليها .
امل�شاريف الق�شائية تتحملها املرجع 

ل�شحته  و  اأعاله  املذك�ر  بالتاريخ  احلكم  هذا  �شدر  بذا 
اأم�شي االأ�شل من طرفنا نحن الرئي�س و اأمني ال�شبط .

الو�سط:2020/03/05

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�شتاذ بن حادو حممد حم�رس ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة 
الكائن مكتبه : �شارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة

 و بطلب من ال�شيد )ة( : عبد العزيز ن�ال 
ال�شاكن )ة( : مبنطقة ب�جنيبة بلدية املليليحة  

�شد ال�شيد )ة( : علي را�شدي عزالدين  ال�شاكن )ة( : حي �شعباين باجللفة 
مبقت�شى ال�شند التنفيذي للحكم ال�شادر  عن حمكمة اجللفة الق�شم العقاري رقم اجلدول 
: 19/01460 فهر�س رقم : 19/03088 بتاريخ : 2019/10/03 و املمه�ر بال�شيغة التنفيذية 
و القا�شي يف منط�قه : )) ... اإفراغ احلكم ال�شادر ماقبل الف�شل يف امل��ش�ع ، ال�شادر 
 : الفهر�س  رقم  ، حتت   2019/03/07 : بتاريخ   ، العقاري  ق�شمها  ، يف  عن حمكمة احلال 
امانة  لدى  امل�دعة   ، ر�ش�ان  نفطي   : االأ�شتاذ  اخلبري  تقرير خربة  واعتماد   ،  19/01140
تقرير  بعد  و  بح�شبه  و   137 اإيداع  رقم  حتت   ،  2019/04/08  : بتاريخ  املحكمة  �شبط 
املتمثل يف  احلال  دع�ى  بني طريف  ال�شي�ع  يف  اململ�ك  للعقار  العينية  الق�شمة  ا�شتحالة 
�شقة بحي ب�تريفي�س 36 م�شكن عمارة c باجللفة بالطابق الثالث حتت�ي على ثالث غرف و 
مطبخ و حمام و مرحا�س م�شاحتها االجمالية 77 م2 تنتمي للق�شم 139 جمم�عة ملكية رقم 
: 146 وحدة رقم 12 و هي متثل ن�شبة 1000/18.107 من االأجزاء امل�شرتكة ، و احلكم ببيعه 
باملزاد العلني ، وفق ال�شعر االإفتتاحي املحدد له ، على اأن تنطق املزايدة ابتداء من ثالثة 

ماليني دينار جزائري و �شفر �شنتيم )3.000.000.00 دج ( 
اإيداع  مت  باأنه  اجللفة  ق�شاء  جمل�س  لدى  ق�شائي  حم�رس  حممد  حادو  بن  االأ�شتاذ  يعلن 
قائمة �رسوط البيع لدى حمكمة اجللفة م�ؤ�رس عليها بتاريخ : 2020/02/18 و حدد ال�شعر 

االفتتاحي لبيع العقار ب : )) ثالثة ماليني دينار جزائري )3.000.000.00 دج( 
اأيام على االأقل قبل جل�شة  ال�شيد رئي�س املحكمة بثالثة  تقدم االعرتا�شات بعري�شة اىل 
االعرتا�شات املحددة ي�م : 2020/03/19 على ال�شاعة العا�رسة )10:00 ( �شباحا مبكتب 
باأمانة �شبط حمكمة  البيع  قائمة �رسوط  على  االطالع  و ميكن  باجللفة  املحكمة  رئي�س 

اجللفة اأو مبكتب املح�رس الق�شائي 



بقلم/ م�صطفى النبيه 

تت�صابق ال�صحف اجلزائرية 
الوطني  احل�س  يحركها 
 ، اإعالميا  تنه�س  الإن�صاين، 
الذي  الوجع   مكمن  تدرك 
منه  قامتة  األوان  ذاقت 
تتبنى   ، ف�صوله  وعا�صت 
ق�صية الأ�رسى الفل�صطينيني 
اأثمان  يدفعون  الذين   ،
،تنكيل  عمرهم  من  باهظة 
انفرادي  وحب�س  وتعذيب 
ل  احلرية  اأن  لإميانهم 
 ، انتزاعاً  تنتزع  بل  توهب 
اجلزائر  يف  اإخواننا  يدرك 
ق�صية  الأ�رسى  ق�صية  اأن 
الن�صال  قلب  وهي  ح�صا�صة 
.. وتهمي�صها ي�صعف احلركة 
الأ�صري  وينهك  الن�صالية 
ويهد  معنوياته   ويحطم 
من عزائم عوائلهم  فتنفرد 
ال�صحف اجلزائريةال�رسوق، 
،البالد  الو�صط  احلوار،   ..
،املواطن  ال�صعب   ،
،الخبارية، التحرير ،�صوت 
 ، اليوم  ،اأخبار  الأحرار 
،الرائد،  الآخر  ال�صوت 
الراية، منرب القراء ،الأجواء 
الوطن،  اخبار  املحور،   ،
،الحتاد  اجلزائر،  �صدى 
وغريهم  وامل�صار  واللقاء 
الكثري من ال�صحف الورقية 
م�صتوى  على  ت�صدر  التى 
 ، كله   اجلزائرى  القطر 
تفتح اأبوابها على م�رسعيها 

م�رسفة،  م�صاحة  وتعطي 
عن  للتعبري  احلرة  لالأقالم 
واملفقودين  الأ�رسى  وجع 
جتعلهم  الأرقام...  و�صهداء 
دوماً يف بوؤرة احلدث تنت�رس 
لق�صيتهم العادلة ، فال�صجن 
.. هو م�صاحات من احلرمان 
، زمن متجمد مفقود يُ�رسق 
عائلته،  ومن  الأ�صري  من 
فجوات  بينهما  وي�صنع 
فراغاً  يرتك  واغرتاب 
حتى  الأ�رسة  يف  مفزعاً 
ال�صجن  من  خروجه  بعد 
،..    يبتكر املحتل و�صائل  
والتعذيب  والعربدة  القتل 
�صهداء  عدد  بلغ  لذا   ..
عام  منذ  الأ�صرية  احلركة 
1967 حتى يومنا يف �صجون 
ما  الإ�رسائيلي  الحتالل 
ا�صت�صهدوا   221 يقارب 
اأو  الحتالل  �صجون  داخل 
بعد خروجهم بفرتة ق�صرية 
الإهمال  اأو  الت�صفية  نتيجة 
الطبي حيث يتم الإفراج عن 
اأمرا�س  يعاين  وهو  الأ�صري 
ق�صرية  فرتة  وبعد  خطرية 
من خروجه يفارق احلياة .. 
نتيجة  ا�صت�صهد  من  فمنهم 
عددهم  ويبلغ  التعذيب 
من   وهناك  �صهيداً    71
الإهمال  نتيجة  ا�صت�صهد 
البطيء"  املوت   " الطبي 
�صهيدا    65 عددهم    ويبلغ 
وقد ا�صتمعنا عن ا�صت�صهاد 
عوي�صات  عزيز  الأ�صري 

موؤخرا  و  اأي�صل  �صجن  يف 
ال�صايح   اأمني  ب�صام  الأ�صري 
الطبي  الإهمال  نتيجة 
متاطل   اأن  الطبيعي  فمن 
يف  الإ�رسائيلية  املحاكم 
بع�س احلالت عندما يقدم 
لها تقرير طبي من ال�صجان 
ما  و  الأ�صري  معاناة  يو�صح 
الزمني  عمره  من  تبقى 
تاأجيل  ويتم  املفرت�س 
الق�صية وت�صتمر لغاية و�صول 
تقرير طبي دامغ اأن الأ�صري 
 .. النهايات  ملرحلة  و�صل 
املحكمة، الطبيب ،القا�صي 
وال�صجان .. عنا�رس وجدت 
لإعدام الأ�رسى ..  فنتيجة 
والت�صفية  املتعمد  القتل 
حتت  ا�صت�صهد   املبا�رسة 
مق�صلة التعذيب 72   اأ�صري 
واإعدامات  ظروف  ويف  اً 
اأ�صرياً   75 ا�صت�صهد  خمتلفة 
اأ�رسى    7 ا�صت�صهد  كما 
عليهم  النار  اإطالق  نتيجة  
من قبل جنود الحتالل وهم 
ت�صليط    .. ال�صجن   داخل 
ال�صوء على ق�صيتهم العادلة 
،عربياً  حملياً   ، اإعالمياً 
متوا�صل  وب�صكل  وعاملياً 
بامتياز  وطني  عمل  هو 
الحتالل  يحميهم من غول 
ومينحهم ب�صي�س من الأمل  
وال�صمود  بالقوة  وي�صحنهم 
من  هناك  اأن  لهم  ويوؤكد 
يقف معهم يف نف�س خندق 
يوماً  ولن يخذلوا  املواجهة 

ف�صكراً   .. التحرير   حتى 
املكتوبة  الإعالم  لو�صائل 
وامل�صموعة...  واملرئية 
يف  واخلا�س  الر�صمي 
�صكراً   .. احلبيب  جزائرنا 
�صوت  ولكل  الكلمة  لأبطال 
الق�صية  ي�صاند  نظيف 
وخا�صة  الفل�صطينية 
فبا�صم   . الأ�رسى   ق�صية 
على  بعث  الذي  الإن�صان 
 ، لها  وانت�رس  الأر�س  هذه 
التي عمدت  الأوطان  با�صم 
فاأ�رسقت  ال�صهداء   بدماء 
الثائرين التي  ، با�صم  حرية 
�صباح  كل  اأرواحهم  تتعانق  
اأزيل  ع�صق  حكاية  لتوؤ�صطر 
املليون  وطن  اجلزائر  بني 
اخل�صوع  ياأبى  الذي  �صهيد 
فل�صطني  وبني  وال�صتكانة 
والت�صحية  ال�صالم   اأر�س 
ال�صهادة  �صعبها  يع�صق  التي 
كرمية  حرة  حياة  لأجل 
نبارك  لالأجيال،  يورثها 
القلب  ولأخوة  لأنف�صنا 
والروح  يف جزائر ال�صهداء، 
الذي  نوفمرب  �صم�س  بزوغ  
 65 الذكرى  منها  نتن�صم 
لندلع  املجيدة   العطرة  
يف  نرتحم  التحرير..  ثورة 
�صهداء  على  اليوم  هذا 
الذين  ،الأحياء   احلرية 
،ت�صحيتنا  �صعار  حملوا 
احلياة   من  خري  للوطن 
اأمام  اأنف�صنا  من  ونخجل 
وهي  الت�صحيات  عا�صفة 

الذاكرة  �رسيط  لنا  تعيد 
املثقل بامل�صاعر املتدفقة 
بالأوجاع والآلم على مدار 
بني  ما  عقود،  وثالثة  قرن 
وحرمان  واأ�رس  وقهر  قتل 
ويف  العذاب   من  واألوان 
�صامداً  �صعباً  املقابل 
جالده  ويقهر  يتحدى  
 .. اأوجاعه  فوق  ويت�صامى 
ننحني لهذا  ال�صعب  الثائر 
العظماء   وللقادة  ال�صابر 
اجلزائر  انتزعوا  الذين 
امل�صتعمر  اأنياب  بني  من 
التحرر  بر  اإىل  الفرن�صي 
عددهم  البحر  كزبد  وهم 
،ن�صتذكرهم  يح�صى  ل 
�صجاعة  منهم  لن�صتمد 
  .. مهيدى   بن  وقوةالعربى 
،م�صطفى  بو�صياف  حممد 
 ، مراد  ،ديدو�س  بولعبد  بن 
ورابح بيطاط ، عمريو�س ، 
عبان رم�صان ،كرمي بلقا�صم 
والكثري  حريد   بو  وجميلة 
الروائح  مازالت    .. الكثري 
ال�صطور  بني  تعبق  الندية 
التي  البطولت   وت�رسد 
الأزمان  وتطوي  تنتهي  ل 
على   ال�صوء  ت�صلط  وهي 
باأحمد  مروراُ  رحلة اجلالء 
 ، بومدين  ،هواري  بلة  بن 
منذ  اجلزائر  روؤ�صاء  وكل 
يومنا  حتى  ال�صتقالل 
هذا  ، مراحل تعج بال�صور 
متنحنا  التي  والق�ص�س 
وجت�صد   والعربة   القوة 

جتربة هذا ال�صعب املعطاء 
يف   . الظلم   على  وثورته 
هذا اليوم العظيم ندعو اهلل 
اجلزائر  يف  اأهلنا  مينح  اأن 
بقيادة الرئي�س  "عبد القادر 
وال�صالم  الأمن   " �صالح  بن 
 . النف�صي  وال�صتقرار 
احلقيقة اأين مل اأزر اجلزائر 
�صوارعها  اأطف يف  مل  يوماً 
بالأماكن  عيني  تكتحل  ومل 
الأبطال  احت�صنت  التي 
دروب  العامل  وعلمت 
ا�صتعل  حبها  اأن  اإل  احلرية 
يف قلبي  من خالل مواقفها 
و�صعبها  حكوماتها  وانتماء 
للق�صية  التاريخ  مدار  على 
ق�صية  العدالة  الفل�صطينية 
والإ�صالمية  العربية  الأمة 
ع�صقاً  بها  همت  وقد 
رائحة  ا�صتن�صقت   عندما 
الذي  اجلذاب  عطرها 
يخرج من  وهو  م�صكاً  يفوح 
بني اأفواه كل فل�صطيني زار 
ب�صعبها  والتقى  اجلزائر 
وبحكومتها  اخللوق  الطيب 
رئي�صنا  قال   .. العريقة 
عرفات  يا�رس  ال�صهيد 
�صاقت  لو   " للفل�صطينيني: 
بكم الدنيا ومل جتدوا مفراً 
رجال  بها  باجلزائر  فعليكم 
يا �صهيدنا احلي  - �صدقت 
اجلزائر  اأهل  فعال   ..  -
التي تطرب  مو�صيقى احلق 
قائدنا  ا�صتلهم   .. ال�رسفاء 
بداية  من  عمار  اأبو  الرمز 

و�صائل  الثورة   انطالق 
التحرير من خالل جتربتهم  
ولقاءه  بزمالئه اأحمد بن بلة 
،هواري بومدين  اأثناء تراأ�صه 
الفل�صطينيني  الطلبة  رابطة 
يف م�رس وا�صتمرت العالقة  
الثورة   كانت   ، تخرج  حتى 
للقائد  ملهمة  اجلزائرية 
لتبني  عمار  اأبو  ال�صهيد 
وتاأ�صي�س  امل�صلح  الكفاح 
مكتب  ،فاأول  فتح  حركة 
العا�صمة  يف  كان  للحركة  
فكتور  ب�صارع  اجلزائرية 
هوغو الذي اأ�صبح فيما بعد 
ثم  التحرير  منظمة  مقر 
الفل�صطينية  ال�صفارة  مقر 
.  مل يكن م�صادفة اأن يعلن 
املجل�س الوطني قيام  دولة 
نوفمرب   15 يف  فل�صطني 
اجلزائر  من   1988 عام 
 .. املجل�س  اأعلن  حيث 
ال�صعب  وبا�صم  اهلل  با�صم 
قيام  الفل�صطيني  العربي 
اأر�صنا  فوق  فل�صطني  دولة 
وعا�صمتها  الفل�صطينية 
القد�س ال�رسيف وهي جزء 
ل يتجزاأ من الوطن العربي 
.. لقد اختار الرمز اأبو عمار 
اأر�س املليون �صهيد ونف�س 
وال�صتقالل  التحرر  �صهر 
ليقول للعامل اأننا ن�صري على 
الن�رس   حتى  الطريق  نف�س 
يا  م�رسقة  واأنت  عام  .فكل 
اأ�صتاق  كم  احلبيبة  جزائرنا 
اأن اأراك يا اأر�س الثائرين..
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ل م�صافات بني الأحرار تتوحد امل�صاعر وتختلف املدن ، ن�صائم اخلري تفوح لتمنح الأر�س �صالمًا فمعنى 
اأن تكون وتر يف قيثارة احلب متيمًا يف ع�صق وطن مل تب�صره يومًا لبد اأن تكون جزائريًا بروح فل�صطينية 

اأو فل�صطينيا بروح جزائرية ..تختلف الأمكنة تتباعد ويلتقي الإن�صان يجمعه �صوت واحد  قلب واحد 
ووطن كبري يفي�س �صالمًا وع�صقاً ويتلو اآيات ال�صمود والن�صر ويب�صر اأن القادم اأجمل  واأن اأ�صحاب احلق 

حتما �صينت�صرون  مهما طال الزمان.

جزائريًا بروح فل�سطينية... فل�سطينيًا 
بروح جزائرية

وكيل  املجدلوي  ب�صام  اأكد 
�صئون  هيئة  رئي�س  م�صاعد 
لالإدارات  واملحررين  الأ�رسى 
الهيئة  وم�صوؤول  امل�صاندة  العامة 
اإ�صابة  اجلنوبية  املحافظات  يف 
الأ�صري اإياد اجلرجاوي )34( عاما 

من مدينة خانيون�س جنوب قطاع 
اكت�صافه  مت  الدماغ  يف  بورم  غزة 
باأن  املجدلوي  واأو�صح  حديثا، 
منذ  املعتقل  اجلرجاوي  الأ�صري 
�صجن  يف  حاليا  ويقبع  �صنوات   9
جلبوع يعاين منذ ا�صهر من �صداع 

متكررة  وت�صنجات  وم�صتمر  موؤمل 
اإ�صافة اإيل معاناته من م�صاعفات 
اإ�صابة بر�صا�س متفجر يف البطن 
تعر�س لها قبل اعتقاله وقد واجه 
ال�صجون  ادارة  قبل  من  مماطلة 
له  الالزمة  الفحو�صات  اجراء  يف 

بالرغم من المه املتوا�صلة لكنها 
وبعد مطالبات واحلاح من ال�رسى 
ورم  وجود  ليتبني  بفح�صه  قامت 
يتم  مل  انه  وبني   . الدماغ  اأ�صفل 
حتى اللحظة حتديد نوع الورم اذا 
منا�صدا  خبيثا  اأم  حميدا  كان  ما 

واملعنية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 
او�صاع  علي  لالطالع  التدخل 
الأ�صري والعمل علي �رسعة اجراء 
وتقدمي  املطلوبة  الفحو�صات 
باأن  يذكر   ، له  الالزم  العالج 
بتاريخ  اعتقل  اجلرجاوي  الأ�صري 

13-6-2011 اأثناء عودته من رحلة 
املقا�صد  م�صت�صفى  يف  عالج 
وقد  املحتلة  القد�س  يف  اخلريية 
تتعلق  تهمة   22 الحتالل  له  وجه 
باملقاومة وحكم بال�صجن ملدة 9 

�صنوات �صارفت علي النتهاء . 

ب�صام املجدلوي

اإ�سابة الأ�سري اإياد اجلرجاوي بورم يف الدماغ
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 42( احللبي  حممد  املهند�س 
�سجون  يف  غزة،  قطاع  من  عاًما( 
و�ساحب  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
احلركة  تاريخ  يف  حماكمة  اأطول 
الأ�سرية، ل يزال يعاين اأمام ق�ساء 
اإدانته  ي�ستطع  مل  الذي  الحتالل 
يونيو/ اعتقاله يف  تهمٍة منذ  باأي 
احللبي،  واعتقل   .2016 حزيران 
وهو مدير موؤ�س�سة الروؤية العاملية 
املتخ�س�سة يف جمال  القطاع  يف 
الإن�سانية،  وامل�ساعدات  الإغاثة 
القد�س  مدينة  من  عودته  اأثناء 
حانون/اإيرز  بيت  معرب  عرب 
دوري.  اجتماع  بعد  القطاع  مع 
على  احلا�سل  املواطن  ويواجه 
الهند�سة  يف  املاج�ستري  �سهادة 
الق�ساء  من  عديدة  تهما  املدنية 
اأبرزها متويل جهات  الإ�رسائيلي، 
منظمات  يتبعون  واأ�سخا�س 

"اإرهابية".

الو�صع القانوين

اأكد  الأ�سري  حمامي  حنا  ماهر 
بّينة  اأّي  اليوم  حتى  يوجد  ل  اأنه 
نيابة  ادعاءات  تثبت  مو�سوعية 
اأن  الحتالل �سد موكله، مو�سًحا 
كل الأدلة التي قدمت اإىل املحكمة 
تدح�س جميع التهم. يقول للجزيرة 
امتالك  النيابة  يف  "يزعمون  نت 
اأدلة �رسية ل يجوز احلديث عنها 

اأنه  يّدعي  �سخ�س  �سهادة  وحتمل 
�سمع حممد احللبي يعرتف اأمامه، 
اأخرى".واأ�سار  بينة  اأي  يوجد  ول 
اأن متديد املحاكمات ملوكله  اإىل 
وعلى  عليه  لل�سغط  و�سيلة  يعد 
اإىل  للو�سول  بعده،  من  املوؤ�س�سة 
يف  بالعقوبة  والتلويح  ت�سوية، 
يريده  ملا  اخل�سوع  يتم  مل  حال 
تكون اجلل�سة رقم  ولن  الحتالل. 
مار�س/اآذار  من  الثالث  يف   135
اجلاري جل�سة ا�ستماع -كما يقول 
فيها  يتم  جل�سة  واإمنا  املحامي- 
القادمة  اجلل�سات  موعد  حتديد 
اللتما�س  يف  والنظر  فقط، 
جل�سات  حتديد  اأجل  من  املقدم 

مبواعيد قريبة.

ق�صية �صيا�صية

ق�سية  "حتولت  املحامي  واأ�ساف 
تعاند  �سيا�سية  ق�سية  اإىل  احللبي 
احل�سول  اأجل  من  اإ�رسائيل  فيها 
تقر  ما  وهو  مكا�سب،  اأّي  على 
باجلل�سات  الإ�رسائيلية  النيابة  به 
املغلقة مع موكلي، حيث تُوؤكد اأنها 
لن تدع ت�رسيحات رئي�س احلكومة 
و�سابط  الدفاع  ووزير  )نتنياهو( 
ال�سوؤون الإدارية يف ق�سية احللبي 
اأن  عبثية".واأو�سح  كاأنها  تظهر 
النيابة الإ�رسائيلية "مرتاحة لكون 
املحاكمة �رسية، فلن يكون لديهم 
على  احلكم  مت  حال  يف  م�سكلة 

حممد ب�سكل جائر".

عرو�ض مغرية

وعن العرو�س التي تلقاها احللبي، 
قال املحامي "ُعر�س على موكلي 
اأعوام، وثالثة  اأربعة  ال�سجن ملدة 
العام،  ون�سف  وعامني  اأعوام، 
مقابل العرتاف باأي �سيء، ولكن 
مل ن�سل ملرحلة نقا�س، لأن موكلي 
وتف�سيال". جملًة  الفكرة  رف�س 
تعد  احللبي  ق�سية  اأن  اإىل  يُ�سار 
الحتالل  فيها  ويكتفي  اأمنية، 
ال�ستخبارات  جهاز  بتحقيق 
واملحققني، وعادة ما يكون هناك 
اعرتاف من قبل املتهم، وهو غري 

املوجود يف ق�سية احللبي.

َمْن ُيحاكم َمْن؟
احللبي  اأن  اإىل  املحامي  واأ�سار 
يعرف ب�سكل قاطع اأن "اإ�رسائيل" 
باأي  اإدانته  عن  التنازل  ميكنها  ل 
�سيء "من اأجل حفظ ماء وجهها" 
م�سدًدا على اأنه يف �سوء املعطيات 
الق�ساء  اأمام  مفر  ل  املوجودة 
احللبي.  تربئة  �سوى  الإ�رسائيلي 
بنظرنا  الق�سية  "حتولت  وتابع 
احللبي  �سد  اإ�رسائيل  ق�سية  من 
اإىل العك�س، فاحلكم عليه �سيعري 
العامل،  اأمام  الإ�رسائيلي  الق�ساء 
ويك�سف اأنه جائر وهزيل، اأو يثبت 
العك�س واأنه ما زال �ساحًلا، فاإما اأن 
يرباأ احللبي اأو يُدان هو".وبح�سب 
الأ�سري فقد ح�رس �سهود  حمامي 

زيف  اأكدوا  الدول  العديد من  من 
بناًء  للحلبي،  املوجهة  الدعاءات 
عدة  بها  قامت  حتقيقات  على 
الأ�سرتالية،  احلكومة  منها  جهات 

وموؤ�س�سة الروؤية العاملية.

اعتقال مفاجئ

من جانبه، قال خليل احللبي والد 
الأ�سري "عندما فقدنا الت�سال مع 
حممد اأثناء عودته من ال�سفر، مل 
نظًرا  اعتقاله  يتم  اأن  اأبًدا  نتوقع 
لأنه ي�سافر كثرًيا، ولكونه يف مهمة 
عمٍل للموؤ�س�سة، ولي�س له اأي خلفية 
ناهيك  غريب،  ن�ساط  اأو  حزبية 
بالوفود  الدائم  اختالطه  عن 
امل�ستوى".واأكد  رفيعة  الأوروبية 
احللبي الأب للجزيرة نت اأن لئحة 
املحكمة  توجهها  التي  التهام 
"غري منطقية"  لنجله  الإ�رسائيلية 
املوؤ�س�سة  ب�سهادة  واأثبت بطالنها 
الذين  ال�سهود  وجميع  الدولية، 
غزة  من  املحكمة  اأمام  ح�رسوا 

ومن جميع اأنحاء العامل.

تعذيب ج�صدي ونف�صي

اأن  على  الأ�سري  والد  و�سدد 
اإ�رسائيلي  لتعذيب  تعر�س  جنله 
على  املجدل"  "�سجن  يف  �سديد 
اإثره  على  فقد  يوًما،   52 مدار 
على  اليمنى  اأذنه  قدرة  من   %40
حممد  "كان  م�سيًفا  ال�سمع، 
وال�رسب  والتكبيل  لل�سبح  يتعر�س 

نف�سه  على  العرتاف  اأجل  من 
يتم".وتابع  مل  ما  وهو  بالإجبار، 
�سجن  اإىل  ذلك  بعد  حممد  "نقل 
زيارته  ومتت  ال�سحراوي،  نفحة 
لأول مرة من قبل اأمه واأولده، اإذ 
التعذيب،  عالمات  عليه  لحظوا 

واخل�سارة الكبرية يف الوزن".

اأطول حماكمة

"اإ�رسائيل"  اأن  اإىل  الوالد  واأ�سار 
املوجهة  التهم  يف  جًدا  تبالغ 
�سبعني  حّول  اإنه  تقول  اإذ  لنجله، 
اإرهابية،  ملنظمات  دولر  مليون 
املوؤ�س�سة  ميزانية  تبلغ  حني  يف 
دولر، مما  مليوين  بالقطاع  كاملة 
لتهويل  حماولة  هناك  اأن  يوؤكد 
"املحاكمات  واأو�سح  الق�سية. 
لها،  قيمة  ل  ملحمد  جتري  التي 
ا�ستنزاف  عملية  اإل  هي  وما 
وابتزاز للخروج باأي نتيجة تذكر" 
الأول  هّمه  كان  ابنه  اأن  موؤكًدا 
خا�سة  النا�س،  م�ساعدة  والأخري 
احلروب.  �رَسّدتهم  الذين  اأولئك 
الروؤية  موؤ�س�سة  مدير  وعمل 
العائالت  م�ساعدة  على  العاملية 
اأب�سط  وتوفري  بالقطاع،  الفقرية 
لهم  والإمكانيات  امل�ساعدات 
الأطفال  ودعم  بكرامة،  للحياة 
بح�سور  احلروب،  بعد  نف�سًيا 
وفود  من  دائم  دويل  واإ�رساف 
حما�س  اتهام  وعن  املوؤ�س�سة. 
مديرة  نفت  من�سبه،  يف  بتعيينه 

املوؤ�س�سة داخل املحكمة التهام، 
يف  م�سابقة  اأجروا  اأنهم  موؤكدًة 
احللبي  خاللها  من  تاأهل  غزة 
باإ�رسافها،  متت  التي  للمقابالت 
وفًقا للعائلة. ولأول مرة يف تاريخ 
تتم  الأ�سرية  الفل�سطينية  احلركة 
من  عاملني  ب�سهادة  ال�ستعانة 
"الفيديو  تقنية  طريق  عن  غزة 
رف�ست  اأن  بعد  كونفران�س" 
�سلطات الحتالل منحهم ت�ساريح 

للدخول وح�سور اجلل�سات.

�صوٌق كبري

يعي�سون  اأبناء  خم�سة  وللحلبي 
اليوم يف بيت جدهم، اأكربهم خالد 
الكبري  �سوقه  اأكد  الذي  �سنة(   17(
الرحالت  لتلك  خا�سة  لوالده، 
حول  فيها  ي�سطحبهم  كان  التي 
بتعليمهم  الكبري  واهتمامه  العامل، 
واأ�سار  اليومية.  حياتهم  وتفا�سيل 
ي�ساأل  كان  والده  اأَنّ  اإىل  خالد 
عن  الزيارات  خالل  دوًما  جدته 
امل�ساريع  وعن  الفقرية،  الأ�رس 
التي قامت بها املوؤ�س�سة يف غزة، 
ليطمئن  باأ�سمائهم  النا�س  ويذكر 
برئت  �سابقة  بيانات  ويف  عليهم، 
�ساحة احللبي من كل من احلكومة 
الروؤية  وموؤ�س�سة  الأ�سرتالية 
طويلة،  حتقيقات  بعد  العاملية 
العاملني،  لع�رسات  وا�ستجواب 
اخلا�سة  البيانات  ومراجعة 

باملوؤ�س�سة.
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مكبل اليدين والقدمني، ا�صطر حممد للمرة 135 حتّمل معاناة الرتحيل يف عربات ال�صجون 
الإ�صرائيلية )البو�صطة( التي ت�صتمر من ثالثة اإىل اأربعة اأيام قبل عر�صه على املحاكمة، ويتخللها 

املبيُت يف ظروف اإن�صانية �صعبة.

الأ�صري حممد احللبى 

�ضْبح وتكبيل و�ضرب
اأطول حماكمة لأ�صري فل�صطيني حترج اإ�صرائيل

املجدلوي  ب�سام  اأكد 
هيئة  رئي�س  م�ساعد  وكيل 
واملحررين  ال�رسى  �سئون 
امل�ساندة  العامة  لالدارات 
يف  الهيئة  وم�سوؤول 
املحافظات اجلنوبية اإ�سابة 
اإياد اجلرجاوي )34(  الأ�سري 
خانيون�س  مدينة  من  عاما 
يف  بورم  غزة  قطاع  جنوب 
حديثا.  اكت�سافه  مت  الدماغ 
باأن  املجدلوي  واأو�سح 

املعتقل  اجلرجاوي  الأ�سري 
منذ 9 �سنوات ويقبع حاليا يف 
�سجن جلبوع يعاين منذ ا�سهر 
وم�ستمر  موؤمل  �سداع  من 
اإ�سافة  متكررة  وت�سنجات 
م�ساعفات  من  معاناته  اإيل 
متفجر  بر�سا�س  اإ�سابة 
قبل  لها  تعر�س  البطن  يف 
مماطلة  واجه  وقد  اعتقاله 
يف  ال�سجون  ادارة  قبل  من 
اجراء الفحو�سات الالزمة له 

املتوا�سلة  المه  بالرغم من 
لكنها وبعد مطالبات واحلاح 
بفح�سه  قامت  ال�رسى  من 
اأ�سفل  ورم  وجود  ليتبني 
يتم  مل  انه  وبني   . الدماغ 
نوع  حتديد  اللحظة  حتى 
اأم  حميدا  كان  ما  اذا  الورم 
املوؤ�س�سات  منا�سدا  خبيثا 
التدخل  واملعنية  احلقوقية 
لالطالع علي او�ساع ال�سري 
اجراء  �رسعة  علي  والعمل 

املطلوبة  الفحو�سات 
 . له  الالزم  العالج  وتقدمي 
يذكر باأن الأ�سري اجلرجاوي 
 2011-6-13 بتاريخ  اعتقل 
عالج  رحلة  من  عودته  اأثناء 
املقا�سد  م�ست�سفى  يف 
املحتلة  القد�س  يف  اخلريية 
 22 الحتالل  له  وجه  وقد 
تهمة تتعلق باملقاومة وحكم 
�سنوات   9 ملدة  بال�سجن 

�سارفت علي النتهاء .

ب�صام املجدلوي

اإ�ضابة الأ�ضري اإياد اجلرجاوي بورم يف الدماغ
مهجة القد�ض

الأ�ضري حممد جبارين يدخل عامه
 الـ )29( يف �ضجون الحتالل

اأم الفحم/ مهجة القد�ض:
    

موؤ�س�سة مهجة   اأفادت 
والأ�رسى  القد�س لل�سهداء 
املجاهد  الأ�سري  اأن  واجلرحى، 
جبارين  �سليمان  توفيق  حممد 
الفحم  اأم  مدينة  من  عاماً(   68(
ثمانية  اأنهى  املحتل  الداخل  يف 
يف  التوايل  على  عاماً  وع�رسين 
الأ�رس ويدخل اليوم عامه التا�سع 
الحتالل  �سجون  يف  وع�رسين 

واأو�سحت مهجة  ال�سهيوين. 
الحتالل  قوات  القد�س اأن 
ال�سهيوين عام 1992م، واأ�سدرت 
ال�سهيونية  الع�سكرية  املحكمة 
املوؤبد  بال�سجن  حكماً  بحقه 
اإىل  بالإ�سافة  مرات؛  ثالث 
بتهمة  اأخرى،  عاماً  ع�رس  �ستة 
الأ�سريين  ال�سقيقني  مع  تنفيذه 
اإغبارية  وحممد�سعيد  اإبراهيم 
مع�سكر  لعملية  اإغبارية  ويحيى 
بتاريخ  نُفذت  التي  جلعاد 

اأدت  والتي  1992/02/15م، 
�سهاينة  جنود  ثالثة  ملقتل 
اغتنام  ومت  اآخرين،  واإ�سابة 
بالذكر اأن  جدير  اأ�سلحتهم. 
توفيق  حممد  املجاهد  الأ�سري 
جبارين من مواليد عام 1952م، 
اأبناء،   )7( ولديه  متزوج،  وهو 
جلبوع،  �سجن  يف  حالياً  ويقبع 
حركة  اأ�رسى  قادة  من  وهو 
�سجون  يف  الإ�سالمي  اجلهاد 

الحتالل.



ريا�ضةاخلمي�س 05    مار�س  2020  املوافـق  ل 10 رجب  1441ه 12

عي�شة ق.

حيث يجد املدرب اجلديد القدمي 
خيار  اأمام  نف�سه  دزيري  بالل 
ال�سابق  ناديه  اإىل  عودته  تد�سني 
بفوز، وتدعيم الر�سيد بثالث نقاط 
اخلطر،بينما  مراكز  عن  لالبتعاد 
على  اجلزائر  مولودية  تعول 
الديار  خاغرج  من  بفوز  العودة 
التي  امل�ساكل  من  لال�ستفالدة 
مير بها املناف�س وتدعيم الر�سيد 

على  بالت�سييق  لها  ي�سمح  الذي 
وتقلي�س  بلوزداد  �سباب  الرائد 
من  نقطتني،  اإىل  عنه  الفارق 
هو  �سطيف  وفاق  يجد  جهته، 
�سعبة  �سفرية  اأمام  نف�سه  الآخر 
ب�سكرة،  احتاد  امل�سيف  ملواجهة 
بت�سجيل  موؤخرا  ا�ستفاق  الذي 
�سل�سلة  بعد  التوايل  على  فوزين 
على  وي�رص  التعرثات،  من  متتالية 
فوز جديد للتم�سك مبغادرة ثالثي 
املوؤخرة ولعب كافة احلظوظ من 

»الن�رص  ي�رص  البقاء،بينما  اأجل 
الأ�سود« على العودة بانت�سار ثمني 
املت�سدر  على  الت�سييق  ملوا�سلة 
اجلزائر  مولودية  تعرث  وترقب 

لقتنا�س الو�سافة.
القبائل  �سبيبة  ت�سعى  جهتها،  من 
بحجر  ع�سفورين  �رصب  اإىل 
بلعبا�س،  احتاد  ت�ست�سيف  عندما 
الهزمية  تدارك  خالل  من 
امل�سجلة يف اجلولة املن�رصة اأمام 
وترقب  جهة،  من  بلوزداد  �سباب 

الثاين  املركزين  �ساحبي  تعرث 
والثالث من اجل العودة جمددا اإىل 

»البوديوم«.

برنامج املباريات

15:00 احتاد ب�سكرة / وفاق 
�سطيف

16:00 اأهلي برج بوعريريج / 
مولودية اجلزائر

          �سبيبة القبائل / احتاد 
بلعبا�س

جتري اأم�شية اليوم ثالث مباريات مقدمة عن اجلولة 21 من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي �شوف تعرف 
تنقل �شعب لالأندية املعنية بلعب الأدوار الأوىل يف البطولة الوطنية، اأين �شوف تالقي مواجهات قوية 

خارج القواعد،، ويف هذا ال�شدد يجد الو�شيف مولودية اجلزائر نف�شه اأمام النزول �شيفا على اأهلي برج 
بوعريريج يف مباراة تلعب باأهداف متباينة، باعتبار اأن ت�شكيلة »الكابا« اأمام اإلزامية اللعب من اأجل الفوز 

ل غري بعد النهزام يف اجلولت الثالث الأخرية من املناف�شة

اجلولة 21 من الرابطة املحرتفة الأوىل

�ضعبة والكناري يرت�ضد البوديومالعميد والن�ضر الأ�ضود يف خرجة 

اأم�س  اأول  م�ساء  اختتمت 
لكرة  اجلهوية  البطولة  فعاليات 
اإناث  املنظمة  والطائرة  ال�سلة 
اجلامعي  املركز  طرف  من 
ي�سي  الون�رص  يحي  بن  احمد 
اخلدمات  مديرية  مع  بالتن�سيق 
تي�سم�سيلت  لولية  اجلامعية 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  وكذا 
الإقامة  وباإ�رصاف  الولية  لذات 
اناث  �رصير   2000 اجلامعية 
لكرة  اجلهوية  البطولة  فعاليات 
و  اناث  الطائرة  وكرة  ال�سلة 
فرق   9 م�ساركة  البطولة  عرفت 
اجلزائري  الغرب  وليات  من 
على غرارتلم�سان ،عني متو�سنت 
وعرفت  م�ستغامن  وهران 
مديرية  فريق  �سيطرة  البطولة 
يف  تلم�سان  اجلامعية  اخلدمات 
مديرية  الطائرة  وفريق  الكرة 
اخلدمات اجلامعية م�ستغامن يف 

كرة ال�سلة كما هذا وح�سب مدير 
�رصير   200 اجلامعية  الإقامة 
البطولة  ا�ستح�سن  لقيت  فقد 
امل�ساركون ح�سن التنظيم وح�سن 
تي�سم�سيلت  بولية  ال�ستقبال 
مطالبني بتنظيم بطولت وطنية 
واأبدو  امل�سيافة  الولية  بهاته 
رغبة كبرية للم�ساركة يف البطولة 
الوطنية للم�سي يف اجلبال املزمع 
مار�س  و20   19 يومي  اإجراءها 
من  تي�سم�سيلت  بولية  املقبل 
احمد  اجلامعي  املركز  تنظيم 
بالتن�سيق  الون�رصي�سي  يحي  بن 
اجلامعية  اخلدمات  مديرية  مع 
حيت احت�سنت القاعة الريا�سية 
باملركب الريا�سي فعاليات الكرة 
واحت�سنت  القاعة  الطاىرة 
الريا�سية ببلدية لرجام فعاليات 

كرة ال�سلة.
حممد �شبلي

اأم�سية  احلرا�س  احتاد  ي�ستقبل 
يف  بو�سعادة  اأمل  ال�سيف  اليوم 
مباراة مقدمة عن اجلولة 22 من 
اأين  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
�سوف يحت�سن ملعب اأول نوفمرب 
يدخله  الذي  اللقاء  باملحمدية 
اأحمد  �سيد  املدرب  اأ�سبال 
�سليماين �سعيا منهم اإىل ا�ستغالل 
عاملي الأر�س واجلمهور من اأجل 
والحتفاظ  كامال  الزاد  ح�سد 
ملعبهم،  على  نقاط  بالثالث 
حتقيق  اأجل  من  �سعب  درب  يف 
الو�سعية  ظل  يف  خا�سة  البقاء، 
عليها  يتواجد  التي  ال�سعبة 
موؤخرة  يف  العا�سمي  النادي 
جدول الرتتيب، وهو الذي يدرك 
جيدا ان اأي تعرث اليوم �سوف يعب 
مهمة الحتاد يف تفادي ال�سقوط 
تكون  �سوف  املهمة  وان  خا�سة 
اأكرث تعقيدا يف اجلولت املقبلة 
بني  حمتدمة  تكون  �سوف  والتي 
تاأ�سرية  على  تلعب  التي  الفرق 
تفادي  اإىل  ت�سعى  والتي  ال�سعود 

يف  الأدنى  الدرجة  اإىل  الهبوط 
يدخل  الغر�س  ولهذا  املناف�سة، 
اأر�سية  »ال�سفراء«  ت�سكيلة  لعبو 
الفوز  اإىل  منهم  �سعيا  امليدان 
وجتاوز هزمية اجلولة املن�رصمة 
اأمام �سبيبة بجاية، اأين ي�سمح لهم 
النت�سار اليوم برتك ذيل الرتتيب 
وتقلي�س  بجاية  مولودية  اإىل 
منطقة  مغادرة  عن  الفارق 

اخلطر.
بو�سعادة  اأمل  يدخل  بينما 
حتقيق  على  منه  �سعيا  امللعب 
لالعبيه  ت�سمح  اإيجابية  نتيجة 
خو�س  قبل  املعنويات  برفع 
كاأ�س  نهائي  ربع  ذهاب  مقابلة 
املقبل  الأ�سبوع  اجلمهورية 
جانب  اإىل  بلعبا�س،  احتاد  اأمام 
الفراغ  فرتة  جتاوز  على  العمل 
عقب  وجتاوز  بها  ميرون  التي 
الهزميتني املتتاليتني امل�سجلتني 
البطولة  من  جولتني  اآخر  يف 

الوطنية.
عي�شة ق.

مب�شاركة 9 فرق من وليات العرب

اختتام البطولة اجلهوية لكرة 
ال�ضلة والطائرة اإناث

احتاد احلرا�س / اأمل بو�شعادة

ال�ضفراء لالبتعاد عن ذيل الرتتيب 
والأمل لقفزة معنوية قبل الكاأ�س

اإىل  املتاأهلة  الأندية  عدد  اكتمل 
مناف�سة  من  النهائي  ربع  الدور 
كاأ�س اجلمهورية بعد التعرف على 
اآخر فريقني تاأهال على هذا الدور 
من املناف�سة، اأين متت اأول اأم�س 
املتاأخرتني عن  املباراتني  ت�سوية 
مناف�سة  من  النهائي  ثمن  الدور 
ال�سيدة الكاأ�س، والتي عرفت تاأهل 
كل من جمعية وهران ونادي بارادو 
ح�ساب  على  النهائي  ربع  على 
وترجي  ال�سلف  جمعية  من  كل 
�سوف  واللذان  التوايل  على  قاملة 
اأين  النهائي،  ربع  يف  معا  يلتقيان 
هذا  بلوغ  يف  وهران  جمعية  جنح 
الغياب  من  اأعوام  �ستة  بعد  الدور 
عن التاأهل اإىل هذا الدور املتقدم 
اإىل عام 2014 والذي  والذي يعود 

اأق�سيت خالله ت�سكيلة »لزمو« يف 
باللقب  املتوج  اأمام  النهائي  ربع 
جمعية  ويعود  بجاية،  مولودية 
الذي  الدور  هذا  لعب  اإىل  وهران 
ديربي  مباراة  ح�سم  بعدما  بلغه 
الغرب اأمام جمعية ال�سلف ل�ساحله 
دون  هدف  بنتيجة  الفوز  عرب 
الأول  ال�سوط  يف  توقيعه  جاء  رد 
وكان كافيا لالزمو من اأجل اإق�ساء 
الرابطة  يف  النا�سطني   11 النادي 
املحرتفة الأوىل، وثاين نادي على 
التوايل من فرق بطولة النخبة اإثر 
فريق  النهائي  ثمن  يف  اإق�سائها 
النتيجة،  بنف�س  العا�سمة  احتاد 
ورف�س مدرب نادي عا�سمة الغرب 
اعتبار  العويف  �سامل  اجلزائري 
من  لناديه  هدفا  الكاأ�س  مناف�سة 

اأجل التتويج باللقب نهاية املو�سم 
لعبيه  من  طالبا  احلايل،  الكروي 
على  والرتكيز  التاأهل  �سفحة  طي 
ينتظرهم  الذي  ال�سعب  التنقل 
ملالقاة  الأ�سبوع  هذا  نهاية 
�سمن  �سكيكدة  �سبيبة  امل�سيف 
الرابطة املحرتفة  اجلولة 22 من 

الثانية.
بارادو  نادي  ح�سم  جهته،  من 
تاأ�سرية ربع نهائي كاأ�س اجلمهورية 
بامل�سيف  اأطاح  بعدما  ل�ساحله 
عندما  ملعبه  على  قاملة  ترجي 
الرتجيح  ل�ساحله ركالت  ابت�سمت 
بالتعادل  املقابلة  انتهاء  اإثر 
الأ�سلي  التوقيت  خالل  ال�سلبي 
اأ�سبال  يجد  مل  حيث  والإ�سايف، 
�سالو  برتغايل  الفرانكو  املدرب 

النا�سط يف  اأمام املناف�س  �سهولة 
–جمموعة  رابطة ما بني اجلهات 
منهزمني  كانوا  بعدما  ال�رصق- 
الرتجيحية  الركالت  �سل�سلة  يف 
على  الطاولة  يقلبوا  اأن  قبل   3-2

املناف�س ويتفوقوا 3-4.
ذهاب  مباريات  جتري  و�سوف 
 10 يومي  النهائي  ربع  الدور 
تلعب  حيث  املقبل،  مار�س  و11 
ووداد  ب�سكرة  احتاد  مقابلتي 
بوعريريج  برج  اأهلي  بوفاريك، 
من  العا�رص  يف  �سطيف  ووفاق 
هذا ال�سهر، بينما جتري مقابلتي 
بو�سعادة،  واأمل  بلعبا�س  احتاد 
نادي بارادو وجمعية وهران يف 11 

من نف�س ال�سهر.
عي�شة ق.

لقاءات ذهاب كاأ�س اجلمهورية تلعب يومي 10 و11 مار�س

بارادو وجمعية وهران يكمالن عقد املتاأهلني اإىل ربع النهائي

مولودية وهران 

الإدارة تنفي رف�ضه حل ق�ضية كفايل
نفى جمل�س اإدارة نادي مولودية 
وهران اأول ام�س ال�سائعات التي 
راجت موؤخرا حول تلقيه اإ�سعارا 
من املدرب ال�سابق جون مي�سال 
م�ستحقاته  ق�سية  حلل  كفايل، 
للطرق  اللجوء  قبل  وديا، 
القانونية، وكانت اإدارة املولودية 
املن�رصم،  الأ�سبوع  تلقت  قد 
مرا�سلة من الحتاد الدويل لكرة 
ب�رصورة  تخطرها  »فيفا«  القدم 
املدرب  م�ستحقات  ت�سديد 
الفرن�سي والتي تبلغ قيمتها 100 
مار�س   2 تاريخ  قبل  دولر  األف 
الوهراين  النادي  اجلاري.واأكد 

باأي  يت�سل  اأن كفايل مل  بيان  يف 
بل  الإدارة،  جمل�س  من  طرف 
من  خمت�سة  جلنة  اإىل  توجه 
م�ستحقاته،  على  احل�سول  اأجل 
بالرف�س  قوبل  طلبه  اأن  غري 
ما  وهو  قانونيا،  يكن  مل  لأنه 
الدولية  للمحكمة  للجوء  دفعه 
م�سريو  »تا�س«.وي�رص  الريا�سية 
�سد  ال�ستئناف  على  املولودية 
بعيدا  والذهاب  »كا�س«،  قرار 
ملفا  جهزوا  حيث  الق�سية،  يف 
يت�سمن كافة الإثباتات التي توؤكد 
اأن كفايل كان يف حالة تخلي عن 

املن�سب.

زاوي ي�ضتقيل من تدريب جمعية ال�ضلف
من  با�ستقالته  زاوي  �سمري  تقدم 
عقب  ال�سلف،  جمعية  تدريب 
اخل�سارة 0-1 اأمام جمعية وهران 

اجلزائر  كاأ�س  نهائي  ثمن  دور  يف 
زاوي  ا�ستقالة  وجاءت  اأم�س،  اأول 
من  واخلروج  النتائج  تراجع  بعد 

اأخرى،  الكاأ�س، ويف مباراة  بطولة 
جتاوز بارادو، نظريه ترجي قاملة، 
ليتغلب عليه 4-3 بركالت الرتجيح 

بعد انتهاء الوقت الأ�سلي للمباراة 
دور  اإىل  ليتاأهل  ال�سلبي  بالتعادل 

ق.ر.ربع النهائي.



العا�صمة  احتاد  فريق  ي�صتعيد 
خدمات ثالثة العبني كانوا يعانون 
اإ�صابات متفاوتة خالل الفرتة  من 
املباريات  عن  وغابوا  املا�صية 
للديربي  وذلك حت�صبا  املن�رصمة، 
املقبل  ال�صبت  املقرر  العا�صمي 
اأمام نادي بارادو اأين متت برجمته 
هذا  ويف  جويلية،   5 ملعب  على 
ال�صدد تنف�س الطاقم الفني للنادي 
تاأكد  بعدما  ال�صعداء  العا�صمي 
اأن�س  كودري،  من حمزة  كل  تعايف 
خماي�صية واحلار�س اأمني زمامو�س 
والذين �صوف يكونون جاهزين من 
املناف�صة  اإىل  جمددا  العودة  اأجل 
اأمام  املقبل  اللقاء  من  ابتداء 

الثالثي  يكون  اأن  ومنتظر  بارادو، 
اأ�صا�صيا يف املقابلة  ال�صالف ذكره 
املدرب  يقودها  �صوف  والتي 
يعود  والذي  زغدود  منري  اجلديد 
على بيت ت�صكيلة اأبناء »�صو�صطارة« 
�صانعي  اأحد  كان  بعدما  مدربا 
وحمل  العبا  كان  عندما  اأفراحه 
وبداية  الت�صعينيات  نهاية  األوانه 
الذي  االأمر  االألفية اجلديدة، وهو 
اإ�صافية  خيارات  مينحه  �صوف 
وو�صط  الدفاع  خطي  يف  خا�صة 
عرفت  املقابل،  يف  امليدان. 
خا�صها  التي  التدريبية  احل�صة 
تلقي  اأم�س  اأّول  االحتاد  العبو 
اإ�صابة  حميو�س  اأمين  املهاجم 

رفقة  التدريبات  يكمل  ال  جعلته 
اأر�صية  غادر  اأين  املجموعة 
العالج،  تلقي  اأجل  من  امليدان 
عن  �صيغيب  كبرية  وبن�صبة  حيث 
التعرف  انتظار  يف  بارادو  مقابلة 
على نتائج الفحو�صات الطبية التي 
من  اللعب  اإمكانية  حت�صم  �صوف 
الذي  االأمر  وهو  غد،  بعد  عدمه 
للنادي  القني  الطاقم  ي�صع  �صوف 
العا�صمي يف ورطة يف ظل افتقار 
وبالتايل  حربة،  راأ�س  اإىل  التعداد 
اآخر من  اختيار العب  اإىل  اللجوء 
اأجل اللعب يف من�صب قلب هجوم 

على غرار الليبي موؤيد الاليف.
عي�شة ق.
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اجلزائري  الدويل  الالعب  تفّوق 
النجمني  على  حمرز  ريا�س 
امل�رصي حممد �صالح وال�صنغايل 
�صايدو مانيه على م�صتوى االأرقام، 
قدمه  الذي  االإح�صاء  خالل  من 
حول  العاملي  »هو�صكورد«  موقع 
االإجنليزي  الدوري  العبي  اأف�صل 
منه،  مباريات  �صت  اآخر  خالل 
الوطنية  الت�صكيلة  قائد  وتواجد 
العبي  الأف�صل  الرابع  املركز  يف 
االأ�صابيع  خالل  »الربميرليغ« 

قدره  تنقيطا  نال  بعدما  االأخرية 
7.70، بالنظر للم�صتويات الطيبة 
رفقة  تقدميها  يف  يوا�صل  التي 
والذي  �صيتي  مان�ص�صرت  ناديه 
االنت�صارات  حتقيق  على  يقوده 
بلقب  االأ�صبوع  هذا  معه  وتوج 
يف  االإجنليزي  االحتاد  كاأ�س 
باجللو�س  خاللها  اكتفى  مباراة 
الت�صعني  طيلة  البدالء  دكة  على 
ح�صب  وت�صّدر  اللقاء،  من  دقيقة 
الول  نف�س االح�صاتءات املركز 

االإجنليزي  بالدوري  لالأف�صل 
االإيفواري  اأر�صنال  نادي  العب 
نيكوال�س بيبي الذي حاز تنقيطا 
اإيفرتون  العب  يليه   ،7.78 قدره 
الثاين  املركز  يف  ري�صارلي�صون 
البلجيكي  والدويل   7.76 بتنقيط 
كيفي ندي بروين الذي جاء ثالثا 
غاب  املقابل  يف   ،7.73 بتنقيط 
قائمة  عن  ليفربول  نادي  ثنائي 

اأف�صل 10 العبني.
ع.ق.

عي�شة ق.

مقابلتني  لعب  اإىل  املدعو 
�صمنا  زميبابوي  اأمام  مزدوجتني 
كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  لت�صفيات 
اإفريقيا لالأمم املقررة مطلع العام 
2021 يف الكامريون، ولهذا الغر�س 
ا�صتغل بلما�صي الفر�صة اأين تنقل 

اإىل امللعب االأوملبي مرفوقا بعدد 
الوطني  الفني  الطاقم  اأع�صاء  من 
احلرا�س  مدرب  مقدمتهم  يف 
املغربي  واملدرب  بورا�س  عزيز 
مع  ترب�س  يف  يتواجد  الذي  وادو 
اإطار  يف  للخ�رص  الفني  الطاقم 
لدى  التدريبية  �صهاداته  حت�صري 

االحتاد االأوروبي لكرة القدم

امل�صوؤول  فاإن  االأ�صدار  وح�صب 
االأول على العار�صة الفنية الوطنية 
للو�صعية  ا�صتح�صانه  عن  عرب 
تتواجد  اأ�صحت  التي  اجلديدة 
والتي  امللعب  اأر�صية  عليها 
بعد  للب�صاط  جتديدا  �صهدت 
تدهوره ب�صكل فادح وهو ما جعله 
على  امل�صوؤولني  على  النار  يفتح 

امللعب ب�صبب الو�صعية املتدهورة 
التي وجدها عليها خالل املقابلة 
العام  اأ�صباله  لعبها  التي  الودةي 
البنني،  منتخب  اأمام  املن�رصم 
�صعيا منه اإىل االحتفال بلقب كاأ�س 
اإفريقيا لالأمم الذي اأحرزته كتيبة 

اخل�رص من م�رص.
وح�صب م�صادرنا، فاإنه ال ي�صتبعد 

يا�صني  الالعب  رفقاء  ي�صجل  اأن 
براهيمي العودة جمددا على »دار 
خالل  عنه  الغياب  بعد  ال�رصع« 
الفرتة االأخرية، ورغم اأن االحتادية 
برجمت  القدم  لكرة  اجلزائرية 
زميبابوي  امام  القادمة  املقابلة 
ت�صاكر  م�صطفى  ملعب  على 
اأن تغري  بالبليدةن فاإنه ال ي�صتبعد 

زط�صي  الدين  خري  الرئي�س  هيئة 
الوجهة  بلما�صي  رفقة  بالتن�صيق 
نحو ملعب 5 جويلية خالل االآجال 
القانونية املطلوبة، وبالتايل عودة 
امللعب  اإىل  جمددا  املقابالت 
االأوملبي الذي ي�صهد ح�صورا قويا 
لالأن�صار بالنظر الت�صاعه على ما 

يقارب 60 األف متفرج.

بلما�شي عبرّ عن ر�شاه بو�شعية اأر�شية امليدان و
الرتميمات على املرافق

عودة �خل�ضر �إىل ملعب 5 جويلية 
غري م�ضتبعدة �أمام زميبابوي

فتح الناخب الوطني جمال بلما�شي الأبواب اأمام اإمكانية عودة املنتخب الوطني جمددا 
على ال�شتقبال على ملعب 5 جويلية جمددا بعد الزيارة التفقدية التي قادته اأول ام�س 

اإىل امللعب الأوملبي من اأجل الوقوف على اإعادة التهيئة التي عرفتها اأر�شية امليدان 
وعددا من املرافق يف مقدمتها غرف تغيري املالب�س والنفق املوؤدي اإىل الغرف، حيث 

تواجد الناخب الوطني يف اأر�س الوطن يف �شياق التح�شري للرتب�س املقبل الذي �شيوف 
ي�شرف عليه مع املنتخب الوطني 

حلرّ رابعا لأف�شل لعبي البميرليغ خالل اآخر 6 مواجهات

حمرز يتفوق على �ضالح ومانيه يف �لربميرليغ
ق على جنوم القارة ال�شمراء باختياره الأف�شل ل�شهر فيفري تفورّ

بن رحمة مر�ضح للتتويج بلقب �أف�ضل 
العب يف �ل�ضامبيون�ضيب

الدويل  الالعب  تر�صيح  مّت 
رحمة  بن  �صعيد  اجلزائري 
اأف�صل  جائزة  على  للتناف�س 
االأوىل  الدرجة  دوري  يف  العب 
املو�صم  هذا  االجنليزية 
امل�صتويات  بعد   2020/2019
ناديه  مع  قدمها  التي  الرائعة 
التي  املباريات  خالل  برينتفورد 
املو�صم  انطالق  منذ  معه  لعبها 
اجلاري، اأين ب�صم ا�صمه جنما فوق 
العادة يف دوري »ال�صامبيون�صيب« 
ي�صجلها  التي  االأهداف  بف�صل 
التي  احلا�صمة  والتمريرات 
الذي  االأمر  اإىل زمالئه،  مينحها 
جعله حمل االعرتاف لدى الراأي 
اإجنلرتا  يف  الريا�صي  اعالم 
لقب  على  التنايف  يف  باأحقيته 
وهو  الدوري،  يف  العب  اف�صل 
الذي تواجد �صمن قائمة م�صغرة 
والبالغ  املر�صحني  الالعبني  من 
اختيار  اأجل  من  خم�صة  عددهم 
بلقب  للتتويج  منهم  االأف�صل 

املو�صم،  هذا  االأف�صل  الالعب 
عني  مدينة  ابن  يناف�س  حيث 
تيمو�صنت العبني اثنني من ناديه 
بكل من  االأمر  ويتعلق  برينتفورد 
مبومو  وبرايان  واتكين�س  اأويل 
باالإ�صافة اإىل العب نادي فولهام 
جاد  ميلوال  والعب  ميرتوفيت�س 

واال�س.
مهاجم  تفّوق  اآخر،  �صياق  يف 
جنوم  على  الوطني  املنتخب 
ا�صتفتاء  خالل  ال�صمراء  القارة 
يف  اإفريقي  العب  اأف�صل  حول 
الدوريات االأوروبية ل�صهر فيفري 
موقع  اأعده  والذي  املن�رصم 
كلوب«، حيث مت  فوتبول  »اأوراجن 
جنم  على  باالأغلبية  الت�صويت 
املركز  يف  رحمة  بن  برينتفورد 
على  االأف�صل  واختياره  االأول 
بيار  الغابوين  الثنائي  ح�صاب 
وال�صنغايل  اأوباميانغ  اإميريك 
�صايدو مانيه، بعدما نال الالعب 
قدرها  ت�صويت  ن�صبة  اجلزائري 

44%، حيث ياأتي تتويجه االأف�صل 
�صجل  بكونه  ال�صمراء  القارة  يف 
متريرة  ومنح  اأهداف  خم�صة 
حا�صمة يف جمموع �صت مقابالت 
وهو  الفارط،  فيفري  �صهر  لعبها 
باعتباره  احلدث  ي�صنع  الذي 
يف  الندية  الأكرب  مطلبا  اأ�صحى 
على  تتناف�س  والتي  اإجنلرتا 
معه  للتعاقد  حت�صبا  خدماته 
املقبل  ال�صيفي  املركاتو  خالل 
اأر�صنال  فريقي  �صورة  يف 

ونيوكا�صل.
عي�شة ق.

بن عبد الرحمان يعرتف بعلم امل�شريين عدم امتالكه ال�شهادات التدريبية املطلوبة

�إد�رة �ضبيبة �لقبائل تتم�ضك بخدمات �لزلفاين
عرّبت اإدارة نادي �صبيبة القبائل عن 
مت�صكها بخدمات املدرب التون�صي 
يامن الزلفاين واالإ�رصار على بقائه 
للفريق  الفنية  العار�صة  راأ�س  على 
طبيعية،  ب�صورة  مهامه  وموا�صلة 
الفنية  املديرية  رف�س  رغم  وذلك 
الوطنية لالحتادية اجلزائرية لكرة 
من  االإجازة  ومنحه  تاأهيله  القدم 
اأجل التدريب يف اجلزائر بناء على 
التدريبية  ال�صهادات  امتالكه  عدم 
البطولة  يف  للتدريب  املطلوبة 
اإجازة  راأ�صها  وعلى  الوطنية 
فاإن  ال�صدد  هذا  ويف  »اأ«،  كاف 

ي�رصون  القبائلي  النادي  م�صريي 
التون�صي  مبدربهم  التم�صك  على 
خالل  معه  تعاقدوا  كانوا  الذي 
اأجل  ال�صتوية من  التحويالت  فرتة 
املقال  الفرن�صي  املدرب  خالفة 
جمل�س  اتفق  اأين  فيلود،  هيربت 
اإدارة ال�صبيبة على جتديد الثقة يف 
االأخبار  كل  نفي  وبالتايل  الزلفاين 
ال�صاعات  خالل  راجت  التي 
من  اإقالته  اإمكانية  حول  املا�صية 
خدماته  عن  واال�صتغناء  من�صبه 
اإجازة  ا�صتخراج  يف  الف�صل  ب�صبب 
له من اأجل العمل ومنح التعليمات 

اإىل الالعبني من مقعد االحتياط، 
العبيه  مع  العمل  يوا�صل  حيث 
عرب  التعليمات  منح  خالل  من 
الطاقم  مع  والتوا�صل  املدرجات 
اإدارة  اأن  باعتبار  امل�صاعد،  الفني 
ال�صبيبة ت�صع فيه الثقة ولن ت�صمح 
يف  امل�صري  واعرتف  خدماته،  يف 
الرحمان  عبد  بن  ن�صيم  ال�صبيبة 
اأنه  م�صبقا  علم  كانت  االإدارة  اأن 
التي  التدريبية  ال�صهادة  ميلك  ال 
اأنهم  اإال  اجلزائر  يف  للعمل  توؤهله 

يثقون يف خدماته.
عي�شة ق.

اإ�شابة حميو�س تهدده بالغياب عن الديربي العا�شمي

زمامو�ش كودري وخماي�ضية جاهزون للعب �أمام بار�دو

ب�شبب الغياب عن الت�شريحات التلفزيونية

�الحتاد �لقطري يغّرم بوجناح ماليا
لكرة  القطري  االحتاد  عاقب 
اجلزائري  الدويل  الالعب  القدم 
تغرميه  من خالل  بوجناح  بغداد 
الكروية  الهيئة  اأعلنت  اأين  ماليا، 
القطرية تغرمي مهاجم املنتخب 
 10 قيمتها  مالية  بعقوبة  الوطني 
العقوبة  وهي  قطري  ريال  اآالف 
مهاجم  غياب  عن  تندرج  التي 

املنتخب الوطني عن املقابالت 
التلفزيونية وعدم منح ت�رصيحات 
ال�صد  ناديه  مواجهة  نهاية  عقب 
جنوم  دوري  حل�صاب  والعربي 
العقوبة  هذه  وتاأتي  قطر، 
امل�صلطة على ابن مدينة وهران 
بعد عقوبة �صبق ان �صلطها عليه 
القدم  لكرة  االآ�صيوي  االحتاد 

لعب  من  �صهرين  باالإق�صاء 
ت�صكيلة  رفقة  القارية  املناف�صة 
»الزعيم« وهو االأمر الذي يحرمه 
العني  مواجهتي  خو�س  من 
�صمن  تندرجان  اللتان  االإماراتي 
اجلولتني الثالثة والرابعة من دور 

جمموعات دوري ابطال اآ�صيا.
عي�شة ق.



يحلم جنم باري�س �سان جريمان 
املالعب  يف  م�سريته  باإنهاء 
بر�سلونة  قمي�س  بارتداء 
الأ�سطورة  بجوار  واللعب 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتينية 
بح�سب تقرير �سحفي كتالوين، 

ويتعلق الأمر بالدويل الربازيلي 
الذي  عاًما   35 �سيلفا  تياغو 
ينتهي عقده مع �سان جريمان 
بنهاية املو�سم اجلاري، ويبدو 
اأن هناك اجتاها لعدم التجديد 
»موندو  �سحيفة  وبح�سب  له، 
لن  �سيلفا  فاإن  ديبورتيفو«، 
التي  ال�سخمة  للعرو�س  ينظر 
الفرق  من  �سواء  له،  �ستقدم 
الكربى يف اأوروبا اأو من ال�سني 
اأو اأمريكا، حال طلب بر�سلونة 
الكتالوين  النادي  وكان  �سمه، 

قبل  �سيلفا  �سم  على  ا  حري�سً
اإل  جريمان،  �سان  اإىل  انتقاله 
الذي  الباري�سي  الراتب  اأن 
عر�س  اأ�سعاف  بثالثة  ُقدر 
اإىل  انتقاله  منع  البلوغرانا 
بر�سلونة  وحاول  نو،  كامب 
ال�سامبا  جنم  اقتنا�س  جمدًدا 
بي  �سفوف  يف  تواجده  خالل 
كل حماولته  اأن  اإل  اإ�س جي، 
مع  مثلما حدث  بالف�سل  باءت 
وماركينيو�س  فرياتي  ماركو 

واأخرًيا نيمار.

للمنتخب  الفني  املدير  قال 
كومان  رونالد  الهولندي 
عليه  عر�س  بر�سلونة  اإن 
فالفريدي،  اإرن�ستو  خالفة 
تدريب  من  اإقالته  عقب 
اأنه  كومان  واأ�سار  الفريق، 
البار�سا  عر�س  رف�س 
املنتخب  مع  التزامه  ب�سبب 
به  تاأهل  الذي  الهولندي 
لكاأ�س الأمم الأوروبية 2020، 
الغياب  من  �سنوات   8 بعد 
الكربى،  البطولت  عن 
املدرب  ت�رصيحات  وجاءت 
الأمم  دوري  قرعة  بعد 

اأم�سرتدام،  احت�سنتها  التي 
عدد  اأن  املدرب  واعترب 
يخو�سها  التي  املباريات 
مع  يوجن  دي  فرينكي  لعبه 
قال  لكنه  اإيجابي  البار�سا 
مركزه،  غري  يف  يلعب  اإنه 
يوجن  بدي  كومان  ويدفع 
دفاعي  و�سط  كالعب  دائما 
اأجاك�س  يف  يلعب  كان  كما 
مع  ي�سارك  لكنه  اأم�سرتدام، 
و�سط  كالعب  البلوغرانا 
التعليق  ورف�س  متقدم، 
قائال  امل�ساألة،  هذه  على 
املدير  تخ�س  قرارات  اإنها 

الفني، واأ�ساف: »اإنه ما يزال 
يعلم  املباريات  ولعب  �سابا، 
ب�سكل  يلعب  لكنه  الكثري، 

خمتلف معي يف املنتخب«.

اإىل  بايرن ميونيخ  تاأهل فريق 
اأملانيا  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
على  تغلبه  بعد  القدم  لكرة 
دون  بهدف  �سالكه  م�ست�سيفه 
رد يف اإطار الدور ربع النهائي، 
من  كيميت�س  جو�سوا  ومتكن 
لبايرن  الفوز  هدف  ت�سجيل 
املباراة،  من   40 الدقيقة  يف 
حامل  هو  ميونيخ  وبايرن 
�ساحب  هو  اأنه  كما  اللقب 
مرات  يف  القيا�سي  الرقم 
 19 بر�سيد  بالبطولة  التتويج 
بينما ح�سل على املركز  مرة 
كان  اآخرها  مرات   4 الثاين 

اأمام  خ�رص  عندما   2018 عام 
اآينرتاخت فرانكفورت 3-1 يف 
النهائي، وفر�س بايرن ميونيخ 
فرتات  اأغلب  على  �سيطرته 
بهدف  اكتفى  لكنه  املباراة 
وحيد حقق عربه الفوز الثالث 
املو�سم  هذا  �سالكه  على 
بعدما كان تغلب عليه بثالثية 
»فيلتن�س  ملعب  على  نظيفة 
يف  غيل�سينكري�سن  يف  اأرينا« 
املرحلة الثانية من الدوري يف 
وبخما�سية  املا�سي،  اأوت   24
اأرينا«  »األيانز  ملعب  على 
جانفي   25 يف  ميونيخ  يف 

 19 املرحلة  �سمن  املا�سي 
بايرن  ورفع  البوند�سليغا،  من 
ميونيخ �سل�سلته من املباريات 
دون خ�سارة اإىل 14 متتالية يف 

خمتلف امل�سابقات.
الدرجة  �ساربروكن من  وا�سل 
م�سابقة  يف  مغامرته  الرابعة 
ن�سف  وبلغ  اأملانيا  كاأ�س 
يف  الأوىل  للمرة  النهائي 
�سيفه  على  بفوزه  تاريخه 
 6-7 دو�سلدورف  فورتونا 
انتهاء  بعد  الرتجيح  بركالت 
والإ�سايف  الأ�سلي  الوقتني 

بالتعادل 1-1

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين 
الأول  اخليار  عن  اأم�س 
راكيتيت�س  اإيفان  للكرواتي 
فرتة  يف  بر�سلونة،  جنم 
النتقالت ال�سيفية املقبلة، 
مع  راكيتيت�س  عقد  وينتهي 
املو�سم  بنهاية  بر�سلونة 
ا�سمه  وارتبط  املقبل، 
ناٍد،  من  اأكرث  اإىل  بالنتقال 
امل�ساركة  عن  ابتعاده  بعد 

اأ�سا�سًيا مع الفريق الكتالوين، 
»ماركا«  �سحيفة  وبح�سب 
املدريدية، فاإن اخليار الأول 
يف  البقاء  هو  لراكيتيت�س 
هدًفا  يعترب  حيث  اإ�سبانيا، 
كان  الذي  مدريد  لأتلتيكو 
انطالق  قبل  ل�سمه  ي�سعى 
تتم  لو مل  لكن  هذا املو�سم، 
هذه ال�سفقة ل مانع لدى جنم 
اإ�سبيلية ال�سابق من ا�ستكمال 

الكتالوين  النادي  مع  عقده 
بح�سب ذات امل�سدر. جدير 
كان  راكيتيت�س  اأن  بالذكر 
بر�سلونة  اأ�سا�سًيا يف  عن�رًصا 
اإ�سبيلية  من  ان�سمامه  منذ 
عام 2015، قبل اأن يبتعد عن 
الت�سكيل الأ�سا�سي يف معظم 
ل�سالح  املو�سم  هذا  فرتات 
وفرينكي  ميلو  اآرثر  الثنائي 

دي يوجن.

املحلية  ال�سلطات  قّررت 
م�ساء  من  متاأخر  وقت  يف 
املباراة  اإرجاء  اأم�س  اأول 
بني  اأم�س  مقّررة  كانت  التي 
يف  ميالن  و�سيفه  جوفنتو�س 
النهائي  ن�سف  الدور  اإياب 
اإيطاليا،  كاأ�س  مل�سابقة 
كورونا  فريو�س  تف�سي  ب�سبب 
امل�ستجد، وكان من املفرت�س 
اأن تقام املباراة م�ساء البارحة 
يف  اأرينا«  »األيانز  ملعب  على 
تورينو، لكن املحافظ كالوديو 
القيود  اأن  اعترب  بالومبا 

على  احلكومة  فر�ستها  التي 
الأحداث  ح�سور  ميكنه  من 
كافية  لي�ست  الريا�سية، 
ل�سمان ال�سالمة، وقال بالومبا 
اأ�سا�س  على  اتخذ  القرار  اأن 
وحدة  اأجرتها  التي  التقييمات 
بيدمونت  منطقة  يف  الأزمات 
الإقليمي  ال�سحة  وم�ست�سار 
اأ�رص  الذي  اإيكاردي  لويجي 
العامة  التجمعات  جتنب  على 
اأي  حتديد  يتم  ومل  الكبرية، 
التي  للمواجهة  جديد  تاريخ 
بالتعادل  الأول  ف�سلها  انتهى 

ذهاباً يف ميالنو 1-1، وك�سفت 
اأنه  الإخبارية  »اأن�سا«  وكالة 
بخرب  ميالن  لعبي  اإعالم  مت 
يف  تواجدهم  اأثناء  الإرجاء 

فندقهم يف تورينو.
يف  الوفيات  عدد  وارتفع 
ب�سبب  اإىل 79  الثالثاء  اإيطاليا 
اأعلن  فيما  كورونا،  فريو�س 
اأكرث من  اإ�سابة  حتى الآن عن 
 55 و�سجلت  �سخ�س،   2500
حالة وفاة يف منطقة لومبارديا 
اإميليا  يف   18 بينها  ال�سمالية، 
املفرت�س  من  وكان  رومانيا، 

اأن تكون املباراة مغلقة بوجه 
من  القادمني  امل�سجعني 
من  ت�رصراً  الأكرث  املناطق 
تف�سى فريو�س كورونا، بح�سب 
جوفنتو�س،  �سابقاً  اأعلن  ما 
تبنته  مبر�سوم  قراره  مربراً 
احلكومة الإيطالية الأحد حول 
الفريو�س  مكافحة  اإجراءات 
املنظم  التنقل  يحظر  الذي 
لومبارديا  من  مل�سجعني 
وفينيتو واإميليا رومانيا وكذلك 
من مقاطعات �سافونا وبي�سارو 

واأوربينو حتى الثامن مار�س.

اللندين  الفريق  ا�ستعاد 
توازنه باأف�سل طريقة ممكنة 
من  القوي  الريدز  باإق�ساء 
الإجنليزي،  الحتاد  كاأ�س 
واأنهى ت�سيل�سي م�سوار �سيفه 
بفوزه  املناف�سة  يف  ليفربول 
ملعب  اأر�س  على   0-2 عليه 
اأم�س  اأول  بريدج  �ستامفورد 
من  اخلام�س  الدور  �سمن 
ت�سيل�سي  وو�سل  امل�سابقة، 
البطولة  نهائي  ربع  اإىل 
الذي  اأر�سنال  بجاره  ليلحق 
املن�رصم  الإثنني  تاأهل 
بورت�سموث  عقبة  بتجاوزه 
2-0، �سّجل الربازيلي ويليان 
من  الأول  ت�سيل�سي  هدف 
ت�سديدة قوية قبل اأن ي�سيف 
الثاين  الهدف  باركلي  رو�س 
مميز،  فردي  جمهود  بعد 
توازنه  اإىل  ت�سيل�سي  وعاد 
اآخر  يف  بالفوز  ف�سله  عقب 
بايرن  من  خ�رص  مباراتني 
يف   0-3 الأملاين  ميونيخ 

وتعادل  اأوروبا  اأبطال  دوري 
مع بورمنوث 2-2 يف الدوري 
الثاين  فوزه  حمققاً  املمتاز، 

يف اآخر �ست مباريات.
على  ال�سغوط  وازدادت 
كلوب  يورغن  الأملاين 
تلقي  بعد  ليفربول  مدرب 
الثالثة  خ�سارته  فريقه 
يف  مباريات  اأربع  اآخر  يف 
حيث  امل�سابقات،  جميع 
مدريد  اأتلتيكو  اأمام  خ�رص 
الأبطال  دوري  يف  الإ�سباين 

الدوري  يف  واتفورد  ومن 
املباراتني  بني  وفاز  املمتاز 
يونايتد  هام  و�ست  على 
الدوري،  يف   2-3 ب�سعوبة 
مع  مباراته  ليفربول  ولعب 
اإىل  قوية  بت�سكيلة  ت�سيل�سي 
حّد ما، اإذ اقت�رصت الغيابات 
على امل�رصي حممد �سالح 
الدقيقة 80 وعلى  �سارك يف 
�سارك  فريمينيو  الربازيلي 
النهاية  من  دقيقة   20 قبل 
األي�سون  الآخر  والربازيلي 

القائمة،  خارج  كان  الذي 
لقب  حامل  الريدز  وتنتظر 
مهمة  مباراة  اأوروبا  اأبطال 
مدريد  اأتلتيكو  �سيفه  اأمام 
الأربعاء املقبل يف اإياب ثمن 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
يونايتد  نيوكا�سل  بلغ  بدوره، 
الحتاد  كاأ�س  نهائي  ربع 
الإجنليزي بفوزه على م�سيفه 
األبيون  بروميت�س  و�ست 
يف  لهدفني  اأهداف  بثالثة 
الدور اخلام�س من امل�سابقة 
للفائز  و�سّجل  املحلية، 
ميغيل  الباراغوياين  من  كل 
والنم�ساوي  هدفني  اأملريون 
وّقع  حني  يف  لزارو  فالنتينو 
فيليب�س  ماثيو  ال�سكتلندي 
زهوري  كينيث  والدمناركي 
تاأهل  كما  اخلا�رص،  هديف 
�سيفيلد يونايتد خارج الديار 
ح�ساب  على  الدور  ذات  اإىل 
بعد  لهدف  بهدفني  ريدينغ 

التمديد.
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البلوز يعود لالنت�ضارات ويوّرط كلوب

تاأجيل مباراة جوفنتو�س وميالن يف كاأ�س اإيطاليا

قرعة دوري الأمم الأوروبية

الربتغال مبجموعة واحدة مع فرن�ضا وكرواتيا

اأتلتيكو مدريد اخليار الأقرب لراكيتيت�س

�ضيلفا يحلم باللعب اإىل جوار مي�ضي

كومان: رف�ضت بر�ضلونة ودي يوجن ل يلعب يف مركزه

بايرن ميونيخ يبلغ ن�ضف نهائي كاأ�س اأملانيا الأمم  دوري  قرعة  اأ�سفرت 
اأول  �سحبت  التي  الأوروبية 
اأم�س عن جمموعات متفاوتة 
امل�ستويات  �سمن  ال�سعوبة 
يف  امل�سابقة  من  الأربعة 
وك�سفت  الثانية،  ن�سختها 
الأوروبية  الأمم  دوري  قرعة 
خا�سة  منتظرة  مباريات  عن 
فرن�سا بطلة العامل وو�سيفتها 
كرواتيا، والربتغال بطلة اأوروبا 
وتوزعت  فرن�سا،  وو�سيفتها 
على  امل�ساركة  املنتخبات 
كل  �سم  اإذ  م�ستويات  اأربعة 
م�ستوى من امل�ستويات الثالثة 
مّت  حيث  منتخباً،   16 الأوىل 
 16 املنتخبات  هذه  توزيع 
وفيما  جمموعات،  اأربع  على 

�سم  الرابع  بامل�ستوى  يتعلق 
�سبعة منتخبات انق�سمت على 
جمموعتني �سمت واحدة منها 
اأربعة منتخبات والثانية ثالثة، 
وفازت الربتغال بلقب الن�سخة 
عقب  البطولة  من  الأوىل 
النهائي،  يف  هولندا  تخطي 
جمموعات  اأبطال  ويتاأهل 
ن�سف  اإىل  الأول  امل�ستوى 

النهائي.
ديدييه  فرن�سا  مدرب  وقال 
على  بالإمكان  »كان  دي�سان: 
الورق، اأن نواجه منتخبات اأقل 
القرعة  اأوقعتنا  التي  من  قوة 
امل�سابقة  هذه  لكن  معها، 
الفرق  لإحداث  اأي�ساً  موجودة 
الودية،  باملباريات  مقارنة 

قوية،  مباريات  هناك  �ستكون 
بايل  ي�سغل  ل  ذلك  لو  حتى 
اليوم  يل  بالن�سبة  الأهم  لأّن 
مار�س  مباريات  بالتاأكيد 
وكاأ�س اأوروبا، لكننا نعرف اأّنه 
يف خريف 2020 �سيكون لدينا 
مناف�سة  يف  متميزون  خ�سوم 
�سيقة جداً على غرار الن�سخة 

الأوىل«.
زلكو  كرواتيا  مدرب  وعلق 
منتخب  �سقوط  على  داليت�س 
واحدة  جمموعة  يف  بالده 
لي�ست  »اإّنها  فرن�سا:  مع 
م�سابقة  لأنها  ثاأرية  مواجهة 
مباراة  تبقى  ولكنها  خمتلفة، 
ال�سويد  مدرب  اأما  �سعبة«، 
»بقليل  فقال  اأندر�سون،  يانه 

مع  تكرار  ميكننا  احلظ،  من 
بت�سفيات  حققناه يف مباراتنا 
اإ�سارة  يف   ،»2018 مونديال 
 1-2 فرن�سا  على  الفوز  اإىل 
يف �سولنا بجوان 2017، ويقام 
البطولة  يف  املجموعات  دور 
ونوفمرب  واأكتوبر  �سبتمرب  يف 
الدور  يقام  اأن  على   ،2020
النهائي بني 2 و6 جوان 2021، 
�ساحبة  املنتخبات  وتهبط 
الدوريني  يف  الأخري  املركز 
الدوري  اإىل  والثاين  الأول 
الن�سخة  يف  ت�سنيفاً  الأدنى 
 ،2023-2022 مو�سم  الثالثة 
الدوريات  اأبطال  ي�سعد  فيما 
اإىل  والرابع  والثالث  الثاين 

الدوريات الأعلى ت�سنيفاً.
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م�ستقبل  فريق  �سبط 
الأخرية  اللم�سات  املجاهدين 
حت�سبا للمواجهة امل�سريية التي 
ما  املرتبة  اأمام �ساحب  تنتظره 
لق�رص  حتت  فريق  الأخرية  قبل 
حت�سبا للجولة الثانية  من مرحلة 
ال�رصيف  الق�سم  لبطولة  الذهاب 

ب .
اأجمع املتتبعون ل�سوؤون ال�ساحرة 
امل�ستديرة بالولية املنتدبة عني 
�سالح بولية مترنا�ست يف ت�رصيح 
»اأن  »الو�سط  يومية  مع  لهم 
وم�ستقبل  لق�رص  حتت  مواجهة 
املجاهدين بعني �سالح يوم غدا 
ال�سبت �ستكون م�سريية وحا�سمة 
خل�رص  املدرب  لأ�سبال  بالن�سبة 
ب�سبط  مطالب  بات  الذي  حيلو 
ل�سحق  املنا�سبة  التوليفة 

املناف�س و ح�سد النقاط الثالث 
اأراد ت�سحيح  اذا ما  ل غري ذلك 
على  املحافظة  و  امل�سار 
ال�رصاع على احدى  حظوظه يف 
تاأ�سرية ال�سعود للق�سم اجلهوي .

خالل  الفني  الطاقم  عمل  وقد 
على  الأخرية  التح�سريات  فرتة 
عليها  املعول  الكتيبة  جتهيز 
املنتظرة  املقابلة  خو�س 
جتهيز  على  الغد  �سبيحة 
الالعبني بدنيا بالرفع من  ن�سق 
من  عدد  وجتريب  التح�سريات 
�سفرة  لفك  الهجومية  اخلطط 

العقم الهجومي .
اأعمال  و  مال  رجال  اأن  ومعلوم 
خيالية  منحة  ب�سب  وعدوا 
لكل  �سنتيم  مليون   40 قدرها 
ال�سعود  حتقيق  حال  يف  لعب 

حيث   ، اجلهوي  الق�سم  حلظرية 
برفع  وعدوا  الالعبني  بدورهم 
املقابالت  جميع  ولعب  التحدي 
اأن  بالذكر  جدير   . كنهائيات 
للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 
يحتل املركز الرابع منا�سفة مع 

نادي ال�ساهلة الغربية وبفارق 08 
نقاط   04 و  املت�سدر  عن  نقاط 
و  الفقارة  اأمال  املطاردين  عن 
املعطيات  ح�سب  �سويطر  اأمل 

الأولية املتوفرة .
اأحمد ،ب 

 
املكتب  رئي�س  ال�سقة  اأحمد  اأكد 
الولئي للمنظمة الوطنية لل�سباب 
ت�رصيح  يف  بتمرنا�ست  ال�سغل  و 
�سحفي خ�س به يومية ّ»الو�سط« 
لولية  للت�سغيل  الولئي  الفرع  اأن 
للت�سغيل  وكالت   4 به  مترنا�ست 
بامللحقة  املحلية  الأمر  ويتعلق 
من  بكل  وملحقتني  لتمرنا�ست 
عني  الإداريتني  املقاطعتني 

�سالح
املحلية  الوكالة  و  قزام  ،عني 
عدد  بلغ  حيث   ، زواتني  لتني 
على  العمل  لطالبي  امل�سجلني 
عددهم  مترنا�ست  ولية  م�ستوى 
 ، عمل  طالب   14627 مايقارب 
حيث بلغ عدد امل�سجلني مبلحقة 

مترنا�ست لوحدها  7013
6677 مبلحقة عني  ت�سجيل  مع   ،
بلغ  فقد  قزام  بعني  اأما   ، �سالح 
عدد امل�سجلني  729 ، فيما جتاوز 
عدد امل�سجلني بتني زواتني  208، 
من  العمل  طالبي  عدد  بلغ  حيث 
جن�س الذكور  11334 طالب عمل

العدد  و�سل  فقد  الإناث  اأما   ،
3293 طالب عمل.

من جهة ثانية فقد اأو�سح ال�سقة 
اأحمد يف معر�س حديثه معنا  اأنه 
يف فرتة 2019 الذين حت�سلو على 

 2343 مايقارب  عمل  منا�سب 
 ، مترنا�ست  1116بوكالة  منها 
اأما   ، �سالح  عني  بوكالة   960 و 
عدد  بلغ  فقد  قزام  عني  بوكالة 
 ، عمل   طالب   136 املن�سبني  
تني  وكالة  وبخ�سو�س  
زواتني احلدودية فقد و�سل عدد 
حالت التن�سيب  131 طالب عمل 

.
رئي�س  ثمن  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املكتب الولئي للمنظمة الوطنية 
لل�سباب وال�سغل وترقية املواطنة 
بتمرنا�ست اأحمد ال�سقة ،  رئي�س 

بوجمعة  �سهبون  الولئي  الفرع 
مترنا�ست  حملية  الوكالة  ورئي�س 
على  الرحمان  عبد  علي  دادو 
اإىل  بالإ�سافة  ال�ستقبال  ح�سن 
املعلومات  يف  املحكم  التدقيق 
دقيقة  رقمية  تقدمي ح�سيلة  من 
بولية  ال�سغل  اأفاق  و  واقع  عن 

مترنا�ست .
بخ�سو�س  و  اأخر   �سعيد  وعلى 
الجتماعي  الإدماج  عقود 
اأي  مهني  اإدماج  اإىل  وحتويلهم 
وكالة  اإىل  الجتماعي  ن�ساط  من 
الت�سغيل ،فاإن العملية تخ�س من 

 ، فوق  ما  و  �سامي  تقني  �سهادة 
م�سجل   361 ت�سجيل  مت  حيث 
حتويلهم  ومت  احلالة  هاته  يف 
الأخرى  العملية  اأما  اأغلبيتهم 
منا�سب  اإىل  املهني  الإدماج  من 
دائمة  ، حيث يف املرحلة الأوىل 
،  اأكرث من 8 �سنوات ومت ت�سجيل 
 800 بحيث  م�سجل   11000 فيها 

مت اإعطائهم �سهادة اإدماج
ومنا�سب ال�ساغرة متوفرة و�سيتم 
اإدماجهم كليا، حيث �ستتم عملية 
منها  امل�ستفيدين  قوائم  ن�رص 

خالل الأيام القليلة القادمة .

ل يزال �سكان حي 18 فرباير الواقع 
يف  )املغري(  الإدارية  باملقاطعة 
امل�ست�سفى  قرب  الغربية  اجلهة 
من  ن�سيبهم  ينتظرون  الكبري، 
للم�ساكل  حلول  واإيجاد  الهتمام 
جتد  اأن  دون  حتا�رصهم  التي 
اآذانا  وم�ساكلهم  ان�سغالتهم 
�ساغية.  واأكد بع�س القاطنني يف 
العريق ، يف  ال�سكاين  التجمع  هذا 
»الو�سط« اأن  يومية  مع  حديثهم 
جعلتهم  احل�رصية  التهيئة  انعدام 
�سيفا  حقيقية  دوامة  يف  يغرقون 
و�ستاءاً، يف �سل الأو�ساع املزرية 
الطرقات  �سبكة  تعرفها  التي 
اجتيازها  ي�سعب  والتي  الداخلية 
الأتربة،  و  �ستاء  الأوحال  بفعل 
ناهيك عن نق�س الإنارة العمومية 
الداخلية  ال�سوارع  م�ستوى  على 

كبري  خوف  الآمر  هدا  �سكل  مما 
لدى �سكان احلي .

ال�سكان  اأحد  قال   ثانية  من جهة 
معاناة  عن    « »الو�سط  ليومية 
ال�سري،  عند  يوم  كل  يف  يومية 
والفاخرة  الكبرية  البنايات  فرغم 
احلي  ل  م�ستوى  على  املتواجدة 
منظمة  واأر�سفة  لطرقات  وجود 
البنايات  مما  هده  بحجم  تليق 
كبرية  �سعوبات  الو�سع  هدا  �سكل 
املرور  عند  ال�سيارات  لأ�سحاب 
ونظرا للو�سعية التي يتخبط فيها 
هدا �سكان هدا احلي ينا�سدون من 
العاجل  التدخل  املعنية  اجلهات 
وجعل  وتزفيتها  الطرقات  لتهيئة 
�سالمة  على  للحفاظ  الأر�سفة 

مركباتهم وال�سري يف اأمان
�صالح ،ب 

املجاهدين  م�ستقبل  مهاجم  �سدد 
�سادقي  الغني  عبد  �سالح  بعني 
العزمية  بروح  التحلي  �رصورة  ،على 
لق�رص  حتت  نادي  لقهر  الإ�رصار  و 
بيت  داخل  التوازن  اإعادة  اأجل  من 
ال�سباق  مراقبة  ثم  ومن  امل�ستقبل 
على تاأ�سرية ال�سعود للق�سم اجلهوي 
املجاهدين  م�ستقبل  مهاجم  اأكد   .
ت�رصيح  يف  �سادقي  الغني  عبد 
»الو�سط  يومية  به  خ�س  �سحفي 
اجلار  ملواجهة  جاهز  فريقهم  »اأن 
التقليدي نادي حتت لق�رص  والغرمي 
الثانية من مرحلة  ، حل�ساب اجلولة 
ب  ال�رصيف  الق�سم  لبطولة  الإياب 
اأ�سبال  اأن  ال�سدد  ذات  يف  موؤكدا   ،
ال�ساب  الكروي  والتقني  املدرب 
اأن  جيدا  يدركون  حيلو   خل�رص 
املحافظة على حظوظهم يف ال�سباق 
ال�سعود  تاأ�سريتي  باإحدى  للظفر 

للق�سم اجلهوي مير عن طريق الفوز 
على نادي حتت لق�رص هذا الأخري و 
الذي لن ي�ست�سيف امل�ستقبل من اأجل 
اأجل الفوز عليه  اللعب وفوق بل من 
لالبتعاد عن منطقة اخلطر وجحيم 
. من  ال�رصيف  للق�سم ما قبل  النزول 
جهة ثانية قال املهاجم اخلطري عبد 
حديثه  معر�س  يف  �سادقي  الغني 
املا�سية  اجلولة  يف  التعرث  اأن  معنا 
طي  يف  اأ�سبح  ال�سويطر  اأمل  اأمام 
احل�سور  الالعبني  وعلى  الن�سيان 
بالن�سباط  واللتزام  وبدنيا  ذهنيا 
اأمام  غدا  يوم  مواجهة  يف  التكتيكي 
قال  الأخري  هذا  لق�رص  حتت  نادي 
حمرتم  مناف�س  اأنه  حمدثنا  عنه 
جميع  بتج�سيد  احرتامه  وجب 
لتفادي  للتهديف  املتاحة  الفر�س 

مباغتته ح�سب قول حمدثنا .
اأحمد ، ب 

ك�صف رئي�س املكتب الوالئي للمنظمة الوطنية لل�صباب وال�صغل وترقية املواطنة 
بتمرنا�صت ، اأنه تلقى ت�صهيالت كبرية يف احل�صول على احل�صيلة الر�صمية لواقع و 

اآفاق الت�صغيل بالوالية من طرف كل من رئي�س الفرع الوالئي بوجمعة �صهبون ورئي�س 
امللحقة املحلية للت�صغيل دادو علي عبد الرحمان .

رئي�س املنظمة الوطنية لل�صباب وال�صغل بتمرنا�صت يوؤكد:

اإجماع على �صرورة ح�صد النقاط الثالث

جناة ،ح 

 لقاوؤنا مع م�ش�ؤويل الت�شغيل 
مكننا من الظفر باحل�شيلة 

.       تن�صيب 2343 طالب عمل خالل 2019 بوالية مترنا�صت 

م�شتقبل املجاهدين جاهز للإطاحة بتحت لق�شر 

املت�صررون ت�صاألوا عن م�صري اأموال التنمية املحلية 

على خلفية رف�س م�صوؤولني ا�صتقبال اجلمعيات والبطالني 

مهاجم م�صتقبل املجاهدين عبد الغني �صادقي للو�صط :

التهيئة والإنارة مطلب �شكان 
حي 18 فرباير يف املغري

 مطالب بالتحقيق يف �شركة 
الأ�شغال يف الآبار بحا�شي م�شع�د 

اجلميع م�شر على قهر نادي 
حتت الق�شر 

اأخبار اجلن�ب

ب�رصورة  املطالبة  الأ�سوات  تعالت 
بالبالد  القرار  ل�سناع  جاد  تدخل 
بالتجاوزات  اأ�سموه  فيما  لفتح حتقيق 
عنها  م�سكوت  ظل  التي  واخلروق 
املتواجدة  الآبار  يف  الأ�سغال  ب�رصكة 
نا�سد   . م�سعود  حا�سي  دائرة  باإقليم 
املجتمع  لفعاليات  اجلهوي  املن�سق 
بن  علي  ال�رصقي  باجلنوب  املدين 
عيوة  رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
اأمام  العاجل  التدخل  اأجل  من  تبون 
العام  املدير  الرئي�س  و  الطاقة  وزير 
فتح  اأجل  من   ، �سوناطراك  ملجمع 
من  كل  �سد  واأمني  اإداري  حتقيق 
املوارد  ومدير  العام  املدير  الرئي�س 
الأمن  م�سلحة  ورئي�س  الب�رصية 
لالأ�سغال  الوطنية  للموؤ�س�سة  الداخلي 
م�سعود  بحا�سي    entp  ، الآبار  يف 
العرتاف  عدم  خلفية  على  وذلك 
املتعلقة  اجلمهورية  رئي�س  بتعليمة 
لقا�سدي  احل�سن  بال�ستقبال 

املوؤ�س�سة �سواء تعلق الأمر باملجتمع 
املتواجدين  العمل  طالبي  اأو  املدين 
ايام  اأكرث من 10  اأمام مقر املوؤ�س�سة 
من  املوؤ�س�سة  ت�سوه  �سعارات  حاملني 
اأمام  اأخرى  جهة  من  والوطن  جهة 
املن�سق  لهم  تقدم  حيث   ، الأجانب 
الأ�سبوع  املدين  للمجتمع  اجلهوي 
ا�ستقبايل من طرف  الفارط ورف�سوا 
الب�رصية  العام ومدير املوارد  املدير 
يف  مكاملتي  على  الرد  رف�سوا  كما   ،
كما تطرق   . والنقال  الثابت  الهاتفني 
مبلف  تتعلق  اأخرى  لنقطة  عيوة  بن 
لالأ�سغال  الوطنية  بال�رصكة  ف�ساد 
فتح  ومت   2015 �سنة  منذ  الآبار  يف 
ومت  الطاقة  وزارة  طرف  من  حتقيق 
الرئي�س  طرف  من  الق�سية   حفظ 
املبلغ  وتهمي�س  احلايل  العام  املدير 
ذلك  منذ  مر�سية  لعطلة  حتويله  ومت 
الأ�سطر  هاته  كتابة  وحلد  التاريخ 

جناة ،حح�سبما اأفاد به .
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وكاالت 

على  احلا�صل  الإبراهيم  ويرى 
الدرا�صات  معهد  من  الدكتوراه 
جامعة  يف  والإ�صالمية  العربية 
يف  "ال�صيا�صة  كتابه  يف  اإك�صرت، 
ودور  ال�صتقالل  قبل  ما  كويت 
ال�صادر  املرجحة"  القوى 
�صبتمرب  يف  الإجنليزية  باللغة 
اأنه من غري املعقول  املا�صي، 
تلك  يف  البالد  تاريخ  ح�رص 
الثنائية ملقيا باللوم على اأغلب 
التطرق  لتجنبهم  املوؤرخني 
التي  احل�صا�صة  الوقائع  لبع�ض 
خالل  القوى  تلك  دور  تظهر 
الفرتة من بداية القرن الع�رصين 

وحتى عام 1962.
يف  يقول  -كما  الكاتب  وي�صتند 
مثل  قوى  اأن  اإىل  تلك  ت�صميته 
البادية  اأبناء  اأو  القبائل  رجال 
)غوا�صي  والغا�صة  والقرى 
الدين  اللوؤلوؤ( وعلماء  ا�صتخراج 
واأبناء الطائفة ال�صيعية والعجم 
العرب  والقوميني  واملثقفني 
دورا  لعبوا  الكويت  اأبناء  من 
اإحدى  كفة  ترجيح  يف  كبريا 
مدار  على  الرئي�صيتني  القوتني 
تاريخ الكويت واأن وقوف بع�ض 
هذه القوى اأو جميعها مع اأحد 
لب�صط  �صمانة  كان  الطرفني 

نفوذه.
وي�صتعر�ض الكتاب املتاح حاليا 
يف مكتبات نحو ثمانني جامعة 
ف�صوله  من خالل  العامل،  حول 
املرجحة  القوى  تطور  ال�صبعة 
اإىل  ويخل�ض  الكويت،  يف 
اإىل   60 نحو  اأن  مفادها  نتيجة 
الأمة  جمل�ض  اأع�صاء  من   %70
املا�صي  القرن  �صتينيات  منذ 
اأغلب رموز  الآن وكذلك  وحتى 
اأبناء  من  هم  حاليا،  املعار�صة 
تكن  مل  اإن  واأنه  القوى  تلك 
كاملة  �صلطة  املرجحة  للقوى 
اأنها  اإل  الأوقات  من  وقت  يف 

لعبت دورا ل ينكر.
درا�سات وتوثيق

التاريخ  اأن  اإىل  الكاتب  ينبه 
يفتقد  للكويت  الجتماعي 
و�صع  تتيح  موثقة  لدرا�صات 
واأن  فئة  لكل  حمكم  اإطار 
بتداخل  هناك ما ميكن و�صفه 
املثقفني  اإن  اإذ  اأحيانا،  الفئات 
�صبيل  على  الدين  علماء  اأو 

من  بينهم  من  كان  املثال 
التجار  اإىل طبقة  اأ�رصته  تنتمي 
وتاأثريه  ال�صخ�ض  �صهرة  لكن 
من  جاءا  ال�صيا�صية  احلياة  يف 
كونه مثقفا اأو عاملا، ول ين�صى 
فكرة  اأن  اإىل  ينوه  اأن  الكاتب 
فكرة  نف�صها  املرجحة  القوى 
اجلهد  من  ملزيد  حتتاج  وليدة 
املفاهيم  لإحكام  والتاأطري 

املرتبطة بها.
�رصحا  الأول  الف�صل  يقدم 
املرجحة  القوى  ملفهوم 
الف�صل  وي�صتعر�ض  واأهميتها، 
املوؤ�ص�صات  ن�صاأة  الثاين 
الكويت  والثقافية يف  ال�صيا�صية 
ال�صيا�صة  احلياة  يف  وتاأثريها 
املباركية  املدر�صة  واأبرزها 
وجمل�ض  ال�صورى  وجمل�ض 

املعارف واملكتبة الأهلية.
الثالث على و�صع  ويركز ف�صله 
فيما  ال�صيا�صية،  املوؤ�ص�صات 
م�صاحة  الرابع  ف�صله  يخ�ص�ض 
يعد  الذي   1938 كبرية ملجل�ض 
حجر الزاوية يف تاأ�صي�ض د�صتور 
اخلام�ض  الف�صل  اأما   .1962
 1938 بعد  ما  اأحداث  فيتناول 
ال�صيا�صة  يف  الربيطاين  والدور 
الف�صل  يتعلق  فيما  الكويتية، 
ال�صاد�ض بدور القوى املرجحة 
يناق�ض  واأخريا  النفط  فرتة  يف 
الف�صل ال�صابع دورها منذ 1957 

وحتى 1962.
الربيطانية،  الوثائق  وبح�صب 
العزم على  الغا�صة عقدوا  فاإن 
هدد  مما  بالتجار،  اللتحاق 
اقت�صاد البالد القائم على �صيد 

اللوؤلوؤ وقتها.
وقطف اأبناء "القوى املرجحة" 
وجود  خالل  من  ن�صالهم  ثمار 
�صورى  جمل�ض  يف  لهم  متثيل 
اأحمد  ال�صيخ  عهد  يف   1921
اجلابر من خالل ع�صوية اثنني 
العزيز  عبد  وهم  العلماء  من 
عي�صى  بن  ويو�صف  الر�صيد 
القناعي اإل اأن هذا املجل�ض مل 

ي�صتمر �صوى �صتة اأ�صهر فقط.
ويف ع�رصينيات القرن املا�صي 
يف  متثل  اقت�صادي  تغري  بداأ 
وتاأثريه  ال�صناعي  اللوؤلوؤ  ظهور 
على جتارة اللوؤلوؤ ومن ثم الأزمة 
القت�صادية يف ثالثينيات القرن 
تاأثري  اأ�صعف  مما  املا�صي، 
طبقة الغوا�صني ويف تلك الأثناء 
يف  املوؤ�ص�صات  ظهور  بداأ 

املجتمع ومنها املكتبة الأهلية 
عام  و�صهد  الأدبي،  والنادي 
تعليمية  بعثة  اأول  خروج   1924
بداية  �صكل  مما  العراق،  اإىل 

ظهور الطبقة املثقفة.
دور  تعاظم  الكاتب  وي�صتعر�ض 
ووجود  بل  املرجحة  القوى 
يقف  من  فمنهم  لها  تق�صيمات 
مع احلاكم وكذلك من يقف مع 
م�صاندتهم  كانت  بعدما  التجار 
قا�رصة على التجار يف ال�صابق، 
لآخر  اأو  ديني  ل�صبب  اإما 
لدى  بالعمل  مرتبط  اقت�صادي 

التجار.
حاكم  اأن�صاأ   ،1930 عام  بحلول 
و�صهد  البلدية  دائرة  الكويت 
جمل�ض  اإن�صاء   1936 عام 
البعثات  و�صول  وبداأ  املعارف 
وتعاظم  الكويت  اإىل  التعليمية 
فطالب  الثقايف،  العراق  تاأثري 
التجار يف 1938 بوجود جمل�ض 
بالفعل  ما حدث  وهو  ت�رصيعي 
ومت و�صع د�صتور جديد مكتوب 
العام  يف  احلاكم  عليه  وافق 
القوى  تاأثري  هنا  ويتبني  نف�صه. 
عدم  من  بالرغم  اإذ  املرجحة 
وانح�صار  املجل�ض  يف  متثيلها 
ميثلون  فردا   320 يف  التمثيل 
القوى  فاإن  التجارية  الطبقة 
طبقة  يف  ممثلة  املرجحة 
املجل�ض  �صاندت  املثقفني 
وقتها  الكويت  تردد حاكم  حني 
فلجاأ  الد�صتور  التوقيع على  يف 
كتابة  اإىل  املثقفني  �صباب 
ال�صعارات الداعمة على جدران 
املنازل والأبنية ومنها "اأخل�ض 
وكذلك  لك"  يخل�ض  لالأمة 
املطالبون  النواب  "عا�ض 

بحقوق الوطن" .

حقبة النفط

واأوائل  النفط  اكت�صاف  مع 
بعثات  خروج  بداأ  الأربعينيات، 
ولبنان  م�رص  اإىل  تعليمية 
هوؤلء  و�صكل  والبحرين، 
خالل  العرب  القومني  ع�صب 
املا�صى  القرن  خم�صينيات 
الوعي  زيادة   �صهد  الذي 
ويف  التعليم،  م�صتوى  وارتفاع 
اأموال  �صاهمت  الأثناء  تلك 
والتطوير  التعمري  يف  النفط 
يف  الغا�صة  اأبناء  تعيني  وبداأ 
النفط  و�رصكات  املوؤ�ص�صات 
مقابل ح�صولهم على اأجر يومي 

تغيري  �صاهم يف  ما  احلاكم  من 
الولء من التجار اإىل احلاكم.

قا�رصا  الولء  انتقال  يكن  مل 
من  كثري  بداأ  بل  الغا�صة  على 
ال�رصكات  يف  يعملون  الأهايل 
الكويتيون  وبداأ  واملوؤ�ص�صات 
مهام جلب العمال اإىل ال�رصكات 
ولء  فتغري  نف�صها،  النفطية 
من  عموما  العاملة  الطبقة 
التجار اإىل احلكومة بفعل الدولة 
النفط  اأموال  الريعية. �صاهمت 
واملوؤ�ص�صات  املدار�ض  بناء  يف 
العرب  القوميني  نفوذ  وتزايد 
بعدما  الوعي  ومنو  الكويت  يف 
يد  على  الكويت  اأبناء  تتلمذ 
ما  وهو  التيار  رموز  من  عدد 
الق�صية  على  كذلك  انعك�ض 
فرتة  �صهدت  اإذ  الفل�صطينية، 
مظاهرات  قيام  اخلم�صينيات 
م�صاندة للق�صية و�صهدت البالد 
جانب  فاإىل  �صيا�صيا،  حراكا 
الكويت  دعمت  فل�صطني  دعم 
من  وغريها  وم�رص  اجلزائر 
و�صفه  ميكن  ما  وهو  البلدان 

مبرحلة منو القوى املرجحة.
 ،1962 عام  وحتى   1957 ومنذ 
فكان  التمكني  مرحلة  كانت 
يف  تاأثري  العرب  للقوميني 
اإذ  الكويتية  اخلارجية  ال�صيا�صة 
اخلارجية  وزارة  تاأ�صي�ض  جرى 
اأحمد  الدكتور  من  كل  يد  على 
القطامي  وجا�صم  اخلطيب 
وجا�صم ال�صداح وهم اأبرز رموز 
تاأثري  ازدياد  التيار، وقد �صاهم 
من  كثري  دخولهم  يف  القوميني 

الدكتور  اإن  حتى  املجال�ض 
كويتي  )طبيب  اخلطيب  اأحمد 
القومية(  رموز  اأبرز  اأحد  يعد 
اإل   1958 جمل�ض  يف  انتخب 
ب�صبب  ينعقد  مل  املجل�ض  اأن 
من  املتنفذين  بع�ض  اعرتا�ض 
على  احلاكمة  الأ�رصة  اأبناء 
اأبناء  ومت�صك  اخلطيب  وجود 

القوى املرجحة به.
خالل  اأنه  اإىل  الكتاب  وي�صري 
تلك الفرتة تعاظم تاأثري الرئي�ض 
عبد  جمال  الراحل  امل�رصي 
طالب  البع�ض  اإن  حتى  النا�رص 
حديثة  دولة  اإىل  بالنتقال 
القطامي  جا�صم  خطاب  وكان 
ثانوية  اأحداث  يف  ال�صهري 
ال�صويخ واحدا من اأبرز الأمثلة، 
و�صهدت البالد اأحداثا �صيا�صية 
عديدة وعقب ا�صتقالل الكويت 
واأعطي  العليا  اللجنة  �صكلت 
للمرة  الكويتيني  جلميع  احلق 
انتخابات  يف  للت�صويت  الأوىل 
عام 1961 بعدما كان الت�صويت 
حمدودة  جماميع  على  قا�رصا 

من الطبقة التجارية.

امل�ساركة ال�سيا�سية
هناك  كانت  ال�صتقالل،  عقب 
رئي�ض  من  للكويت  تهديدات 
الكرمي  عبد  وقتها  العراق 
قا�صم فخرج الكويتيون حاملني 
ق�رص  اأمام  وتظاهروا  ال�صالح 
الكويت  لأمري  دعما  احلكم 
ال�صامل  اهلل  عبد  ال�صيخ  حينها 
الد�صتور،  باأبو  املعروف 

�صامل  اأبو  "يا  �صعار  مرددين 
لذلك  وكان  �صالح"  عطنا 
اهلل  عبد  ال�صيخ  نف�ض  يف  وقعه 
الدكتور  يذكر  ما  وفق  ال�صامل 
مذكراته  يف  اخلطيب  اأحمد 
اإليها الكاتب، وتوج  التي ا�صتند 
ن�صال القوى املرجحة بخو�صها 

النتخابات لأول مرة.
املجل�ض  �صكل  وعندما 
د�صتور  اأقر  الذي  التاأ�صي�صي 
1962، �صيطرت القوى املرجحة 
اأغلبيته بواقع 35% للتجار  على 
و%30  والقرويني  للقبائل  و%35 
من   %65 اأن  اأي  املثقفني  من 
القوى،  تلك  من  كانوا  ت�صكيلته 
الد�صتور  اأقروا  من  هم  وهوؤلء 
انتخب  وقد  للكويت  احلايل 
اخلطيب وهو من كبار القوميني 
املجل�ض  لرئي�ض  نائبا  العرب 
عبد اللطيف ثنيان الغامن الذي 
 1938 جمل�ض  يف  ع�صوا  كان 

واأحد من �صجنوا وقتها.
ويذكر الكتاب اأن الأمر الوحيد 
الذي مل تتمكن القوى املرجحة 
يف  الدخول  هو  حتقيقه،  من 
اإذ ف�صل  الد�صتور  جلنة �صياغة 
ذلك  يف  اخلطيب  الدكتور 
عليه  �صوت  �صياغته  بعد  لكن 
اأبناء  من  باأغلبية  املجل�ض 
اأن  لدرجة  املرجحة،  القوى 
الوقت  ذلك  يف  القرى  اأبناء 
ال�رصيعة  ن�ض  على  اعرت�صوا 
الت�رصيع  م�صادر  من  م�صدر 
واأ�رصوا على اأن تكون امل�صدر 

الرئي�صي للت�رصيع.

للدكتور عبد الرحمن االإبراهيم

املرجحة" القوى  ودور  اال�ستقالل  قبل  ما  كويت  يف  "ال�سيا�سة 
دارت كتابة التاريخ يف الكويت طوال القرن املا�سي يف فلك ثنائية االأ�سرة احلاكمة "ال�سيوخ" والتجار، لكن تلك الروؤية ي�سوبها الق�سور، اإذ يقدم 

الباحث يف التاريخ الكويتي د.عبد الرحمن االإبراهيم قراءة جديدة ت�ستند اإىل وجود قوى اأخرى يف املجتمع لعبت دورا موؤثرا يف اأحداثه التاريخية.

حتديث اإلغاء معر�ض اليبت�سيج االأملاين للكتاب ب�سبب كورونا
الأملاين  ليبت�صيج  معر�ض  األغى 
مقرراً  كان  الذي  انعقاده  للكتاب 
ب�صبب  ال�صهر،  هذا  منت�صف  يف 

تف�صي فريو�ض كورونا امل�صتجد.
وقالت متحدثة با�صم املعر�ض اإن 
املدينة  وقيادات  املعر�ض  اإدارة 

اتخذوا هذا القرار اليوم.
اأعقاب  يف  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
الفعاليات  من  العديد  اإلغاء 

اإلغاء  مثل  اأملانيا،  يف  واملعار�ض 
كان  التي  لل�صياحة  برلني  بور�صة 
ال�صهر،  هذا  اإقامتها  املقرر  من 

الإ�صابة  حالت  تزايد  مع  وذلك 
بفريو�ض كورونا امل�صتجد.

وبلغ عدد حالت الإ�صابة بكورونا 

اأملانيا  اأنحاء  كافة  يف  امل�صتجد 
اليوم 188 حالة.

وكاالت 



حكيم مالك

الرتحيب باحلوار اجلاد مع 
وزارة الثقافة 

كما رحب رئي�س املنظمة الوطنية 
وزيرة  مع  باحلوار  الكتب  لنا�رشي 
اأجل  من  دودة  بن  مليكة  الثقافة 
التو�صل اإىل حل جاد  ،حيث طالبنا  
من اإ�رشاف  منظمة« لونال »  على 
بالكتاب  خا�صة  حقيقية  جل�صات 
تنظيمها  على  ي�رشف  ولكن 
الذين  الإداريني   ولي�س  املهنيني 
ف�صلوا يف ت�صيري هذا البلد ، كا�صفا 
اأن املنظمة الوطنية لنا�رشي الكتب 
مل تاأُل جهداً يف التقرب من خمتلف 
الدوائر املعنية من وزارات واإدارات 
وهيئات ذات العالقة بالكتاب فلقد 
اإىل  بر�صالة  املنظمة  هذه  بعثت  
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
وزيرة  اإىل  اأخرى  ور�صالة  تبون 
بالو�صع   نبهها  اأن  اأجل  الثقافة من 
اخلطري  وطلبنا منها لقاء ولكن اإىل 
اأي رد  منها  يومنا هذا مل نتلقى  

،  ولهذا   اجتمعت اجلمعية العامة 
لـ املنظمة الوطنية لنا�رشي الكتب 
ال�صبت 29 فيفري 2020 مبقر  يوم 
بيان  باإر�صال  قمنا  ولهذا  املنظمة 
للراأي العام ونحن كمهنيني تاأ�صفنا 
لإهمال �صيء نبيل  كالكتاب الذي  مل 
توىل له الأهمية التي تليق مبقامه 
العملية  احللول  لقرتاح  وهذا  
-املتوفرة والكثرية- ملعظم اأوجه 
هذه الأزمة، اإل اأن جدية املنظمة، 
ونواياها احل�صنة، ومهنيتها مل جتد 
ا من خمتلف الهيئات، وهو  بعد رًدّ
ولهذا    للرداءة.  املجال  ترك  ما 
اأمام  جهة  كل  وو�صع  من  فالبد 
م�صتقبل  فتحديد  م�صوؤولياتها، 
اأولً  ثقافة املجتمع والدولة يرجع 

واأخرياً اإليهما. 

النا�شر على حافة الإفال�س 
رفقة دور ن�شر عريقة

الو�صط  لـ«  قالب  م�صطفى  واأكد   
حافة  على  اجلزائري  النا�رش  »اأن 
لعدة عوامل  راجع  الإفال�س وهذا 

يف  اخلا�س  القتناع  يف  واملتمثلة 
انعدم  واملدار�س  املكتبات  متوين 
اأن  اإطالقا وهذا كان  من املمكن 
للمكتبي  متنف�س  ما  نوعا  يكون 
م�صريا   ، �صواء   حد  على  وللنا�رش 
اأن حق الثقافة مكفول يف الد�صتور  
املنظمة  رئي�س  دق  فلقد  لذا 
ناقو�س  الكتب   لنا�رشي  الوطنية 
امل�صوؤولني  انتباه  جللب  اخلطر  
باأن   العام   والراأي  الدولة   يف 
عريقة،  ن�رش  لدور  اإفال�س  هناك 
تدريجًيّا  الكتب  مطابع  وان�رشاف 
عن  بعيدة  مطبعية  ن�صاطات  اإىل 
الكتاب،   زد اإىل ذلك قلة املكتبات 
التي توزع  الكتاب  والتي اأ�صبحت 
اأمر خطري جدا، حيث  تغلق وهذا 
اإىل  تباعاً  حولت  معظمها  اأن 
جتارات اأخرى  واإىل حمالت  لالأكل 
وعليه   فود«   الفا�صت   « ال�رشيع 
فال�صحية  هو املبدع  الذي �صيجد 
ن�صاط  مزاولة  على  جمربا  نف�صه 
اآخر،  اأما بالن�صبة للنا�رش فال حول 
واملطبعيني  باهلل  اإل  له   قوة  ول 

�صيعلنون  اإغالق مطابعهم .

تخلي املفكر عن ر�شالة 
التاأليف والإنتاج املعريف

الهدى  لدار  العام  املدير  واأو�صح   
اأن  والتوزيع   والن�رش  للطباعة 
الرتبوية  هناك عزوف املوؤ�ص�صات 
ملختلف الأطوار عن اقتناء الكتاب، 
معر�س  على  القائمني  واإ�رشار 
اأن  على  للكتاب  الدويل  اجلزائر 
للنا�رش  التظاهرة  هذه  ت�صيء 
ول�صمعة اجلزائر وم�صاحلها وياأتي 
عزوف  الطواِمّ  تلك  كل  راأ�س  على 
عن  املجتمع  من  عري�س  قطاع 
القراءة، وتخلي املفكر عن ر�صالة 
التاأليف والإنتاج املعريف وهذا ما 
على  وخيمة  نتائج  عنه  �صترتتب 
املبدعني  ، وهذا الأمر ل ي�صاعد 
على التطور بل �صيوؤدي اإىل التدهو، 
الروائي  بقول  قالب  م�صت�صهدا   
اجلزائري اأمني الزاوي  : »  �صعب 

يقراأ ل يجوع ول ي�صتعبد«.

 لبد من اإ�شراك املهنيني 
يف تنظيم املعر�س الدويل 

للكتاب 

 ويف الأخري ،طالب ذات املتحدث 
ب�رشورة فتح املجال لقتناء الكتب  
العمومية   واملكتبات  املدار�س  يف 
�صكون  اجلزائرية   واجلامعات 
  ، املجال  هذا  يف  حركية  هناك  
مهنية  ان�صغالت  فلدينا  وبالتايل 
يف   املهنيني  كاإ�رشاك  اأخرى 

للكتاب  الدويل  املعر�س  تنظيم 
املرتبطة   التنظيمية  والن�صو�س 
بقانون الكتاب والتي تاأخرت كثريا 
رغم   النور  ترى  مل  هذا  يومنا  اإىل 
م�صاهمة املنظمة الوطنية لنا�رشي 
الكتب يف اقرتاح ن�صو�س  تنظيمية 

لهذا القانون .
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رئي�س املنظمة الوطنية لنا�شري الكتب م�شطفى قالب ذبيح »للو�شط« 

 على بن دودة �أن تتدخل لإنقاذ �لكتاب و�أهله
وجه رئي�س املنظمة الوطنية لنا�شري الكتب م�شطفى قالب ذبيح، ر�شالة وا�شحة لوزيرة الثقافة مليكة بن دودة، داعيا اإياها اإىل النتباه للو�شع الكارثي 

الذي يعاين منه الكتاب واأهله يف الوقت الراهن و باأن تويل اأهمية كبرية للكتاب وقطاع الن�شر يف اجلزائر الذي يعي�س اإهمال كليا وهذا راجع   لتغيب 
الكتاب متاما، واأبدى ذات املتحدث »للو�شط« ا�شتغرابه من عدم الهتمام والكرتاث ب�شيء مقد�س ا�شمه الكتاب  ، وبالتايل فهذا اأمر غري معقول لأن خري 

جلي�س هو  اأ�شا�س كل �شيء ، يف حني اأن  هناك اهتماما  كبريا بامل�شرح وال�شينما فلماذا؟. 

عن الفرقة الرابعة للدرا�شات البالغية 
والأ�شلوبية

�إطالق جملة "�أ�سلوبيات" 
بجامعة �ل�سلف

اأعلن خمرب نظرية اللغة الوظيفية 
بوعلي  بن  ح�صيبة  جلامعة  التابع 
العدد  �صدور  �صيتم  اأنه  ال�صلف 
واملجلد الأول ملجلة » اأ�صلوبيات 
» قريبا، وعليه فهذه املجلة ن�صف 
عن  ت�صدر  حمكمة  دولية  �صنوية 
الفرقة الرابعة للدرا�صات البالغية 

والأ�صلوبية.

اإبراز الرواية التجريبية 
ال�شوفية املعا�شرة

املجلة  هذه  يف  و�صي�صارك   
يف   واملتمثلني  الدكاترة  من  نخبة 
عمي�س  العربي  الدكتور  الأ�صتاذ 
اخلفة  بقانون  ال�صلف  جامعة  من 
والثقل يف بناء لغة ال�صعر » اإ�صافة 
مل�صاركة اأ.د طاطة بن قرماز من 
م�رشحة  باأ�صلبة  اجلامعة  نف�س 
املنفى  ر�صالة  ق�صيدة  املدود يف 
و�صلطت   ، دروي�س  ملحمود 
عريوات  فالق  ميينة  الدكتورة 
جمالية  �صمات   « على  ال�صوء 
 ،  « القراآين  الق�ص�س  اأ�صلوب  يف 
و�صاركت الدكتورة الباتول عرجون 
الوطن  ا�صتح�صار  »ب�صعرية 
التجريبية  الرواية  يف  املتماهي  
ال�صوفية املعا�رشة الوايل ال�صالح 
لطاهر  الزكي  مقامه  اإىل  يعود 

وطار اأمنوذجا« .

م�شاركة اأكادميية 
عربية وازنة

اأ�صلوبيات   « جملة  عرفت  ولقد   
اجلامعات   من   دكاترة  م�صاركة   «
التابعة للبلدان الإ�صالمية والعربية   
اأبوبكر  الثاين  حممد  كالباحث 
 / العاملية  املدينة  جامعة  من 
لظواهر   « تطرق  الذي  ماليزيا 
ازدواجية  م�صكلة  النت�صار 
العربية  بغري  للنطاقني  اللغوية 
اأحمد  �صعبان  الدكتور  وتناول   ،
بدير من جامعة الإمارات العربية 
الدللية  احلقول    « املتحدة  
بال�صياق يف �صعر غازي  وعالقتها 
الدكتور  وتطرق    ، الق�صيبي« 
من  احلياتي  خليف خ�صي  حممد 
اجلامعة التقنية / العراق » تكرار 
الأ�صلوبية  للقراءة  خريطة  الن�صق 
الإيقاع(  )يخاترين   ق�صيدة  يف 
وحتدثت    ، دروي�س  ملحمود 
من  ح�صن  رجب  �صو�صن  الدكتورة 
العربية  باململكة  تبوك  جامعة 
  ، ال�صعرية  اللغة   « عن  ال�صعودية  
وبنيتها الأ�صلوبية يف �صعر املنفى 

الفل�صطيني » . 
حكيم مالك

تاأرجحت على مدى القرن ال�صابق، 
اللغة  بثنائية  اخلا�صة  الت�صورات 
بني طريف نقي�س، ففي حني اأ�صار 
احلرب،  �صنوات  عقب  البع�س 
�صي�صارع  الطفل  دماغ  اأن  اإىل 
اإىل  و�صولً  لغتني،  مع  للتكيف 
ال�صيزوفرانيا، �صاد العتقاد منذ 
�صتينيات القرن املا�صي، وبدافع 
فوائد  مبدى  العلمية،  الأبحاث 

الثنائية اللغوية.
الإ�صباين،  املوؤلف  كو�صتا  األربت 
الذي تويف العام املا�صي، اأم�صى 
باحثاً يف املجال، وخل�س  حياته 
بعنوان  �صهادة  ي�صكل  كتاب  اإىل 

تدعونا  اللغة«،  ثنائي  »العقل 
اإذا  ما  يح�صل،  قد  عما  للت�صاوؤل 
ا�صتثنائية  ب�رشية  قدرة  �صاعفنا 

تدعى اللغة.
ويركز كو�صتا يف الكتاب على علم 
الأع�صاب وعلم النف�س، اأكرث من 
الجتماعية  الأبعاد  على  تركيزه 
»كيفية  �رشح  يف  ومي�صي  للغة، 
وجود لغتني داخل العقل الواحد«، 
حتى  للقارئ،  حمببة  �صل�صة  بلغة 
عند دخولها يف التفا�صيل الدقيقة 
لثنائية اللغة، �صمن بحث مكثف، 
املثرية  الأفكار  من  عدداً  يقدم 
لالهتمام، حول عالقة ا�صتخدام 

ثنائية اللغة بال�صلوكيات.
م�صريته  على  كو�صتا  ي�صتند 
ي�صبح  كيف  ويخربنا  املهنية، 
الأطفال ثنائيي اللغة منذ الولدة، 
ال�صماع  على  واظبوا  ما  اإذا 
ينتقل  وكيف  للغتني،  وال�صتجابة 
لتوظيف  ال�صيفرات  بني  البالغون 
دون  اللغات،  بني  املنظم  املزج 
الرتباك، ما يثري ح�صد الآخرين. 
وي�صري اإىل اأن التمكن من التحدث 
يف  التقدم  مع  ي�صاعد  بلغتني، 
الإ�صابة  تاأخري  على  العمر، 

باخلرف.
متحدثاً  نف�صه  كو�صتا  ويعترب 

الأم  الإ�صبانية  بلغتني، 
الف�صل  ويقدم  والكتالونية. 
اتخاذ  حول  الكتاب،  من  الأخري 
على  الكت�صافات  اأهم  القرارات، 
ثنائية  اأن  يبدو  حيث  الإطالق، 
احلياد،  منطقة  يف  ت�صع  اللغة، 
واحلد�صية،  الذهنية  التحيزات 
وتعزز  العاطفية،  احلّدة  وتقل�س 
املقاربات الأكرث هدوءاً وعقالنية 
امل�صكالت،  حل  م�صاألة  حيال 
ال�صعاب  مواجهة  توؤدي  حيث 
بلغة اأجنبية، بالن�صبة لكو�صتا، اإىل 

اتخاذ قرارات اأف�صل.
 وكالت 

العقل ثنائي اللغة..

 �كت�سافات و�سهاد�ت بقلم �لإ�سباين �ألربت كو�ستا

افتتحت اأول اأم�س بربج بوعريريج 
اأ�صغال امللتقى الدويل الثاين حول 
الإبراهيمي  الب�صري  حممد  ال�صيخ 
لت�صليط  خ�ص�صت   )1965-1889(
الثقايف  املوروث  على  ال�صوء 
والأدبي يف كتابات هذا العالمة من 
تتناول  اأعماله  من  �صهادات  خالل 
باأبعاد  اجلزائرية  الثقافية  الهوية 

عربية اإ�صالمية.
الدكتور  امللتقى  رئي�س  واأو�صح 
األقاها  عبد اهلل بن �صفية يف كلمة 
الذي  اللقاء  هذا  م�صتهل  يف 

بوعريريج  برج  جامعة  حتت�صنه 
تناول  اأن  ال�صيخ  ا�صم  حتمل  التي 
اأعمال العالمة الب�صري الإبراهيمي 
لهذه  الثانية  الدولية  الطبعة  يف 
كتاباته  درا�صة  بعد  مت  التظاهرة 
�صخ�صية  تناول  وخا�صة  ورواياته 
الأديب  الإبراهيمي  الب�صري 
خالل  من  واملفكر  واخلطيب 
»الن�س  غرار  على  حماور  عدة 
الثقايف«  و«املحمول  الإبراهيمي« 
العاملية  الثقافية  »الأبعاد  وكذا 
جانب  اإىل  كتاباته«  يف  الأ�صا�صية 

»مقاربات يف اأعمال جمعية العلماء 
امل�صلمني اجلزائريني<<.

جامعة  مدير  اعترب  جهته،  من 
الب�صري الإبراهيمي عبد احلق بوبرتة 
اأن هذا امللتقى »يعد وثيقة لأعمال 
املتدخلون  يتناول  حيث  العالمة« 
لل�صيخ  والأدبية  العلمية  »ال�صفات 
اإىل  داعيا  الإبراهيمي«،  الب�صري 
حول  اأخرى  علمية  باأبحاث  القيام 
على  تقت�رش  ل  ال�صخ�صية  هذه 

اجلانب الأدبي فح�صب.
بعنوان  امللتقى  هذا  وينظم 

ن�صو�س  يف  الثقايف  »ال�صاهد 
التمثل  الإبراهيمي:  الب�صري  حممد 
من  يومني  يدوم  الذي  والتوظيف« 
طرف كلية الآداب واللغات بجامعة 
نائب  بح�صور  بوعريريج  برج 
امل�صلمني  العلماء  جمعية  رئي�س 
ظريف  اأحمد  ال�صيخ  اجلزائريني 
ومب�صاركة ثلة من الأ�صاتذة قدموا 
من 23 جامعة عرب الوطن بالإ�صافة 
اإىل اآخرين من عدة دول عربية منها 
م�رش والعراق و فل�صطني و تون�س.

وكالت  

يف امللتقى الدويل الثاين بربج بوعريريج

ت�سليط �ل�سوء على �ملوروث �لثقايف و�لأدبي يف كتابات 
�لعالمة �لب�سري �لإبر�هيمي
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ما هو فريو�س كورونا؟

هذا  اإن  ال�صني  يف  ال�صلطات  رجحت 
فريو�صات  عائلة  اإىل  ينتمي  الفريو�س 

كورونا، وهي عائلة من الفريو�صات 
تنتقل  اأمناط  �صتة  من  تتكون 
الآن،  حتى  الب�رش  بني  عدواها 
اجلديد  الفريو�س  وبان�صمام 

ي�صبح عددها �صبعة.
التنف�صي  اللتهاب  متالزمة  وقتلت 

اأحد  ي�صببه  الذي  )�صار�س(،  احلاد 
فريو�صات كورونا، 774 �صخ�صا من اإجمايل 

�صيا عدد م�صابني بلغ 8098 �صخ�صا اأثناء انت�صاره يف  اآ
الذي بداأ من ال�صني عام 2002.

وقالت جوزي غولدنغ، من موؤ�ص�صة ويلكم ترا�صت: »ل يزال �صار�س 
اأن هذا هو م�صدر  اأذهاننا بقوة حتى وقتنا هذا، واأعتقد  عالقا يف 
اخلوف املتزايد، لكننا الآن م�صتعدون اأكرث ملكافحة هذه النوعيات 

من الأمرا�س.«

اإىل اأي مدى ت�صل خطورة الفريو�س؟
يبداأ  وبعدها  جاف،  �صعال  ثم  بحمى،  الفريو�س  هذا  اأعرا�س  تبداأ 
املري�س يف املعاناة من �صعوبة يف التنف�س قد يحتاج امل�صاب على 

اإثرها اإىل رعاية طبية داخل امل�صت�صفى.
وت�صري الإح�صائيات احلالية اإىل اأن واحدا من كل اأربعة تكون اإ�صابته 

خطرية.
الأنف  ر�صح  للمر�س  الأولية  الأعرا�س  تت�صمن  اأن  النادر  ومن 

والعط�س.
اإىل  حديثا  املكت�صف  بالفريو�س  م�صابة  حالة  اأول  اكت�صاف  ويرجع 

الأول من دي�صمرب/ كانون الأول املا�صي.
وتظهر على امل�صابني باأحد فريو�صات كورونا جمموعة متنوعة من 
الأعرا�س التي ترتاوح بني اأعرا�س نزلة الربد اخلفيفة وحتى الوفاة.
وقال مارك وولهاو�س، الأ�صتاذ بجامعة اأدنربه: »عندما نكت�صف فردا 
جديدا يف عائلة فريو�صات كورونا، نحتاج اإىل حتديد مدى خطورة 
يثري  ما  وهو  العادية،  الربد  نزلت  اأعرا�س  ت�صبه  اإنها   . الأعرا�س 

القلق رغم اأنها ل ترقى خلطورة اأعرا�س �صار�س.«
وقالت منظمة ال�صحة العاملية اإن و�صع الفريو�س يف ال�صني ي�صتدعي 
تعلن  األ  الدولية قررت  لكن املنظمة  اإعالن حالة طواريء �صحية، 
اإنفلونزا  انت�صار  اأثناء  فعلت  كما  العاملية  ال�صحية  الطوارئ  حالة 

اخلنازير وفريو�س اإيبول.

هل هو فريو�س قاتل؟
تويف اأكرث من 80 م�صابا بالفريو�س حتى الآن، لكن بينما يبدو عدد 
على  العتماد  ل ميكننا  الإ�صابات،  بعدد  مقارنة  الوفيات حمدودا 

هذه الأرقام.
الوفاة، وهو ما يجعل  الوقت حتى ي�صبب  وي�صتغرق الفريو�س بع�س 

الباب مفتوحا اأمام احتمالت وفاة الكثري من امل�صابني.
كما ل يت�صح يف الوقت الراهن عدد احلالت التي مل يُبلغ عنها بعد.

من اأين اأتى الفريو�س؟
تكت�صف الفريو�صات اجلديدة طوال الوقت.

اأحد، اإىل  اأن ي�صعر بها  وغالبا ما تقفز العدوى من ف�صلية ما، دون 
نوتنغهام:  بجامعة  الفريو�صات  اأ�صتاذ  بول،  جوناثان  وقال  الإن�صان. 
"اإذا نظرنا على انت�صار الفريو�صات يف املا�صي، واإذا كان هذا ع�صو 
من  انتقل  قد  يكون  اأن  فرُيجح  كورونا،  فريو�صات  عائلة  يف  جديد 

حيوان حامل للفريو�س.
اإىل  انتقل  ثم  الزباد  وقطط  الوطاويط  يف  ال�صار�س  ظهور  وبداأ 

الب�رش.
كما قتل فريو�س )مري�س(، متالزمة ال�رشق الأو�صط التنف�صية، 858 
�صخ�صا من اإجمايل م�صابني بلغ 2494 منذ ظهوره يف 2012 وذلك بعد 

اأن بداأ يف النتقال من الإبل العربية اإىل الب�رش.

اأي حيوان نقل الفريو�س اإىل الب�صر؟
مبجرد التعرف على احليوان حامل الفريو�س )الذي يخرج منه الفريو�س( 

يكون التعامل مع امل�صكلة اأ�صهل بكثري.
و�صوق  حديثا  املكت�صف  كورونا  فريو�س  بني  عدة  تقارير  وربطت 

للماأكولت البحرية جنوبي ال�صني يف مدينة ووهان.
مثل  كورونا،  فريو�صات  حمل  البحرية  الثدييات  لبع�س  ميكن  وبينما 
حيتان البيلوغا، يوجد يف هذا ال�صوق حيوانات برية اأخرى مثل الدجاج، 
نقل  م�صدر  تكون  اأن  يُرجح  والتي  والأفاعي،  والأرانب،  الوطاويط، 

الفريو�س اإىل الب�رش.
اإن الفريو�س اجلديد قريب ال�صبه اإىل حٍد بعيد بفريو�س  وقال باحثون 

يحمله وطواط حدوة الفر�س ال�صيني.
انت�صار  م�صدر  هو  الوطاويط  من  النوع  هذا  اأن  ذلك  معنى  ولي�س 
التي  اآخر من احليوانات  اإىل حيوان  الفريو�س، لكم رمبا نقل الفريو�س 

تُباع يف ال�صوق ثم انتقلت اإىل الب�رش.

ملاذا ال�صني؟
يقول وولهاو�س اإن ال�صبب وراء ظهور هذا الفريو�س يف ال�صني هو العدد 

الهائل من ال�صكان و�صيوع التعامل مع احليوانات الناقلة للفريو�صات.
واأ�صاف: "ل عجب من اأن يكون النت�صار املقبل من ال�صني اأو من هذا 

اجلزء من العامل."

كورونا

هل تكفي الأقنعة للوقاية من 
انت�سار الفريو�سات؟

هل تقي كمامات N95 من املر�س؟

يعد م�صهد النا�س وهم يرتدون 
اأقنعة جراحية اأحد امل�صاهد 
املرتبطة بكل انت�صار لالأوبئة 

الفريو�صية.
اجلراحية  الأقنعة  فا�صتخدام 
اأمرا  يعّد  العدوى  لتجنب 
الدول،  من  العديد  يف  �صائعا 
ال�صني  يف  الأخ�س  وعلى 
التحديد خالل تف�صي  وبوجه 
موؤخرا.  كورونا  فريو�س 
الأقنعة  ال�صينيون  وي�صتخدم 
اأي�صا للوقاية من م�صار تلّوث 

الهواء يف العديد من املدن.
الفريو�صات  علماء  ولكن 
ي�صككون يف فعالية الأقنعة يف 
الوقاية من العدوى التي تنتقل 

بوا�صطة الهواء.
مع ذلك، هناك كم من الأدلة 
ارتداء  اأن  اإىل  ت�صري  التي 
جتنب  يف  ي�صاعد  الأقنعة 

العدوى عن طريق الفم.

اجلراحية  الأقنعة  ت�صتخدم 
منذ  امل�صت�صفيات  الواقية يف 
ع�رش،  الثامن  القرن  اأواخر 

يلق  مل  ا�صتخدامها  ولكن 
يف  اإل  العامة  لدى  �صيوعا 
وباء  انت�صار  عند   1919 عام 

الذي  الإ�صبانية  الإنفلونزا 
مليون   50 من  باأكرث  فتك 

ان�صان حول العامل.

انت�صار  خريطة  ات�صعت 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س 
الدول  من  مزيدا  لت�صمل 
خالل الأيام القليلة املا�صية، 
عربية  دول  وا�صلت  حني  يف 
�صارمة  اإجراءات  اتخاذ 
عدد  ارتفاع  مع  ملكافحته، 

الإ�صابات على اأرا�صيها.

الأخبار  تلقي  عند  كعادتهم 
مواقع  رواد  اأطلق  ال�صيئة، 
التوا�صل العرب العنان خليالهم 
فابتدعوا  الفكاهة،  وحل�س 
النكات وال�صور الكاريكاتورية 

حول الفريو�س.
والن�صائح  التدابري  وبجانب 
العرب  حر�س  التي  الطبية 

وم�صاركتها  اتباعها  على 
اقرتح  التوا�صل،  مواقع  عرب 
للتعامل  اأخرى  بدائل  البع�س 
من  فحذروا  الفريو�س  مع 
عربية  وعادات  �صلوكيات 

يرونها ناقلة للعدوى.
ال قبل بعد اليوم

اأو  والأح�صان  القبل  تبادل 

م�صتحبة  عادات  امل�صافحة 
العربية،  املجتمعات  يف 
عن  للتعبري  و�صائل  تعد  اإذ 
الحرتام والود. وقد ل تكفي 
فيقوم  اأحيانا،  واحدة  قبلة 
قبالت  ثالث  بطبع  اأحدهم 
فالأي�رش  الأمين،  اخلد  على 

فالأمين مرة اأخرى.

�سحة

ابتكار حبة دواء متنع و�سول ال�سكر اإىل الدم
ابتكر باحثون عالجاً جديداً 
من  الغلوكوز  عبور  يقلل 
الدم،  اإىل  الدقيقة  الأمعاء 
الأولية  النتائج  واأظهرت 
على  ا�صتخدامه  لتجارب 
تقليل  يف  جناحه  احليوانات 
للجلوكوز  اجل�صم  ا�صتجابة 
وتعترب  باملائة.   50 بن�صبة 
العالجات  الطريقة من  هذه 
التي ل تتطلب حقن مري�س 
نف�صه  الوقت  ويف  ال�صكري، 

حتقق فعالية كبرية.
تقلل  اجلديدة  الدواء  حبة 
الن�صف  اإىل  ا�صتجالل�صكر 
جدار  بطالء  العالج  ويقوم 
امت�صا�س  لإعاقة  الأمعاء 
اله�صمي  اجلهاز  من  ال�صكر 
العالج  اإىل  وي�صار  الدم،  اإىل 
هي:  خمت�رشة  بحروف 

.LuCI
�صكل  على  الدواء  ويتوفر 
الأمعاء  وتقوم  حبوب، 
الطالء  مادة  بامت�صا�س 
ابتالع  بعد  جدارها  لتغطي 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب 
الطالء بعد ب�صع �صاعات من 

ابتالعه.
الذي  التقرير  وبح�صب 
»نات�صيورال  دورية  ن�رشته 
ماتريال« عن الدواء اجلديد 
ال�صكري  ملري�س  ميكن 
الأكل  قبل  الدواء  تناول حبة 

ومنع  معدته  جدار  لطالء 
التي  ال�صكريات  ن�صف  عبور 

تناولها اإىل الدم.
التي  الطريقة  هذه  وت�صاعد 
جامعة  من  باحثون  ابتكرها 
اإ�رشاف  حتت  هارفارد 
ترافكويل  علي  الربوفي�صور 
الذين  ال�صكري  مر�صى 

ا�صتجابة  �صعف  من  يعانون 
من  وحتميهم  الإن�صولني، 
بالدم  ال�صكر  م�صتوى  ارتفاع 

ب�صكل كبري ومفاجئ.
بدياًل  اجلديد  الدواء  ويعترب 
املعدة  ت�صغري  جلراحات 
كعالج  اإليها  اللجوء  يتم  التي 

حلالت البدانة.
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�ل�سبيل ملر�ساة �هلل و�لتقّرب منه
- بجميِع الأعماِل  ُب العبُد امل�ؤمُن من رِبّه -عَزّ وجَلّ يتقَرّ

والأق�اِل احل�صنِة طمعاً يف احل�ص�ِل على الأجِر العظيِم 
من اهللِ تعاىل، حتى يف الن�ِم ي�صتطيُع املرء اأن ين�ي 

َب من اهللِ -�صبحانُه وتعاىل- فالعبُد امل�ؤمُن يُدرُك  التقُرّ
اأَنّ جميَع اأمرِه بيِد خالقِه في�رصف جميَع اأفعالِه واأق�الِه 

ونّياته هللِ تعاىل طلباً ملر�صاتِه ولنيِل احل�صناِت والأجِر 
والث�اِب من اهللِ تعاىل، وقد جاَء يف احلديِث القد�صِيّ اأَنّ 

اهللَ تعاىل قال: )من عاَدى يل ولياً فقد اآذنتُه باحلرِب، 
ا افرت�صُت عليه،  ب اإيَلّ عبدي ب�صيٍء اأحَبّ اإيَلّ مَمّ وما تقَرّ

ُب اإيَلّ بالنَّ�افِل حتَّى اأُحبَّه، فاإذا  وما يزاُل عبدي يتقَرّ
اأحببتُه كنُت �صمَعه الَّذي ي�صَمُع به، وب�رَصه الَّذي يُب�رِصُ به، 
ويَده الَّتي يبِط�ُش بها، وِرجلَه الَّتي مي�صي بها، واإن �صاألني 
دُت عن �صيٍء  لأُعطينَّه، ولئن ا�صتعاذين لأُعيذنَّه، وما ترَدّ

دي عن نف�ِش امل�ؤمِن، يكرهُ امل�َت واأنا اأكرهُ  اأنا فاعلُه تَرُدّ
ُم�صاءتَه(.

اإّن الأعماِل ال�صاحلِة هي ال�صبيل ملر�صاة اهلل ومن تلك 
الأعمال الن�افل التي ت�ؤدى بعَد الفرائ�ِش التي اأمَر اهللُ 

-تعاىل- بها، وقد ذكَر اهللُ -�صبحانه وتعاىل- يف القراآِن 
الكرمي، يف �ص�رِة الكهف مثالً على الأعماِل ال�صاحلِة 

التي يتقّرب بها العبُد امل�صلم اإىل خالقه وهي الباقياُت 
خره امل�صلم حل�صابه ي�م  ال�صاحلاُت، فهَنّ خرُي ما يَدّ

القيامة، حيُث فيهَنّ الأجُر والغنيمُة والف�ُز ي�م القيامة، 
فما هَنّ الباقياُت ال�صاحلاُت؟

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يق�ل) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويق�ل النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

، ويف ذلك ق�ل عائ�صة اأم امل�ؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�ص�ل اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�ص�ل اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعف� وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يق�ل اأب� �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعف� مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العف� 
من اأخالق النا�ش فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَ� َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْش َعِن اْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �صرباً، ومع اإ�رصاف الاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك ق�له عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
ق�مي فاإنهم ل يعلم�ن« بعدما فعل�ا به وباأ�صحابه 

ما فعل�ا. وكذلك ق�له عليه ال�صالة وال�صالم 
يف الذين اأخرج�ه من دياره ونكل�ا بهم وقاتل�ه 

وحر�ص�ا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهب�ا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك ي�م الفتح. 

وروى اأن�ش بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعف� يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

�لباقيات �ل�ساحلات
الباقيات  معنى  تف�صرِي  يف  العلِم  اأهُل  اختلَف 
 ( وتعاىل:  �صبحانه  اهلل  ق�ِل  يف  ال�صاحلات 
َوالباِقياُت  نيا  الُدّ احَلياِة  زينَُة  َوالبَن�َن  املاُل 
اأََماًل(،  َوَخرٌي  ثَ�اًبا  َرِبَّك  ِعنَد  َخرٌي  احِلاُت  ال�صّ
لهذه  واأق�الهم وتف�صرياتهم  العلماِء  اآراِء  وبياُن 

الآية على النحِ� الآتي:
بالباقياِت  املراَد  اأَنّ  العلِم  اأهِل  بع�ُش  يرى 
ال�صاحلاِت ه�: الت�صبيُح والتهليُل والتكبرُي، وقد 
ا�صتدَلّ اأ�صحاُب هذا الق�ِل باحلديِث ال�صحيِح 
قال:  و�صلم- حيث  عليه  اهلل  النبِيّ -�صلى  عن 
احِلاِت، قيَل: وما  ال�صَّ الباقياِت  )ا�صتَكرِثوا مَن 

ر�ص�َل  يا  قيَل:  امِللَُّة،  قال:  ِ؟  اهلَلّ ر�ص�َل  يا  هَي 
والتَّ�صبيُح  والتَّهليُل  التَّكبرُي  قال:  هَي؟  وما   ِ اهلَلّ
وعلى   ،)ِ باهلَلّ اإَلّ  َة  قَ�ّ ول  ح�َل  ول   ِ هلَلّ واحلمُد 
ذلك فاإَنّ الباقيات ال�صاحلات هَنّ ق�ُل امل�صلم: 
اإّل  قّ�َة  اهلل، واحلمُد هللِ، ول ح�َل ول  �صبحاَن 
اأخَذ بهذا  اإّل اهلل، وقد  اإلَه  اأكرب ول  باهللِ، واهللُ 
جماهد  التف�صرِي  واأهِل  العلماِء  من  الق�ِل 

وعطاء بن اأبي رباح.
املراد  اأَنّ  العلِم  اأهِل  من  اآخٌر  فريٌق  يرى 
بالباقياِت ال�صاحلاِت ال�صل�ات اخلم�ش، وروى 
ذلك ابُن العربُيّ يف كتابِه اأحكاُم القراآِن، حيث 

ال�صل�اُت اخلم�ش(،  )وقالت جماعٌة هي  قال: 
وذهَب اأي�صاً اإىل هذا الراأي الإماُم مالك.

ال�صاحلات  الباقيات  اأَنّ  العلِم  اأهِل  بع�ُش  يرى 
ت�صمُل كَلّ عمٍل �صالٍح مُيكُن القياَم به، من غرِي 
ح�رصها بال�صالِة فقط على راأي عبد اهلل بن 
وعمر  بن جبري،  و�صعيد  مي�رصة،  واأب�  عّبا�ش، 
الباقيات  ح�رص  ميكن  ل  كما  �رصحبيل،  بن 
والتهليِل  والتحميِد  بالت�صبيِح  ال�صاحلات 
والتكبرِي دون غريها من الأعماِل ال�صاحلِة على 
راأي اأبي �صعيد اخلدري واأبي هريرة والنعمان 

بن ب�صري وعائ�صة ر�صي اهلل عنهم جميعاً.

�أين تقع �أر�ض �ملح�سر
 �صئل النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم عن اأر�ش املح�رص، يا ر�ص�ل اهلل اأخربنا عن اأر�ش املح�رص 

فقال »اإنها كالف�صة امُلذابة، بي�صاء نقية مل ترتكب فيها خطيئة قط«، اأر�ش م�صت�ية ل ي�جد بها 
نت�ء، ول منخف�صات، فتذهب البال باأمر اهلل وت�صت�ى املنخف�صات، هذه �صفات الأر�ش التي 
�ص�ف يح�رص بها جميع النا�ش امل�ؤمن والكافر، ال�صالح والطالح، الرا�صد والفا�صد ، كٌل ينتظر 

احل�صاب على ما فعله يف الدنيا، واأخربنا ر�ص�لنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم باأن ال�ح��ش حُت�رص 
اأي�صاً يف هذا الي�م

جميع الروايات ت�ؤكد باأن اأر�ش املح�رص هي اأر�ش 
بالد ال�صام؛ وفل�صطني ب�صكٍل خا�ش، لك�نها املنطقة التي يت�اجد بها امل�ؤمنني حتت راية الإ�صالم 

التي يحملها النبي عي�صى عليه ال�صالم �صّد جي��ش امل�صيح الدجال وياأج�ج وماأج�ج ، فبعد اأن 
ير�صل اهلل على الكفار مر�ش ي�صيبهم يف رقابهم فيم�ت�ن كم�تة نف�ٍش واحدة وتغطي جثثهم 

الأر�ش، يطلب النبي عي�صى من ربه اأن يخل�ش الأر�ش من هذه الثث، فري�صل اهلل �صبحانه وتعاىل 
طي�ر حتملها وترميها يف مكاٍن ل يعلمه اإل اهلل، وبعد ذلك تنزل الأمطار بغزارة لتطهر الأر�ش من 

النجا�صات التي اأ�صابتها فتع�د الأر�ش طاهرًة نظيفًة

�أهل �لذكر
ْكِر اإِْن ُكنْتُْم َل تَْعلَُم�َن( �ص�رة النحل اآية 43، َفهنا اأ�صاَر اهلل تعاىل على   قال اهلل تعاىل يِف كتابِه العزيز  )َفا�ْصاأَلُ�ا اأَْهَل الِذّ
بع�ِش الأ�صخا�ِش، وذلك بال�صتدلِل عليهم حتت م�صّمى اأهل الِذِكر َوُهمُعلماِء الِكتاِب )القراآن الكرمي( الّذيَن يَفَهُم�َن 
اآياِت اهلل تعاىل وَحافظنَي ِلكتابِه الَعزيز، الُعلماِء ِب�َصِكل عام، اأهُل القراآِن واملطّبقنَي لأحكامِه اهلل َو�رَصيعتُه، وامُل�ؤمننَي 

باآياِت اهلل تعاىل وامُلّتقني
َفيَِجب على َمن ل يَعِرف يِف اأمٍر ُمعنّي اأن ي�صاأَل اأهَل العلِم واحِلكَمة يِف الأم�ِر الّتي يَجَهل�ها �ِص�اء كاَن يِف الِعلِم اأو يِف 

ِكتاِب اهللِ َعّز َوَجل،فال�ّص�ؤال ل يحتاُج اإىل ُجُهد، اأو تََعب، اأو مال واأن تَك�َن جاهاًل مّرة َخرٌي لَك من اأن تَبَقى جاهاًل 
ِط�اَل َحياِتك، فامَل�صاأَلَُة ُهنا اأّنُه َمن يَطلُب الِعلَم وامَلعِرَفة يَِجب َعليِه اأن ي�صاأَل اأهَل الِعلِم واخِلرَبِة وامَلعِرَفة ُدوَن 
ة لطالِب العلم، وتلك الأ�صئلة مثل ما احلكمِة ِمن هذا احُلكُم ال�رّصعي؟ ماذا اأفعل ؟ ما الأم�ُر الّتي  َخَجل وخا�صّ

با�صتطاعتي اأن اأتََقّرُب ِبها اإىل اهلل؟، لأّن اهلل تعاىل اأ�صاَر يِف ِكتاِبِه الَعزيز ِفعَل الأمر )فاأ�صاأل� اأهل الذكر( َفال تَبَخل 
على نَف�ِصَك بال�ّص�ؤال
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نقا�س
الفل�سفة والكورونا:

 من معارك اجلماعة اإىل حروب املناعة

فتحي امل�سكيني/كاتب و مفكر 
تون�سي

عندئذ  املالحظ  به  ي�شعر  ما  اإّن 
وقد اأخذ يتجّول يف �شوارع مدينة 
ال�شينية،   )Wuhan( »ووهان« 
مدينة الطلبة االأقدم من بكني، التي 
يزيد عمرها عن 3500 �شنة، وهي 
حتت كارثة فريو�ش الكورونا، وقد 
ب�رشّية،  قدم  اأّي  من  مقفرة  باتت 
ميتافيزيقي،  جحيم  مثل  وحيدة 
هو تخّيل »فوكو يف ووهان«، هناك 
البيو- الدولة  مهّمة  �شارت  حيث 
�شيا�شية هي »املراقبة واالحتواء«. 
كورونا  فريو�ش  مع  يحدث  ما  اإّن 
كتابه  يف  فوكو  �شّخ�شه  ما  ي�شبه 
عن   )1975( واملعاقبة  املراقبة 
وباء  معاجلة  يف  الدولة  طريقة 
�شائدا  منوذجا  بو�شفه  الطاعون 
اإخالء  ال�شحي:  احلجر  ملنطق 
الب�رش،  من  وال�شاحات  ال�شوارع 
حيث ال يحّق التجوال اإاّل لل�رشطة 
ال�شّحة  ت�شبح  هاهنا  اجلي�ش.  اأو 
باأّي  له  عالقة  ال  اأمنّيا  م�شكال 
وا�شفا  فوكو  قال  دين.  اأو  اأخالق 
التدابري التي يجب القيام بها عند 

تف�شي الطاعون يف مدينة ما:
ف�شائي  ح�رش  االأمر  بادئ  »يف 
�شارم: اإغالق، بالطبع، يف املدينة 
منها  اخلروج  منع  ملحقاتها؛  ويف 
حتت طائلة االإعدام، الق�شاء على 
احليوانات التائهة؛ تقطيع املدينة 
تقام  بحيث  منف�شلة  اأحياء  اإىل 
كل  مل�رشف.  �شلطة  حي  كل  يف 
اإداري؛  �شلطة  حتت  يو�شع  �شارع 
تعر�ش  تركه  فاإذا  مراقبته؛  يتوىل 
معني،  يوم  يف  املوت.  لعقوبة 

بيته  باب  يغلق  اأن  كّل  اإىل  يطلب 
حتت  اخلروج  ومينع  نف�شه:  على 

طائلة االإعدام.«
و�شف  �شوى  هنا  فوكو  يفعل  ال 
للجموع  البيو-�شيا�شي  امل�شتقبل 
ما بعد احلديثة حني حتل الكارثة: 
النا�ش من معارك  التي تنقل  تلك 

»اجلماعة« اإىل حروب »املناعة«.
طريقة  نقد  اإىل  نعمد  اأن  ب- 
توريط  يف  اليوم  »الغربيني« 
يف  الغربي(  غري  )العامل  ال�شني 
بو�شفه  كورونا،  فريو�ش  وحل 
احلياة  �شيا�شة  يف  هيكليا  خطاأ 
حّر«.  »غري  اآ�شيوي  جمتمع  داخل 
وميكن اال�شتفادة هنا من مقاالت 
الكورونا  حول  جيجيك  �شالفوي 
»اإيديولوجيا«؛  فريويا  بو�شفه 
لي�ش  الوبائي  التهديد  اأّن  ذلك 
اإل�شاقها  ميكن  عن�رشية  تهمة 
�شواء  عّنا،  املنف�شل  بالعدّو 
جغرايف.  ب�شكل  اأو  هووي  ب�شكل 
اإّن اجلديد، كما يقول جيجيك هو 
هذه الواقعة املرعبة: »نحن على 
نف�ش الباخرة«وال جمال الأن يّدعي 
معفى  اأّنه  االإن�شانية  من  جزء  اأّي 
بني  تفّرق  ال  التي  العدوى  من 
االأديان.  اأو  الثقافات  اأو  الهويات 
من  الغرب  فه�شترييا  ثّم،  ومن 
عدوى الكورونا كاأّنه اخرتاع وراثي 
»�شيني« هو ح�شب جيجيك اأمر ال 
»عن�رشية«وجدت  نزعة  من  يخلو 
االإعالمي.  التعبري  اإىل  طريقها 
يتحّول  اأن  ميكن  اخلوف  ن�رش  اإّن 
حديث  بعد  ما  وبائي  �شالح  اإىل 
جمّرد  يف  يختزلها  اجلموع  �شد 
نوع  اأي  بال  للعدوى  م�شاحات 
وبذلك  احلماية.  من  حقيقي 
كّل  االأمنية  الدولة  ت�شرتجع 

التي  البيو-�شيا�شية  جناعتها 
با�شم  منها  وا�شعا  �شطرا  فقدت 

قيم الدميقراطية.
ج- اأن نناق�ش كونّية املعايري التي 
تتّم مبقت�شاها �شيا�شة احلياة التي 
كورونا،  فريو�ش  تف�شي  يفر�شها 
اأحدثها  التي  العدوى  وانتقال 
وذلك  ب�شّدة،   » »معوملمَ عامل  يف 
عن  هابرما�ش  كتبه  ما  �شوء  يف 
»م�شتقبل الطبيعة الب�رشية«، نعني 
»بيو-تكنولوجية«  اأ�شئلة  نطاق  يف 
)نعني  »املعا�رشين«  على  تفر�ش 
فقط، جمموعة االأطراف القادرة 
النقا�ش  من  جزءا  ت�شّكل  اأن  على 
االأر�ش،  على  احلياة  م�شتقبل  عن 
ولي�ش املجتمعات اأو ال�شعوب التي 
ال تزال يف خ�شام هووي مرير مع 
حالنا(  مثل  املحّنطة  ذاكرتها 
بل  اأداتية،  )غري  منا�شبة  طريقة 
اآداب اخلطاب حول  توا�شلية( يف 
»حت�شني  اأو  »االأوجينيا«  م�شاريع 
النوع الب�رشي«. اإّن امل�شكل البعيد 
مع  املاأمولة  العالقة  هي  ما  هو: 
البيو-تكنولوجية  املخابر  قدرة 
على ت�شنيع احلياة: هل هي جمرد 
ا�شت�شكال  هو  اأم  قانوين  تو�شيف 
مل  اإّنه  ملتب�شا؟  يزال  ال  اأخالقي 
هابرما�ش،  ح�شب  ميكن،  يعد 
من  الب�رشي  اجل�شد  حماية 
الو�شايا  بوا�شطة  التقنية  ع�رش 
النوع  حت�شني  لكّن  االأخالقية. 
اأخالقيا  م�شكال  يطرح  الب�رشي 
وقانونيا غري م�شبوق مل يعد ميكن 

تاأجيله.

هل  ن�شاأل:  اأن  علينا  وعندئذ 
بيو- نّية  افرتا�ش  اجلائز  من 
الب�رشي  النوع  تكنولوجية لتح�شني 

كورونا  فريو�ش  ت�شنيع  خالل  من 
اأو  بوجه  ي�شتند  بو�شفه  واختباره 
بيو-�شيا�شية  �شيا�شة  اإىل  باآخر 
بالطبيعة  وراثّيا  اأو  تتالعب جينّيا 
الب�رشية، �شواء اأن كان ذلك ب�شكل 
غري  اأو  املخابر(  )يف  مق�شود 
مق�شود )ب�شبب �شيا�شات �شّيئة يف 
ال�شحة اأو الغذاء اأو البيئة..(؟ اإىل 
اأّي مدى ميكننا اأن نفرت�ش هروب 
)وهو  املخابر  من  الفريو�شات 
االآن(  اإىل حد  يتم تكذيبه  احتمال 
تهديد  اإىل  م�شتقبال،  وحتّولها، 
»املناعة«  م�شاحة  كل  يطول 
اأّي  اأمامه  ت�شمد  وال  اجل�شدية، 
مهما  للـ«جماعة«  هووية  حدود 

كان �شكلها؟

خامتة: الفل�سفة وال�سحة

»اأّي  اأّن  اإىل  نت�شه ذات مرة،  اأ�شار 
�شوؤاال  يعرف  ال  نف�شاين  عامل 
العالقة  عن  ال�شوؤال  بقدر  جّذابا 
حالة  ويف  والفل�شفة،  ال�شحة  بني 
مري�شا،  نف�شه  هو  �شار  اإذا  ما 
فاإّنه �شوف يجلب معه كّل ف�شوله 
مر�شه«]9[.  �شلب  يف  العلمي 
تقع ال�شّحة دوما على حافة معركة 
مع مر�ش ما ال نراه اأو �شار مبثابة 
اأن  نريد  ملا  مرئي  غري  مقيا�ش 
نفّكر فيه. وال�شوؤال عن »العالقة« 
هو  لي�ش  والفل�شفة  ال�شحة  بني 
بني  العالقة  عن  ال�شوؤال  نف�شه 
الفل�شفة وال�شحة: فال�شحة لي�شت 
للبحث  حمايد  »مو�شوع«  جمّرد 
الفل�شفي، بل هي الور�شة اخللفية 
لظهور الفال�شفة واختيار اأدواتهم، 
اإْذ يفرت�ش نت�شه اأّن جمّرد اأن يكون 
ميتلك  لن  هو  »�شخ�شا«  االإن�شان 

�شخ�شه  »فل�شفة  اإاّل  بال�رشورة 
 die Philosophie seiner(
فل�شفة  كل  اأّن  ذلك  Person(«؛ 
 der( »هي تاريخ »اجل�شد املري�ش
kranke Leib( الذي اأملى على 
»الروح« اأن تذهب يف هذا االجتاه 
اأو ذاك. اإّن املر�ش يجّرد الروح من 
كربيائها ويحّولها اإىل كائن ينتظر، 
هو  الفال�شفة  عنه  دافع  ما  وكل 
ح�شب نت�شه جمرد وعود اأخالقية 
مثل  املري�شة،  الأج�شادهم 
و«ال�شرب«  و«اللطف«  »ال�شمت« 
�شكل،  باأّي  و«الراحة«  و«الدواء« 
مفاهيم  يف  ترجمته  تتّم  ما  وهو 
ال�شالبة«  و«ال�شعادة  »ال�شلم« 
مطلب  وكل  النهائية«  و«الغاية 
�شيء  اإىل  ي�شبو  ديني  اأو  جمايل 
اأو  عّنا   )Abseits( »جانباً«  يقع 
وجودنا   )Jenseits( وراء«  »ما 
اأو   )Ausserhalb( »خارجاً«  اأو 
»فوق« )Oberhalb( عاملنا. يف 
املر�ش  يبدو  املرات،  هذه  كل 
»يلهم«  الذي  ال�شيء  ذاك  مبثابة 
اأن  دون  الفل�شفة   )inspirirt(
يوجد  »فكرة«  كل  وحتت  تدري. 
يتكلم.  ال  »ف�شيولوجي«  �شبب 
حّد  اإىل  »الفل�شفة  فاإّن  وهكذا، 
تف�شري  غري  دوما  تكن  مل  االآن 
 ein( للج�شد  فهم  و�شوء  للج�شد 
 Missverständniss des

.»)Leibes
حني نف�رّش ال يعني اأّننا نفهم، بل 
ال  ما  لنداء  ن�شتجيب  اأّننا  فقط 
نراه. اإّن نداءات اجل�شد املري�ش 
تفر�ش ا�شتجابات معّينة ال ميكن 
االإجابات  اأّنها  نّدعي  اأن  لنا 
املنا�شبة؛ كل تف�شري هو ا�شتجابة 
»الروح«  يجذب  اأخر�ش  لتوجيه 

دوما  يظل  لكّنه  ما،  جهة  نحو 
املر�ش  ولي�ش  م�شمون،  بال 
اجل�شد  ت�شع  التي  احلالة  غري 
التي  هي  اأو  التف�شري،  منطقة  يف 
ما.  تف�شري  اإىل  احلاجة  تخلق 
ما  دوما  يقول  التف�شري  الأّن  ولكن 
اأوماأ اإليه اجل�شد املري�ش دون اأن 
فهو  لقوله،  املنا�شبة  اللغة  ميلك 
»�شوء  على  مرة  كل  يف  يتاأ�ش�ش 
ما  اجل�شد.  لهذا  اأ�شا�شي  فهم« 
هو  املري�ش  اجل�شد  عنه  يبحث 
عالقة جديدة اأو اأخرى باملكان. 
نغرّي  باأن  دوما  يطالب  هو  لذلك، 
اجّتاه الروح نحو جهة تقع »جانبا« 
اأو »خارجا« اأو »ما وراء« املكان. 
اإّن اجل�شد قطعة من املكان الذي 
ي�شيق به املكان. ولي�شت الفل�شفة 
غري جهد حثيث وحمموم الإعادة 
اأّنها  اإاّل  العالقة باملكان،  اخرتاع 
ال تفعل ذلك من اأجل بناء عالقة 
فقط  بل  باملكان،  مو�شوعّية 
ا�شتجابة لنداء غري منظور يطلقه 
اجل�شد املري�ش يف كل مرة حتت 

وطاأة عالقة موجعة باملكان.
ال  جمموعة  مبثابة  اجل�شد  يبدو 
متناهية من االأمكنة التي جتّمعت 
مو�شع  يف  وا�شح  �شبب  دون 
ولذلك،  »فردا«.  وكّونت  واحد. 
وطرافته  املر�ش  خطورة  فاإّن 
كونه  يف  تكمن  اإمّنا  احلادة، 
املكان،  هدم  يف  اأخر�ش  �رشوعاً 
»الفرد«  فكرة  تعطيل  ثّم يف  ومن 
الفرد  يعود  عندئذ  الداخل.  من 
لي�ش اإىل قف�ش اجلماعة الهووية، 
احليوية  املناعة  حميط  اإىل  بل 
التي تخرتقه مثل نبتة خر�شاء يف 

�شل�شلة وراثية ال تراه.

يف �سنة 1892، مّت اكت�ساف »الفريو�سات« ودخلت الإن�سانية تاريخا جديدا ملعنى احلياة. اإّن »منطق الكائن احلي« الذي من 
جن�سنا قد تغرّي بال رجعة، لكّن الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر هو بعامة قد �سهد اأي�سا جملة من الأحداث الطّبية 

)اكت�ساف امليكروبيولوجيا، حيث بداأت درا�سة اخللية والفريو�س والبكترييا وامليكروبات...( والتكنولوجية )الهاتف والتلغراف 
و�سرعة ال�سوء والطريان وال�سينما والإ�سعاعات...( التي ميكن قراءتها بو�سفها ت�سّكل متوالية ميتافيزيقية مثرية هي مبثابة 

تد�سني مفاجئ وغام�س لع�سر مل يع�سه الب�سر من قبل هو »ع�سرنا« الوحيد اإىل حد الآن.

ج 02
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هدا ما تخ�ساه ال�سعودية

املا�ضي،  العام  الكونغر�س،  وطلب 
الوطنية  اال�ضتخبارات  مدير  من 
جمال  بقتل  اأمر  َمن  ت�ضمية 
االأول/  ت�رشين  يف  خا�ضقجي 
خا�ضقجي  وكان   2018 عام  اأكتوبر 
مقيما يف الواليات املتحدة، وكتب 
مقاالت انتقادية، تناولت ويل العهد 
�ضلمان  بن  االأمري حممد  ال�ضعودي 
بو�ضت«لكن  »وا�ضنطن  �ضحيفة  يف 
اإن  قال  اال�ضتخبارات  مدير 
�رشية  تبقى  اأن  يجب  املعلومات 
لعدم اإحلاق ال�رشر باالأمن القومي. 
وقال النائب توم مالينوف�ضكي، الذي 
التقرير،  بن�رش  قاد حملة املطالبة 
اإن »االإدارة مل حتاول حتى اأن تثبت 
لنا اأن هذا االأمر )الن�رش( ميكن اأن 

يت�ضبب بهذا النوع من ال�رشر«.
يخ�ضونه  »ما  لل�ضحافيني:  واأ�ضاف 
اإنهم  للغاية،  وا�ضح  باعتقادي 
يخ�ضون اإحراج �ضخ�س ميلك عالقة 
واإدارة  ترامب  الرئي�س  مع  وثيقة 
مالينوف�ضكي  اإىل  ترامب«وان�ضمت 
خديجة  خا�ضقجي  خطيبة 
ال�رشية  نزع  اإن  قالت  التي  جنكيز، 
»اأ�ضئلة  عن  يجيب  التقرير  عن 

ح�ضا�ضة«، مثل: َمن اأمر بقتله؟ واأين 
مت التخل�س من رفاته؟ واأ�ضافت اأن 
العدالة  لتحقيق  االأوىل  »اخلطوة 
احلقيقة«.  معرفة  يف  هي  جلمال 
رون  الدميقراطي  ال�ضيناتور  وقال 
من  فقرة  اإىل  �ضي�ضتند  اإنه  وايدن 
ت�ضمح   1976 عام  �ضادر  قانون 
هو  التي  اال�ضتخبارات،  للجنة 
عن  ال�رشية  بنزع  فيها،  ع�ضو 
اللجنة  �ضوتت  حال  ويف  التقرير. 
ف�ضيكون  التقرير،  عن  للك�ضف 

لتقدمي  اأيام  خم�ضة  ترامب  اأمام 
ميكن  وبعدها  مكتوب،  اعرتا�س 
اأن ي�ضوت جمل�س ال�ضيوخ بالكامل 
على  اجلمهورية-  الغالبية  -ذو 
القرار. وقال وايدن: »لقد كان هذا 
ت�ضرتا تاما وكامال«واأ�ضاف اأن عدم 
و�رشكائنا  واأ�ضدقائنا  بالدنا  قيام 
الفعل  »هذا  ردا  حترك  باأي 
العامل  اإىل  ر�ضالة  يوجه  الهمجي« 
ومت  ال�ضحافيني  ا�ضتهداف  تبيح 
ا�ضتدراج خا�ضقجي يف اأكتوبر عام 

يف  ال�ضعودية  القن�ضلية  اإىل   2018
اإ�ضطنبول، حيث مت خنقه وتقطيع 
اأتراك  مل�ضوؤولني  وفقا  جثته، 
ترامب  اإدارة  وفر�ضت  واأمريكيني. 
عقوبات على ال�ضعوديني املتهمني 
اجلرمية  اإن  قالت  لكنها  بالتورط، 
البلدين  بني  العالقات  تعّر�س  لن 
اأ�ضاد فيه  للخطر، يف الوقت الذي 
اأ�ضلحة  ل�رشائها  باململكة؛  ترامب 
الواليات  وم�ضاركتها  اأمريكية، 

املتحدة العداء الإيران.

وعود بك�سف معلومات ا�ستخباراتية 
عن قتل خا�سقجي 

تعهد اأع�ساء يف الكونغر�س الأمريكي، بفر�س اإلغاء ال�سرية عن تقرير ا�ستخباراتي حول مقتل 
الكاتب وال�سحايف ال�سعودي جمال خا�سقجي، متهمني الرئي�س دونالد ترامب بحظر ن�سره؛ بهدف 

حماية ال�سعودية.
ق.ف

فاز نتانياهو وانت�سر الفريو�س 

يجب و�سع "اإ�سرائيل" يف احلجر ال�سحي فورا
 د. نا�سر اللحام

نتائج  جتاه  الفل�ضطينيني  فعل  ردة 
الفتة  »االإ�رشائيلية«  االنتخابات 
التعليقات  معظم  ويف  لالنتباه. 
�رشيك  ال  اأن  النتائج  هذه  على 
»اإ�رشائيلي »لل�ضالم واأنه يجب وقف 
والبحث  اأ�ضكالها  بكل  املفاو�ضات 

عن اأدوات جديدة .
لتيار  قا�ضية  �رشبة  ت�ضكل  النتائج 
ومطرقة  فل�ضطني،  يف  احلمائم 
العرب  الليرباليني  راأ�س  على  ثقيلة 
املجتمع  اأن  على  راهنوا  الذين 
»اال�رشائيلي« ميكن اأن يعالج نف�ضه 

اإىل  و�ضوال  العن�رشية.  فريو�س  من 
الأية  التو�ضل  ميكن  ال  اأنه  نتيجة 
البحث  خالل  من  منطقية  نتائج 
يف  �ضهيوين  �رشيك  عن  ال�ضيزيفي 

العملية ال�ضيا�ضية .
 . االأفغاين  االأمريكي  االتفاق  اأخبار 
وهو  بومبيو  خارجية  وزير  و�ضورة 
املفاو�ضني  طاقم  اأمام  ذليال  يقف 
يف  االأفغانية  طالبان  حركة  من 
قطر ، اأنع�ضت روح الثورة يف قلوب 
اأمثال  واأن   . والعرب  الفل�ضطينيني 
قادة االإدارة االأمريكية واحلكومات 
االإ�رشائيلية ال يفاو�ضون اال هكذا  . 
حالة االإعجاب باملفاو�س االأفغاين 

مل تكن در�ضا للمفاو�س الفل�ضطيني 
والقيادة الفل�ضطينية فح�ضب ، واإمنا 
ر�ضالة لرتامب ونتانياهو وفريدمان 

وبومبيو .
اأن   يوما  اأتوقع  مل  احلقيقة  ويف 
العربي  االعجاب  حالة  عن  اأكتب 
عبد  املال  االأفغاين  باملفاو�س 
اأية  عنه  ن�ضمع  مل  الذي  الغني 
ق�ض�س ، ومل نقراأ له اأية ت�رشيحات 
�ضحفي  موؤمتر  اأية  يعقد  مل  وهو   ،

ومل يعرفه العامل من قبل .
مواقع  على  التعليقات  ماليني 
اأن  اأو�ضحت   ، التوا�ضل االجتماعي 
اجلماهري العربية تعرّب عن تقديرها 

واإعجابها باملفاو�س االأفغاين الذي 
االإيراين  املفاو�س  على  تفّوق 
 ( �ضمات  ثالث  خالل  من  والعربي 
الوطني  التقليدي  اللبا�س   - الهدوء 

- ال�ضمت ( .
فاز نتانياهو فوزا ي�ضبه القهر ، فوزا 
حكومة  لت�ضكيل  يوؤهله  ال  منقو�ضا 
ورمبا   . الن�رش  طعم  مينحه  وال 
حل  على  وزوجته  نتانياهو  يعرث 
مل�ضاكلهما القانونية من خالل هذا 
بقيت  اإ�رشائيل  م�ضاكل  ولكن  الفوز 

على حالها ولن جتد لها حال :
- م�ضكلة العن�رشية والكراهية التي 
»اال�رشائيلي«  املجتمع  من  جعلت 

كله جمتمعا مري�ضا ال ميكن عالجه 
احلجر  ويجب  التقليدية.  بالطرق 
عليه فورا . - م�ضكلة العنف والقتل 
والتخل�س  االغتياالت  وا�ضت�ضهال 
من اخل�ضوم / بدا ذلك وا�ضحا من 
خالل تنفيذ نتانياهو عدة حماوالت 
واعالمي  ومعنوي  �ضيا�ضي  اغتيال 
حمالت  يف  خ�ضومه  �ضد  وق�ضائي 
وقت  م�ضاألة  وهي   . االنتخابات 
اجل�ضدية  للت�ضفيات  يعودون  حتى 

بينهم .
الفل�ضطينية  الق�ضية  من  الهروب   -
وحالة االنكار التي يعي�ضها ال�ضهاينة 
. ووهم اأن العالقة ال�رّشية مع بع�س 

ي�ضاعدهم  قد  العرب  الزعماء 
الفل�ضطينية  احلقوق  ن�ضيان  يف 

وااللتفاف عليها .
- �ضفقة القرن التي �ضتق�ضي على 
وتت�ضبب  اليهودية  الدولة  مفهوم 
عاجال  اأم  اآجال  ال�ضلطة  اإنهيار  يف 
فهي  ال�ضلطة  تنهار  مل  لو  حتى   (
( ال حتقق  واهنة ومك�ضورة اجلناح 
وال  الفل�ضطيني  ال�ضعب  طموحات 

حركة فتح وال باقي الف�ضائل .
- ويف الدائرة االأكرب . يبدو انت�ضار 
على  واإيران  املقاومة  مع�ضكر 
الذي  العربي  االعتدال  مع�ضكر 

تقوده ال�ضعودية اأوفر حظا .

و�ضلت ال�ضفرية االمريكية اجلديدة 
اإىل  �ضيا،  دوروثي  بريوت،  لدى 
مهامها  لت�ضلم  االإثنني  م�ضاء  لبنان 
الدبلوما�ضية خلًفا لل�ضفرية اليزابيت 

ريت�ضارد التي غادرت لبنان نهائًيا.
وت�ضري التقارير اإىل اأن دوروثي تُعّد 
اعتمادها  اأوراق  لتقدمي  ملفاتها 
وحتديًدا  اللبنانيني  امل�ضوؤولني  اىل 
حتي،  نا�ضيف  اخلارجية،  وزير 
الذي يت�ضلم ن�ضخة منها ثم الرئي�س 
متهيًدا  عون،  مي�ضال  اللبناين 

للموافقة على هذا االعتماد.
البيت  اأعلن   2019 اأكتوبر   11 ويف 
االأمريكي  الرئي�س  نّية  االأبي�س عن 
دونالد ترامب تر�ضيح دوروثي �ضيا 
لتكون  ال�ضمالية  كارولينا  والية  من 
ومفَوّ�ضة  اعتيادية  غري  �ضفرية 
لدى  االأمريكية  املتحدة  للواليات 

اجلمهورية اللبنانية.
�ضهادة  على  �ضيا  دوروثي  وح�ضلت 
فرجينيا  جامعة  من  بكالوريو�س 
و�ضهادة ماج�ضتري من جامعة جورج 
من  اأي�ضاً  ماج�ضتري  و�ضهادة  تاون 
وهي  كوليدج«  وار  »نا�ضيونال  كلية 
جامعة  يف  احلرب  اأركان  كلية 
اّن  واملفاجاأة  الوطني.  الدفاع 
اللغتني  تتحدث  اجلديدة  ال�ضفرية 

الفرن�ضية والعربية.
تاأّخر  �ضبب  عن  الت�ضاوؤالت  كرثت 
يف  اجلديدة  االأمريكية  ال�ضفرية 
لبنان،  ا�ضتالم مهامها اجلديدة يف 
اخلالفات  اإىل  االأمر  بع�ضهم  ورّد 
التي  االأمريكية  الداخلية  ال�ضيا�ضية 
يف  �ضّيا  ال�ضفرية  ا�ضتجواب  اأّخرت 
املوافقة  وبالتايل  ال�ضيوخ،  جمل�س 
ترامب  ِقبل  من  تعيينها  تبّني  على 
بالت�ضويت. لكن يبدو اّن املعادالت 
يف  تغرّيت  الداخلية  كما  االإقليمية 

بعد  وال�ضيما  املتحدة،  الواليات 
اإنهاء ملف عزل الرئي�س االأمريكي 

ل�ضالح ترامب.
ويف ما يخ�ّس لبنان، تهم�س م�ضادر 
«اجلمهورية«  لـجريدة  دبلوما�ضية 
القادمة على »ح�ضان  ال�ضفرية  باأّن 
م�ضاء  و�ضلت  االأبي�س«  ترامب 
غادرت  فيما  لبنان،  اىل  االإثنني 
اليزابيت  االأمريكية  ال�ضفرية 
من  �ضنوات   4 بعد  لبنان  ريت�ضارد 

توليها مهمة متثيل بالدها.

من هي ال�سفرية اجلديدة؟

مهنّي  ع�ضو  هي  �ضيا،  دوروثي   -
االأقدم،  الدبلوما�ضي  ال�ضلك  يف 
فئة وزير م�ضت�ضار، �ضغلت منا�ضب 

عدة:
- نائبة رئي�س بعثة �ضفارة الواليات 

املتحدة يف القاهرة ، م�رش.
- نائبة امل�ضوؤول االأول يف القن�ضلية 
القد�س  يف  العامة  االأمريكية 

املحتلة.
الآ�ضيا  امل�ضاعدة  مكتب  مديرة   -
ال�ضكان  مكتب  يف  االأدنى  وال�رشق 

والالجئني والهجرة.
- ع�ضو يف جلنة العالقات اخلارجية 

يف جمل�س ال�ضيوخ.
اقت�ضادية   / �ضيا�ضية  م�ضت�ضارة   -
يف  املتحدة  الواليات  �ضفارة  يف 

تون�س.
�ضفارة  يف  �ضيا�ضية  م�ضوؤولة   -

الواليات املتحدة لدى تل اأبيب.
وحقوق  الدميقراطية  مديرة   -

االإن�ضان يف جمل�س االأمن القومي.
- م�ضاعدة خا�ضة للمبعوث اخلا�س 
وزارة  يف  احلرب  جرائم  لق�ضايا 

اخلارجية.

الفل�سطينيني �سد  العن�سرية  اإجراءاتها  عن  "اأمازون" ترتاجع 
غزة - فل�سطني الآن

االإلكرتونية  التجارة  �رشكة  تراجعت 
�ضيا�ضاتها  عن   ،)Amazon( االأمريكية 
خدمة  تقدمي  يف  العادلة  غري  التمييزية 
للفل�ضطينيني،  الدويل  املجاين  ال�ضحن 
باأنهم  االإقرار  عليهم  ت�ضرتط  كانت  والتي 
على  احل�ضول  مقابل  اإ�رشائيل  من  جزء 

اخلدمة املجانية.
وياأتي الرتاجع يف اأعقاب اإخطار احلكومة 
الفل�ضطينية لل�رشكة عرب ر�ضالة وجهت اإليها 

يف 26 فرباير  املا�ضي، موقعة من وزيري 
واملالية  الع�ضيلي  خالد  الوطني  االقت�ضاد 
اإىل  ال�رشكة  فيها  تدعو  ب�ضارة،  �ضكري 
التمييزية  �ضيا�ضاتها  عن  الفوري  الرتاجع 
الن�ضاط  دعمها  �ضمن  تندرج  والتي 
يف  الدويل  للقانون  املخالف  اال�ضتيطاين 
تقدمي خدمة ال�ضحن املجاين عرب موقعها 

االلكرتوين .
عن  ال�رشكة  برتاجع  الع�ضيلي  ورحب 
لقواعد  واالمتثال  التمييزية  �ضيا�ضتها 
القانون الدويل يف تقدمي اخلدمة للمواطنني 

دون متيي، موؤكداً اأنه �ضيتم متابعة �ضيا�ضة 
والتزامها  القادمة،  الفرتة  خالل  ال�رشكة 
اإ�رشائيل  ي�ضجع  ن�ضاط  اأي  ممار�ضة  بعدم 
-القوة القائمة باالحتالل- على اال�ضتمرار 
الدويل، وهذا ين�ضحب  القانون  انتهاك  يف 
تقدم  التي  ال�رشكات  كافة  على  اأي�ضاً 
خدمات االلكرتونية حيث �ضتخ�ضع للتدقيق 

مبا ين�ضجم مع القانون الدويل .
واأعرب الع�ضيلي، عن �ضكره وتقديره للجهود 
)االقت�ضاد  الوزارية  اللجنة  بذلتها  التي 
وتكنولوجيا  االت�ضاالت  العدل،  الوطني، 

نقابات  منها  ال�رشكاء  وكافة  املعلومات( 
والنقابات  الربيد يف فل�ضطني  العاملني يف 
العاملني  نقابات  خا�ضة  العاملية  العمالية 
واالحتاد  العامل  دول  معظم  يف  الربيد  يف 
املوؤ�ض�ضات  من  وغريها  العاملي  الربيدي 
يف  جهود  من  بذلوه  ما  على  واملنا�رشين 
�ضيا�ضاتها  الإنهاء  ال�رشكة  على  ال�ضغط 

التمييزية.
حتركاً  هنالك  اأن  الفل�ضطيني  الوزير  وبنّي 
يف  العاملة  ال�رشكات  اجتاه  قانونياً 
التي ن�رشتها االأمم املتحدة  امل�ضتوطنات 

�ضباط/فرباير  يف  باأ�ضمائها  قائمة 
املا�ضي، ويف حال مل تقم باإغالق مقراتها 
املحاكم  اأمام  ق�ضائياً  مالحقتها  �ضيتم 

الدولية.
)اأمازون(  �رشكة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
بتقدمي خدمة  املا�ضي،  نوفمرب  بداأت يف 
ال�ضحن املجاين للم�ضتعمرات االإ�رشائيلية، 
دوالر   49 على  قيمتها  تزيد  التي  للطلبات 
ت�ضرتط  باملقابل  االلكرتوين،  عرب موقعها 
ذاتها  اخلدمة  لتلقي  الفل�ضطينيني  على 

اإدراج اإ�رشائيل عنواناً لهم.

من هي ال�سفرية ال�سفرية 
الأمريكية اجلديدة لدى بريوت
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االعتمادية املفرطة:

 كارن اأبواخلري/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات 
واالأبحاث املتقدمة

قوبل انت�صار الفريو�س يف ال�صني مبا 
ُو�صف باأنه اأكرب حالة ا�صتنفار طبي يف 
التاريخ على م�صتوى دولة واحدة. وقد 
م�صبوقة،  غري  اإجراءات  ذلك  ت�صّمن 
منها و�صع �صكان مدينة ووهان )بوؤرة 
 11 عددهم  البالغ  الوباء(  انت�صار 
من  �صارمة  اإجراءات  حتت  مليوًنا، 
تلك  وُطّبقت  التنقل.  وحظر  العزل، 
ا بدرجات خمتلفة يف  الإجراءات اأي�صً
مناطق متعددة من ال�صني، ما اأدى اإىل 
اأ�صواأ مظاهر الوباء  النجاح يف ح�رص 
يف منطقة البوؤرة، ومنعه من النت�صار 
واأكرث  اأكرب  جتمعات  يف  وا�صع  ب�صكل 

مركزية مثل العا�صمة بكني.
وقد تعاملت الدوُل الأخرى التي امتّد 
لها  الفريو�س، والدول املجاورة  اإليها 
مع  اإليها،  امتداده  منع  حتاول  التي 
هذه الأزمة باإجراءات م�صابهة، والتي 
ت�صمنت غلق احلدود، ووقف رحالت 
واإلغاء  ال�صحي،  والعزل  الطريان، 
وحتى  العامة،  والفعاليات  التجمعات 

ال�صعائر الدينية.

تاأثر العوملة
للفريو�س  الوا�صع  النت�صار  �صلط 
تُواكب  التي  املخاطر  على  ال�صوَء 
خمتلف  بني  احلركة  وترية  ارتفاع 
اأركان الكرة الأر�صية ب�رصعة و�صهولة، 
والتي ارتبطت بتنامي حجم العالقات 
خمتلف  بني  والقت�صادية  التجارية 
الإجراءات  لكّن  العامل.  ودول  مناطق 
التي اتُّخذت ملواجهة الأزمة اأظهرت 
ا التداعيات ال�صلبية لتوقف عجلة  اأي�صً
العوملة عن الدوران، واإغالق احلدود، 
وو�صع القيود على حركة الأ�صخا�س. 
ا  عر�صً املحللني  بع�س  اعتربه  فيما 
اأّولًيّا اأو »بروفة« ملا قد يواجه العامل 
م�صتقباًل اإذا ما �صاد التيار املناه�س 
عدد  يف  بقوة  ال�صاعد  للعوملة، 
ال�صاحة  على  �صيما  ول  الدول،  من 

الأمريكية ب�صكل خا�س.
»وفاة«  اإعالن  املبكر  من  اأنه  ورغم 
اأزمة  تفاعالت  اأن  �صك  فال  العوملة، 
فريو�س كورونا �صتعزز من التناق�صات 
اأ�صاًل،  عليها  ت�صغط  التي  والتوترات 
الأزمات  من  املزيد  يف  وتت�صبب 
الإن�صانية وال�صيا�صية والقت�صادية يف 

امل�صتقبل املنظور.
اقرتنت  العوملة  عملية  اأن  ورغم 
العابرة  الأخطار  وترية  بت�صاعد 
والتي  اأ�صكالها،  مبختلف  للحدود، 
ظل  ككل؛  العاملي  النظام  تهدد 
�صديد  وق�صور  وا�صح  �صعف  هناك 
ملواجهتها.  الدويل  التعاون  يف 
اأداء  �صعف  يف  بو�صوح  ذلك  ويتجلى 
املوؤ�ص�صات الدولية متعددة الأطراف، 
و�صعوبة ح�صولها على التمويل الالزم، 

خا�صة يف ال�صنوات الأخرية، بالتوازي 
مع تراجع حجم الدعم التنموي الذي 
مل�صاعدة  املتقدمة  الدول  تقدمه 

الدول ال�صعيفة على جتاوز اأزماتها. 
منها:  متعددة،  لأ�صباب  ذلك  ويعود 
اأن�صطة  يف  ترى  الدول  بع�س  اأن 
اأمور  يف  تدخاًل  الدولية  املنظمات 
اأخرى  تعتربها �صيادية. يف حني ترى 
لي�صت  اقت�صادية  اأعباء  حُتّملها  اأنها 
م�صتعدة لها. بينما ل يقتنع عدٌد من 
متعدد  الدويل  بالعمل  اأ�صاًل  الدول 
الوليات  موقف  هو  كما  الأطراف، 
»دونالد  الرئي�س  اإدارة  املتحدة حتت 

ترامب«.
لة  املمِوّ الدول  لإقناع  حماولة  ويف 
�صتواجه  التي  ال�صحية  باملخاطر 
القادمة،  الفرتة  يف  الدويل  املجتمع 
العاملية  ال�صحة  منظمة  اأ�صدرت 
اأخطر  عن  تقريًرا   2018 عام  يف 
الأوبئة التي واجهها العامل يف الع�رص 
احلديث. واأ�صافت اإىل القائمة توّقعها 
ظهور فريو�س مل يُكت�صف بعد، يحقق 
انت�صاًرا على م�صتوى العامل كله، وميثل 
امل�صتوى  على  لال�صتقرار  تهديًدا 
املجتمعي، وهو الو�صف الذي يعتربه 

املخت�صون منا�صبًا للوباء احلايل. 
متعدد  الدويل  التعاون  اأن  بيد 
الأطراف ظل قا�رًصا يف هذه الأزمة 
كما يف �صابقاتها عن الت�صدي الفعال، 
حيث انتقدت منظمة ال�صحة العاملية 
الدويل  البنك  قدمه  الذي  املقرتح 
املت�رصرة  للدول  التمويل  لتوفري 
لن  تعقيداته  لأن  الفريو�س،  ملواجهة 
احلاجة  وقت  الدعم  بتوفري  ت�صمح 
اإجراءات  يف  الوقت  ي�صيع  واأنه  اإليه، 
الأرواح  بينما  معّقدة  بريوقراطية 

تُزهق. 
الت�صابك  من  العالية  الدرجة  وبرغم 
والتاأثري املتبادل الذي يج�صده الواقع 
العاملي اجلديد، تظل الدولة هي خط 
العابرة  املخاطر  اأمام  الأول  الدفاع 
يف  جهودها  كفاءة  وترتبط  للحدود، 
مواجهة مثل هذه الأزمات بقوة البنية 
التحتية، واخلربات العلمية، والقدرات 
اأظهرت  وقد  لها.  املتاحة  احلكومية 
مدى  الفريو�س  مع  ال�صني  جتربة 
الوباء على  ي�صعه هذا  الذي  ال�صغط 
خا�س  وب�صكل  ال�صحية،  اخلدمات 
وقت  يف  واملمر�صني،  الأطباء  على 
معدلت  مقلق  ب�صكل  فيه  ارتفعت 

الإ�صابة والوفيات بينهم.

ماأزق املواجهة 
اأن  الوباء  مع  ال�صيني  التعامل  يُظهر 
لديها بنية �صحية متطورة ن�صبًيّا، حيث 
الوباء  وجود  حتديد  يف  الأطباء  جنح 
وعزل الفريو�س امل�صِبّب له، وم�صاركة 
ب�صكل منظم و�رصيع  هذه املعلومات 
داخل  الطبية  املنظومة  مع  ن�صبًيّا، 
خارجها  العلمية  والدوائر  البالد، 
ا. وبح�صب ما ت�رصب من تقارير،  اأي�صً
خمتلف  من  الإمكانيات  ح�صد  فرغم 

يف  الأزمة  مع  للتعامل  الدولة  اأنحاء 
عبء  فاإن  الفريو�س؛  بوؤرة  منطقة 
التعامل مع اأعداد كبرية من املر�صى 
اإىل  الطبية  اخلدمات  مقدمي  اأو�صل 

حالة من الإنهاك ال�صديد.
ب�صكل  ت�صل  مل  العوملة  ثمار  ولأن 
فال  النامية،  الدول  كل  اإىل  مت�صاٍو 
ومع  كبرية.  اإمكانيات  لأغلبها  يتوفر 
املتوقع  من  اخلارجي،  الدعم  غياب 
اإن  �صعوبات،  منها  العديد  تواجه  اأن 
مل نقل عجًزا، فيما يتعلق بوقف متدد 

الفريو�س، ورعاية امل�صابني بها. 
العاملية  ال�صحة  منظمة  حّذرت  وقد 
يف  الو�صع  خطورة  من  خا�س  ب�صكل 
اإفريقيا، حيث ك�صفت جتربة مواجهة 
�صنوات  منذ  هناك  الإيبول  وباء 
التحتية،  البنية  يف  ال�صديد  الق�صور 
والإمكانيات الطبية الالزمة ملواجهة 
هذه الأزمات. و�رصح امل�صئولون باأن 
القارة الإفريقية  الفريو�س يف  انت�صار 
عن  »اخلروج  مرحلة  اإىل  ي�صل  قد 

ال�صيطرة«.
ول يقت�رص خطر و�صول الفريو�س اإىل 
دول تُعد ه�صة اأو منهارة، بل اإنه ي�صمل 
يف  كبرًيا  �صوًطا  قطعت  اأخرى  دوًل 
والتي  العاملي،  بالقت�صاد  الندماج 
املرتبطة  املالمح  بع�س  بها  ظهرت 
الكبرية،  املطارات  مثل:  بذلك، 
الكبرية  واحلركة  املليونية،  واملدن 
يقرتن  ل  حني  خا�صة  للم�صافرين، 

ذلك بوجود بنية خدمية قوية. 
اأن  وقد نقلت تقارير لوكالة »رويرتز« 
تتابع  الأمريكية  ال�صتخبارات  اأجهزة 
متثل  حيث  الهند،  يف  الو�صع  بقلق 
ومعدلت  العالية،  ال�صكانية  الكثافة 
وتباين  املرتفعة،  الداخلية  الهجرة 
بني  ال�صحية  اخلدمات  م�صتوى 
خمتلف املناطق؛ عوامل ت�صاعد على 
انت�صار الفريو�س بدرجة تفوق القدرة 

على التعامل معها. 
الإن�صانية  التداعيات  اأن  وكما 
وقد  كبرية،  �صتكون  لذلك  املحتملة 
احلالت  اأ�صواأ  يف  العامل  يواَجه 
بكوارث اإن�صانية جديدة؛ فمن املتوقع 
�صلبي  تاأثري  الفريو�س  يكون لأزمة  اأن 
ا.  اأي�صً القت�صادي  امل�صتوى  على 
مدة  على  التكلفة  حجم  و�صيتوقف 
توقف  وا�صتمرار  الأزمة،  ا�صتمرار 
احلدود،  عرب  وال�صياحة  النقل  حركة 
التجمعات.  ومنع  امل�صانع،  وغلق 
التاأثري  ميتد  اأن  املتوقع  من  لكن 
املجتمع،  قطاعات  جميع  لي�صمل 
ب�صكل  الفقرية  القطاعات  تتاأثر  واأن 
يومي،  عائد  على  تعتمد  التي  خا�س 
واأن توؤدي الأزمة اإىل تراجع معدلت 
النمو، وتباطوؤ القت�صاد يف كل الدول 

املت�رصرة.

تداعيات عاملية
حّفزت اأزمة فريو�س كورونا حالة من 
الرتب�س والعداء لل�صني كقوة �صاعدة، 
على  الأزمة  تداعيات  دللت  حيث 

منظومة  قلب  يف  املحوري  موقعها 
اأثار املخاوف  ما  العاملي،  القت�صاد 
املفرط«  »العتماد  تداعيات  من 

عليها كمحرك لالقت�صاد العاملي.
وا�صعة  ال�صينية  الإجراءات  واأدت 
املدى ملواجهة انت�صار الفريو�س اإىل 
والب�رص،  الإنتاج  حلركة  توقف  �صبه 
ومنع  ال�صحي  العزل  من  ظروف  يف 
التنقل. ويف اخلارج، األغت العديد من 
�رصكات الطريان رحالتها اإىل ال�صني 
خوًفا من انتقال العدوى. وكان التاأثري 
الإجراءات على خمتلف  لتزامن هذه 

قطاعات القت�صاد العاملي كبرًيا.
تعتمد  التي  ال�رصكات  ت�رصرت  كما 
اأجزاء  على م�صانع �صينية يف ت�صنيع 
يف  �رصكات  ومنها  منتجاتها،  من 
وفيتنام،  املتحدة  والوليات  اأملانيا 
القدرة  بعدم  مهددة  اأ�صبحت  حيث 
توا�صل  مل  اإن  العمل  موا�صلة  على 
واإمدادها  ن�صاطها  ال�صينية  املاكينة 
�رصكات  ُمنيت  كما  الإنتاج.  مبكونات 
الطريان بخ�صائر فادحة ب�صبب وقف 
الرحالت اإىل ال�صني، ثم ارتفعت هذه 
دول  اإىل  الرحالت  مبنع  اخل�صائر 
اأخرى ظهر فيها الفريو�س. ف�صاًل عن 
ت�رصر القطاع ال�صياحي يف العديد من 
تراجع  مع  اآ�صيا  وخارج  داخل  الدول 
والتي  ال�صني،  من  ال�صياحية  احلركة 
متثل ن�صبة معتربة من موارده. ناهيك 
ما  البرتول،  على  الطلب  تراجع  عن 
وتراجع  اأ�صعاره،  لنخفا�س  اأدى 
حركة نقل الب�صائع من خالل ال�صفن 

واملوانئ.
وقد ت�صاعدت اأ�صوات التيار املناه�س 
الفر�صة  اأتاحت  بو�صفها  للعوملة، 
املخاوف  لإثارة  ال�صيني،  لل�صعود 
على  املفرطة  العتمادية  هذه  من 
ال�رصكات  بكني، موؤكدة �رصورة عودة 
الدولة  اأر�س  على  للت�صنيع  الكربى 
الأم، اإما باإقامة م�صانع، اأو با�صتغالل 
نات،  املكِوّ اإنتاج هذه  التكنولوجيا يف 
الأبعاد  ثالثية  الطابعات  خالل  من 
ذلك  باأن  التيار  هذا  دفع  وقد  مثاًل. 
للتاأثر  عر�صة  اأقل  ال�رصكات  �صيجعل 
ولل�صغوط  خارج حدودها،  مبتغريات 
على  ال�رصكات  هذه  لإجبار  ال�صينية 
بل  اإليها.  التكنولوجية  خرباتها  نقل 
كل  جتاهلوا  اأمريكيني  م�صئولني  اإن 
تتعر�س  التي  الإن�صانية  الأزمة  اأبعاد 
بفر�صة  علًنا  ورحبوا  ال�صني،  لها 
اإعادة ال�رصكات الأمريكية اإىل اأرا�صي 

الوليات املتحدة.
انتقادات غربية

لل�صني  الغربية  النتقادات  ت�صاعدت 
يف  الأزمة  مع  تعاملها  حول  ا  اأي�صً
ال�صلطات  وحماولت  بداياتها، 
ن�رص  منع  ووهان  مدينة  يف  املحلية 
ب�صكل  بالفريو�س  املتعلقة  الأخبار 
الفريو�س.  انت�صار  اإىل  اأدى  ما  علني، 
الكتابات  من  العديُد  اعتربت  وقد 

»الطبيعة  خا�س  ب�صكل  الأمريكية 
ال�صلطوية« للنظام ال�صيني، و�صيا�صاته 
يف قمع حرية التعبري، تهديًدا ل�صالمة 
قمع  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  العامل. 
من  الأطباء  بع�س  حتذيرات  ن�رص 
التوا�صل  و�صائل  على  الفريو�س 
ا بغ�صب �صديد  الجتماعي قوبل اأي�صً

داخل ال�صني.
ال�صني  بني  التوترات  دوائر  ات�صعت 
خلفية  على  املتحدة  والوليات 
باأنها  وا�صنطن  بكني  واتهمت  الأزمة، 
تتعمد اإثارة الذعر عاملًيّا ب�صكل غري 
مربر. وقد اأدى اعرتا�س ال�صني على 
الأمريكيني  الأطباء  من  عدد  وجود 
ال�صحة  منظمة  وفد  قائمة  على 
العاملية الذي اأراد زيارة بوؤرة انت�صار 
وتقدير  الو�صع  لتقييم  الفريو�س 
الإجراءات الالزم اتباعها عاملًيّا اإىل 
ما  ال�صني،  اإىل  الوفد  و�صول  تاأجيل 
اإليها  املوجهة  التهامات  من  �صّعد 
مع  التعاون  وعدم  احلقائق  باإخفاء 

املجتمع الدويل.
انت�رصت يف خمتلف  اآخر،  جانب  من 
املقرب  احلليف  بينها  ومن  الدول، 
�صد  متييزية  اإجراءات  رو�صيا، 
ال�صينيني، اأو من هم من اأ�صل �صيني 
اأو اآ�صيوي، بو�صفهم م�صدًرا حمتماًل 
لنت�صار الفريو�س، حتى لو كانوا من 
املقيمني خارج ال�صني. واقرتن ذلك 
مغلوطة  ملعلومات  وا�صع  بانت�صار 
على و�صائل التوا�صل الجتماعي عن 
بو�صف  ال�صينية،  والعادات  الثقافة 
ي�صبب  الذي  هو  »�صذوذها«  اأن 
ال�صني.  يف  اأ�صاًل  الفريو�صات  ظهور 
رحالت  اإلغاء  عن  اأنباء  تواترت  كما 
بع�س  واأغلقت  بكني،  اإىل  الطريان 
البالد املجاورة احلدود معها، ومنها 
اأخرى  دول  ومنعت  مو�صكو،  ا  اأي�صً

منح تاأ�صريات ملواطني ال�صني.

فك االرتباط 
مرحلة  يف  الفريو�س  اأزمة  اقرتنت 
بت�صاعٍد يف  اإذن  ال�صيني«  »النت�صار 
الدول  بني  الثقة  يف  وتراجٍع  التوتر 
الدولية،  ال�صاحة  على  وال�صعوب 
ال�صيني  اجلانب  على  قوبل  ما  وهو 
جاز  اإن  »ان�صحابي«  فعل  برد  ا  اأي�صً
ما  وترية  ت�رصيع  وتفكري يف  التعبري، 
بني  الرتباط«  »فك  ب�صيا�صة  يُعرف 

القت�صادين الأمريكي وال�صيني.
ال�صني  فاإن  العوملة،  لقواعد  فوفًقا 
مكونات  ا�صترياد  على  تعتمد  ا  اأي�صً
معينة من الوليات املتحدة، خا�صة 
يف جمال منتجاتها التكنولوجية. لكن 
وا�صنطن اأ�صبحت تلوح ب�صكل متكرر 
مبنع ت�صدير هذه املكونات اإىل بكني، 
درا�صة  حتى  تقلي�س  اإىل  وت�صعى 
الطلبة ال�صينيني يف جامعاتها، حتت 
للنظام  جوا�صي�س  كلهم  اأنهم  زعم 

هدفهم �رصقة اأ�رصار التكنولوجيا.
وو�صلت ال�صني اإىل قناعة باأن عليها 

تطوير  الأ�صكال  من  �صكل  باأي 
امل�صتقلة،  التكنولوجية  قواعدها 
من  ا�صتريادها  على  العتماد  وعدم 
العتماد  وعدم  املتحدة،  الوليات 
اإليها.  منتجاتها  ت�صدير  على  ا  اأي�صً
ب�صيا�صة  ُعرف  الذي  التوّجه  وهو 
ميتد  ورمبا  الرتباط«.  »فك 
التي  لل�صينيني  العداء  موجة  تاأثري 
الفريو�س  اأزمة  اأثناء  ت�صاعدت 
من  ال�صائحني  زيارات  تراجع  اإىل 
الغربية.  الدول  بع�س  اإىل  ال�صني 
يف  ال�صينيني  الطلبة  اأعداد  اأن  كما 
اأن  املنتظر  من  املتحدة  الوليات 
اإدارة  �صيا�صة  ا�صتمرت  اإذا  ترتاجع 
وجتاه  جتاههم،  احلالية  »ترامب« 
ال�صينيني  الأكادمييني  بني  تعاون  اأي 
يف  مبا  الأمريكية،  واجلامعات 
منًحا  اجلامعات  هذه  تلقي  ذلك 
�صينية، والتي اأ�صبحت من امل�صادر 
الأ�صا�صية لتمويل املوؤ�ص�صات العلمية 

والأكادميية.

نظام عاملي منق�سم
فريو�س  اأزمة  تاأثري  يرتبط  بينما 
الدويل  النظام  على  كورونا 
وات�صاع  الزمني  مبداها  وتفاعالته 
التي  التوترات  فاإن  انت�صارها،  مدى 
املا�صية  القليلة  ال�صهور  يف  اندلعت 
انق�صامات  من  بالفعل  عمقت 
من  اأ�صاًل.  موجودة  كانت  وتوترات 
الأزمة  اأو�صحت  فقد  اآخر،  جانب 
اأن الرتاجع عن العتماد القت�صادي 
بدون  ول  �صهاًل  يكون  لن  املتبادل 
تكلفة، على كل الدول املنخرطة يف 

هذه املنظومة العاملية. 
ومل يت�صح بعد ما اإذا كانت ال�رصكات 
للت�صحية  ا�صتعداد  على  الأمريكية 
ناهيك  ال�صخمة،  ال�صينية  بال�صوق 
اأماكن بديلة  عن قدرتها على اإيجاد 
ال�رصكات  اأن  كما  لت�صنيع منتجاتها. 
ا لها م�صالح يف الأ�صواق  ال�صينية اأي�صً
الأوروبية، ول تبدو اأوروبا يف الوقت 
احلايل م�صتعدة للت�صحية بالعالقات 

القت�صادية مع ال�صني.
تكون  اأن  امل�صتبعد  من  اأنه  ورغم   
جذرية  تغيريات  يف  �صببًا  الأزمة 
»فك  �صيناريو  فاإن  الدويل؛  بالنظام 
الأكرب  القت�صادين  بني  الرتباط« 
املتحدة،  )الوليات  العامل  يف 
هذه  ويف  الأفق.  يف  يلوح  وال�صني( 
احلالة، يتحدث اخلرباء عن انق�صام 
نفوذ  »جمالت  اإىل  العاملي  النظام 
منها  كل  على  يهيمن  اقت�صادي«، 
اإحدى القوى الكربى، وتتميز بكثافة 
والتجارية  القت�صادية  العالقات 
تنقطع  اأو  تقل  بينما  بداخلها، 
»املجالت  هذه  بني  الأوا�رص 
احليوية« وبع�صها، حيث ت�صود بينها 
الثقة  عدم  على  قائمة  عالقات 
نهاية  ي�صكل  ما  وهو  والتناف�س، 

املرحلة احلالية من العوملة.

هل ينذر انت�شار »كورونا« برتاجع روابط العوملة؟
ّثل االنت�سار الوا�سع لفريو�س »كورونا« اأخطر اأزمة وبائية عاملية  يمُ

يف االألفية الثالثة. فمنذ بدايات اكت�سافه يف مدينة ووهان ال�سينية 
اأواخر دي�سمرب 2019 حتى اأواخر فرباير 2020، امتد الفريو�س من 

ال�سني، حيث مت ر�سد ما يقرب من 80 األف حالة، اإىل 48 دولة اأخرى، 
�سد فيها حوايل 4500 حالة.  تقع يف اآ�سيا واأوروبا وال�سرق االأو�سط، رمُ

ويرتقب العامل دخول الفريو�س يف مرحلة جديدة وخطرية من 
�سدت اأول  االنت�سار، بو�سوله اإىل اإفريقيا جنوب ال�سحراء، بعد اأن رمُ

حالة يف نيجرييا. كما اأعلنت الواليات املتحدة موؤخًرا اال�ستنفار 
ملواجهة احتمال تف�سي الفريو�س على اأرا�سيها.



م.�س

تفاعلية  ور�شة  خالل  له  كلمة  ويف 
التمتع  على  الف�شاد  »اآثار  حول 
بحقوق الإن�شان« املنظم من طرف 
الإن�شان  حلقوق  الوطني  املجل�س 
والهيئة الوطنية للوقاية من الف�شاد 
املنظمة  مع  بالتعاون  ومكافحته 
-مكتب  اجلنائي  لإ�شالح  الدولية 
اإفريقيا-,  ال�رشق الأو�شط و�شمال 
عمل  اأن  يون�س  ال�شيد  اأو�شح 
املوؤ�ش�شة �شيكون من خالل »اقرتاح 
بالتخفيف  الكفيلة  الإجراءات 
البريوقراطية  على  والق�شاء 
موؤكدا  التع�شف«,   اأوجه  وحماربة 
ال�شكاوي  كذلك  �شتتلقى  هيئته  اأن 
تتعلق  م�شائل  تثري  قد  التي 
فيها  والتحقيق  الإداري  بالف�شاد 
واإعالم اجلهات املعنية مبا ميكن 
�شياق  اإجراءات«ويف  من  اتخاذه 
اأن  امل�شوؤول  ذات  اأفاد  �شلة,  ذي 

ت�شتخدم  يرتاأ�شها  التي  املوؤ�ش�شة 
�شالحيتها القانونية من اأجل ن�رش 
الو�شط  يف  الف�شاد  حماربة  ثقافة 

الإداري, معربا يف نف�س 
هذه  تلقى  باأن  اأمانيه  عن  الوقت 
الور�شة التي �شهدت م�شاركة خرباء 
وق�شاة و�شباط ال�رشطة الق�شائية 
من رجال الدرك وال�رشطة النجاح 

امليدان  يف  �شويا  التن�شيق  بف�شل 
ملحاربة -كما قال- هذه »الظاهرة 

املقيتة«.
اأن  اجلمهورية  و�شيط  ا�شاف  و 
يزعم  التي  اجلديدة  اجلزائر 
لن  »جزائر  هي  اإليها  الو�شول 
الذي  للف�شاد  مكان  اأي  فيها  يكون 

�شيحارب بكل قوة«.

موا�شلة  اأن  باملنا�شبة,  ذكر  كما 
يف  �شيكون  الآفة  هذه  مكافحة 
لرئي�س  ال�شيا�شي  امل�رشوع  قلب 
اجلمهورية, وذلك من اأجل الو�شول 
قال-«احلياة  -كما  اأخلقة  اإىل 
ال�شيا�شية وبعث التنمية القت�شادية 
�شفاف  حميط  يف  والجتماعية 
ي�شيف  بالتايل,  واإرجاع  ونزيه«, 
بني  واللحمة  »الثقة  يون�س,  ال�شيد 

املواطن ودولته«.
وبعدما �شدد على اأن الف�شاد الإداري 
اأ�شبح يثقل كاهل املواطن ويجعل 
من حياته »جحيما ل يطاق«, ذكر 
اإن�شاء رئي�س  ب�شبب  ذات امل�شوؤول 
الدولة ملوؤ�ش�شة و�شيط اجلمهورية 
الذي  الدور  فرباير, مربزا   17 يوم 
اأ�شند لها �شيما حماربة الف�شاد يف 
اأو�شاط الإدارة املركزية واملحلية 
واملرافق العمومية وكذا يف القطاع 
اخلا�س الذي يقوم بتاأدية خدمات 

عمومية.
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ب�ضبب تورطه يف ق�ضايا تزوير 

لنهب العقار

التحقيق مع رئي�س بلدية 
الرم�شي وكاتبه العام

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل   اأمر 
الرم�شي  بفتح حتقيق معمق مع  رئي�س بلدية 
»م  العام  وكاتبه  ك«  ع  »�س  الأ�شبق  الرم�شي 
باملنطقة  يف  العقار  بارونات  ر«   وبع�س 
تهمة  عن   « »ملوكي  املدعو  مقدمتهم 
وتبديد  األفالحي  العقار  نهب  على  الت�شجيع 
اأموال عمومية يف ربط  التجزئات  بال�شبكات 
�شمال  كالم   07 بونوار  �شيدي  بقرية  احليوية 

غرب مدينة  الرم�شي  .
را�شال  الذين  �شقيقان  فجرها  التي  الق�شية 
الأختام  وذلك  بعد  حافظ  العدل  وزير 
مع  وبتواطوؤ  الع�شابة  عنا�رش  اأن  اكت�شاف 
ملكية  عقد  بتزوير  قامت  البلدية  رئي�س 
»م« املعروف  وبيعها  للبارون املدعو  اأر�شهم 
بنفوذه مع ال�شلطات املحلية , التي خ�ش�شت 
غالف  مايل ب600 مليون لربط هذه التجزئة 
هذا  من  اأكرث   , احليوية  الفو�شوية  بال�شبكات 
فقد مت غلق جمرى مائي كبري  يعرف ب�شعبة 
بالفي�شان  القرية  يهدد  اأ�شبح  ما  وهو  يامنه 
ومت ال�شغط على البلدية ورئي�شها ال�شابق  من 
املائي  املجرى  م�رشوع  حتويل  اإقامة  اأجل 
 02 عن  يزيد  ما  ال�شحايا  وتبديد  ار�س  يف 
مليار �شنتيم  وهو ما اعتربه تبديد للمال العام 
ومت  العمومية  الدعوى  حرك  الذي  الأمر   ,
اإخراج امللف بعد مرا�شلة وزير العدل  حافظ 
حرك  ما  وهو  ال�شحايا  قبل  الأختام  من 

الدعوى العمومية .
 حممد بن ترار

ليبيا

ال�شراج يعتزم موا�شلة 
اإغالق حقول النفط 

حلكومة  الرئا�شي  املجل�س  رئي�س  بحث 
مع  ال�رشاج,  فائز  الليبية,  الوطني  الوفاق 
الرتتيبات  الليبيني,  امل�شوؤولني  من  عدد 
ا�شتمرار  ظل  يف  اجلاري,  للعام  املالية 

اإغالق احلقول النفطية.
ووفقا لبيان �شادر عن املكتب الإعالمي 
رئي�س  »عقد  للدولة,  الأعلى  للمجل�س 
امل�رشي,  خالد  للدولة  الأعلى  املجل�س 
�شم  اجتماعا  املركزي  ليبيا  مب�رشف 
بطرابل�س  النواب  جمل�س  رئي�س  من  كال 
الرئا�شي  حمودة �شيالة, ورئي�س املجل�س 
ليبيا  م�رشف  وحمافظ  ال�رشاج,  فائز 
ديوان  ورئي�س  الكبري,  ال�شديق  املركزي 
واآمر  �شك�شك,  خالد  ال�شيد  املحا�شبة 
غرفة العمليات امل�شرتكة باجلي�س الليبي 
اللواء اأ�شامة جويلي, وذلك ملناق�شة بنود 
ظل  يف   2020 للعام  املالية  الرتتيبات 
واملوانئ  للحقول  الق�رشي  الإقفال  اأزمة 

النفطية«.
العام  القائد  با�شم  الر�شمي  الناطق  وكان 
امل�شماري,  اأحمد  اللواء  حفرت,  لقوات 
الليبي  ال�شعب  اإن  �شابق,  وقت  يف  قال, 
واملوانئ  احلقول  باإغالق  قام  الغا�شب 
النفطية, ردا على عدم �شماع �شوتهم يف 

املظاهرات �شد التدخل الرتكي«.

ي�ضني بوغازي   

جزائري اجلديدة ,هي جزائري  متاما  كَحلٌم  من 
مرو على �رشفات تاريخها معبئني باأماين واآماٍل 
احلالت  من  حالة  باأية  لي�شت  وهي   , عّرا�ٍس  
جمرد , بلدي , لي�شت جمرد وطني , ذاك الذي 
ما�س   يف  الغارقة  طفولتي  منذ  عليه  ا�شتفقت 
موؤمل ,على ا�شمها  مبقا�شات ذاتي ,ولي�شت  اأبدا 
ا�شم مفرد  , قد يلقى  يف جفاف لغة وباعتيادية  
وهي   ! يل  النتماء  ب�شمري  جزائري  !هي  نطق 
جزائري ب�شمائر النتماء  لهم , هم جميعا دون 

انتقائيات يف جن�س ولون وحكاية ؟
كتبت  لطاملا  عظيم   بلد   , اجلديدة   جزائري 
عامل  َعلم   نوفمربيا  قياما  مبقا�شات  اأحرفه 

 , حالكة  ظلمات  من  خارجا   كان   لتوه  عربي  
ممن  واحد  �شماه  وقد   , ا�شتعمارا   �شمي  مما 
انتماء  مدارج   يف   عاليا  جزائريتهم   رفعتهم 
وثقافة ,فرف�س ان ي�شمي  تلك  الظلمات احلالكة  

ا�شتعمارا , بل قال هي لي�شت دمارا 
رمبا كانوا على عجل , ما عندما �شموا  ا�شتعمارا 
تلك الظلمات ؟ لأن الذي ي�شتعمر اأر�شا هو من  
يغر�شها  حقول زاهرة بعدما كانت حقول جرداء 
, والذي ي�شتعمر اأر�شا هو من يجعلها  جنة بعد 
ترابها  فوق  ولدوا   من  يحمي   من  هو   , خراب 
ي�شتعمر  من   , فيها  اأعمارهم   عا�شوا   ومن   ,
اأر�شا  حتما  �شينبت  زهرا ويطلق اأمال ويغر�س 

كلمات ؟رمبا الدين �شموا تلك الظلمات احلالكة 
جهل  على   ريب  ادين  دون  كانوا   ا�شتعمارا 

م�شتعجل؟!
فالذي   , جزائري  اف�شد   ا�شتدمارا   كان  لقد 
اأحرقوا  وهم    , �شجرها  يحرق  اأر�شا  ي�شتدمر 
وقتلوا و نهبوا و�شفكوا و�شفهوا , و�شوهوا  واأ�شاءوا 
كما مل ي�شيء احد مثلهم , منذ زمن  بارود  اأ�شود  
, هم  اأزمنة  ر�شا�س وقنابل وتكنولوجيات  اإىل  
 , اأبدا  , ولي�شوا ا�شتعمارا  ا�شتدمار  ل ريب فيه 
فلقد تالعبوا مب�شطلح   ملا اقرتفت  اأيدهم  من 

قبح وجرائم  
ول    , ارتكب  ,ما  تن�شى   ل  اجلديدة   جزائري 

يلفه  ن�شيان  ما كان , فتاريخي   ي�شهد اأن جميع  
ا�شتدمارات  كان  يراود  حلم  اأولئك الدين ركبوا 
قواربهم ,و�شحذوا  اأ�شيافهم  وجاءوا جزائري ؟ 
رمبا كان حلما  عندهم  اأن يظلوا , لكنهم اأرغموا 
طردوا  وقد  ي�شتمروا  اأن  وحلموا   , رحيل  على  

حتت تكبريات �شارخة وزغاريد م�شت�شعفني 
اأن تظل جزائري قدمية  رمبا كان حلما عندهم 
, وعامرة بثقافات ل  تفرز  فرق بني ا�شتعمارا 
لو  عظيمة  معانى  ذا  لفرق  وانه    , واإ�شتدمارا  
واأرا�شني  �شماء  بني  ما  كفرق   متاما    , يعلمون 
اجلديدة  واأخرى  القدمية  جزائري   بني  وما   ,

�شتطلع حلم  ل يفنى .

روؤى 

بلغت قوته 3.3 درجة على �ضلم ري�ضرت 

زلزال عنيف يخرج �شكان 
الأحياء القدمية  بوهران 

القدمية  الأحياء  �شكان  اأم�س  فجر  عا�س 
على  خا�شة   , ق�شوى  طوارئ  حالة  بوهران 
العني  وراأ�س  الهواري  �شيدي  م�شتوى  اأحياء 
التي  الأر�شية  املدينة  بفعل  الهزة  وو�شط 
ال�شابعة  ال�شاعة  حدود  الولية   يف  �رشبت 
وال42 دقيقة  والتي بلغت �شدتها 3.3 درجات 

على  �شلم ري�شرت .
على  خروج  الهزة  اأرغمت  وقد  هذا 
باأرواحهم  بعدما  ال�شكان  فارين 
وهددت  اأقدامهم  حتت  الأر�س  اهتزت 
ب�شقوط  منازلهم فوق روؤو�شهم , هذا وقد مت 
�شمال  كلم   10 بعد  الهزة   على  موقع  حتديد 
�رشق مدينة عني الرتك بوهران  والتي جعلت 
اخلارج  يف  طويلة  �شاعات  يق�شون  ال�شكان 

خوفا من الزلزال  وقدم  اأ�شقف منازلهم .
حممد بن ترار

رمبا كان  حلما  !

قلم جاف

اإدارة الأزمة
الوليد فرج

1(- اأزمة : جمع , اأزمات
- اأزمة : قحط , جدب .

 - اأزمة : �شدة .  �شنة �شديدة .
اإلَيَْها   ... اأَْقبَلَْت  الأزّمَة  َراأَيْنَاها  ما  اإَذا 

ِبُحّراِت الُوجوِه, تَ�رَشَُّف .
)معجم املعاين(

حتقيق  عملية  هي  الإدارة   : اإدارة   -)2
الأمثل  بال�شتخدام  املر�شومة  الأهداف 
للموارد املتاحة, وفق منهج حُمّدد, و�شمن 

بيئة معينة )ويكيبيديا( .
اإدارة الأزمة بالعفو , اإدارة الأزمة بالت�شامح 
الأزمة  اإدارة  بالعرتاف,  الأزمة  اإدارة    ,
اإدارة   , بالختالف  الأزمة  اإدارة   , باحلوار 
باملقد�س  الأزمة  اإدارة   , بالأعيان  الأزمة 
, اإدارة الأزمة ب�شد اأ�شبابها , اإدارة الأزمة 
اإدارة   , باحِلجاج  الأزمة  اإدارة   , بال�شمت 
بالتمثيل  الأزمة  اإدارة   , بالرتاث  الأزمة 
)اأمثلة عن مثيلتها( , اإدارة الأزمة بالأزمة .

ح�رشت  قد  تكون  الإدارات  هذه  لعل 
يف  والتي   , الأزمات  اإدارة  ا�شرتاتيجيات 
القّيم  بعث  اإعادة  على  ترتكز  جمملها 
املقتب�شة داخل املجتمع , يف زمن الأزمات 
, وما زمن الت�شعينات و ما قبله من انقبا�س 
اإعادة  ولعل   , عنا  ببعيد  لي�س   , اقت�شادي 
عن  البحث  و  املرحلة  تلك  ا�شتك�شاف 
والرف�س   , اجلمعي  الت�شامن  ذلك  اأ�شباب 
ال�شامت طورا و املعلن طورا اآخر لكل ما 

يتهدد اللتحام الوطني .
واأم  املناهج  منهج  و  القيم  قيمة  تبقى  و 
احللول لكل الأزمات مهما اأزمت و ا�شتدت 
هي قيمة الت�شامح كقيمة كربى يف اأي ثقافة 
توؤمن بالتعددية وحق الختالف وحق الآخر 

يف  املغايرة
ول تتاأ�ش�س )قيمة الت�شامح( كثقافة اإل بعد 
النا�س,  حياة  يف  عامة  كاأخالق  توطيدها 
اجلزائري  ال�شعب  ــ   , اأفعالهم  يف  تتمظهر 
من األطف ال�شعوب و اأ�شّدها )�شاورو وكول 
حقه(ـ ـ   ول يّتاأتى هذا اإل اإذا كانت  ال�شيا�شة  

تخدم ُمثال اأخالقية . فت�شاحموا تفلحوا

و�ضيط اجلمهورية, كرمي يون�س

حماربة اأوجه التع�شف مهمتنا الرئي�شية
اأكد و�ضيط اجلمهورية, كرمي يون�س, اأم�س الأربعاء باجلزائر العا�ضمة, اأن عمل املوؤ�ض�ضة 

التي ي�ضرف عليها �ضيكون من خالل »اقرتاح الإجراءات الكفيلة بالتخفيف والق�ضاء 
على البريوقراطية وحماربة اأوجه التع�ضف«.  

Yacine-bougha@hotmail.fr

اأم�س على  اأول  ال�شتار م�شاء  اإ�شدال 
واقع  حول  الوطني  امللتقى  اأ�شغال 
التدقيق يف ظل تبني املعايري الدولية 
اأ�شاتذة  مب�شاركة  وحتدياته  التدقيق 
وباحثني من 35 موؤ�ش�شة جامعية عرب 
على  اأ�شغاله  وزعت  الوطني,  الرتاب 
متخ�ش�شة,  وور�شات  عامة  جل�شات 
تو�شيات  امللتقى بحملة من  ليختتم 
ويف مقدمتها �رشورة حت�شني معايري 
وم�شتمر  دوري  ب�شكل  التدقيق 
الأعمال  بيئة  يف  التطورات  ملواكبة 
تعزيز  العمل على  وكذا  القت�شادية  
مبا  احل�شابات  مدقق  ا�شتقاللية 
باملهام  والأدوار  القيام  من  ميكنه 

املنوطة به 

من  تبقى  ما  اإ�شدار  يف  الإ�رشاع  و 
اإجراء  لأن  التدقيق  جزائرية  معايري 
اإىل  المتثال  تتطلب  التدقيق  عملية 
املعايري  اجلزائرية مع  مواكبة 
التطورات العاملية يف جمال التدقيق 

وتكييفها مع املعايري املحلية 
املهنيني  بني  التقارب  �رشورة  و 
املعايري  لدرا�شة  والأكادمييني 
وتطويرها   لتدقيق  اجلزائرية 
امللتقى  يف  امل�شاركون  كمادعى 
املعايري  حت�شني  اإىل  �رشورة 
املحا�شبية لرتباطها مبهنة التدقيق 
جودة  تعزيز  امل�شاهمة يف  اأجل  من 

املعلومات املحا�شبية 
حممد �ضبلي

 جامعة بتي�ضم�ضيلت

ملتقى حول واقع التدقيق يف 
ظل املعايري الدولية 

لت�شالت  العملياتية  الوحدة  اإنتهت 
عملية  من  موؤخرا  بتيبازة  اجلزائر 
اأرجاء  عرب  بريديا  مكتبا   53 ربط 
الب�رشية,  الألياف  ب�شبكة  الولية 
املوؤ�ش�شة  اأ�شدرته  بيان  ح�شب 
اأم�س الأربعاء و�شمحت هذه العملية 
بو�شع  ي�شمح  ما  تدفق عايل  بتوفري 
بعديد  النرتنت  لنقطاعات  حد 
و  املعزولة  منها  �شيما  املناطق 
اجلبلية, ح�شب البيان   ويتعلق الأمر 
مبناطق  موجودة  بريدية  مبكاتب 
نائية على غرار مكتب بريد غردو�س 

بريد  و مكتب  �شميان  �شيدي  ببلدية 
بلدية  مقر  عن  يبعد  الذي  متلول 
بريد  مكتب  و  كلم  ب15  منا�رش 
اأغبال الذي يبعد هو الآخر بنحو 15 
ح�شب  قوراية,  مدينة  مقر  عن  كلم 

ذات البيان.
  كما �شملت العملية مكتبني بريديني 
اآخرين بكل من بوجربون و احلامدية 
باأق�شى  اجلبلية  ميلك  بني  ببلدية 
مكاتب  جانب  اإىل  الولية  غرب 
معزولة,  تقع مبناطق  اأخرى  بريدية 

ا�شتنادا لذات البيان.

رئي�س  توقيف  الأربعاء  اأم�س  مت 
العنب  لواد  ال�شعبي  املجل�س 
التابعة لدائرة برحال بولية عنابة 
النتخابية  مهامه  ممار�شة  عن 
تدابري  طائلة  حتت  وقوعه  ب�شبب 
املتابعة الق�شائية, ح�شبما علم من 
خلية الت�شال لولية عنابة واأو�شح 
ذات امل�شدر باأن قرار توقيف هذا 
املنتخب عن حزب جبهة التحرير 

رئي�س  من  بقرار  جاء  الوطني 
جمال  املحلي  التنفيذي  اجلهاز 
اأن  بالذكر  جدير  برميي.  الدين 
ولية عنابة التي حت�شي 12 بلدية 

�شجلت اأي�شا توقيف روؤ�شاء 
عني  لبلديات  ال�شعبية  املجال�س 
عمار  و�شيدي  احلجار  و  الباردة 
النتخابية   مهامهم  ممار�شة  عن 

ب�شبب متابعات ق�شائية

تيبازة

ربط 53 مكتبا بريديا ب�شبكة 
الألياف الب�شرية

عنابة 

توقيف رئي�س بلدية  واد 
العنب عن ممار�شة مهامه 

متو�ضطة عبد احلميد مهري بنب زوة بامل�ضيلة

يوم حت�شي�شي حول خماطر الغاز 
احت�شت متو�شطة عبد احلميد مهري 
بنب زوه يوما حت�شي�شيا مفتوحا حول 
الأخطار الناجمة عن �شوء ا�شتعمال 
الغاز الطبيعي وغاز البوتان واأخطار 
ا�شتن�شاق غاز اأول اأوك�شيد الكربون, 
رئي�س  ح�رشه  التح�شي�شي  اليوم 
وممثلي  البلدي  ال�شعبي  املجل�س 
دائرة اأولد �شيدي اإبراهيم , ون�شطه 
�شيدي  دائرة  املدنية  احلماية  فرع 
التجارة  بالتن�شيق مع مديرية  عامر 

يف  والت�شال  الإعالم  وجمعية 
 , امل�شيلة   لولية  ال�شباين  الو�شط 
التح�شي�شي,  اليوم  هذا  متّيز  وقد 
و  ميدانية  تطبيقات  تقدمي  بتنظيم 
التالميذ  وحث  مطويات  توزيع  مت 
الت�رشف  كيفية  حول  وحت�شي�شهم 
الوقاية  وطرق  اأخطار  حدوث  اأثناء 
الإر�شادات  عديد  قدموا  اأين  منها, 

والن�شائح  .
خل�ضر بن يو�ضف



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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