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وفد من حما�س ينهي زيارة ر�سمية اإىل اجلزائر

الرئي�س تبون ي�ستقبل وفد عن 
منظمة اأبناء املجاهدين

وفدا  االول,  ام�س  تبون,  املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�س   ا�ستقبل 
العام, خلفة  اأمنيها  بقيادة  الأبناء املجاهدين  الوطنية  املنظمة  عن 
العام  الو�سع  حول  اجلارية  امل�ساورات  اإطار  يف  وذلك  مبارك, 
لرئا�سة  بيان  به  اأفاد  ما  الد�ستور ح�سب  تعديل  وم�رشوع  البالد  يف 

اجلمهورية.
واأو�سح امل�سدر ذاته اأن رئي�س اجلمهورية ا�ستمع اإىل اآراء واقرتاحات 
الوفد حول مراجعة الد�ستور مبا ي�سمن الوفاء واال�ستمرار يف احلفاظ 
على مبادئ ثورة نوفمرب ويحمي ذاكرتها وتراثها التاريخي كما جرى 
العتماد  بذلها  الواجب  اجلهود  عن  البيان--  --ي�سيف  احلديث 
ال�سباب  الإعداد  ال�رشوط  يوفر  ممكن,  وطني  توافق  باأو�سع  د�ستور 
لتحمل م�سوؤولياتهم يف بناء الدولة بروح متفتحة على الع�رش ومت�سبعة 

ب.عبالقيم الوطنية اجلامعة لل�سعب بكل مكوناته

م�سابقة اأح�سن م�سروع اإبتكاري 

تاأهل ثالثة طلبة للم�ساركة 
يف امل�سابقة الوطنية 

تاأهل ثالثة طلبة �ساركوا يف م�سابقة اأح�سن م�رشوع اإبتكاري »اإبتكار 
جويلية  يف  املقررة  الكربى  الوطنية  امل�سابقة  يف  للم�ساركة   »2020
املقبل, ح�سبما ذكره رئي�س ق�سم الت�سيري يف الوكالة الوطنية لتثمني 

نتائج البحث والتطوير التكنولوجي, فراقة رابح.
حاملي  الطلبة  اأ�سماء  عن  االإعالن  هام�س  على  فراقة  و�رشح 
البليدة,  بجامعة  التي جرت  امل�سابقة  هذه  الناجحني يف  امل�ساريع 
التي  الكربى  الوطنية  امل�سابقة  يف  �سي�ساركون  االأوائل  الثالثة  اأن 

�ستنظمها الوكالة يف جويلية املقبل.
واأ�ساف ذات امل�سوؤول اأن هوؤالء الطلبة هم اأول املتاأهلني للم�سابقة 
ت�سع جامعات عرب خمتلف مناطق  اإختيار جمموع  الكربى حيث مت 
الوطن الإجراء م�سابقات ت�سفوية واإختيار ثالثة طلبة من كل منطقة 
لي�سل عدد املتاأهلني يف نهاية املطاف 27 طالبا و�سي�سارك ال 27 
النهائية الكربى التي  طالبا يف يوليو املقبل -ي�سيف- يف امل�سابقة 
امل�ستوى  على  م�ساريع  اأف�سل  ثالثة  اإختيار  عن  اأي�سا  �ستتمخ�س 
و  م�ساريع  لتطوير  مكثف  مرافقة  برنامج  اإدخالهم يف  ليتم  الوطني 

م�ساعدتهم على اإن�ساء موؤ�س�سات يف مدة اأق�ساها �سنة.

موؤ�س�سة الأمري عبد القادر 

اعتماد يوم وطني للذاكرة اأو للمقاومة
�ساميل  القادر  عبد  االأمري  ملوؤ�س�سة  الوطني  املكتب  رئي�س  اأعرب 
بوطالب بوهران عن اأمله يف اأن يتم اعتماد يوم وطني للذاكرة يف 27 
نوفمرب الذي ي�سادف ذكرى بيعة موؤ�س�س الدولة اجلزائرية احلديثة 
اأو يوم وطني للمقاومة ي�سادف ذكرى وفاته يف 26 ماي من كل �سنة. 

جيجل  

هزة اأر�سية بقوة 1ر3  درجة 
اأم�س  اأر�سية بقوة1ر3  درجة على �سلم  ري�سرت, �سباح  �سجلت هزة 
البحث يف علم  بيان ملركز  به  اأفاد  , ح�سبما  بوالية جيجل  اجلمعة 
الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء وحدد موقع الهزة التي �سجلت 
بوالية  العوانة  كلم �رشق   09 بعد  دقيقة على   51 و   07 ال�ساعة  على 

جيجل  ي�سيف ذات امل�سدر. 

م.ر

حركة  من  قيادي  وفد  اأنهى 
»حما�س«,  االإ�سالمية  املقاومة 
اأم�س اخلمي�س, زيارة ر�سمية  اأول 
�سم  اجلزائرية,  اجلمهورية  اإىل 
العربية  العالقات  مكتب  ع�سو 
زهري  اأبو  �سامي  د.  واالإ�سالمية 
اجلزائر  يف  حما�س  حركة  وممثل 

حممد عثمان.
زيارة  ن  زهري,  اأبو  د.  واأو�سح 
الوفد �سملت العا�سمة اجلزائرية, 
وواليات جزائرية عّدة اأخرى وذكر 
الزيارة  اأن  حما�س,  يف  القيادي 
�سملت عقد لقاءات مع العديد من 
االأحزاب وامل�سوؤولني اجلزائريني, 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين, والتي 
ركزت على تو�سيح خماطر �سفقة 

القرن وا�ستنها�س املوقف العربي 
زهري  اأبو  و�سدد  مواجهتها  يف 
وال�سعبي  الر�سمي  املوقف  اأن 
اجلزائري كان يف مقدمة ال�سعوب 
الراف�سة ل�سفقة القرن االأمريكية, 
يف  كبري  دور  لها  »اجلزائر  قائاًل: 
الرئي�س  وفخامة  ال�سفقة,  رف�س 
تبون  املجيد  عبد  اجلزائري 
اأ�سدر ت�رشيحات جازمة وقاطعة 

يف رف�س ال�سفقة«.
الواليات  خمتلف  اأن  واأو�سح 
موقف  اأكدت  الوفد  زارها  التي 
ال�سعب اجلزائري يف رف�س �سفقة 
ان�سجام  »هذا  م�سيفاً:  القرن, 
الر�سمي  التاريخي  املوقف  مع 
جانب  اإىل  اجلزائري  وال�سعبي 
�سعيد  على  الفل�سطينية  الق�سية 
املراحل واالأزمنة«واأكد اأبو زهري 

حما�س  حركة  متثيل  مكتب  اأن 
يعمل يف اجلزائر منذ وقت طويل 
ممثل  وجود  »رغم  وقال:  طبيعًيّا 
ال�سعب  فاإن  اجلزائر,  يف  للحركة 

الق�سية  ميثل  كله  اجلزائري 
الفل�سطينية وحركة حما�س, ونحن 
مثلما  فل�سطني  يع�سق  �سعب  اأمام 

يع�سق اجلزائر«.

م�سالح  االأ�سبوع   نهاية  متكنت 
بالتعاون  بالغزوات  اجلمارك 
باملحطة  االأمنية  امل�سالح  مع 
معاجلة  اإطار  يف  العاملة  البحرية 
امل�سافرين, من تفكيك �سبكة دولية 
املهلو�سات  تهريب  يف  خمت�سة 

اإىل   اأوروبا  من  املفعول  العالية 
اإف�سال  خالل   من  وذلك  اجلزائر 
قر�سا   10.074 اإدخال  حماولة 
مهلو�سا اإىل الرتاب الوطني , كانت 
بحوزة م�سافرين قادمني من ميناء 

اأملرييا با�سبانيا.

يف  ندخل  التي   العلية   العملية  
املنظمة  اجلرمية  حماربة  اإطار 
املتوا�سلة  العمليات  �سياق  ويف 
الهادفة الإف�سال حماوالت االجتار 
اثر  جاءت  ببالدنا  باملخدرات 
عمليات مراقبة لتحركات م�سبوهة 

توقيفها  قبل  الع�سابة  لعا�رش 
العثور  مت  احلقائب  وبتفتي�س 
اإحالتهم  مت  حيث  الكمية  على 
اإىل  تقدميهم  قبل  التحقيق  على 

العدالة.
 حممد بن ترار 

 يف عملية نوعية للجمارك و�سرطة املحطة البحرية  بالغزوات

الإطاحة ب�سبكة لتهريب املهلو�سات من ا�سبانيا نحو اجلزائر

دعا  حمافظ بنك اجلزائر اأمين بن 
عبد الرحمان �سندوق النقد الدويل 
من  عام  اإطار  تطوير  �رشورة  اإىل 
الدعم  يت�سمن   �رشيع  عمل  اأجل 
وباء  انت�سار  مواجهة  ق�سد  املايل 
اإيالء  جانب  اإىل  كورونا,  فريو�س 
اله�سة.  بالبلدان  خا�س  اهتمام 
كلمته  الرحمان يف  عبد  بن  ورحب 

النقدية  للجنة  دورة  خالل  خالل 
ل�سندوق  التابعة  الدولية  املالية  و 
املديرة  مببادرة  و  الدويل  النقد 
الدويل  النقد  ل�سندوق  العامة 
البحث  يف  جورجيفا,  كري�ستالينا 
عموما  متنا�سقة  تكون  اإجابة  عن 

مع هذا التهديد العاملي.
تطوير  يجب  باأنه  املتحدث  واأكد 

�رشيع,  عمل  اأجل  من  عام  اإطار 
يدرج الدعم املايل بالتن�سيق الوطيد 
مع هيئات دولية اأخرى, و مع ايالء 
التي  اله�سة  للبلدان  خا�س  اهتمام 
تعاين من م�ساكل مالية و لوج�ستية 
الوقت  يف  االأزمة,  هذه  ملواجهة 
الذي ت�سعى  فيه اإىل رفع حتديات 
التنمية و مواجهة �سدمات خارجية 

و  النقدية  اللجنة  وعقدت  اأخرى 
 24 من  املتكونة  الدولية,  املالية 
بلدا منها اجلزائر, دورة ا�ستعجالية 
من خالل التحا�رش عن بعد برئا�سة 
جورجيفا و حمافظ بنك االحتياط 
الدوري  الرئي�س  اإفريقيا,  جلنوب 

للجنة النقدية و املالية الدولية.
عطار ب

اجلزائر تدعو الأفامي دعم الدول الفقرية ملواجهة كورونا

خبر في 
صورة

ال�سعودية تعيد فتح احلرمني بعد 
اغالقهما امام املعتمرين

جحنيط اأ�سرع هداف هدا املو�سم
 

برج  اأهلي  فريق  العب  �سجل 
بوعريريج جحنيط اأ�رشع هدف منذ 
انطالق البطولة الوطنية يف املو�سم 
اأول  متكن  بعدما  اجلاري,  الكروي 
اأمام  الت�سجيل  افتتاح باب  اأم�س من 
مولودية اجلزائر بعد مرور 44 ثانية 
على انطالق املباراة حل�ساب اجلولة 

21 من الرابطة املحرتفة االأوىل, اأين اأ�سحى هدف العب ت�سكيلة 
»الكابا« االأ�رشع يف بطولة هذا املو�سم.

حمرز ي�ستعيد ذكريات �سعود لي�سرت
الدويل  ا�ستعادالالعب 
حمرز  ريا�س  اجلزائري 
رفقة  اجلميلة  الذكريات 
�سيتي  الي�سار  ال�سابق  ناديه 
لقائه  عند  وذلك  االإجنليزي 
نيجيل  ال�سابق  مبدربه 
حا�رشا  كان  الذي  بيار�سون 
�سيتي   مان�س�سرت  مباراة  يف 
مناف�سة  حل�ساب  و�سيفيلد 
كاأ�س انحلرتا والتي انتهت بتاهل املان �سيتي اىل الدور املقبل اين 
كان اللقاء حارا بني الرجلني بذكريات مو�سم ال�سعود رفقة الي�سار 

مو�سم 2014/2013.

منطقة تفا�سور ب�سيدي بلعبا�س

حتديد هوية الإرهابي اخلطري الذي مت الق�ساء عليه 
مت حتديد هوية االإرهابي اخلطري 
الذي متكنت مفرزة للجي�س الوطني 
مبنطقة  عليه  الق�ساء  من  ال�سعبي 
يوم  بلعبا�س  بوالية �سيدي  تفا�سور 
جاء  ما  ح�سب  املا�سي,  االثنني 

لوزارة  بيان  يف  اخلمي�س  اليوم 
الدفاع الوطني.

واأو�سح البيان اأنه »يف اإطار مكافحة 
االإرهاب وتبعا للعملية التي نفذتها 
مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي, يوم 

02 مار�س 2020 مبنطقة تفا�سور, 
والية �سيدي بلعبا�س/ن.ع.2, والتي 
اإرهابي  على  الق�ساء  من  مكنت 
م�سد�س  وا�سرتجاع  خطري   )01(
كال�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�س   )01(

وحزام نا�سف وكمية من الذخرية, 
مت حتديد هوية املجرم, اإذ يتعلق 
املدعو  بلخري+  بـ+عاقب  االأمر 
التحق  الذي  الب�ساري+  +اأن�س 
باجلماعات االإرهابية �سنة 2002«.

ال�سلطات ال�سعودية اأعادت فتح احلرمني 
ال�سريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، 
بعد اأن اأغلقا لتعقيمهما ملنع انت�سار فريو�س 

كورونا اجلديد



ع�ضو جمل�س الأمة عبدالوهاب بن زعيم

هناك دينا�صورات ترف�ض النقرا�ض يف "الأفالن"
قال ع�ضو جمل�س الأمة عبد الوهاب بن زعيم اأن اجلزائر باتت مهياأة لتغيري واع ي�ضتند اإىل 

املوؤ�ض�ضات ال�ضرعية التي اأفرزتها النتخابات الرئا�ضية الأخرية.

مرمي خمي�ضة 

التي  مان�شيت  ح�شة  �شيف  اعترب 
تبث على موقع الو�شط االلكرتوين 
اأخرج  الذي  ال�شعبي،  احلراك 
اال�شتبداد  ظلمات  من  اجلزائر 
اإىل نور احلق، يف حني، ركز خالل 
اأننا ال ن�شتطيع  حديثه على فكرة 
ال�شارع  من  دولة  نظام  تغيري 
باال�شتعانة  هذا  ياأتي  بل  وفقط، 
�شمانا  بغرفتيه،  بالربملان 
نقا�ش  ال  التي  الدولة  ال�شتمرارية 
فيها، خ�شو�شا مع ذهاب املواالة 
باملنا�شبة،  منوها  واملعار�شة، 
احلديث  الأوانه  ال�شابق  من  اأنه 
الوقت  يف  احلراك،  م�شتقبل  عن 

الراهن، هذا من جهة.
القوانني  اأغلب  اأن  اأ�شاف  و 
قوانني  هي  للجزائر،  امل�شرية 
وا�شفا  اجلميع،  حق  يف  جمحفة 
والذي  املخيف،  »الغول«  بـ  اإياها 
ليلة  بني  تغيريها  ح�شبه،  ال ميكن 
بالتدرج،  هذا  ياأتي  بل  و�شحاها، 
موؤكدا اأن رئي�ش اجلمهورية نف�شه، 
ال ي�شتطيع تغيري اأي قانون، اإال اإن 

الربملان،  يف  النواب  عليه  �شوت 
باالإيجاب.

مبنا�شبة  زعيم،  بن  دعا  حني،  يف 
ح�شة  على  �شيفا،  حلوله 
اإىل  احلراكيني  »مون�شيت«، 
االنخراط يف احلياة ال�شيا�شية، من 
اأو يف قوائم  اإن�شاء اأحزاب،  خالل 
منتخبني  كنواب  للدخول  حرة، 
لل�شعب،  كممثلني  اأو  للربملان، 
الوالئية،  و  البلدية  املجال�ش  يف 
لالنتهازيني  املجال  ترك  وعدم 
للتموقع، ق�شد امل�شاهمة بفعالية 
منوها  اجلديدة،  اجلزائر  بناء  يف 
باب  فتح  اجلمهورية،  رئي�ش  اأن 

الرت�شح للجميع، دون ا�شتثناء.
الن�شاط  م�شتقبل  يخ�ش  فيما  اأما 
املتحدث،  ذات  قال  احلزبي، 
الراهن،  الوقت  يف  امل�شكلة  اأن 
االأحزاب، بل يف  اأ�شماء  لي�شت يف 
االأ�شخا�ش امل�شريين لها، ف�شلطة 
االإدارة املركزية يف االآفالن مثال، 
تفوق اأي �شلطة اأخرى، م�شريا اأنه 
لالإق�شاء  تعر�ش  قد  نف�شه  هو 
اأخرى،  اإطارات كثرية  منها، رفقة 
ب�شبب »كلمة حق« قالوها، ودفعوا 

ثمنها غاليا، دون ح�شيب اأو رقيب، 
فا�شدة  اإطارات  وجدت  فمثلما 
ال�شابق،  النظام  على  حم�شوبة 
نزيهة،  اإطارات  وجدت  فقد 

ظلمت واأق�شيت.
ال�شيناتور  اأكد  منف�شل،  �شياق  يف 
يف  �شيف«مون�شيت«،  زعيم،  بن 
بع�ش  اأنانية  اأن  الرابع،  عددها 
يف  ال�شيا�شي  املكتب  اأع�شاء 
اجلاحمة  ورغبتهم  االآفالن، 
اأهم  من  منا�شبهم، هي  للبقاء يف 
تفاقم  اإىل  اأدت  التي  االأ�شباب 
التي  والتنظيمية،  الهيكلية  االأزمة 
وا�شفا  حاليا،  احلزب  يعي�شها 
اإياهم بالدينا�شورات التي ترف�ش 
االنقرا�ش، على حد تعبريه، فرغم 
اأغلب امل�شريين للحزب،  كرب �شن 
بالنيابة  العام  االأمني  اأولهم  ويف 
ال�رشعية،  من  املجرد  للحزب، 
كرا�شي  عن  التخلي  اأبوا  فقد 
لل�شفوف  والذهاب  واملنا�شب، 
اخللفية، لكي ي�شتطيع احلزب فتح 
جديدة،  بوجوه  جديدة،  �شفحة 
االإدارة  فتح  يكمن يف  احلل  لذلك 
اأمام  املغلقة،  الأبوابها  املركزية 

للم�شي  جدد،  �شباب  منتخبني 
»حب  عواقب  كانت  واإال  قدما، 

التملك« وخيمة على اجلميع.
د�ضتور يدوم لـ50 �ضنة املقبلة

 
على  االأمة،  جمل�ش  ع�شو  ركز 
من   208 املادة  تغيري  �رشورة 
د�شتور  و�شع  ل�شمان  الد�شتور، 
يدوم لـ50 �شنة القادمة، ومقاطعة 
تقت�شي  التي  املا�شي،  ممار�شات 
رئي�ش،  بكل  خا�ش  د�شتور  و�شع 
تن�ش  حيث  احلكم،  على  يتعاقب 
: » لرئي�ش  اأن  على  املادة  تلك 
اجلمهورية حق املبادرة بالتعديل 
ي�شوت  اأن  وبعد  الد�شتوري، 
الوطني،  ال�شعبي  املجل�ش  عليه 
ال�شيغة  بنف�ش  االأمة  وجمل�ش 
التي  نف�شها  ال�رشوط  ح�شب 
تطبق على ن�ش ت�رشيعي، يعر�ش 
ال�شعب  ا�شتفتاء  على  التعديل 
خالل اخلم�شني)50( يوما املوالية 
رئي�ش اجلمهورية  ي�شدر  الإقراره، 
�شادق  الذي  الد�شتوري  التعديل 
عليه ال�شعب، موؤكدا باملقابل، اأن 
اأن  يجب  الد�شتور،  تعديل  مفتاح 

بغرفتيه،  الربملان  بحوزة  يو�شع 
مفهوم  يكر�ش  �رشي،  اقرتاع  يف 
يكون  لن  وبالتايل  الدميقراطية، 
رئي�ش  اأي  بيد  الد�شتور،  تعديل 
يف  �شيبقى  بل  املقبل،  جمهورية 

يد ممثلي ال�شعب وفقط.
اأما فيما يخ�ش احلكومة اجلديدة، 
فقد �رشح �شيف »ح�شة مان�شيت«، 
حكومة  ت�شكيل  فكرة  مع  اأنه 
م�شيفا  ال�شعب،  ينتخبها  جديدة، 
الدميقراطية ح�شبه،  اأن احلكومة 
هي حكومة اإدارية بريوقراطية، ال 
حتتك بال�شعب، مقارنة باحلكومة 
املنتخبة، التي تكون منخرطة يف 
احلياة ال�شيا�شية ودائمة االحتكاك 
باملواطن. كما اأف�شح بن زعيم اأن 
مناق�شة الربملان لتعديل الد�شتور، 
كما  فقط،  بيداغوجية  تكون  لن 
اأكد رئي�ش اجلمهورية، بل �شتكون 
حال  ويف  د�شتورية،  بيداغوجية 
عليه،  امل�شادقة  الربملان  رف�شه 

يعاد تعديل الد�شتور، من اأ�شا�شه، 
باب  من  ياأتي  ح�شبه،  وهذا 
ان�شباط النواب مع الدولة، و�شمان 
فيها،  نقا�ش  ال  التي  ا�شتمراريتها 
على اعتبار اأن الرئي�ش مل ي�شت�رش 
وو�شع  الد�شتور،  لتعديل  الربملان 
جلنة خرباء، غري متحزبني للقيام 
اأمله،  بذلك، معربا باملنا�شبة عن 
عميق  د�شتوري  تعديل  اإجراء  من 
وميكن  متكامال،  يكون  ومو�شع، 
ال�شعب بكل حرية وم�شداقية، اأن 
القرار  اأن  ميار�ش حرياته، منوها 
اإما  ال�شعب،  بيد  �شيكون  النهائي 

بالقبول اأو الرف�ش.
الوهاب  عبد  دعا  اخلتام  ويف 
يكون  اأن  �رشورة  اإىل  زعيم،  بن 
الد�شتور القادم، مرفقا بالن�شو�ش 
لت�شديق  به،  اخلا�شة  التنفيذية 
اأننا يف �شدد بناء جمهورية  فكرة 
امل�شتويات  جميع  على  جديدة، 

واملقايي�ش.   
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وجه التهام للتيار العلماين

 مقري يجدد التحذير من خطف احلراك 
ال�شلم  عبد  رئي�ش حركة جمتمع  جدد 
من  اجلمعة،  اأم�ش  مقري  الرزاق 
خطورة  التيار  من  وهران  التحذير 
الذي  اجلزائر،  يف  املتطرف  العلماين 
قال انه حاول اختطاف ال�شلطة جمددا 
احلراك  على  ال�شيطرة  مبحاولته 
ال�شعبي وقال مقري، يف كلمة له خالل 
بوهران،  احلزب  الإطارات  جهوي  لقاء 
منذ  بالدولة  يرتب�ش  كان  خطرا  اإن 
ال�شنوات  يف  ا�شتد  لكنه  الت�شعينات 

االأخرية،  م�شريا اإىل اأن حمور ال�شلطة 
التيار  اإىل  الع�شكر  من  يتحول  بداأ 
ال�شلطة  اأن  مذكرا  املتطرف  العلماين 
املال  رجال  يد  اإىل  تتحول  اأن  كادت 
مالية  لوبيات  موؤكدا  اأن  واالأعمال 
املخلوع  الرئي�ش  عهد  قبل  ت�شكلت 
عبد العزيز بوتفليقة بل منذ الت�شعينات 
من  واحدة  اإىل جهة  يوجه  املال  وكان 
التيارات ال�شيا�شية املوجودة يف ال�شاحة 
يتهم حم�ش  العلماين  الذي  التيار  وهو 

وهو كما قال  اأكرب م�شتفيد من ال�شلطة 
املتحدث  واتهم  واملنا�شب  باملال 
مبحاولتهم  املتطرفني  العلمانيني 
قال  ال�شعبي  الذي  احلراك  اختطاف 
اأو ديني بل  انه لي�ش له انتماء �شيا�شي 
اأجل  من  جاء  حر  جزائري  حراك  هو 
من  جزءا  حقق  وقد  اجلزائر  حترير 
اأهدافه يف انتظار اأهداف اأخرى تتحقق 

عن طريق انتخابات حرة ونزيهة
باية ع 

ق�ضية تركيب ال�ضيارات والتمويل اخلفي للحملة

التما�ض 20 �صنة �صجنا لأويحيى و�صالل 
.      بني 15 و3 �ضنوات للوزراء ال�ضابقني وبقية املتهمني 

التم�ش النائب العام مبجل�ش ق�شاء 
اجلزائر العا�شمة، اأم�ش االأول، 20 
�شنة �شجنا نافذا يف حق الوزيرين 
اأويحيى  اأحمد  االأ�شبقني  االأولني 
واأحكاما  �شالل  املالك  وعبد 
ترتاوح بني 15 �شنة و3 �شنوات �شجنا 
املتهمني من  باقي  حق  يف  نافذة 
واإطارات  لل�شناعة  �شابقني  وزراء 
اأعمال  مع م�شادرة جميع  ورجال 
ق�شية  يف  املحجوزة  املمتلكات 
ال�شيارات و متويل احلملة  تركيب 
عبد  ال�شابق  للرئي�ش  االنتخابية 
على  م�شددا  بوتفليقة  العزيز 
االأحكام  هذه  تطبيق  �رشورة 
ال�شعبي  احلراك  ملطالب  تنفيذا 

ببناء دولة احلق والقانون .
النائب  التم�ش  مرافعته  وعقب 
ال�شباحية  اجلل�شة  خالل  العام 
هذه  اأطوار  من  اخلام�ش  لليوم 
اجلزائية  بالغرفة  املحاكمة 
االأوىل عقوبة 20 �شنة �شجنا نافذا 
يف  دينار  مبليون  مالية  وغرامة 
حق الوزيرين االأولني املتابعني يف 
هذه الق�شية بعدة تهم منها تبديد 
ا�شتغالل  واإ�شاءة  عمومية  اأموال 
غري  منافع  للغري  ومنح  الوظيفة 
اأو�شح  مرافعته  م�شتحقة وخالل 
اأويحيى  اأحمد  اأن  العام  النائب 
احتكر  ملهامه  ممار�شته  وخالل 
الوطني  املجل�ش  �شالحيات 
عدم  »اأ�شلوب  اتباع  و  لال�شتثمار 
االأعمال،  رجال  بني  امل�شاواة« 
كما اأبرز اأن اأبناء اأويحيى مار�شوا 
اإخطار  دون  جتاريا  ن�شاطا 
الرئي�شني  مل�شوؤوليه  املتهم 
وكذا  عدم  القانون  يقره  كما 

يقدر  بنكي  بر�شيد  الت�رشيح 
بطريقة  �شبت  �شنتيم  مليار  ب30 
التنمية  بنك  وكالة  لدى  جمهولة 
اأن  وك�شف  با�شطاوايل  املحلية 
فيه  ت�شببت  الذي  املادي  ال�رشر 
ح�شب  املتهم  هذا  ممار�شات 
مليار  تفوق  77  الق�شائية  اخلربة 
اأويحيى  تويل  فرتة  اإبان  دينار 
اأبرز  �شعدان كما  الدكتور  لق�رش 
يف مرافعته ان املتهم عبد املالك 
�شالل اعتمد خالل ممار�شته ملهام 
وزير اأول دفرت �رشوط فاقد لل�شند 
القانوين فيما يخ�ش ن�شاط تركيب 
للخزينة  و�شبب  �رشرا  ال�شيارات 
اأي�شا  انه  م�شيفا  دج  مليار  ب24 
م�شاركة  خالل  من  لوظيفته  اأ�شاء 
ا�شترياد  ن�شاط  يف  فار�ش  ابنه 
�شيارات عالمة )مازادا( ثم تركيب 
خرق  اإىل  باالإ�شافة  ال�شيارات 
القانون املنظم للحملة االنتخابية 
بنكيني  ح�شابني  فتح  خالل  من 
ال�شابق  الرئي�ش  حملة  لفائدة 
خمالفة  باإيداعات  القيام  وكذا 
التما�شه حكم ب15  وقبل  للقانون 
الوزيرين  �شد  نافذا  �شجنا  �شنة 
االأ�شبقني لل�شناعة يو�شف يو�شفي 
العام  النائب  اأفاد  بدة  و حمجوب 
التي  املربرة  غري  االمتيازات  ان 
االأعمال  رجال  لبع�ش  بدة  منحها 
فاقد  �رشوط  دفرت  على  بناء 
لل�شند القانوين نتجت عنها اأ�رشار 
دينار ويف  ماليني   8 تفوق  مادية 
النائب  التم�ش  الق�شية  نف�ش 
حق  يف  �شجنا  �شنوات   10 العام 
زعالن  الغني  عبد  االأ�شبق  الوزير 
وقتها  ب�شفته  يواجهها  تهم  عن 

للرئي�ش  االنتخابية  للحملة  مديرا 
زرهوين  اأمينة  نورية  و  ال�شابق 
لبومردا�ش.  �شابق  وايل  ب�شفتها 
العقوبة يف حق  نف�ش  التم�ش  كما 
و  بايري  حممد  االأعمال  رجال 
اأحمد معزوز و علي حداد و حاج 

مليك ال�شعيد.
�شنوات  ثماين  التما�ش  مت  كما 
�شجنا يف حق كل من املدير العام 
اجلزائري  الوطني  للبنك  ال�شابق 
و  ح�شان  عرباوي  و  عا�شور  عبود 
االأول  الوزير  جنل  �شالل،  فار�ش 
االأ�شبق، و كذا االإطارين ال�شابقني 
مقراوي  ح�شيبة  ال�شناعة  بوزارة 
و ترية اأمني و 5 �شنوات �شجنا يف 
حق �شايد اأحمد، اأمني مال احلملة 
االنتخابية للرئي�ش ال�شابق ، وكذا 
ثالث �شنوات يف حق االإخوة �شماي. 
فر�ش  كذلك  االلتما�ش  و�شمل 
املتهمني  على  مالية  غرامات 
و ثالثة ماليني  مليون  ترتاوح بني 
من  املوظفني  حرمان  مع  دينار 
حقوقهم املدنية وال�شيا�شية ملدة 
5 �شنوات واأعرب النائب العام  يف 
لكون  ا�شتياءه  عن  االإطار  هذا 
اأبناء  الق�شية بينت كيف كان  هذه 
مزايا  من  ي�شتفيدون  امل�شوؤولني 
وقت  يف  للقانون  خمالفة  بطرق 
ال�شباب  من  الع�رشات  فيه  كانت 
احلراقة يخاطرون بحياتهم ودعا 
اإىل  املحكمة  هيئة  اخلتام  يف 
ا�شتجابة  العقوبات  هذه  تطبيق 
كما قال ملطالب احلراك ال�شعبي 
احلق  دولة  ببناء  ينادي  الذي 

والقانون .
 باية  ع

يف جمعته ال 55

احلراك يطالب باإعدام ناهبي املال العام
اأم�ش حراكهم يف  وا�شل اجلزائريون 
جمعته ال55 حيث طالبوا من خالله 
العدالة بت�شديد اأق�شى العقوبات على 
حماكمتها  اجلاري  الع�شابة  رموز 
ا�شتئناف  مبحكمة  الثانية  للمرة 
جمل�ش ق�شاء اجلزائر  ومنهم من دعا 
اإىل اإ�شدار حكم با�شم ال�شعب يق�شي 
باإعدامها نظري املاآ�شي واخلراب التي 
اأحلقتها بال�شعب اجلزائري واقت�شاد 
بلدهم ، جمددين باملنا�شبة مت�شكهم 
باإ�شالحات  بالتغيري اجلذري والقيام 
احلق  دولة  قيام  �شانها  من  �شيا�شية 
ب�رشورة  اأي�شا  طالبوا  كما  والقانون 
اإطالق جميع موقويف احلراك ال�شعبي 
اجلزائريني  من  االآالف  اأم�ش  خرج 
للعا�شمة على  الرئي�شية  ال�شوارع  اإىل 
وح�شيبة  مراد  ديدو�ش  �شارع  غرار 
و�شارع  ال�شهداء  و�شاحة  بوعلي  بن 
من  اإليها  قادمني  يو�شف   زيغوت 
العا�شمة  و�شواحي  بلديات  خمتلف 
ومن خارجها اأي�شا حيث دعوا و�شط 
وارتداء  م�شددة  اأمنية  تعزيزات 
لكمامات  ال�شغب  مكافحة  وحدات 
ال�شلطة  كورونا  فريو�ش  �شد  وقائية 

ال�شلمي  التغيري  يف  مطلبهم  بتحقيق 
جذرية  �شيا�شية  باإ�شالحات  والقيام 
يف  والقانون  احلق  دولة  لقيام  متهد 
نوفمرب  من  الفاحت  بيان  مبادئ  اإطار 
طغت  اأنه  لالنتباه  وامللفت   ،  1954
املحاكمات  ال55  اجلمعة  خالل 
على  العام  بال�شاأن  ال�شلة  ذات 
العديد  عرب  حيث  احلراك  جمريات 
باإعدام  مطالبهم  عن  املواطنني  من 
رموز الع�شابة التي يجري حماكمتها 
مبحكمة  التوايل  على  الثانية  للمرة 
ا�شتئناف جمل�ش ق�شاء اجلزائر فيما 
ال�شيارات  تركيب  بق�شيتي   يعرف 
ال�شيا�شية  لالأحزاب  اخلفي  والتمويل 
العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�ش  وحملة 
الوزيرين  فيها  واملتورط  بوتفليقة 
�شالل  املالك  عبد  ال�شابقني  االأولني 
واأحمد اويحيى ووزراء ال�شناعة عبد 
بدة  وحمجوب  بو�شوارب  ال�شالم 
ووالة  وزراء  وعدة  يو�شفي  ويو�شف 
ورجال اأعمال حيث طالب احلراكيون 
حق  يف  العقوبات  بت�شديد  العدالة 
هذه الزمرة التي اأرادت فر�ش توجها 
اجلزائري  ال�شعب  توجه  يعار�ش 

للرئي�ش  اخلام�شة  للعهدة  املعار�ش 
ال�شابق ويف نف�ش ال�شياق طالب بع�ش 
املواطنني من العدالة بحكم االإعدام 
رفعت  ذلك  مقابل   ، هوؤالء  حق  يف 
تطالب  التي  ال�شعارات  من  العديد 
النا�شط  تربئة  ب�رشورة  الق�شاء 
ال�شابق  الوطني  وال�شكرتري  ال�شيا�شي 
حقه  يف  التم�شت  الذي  طابو  كرمي 
النيابة العامة عقوبة 4 �شنوات وجدد 
ب�رشورة  مطالبهم  اأي�شا  احلراكيون 
اإطالق �رشاح كافة املوقوفني يف كل 
واليات الوطن ، كما ندد العديد منهم 
ال�شيا�شية  االأطراف  بع�ش  حماوالت 
با�شمهم  اخرين  وتكلم  احلراك  تبني 
مزايا  من  ي�شتفيدون  كان  وقت  يف 
من  العديد  ح�شب  ال�شابق  النظام 
ال�شعارات التي مت رفعها . وباملنا�شبة 
جدد امل�شاركون يف اجلمعة ال55 من 
الوطنية  بالوحدة  مت�شكهم  احلراك 
الراية  وج�شدته  الوطني  واال�شتقرار 
�شوارع  جابت  التي  الكربى  الوطنية 
جمموعة  ل�شورة  والفتات  العا�شمة 

ال22 التي فجرت الثورة 
باية ع
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تكفل »جيد« باحلاالت الـ11 امل�سابة بكورونا 
م�ست�سفى بوفاريك بالبليدة

م.�س

بوفاريك  م�شت�شفى  �أن  جمعي  وقال 
�إ�شابتهم  تاأكدت  11حالة  يح�شي 
حميط  من  جلهم  كورونا  بفريو�س 
�لذي  �ملغرتب  ز�رها  �لتي  �لعائلة 
و�أكد ذ�ت  �لوطن  �إىل  �لفريو�س  حمل 
�مل�شوؤول �أن �مل�شابني يجري �لتكفل 
بهم يف »�أح�شن �لظروف« و�أن �شحتهم 
يتم  »�إذ  للقلق«,  تدعو  وال  »م�شتقرة 
مناعتهم  لرفع  مقويات  لهم  تقدمي 

�شد هذ� �لفريو�س«. 
و�أو�شح جمعي �أنه مت رفع عدد �الأ�رسة 
بامل�شت�شفى �إىل 46 �رسير� بعدما كان 
�أن  �إىل  م�شري�  �رسير�,   30 حدود  يف 
�الإجر�ء�ت  �شمن  يدخل  �لقر�ر  هذ� 
�الحرت�زية ملديرية �ل�شحة بالتن�شيق 

مع �إد�رة �مل�شت�شفى.
�مل�شت�شفى  �أن  �ل�شياق  ذ�ت  يف  وذكر 
عدد  يف  نق�س  من  حاليا  ي�شكو  ال 
�ملعدية,  �الأمر��س  يف  �ملخت�شني 
�إىل  �ملجال  يف  طبيبا   15 يح�شي  �إذ 
�الإنعا�س  �أطباء  من  هام  عدد  جانب 
م�شت�شفى  مدير  ك�شف  جهته  من 
بوفاريك دغبو�س ر�شا �أن �مل�شت�شفى 
مل ي�شجل �ليوم قدوم �أية حالة م�شتبه 
م�شري�  �لفريو�س,  بهذ�  �إ�شابتها 
غادرو�  فيها  م�شتبه  حالة   32 �أن  �إىل 
�مل�شت�شفى بعد ظهور نتائج حتاليلهم 
من  بالفريو�س,  باالإ�شابة  �ل�شلبية 
تقدمت  فيها  م�شتبه  حالة   52 �أ�شل 

�إىل �مل�شت�شفى.
و�أو�شح �أن هذ� �الأخري يح�شي حاليا 
20 حالة م�شتبه فيها بعدما مت تطويق 
كل �حلاالت �مل�شابة يف �إطار �لتحقيق 
�لوبائي �لذي با�رسته م�شالح �ل�شحة 

منذ بد�ية ظهور �لفريو�س. 

لي�ست هناك حاالت جديدة 
موؤكدة يف اجلزائر

بوز�رة  للوقاية  �لعام  �ملدير  �أكد 
�إ�شالح  و  �ل�شكان  و  �ل�شحة 
فور�ر  جمال  �لدكتور  �مل�شت�شفيات 
يتم  مل   �نه  �لعا�شمة,  باجلز�ئر 

موؤكدة  جديدة«  »حالة  �أي  ت�شجيل 
يف  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 
�لتحاليل  نتائج  �أن  مو�شحا  �جلز�ئر, 
�ملتعلقة ب49 حالة م�شتبه فيها �شيتم 

�لتعرف عليها زو�ل �ليوم.
�شحفية  ندوة  يف  فور�ر  �رسح  و 
�جلز�ئر  يف  �لوباء  هذ�  تطور  حول 
من  جديدة  حالة  �أي  ن�شجل  مل  »�أننا 
�نتظار  يف  نحن  و  كورونا,  فريو�س 
معهد  بها  قام  �لتي  �لتحاليل  نتائج 
بها,  �مل�شتبه  �حلاالت  حول  با�شتور 
زو�ل  بعد  عليها  �لتعرف  �شيتم  و�لتي 
و�شائل  جميع  �إعالم  �جل  من  �ليوم, 
�الإعالم«, و هو �للقاء �ملر�شح للتجدد 
بو�قع مرتني �أ�شبوعيا من �جل �إعالم 

�لر�أي �لعام.
ح�شيلة  �إن  فور�ر  �لدكتور  �أ�شاف  و 
عند  ��شتقر  قد  كورونا  فريو�س  وباء 
17 حالة حم�شاة حتى �ليوم منها حالة 
�الأوىل  �حلالة  وهي  �اليطايل,  �لرعية 
�ملوؤكدة يف 25 فرب�ير �الأخري يف حني 
�أخرى  حاالت   )07( �شبع  ت�شجيل  مت 

من عائلة و�حدة مقيمة بالبليدة 
�إىل  بزيارة  �أفر�دها  بع�س  قام  حيث 

�خلارج.
و تابع قوله ذ�ت �مل�شوؤول �نه من بني 
حتت  منها   43 يوجد  �ل49  �حلاالت 

�ال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة  �ملر�قبة 
بالقطار,  فلي�شي  �لهادي  �ملخت�شة 
�ملوؤ�ش�شة  م�شتوى  على  �شتة  و 
)�لبليدة(  ببوفاريك  �ال�شت�شفائية 
 )02( حالتي  فيها  تاأكدت  حيث 
2 مار�س  يوم  كورونا  بفريو�س  عدوى 

�جلاري.
»�أهمية«  �إىل  �ملتدخل  ذ�ت  و�أ�شار 
�الأمر  تعلق  ما  �إذ�  �حلاالت,  حتديد 
باأنفلونز� مو�شمية �أو بفريو�س كورونا 

مبا �أن �أعر��س �ملر�شني مت�شابهة.
يتبع  �أن  �رسورة  على  فور�ر  �أكد  كما 
�ملو�طنون »�إجر�ء�ت �لنظافة« مذكر� 
للم�شافرين  �ملنتظمة«  ب«�ملتابعة 
على  ذلك  و  �خلارج  من  �لقادمني 
�حلدودية  �ملر�قبة  مر�كز  م�شتوى 
�شو�ء كانت �لربية �أو �جلوية �أو �لبحرية 
على  �رسورية  »�ليقظة  �أن  �أ�شاف  و 
جميع �مل�شتويات«, مو�شيا با�شتعمال 
�للقاحات �مل�شادة للزكام مبا �أن هذه 

�الأخرية تبقى »جمانية«.
ملعهد  �لعام  �ملدير  �أكد  جانبه  من 
على  رحال  �ليا�س  �لدكتور  با�شتور 
�لنظافة,  قو�عد  �حرت�م  �رسورة 
�ملتكرر  �لغ�شل  �إىل  خا�شة  م�شري� 
لالأيدي, مو�شحا �أن »��شتعمال �أقنعة 
بالن�شبة  �إال  �رسوريا  لي�س  �حلماية 

�أجل تفادي  لالأ�شخا�س �ملر�شى من 
نقل �لعدوى لالآخرين.

�أما رئي�س �للجنة �لوطنية للخرب�ء من 
�أجل �لوقاية من �الأنفلونز� �ملو�شمية 
�أكد  فقد  قرنيك  حممد  �لربوفي�شور 
يف  �خلربة  لديه  بلد  يوجد  ال  »�أنه 
مو�جهة هذه �لو�شعية« م�شري� �إىل �أن 
و�شيطا قد  بلد�  تعترب  �لتي  »�جلز�ئر 
تعاملت ب�شكل جيد و ت�شتجيب بنحو 
منا�شب, لكونها �أكرث ��شتعد�د�, حيث 
م�رسفة يف  تكون  �أن  على  قادرة  �أنها 
مو�جهتها« حمذر� يف ذ�ت �ل�شياق من 

خطر »مرحلة متز�يدة« للمر�س.
تعترب  �الإعالم  و�شائل  �أن  �عترب  كما 
�إىل  هوؤالء  د�عيا  �لعالج«,  من  »جزء 
»�حرت�م �أخالقيات و و�جبات �ملهنة« 
يف معاجلة �ملعلومة و ذلك من �جل 
�لتي قد  »تفادي �ملعلومات �خلاطئة 
يف  خل�س  خميفة«و  و  خطرية  تكون 
يجب  �لتعبري  »حرية  �أن  �إىل  �الأخري 
قبل  �لبالد«  م�شلحة  �أمام  تزول  �أن 
�الأنفلونز� �ملو�شمية  �أن  �إىل  �أن ي�شري 
�أخرى  بحاالت  مذكر�  �أكرث«  »تقتل 
مثل فريو�س �أنفلونز� �خلنازير )�أ�س.
و  �شابقا  �لبالد  �إد�رته  �لذي   )1 �أن 
يف  »خربة«  باكت�شاب  لها  �شمح  �لذي 

هذ� �ملجال. 

اأكد مدير ال�سحة لوالية البليدة, حممد جمعي, اأن احلاالت الـ11 املوؤكد اإ�سابتها بفريو�س 
كورونا يتم التكفل بهم مب�ست�سفى بوفاريك يف »اأح�سن الظروف«, م�سريا اإىل اأن �سحتهم 

»م�ستقرة وال تدعو للقلق«.

اال�ستباه يف 8 حاالت بواليات الغرب 

حرب بيانات بني الفاي�سبوك 
ومديريات ال�سحة

,حرب  �الأ�شبوع  نهاية  �ندلعت 
مديريات  بني  �شديدة  بيانات 
�لتو��شل  ومو�قع  للغرب  �ل�شحة 
كرونا   د�ء  حول  �الجتماعي 
على  �ل�شاعة  حديث  �شار  �لذي 
بعد  خا�شة   , فاي�شبوك  مو�قع 
ت�شجيل  حاالت م�شتبه فيها بكل 
و�لنعامة  ومع�شكر  تلم�شان  من 
ما  وهو  ووهر�ن  وعني متو�شنت  
�ملو�طنني  خماوف  من  �شاعف 
�لتي  �لهلع  موجة  ظل  يف  خا�شة 
�لتو��شل  من�شور�ت  �أحدثتها 

�الجتماعي .
�أوقفت  تلم�شان  والية  ففي 
مي�شايل  مبطار  �ل�شحية  �للجنة  
جز�ئري  رعية  بزناتة  �حلاج 
�أعر��س  يحمل  ببلجيكا  مقيم 
مركز  �إىل  حتويله  ومت   , �لزكام 
فه  لال�شتباه  بالرم�شي   �لعزل 
مو�قع  روجت  حني  يف  فقط 
م�شاب  �نه  �الجتماعي  �لتو��شل 
خلق  ما  خطري  فريو�س  ويحمل 
م�شتوى  على  ملر�فقيه  هلعا 
�ل�شكان  �لطائرة  و�ملطار وحتى 

�ملقربني من �مل�شت�شفى ما جعل 
مديرية �ل�شحة ت�شدر بيانا حول 
�أثارت حادثة  �لو�شعية , ومبغنية 
م�شاب  �شخ�س  يف  �ال�شتباه 
م�شتوى  على  هلعا  باالأنفلونز� 
ما  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
حمدون  �شعبان   م�شت�شفى  جعل 
حول �لو�قع , وبوالية �لنعامة �أثار 
بفريو�س  �إ�شابة   ت�شجيل  خرب 
�لتناول  بفعل  �لطو�رئ  �لكورونا 
�لتو��شل  مو�قع  على  �لكبري 
فندته  �لذي  �الأمر  �الجتماعي  
مديرية �ل�شحة يف بيان ر�شمي لها 
�شهدته  �لذي  �الأمر  نف�س  وهو   ,
ووهر�ن   متو�شنت  عني  واليتي  
�خلمي�س  ويوم  �الأربعاء  م�شاء 
مدير  �أكد  فقد   �لعك�س  وعلى    ,
يف  �ال�شتباه  مبع�شكر  �ل�شحة 
�إ�شابتهما  يتاأكد  مل  لكن  حالتني  
يخلق  �لفاي�شبوك   ليبقى  ر�شميا  
تطمئن  �ل�شحة  ومديريات  �لهلع 
 , م�شبوقة  غري  بيانات  حرب  يف 

و�ملو�طن هو �ل�شحية �لوحيد .
حممد بن ترار    

طبقا لتعليمات رئي�س اجلمهورية

تغيري قوانني اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي
.        ا�ستغالل 82 هيكال لت�سويق املنتجات التقليدية

و�ل�شناعة  �ل�شياحة  وزير  ك�شف 
ح�شان  �لعائلي,  و�لعمل  �لتقليدية 
مرموري, باجلز�ئر �لعا�شمة, �أنه �شيتم 
�الإجر�ء�ت  »بع�س  يف  �لنظر  �إعادة 
ق�شد  للقطاع  �مل�شرية  و�لقو�نني« 
�لنهو�س به ويف رده على �شوؤ�ل �شفوي 
طرحه عليه �أحد �أع�شاء جمل�س �الأمة 
لطرح  خ�ش�شت  علنية  جل�شة  خالل 
�الأ�شئلة �ل�شفوية على عدد من �لوزر�ء, 
�لنظر  »�إعادة  �شيتم  �أنه  مرموري  ذكر 
يف بع�س �لتنظيمات و�لقو�نني �لو�ردة 
يف جمال �ال�شتثمار لت�شهيل �الإجر�ء�ت  
�الإد�رية و�حلد من �لبريوقر�طية, وهذه 
�جلمهورية«.  رئي�س  لتعليمات  طبقا 
وبخ�شو�س ت�شويق منتجات �ل�شناعات 
د�ئرته  �أن  مرموري  ذكر  �لتقليدية, 
لهذ�  خا�شا«  »�هتماما  تويل  �لوز�رية 

�ملنتجني,  مر�فقة  خالل  من  �جلانب 
�شيتم  �ل�شنة  هذه  خالل  بانه  م�شيفا 
للقطاع  تابعا  هيكال   82 »��شتغالل 
�لتقليدية  �ملنتجات  وت�شويق  لرتويج 
و�لتظاهر�ت  �ملعار�س  مئات  وتنظيم 
�لرتقوية حمليا ووطنيا وكذ� ��شتغالل 
يف  �لعمومية   و�لف�شاء�ت  �مل�شاحات 

�الأعياد و�ملنا�شبات �ل�شياحية«.
�أن ذلك »مير حتما عرب حت�شني  و�أكد 
قدر�ت �حلرفيني و�لتحكم يف �لتقنيات 
�لع�رسية للرتويج و�لت�شويق و�ال�شتعمال 
�لو��شع للمن�شات �اللكرتونية«, م�شري� 
يف  �ل�شنة  هذه  �رسعت  وز�رته  �أن  �إىل 
جمال  يف  �حلرفيني  مئات  »تكوين 
وهذ�  �لفنية  �لتقليدية  �ل�شناعة 

بو��شطة �لتكوين عن طريق �لتمهني«.
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  مت  �أنه  و�أ�شاف 

»تكوين �أزيد من 5000 حريف تقني يف 
جمال نقل �ملهار�ت وحت�شني حمتوى 
�لتخ�ش�شات,  خمتلف  يف  �ملنتوج 
�إىل ��شتفادة 600 حريف من  باالإ�شافة 
�إىل  موؤ�ش�شة,  �إن�شاء  كيفية  يف  ترب�س 
�ملجال  يف  حريف   7000 تكوين  جانب 
عالوة  �لتمهني,  طريق  عن  �لتقني 
قطاعي  مع  �ملوجود  �لتن�شيق  على 
�أجل  من  و�لعمل  �ملهني  �لتكوين 
�إقحام �ملوؤ�ش�شات �لنا�شئة يف �لعملية 
�النتاجية«.    و�عترب �ل�شيد مرموري 
�ل�شياحة  قطاع  تنمية  �ىل  »�لتوجه  �أن 
حتمية  بل  خيار�,  لي�س  بالدنا  يف 
�القت�شادية  �مل�شتجد�ت  تفر�شها 
��شتغالل  �إىل  �لبالد  تطلعات  ومتليها 
وتوظيفها  �ملتوفرة  �الإمكانيات 
ع�رسي  �قت�شاد  وبناء  خدمة  يف 

خارج  �ل�شادر�ت  تنوع  على  مبني 
�أ�شار  �أخرى,  جهة  �ملحروقات«من 
�لوزير �إىل �أن �للجنة �لوطنية لتح�شري 
فتح  على  »تعمل  �ال�شطياف  مو�شم 
�لطرقات  وتاأمني  جديدة  �شو�طئ 
و�ل�شهر  �لرتفيهية  �لرب�مج  و�إعد�د 
�نه  م�شيفا  �مل�شطافني«,  �شحة  على 
د�ئرته �لوز�رية تقوم باإعد�د »خمطط 
�ملتعاملني  ومر�فقة  �إ�شهاري  ترقوي 

خالل مو�شم �ل�شياحة �ل�شحر�وية«.
�أن  �لقول  �إىل  مرموري  �ل�شيد  وخل�س 
�ل�شياحة �ملوجهة للفئات �الجتماعية 
»لي�شت حكر� على �ل�شلطات �لعمومية, 
�ملدين  �ملجتمع  م�شاهمة  تقت�شي  بل 
ومبادرة �ل�رسكات �القت�شادية و�لتبادل 
�ل�شباين وهذ� لتفعيل �حلركية �ل�شياحية 

�الجتماعية عرب  ربوع �لوطن«.

من  مقربة  م�شادر  ك�شفت 
م�شالح �ل�شكن بالواليات �لغربية 
فاأن  �ل�شكن  وزير  من  وباأمر  �نه 
يزيد  ما  �شتوزع  �ل�شكن  م�شالح 
مبختلف  م�شكن  �ألف   20 عن 
�شهر  نهاية  قبل  وذلك   �ل�شيغ 
مار�س �حلايل , حيث ك�شف ذ�ت 
�شارمة  تعليمات  �مل�شادر�ن 
وجهت �إىل �لوالة من �جل تنفيذ 
برنامج �ل�شكن و�اللتز�م بتوزيعه 

قبل نهاية �ل�شهر
و�يل  با�رس  وهر�ن   والية  ففي 
من  �لزمن  �شد  �شباقا  �لوالية  
�أجل ��شتكمال �لتهيئة �خلارجية  
بالقطب  م�شكن   2000 حل�شة 
�جلديد , حيث �شدد �لو�يل على 
بالتهيئة  �ملكلفة  �ملوؤ�ش�شات  
�قل  يف  �إمتامها  على  �خلارجية 
نهاية مار�س , يف  لتوزيعها  �أجل 
حني �شدد  �لو�يل على  �رسورة 
�ختيار  نوعية جيدة من �لطالء 
لتزين �شكنات  عدل �لتي �شتوزع 
كما  باملنا�شبة,  �الأخرى  هي 
�شدد على توزيع  �ملحالت قبل 
�لتجارة  لتفادي  تف�شي  �لتوزيع  
غليز�ن   بوالية  �أما   , �لفو�شوية 
�شيتم �أكرث من 3000 م�شكن على 
ر�أ�شها 2300 م�شكن مبقر �لوالية 
بن  ببلدية  م�شكن  و500  غليز�ن 
�إىل 150 م�شكن  باالإ�شافة  د�ود  
�أخرى   و110  مديونة  لبلدية 

 30 عن  ناهيك  ب�شيدي خطاب  
علي  بن  �أحممد  ب�شيدي  م�شكن 
, وبوالية �شيدي بلعبا�س  جتري 
�لتح�شري�ت على قدم و�شاق من 
توزيع ما يزيد  عن 3000  �جل  
�لوالية  �إنحاء  مبختلف  م�شكن 
منها 1800 م�شكن  مبقر �لوالية  و 
ب�شلف ت�شابق �ل�شلطات �ملحلية 
يزيد  ما  �إمتام  �أجل  من  �لزمن 
توزيعها  �شيتم  م�شكن   1800 عن 
نزلت  حيث  مار�س  نهاية  قبل 
ل�شمان  �لور�شات  �إىل  �للجان 
�لتكميلية  �الأ�شغال  وترية  ت�رسيع 
تيارت  بوالية  ,�أما  يوما   15 قبل 
قدم  على  �لتح�شري�ت  فتجري 
و�شاق لتوزيع ما يزيد عن 2400 
 1680 توزيع  �شيتم  كما   , م�شكن 
م�شكن  و2200  ب�شعيدة  م�شكن 
مبع�شكر و1800 م�شكن مبختلف 
و2000  �لنعامة   والية  �أنحاء 
م�شكن مب�شتغامن  و1750 م�شكن 
تلم�شان  يف  ,�أما  متو�شنت  بعني 
 3500 لتوزيع  �لعملية  ف�شتجري 
يف  �ل�شيغ   خمتلف  من  م�شكن 
ناهيك  عدل   �شكنات  مقدمتها 
�الجتماعية  �ل�شكنات  عن 
حيث  �لبلديات   من   بالعديد 
خرجات  �لوالية  و�يل  با�رس 
ميد�نية من �أجل �إمتام  �الأ�شغال 

�لنهائية قبل �لوقت �ملحدد.

قبل نهاية مار�س

توزيع 20 األف �سكن  
بالواليات الغربية 

حممد بن ترار 
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ان�سجام م�ؤ�س�سات الدولة 
مفتاح اال�ستقرار

جملة اجلي�س توؤكد يف عدد الأخري

بايةع 

يف  املجلة  واأو�ضحت 
افتتاحيتها اأن معامل اجلزائر 
مع  جليا  تت�ضح  اجلديدة 
اجلمهورية,  رئي�س  و�ضول 
تبون,  املجيد  عبد  ال�ضيد 
اإىل �ضدة احلكم اإثر انتخابات 
حرة ونزيهة و�ضفافة ال غبار 
االعتقاد  يعزز  ما  عليها, 
مرحلة  دخلت  بالدنا  باأن 
جديدة ت�ضع معها حدا نهائيا 
ا�ضتهدفت  �ضلبية  ملمار�ضات 
العمق واأ�ضافت  يف  الدولة 
ت�ضتدعي  املرحلة  هذه  اأن 
اأبناء  جهود  وت�ضافر  تكافل 
الوطن, الذين حتدوهم قناعة 
االأمة,  قدرة  على  را�ضخة 
لتجاوز  و�ضعب,  موؤ�ض�ضات 
الراهنة,  الطرفية  ال�ضعوبات 
الر�ضيد  من  اال�ضتلهام  عرب 
الذي يجعل اجلزائر  الوطني 
اإىل  م�ضرية  اعتبار,  كل  فوق 
على  داللة  الر�ضائل  اأكرث  اأن 

ذلك  اجلديد,  التوجه  هذا 
خمتلف  بني  التام  االن�ضجام 
الدولة وتابعت  موؤ�ض�ضات 
بني  التالحم  باأن  االفتتاحية 
ال�ضعور  عزز  وجي�ضه  ال�ضعب 
التي  الفئات  لعديد  بالوطنية 
حلامي  البارز  بالدور  اأيقنت 
واملدافع  وال�ضعب  الوطن 
وتك�ضفت  حيا�ضه  عن 
اجلليلة  املهام  جلية  ب�ضورة 
قواتنا  اأفراد  يوؤديها  التي 
ن�رصة  �ضبيل  يف  امل�ضلحة 
اأمنها ويف  وعزة  اجلزائر 
اأ�ضارت  ال�ضياق,  ذات 
امل�ضعى  هذا  اأن  اإىل  املجلة 
جديد   برز  عهد  لبناء 
قادت  التي  الزيارة  اإثر 
القائد  اجلمهورية,  رئي�س 
امل�ضلحة,  للقوات  االأعلى 
اإىل  الوطني,  الدفاع  وزير 
الوطني  الدفاع  وزارة  مقر 
اأن  خاللها  من  اأراد  كمحطة 
للجي�س  عرفان  وقفة  يقف 
ال�ضعبي على مت�ضكه  الوطني 

الد�ضتورية وح�ضن  بال�رصعية 
له  التي يخولها  اأدائه ملهامه 
حتية  ويوجه  البالد  د�ضتور 
جميع  اإىل  وخال�ضة  خا�ضة 
اأفراد اجلي�س الوطني ال�ضعب 
جهود  من  بذلوه  ما  على 

وت�ضحيات
اأن  االفتتاحية  اأكدت  .كما 
التي  املطلقة  امل�ضاندة 
الوطني  اجلي�س  يقدمها 
اجلمهورية  لرئي�س  ال�ضعبي 
يف م�ضاعيه احلثيثة  لتج�ضيد 
من  نابعة  اخلطوات,  هذه 
اإدراكه العميق اأنها كفيلة ببناء 
جزائر قرية و�ضاخمة, مثلما 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  اأكده 
بالنيابة,  ال�ضعبي  الوطني 
يف  �ضنقريحة,  �ضعيد  اللواء 
العديد من املنا�ضبات وتابعت 
االفتتاحية يف هذا ال�ضدد اأن 
هناك موؤ�رصات عديدة تثبت 
�ضتكون  اجلديدة  اجلزائر  اأن 
واقعا ملمو�ضا ب�ضكل مرحلي,  
هذه  يطبع  ما  واأن  خ�ضو�ضا 

التوجه  املوفقة,  البداية 
الداخلية  اجلبهة  تقوية  نحو 
وتر�ضيخ التالحم بني �ضفوف 
الرابطة  عن  ف�ضال  ال�ضعب, 
وجي�ضه  ال�ضعب  بني  القوية 
بالنظر  اأنه  املجلة  و�ضددت 
اجلمهوري  طابعه  اإىل 
وبعده  ال�ضعبي  وامتداده 
الوطني, من الطبيعي اأن يلتف 
ال�ضعب حول جي�ضه, �ضادحا 
باأعلى �ضوته يف وجه كل من 
يف  الت�ضكيك  نف�ضه  له  ت�ضول 

التي  املتينة  العالقة  هذه 
الرابطة  اأن  جتمعهما, مربزة 
بني االأمة وجي�ضها هي تعبري 
�ضتظل  وجدانية  عالقة  عن 
قائمة وتزداد تر�ضخا بعد اأن 
قرر رئي�س اجلمهورية اإعالن 
�ضنة  كل  من  فيفري   22 يوم 
يوما وطنيا لالأخوة والتالحم 
اأجل  من  وجي�ضه  ال�ضعب  بني 
للهبة  تخليدا  الدميقراطية, 
التاريخ  يف  لل�ضعب  التاريخية 

ذاته من ال�ضنة الفارطة.

اأكدت جملة اجلي�س ل�سان حال املوؤ�س�سة الع�سكرية يف عددها 
الأخري اأن اجلزائر دخلت مرحلة جديدة �ست�سع معها حدا 
نهائيا للممار�سات ال�سلبية التي ا�ستهدفت الدولة يف العمق 

مربزة اأن هذه املرحلة ت�ستدعي تظافر جهود اجلميع من اأجل 
مواجهة ال�سعوبات الراهنة .

اأ�ضاتذة  االأ�ضبوع   نهاية  اعت�ضم 
م�ضطفى  جلامعة  االن�ضانية  العلوم 
يف  الكلية  مبدخل  ا�ضطمبويل 
وزير  مطالبني  �س  مفتوح  احتجاج 
التعليم العايل والبحث العلمي �ضم�س 
الدين �ضيتور باإيفاد جلنة حتقيق اإىل 
التي  امل�ضاكل  على  للوقوف  الكلية  
مع  احلوار  باب  ان�ضداد  بعد  تعي�ضها 

عميدة الكلية  ورف�س مدير اجلامعة 
ا�ضتقبالهم .

اأكرث  قبل  من  املم�ضي  البيان  واأ�ضار 
الكلية   عميدة  اأن  اأ�ضتاذ    40 من 
اأهانتهم وو�ضفتهم بالكالب  من خالل 
اأهانتهم اأمام الطلبة وحتري�ضهم على 
اأثناء  عليهم  والت�ضوي�س  االأ�ضاتذة  
االأداء  عن  مهام   و�رصفهم  اأداء 

من  معاقبتهم  مت  كما   البيداغوجي 
املردودية  منحة  من  ال�ضحب  خالل 
اإلغاء  طريق  عن  القانون  وخمالفة 
باالإ�ضافة  االأ�ضاتذة,  اإق�ضاءات 
بتدري�س  املا�ضرت  طلبة  تكليف  اإىل 
املحا�رصات ومعاقبة االأ�ضاتذة خارج 
حرمان  مت  كما  الر�ضمي,  االإطار 
واإق�ضاء  الن�ضاط   من  املخرب  مدير 

منحة  من  االأ�ضاتذة  من  الع�رصات 
ابتزاز  عملية  يف  باخلارج  الرتب�س 
اإىل  اأدى  ما  االأ�ضاتذة  �ضد  وا�ضحة 
البيداغوجية   امل�ضاكل   من  العديد 
جعل  ما  التطاق,  الكلية  واأ�ضبحت 
�ضل  مبوا�ضلة   يهددون  االأ�ضاتذة  

الكلية اإىل غاية  تدخل الوزير .
حممد بن ترار  

الأ�ساتذة يثورون �سد عميدة كلية

ان�سداد بكلية العل�م االإن�سانية  جلامعة مع�سكر 

اإحالة ملف حمطة حتلية مياه البحر
 ب�سوق الثالثة  

التحقيق يف تهريب 300 
ملي�ن  دوالر 

.     انتظار  فتح ملفات التيليفرييك واجلامعة 
وامل�ست�سفى واإقامة الدولة 

ر�ضمية  ق�ضائية  م�ضادر  ك�ضفت 
ان حتقيقات معمقة انطلقت  يف 
ق�ضية اجناز وت�ضيري حمطة �ضوق 
على  البحر   مياه  لتحلية  الثالثة 
بن  اأوالد  بحرية  �ضاطئ  م�ضتوى 
الع�ضة   التابعة لدائرة باب  عايد  
اأق�ضى �ضمال غرب والية تلم�ضان  
اأجنبية  واملنجزة من قبل �رصكة 
ما  هربت  اأنها  تبني   2011 �ضنة 
اإىل  دوالر  300مليون  عن  يزيد 

اخلارج.
اأنها  تبني  التي  املحطة  هذه 
مطابقة  غري  بطريقة  اأجنزت 
اختيار   �ضوء  اإىل  باالإ�ضافة 
املحطة  هذه  اأن  حيث  املوقع 
بداأت يف االأعطاب بعد 3 �ضنوات 
من اجنازها  دون اإ�ضالح , وحتى 
يوجد  ال  االجنازات  بنود  �ضمن 
 , ال�ضيانة  اإجراءات  يخ�س  بند 
هذا  يجر  اأن  املمكن  من  حيث 
االإطارات  من  الع�رصات  امللف 
تهريب  عملية  يف  املتواطئني  
يف  اخلارج  اإىل  االأموال  روؤو�س 
هذا امل�رصوع الذي توقف نهائيا 
األف  ال�ضنة املا�ضية وادخل 140 
ن�ضمة من الرواق الغربي يف ازمة 
م�ضاريع  اكرب  من  يعد   , عط�س 
الدولة  على  واالحتيال  الن�ضب 
�ضتك�ضف  والذي  اجلزائرية 
التي  التحقيقات   حيثياته 

با�رصتها ال�ضلطات الق�ضائية .
التي  امل�ضادر  واأ�رصت  هذا   
من  العديد  اأن  اخلرب  اأوردت 
قبل  من  املنجزة  امل�ضاريع  
اغلبها  والتي  اأجنبية  �رصكات 
اإىل   اأموالها  وهربت  توقفت 
يف  بالتحقيق  معنية  اخلارج 
تيليفرييك  م�رصوع  مقدمتها  
تلم�ضان الذي توقف بعد 5�ضنوات 
�ضالح  اأنه غري  وتبني  اجنازه  من 
لال�ضتغالل  رغم ا�ضتهالكه مبلغ 
اإعادة ترميم  ليتم   , 11 مليار دج 
من اخلزينة العمومية دون متابعة 
كانت  التي  ال�ضوي�رصية  ال�رصكة 
تورط  يوؤكد  ما   , باجنازه  مكلفة 
اإطارات �ضامية فيها , من جانب 
اآخر جند ملف اإقامة الدولة الذي 
توقفت به االأ�ضغال  التي با�رصتها 
دون  العرب  املقاولون  موؤ�ض�ضة 
ا�ضتهلك  الذي  امل�رصوع  اإمتام 
اأكرث من اأمواله بعد اإعادة تقييمه 
 , اخلارج  اإىل  تهريبها  يوؤكد  ما 
كما �ضي�ضمل التحقيق ح�ضب ذات 
امل�ضت�ضفى  ,م�رصوع  امل�ضادر 
ال�ضيار  والطريق   , اجلامعي 
وجامعة  احلديدية  ال�ضكة  وخط 
م�ضت�ضفى  وم�رصوع  تلم�ضان 
ال�رصطان لتحديد وجهة االأموال 

التي خ�ض�ضت الجنازها .
حممد بن ترار 

املركز احلدودي اأم الطبول بالطارف

اإحباط خمطط اأجنبي كان 
يهدف للم�سا�س باالأمن الق�مي

اأم�س  االأمن  م�ضالح  ك�ضفت 
كان  اأجنبي  اجلمعة, عن خمطط 
الوطني  بالدفاع  للم�ضا�س  يهدف 
واالأمن القومي, باإ�رصاف �ضخ�س 
�ضهلت  جزائرية  وعنا�رص  اأجنبي 
اإنه  ال�رصطة  وقالت  املهمة  له 
م�ضتوى  على  �ضخ�ضني  اإيقاف  مت 
الطبول/ اأم  احلدودي  املركز 
مغادرة  حماولتهما  اأثناء  الطارف 
طائرة  وم�ضادرة  اجلزائر, 

م�ضرية.
االأجنبي  ال�ضخ�س  اأن  واأ�ضافت 
�ضارك يف امل�ضريات التي �ضهدتها 
البالد موؤخرا, وقام باإلتقاط �ضور 
واليتي  يف  خا�ضة  وفيديوهات 
اإيقاف  وبعد  وزو  وتيزي  اجلزائر 
تقدميهم  مت  املتورطني,  بع�س 

قا�ضي  واأمر  القالة,  اأمام حمكمة 
احلب�س  رهن  باإيداعهم  التحقيق 
املوجهة  التهم  وتتمثل  املوؤقت 
اإىل العنا�رص اجلزائرية يف »جنحة 
اأو  خطط  بوجود  اأ�ضخا�س  علم 
اأو  اأفعال الرتكاب جرائم اخليانة 
التج�ض�س اأو غريها من الن�ضاطات 
االإ�رصار  طبيعتها  من  يكون  التي 
عنها  يبلغ  ومل  الوطني  بالدفاع 
ال�ضلطات الع�ضكرية اأو االإدارية اأو 

الق�ضائية فور علمه بها«.
لل�ضخ�س  املوجهة  التهم  اأما 
»جناية  يف  فتتمثل  االأجنبي, 
اأي  اأو  خفية,  بطريقة  التنظيم 
باالت�ضال  اأو  باملرا�ضلة  طريقة, 
االإ�رصار  �ضاأنها  من  بعد  عن 

بالدفاع الوطني«.

ا�ضتقبل وزير التجارة, كمال رزيق, اأول 
منف�ضلة,  اجتماعات  اأم�س, يف ثالث 
اأولريكيد  اأملانيا,  �ضفرية  من  كال 
باجلزائر,  ال�ضودان  و�ضفري  كونرت, 
اإىل  باالإ�ضافة  العبيد,  حممد  العبيد 
كري�ضتوفر  باجلزائر,  كندا  �ضفري 
�ضبل  معهما  تباحث  حيث  ويكلي, 
وال�رصاكة  الثنائي  التعاون  تطوير 

االقت�ضادية.
فقد  الوزارة,  بيان  به  اأفاد  وح�ضبما 
مت خالل لقائه مع ال�ضفرية االأملانية, 
العالقات  تثمني  اأهمية  على  التاأكيد 
خالل  من  اجلزائرية-االأملانية, 
ودائمة«,  »جادة  ا�ضتثمارات  خلق 
 , اجلديدة«  »اجلزائر  اأن  اإىل  الفتا 
القوانني  يف  النظر  اإعادة  اإىل  ت�ضعى 
تهيئة  �ضاأنها  من  التي  والت�رصيعات, 
ي�ضتقطب  خ�ضب,  اأعمال  مناخ 
بعد  خا�ضة  االأجنبية,  اال�ضتثمارات 
القطاعات  يف   49/51 قاعدة  اإلغاء 
عن  ف�ضال  االإ�ضرتاتيجية,  غري 
منه  جت�ضيدا  القطاعات,  كل  رقمنة 
لاللتزامات رئي�س اجلمهورية, م�ضريا 
االأملانية,  اجلزائرية  ال�رصاكات  اأن 

احلر  التبادل  منطقة  من  �ضت�ضتفيد 
العربي, ومنطقة التبادل احلر القارية 

االإفريقية.
ومن جهتها, اأعربت ال�ضفرية االأملانية, 
بني  االقت�ضادية  ال�رصاكة  جناعة  عن 
دفعا  �ضهدت  واأنها  خا�ضة  البلدين, 
قويا, يف ال�ضنوات االأخرية, موؤكدة, اأن 
بالدها �ضنوا�ضل دفع وترية اال�ضتثمار, 
املتجددة,  الطاقات  يف  باالأخ�س 
يرون  االأملان  املتعاملني  باأن  مذكرة 
يف اجلزائر, �ضوقا واعدة لال�ضتثمار, 

يف العديد من املجاالت.
ال�ضوداين  ال�ضفري  مع  لقائه  يف  اأما 
على  رزيق,  اأكد  فقد  باجلزائر, 
ال�ضودان,  مع  املبادالت  رفع  �رصورة 
الإطارات  تعليمات  الوزير  وجه  حيث 
التح�ضري  يف  بال�رصوع  القطاع, 
املختلطة  العليا  اللجنة  الجتماع 
حت�ضري  وكذا  ال�ضودانية,  اجلزائرية 
اجلزائرية,  للمنتجات  معر�س 
باخلرطوم, نهاية العام اجلاري, اأو مع 

بداية العام املقبل, وفقا للبيان.
ال�ضوداين,  ال�ضفري  قدم  حني,  يف 
املقرتحة  املحاور  اأهم  حول  عر�ضا 

لل�رصاكة بني البلدين, مبديا ا�ضتعداد 
مع  التجاري  التعاون  ملوا�ضلة  بالده 

اجلزائر.
كما رحب العبيد حممد العبيد, مبقرتح 
بال�ضودان,  اجلزائري  للمنتج  معر�س 
مثالية,  فر�ضة  �ضيكون  والذي 
للتعرف على املنتج اجلزائري, ولقاء 
ال�ضودانيني,  االقت�ضاديني  املتعاملني 

بنظرائهم اجلزائريني.
التجارة  وزير  اأجرى  اأخرى,  من جهة 
باجلزائر,  كندا  �ضفري  مع  حمادثات, 
املكلف  املنتدب  الوزير  رفقة 
بالتجارة اخلارجية, عي�ضى بكاي, مت 
الق�ضايا  من  العديد  مناق�ضة  خاللها 

امل�ضرتكة.
جناعة  على  الوزير  اأكد  حيث 
وكذا  البلدين,  جتمع  التي  ال�رصاكة 
موؤكدا  الكندية,  اال�ضتثمارات  حجم 
حكومة  هي  اجلديدة,  احلكومة  اأن 
اأن  م�ضريا  منتج,  واقت�ضاد  انفتاح 
اال�ضتعداد  اأمت  على  الوزارية,  دائرته 
من  الت�ضاوري,  االإطار  موا�ضلة  على 
اأقوى,  ا�ضتثمار  فر�س  خلق  اأجل  
بني  التوا�ضل,  روابط  بعث  الإعادة 

امل�ضتثمرين اجلزائريني والكنديني.
ا�ضتقباله  مبنا�ضبة  الوزير,  واأعرب 
لل�ضفري الكندي, حر�ضه الكامل يف رفع 
الت�ضدير خارج املحروقات,  ح�ض�س 
وخلق ميكانيزمات ل�رصاكات جديدة, 
من  باال�ضتعانة  ميادين,  عدة  ويف 
املتواجدة,  اجلزائرية  اخلربات 

باأقاليم الفيدرالية الكندية.
الكندي  ال�ضفري  نوه  جهته,  من 
بالعالقات التي جتمع البلدين, مبديا 
االقت�ضادية,  ال�رصاكات  لكل  ارتياحه 
التي مت حتقيقها حلد ال�ضاعة, وحجم 
واأن  البلدين,  بني  التجارية  التبادالت 
اجلزائر �رصيك اقت�ضادي هام لكندا, 
مربزا الدور الذي تلعبه حكومة بالده 
اإىل  التجارية,  باملبادالت  للرقي 
وجود  ظل  يف  خا�ضة  اأكرث,  م�ضتوى 
اقت�ضادي  وانفتاح  ال�ضيا�ضية  اإرادة 
ا�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  بغية  للجزائر, 

اأخرى.
حيث اقرتح وزير التجارة يف االأخري, 
اجلزائرية,  للمنتجات  معر�س  تنظيم 

بكندا للتعريف باملنتوج اجلزائري.
مرمي خمي�سة

رزيق ي�ستقبل �سفراء »3 دول« يف يوم واحد

معر�سان يف ال�س�دان وكندا اآفاق 2021

�سركة الطا�سيلي للطريان

خط ج�ي جديد يربط بني 
العا�سمة ومع�سكر

اأعلنت �رصكة الطا�ضيلي للطريان, 
عن ا�ضتحداث خط جوي جديد, 
العا�ضمة  اجلزائر  بني  يربط 
ياأتي  مرة,  الأول  واملع�ضكر, 
ال�رصكة,  اإعالن  اإطار  يف  هذا 
اجلوية  رحالتها  برنامج  عن 

جوية  خطوط   4 يف  اجلديدة, 
تربط  واإيابا,  ذهابا  م�ضتحدثة, 
وواليات:  العا�ضمة  اجلزائر  بني 
الوادي,  غرداية,  مع�ضكر, 

امل�رصية.
مرمي خمي�سة
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اح�سن خال�س   

هذا  يف  يهمنا  لي�س 
من  نناق�س  اأن  املقام 
ما  العلمية  الناحية 
وال  مداخالته  يف  جاء 
عرب  تدخالته  حتى 
فذلك  االإعالم  و�سائل 
الباحثني  يعني  �ساأن 
جمال  يف  املخت�سني 
الل�سانيات وانرتوبولوجيا 
اللغات  و�سو�سيولوجيا 
بل اإن مكان هذا النقا�س 
لي�س  االأوىل  بالدرجة 
االإعالمية  املنابر 
الثقافية  وال�ساحات 
بانغالقها  املعروفة 
مكانه  اإن  بل  الفكري 
خمابر  هو  الطبيعي 
النقا�س  ومنابر  البحث 

العلمي املنهجي.
جاء ال�سيد بن عي�سى اإىل 
التي حرم منها  اجلزائر 
كما  عاما   28 من  الأكرث 
قال، وكله عزم على اأن 
الذي  اجلدل  ي�ستاأنف 
�ساحته  اجلزائر  كانت 
قبل اأكرث من 30 عاما، 
جاء ليحييه من جديد 
عليه  اأكل  اأن  بعد 
لقد  و�رشب.  الدهر 

عي�سى  بن  ال�سيد  اأراد 
ال�ساحة  اإىل  اإعادته 
حيزا  له  يجد  لعله 
العام  النقا�س  به  يزاحم 
تغيري  حول  اليوم  القائم 
واإر�ساء  احلكم  نظام 

واحرتام  القانون  دولة 
وال�سيادة  احلريات 

ال�سعبية.
اأن  عي�سى  بن  ف�سل  لذا 
فاحتا  اجلزائر  يدخل 
الندوات  بوابة  من 
عرب  والظهور  العامة 
و�سائل االإعالم وال�سيما 
القنوات التلفزيونية، لكن 
اأ�سلوبه  يرتك  اأن  دون 
جتاوزه  الذي  التلقيني 
لفتح  فر�سة  اأي  الزمن 
موا�سيع  حول  النقا�س 
املراتب  يف  تعد  مل 
االأوىل يف �سلم اهتمامات 
اجلزائري  املواطن 
ا�ستطاع  اأن  بعد  اليوم 
اأن  ال�سعبي  احلراك 
جذرية  حتوالت  يحدث 
تناول  براديغمات  يف 
اإىل  واملرور  الق�سايا 
امل�سائل  حول  النقا�س 
بتحقيق  املتعلقة 

وامل�ساركة  املواطنة 
امل�سرتكة  احلياة  يف 
الوطنية  للمجموعة 
لتحقيق اأهداف التنمية.

بن  ال�سيد  اأطل  لقد 
جمهوره  على  عي�سى 

ليخطب  العامل  بثوب 
الواعظ  مقام  من  عليه 
لفتاويه  يقبل  ال  الذي 
لها  ير�سى  وال  النقا�س 
والطاعة  ال�سمع  اإال 
يربط  اأن  حاول  وقد 
الرببرية  اللهجات  بني 
والفينيقية والعربية على 
اأ�سل  من  اأنها  اعتبار 
»القبائلية«  واأن  واحد 
اأخذت كل ما وجدته يف 
قامو�س  مهمالت  �سلة 
اللغة العربية فوظفته يف 
م�ستدال  اليومي  التعامل 
ذلك  على  اأمثلة  بعدة 
من  اأبعد  الذهاب  مع 
اأمثلة  ذكر  عندما  ذلك 
مفردات  بني  متاثالت 
وقبايلية«  عربية 

واإجنليزية وغريها. 
النا�سح  الواعظ  وبثوب 
عي�سى  بن  ال�سيد  دعا 
ال�سعي  عن  الكف  اإىل 

توحيد  عن  البحث  اإىل 
االأمازيغية  اللهجات 
موحدة  عاملة  لغة  يف 
تدر�س يف كل املدار�س 
واملغرب  اجلزائرية 
منطلقا  وتكون  الكبري 

جديرة  لغوية  لنه�سة 
بالقرن الواحد والع�رشين 
�سمال  بربر  اإىل  م�سريا 
على  باالإبقاء  اإفريقيا 
�سفاء لهجاتهم الطبيعي 
دون  البدائي 
اإىل  التطلع 
قح  لتال ا
االأل�سن  مع 
يف  االأخرى 
ع�رش العوملة. 
يبتعد  وبهذا ال 
ال�سيد  طرح 
عن  عي�سى  بن 
الذي  االنف�سايل  الطرح 
فرحات  اإليه  يدعو 
مهني الذي ال ينظر اإىل 
خالل  من  االأمازيغية 
يف  اللهجاتي  التنوع 

اللغوية  الوحدة  ظل 
املتكاملة وامل�سبوطة 
منظوره  ينح�رش  بل 
القبائلية«  »اللغة  يف 
باعتبارها لغة الدولة 
التي  املنف�سلة 
ما  وهو  ين�سدها. 
مع  يلتقي  يجعله 
العروبي  املنظور 

من  االنطالق  رف�سه  يف 
جزائرية  ثقافة  وجود 
البعدين  بني  متزج 
واالأمازيغي على  العربي 
اإىل  ونزوعه  تنوعهما 
ربط املنطقة املغاربية 

مهدها  لثقافات  كرافد 
ما  مثل  متاما  امل�رشق 
اآخر  متطرف  تيار  ينزع 
يربط االأمازيغية باأ�سول 
تيارات  وهي  اأوروبية 

وجود  نفي  على  تتفق 
وثقايف  تاريخي  بعد  اأي 

جزائري. 
الت�ساوؤل  ويبقى 
اجلدوى  ما  مطروحا: 
هذه  مثل  اإثارة  من 

واإلقائها  املو�سوعات 
اأمام املالأ اليوم؟ ولي�ست 
عدم  اإىل  دعوة  هذه 
البحث  يف  بها  االهتمام 
واالنرثبولوجي  اللغوي 

وطرحها  واالإركيولوجي 
على امل�ستوى املخربي 
اأن  غري  واالأكادميي، 
امل�سار التحرري لل�سعب 
بداأ  الذي  اجلزائري 
القرن  ع�رشينيات  يف 

املا�سي وال يزال ممتدا 
قطع  قد  اليوم  اإىل 
دولة  نحو  كبريا  �سوطا 
تتعاي�س  ووطن  مواطنة 
واللغات  االأفكار  فيه 
ت  ا ملعتقد ا و
ي�ساأل  اأن  دون 
االآخر  اأحد 
جئت  اأين  من 
فيها  ي�سود  حني 
اأين  اإىل  ال�سوؤال 
ذاهبون  نحن 
وطنية  كمجموعة 
تاريخية ال حتتاج 
مركزي  توجيه  اإىل 
اأهداف  حول  لتتوحد 
م�سرتكة.  مو�سوعية 
بحاجة  لي�ست  اجلزائر 
عجلة  يوقف  ملن  اليوم 
بنقا�سات  تاريخها 

تهريجية عقيمة. 

بن عي�سى يوقف عجلة التاريخ
زار اجلزائر يف الأيام الأخرية ال�سيد ر�سيد بن عي�سى وقد رافقت زيارته �سجة عرب و�سائط التوا�سل 

الجتماعي قدمت الرجل باأنه عامل يف الل�سانيات، يتقن ما يقرب من ع�سر لغات واأنه زار جل بلدان العامل 
واحتك مبختلف النوادي الفكرية واللغوية والدينية واأخذ يعلن من اأول حلظة عن الأجندة الفكرية 
التي حملها معه قبل اأن ت�سارع جمعية اجلاحظية اإىل ا�ست�سافته لإلقاء مداخلة ا�ستغرقت اأكرث من 3 
�ساعات فر�س فيها »الن�سباط« على احلا�سرين الذين مل يرتك لهم اإل م�ساحة �سغرية للنقا�س الذي 
مل يخرج يف غالبه عن بيانات التزكية من قبل مريدين جاءوا لي�سبعوا حاجتهم حلجج »علمية« تربر 

اأحكامهم امل�سبقة وميولتهم املذهبية.

يف ع�سرينيات القرن املا�سي ول يزال ممتدا 
اإىل اليوم قد قطع �سوطا كبريا نحو دولة 

مواطنة ووطن تتعاي�س فيه الأفكار واللغات 
واملعتقدات

اإن مكان هذا النقا�س بالدرجة الأوىل 
لي�س املنابر الإعالمية وال�ساحات الثقافية 

املعروفة بانغالقها الفكري بل اإن مكانه 
الطبيعي هو خمابر البحث ومنابر النقا�س 

العلمي املنهجي

بتغريده خارج ال�سرب

24 �ساعة



الوليد فرج

 ، الأدبية  املغامرة  من 
من  بعيدا  ت�ستدعي  اأن 
خمتلف   ، الزمن  ما�سي 
لك  مغايرا  الفكرية   البيئة 
الإيديولوجية  القناعة  يف 
�سيا�سية،  اأو�ساع  يف  عا�ش 
متت  ل  اأحداثا  وعاي�ش 
هنا  و   ، تعي�سه  مبا  ال�سلة 
�سوف نخو�ش هذه التجربة 
معا با�ستح�سار اأبي عثمان 
اجلاحظ ، لننتقي له بع�ش 
واقعنا  من  املوا�سيع 
مباذا  للنظر   ، املعي�ش 
 ، تراثه  درر  من  به  يزودنا 
للخلف  رجعنا  اأن  فع�سى 
تقدمنا فواقعنا بائ�ش مر . 

ال�سالم   : فرج  الوليد 
 . احلاحظ  �سيدي  عليكم 
جريدة  يف  معنا  بك  واأهال 

الو�سط .

اجلاحظ : وعليكم ال�سالم 
ِفت  بك واأهال ، �شرُ

الوليد فرج : مبا حتب 
اأن اأناديك فا�سمك اليوم 

عظيم بيننا . 

مبا  نادين   : اجلاحظ 
حرج  فال  تداوله  األفتم 
 ، بداياتي  ففي   ، عندي 
ا�سم  ا�ستنكر  فعال  كنت 
اإ�شار  ومع   ، اجلاحظ 
بل   ، تقبلته  عليه  النا�ش 
�شت مت�ساحما مع ما هو 

اأكرث من هذا ال�سم . 

تق�سد   : فرج  الوليد 
اجلانب اخَللقي فهناك من 
ل يدعوي عن نعتك بذميم 

اخِللقة )اعتذر �سيدي( ؟ 

بل  تعتذر  لل   : اجلاحظ 
هناك من �سبهني بال�سيطان 
على  تطلع  اأمل   .. نعم   ،
يوم  املراأة معي  تلك  ق�سة 
�سنع  تريد  ل�سائغ  اأخذتني 
�سيطان  �سورة  فيها  قالدة 
ل  باأنه  اأخربها  عندما  و 
 ، ل�سيطان  �سورة  ميتك 
مثل  وقالت  عنده  اأخذتني 

هذا ..

حكى   : فرج  الوليد 
�سيء  عينيه  وعلى  الق�سة 
فا�سطررت   ، الأ�سف  من 
 ... املو�سوع  يف  للدخول 
اأبو عثمان ، نعي�ش اليوم يف 
على  رهيب  تراجع  واقعنا 
و  عموما  اخلطاب  م�ستوى 
ب�سفة  ال�سيا�سي  اخلطاب 
خا�سة ، اإىل ما ترجع هذا ؟ 
و هل تناولت يف كتبت هذه 

اجلزئية يف غزير كتبك ؟ 

لحظته  ما   : اجلاحظ 
كتاب  رواج  هو   ، بينكم 
البخالء ، ملا فيه من طرفة 
ن�سج  ناقد  اأ�سلوب  و   ،
�سخري ، ل ادري هل هذا 
تعي�سونه  لنقبا�ش  يرجع 
اأم   ، فبحثتم عن النب�ساط 
بينكم  �ساعوا  البخالء  اأن 
لكم  تركته  عما  ابحثوا  ؟ 
البيان  و  احليوان  كتاب  يف 
مل  ما  ففيها  والتبيني 

فيهما  و  احد  اإليه  ي�سبقني 
معا�سكم  يف  جمة  فوائد 
 ، ال�سيا�سي  و  الجتماعي 
، تراجع  اإىل �سوؤالكم  ارجع 
مرده  خطبكم  و  األ�سنتكم 
و  احلجة  غياب  الأول 
اليوم  ت�سميه  ما  اأو  التدليل 
النخب(  )يق�سد  عقولكم 
اأن  فكيف ملتكلم  احِلجاج. 
يطرح ق�سية دون اأن ي�شد 
حكما  يحكم  اأو   ، حججها 
و  مبربراته  ي�شح  اأن  دون 
اأو ينقل �سورة دون  اأ�سبابه 
اأن ينقل موا�سفاتها ؟ هذا 
الذي  الفكري  العبث  من 

يدعو لل�سحك؟ 

هي  فما   : فرج  الوليد 
طرقه  و  احلجاج  مقومات 

؟ 

ب�سيط  الأمر   : اجلاحظ 
اأوردته  جدا 
كتاب  يف 
و  البيان 
ولو  التبيني 
لكم  كان 
اإهتمام برتاثكم 
ت�سطروا  مل   ،
و  القول  اإىل 
عنه  ترتاجعون 
عقولكم  خلفة 
ح�سنا   . األ�سنتكم  رهق  و 
ال�سيا�سي  وخا�سة  املتكلم 
من  ي�سطفى  اأن  يجب 
البلغاء ومن البالغة  القدرة 
من  والتمكن  احلجة  على 
املوا�سع  ومعرفة  فهمها، 
فيها،  تو�سع  اأن  يجب  التي 
الن�ش،  هذا  ف�شت  وقد 
ن�سا جاء مبا�شة بعد  قويل 
اإذ حيث قلت:" ومن الب�ش 
باحلجة، واملعرفة مبوا�سع 
الإف�ساح  تدع  اأن  الفر�سة، 

اإذا  عنها،  الكناية  اإىل  بها 
كان الإف�ساح اأوعر طريقة، 
عنها  الإ�شاب  كان  ورمبا 
 ، الدرك  يف  اأبلغ  �سفحا 

فلو   . بالظفر  واأحق 
منكم  املتكلم  كان 
 ، احلجة  يب�ش 
خطابه  في�سمن 
يجيد  و  باحلجج 
ي�سعها  و  �سياقتها 
و   ، مو�سعها  يف 
مق�سدها  يعرف 
ي�سمهرها  و   ،
يف  ويخفيها 
األغاز  و  كنايات 

 ، ال�شورة  دعت  متى 
�سوف يكون متكلم ذا �ساأن 
الكلمة  م�سموع  م�سوؤول  اأو 

موؤثرا يف م�ستمعيه . 

)اأردت   : فرج  الوليد 
ا�ستفزازه( ، لكن ال�سدق و 
اأي�سا  املتكلم  خطاب  نقاء 
له دور يف القناع ، جند اأنت 
اأمية  لبني  تروج  كنت  مثال 
غري  على  ودهم  تخطب 
يعك�ش  هذا  فهل  حق  وجه 
حماريب  يف  الأقالم  اأنحاء 

ال�سلطة ؟ 

تق�سد  اأنت   : اجلاحظ 
يف  الكتابة  توليت  عندما 
من  بتدخل  املاأمون  بالط 
�سديقي)ثمامة بن اأ�ش�ش( 
ا�ستقلت  اأنني  ن�سيت  ؟ هل 
من هذا املن�سب بعد اأربعة 
اأيام ؟ واأجزم اأن اأكرمكم لو 

بعمر  عمره  ميد  اأن  قدر 
اآخر ما ترك من�سبه . 

الوليد فرج : اأنا ل اق�سد 

بل  املن�سب  هذا  توليك 
مناقب  )ر�سالة  اأق�سد  اأنا 
الرتك( وما جاء فيها ! اأمل 
عن  اخلروج  حترم  و  ت�سنع 
وذكرت  مطلقا؟  احلاكم 

ع�شة �سفات ؟ 
يعجبني   : اجلاحظ 
فعال  ؟  اأفكاري  تنقيبك يف 
.. �سحيح ما قلته . اأ�ساألك 
تغاير  و  تخالف  فيكم  هل 
اأمل  ؟  خ�سومات  و  تنابز  و 
باجلراح  بع�سكم  ت�شجوا 
؟ امل ت�سفكوا دماوؤكم ؟ اأمل 

تفرتقوا ؟ 
فكرا  اأبث   اأن  يل  كيف 
على  العوام  به  ت�ستقوي 
ال�سلطان و به تتجراأ ال�سوقة 
؟  املقد�ش  و  الثابت  على 
عقلي  منزع  �ساحب  واأنا 
�سيء  كل  اإخ�ساع  اإىل  اأميل 
تقبيحة  و  العقل  لتح�سني 
اخلروج  وجاهة  فعدم 

هو  ال�سلطان  عن  العوام 
نف�ش  يف  ثورة  واأي  و  عني 
نف�ش  فيها  يولد  البيئة 
بل  ممكن  غري  وانه  احلكم 

ا�ستحالة جناح اخلروج عن 
احلاكم واأما الع�شة �سفات 
املتنطعني  بها  دمغت  التي 

عن احلكم وهي : 
من  يخلو  ل  ال�سلطان  اأن 
حمكوم  ومن  ناقم،  متول 
عليه �ساخط، ومن معدول 
ومن  زار،  احلكم  عن 
ومن  مت�سفح،  متعطل 
خطل  ذي  براأيه  معجب 
قد  حمروم  ومن  بيانه  يف 
ومن  احلرمان،  اأ�سغنه 
الإح�سان،  اأف�سده  قد  لئيم 
ومن م�ستبطئ  ومن متزيد 
ومن �ساحب فتنة خامل يف 
اجلماعة، رئي�ش يف الفرقة 
متالأ  اليوم  الفئات  وهذه   .
اأنديتكم  و  �سوارعكم 

فاحذروهم . 
بعت  اأنني  يعني  هذا  هل 

قلمي .

تعلم  هل   : فرج  الوليد 
اأن احد العلماء املرموقني 
الرو�ش   لهم  يقال  قوم  من 
يف  جائزة  اأغلى  �ساحب 
ت�سمى  و  ع�شنا 
وهو   نوبل   جائزة 
بفلوف  ايفان  ي�سمى 
جتربتك  �شق  قد 
املنعك�ش  )نظرية 
الكلب  عن  ال�شطي( 
اإليه  ن�سبها  و  واجلزار 

كيف ترى ذلك ؟ 
اأمل  واأنت   : اجلاحظ 
�سيء؟  مني  ت�شق 
 .. �سحكة  اأر�سل  و 
له  م�ستفزا  هامزا  قاطعته 
: لل اأنا اأميل. لبن القايل 
ل�سيما كتابه الأمايل واأنت 
جعل  فكره  �سمو  اأن  تعلم 
لدين  النا�ش  عبد  اخلليفة 
اهلل يدعوه ويقربه  ويف زمن 
اأدناه  الأندل�ش،  يف  اإقامته 
ويل العهد منه،واأغدق عليه 
املال لين�ّسطه على التاأليف 
ا�ستدعاك  اأنت  عك�ش   .
وهو  املتوكل  اخلليفة 
غا�سب منك و عند دخولك 
قائال  ت�ستعطفه  رحت  اإليه 
مائل  ب�سق  ت�سنع  وماذا   :
لعاب �سائل و رجال دون  و 

طائل ..

ل  �سلف  هذا   : اجلاحظ 
اقبله منك دلني على قربي 
ول  طعم  ل  نكر  قوم  اأنكم 
رائحة . اأ�سعتم حتى جودة 

الكالم .
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 قد ت�ستح�سر غائبا جمعتك معه دروب احلياة اأو عاي�سته ، اأو ارتبطت معه بذكريات ، اأو حتى قريب من بيئتك ر�سمت عنه �سورة مما 
و�سلك عنه ، اأو َعلم من حا�سرك تداول اأخباره النا�س فتحاكيه و ت�ساأله داخل خميالك كاأنه معك ، معتمدا على خ�سب خيالك و ما 

كونته على �سخ�سيته العلمية و خلفياته 

املخارج الآمنة و املناهج ال�سامنة للدخول يف جمهورية قوية

وحتاوره  اجلاحظ  "الو�سط" ت�ستح�سر 
يف ال�ساأن ال�سيا�سي 

اجلاحظ : هذا �سلف 
ل اقبله منك دلني على 

قربي اأنكم قوم نكر ل 
طعم ول رائحة . اأ�سعتم 

حتى جودة الكالم 
�سوف نخو�س هذه التجربة معا با�ستح�سار 

اأبي عثمان اجلاحظ ، لننتقي له بع�س 
املوا�سيع من واقعنا املعي�س ، للنظر مباذا 

يزودنا به من درر تراثه ، فع�سى اأن رجعنا 
للخلف تقدمنا فواقعنا بائ�س مر
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بوالية  ال�سكن  مديرية  و�سعت 
احلروف  على  النقاط  ورقلة 
بهدف  »ع«  العقاري  املرقي  مع 
يف  امل�سجلة  النقائ�ص  تدارك 
ال�سكنية  ال�سيغ  خمتلف  اجناز 
عموما  اجلنوب  بعا�سمة 
على  تقرت  االإدارية  واملقاطعة 

وجه اخل�سو�ص .
اأفاد بيان �سحفي ملديرية ال�سكن 
حت�سلت  قد  كانت  ورقلة  بوالية 
يومية »الو�سط » كانت قد ت�سلمت 
يومية »الو�سط » على ن�سخة منه 
امل�ساريع  متابعة  اإطار  يف  اأنه 
املدعمة  والرتقوية  الت�ساهمية 
والتي  الوالية  بلديات  تراب  عرب 
عقد  اجنازها  يف  تاأخر  �سهدت 
نهاية االأ�سبوع املن�رصم  اجتماع 
عبد  ع.  العقاري  املرقي  مع 
م�رصوع  باإجناز  الرزاق املكلف 
ببلدية  مدعم  ترقوي  م�سكن   29

و�سعية  على  للوقوف  تقرت 
امل�رصوع، حيث مت الوقوف على 
امل�سجلة  والنقائ�ص  التحفظات 
قبل  من  امليدانية  املعاينة  بعد 
لدائرة  االإقليمي  الفرعي  الق�سم 
 2020 فيفري   20 بتاريخ  تقرت 
من  جملة  على   االتفاق  ومت 
بالن�سبة  اأنه  حيث  االإجراءات  
الكهرباء : مت و�سع طلب  ل�سبكة 
موؤ�س�سة  لدى  االأ�سعار  لتحيني 
املدير  تدخل  حيث  �سونلغاز 
الوالئي لل�سكن  يف احلني وات�سل 
و�سيتم  �سونلغاز  م�سالح  مع 
العاجل  قريب  عن  به  التكفل 
ال�رصف  ل�سبكة  وبخ�سو�ص   ،
ال�سحي والتهيئة اخلارجية  قدم 
باإمتامها  تعهد  العقاري  املرقي 

خالل االأ�سبوع املقبل.
بالن�سبة  و  ذلك  جانب  اإىل 
واالأبواب  الداخلية  املاء  ل�سبكة 

والنوافذ: تعهد املرقي العقاري 
واحد   �سهر  غ�سون  يف  اإمتامها 

على االأكرث
مدير  �سدد  فقد  ثانية  جهة  من 
املعروفة  ورقلة  بوالية  ال�سكن 
للجنوب   املركزية  بالعا�سمة 
التحفظات  كامل  رفع  على 
وفق  اجنازها  واإعادة  امل�سجلة 
بها  املعمول  التقنية  املعايري 

وا�ستكمال كافة االأ�سغال املتبقية 
هاته  متابعة  و�سيتم  عاتقه  على 
املتفق  الرزنامة  ح�سب  العملية 
التزام  عدم  حالة   ويف  عليها 
و  بالتعليمات  االجناز  موؤ�س�سة 
�سيتم  اإليها  املوجهة  القرارات 
االإدارية  االإجراءات  اتخاذ 

القانونية الالزمة.
اأحمد ،ب

 
للمنظمة  العامة  االأمانة  ك�سفت  
وترقية  وال�سغل  لل�سباب  الوطنية 
قد  كانت  لها  بيان  يف  املواطنة 
على  »الو�سط«  يومية  ت�سلمت 
ن�سخة منه ، اأن تطرح البدائل وان 
تناق�ص ملف ال�سغل ب�سورة واقعية 
ويعي  يحيط  وطني  تنظيم  كونها  
بهذا امللف ال�سائك ومن خالل ما 
الوالئية  القيادات  مل�سناه من قبل 
اإ�سالح  اإىل  يهدف  تنظيم  كونها  
الت�سغيل من خالل  اآليات  وتطوير 
دقيقة  وخطط  اإ�سرتاتيجيات 
ق�سد  احلا�سلة  اخلروق  ملعاجلة 

�سمان م�ستقبل لل�سباب البطال .
البيان  نف�ص  به  اأفاد  وح�سبما 
الت�سغيل  منظومة  اإ�سالح  اإن 
الرغبة  اإىل  يرجع  باجلزائر 
الف�ساد  مكافحة  يف  ال�سادقة 
واإخ�ساع  القطاع  بهذا  احلا�سل 
للرقابة  االقت�سادية  املوؤ�س�سات 
الوزارية  الدوائر  قبل  من  الفعلية 
املجردة   بالعني  ي�ساهد  ما  لكن 
بطريقة  تتم  التوظيف  عملية  اأن 
الوزارية  الدائرة  قبل  من  مبا�رصة 
وهو االأمر املوؤ�سف الذي �سدمنا 

االقت�سادي  بالقطاع  خا�سة  به 
)ال�سمان االجتماعي -�سوناطراك 
لون�ساج  -نفطال-  �سونلغاز   -
-الكناك والفروع التابعة لها ( كما 
الوطنية  املنظمة  ذات  حت�سلت 
اأن  على معلومات دقيقة مفادها  
ال  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  بع�ص 
حترتم وال تخطر وكاالت الت�سغيل 
اأبناء  على  يقت�رص  توظيفها  كون 
االإطارات ال�سامية ... ؛ واجلهوية 

وحرمان  التوظيف  يف  ال�سائدة 
العمل  عرو�ص  من  اجلنوب  اأبناء 
ت�سهده  جدا  متعفن  و�سع   ...

�سورة باأعنف حقائقها .
بيان  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 
املنظمة الوطنية لل�سباب وال�سغل 
من  اأبعد  اإىل  املواطنة  وترقية 
موؤ�س�سات  مدراء  اأن  ،موؤكدا  ذلك 
اقت�سادية وعمومية مل ي�سلم منهم 
توظيف  يف  منا�سبهم  اإ�ستغالل 

االأوىل)  الدرجة  من  القرابة  ذوي 
اأزواجهم واأبنائهم ( وذوي القرابة 
اأدلة  دامغة وكذا خرق  اأين متلك 
اإىل  باجلملة  التوظيف  �رصوط 
متى ؟ ، دون ن�سيان انتهاج �سيا�سة 
والتاآمر  الرقابة  وغياب  الفراغ 
تابعة  مملكة  جعلها  املتعمدة 
على  باب  فتح  نافذة  لعائالت 
العمل   طالبي  بني  الثقة  فقدان 

واملوؤ�س�سات املعنية .

 يتخبط قاطني حي بن دومة  بورقلة 
الالمتناهية  امل�ساكل  من  جملة  يف   ،
من  حقيقية  اإرادة  غياب  جراء   ،
لعب  ف�سلت  التي  املحلية  ال�سلطات 
يف  النظر  اإعادة  عو�ص  املتفرج  دور 
�سكان  من  عدد  نا�سد   . ان�سغاالتهم 
ت�رصيح  يف   ، بورقلة  دومة  بن  حي 
والية  وايل   ،« »الو�سط  يومية  مع  لهم 
ب�سفته  بو�ستة  ال�سديق  اأبوبكر  ورقلة 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول  امل�سوؤول 
ميدانية  زيارة  لهم  برجمة  اأجل  من   ،
التي  امل�ساكل  اأمهات  على  للوقوف 
مقدمتها  يف  تاأتي  والتي  يكابدونها 
وهو  الريفي  النقل  يف  الفادح  النق�ص 
حتمل  على  �ساكنة  يرغم  بات  ما 
الو�سيلة  هذه  عن  للبحث  التنقل  عناء 
باالأحياء املجاورة ، ناهيك عن تف�سي 
مظاهر البطالة التي �رصبت باأطنابها 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو  احلي  �سوارع 
احلكومات  وتعليمات  تو�سيات  مع 
اإلزامية  على  حتث  التي  املتعاقبة 

اأبناء املنطقة  اأولوية التوظيف لفائدة 
على م�ستوى ال�رصكات الوطنية العاملة 
تطبيق  �رصط  النفطية  ال�سناعة  يف 
واالإمكانات  االأولوية  ح�سب  مبداأ 
ا�ستكى  اأخر  �سعيد  وعلى   . املتاحة 
ال�سعبي  ال�سكني  التجمع  قاطني 
العمومية  االإنارة  انعدام  مع�سلة  من 
ب�سوارع احلي مما جعل هوؤالء يغرقون 
غروب  مبجرد  الدام�ص  الظالم  يف 
انتظار تدخل جاد من  ال�سم�ص . ويف 
بامل�ساكل  للتكفل  املعنية  ال�سلطات 
التقليدية يبقى لزاما على �ساكنة احلي 
ال�سالف الذكر معاي�سة الو�سع املزري 
هذا  كل  يحدث   ، م�سمى  غري  الأجل 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  تعليمات  رغم 
املجيد تبون املوجهة لوالة اجلمهورية 
اأ�سا�سا  والرامية  احلكومة  لقاء  خالل 
البالد  بجنوب  الظل  مناطق  الإح�ساء 
خملفات  من  قاطنيها  النت�سال  الكبري 

مظاهر االإق�ساء والتهمي�ص .
اأحمد ،ب 

ال�سكنية   التجمعات  �سكان  طالب 
املعروف  الن�رص  حلي  الداخلية 
باخلفجي ببلدية ورقلة ، من ال�سلطات 
العاجل  التدخل  ب�رصورة  املحلية 

الإعادة النظر يف �رصعية مطالبهم .
التجمعات  �سكان  من  الع�رصات  قال   
معر�ص  يف  الن�رص  بحي  ال�سكانية 
اأنهم   ،  « »الو�سط  يومية  مع  حديثهم 
وعلى  املعنية  ال�سلطات  را�سلوا 
راأ�سها م�سالح مديرية البناء والتعمري 
اأجل  من  البلدي  ال�سعبي  واملجل�ص 
االإنارة  لتوفري  العاجل  التدخل 
احلي   �سوارع  يف  املنعدمة  العمومية 
طال  الذي  الغ�ص  عن  النظر  بغ�ص 
املعطلة  ال�سحي  ال�رصف  قنوات 
حفيظة  اأثار  ما  وهو   ، غالبيتها 
لوحدهم  اأنهم  اأكدوا  الذين  حمدثونا 
�سيا�سة  فاتورة  ثمن  يدفع  من  
الرقابية  االأدوات  وتفاوت  الرتقيع 

طرف  من  م�ساكنهم  اجناز  خالل 
ما  وهو   ، املقاوالتية  املوؤ�س�سات 
ال�سعبي  باملجل�ص  املنتخبون  طالب 
مع  فيه  فتح حتقيق  ب�رصورة  الوالئي 

معاقبة املتورطني .
ال�سكان  من  البع�ص  بعدها  ليذهب 
املت�رصرين اىل حد التهديد باخلروج 
لل�سارع  بالت�سعيد من لهجة خطابهم  
انتباه  للفت  احتجاجية  حركة  يف 
التدخل  اأجل  من  املحلية  ال�سلطات  
للتكفل بان�سغاالتهم التي باتت هاج�ص 

يوؤرق يومياتهم .
طرف  من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
�سخ�ص  يف  ممثلة  الو�سية  ال�سلطات 
ال�سديق  اأبوبكر  بورقلة  الوالية  وايل 
املواطنني  على  لزاما  يبقى  بو�ستة 
املزري  الو�سع  معاي�سة  الن�رص  بحي 

الأجل غري م�سمى .
جناة ،ح 

اأكدت املنظمة الوطنية لل�سباب وال�سغل وترقية املواطنة اإن ملف الت�سغيل باجلزائر 
ي�سهد خروق باجلملة نظرا للحركات الحتجاجية والإعت�سامات املتكررة التي 

ت�سهدها وليات الوطن.

املنظمة الوطنية لل�سباب و ال�سغل وترقية املواطنة تو�سح :

بهدف تدارك التاأخر  يف اجناز ال�سيغ ال�سكنية بورقلة

جناة ،ح 

اخلروقات يف ملف الت�شغيل 
جتاوزت اخلطوط احلمراء 

.     موؤ�س�سات اقت�سادية التوظيف فيها يقت�سر على اأبناء الطارات ال�سامية 

مديرية ال�شكن  ت�شع النقاط على احلروف 
مع مرقي عقاري 

لإنت�سالهم من براثن التخلف التنموي 

يف اإطار حماربة اجلرمية ب�ستى انواعها

قطاع البناء والتعمري غري متحكم فيه 

�شكان حي بن دومة بورقلة  
يطالبون بتدخل ال�شلطات  

  ال�شرطة الق�شائية باأدرار تعالج 
100ق�شية خالل فيفري 

�شكان حي الن�شر بورقلة  
يطالبون بالتهيئة العمرانية

اأخبار اجلنوب

ربة اجلرمية واحلفا طار حما اإ يف 
ظ على اأمن و�سالمة املواطنني بول
اية اأدرار، �سجلت امل�سلحة الوالئ
ية لل�رصطة الق�سائية باأمن والية اأد
20 رار خالل �سهر فيفري من �سنة 

20 جمموعة من الق�سايا متثلت يف:
واالت�سال  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
والعالقات العامة مبديرية اأمن والية 
اأدرار كانت قد ت�سلمت يومية »الو�سط« 
ت�سجيل34 ق�سية  مت  اأنه  منه  ن�سخة 
املا�سة  واجلنح  باجلنايات  خا�سة 
فيها 35 �سخ�ص  تورط  باالأ�سخا�ص 
حلت منها 30 ق�سية، كما �سجلت نف�ص 
امل�سلحة 34 ق�سية خا�سة باجلنايات 
تورط  باملمتلكات  املا�سة  واجلنح 
فيها 23 �سخ�ص ، يف ال�سياق ذاته مت 
باجلنايات  ت�سجيل 12 ق�سية خا�سة 
تورط  العمومي  ال�سيء  �سد  واجلنح 
جميعها، فيما  حلت  فيها 25 �سخ�ص 
واملالية  االقت�سادية  اجلرائم  يخ�ص 
تورط  ت�سجيل14 ق�سية حيث  مت 

فيها15 �سخ�ص حلت منها 13 ق�سية .
كما �سجلت فرقة مكافحة املخدرات 
امل�سلحة 07 ق�سايا  لنف�ص  التابعة 
واملوؤثرات  باملخدرات  خا�سة 
فيها09 اأ�سخا�ص حلت  تورط  العقلية 
ال�رصطة  قوات  وتبقى  هذا  جميعها. 
باأمن والية اأدرار جمندة ب�سفة يومية 
وقائي  ب�سكل  بتدخالت  القيام  بغية 
جوارية  �رصطة  تكري�ص  اإىل  هادفة 
املواطنني  ت�رصف  حتت  ت�سع  كما 
للتبليغ  املجانية  اخل�رصاء  االأرقام 
 48 جرمية )17/  اأو  خمالفة  اأي  عن 
نف�ص  به  اأفاد  وح�سبما   .)104/  15-
النوعية  االأمنية  العمليات  فاإن  البيان 
ال�سهر  خالل  امل�سجلة  املذكورة 
جت�سيد  اإطار  يف  تندرج  املن�رصم 
لالأمن  العامة  املديرية  تعليمة  
خمطط  بتج�سيد  القا�سية  الوطني 
احتالل امليدان لتطويق بوؤر االجرام 

ب�ستى انواعه .
اأحمد ،ب
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب االنتخابات و اجلمعيات
رقم : 05/م ت �س ع / م ت ع/م ج اأ /2020

و�سل اإ�سهاري لتاأ�سي�س جمعية
 06-12 رقم  القانون  من   08 املادة  لأحكام  طبقا 
باجلمعيات  املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ 
الولئية  الرابطة   : امل�سماة  اجلمعية  تاأ�سي�س  مت   ،

اليو�سكان بيدو باجللفة 
خملوف  خملويف  ال�سباب  دار   : مقرها  الكائن 

اجللفة 
طابعها : ريا�سي 

جمال ن�ساطها : ولئي 
برئا�سة ال�سيد)ة( : قمان عامر 

املولود)ة( بتاريخ : 1971/01/11 باجللفة 
ال�ساكن )ة( : حي بوتريفي�س 01/1369 باجللفة 

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة
 ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رشكة ذات ا�سهم الكائن مقره الجتماعي بطريق 
ال�ستاذ  القائم يف حقه  العام  مديره  �سخ�س  املاأخوذ يف  ابراهيم  دايل  ال�رشاقة 

براهيمي م�سطفى املحامي .
�سد / املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد وذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة دي 

ا�س اأقرو املمثلة من طرف م�سريها . 
الكائن مقرها الجتماعي : 111 اقامة املثلث ا�سطاوايل .

وال�سيد : جابري حمي الدين الكفيل العيني  . 
ال�ساكن ب : 25 فيال�ساطئ الغربي �سيدي فرج ا�سطاوايل .

بناء على قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ 2019/06/12 
حتت رقم 2019/08 .

يتمثل يف امللكية املفرزة اخلال�سة  و امل�ساحة الجمالية:  العقار وو�سفه  تعيني 
البناء  �سكني حديث  �سمن جممع  موجود  ا�ستعمال جتاري  دو  اخلا�سة ملحل  و 
ي�سمى اقامة املثلثRESIDENCE LE TRIANGLE واقع يف تراب بلدية 
ا�سطاوايل الدائرة الدارية لزرالدة ولية اجلزائر م�ساحته 102 م² موجود بالطابق 
الر�سي من العمارة ) م – J ( وهو ميثل احل�سة رقم 111 من اجلدول الو�سفي 
من   )1000/20  ( بن�سبة  امل�سرتكة  وامللكية  ال�سكني  باملجمع  اخلا�س  للتق�سيم 

الجزاء امل�سرتكة املت�سلة باملحل  .
ب�سعر افتتاحي 36.088.416،00 دج .) �ستة وثالثون مليون وثمانية وثمانون الف 
واربعمائة و�ستة ع�رش دينار (، نعلن عن جل�سة  لبيع عقار عن طريق املزاد العلني  
وذلك جلل�سة البيوع املوؤجلة ليوم 2020/03/30 على ال�ساعة : الواحدة زول  امام 
حمكمة ال�رشاقة قاعة اجلل�سات رقم 02  . وعلى كل من يرغب يف معلومات او 
بالعنوان  الق�سائي  يت�سل مبكتبنا نحن املح�رش  ان  ال�رشوط  الطالع على دفرت 

املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة ال�رشاقة  املح�رش الق�سائي .

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة 
جمل�س ق�ساء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رشكة ذات ا�سهم .

الكائن مقرها الجتماعي بطريق ال�رشاقة دايل ابراهيم املاأخوذ يف �سخ�س مديره العام املختار موطنه مبكتب 
ال�ستاذ  القائم يف حقه  الدرارية  الدوفان  07 حي  الكائن ب  الق�سائي  ر�سا املح�رش  بوقرين حممد  ال�ستاذ 

براهيمي م�سطفى املحامي.
�سد : ال�رشكةات امل�سوؤولية املحدودة بروفال املمثلة من طرف ممثلها القانوين م�سريها .

الكائن مقرها ب : �سريابي بئر خادم اجلزائر .
و ال�سيد : بلعلى مراد ) كفيل عيني ( .

ال�ساكن ب : حي را�سي حميدة رقم 20 �رشاقة .  
بناء على قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/10/17 حتت رقم 2019/14 

تعيني العقار حمل البيع و و�سفه و م�ساحته الجمالية . 
 •  ح�سب عقد البيع : قطعة ار�س كائنة برتاب بلدية العا�سور ،املكان امل�سمى »وادي ا لرمان » ولية اجلزائر 
،تبلغ م�ساحتها ثالثمائة واثنى ع�رش مرت مربع) 312م² (، ،وردت يف �سكل �سبه م�ستطيل حمدودة كالتايل : من 
ال�سمال ممر عمومي ، من اجلنوب احل�سة رقم 1 من ال�رشق ملكية بن حمادي حممد ، من الغرب احل�سة رقم 
3 ،م�سيد عليها بناية تتكون من طابق ار�سي ، طابق علوي و �سطح ، ترتبع على م�ساحة مائة وواحد وثمانني 
مرت مربع ) 181م²( بن�سبة 95 ٪ مبوجب رخ�سة البناء ال�سادرة عن بلدية العا�سور بتاريخ  1992/09/16 حتت 

رقم 105/ اأ ع/92 .
 •  ح�سب تقرير اخلربة : عقار �سكني يتمثل يف قطعة ار�س كائنة باملكان امل�سمى وادي الرمان بلدية العا�سور 

اجلزائر ،م�ساحتها :312م² ،�سكلها الهند�سي �سبه م�ستطيل وحدودها كما يلي :
 •  من ال�سمال :ممر عمومي –من اجلنوب : احل�سة رقم 1

 •  من ال�رشق :ملكية بن حمادي حممد
 •    من الغرب : احل�سة رقم 3

 • اما م�ستمالتها : فت�سمل قطعة الر�س حاليا على بناية بن�سبة اجناز 100٪ مكونة من 03 طوابق و�سطح بدون 
منفذ )بدون �سالمل( وهي كما يلي : 

 •  طابق ار�س )R+0( مب�ساحة )250م²( يتكون من مدخل رئي�سي و مرابني مفتوحني على بع�سهما البع�س من 
الداخل و�سالمل لل�سعود للطابق العلوي 

 •  طابق علوي اأول )R+1( مب�ساحة )180م²( ،يتكون من 06 غرف على �سكل مكاتب ) مقر ال�رشكة ال�سابقة( 
20م²  مب�ساحة  كبري  +بهو   )Terrasses02( �سطحني  جمهزين+  +مطبخ  حمام  80م²+  مب�ساحة  كبري  بهو   +

والثانية 30م² +�سالمل .
 •  طابق علوي ثان )R+2( مب�ساحة )150م²( يتكون من 05 غرف + مطبخ + حمام + مرحا�س جمهزين 

قاعة  ال�رشاقة  امام حمكمة  زوال   الواحدة   : ال�ساعة  على   2020/04/06 للجل�سة  عقار  بيع  جل�سة  عن  نعلن 
على  الطالع  او  معلومات  يرغب يف  من  كل  وعلى  دج.    86.926.000،00 افتتاحي  ب�سعر   02 رقم  اجلل�سات 
دفرت ال�رشوط ان يت�سل مبكتبنا نحن املح�رش الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة 

ال�رشاقة املح�رش الق�سائي .

الو�سط:2020/03/07

«Par décision n° 88 du 
22/02/2020 du ministre de 
l’Energie, un agrément définitif 
portant autorisation d’exerci-
ce de l’activité de stockage et 
de distribution des carburants 
a été accordé à  M. ZATER 
Abdelkader, sis à la commune 
de Hassi Bah Bah, wilaya de 
Djelfa, conformément aux dis-
positions du décret exécutif 
15-57 du 08 février 2015.»



معن الرمياوي

مبقارعته  �صغره  منذ  عرف 
العمل  يف  وانخراطه  للمحتل، 
مرحلة  يف  يزال  ال  وهو  الوطني 
كان  اجلوالن  يف  هناك  ال�صباب، 
بالع�صي  االحتالل  جي�ش  يواجه 
ل�صوريا  يهتف  وهو  واحلجارة، 
وفل�صطني. ترعرع �صدقي املقت 
تع�صق  عائلة  و�صط  عاما(   52(
فقد  للق�صية،  وتنتمي  احلرية 
اعتقل والده و�صقيقه عدة مرات، 
الفل�صطينية  بالثورة  يتغنى  وكان 
املقت  ت�صدى  لق�صيتها.  وحبه 
جلنود  باحلجارة  اجلوالن  واأهل 
احلكومة  اإقرار  بعد  االحتالل 
يراأ�صها  كان  التي  االإ�رسائيلية 
اآنذاك مناحيم بيغني، لقانون ال�صم 
عليه  �صادقت  الذي  اال�رسائيلي 
تطبيق  وهو   ،1982 عام  الكني�صت 
ه�صبة  على  االإ�رسائيلي  القانون 
اجلوالن، ومت حينها اتخاذ العديد 

من اخلطوات اأبرزها االإ�رسابات، 
االإ�رسائيلية يف  ال�صلطات  وف�صلت 
مقاومة  نتيجة  االإ�رساب،  ك�رس 
اإنهاء  واأعلن  ال�صوريني،  ال�صكان 
العام  من  متوز   20 يف  اال�رساب 
ذلك  نق�صت  اإ�رسائيل  ولكن  ذاته، 
 ،1985 العام  ويف  الحقا.  العهد 
اعتقل املقت واأفرج عنه يف العام 
بال�صجن  حكما  ق�صائه  بعد   2012
ملدة 27 عاما. واأعيد اعتقاله يف 
بال�صجن  عليه  وحكم   ،2015 العام 
ا�صتئناف  وجرى  عاما،   14 ملدة 
 11 ملدة  احلكم  وتخفي�ش  القرار 
اأفرج  احلايل  العام  ومطلع  عاما. 
عن املقت بعد عملية تبادل جرت 
يف �صهر اأبريل من العام املن�رسم، 
االإ�رسائيلي  واالحتالل  �صوريا  بني 
مبوجبها  جرى  رو�صية،  بو�صاطة 
اإ�رسائيلي  جندي  جثمان  ت�صليم 
بريوت  ح�صار  اإبان  اآثاره  فقدت 
عن  االفراج  مقابل   ،1982 عام 
اأ�صريين، وكان املقت اأحدهما. لقد 

هذه  من  واأنا  االأ�رس،  من  حتررت 
الوطني،  بالعمل  منخرط  اللحظة 
وم�صتعد اأن اأ�صحي بحياتي ودمي 
فداء للق�صية الفل�صطينية ولق�صية 
وطننا العربي "هذا ما قاله االأ�صري 
املقت  �صدقي  املحرر  ال�صوري 
خالل تكرميه من قبل هيئة �صوؤون 
االأ�رسى واملحررين وحمافظة رام 
ع�صت  "لقد  والبرية".واأ�صاف  اهلل 
اأعوام  وهي  عاما،   32 االأ�رس  يف 
واالأمل  باملعاناة  ومليئة  طويلة 
واحلرمان واجلوع والربد والعط�ش، 
وتقا�صمتها مع الفل�صطينيني الذين 
ينتظرون احلرية، وكنا نتقا�صم كل 
�صيء حلظة الفرح واحلزن، ونتوجه 
لق�صية  يلتفتوا  اأن  العامل  الأحرار 
اال�رسى".وقال: اإن االحتالل و�صع 
ال�صجن  من  خلروجي  �رسوطا 
مطلع العام احلايل، وهي اأن اأبعد 
لكنني  اجلوالن،  من  بدال  لدم�صق 
رف�صت وقلت لهم اإنني لن اأعود اال 
للجوالن، فانت�رست اإرادتي وعدت 

�صم�ش.  جمدل  احلبيب  بلدي  اىل 
و�صنبقى  اأوفياء  "�صنبقى  وتابع 
على الطريق حتى حترير فل�صطني 
اأي  عن  نتنازل  ولن  واجلوالن، 
ومعركة  العربية،  اأر�صنا  من  �صرب 
حترير اجلوالن تبداأ من فل�صطني، 
يف  االأثمان  ندفع  اأن  وم�صتعدون 
�صبيل حتريرها".نحن اأبناء �صوريا 
واأبناء العروبة، ن�صاأنا ونحن ن�صمع 
ق�ص�ش وبطوالت االآباء واالأجداد، 
وانخرطنا منذ اأن وعينا على هذه 

الدنيا يف امل�صرية الن�صالية لالأهل 
املحتل،  هذ  �صد  اجلوالن  يف 
و�صط  وطنية  بيوت  يف  وتربينا 
مليئة  بيوت  جدا،  وطنيني  اأهاٍل 
وللق�صية  للوطن  واالنتماء  بالوفاء 
بطوالت  على  ن�صاأنا  ولفل�صطني، 
الثورة الفل�صطينية ون�صاالت �صعبنا 
كل  الوطن.  الفل�صطيني  العربي 
هذا االإرث حا�رس لدينا، ون�صتمد 
واأ�صاف  املقت.  قال  منه"  قوتنا 
االأوفياء  الرجال  الكثري من  هناك 

لالحتالل  الراف�صني  اجلوالن  يف 
عن  ويعربون  اال�رسائيلي، 
�صد  �صوريا  االأم  للوطن  انتمائهم 
جانب  اإىل  ويقفون  العدوان،  هذا 
ون�صاالت  الفل�صطينية  الق�صية 
ال�صعب الفل�صطيني، واجلوالن لديه 
املنا�صلني  من  الب�رسي  اخلزان 
و�صيت�صدون  واالأوفياء،  االأ�صداء 
هناك.  االحتالل  م�صاريع  لكافة 
واجهني  ما  اأ�صعب  "اأن  اىل  ولفت 
وهي  والدتي،  وفاة  هو  حياتي  يف 
�صمدت  ولقد  الكثري،  يل  تعني 
اأ�رسى، ومعاناتها  معي طيلة فرتة 
اأنا  كنت  حيث  معاناتي،  فاقت 
بينما  اخليمة،  اأو  الغرفة  داخل 
كانت اأمي جتوب البالد من اأق�صى 
كل  وطرقت  اجلنوب،  اىل  ال�صمال 
ومل  حلظة  تتوان  ومل  ال�صجون، 
لزيارة واحدة طيلة  تغب عني ولو 
وكانت  الطويلة،  اأ�رسي  �صنوات 
عن  معي  وتتحدث  اأمامي  تقف 

ال�صمود واالإرادة".

بقلم: اأحمد طه 
الغندور.

اأن  ميكن  مثال  اأحدث  ولعل 
ال�صاأن جرمية  نربزه يف هذا 
اأو�صال"  وتقطيع  "اغتيال 
ال�صهيد " حممد الناعم " يف 
خانيون�ش �صبيحة يوم االأحد 
اأطلق  حينما   ،2020/2/23
عليه االحتالل النار دون مربر 
داخل قطاع غزة مع زميل له، 
دون  ل�صاعات  ينزف  وتركه 
االإ�صعاف  لطواقم  ال�صماح 
اأية  لتقدمي  اإليه  بالو�صول 
وعندما  ممكنة!  م�صاعدة 
الفل�صطيني  ال�صباب  قام 
اإطالق  رغم  اإنقاذه  مبحاولة 
عليهم  "الفتاك"  الر�صا�ش 
اقتحمت "جرافة" اإ�رسائيلية 
بوح�صية  وعملت  احلدود 
على  اأو�صاله  تقطيع  على 
العامل،  من  وم�صمع  مراأى 
حرب  "وزير  من  وبتعليمات 
بينيت"  "نفتايل  االحتالل" 
ثم  املتطرف"،  "اليميني 

لت�صيف  "ال�صهيد"  تختطف 
اإىل جرمية "القتل العمد غري 
اإن�صانية  ال  جرائم  املربر" 
والت�صويه  باخلطف  تتعلق 
واالحتجاز  للجثة،  الوح�صي 
و�صاهدت  قانوين!  الغري 
مبا  الدولية  املوؤ�ص�صات 
و�صهد  املتحدة،  االأمم  فيها 
"اجلرمية  هذه  اأجمع  العامل 
املركبة"، فما الذي اأ�صدرته 
االأمم املتحدة، واملوؤ�ص�صات 
حتى  بيانات؛  من  الدولية 
باأب�صط  واالإدانة  لل�صجب 
ولكن  كلمات،  وباأقل  ال�صور 
ذلك مل يحدث، فقد اأُ�صيبت 
"اخلر�ش"!وبعد  بـ  جميعها 
وحيد  بيان  ي�صدر  اأيام  عدة 
االأوروبي"  "االحتاد  عن 
ـ"اأكد  م�صكوراً جاء كما يلي: 
اليوم  االأوروبي،  االحتاد 
بجثمان  التنكيل  اأن  الثالثاء، 
الناعم  حممد  "ال�صهيد" 
يون�ش  خان  مدينة  �رسقي 
يتعار�ش  غزة،  قطاع  جنوب 
كرامة  مبادئ  جميع  مع 
وقال  االإن�صان.  واحرتام 

االأوروبي"  االحتاد  "ممثل 
كوهان  "�صفني  القد�ش،  يف 
يف  بورغ�صدورف"،  فون 
الثالثاء  اليوم  �صحفي،  بيان 
االأوروبي  االحتاد  اأكد  "لقد 
منا�صبات  يف  با�صتمرار 
املدمرة  الدورة  اأن  عديدة، 
امل�صاد  والعنف  للعنف 
تنتهي".واأ�صاف  اأن  يجب 
"ال ينبغي  اأنه  بورغ�صدورف، 
من  م�صاهد  ي�صهد  اأن  الأحد 
قبيل اأن تقوم جرافة ع�صكرية 
الفتاً  هامدة"،  جثة  ب�صحب 
"يتعار�ش  امل�صهد  اأن  اإىل 
كرامة  مبادئ  جميع  مع 
االإن�صان".واأردف  واحرتام 
الت�صعيد  من  احلد  "اأ�صبح 
ومبا  �رسورياً،  اأمراً  االآن 
مواطني  حياة  على  يحافظ 
غزة ويخفف من معاناتهم".
ال�رسيعة  املالحظات  من 
بعد  جاء  اأنه  البيان،  على 
اجلرمية،  ارتكاب  من  اأيام 
" املقاومة  اأي حينما قامت 
على  بالرد   " الفل�صطينية 
باإطالق  والعدوان  اجلرمية 

املواقع  على  قذائف  عدة 
"امل�صتعمرات  يف  الع�صكرية 
على  املقامة  االحتاللية" 
االأرا�صي املنهوبة من قطاع 
بـ  يعرف  ما  فرتة  منذ  غزة 
اأوا�صط القرن  "الهدنة" منذ 
جاء  فقط  حينها  املا�صي، 
البيان ليوازي بني "ال�صحية" 
الو�صع  وي�صف  و"اجلالد"، 
امل�صاد"،  والعنف  "العنف  بـ 
تتمكن  لو  يتمنى  وكان 
تلك  ف�صح  من  "الكامريا" 
اإلهي  يا  الب�صعة"!  "اجلرمية 
االأخالق   " من  م�صتوى  اأي 
اليوم؟!  العامل  اليه  و�صل   "
اأدق   " اأن  اأحببت  لذلك 
 " " كما قال  جدران اخلزان 
كاتبنا ال�صهيد غ�صان كنفاين " 
حماية لالأ�رسى الفل�صطينيني 
علينا  االحتالل!   �صجون  يف 
 " الإبراز  جاهدين  ن�صعى  اأن 
اجلوانب االإن�صانية " الأ�رسانا 
االحتالل،  معتقالت  يف 
للق�صاء على حالة "اخلر�ش" 
والإزالة  العامل،  اأ�صابت  التي 
املوؤ�ص�صات  عيون  عن  الغمة 

تفر�صها  التي  الدولية 
احلالية  االأمريكية"  "االإدارة 
ننجح  لعلنا  لالحتالل،  دعماً 
للعاملني  ال�صمري  اإعادة  يف 
احلقوقية  املوؤ�ص�صات  يف 
االأبطال،  هوؤالء  الإن�صاف 
فكم  ي�صري!   الأمر  ذلك  واإن 
ممن  القد�ش  اأطفال  من 
وخالفاً  تع�صفاً  يعتقلون 
للقانون دون اأن ي�صمع عنهم 
 " الوالدين   " وعلى  اأحد، 
"االحتالل"  عن  ينوبا  اأن 
ماذا  العقوبة؟!  تنفيذ  يف 
اأو  االأحياء"  "ال�صهداء  عن 
باأمرا�ش  املر�صى  االأ�رسى 
جداً  وخطرية  خطرية، 
الطبي  "االإهمال  من  تعاين 
معتقالت  داخل  املتعمد" 
اأحد  يعلم  هل  االحتالل؟! 
باأ�صريات  العامل؛  ن�صاء  من 
ماذا  ومعاناتهن؟!  فل�صطني 
االإن�صانية  اجلوانب  عن 
تلك   " احلرية  �صفراء   " لـ 
هزمت  التي   " النطف   "
اأين  واالعتقال"؟!  "ال�صجان 
اإبداعات   " من  اليوم  نقف 

الفن،  يف   " االأ�رسى 
وحتى  والرواية  والق�صيدة، 
ال�صرية الذاتية، اأما اآن لها اأن 
لعل  وبفاعلية  للحرية  تخرج 
جديد  من  تُبعث  االأخالق 
يف قلب موؤ�ص�صات حتجرت!  
 " لـ  الباب  فتحنا  لو  ماذا 
بالنقل   " العربية  ال�صينما 
االأحرار،  ملعاناة  ال�صادق 
اإننا يف حاجة  واإبداعاتهم؟! 
عربية   " موؤ�ص�صة  اإيجاد  اإىل 
جزائر   " من  تنطلق   " حرة 
يف  االأمل  لتبعث   " االأحرار 
 " بـ  وتدافع  الأ�رسانا  احلرية 
ب�صالة " عن حقوقهم، وت�صع 
اإنتاجاتهم   " اأمام  العامل 
االإبداعية "! ونحن يف حاجة 
غداً  ولي�ش  االآن   " ذلك  اإىل 
بـ  "! فقد اأظهرت ما تُ�صمى 
"االنتخابات" لدى االحتالل 
ما هو م�صتوى التطرف الذي 
"املجتمع االحتاليل"  و�صله 

التي  "الهلو�صات"  ظل  يف 
"موؤامرة  تفر�صها  اأن  حتاول 
ترامبـ  ناتنياهو" اأو ما تُعرف 
كيف  القرن"!  "�صفقة  با�صم 
اأ�رسانا  حماية  اإىل  ال�صبيل 
بالرغم  الوقت،  هذا  يف 
املاأ�صاوية  االأو�صاع  من 
اأمر  طيلة  عا�صوها  التي 
 " ل حتال ال ا " ! ؟ ل حتال ال ا
مينع  العالية  باأخالقه 
االآن  العائالت  زيارات 
مر�ش  من  "اخلوف  بداعي 
الكورونا"، مبعنى اأنه يخاف 
لهذه  يا  اأهلهم،  من  عليهم 
الرحمة!!  نحن بحاجة اليوم 
االإن�صانية  اجلوانب  الإبراز 
جداً  واخلا�صة  اخلا�صة، 
الأ�رسانا يف مواجهة "توح�ش 
ال�صمري  وموت  االحتالل" 
 " دعونا  لذلك  العاملي!  
نطرق جدران اخلزان " قبل 

فوات االأوان. 
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على ما يبدو باأن العامل اليوم، وخا�سًة من خالل املوؤ�س�سات الدولية ال يزال عاجزاً عن ن�سرة الق�سية 
الفل�سطينية يف مواجهة غطر�سة وتوح�س االحتالل االإ�سرائيلي، ونرى اأن املجتمع الدويل اأ�سبح يغ�س 

الطرف عن جرائم االحتالل بداًل عن البحث يف حتقيق العدالة للفل�سطينيني، وبات ما يقلقهم هو طماأنة 
يف  لعدوان االحتالل  تربيراً  اأ�سحت  العدالة  واأن  "ال�سحية"،  باأنه هو  تبني روايته  خالل  "االحتالل" من 

مقابل ردة الفعل الفل�سطيني على هذا العدوان.

الإن�سانية يف مواجهة التوح�ش

�سدقي املقت.. م�ستعد للت�سحية مرة اأخرى



عن  مفتوحا  اإ�رضابا  اأعلن  حيث 
الإعتقال  على  احتجاجا  الطعام 
الإداري وجتديد الإعتقال الإداري 
من �سجن عوفر يف 20 / 9 / 2019 
ا�سمه �سالح معتقل يف  �سقيق  وله 
حكما  ويق�سي  هدارمي،  �سجن 
واأم�سى  عاما   20 ملدة  بال�سجن 
والدهما  وفارق  عاما   17 منها 
 20 يف  ال�سجن  يف  وهما  احلياة 
وقفة  ذلك  جاء   .2015  /  11  /
مفو�سية  نظمتها  التي  حا�سدة 
واجلرحى،  والأ�رضى  ال�سهداء 
الوطنية  للقوى  الأ�رضى  وجلنة 
اللجنة  مقر  اأمام  والإ�سالمية 
بغزة  الأحمر  لل�سليب  الدولية 
دعما واإ�سنادا لالأ�سري موفق عروق 
بح�سور  زهران،  اأحمد  ولالأ�سري 
وممثلي  الأ�رضى  اأهايل  وم�ساركة 
والإ�سالمية  الوطنية  القوى 
املحررين  والأ�رضى  واملوؤ�س�سات 
والنا�سطني يف الدفاع عن الأ�رضى 
وو�سائل الإعالم. طالبت مفو�سية 

الدويل  املجتمع  ال�سهداء، 
موفق  الأ�سري  لإنقاذ  والإن�ساين 
املر�سى  الأ�رضى  وكافة  عروق 
التي حتا�رضهم  قب�سة املوت  من 
الإ�رضائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
يرتفع  اأن  وقبل  الأوان  فوات  قبل 
الوطنية  احلركة  �سهداء  عدد 
 ،223 الرقم  اإىل  الفل�سطينية 
البوا�سل  اأ�رضانا  اأن  على  م�سددًة 
لن يكونوا يوما اأرقاما اأو �سور يف 
يرتبعون  من  و�سيا�سات  اأجندات 
حقوق  عن  الدفاع  كرا�سي  على 
الوحيدي  ن�ساأت  وندد  الإن�سان. 
ال�سهداء،  مفو�سية  با�سم  الناطق 
الذي  والإن�ساين  الدويل  بال�سمت 
العاملية  ال�سحة  منظمة  يك�سو 
والإن�سانية  الدولية  واملنظمات 
الأ�رضى  له  يتعر�ض  ما  حيال 
واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون 
اأن  الحتالل الإ�رضائيلي، مو�سحا 
ح�سن  نايف  موفق  امل�سن  الأ�سري 
يف  املجيدل  بلدة  من  عروق 
 6 النا�رضة يف 1945 املعتقل منذ 
يناير 2003 ويق�سي حكما بال�سجن 

م�ست�سفى  اإىل  نقله  ومت  عاما   30
مرات،  لعدة  الإ�رضائيلي  برزيالي 
ب�سبب اإ�سابته مبر�ض ال�رضطان يف 
الكبد واملعدة يف متوز 2019 حيث 
لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع  ي�ستوجب 
واإ�رضاف  رعاية  حتت  يكون  باأن 
اأطباء خمت�سني ولكن اإدارة م�سلحة 
يف  متاطل  الإ�رضائيلية  ال�سجون 
ول  متوا�سل  ب�سكل  العالج  تقدمي 
وامل�سكنات  املحاليل  �سوى  تقدم 
يف  خطرية  مل�ساعفات  اأدى  ما 
بالهزال  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع 
وفقدان  الراأ�ض،  يف  واآلم  والتعب 
دوليا  حركا  ي�ستدعي  وهذا  الوزن 
راأ�سه  على  تكون  عاجال  وطبيا 
وطالب  العاملية.  ال�سحة  منظمة 
الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
ومكتب  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 
الإن�سان  ال�سامي حلقوق  املفو�ض 
والأمم املتحدة بالقيام بواجباتهم 
احلماية  توفري  يف  والتزاماتهم، 
وت�سكيل  لالأ�رضى  الالزمة  الطبية 
الأ�رضى  لزيارة  دولية  طبية  فرق 
ال�سحية  اأو�ساعهم  على  والإطالع 

الطبي  الإهمال  ظل  يف  اخلطرية 
اإدارة  متار�سه  الذي  املتعمد 
الإ�رضائيلية،  ال�سجون  م�سلحة 
اأ�سريا   67 ل�ست�سهاد  اأدى  والذي 
فل�سطينيا وهم من بني 222 اأ�سريا 
وكان اآخرهم �سامي عاهد عبد اهلل 
بلدة �سيلة الظهر  – من  اأبو دياك 
بق�ساء جنني – مواليد الكويت يف 
17 ني�سان 1983 - الذي ق�سى نحبه 
يف �سباح يوم الثالثاء املوافق 26 
/ 11 / 2019 وقد اعتقل على يد 
يف  الإ�رضائيلي  الحتالل  قوات 
تاريخ 17 / 7 / 2002 وكان يق�سي 
 + احلياة  مدى  بال�سجن  حكما 
الدويل  املجتمع  ودعا  عاما.   30
والإن�ساين اإىل وقفة جادة وم�سوؤولة 
لك�رض ما ت�سمى بتو�سيات ال�سيطان 
جلعاد اأردان التي اأطلقها يف العام 
2018، بهدف ت�سديد اخلناق على 
وانتهاك  الفل�سطينيني  الأ�رضى 
املزيد من حقوق احلركة الوطنية 

الفل�سطينية الأ�سرية.
خطورة  من  الوحيدي،  وحذر 
موفق  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع 

دائرة  اأن  على  م�سددا  عروق 
فيها  التي حتوم  القلق  التعبري عن 
الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
ال�سحة  والأمم املتحدة، ومنظمة 
ل  الدولية  واملنظمات  العاملية 
بدم  املوت  من  الأ�رضى  حتمي 
ول  الحتالل،  �سجون  يف  بارد 
العتب  رفع  اإطار  من  عن  تخرج 
التاريخي  الدور  وم�ستنه�سا 
يف  الدولية  للمنظمات  والإن�ساين 

وال�سغط  لالأ�رضى  احلماية  توفري 
على الحتالل الإ�رضائيلي واإلزامه 
اأن  حيث  الإن�سان  حقوق  باحرتام 
هذا الدور مل يعد يرقى اإىل حجم 
الفل�سطينيني،  الأ�رضى  معاناة 
حتت مق�سلة ال�سيا�سات والقوانني 
التي  الإ�رضائيلية  واجلرائم 
الأ�رضى  وذبح  تعذيب  يف  متعن 
الو�سائل  بكل  الفل�سطينيني 

والأ�ساليب الإنتقامية.
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اأدانت مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة، القرارات والقوانني العن�سرية الإ�سرائيلية يف عدم 
الإفراج عن الأ�سري اأحمد عمر اأحمد زهران، الذي خا�س اإ�سرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري ا�ستمر ملدة 115 يوما وهو من مواليد 

5 / 4 / 1978، وبلدته الأ�سلية دير اأبو م�سعل يف غرب رام اهلل وهو اأ�سري �سابق ينتمي للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني ق�سى ما يقارب 16 عاما يف 
ال�سجون الإ�سرائيلية وكانت قوات الحتالل الإ�سرائيلي قد اعتقلته يف املرة الأخرية بتاريخ 28 / 2 / 2019 وله 4 اأبناء ) ر�سيلة – رمي – عمر – يامن ( 

بحق الأ�سريين "عروق"و "زهران"

مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى تندد بجرميتي 
الإهمال الطبي ال�سهيونى

نادي الأ�سري الفل�سطينى 

 الحتالل هدم منازل ثالثة اأ�سرى منذ
 مطلع العام اجلاري

قال نادي الأ�سري، اإن �سلطات 
منذ مطلع  الحتالل هدمت 
منازل  ثالثة  اجلاري،  العام 
�سجون  يف  لأ�رضى  تعود 
قنبع   اأحمد  وهم:  الحتالل 
حنات�سة،  ووليد  جنني،  من 
من  وكالهما  مغام�ض  ويزن 
�سلطات  وهدمت  اهلل.  رام 
قنبع  الأ�سري  منزل  الحتالل 
 ،2018 عام  الأوىل  للمرة 
ال�ساد�ض  يف  الثانية  واملرة 
علما  املن�رضم،  فرباير  من 
اأنه معتقل منذ تاريخ ال�سابع 
وما   ،2018 يناير  من  ع�رض 
هدمت  كما  موقوفا.  يزال 
قوات الحتالل فجراً منزيل 

مغام�ض،  يزن  الأ�سريين 
اهلل،  رام  يف  حنات�سة  ووليد 
مغام�ض  الأ�سري  اأن  علماً 
معتقل منذ احلادي ع�رض من 
املا�سي،  العام  من  �سبتمرب 
�سديد  لتعذيب  تعر�ض  حيث 
يف  معه  التحقيق  خالل 
والذي  "امل�سكوبية"  معتقل 
ال�سهرين،  ا�ستمر ملا يقارب 
حنات�سة  الأ�سري  اإىل  اإ�سافة 
الذي تعر�ض كذلك للتعذيب 
اعتقاله  تاريخ  منذ  ال�سديد 
العام  اأكتوبر  من  الثالث  يف 
من  لأكرث  وا�ستمر  املا�سي، 
الأ�سري  نادي  واأكد  �سهرين. 
الإ�رضائيلي  الحتالل  اأن 

�سيا�سة  تنفيذ  يوا�سل 
املمنهجة  اجلماعي  العقاب 
املعتقلني،  عائالت  بحق 
ومنها �سيا�سة هدم املنازل، 
اأفراد  ا�ستدعاء  اإىل  اإ�سافة 
من عائالتهم لل�سغط عليهم 
والقتحامات  اعتقالهم،  اأو 
وتنفيذ  ملنازلهم،  املتكررة 
اعتداءات وعمليات تخريب. 
هدم  �سيا�سة  اأن  وتابع، 
املنازل ل ت�ستهدف عائالت 
واإمنا حتاول  فقط،  الأ�رضى 
من  الحتالل  �سلطات 
الوجود  ا�ستهداف  خاللها 
عجز  والذي  الفل�سطيني، 
مدار  على  مواجهته  عن 

اإىل  يُ�سار  الحتالل.  �سنوات 
خالل  الحتالل  �سلطات  اأن 
العام املا�سي ، هدمت منزل 
الأ�سري خليل يو�سف جبارين 
وعا�سم  يطا،  بلدة  من 
"كوبر"،  بلدة  من  الربغوثي 
ال�سهيد  �سقيقه  ومنزل 
منزل  هدمت  كما  �سالح. 
اأبو  اإ�سالم  الأ�سري  عائلة 
اإ�سافة  الرابعة،  للمرة  حميد 
من  اأ�رضى  اأربعة  منازل  اإىل 
بلدة بيت كاحل �سمال غرب 
اخلليل هم: اأحمد ع�سافرة، 
ون�سري  قا�سم،  و�سقيقه 
ويو�سف  ع�سافرة،  �سالح 

�سعيد زهور.

قدورة فار�س:
خ�سية من ا�ست�سهاد الأ�سري عروق والحتالل 

يحتجز جثامني خم�سة اأ�سرى
مدير  فار�ض،  قدورة  اأكد 
نادي الأ�سري الفل�سطيني، اأن 
عروق،  موفق  ال�سري  حالة 
لفتاً  جداً،  وخطرية  �سعبة 
حقيقياً  قلقاً  هناك  اأن  اإىل 
من  وخ�سية  حياته،  على 
لطبيعة  نتيجة  ا�ست�سهاده، 
مر�سه و�سعوبة العملية التي 
بالإ�سافة  موؤخراً،  اأجراها 
يبلغ من  �سنه، حيث  اإىل كرب 
العمر 77 عاماً واأو�سح فار�ض 
لـ "دنيا الوطن"، اأنه ل يوجد 
اأي حترك �سيا�سي فل�سطيني 
�سيا�سية  قنوات  خالل  من 
لطبيعة  نتيجة  اإ�رضائيلية، 
الطرفني،  بني  العالقات 

مبذولة،  جهود  هناك  ولكن 
من  عروق  الأ�سري  ولكون 
الفل�سطينية  الأرا�سي  �سكان 
ويحمل   ،1948 عام  املحتلة 
الإ�رضائيلية، هناك  اجلن�سية 
الكني�ست  اأع�ساء  من  اأمل 
العربية  )القائمة  من  العرب 
يبذلوا  باأن  امل�سرتكة(، 
با�ستجواب  ويقوموا  جهداً 
الداخلي  الأمن  لوزير 
لإمكانية  الإ�رضائيلي، 
الإفراج  جلنة  على  عر�سه 
عن الأ�رضى املر�سى".وقال 
"هناك  ال�سري:  نادي  مدير 
الأ�رضى،  من  �سهداء  خم�سة 
ومل  اإ�رضائيل،  حتتجزهم 

فاإذا  جثامينهم،  ت�سليم  يتم 
على  تتحفظ  اإ�رضائيل  كانت 
باأ�سري  بالنا  فما  اجلثمان، 
ان تظافر  اأعتقد  حي، ولكن 
املوؤ�س�سات  بني  اجلهود 
كني�ست  واأع�ساء  الدولية، 
لإطالق  دفع  هناك  العرب، 
جلنة  خالل  من  �رضاحه 
الأ�سري  اأن  اإىل  طبية".ي�سار 
من  يعاين  عروق،  موفق 
اأهمها  الأمرا�ض،  من  كثري 
يف  وم�ساكل  ال�رضطان، 
ال�سمع والب�رض، وقد اأجريت 
له موؤخراً عملية خطرية، وقد 
الإ�رضائيلي  الحتالل  رف�ض 

الإفراج عنه لأكرث من مرة.

ق.ف
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عي�سة ق.

الديربي  يجلب  جهته،  من 
 5 ملعب  على  املقرر  العا�صمي 
الفرقني  يجمع  والذي  جويلية 
واحتاد  بارادو  نادي  اجلارين 
ال  مواجهة  يف  االأنظار  العا�صمة 
تقبل الق�صمة اإىل اثنني، خا�صة واأن 
بارادو منتع�ش معنويا بعد العودة 
ال�صيدة  نهائي  ربع  اإىل  بالتاأهل 
على  الديار  خارج  من  الكاأ�ش 
اإىل  وي�صعى  قاملة  ترجي  ح�صاب 
التاأكيد، يف املقابل، يهدف حامل 

املنق�صي  املو�صم  البطولة  لقب 
والعودة  على فتح �صفحة جديدة 
االإيجابية  النتائج  �صل�صلة  اإىل 
ت�صع  تغيب عنهم على مدار  التي 

مواجهات على التوايل دون فوز.
ح�صني  ن�رص  يجد  املقابل،  يف 
داي نف�صه اأمام مامورية اقتنا�ش 
عندما  ملعبه  على  نقاط  الثالث 
يف  ق�صنطينة،  �صباب  ي�صت�صيف 
للن�رصية  موت  اأو  حياة  مباراة 
بكافة  التم�صك  اإىل  ت�صعى  التي 
مواجهة  يف  للبقاء،  حظوظها 
الذي  »ال�صيا�صي«  اأمام  �صعبة 

اجلولة  تعرثه  تدارك  على  يعول 
جنم  اأمام  ملعبه  على  املن�رصمة 
عن  يبحث  االأخري  هذا  مقرة، 
عندما  كامال  بالزاد  االحتفاظ 
مليلة  عني  جمعية  ي�صت�صيف 
للتم�صك باللعب على البقاء، بينما 
اأحمد  ملعب  يف  القمة  �صتكون 
مولودية  ي�صتقبل  عندما  زبانة 
ال�صاورة  �صبيبة  ال�صيف  وهران 
م�صرتكة  ّباأهداف  مواجهة  يف 
كوكبة  من  اأثر  االقرتاب  اأجل  من 
على  اللعب  ومراقبة  املقدمة 

االأدوار االأوىل.

برنامج املباريات
15:00 ن�رص ح�صني داي / �صباب 

ق�صنطينة بدون جمهور
          جنم مقرة / جمعية عني 

مليلة
16:00 مولودية وهران / �صبيبة 

ال�صاورة
          نادي بارادو / احتاد 

العا�صمة
          جمعية ال�صلف / �صباب 

بلوزداد دون جمهور

يجد املت�سدر �سباب بلوزداد نف�سه اأمام مغامرة حمفوفة املخاطر عندما يخخو�س مباراة �سعبة خارج الديار 
اأين ينزل �سيفا على جمعية ال�سلف، يف مواجهة ال خيار فيها للنادي البلوزدادي �سوى رفع التحدي والعودة 

بالزاد كامال من اأجل تعميق الفارق عن اأقرب املالحقني اإىل �ست نقاط وموا�سلة طريق التتويج بلقب 
البطولة الوطنية رغم اأن املهمة لن تكون �سهلة اأمام اأ�سحاب الديار الذين ي�سعون اإىل معانقة االنت�سارات 
من جديد بعد ثالث هزائم على التوايل اآخرها يف كاأ�س اجلمهورية، وبالتايل االبتعاد عن ثالثي املوؤخرة

اجلولة 21 من الرابطة املحرتفة االأوىل

وديربي عا�ضمي ال يقبل الق�ضمةالقمة يف زبانة الرائد يف تنقل �ضعب 

عقد حممد زرواطي رئي�ش جمل�ش 
اجتماًعا  ال�صاورة  �صبيبة  اإدارة 
واجلهاز  الالعبني  مع  ام�ش  اأول 
الفني،  للفريق من اأجل حتفيزهم 
اأمام  اإيجابية  نتيجة  حتقيق  على 
اجلولة  اإطار  يف  وهران  مولودية 
الـوىل،  الرابطة املحرتفة  21 من 
ب�رصورة  العبيه  زرواطي،  وطالب 
من  االأقل  على  بنقطة  العودة 
مبكرا  البقاء  ل�صمان  وهران، 
ال�صغط  وموا�صلة  الكبار  �صمن 

ودعا  املقدمة،  اأ�صحاب  على 
التقيد  اإىل  الالعبني  زرواطي، 
بقيادة  الفني  اجلهاز  بتعليمات 
اإيغيل، والتفكري  املخ�رصم مزيان 
وتقدمي  ال�صبيبة  م�صلحة  يف 
لتحقيق  الت�صحيات  من  املزيد 
يحتل  حيث  املو�صم،  هذا  اإجناز 
ال�صابع يف  ال�صاورة املركز  �صبيبة 
الوطنية  البطولة  ترتيب  جدول 

بر�صيد 29 نقطة.
ق.ر.

ي�صت�صيف ملعب 5 جويلية االأوملبي 
مباراة ديربي قوية جتمع الفريقني 
واحتاد  بارادو  نادي  اجلارين 
اللقاء  يدخالن  واللذان  العا�صمة، 
ال�صعي  خالل  من  م�صرتك  بهدف 
ولهدا  غري،  ال  الفوز  حتقيق  على 
ي�صعى  بارادو  نادي  فاإن  الغر�ش 
ال�صحوة  تاأكيد  اإىل  اليوم  م�صاء 
االأخرية،  الفرتة  يف  حققها  التي 
يف  االأكادميية  العبو  جنح  اأين 
من  متتاليني  بانت�صارين  العودة 
اوملبي  ح�صاب  على  الديار  خارج 
الوطنية،  البطولة  يف  ال�صلف 
كاأ�ش  نهائي  ربع  تاأ�صرية  واقاطاع 
على  قاملة  ملعب  من  اجلمهورية 
هذه  املحلي،  الرتجي  ح�صاب 
اإىل  قوية  دفعة  متنح  املعطيات 
زمالء الالعب اآدم زرقان من اأجل 
من  الريتم  نف�ش  على  املوا�صلة 
على  انت�صار  قالق  اإحراز  خالل 
التوايل والتقدم يف جدول الرتتيب 

ل�صمان البقاء باكرا.
يف املقابل، يبحث احتاد العا�صمة 
وجتاوز  جديدة  �صفحة  فتح  عن 
ميرون  التي  ال�صعبة  املرحلة 

�صكة  اإىل  العودة  خالل  من  بها 
عن  تغيب  التي  االنت�صارات 
املن�رصم  املو�صم  لقب  حامل 
التوايل  على  مباريات  ت�صع  يف 
ت�صكيلة  العبو  يدخل  وبالتايل 
اأبناء »�صو�صطارة« اأر�صية امليدان 
عودة  بعد  مرتفعة  مبعنويات 
النادي  اإىل  االإداري  اال�صتقرار 
اإىل  ملكيته  انتقال  اإثر  العا�صمي 
جممع »�صريبور«، والفر�صة مولتية 
من  زغدود  منري  املدرب  اأمام 
اأول  يف  مثالية  بداية  حتقيق  اأجل 
مباراة يقودها على راأ�ش العار�صة 
الفنية بحثا عن ثالث نقاط ثمينة 
عن  والبحث  الر�صيد  لتدعيم 
�صمان البقاء يف اأ�رصع وقت تفاديا 
على  احل�صابات  دائرة  دخول  من 
البقاء، باالإ�صافة اإىل ت�صلق جدول 
من  جمددا  واالقرتاب  الرتتيب 
ت�صتفيد  و�صوف  املقدمة،  اأندية 
الثالثي  ت�صكيلة االحتاد من عودة 
اإىل  وكودري  خماي�صية  زمامو�ش، 
املناف�صة بعد االمتثال اإىل ال�صفاء 

من االإ�صابة التي كان يعاين منها.
عي�سة ق.

طالبهم العودة بنتيجة اإيجابية من �سفرية وهران

زرواطي يحفز العبي �ضبيبة ال�ضاورة

نادي بارادو / احتاد العا�سمة

بارادو ي�ضعى لتاأكيد ال�ضحوة واأبناء 
�ضو�ضطارة لفتح �ضفحة جديدة

من  القبائل  �صبيبة  فريق  متكن 
ا�صتعادة مكانه رفقة ثالثي املقدمة 
اأول  حققه  الذي  الثمني  الفوز  بعد 
بتيزي  اأول نوفمرب  اأم�ش على ملعبه 
وزو عندما ا�صت�صاف احتاد بلعبا�ش، 
اأين جنح الالعب بلغربي يف ت�صجيل 
ثمينا  فوزا  واأهدى  املباراة  هديف 
من  له  كافيا  كان  والذي  فريقه  اإىل 
جمددا  »البوديوم«  اعتالء  اأجل 
اجلزائر،  مولودية  خ�صارة  م�صتغال 
ت�صمح  اإ�صافية  نقاط  ثالث  وك�صب 
التم�صك  موا�صلة  القبائلي  للنادي 
االأوىل  االأدوار  اللعب على  باآماله يف 
م�صاركة  و�صمان  الوطنية  بالبطولة 
االأقل،  على  املقبل  املو�صم  قارية 
اأين �صمح االنت�صار لل�صبيبة من اجل 

بجدول  الثالث  املركز  يف  التواجد 
اخلناق  ت�صييق  وبالتايل  الرتتيب، 
الفارق  قل�صت  بعدما  ال�صدارة  على 
�صفرية  –قبل  فقط  نقاط  اربع  اإىل 
املت�صدر �صباب بلوزداد اليوم ملالقاة 
االنت�صار  ورغم  ال�صلف-.  جمعية 
اإال  القبائل،  �صبيبة  حققتهة  الذي 
اأنها تلقت �رصبة موجعة يف املقابل، 
املدافع  مو�صم  نهاية  تاأكد  بعدما 
اإ�صابة  تلقيه  اإثر  باكرا،  �صعدو  نبيل 
ال�صليبي  الرباط  يف  تتمثل  خطرية 
اأين يتوجه الالعب نحو الغياب عنة 
الكروي  املو�صم  غاية  اإىل  امليادين 
تعقيدا  اأكرث  االأمور  ويجعل  اجلاري، 
البحث  اأجل  من  الفني  الطاقم  على 
عن البديل الذي �صوف ي�صكل حمور 

تبقى من هذا  »الكناري« ما  ت�صكيلة 
املو�صم، وال ي�صتبعد اأن يتم االعتماد 
على الالعب ال�صاب مكيدا�ش ليحل 

حمل �صعدو يف اخلط اخللفي.
الزلفاين: اأعتذر عن 

ت�سريحاتي ال�سابق اأحب 
اجلزائر واأمتنى حل ق�سيتي

يامن  القبائل  �صبيبة  مدرب  اعتذر 
النارية  الت�رصيحات  على  الزلفاين 
االأ�صبوع  نهاية  اأطلقها  كان  التي 
الفنية  املديرية  على  املن�رصم 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الوطنية 
مع  تاأهيله  ق�صية  ب�صبب  القدم 
النادي ومنحه اإجازة التدريب للعمل 
لت�صكيلة  الفنية  العار�صة  راأ�ش  على 

التون�صي  املدرب  وطلب  »الكناري«، 
التي  االإعالمية  الت�رصيحات  خالل 
احتاد  لقاء  نهاية  عقب  اأطلقها 
بلعبا�ش االعتذار من الفاف، واأو�صح 
انه يحب اجلزائر وحت�صل معها على 
العمل مع فريق كبري مل  الفر�صة يف 
وا�صتطرد  تون�ش،  بلده  يف  له  تكن 
تقدمي  وهدفه  اجلميع  يحرتم  اأنه 
�صورة جيدة عن نف�صه يف بلد يعترب 
بلده يف ظل امتالكه عائلة تقطن يف 
املو�صوع  حول  واختتم  ق�صنطينة، 
بتلك  االإدالء  خالل  غا�صبا  كان  انه 
اأع�صابه  الت�رصيحات ومل يتحكم يف 
مع  لق�صيته  حل  اإيجاد  ومتنى 

االإجازة.
عي�سة ق.

�سعدو ي�ساب يف الرباط ال�سليبي وينهي املو�سم باكرا

ثنائية بلغربي تعيد �ضبيبة القبائل اإىل البوديوم

احتاد احلرا�ش يتم�ضك بالبقاء
احلرا�ش  احتاد  نادي  يوا�صل 
حتقيق  يف  كاملة  باآماله  التم�صك 
املحرتفة  الرابطة  �صمن  البقاء 
الثانية وهو الذي يخو�ش مو�صما 
املناف�صة  انطالق  منذ  �صعبا 
اأ�صبال  جنح  حيث  املو�صم،  هذا 
�صليماين  اأحمد  �صيد  املدرب 
ملعبه  على  ثمني  فوز  حتقيق  يف 
عندما  باملحمدية  نوفمرب  اأول 
يف  بو�صعادة  اأمل  ا�صت�صاف 
 22 اجلولة  عن  املقدمة  املباراة 
كان  اأين  الوطنية،  البطولة  من 
لواحد،  بهدفني  �صعبا  االنت�صار 
العا�صمي  النادي  كان  بعدما 
بهدف  االأول  ال�صوط  يف  متقدما 

 ،21 الدقيقة  منذ  جريبع  العبه 
قبل اأن يتمكن ال�صيوف من تعديل 
النتيجة دقيقة بعد انطالق ال�صوط 
منح  حرو�ش  الالعب  لكن  الثاين، 
اأن�صار  على  اوك�صيجني  جرعة 
�صجل  عندما  »ال�صفراء«  ت�صكيلة 
ال�صائع،  الوقت  يف  الفوز  هدف 
اأكرث من  والذي جعلهم يتم�صكون 
اأي وقت م�صى باأمل البقاء، رغم 
بها  مير  التي  ال�صعبة  الو�صعية 
احتاد احلرا�ش خا�صة يف اجلانب 
االأمر  االأموال  وغياب  االإداري، 
مردود  على  بال�صلب  اأثر  الذي 

الالعبني على اأر�صية امليدان.
عي�سة ق.

بينما وجهت اإنذارا لقري�سي

جلنة االن�ضباط تق�ضي مناجري احتاد بلعبا�ش 3 اأ�ضهر
للرابطة  االن�صباط  جلنة  فر�صت 
االإيقاف  عقوبة  القدم  لكرة  املحرتفة 
االإداري الحتاد  اأ�صهر، يف حق املدير   3
تغرميه  مع  قورين  بن  �صفيان  بلعبا�ش 
غرف  دخول  من  ومنعه  نيتم  مليون   20

طوال  امليدان  واأر�صية  املالب�ش  تغيري 
قورين  بن  عقوبة  وجاءت  العقوبة،  فرتة 
كرامة  وانتهاكه  ال�صلوك،  �صوء  ب�صبب 
احلكام خالل مباراة فريقه املا�صية �صد 
اكتفت جلنة  املقابل،  ب�صكرة. يف  احتاد 

القطب  ملدير  اإنذار  بتوجيه  االن�صباط 
التناف�صي ب�صباب بلوزداد توفيق قري�صي، 
ب�صبب  �صنتيم  مليون   10 تغرميه  مع 
قري�صي  وكان  الهيئة،  قرارات  انتقاده 
باملح�صوبية  االن�صباط  جلنة  اتهم  قد 

القوانني،  تطبيق  يف  مبكيالني  والكيل 
بعد ت�صليطها عقوبة خو�ش مباراة بدون 
اكتفت  حني  يف  فريقه،  حق  يف  جمهور 
اجلزائر  ملولودية  فقط  اإنذار  بتوجيه 

ق.ر.واحتاد العا�صمة.



�أوملبي  �ملت�صدر  لقاء  يت�صدر 
قمة  �لأربعاء  �أمل  و�لر�بع  �ملدية 
بطولة  من   22 �جلولة  مباريات 
�لتي  �لثانية  �ملحرتفة  �لر�بطة 
�نطلقت �أول �أم�س مببار�ة �ل�رص�ع 
�حلر��س  �حتاد  �لبقاء  �أجل  من 
�ليوم  وتتو��صل  بو�صعادة  و�أمل 
غر�ر  �صيقة على  �أخرى  مبباريات 
�صكيكدة  �صبيبة  �لو�صيف  لقاء 
وجمعية وهر�ن �لتي ت�صكل حو�ر� 
كرويا و�عد�، ف�صال عن مو�جهتني 
�أجل  من  �ل�رص�ع  يف  �صاخنتني 

�لرتتيب  متذيل  بني  �لبقاء  �صمان 
�أرزيو،  و�أوملبي  بجاية  مولودية 
�حتاد عنابة و�صبيبة بجاية، وتتجه 
»�إمام  ملعب  �إىل  �لأنظار  جميع 
�إليا�س« باملدية، حينما ي�صت�صيف 
-�مُلنت�صي  �ملحلي  �لأوملبي 
�أر�صية و�صيفه  بتعادل عاد به من 
�لذي  �لأربعاء  �أمل  تلم�صان  ود�د 
�جلولة  يف  تاجنانت  دفاع  �صحق 
»�لتيطري«  �أبناء  �ملا�صية، 
يهدفون لتحقيق �لنت�صار وتعزيز 
بينما  �لعام،  �لرتتيب  يف  ريادتهم 

حتقيق  يف  »�ملتيجة«  �أبناء  ياأمل 
�إىل  تعيدهم  �إيجابية  نتيجة 
�لفرق  كوكبة  مع  و�لبقاء  �ملن�صة 
�ملعنية بال�صعود. ويرتفع من�صوب 
�لتناف�س يف �أ�صفل جدول �لرتتيب 
مبق�صلة  �ملهددة  �لفرق  عند 
�لهبوط نحو ق�صم �لهو�ة، و�لر�مية 
�لنقاط  من  عدد  �أكرب  ح�صد  �إىل 
منطقة  من  ب�رصعة  للهروب 
�خلطر و�نعا�س حظوظ بقائها مع 

�لنخبة. 
ق.ر.
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قاد �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�س 
بودبوز ناديه �صانت �إيتيان �إىل تن�صيط 
مبار�ة نهائي كاأ�س فرن�صا بعد �لفوز 
�لذي حققوه على ح�صاب نادي ملعب 
جمعت  �لتي  �ملو�جهة  �صمن  رين 
حل�صاب  �أم�س  �أول  �صهرة  �لفريقني 
كان  حيث  �لنهائي،  ن�صف  مبار�ة 
متو�صط ميد�ن �خل�رص م�صجل هدف 
بعدما  �لنهائي  �إىل  و�لتاهل  �لفوز 
�نتهت نتيجة �ملقابلة بهدفني لو�حد، 
وبعدما كان �لفريقان متعادلن هدف 

لعب  نحو  ويتوجهان  �صبكة  كل  يف 
�لوقت �لإ�صايف، �صجل بودبوز نف�صه 
بعيد  من  جاء  بعدما  للمقابلة  جنما 
و�صدد  �للقاء  من  �ل�صائع  �لوقت  يف 
كرة قوية من د�خل منطقة �لعمليات 
ومنحت  رين  حار�س  �صباك  �صكنت 
�يتيان  �صانت  �إىل  �لتاأ�صرية  بطاقة 
مالقاة  �إىل  و�لتاأهل  �لعبور  �أجل  من 
يف  جرمان  �صان  باري�س  �لعمالقة 
يف  �إقامته  �ملقرر  �لنهائي  مبار�ة 
ملعب  على  �ملقبل  �أفريل   25 تاريخ 

نادي  عانى خريج  �أن  و�صبق  فرن�صا. 
�صو�صو �لفرن�صي من �نتقاد�ت لذعة 
�ملردود  بعد  �ملا�صية  �لفرتة  خالل 
مع  يقدمه  �أ�صحى  �لذي  �ملتذبذب 
و�لذي  �لفرن�صي  �لدوري  يف  ناديه 
�أن  قبل  �ل�صغط،  حتت  يلعب  جعلهة 
يتحرر �أول �أم�س ومينح هدف �لتاأهل 
�إىل نهائي كاأ�س فرن�صا، و�لذي �عتربه 
�أف�صل هدف يف م�صريته �لكروية يف 

ت�رصيحات �أدىل بها يف نهاية �للقاء.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

�لرتب�س  �رصف  �صيف 
يخو�صه  �لذي  �لتح�صريي 
من  �بتد�ء  �لوطني  �ملنتخب 

تاريخ 23 مار�س �ملقبل مبركز 
حت�صري �ملنتخبات �لوطنية يف 
�صيدي مو�صى حت�صبا لتح�صري 
�ملقابلتني  �لوطنية  �لعنا�رص 
زميبابوي  �أمام  �ملزدوجتني 

�صمن  تندرجان  �للتان 
كاأ�س  �إىل  �ملوؤهلة  �لت�صفيات 
�لعام  �ملقررة  لالأمم  �إفريقيا 

2021 يف �لكامريون.
�ل�صابق  �لقائد  مينح  و�صوف 

�نطالقة  �رصبة  للخ�رص 
�أمام  �ملقررة  �ملقابلة 
زميبابوي يف 26 مار�س �حلايل 
يف  ت�صاكر  م�صطفى  مبلعب 
�لثالثة  �جلولة  �صمن  �لبليدة 

�ملناف�صة  ت�صفيات  من 
�إقامة  يتم  �أن  قبل  �لقارية، 
ماأدبة ع�صاء على �رصفه رفقة 
منة  لفتة  يف  �خل�رص،  لعبي 
�لكبري  �لعطاء  نظري  �لفاف 

�ملتعدد  �ملد�فع  منحه  �لذي 
خالل  �خل�رص  على  �ملنا�صب 
خاللها  �رتدى  �لتي  �لأعو�م 
�لذي  وهو  �لوطني،  �لقمي�س 
�لدويل  �للعب  �عتز�ل  �رتاأى 

على  عائلته  من  و�لقرت�ب 
لجتياز  �لتح�صري  جانب 
�لتدريبية  �ل�صهاد�ت  خمتلف 
بو�بة  من  �مليادين  �إىل  للعودة 

�لتدريب.

�سيتم منحه �سرف اإعطاء �سارة انطالق لقاء زميبابوي

جماين ينال تكرمي الفاف خالل 
ترب�ص اخل�ضر املقبل

اأعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم عن عزمها القيام بتكرمي خا�س لالعب الدويل 
املعتزل كارل جماين، والذي اأعلن خالل االأ�سابيع املا�سية التوقف عن اللعب مع املنتخب 

الوطني واختتام م�سواره الكروي الدويل الذي انطلق مع الناخب الوطني ال�سابق رابح 
�سعدان يف العام 2010 �سارك خاللها يف دورتني كاأ�س العامل 2010 و2014 بجنوب اإفريقيا 

والربازيل على التوايل، ولهذا الغر�س فاإن هيئة الرئي�س خري الدين زط�سي قررت 
توجيه الدعوة على جماين من اأجل احل�سور

�سجل هدف التاأهل يف الوقت ال�سائع للقاء رين

بودبوز يقود �ضانت اإيتيان ملالقاة البي اأ�ص جي يف 
نهائي كاأ�ص فرن�ضا

ك�سف مفاو�سات �سريبور للتعاقد مع مدرب اأجنبي املو�سم املقبل

عا�ضور جلول: اأعد الأن�ضار باإعادة الإحتاد 
للواجهة وعليق لن يكون مديرا عاما

�حتاد  لفريق  �جلديد  �ملالك  وعد 
�أن�صار  جلول  عا�صور  �لعا�صمة 
�لفريق  باإعادة  �لعا�صمة  �حتاد 
و��صتعادة  جديد  من  �لو�جهة  �إىل 
جماهريه  عليها  عّود  �لتي  �ل�صورة 
قبل  �ملن�رصمة  �لأعو�م  خالل 
ب�صبب  �ملو�صم  هذ�  �لنحد�ر 
�لتي  �ل�صعبة  �لإد�رية  �لظروف 
بد�ية  منذ  �لفريق  على  عّرجت 
و�صدد  �جلاري،  �لكروي  �ملو�صم 
�ملدير �لعام ملجمع ّ«�صريبور« مالك 
�أغلبية �أ�صهم �لفريق بن�صبة %94.34 
�إىل  �لعا�صمي  �لنادي  �إرجاع  على 
فريق  باعتباره  �حلقيقي  موقعه 
�لتو�جد يف  وي�صتحق  وعريق،  كبري 
هذ�  ويف  �لأندية،  �أف�صل  م�صاف 
يف  جلول  عا�صور  �أو�صح  �ل�صدد 
ت�رصيحات �إذ�عية �م�س �أن �ل�رصكة 
�جلديدة جاءت �إىل �لحتاد مب�رصوع 
ريا�صي وجتاري يعملون من خالله 
�لإمكانيات  جميع  توفري  على 
على  �إجناحه  �أجل  من  و�ملز�يا 

�أن  و�أ�صاف  �ملتو�صط،  �ملدى 
�لر�هن  �لوقت  �لهدف �مل�صطر يف 
�لأزمة  من  و�إخر�جه  �لفريق  �إنقاذ 
و�صكر  عاجال.  فيها  يتخبط  �لتي 
دزيري  بالل  �ملدرب  �ملتحدث 
على �لعمل �لذي قدمه مع �لحتاد 
�لتي  �ل�صعبة  �لظروف  ظل  يف 
معنوية،  �أو  مادية  �صو�ء  فيها  عمل 
مو�صحا �أن �لتعاقد مع منري زغدود 
م�صاعدة  على  مو�فقته  بعد  جاء 
خا�صة  �حلالية  �لفرتة  يف  �لنادي 
و�أنه �حد �أبناء �لحتاد ومت �لتفاق 
وو�صع  �لنتائج  حت�صني  على  معه 
�صوف  و�لذي  �لبوديوم،  يف  �لحتاد 
وميكن  �لفريق  مع  �ملو�صم  يكمل 
�ملقبل،  �ملو�صم  معه  يو��صل  �أن 
�لتعاقد  تعتزم  �لإد�رة  �أن  وك�صف 
مدرب  مع  �ملقبلة  �لفرتة  خالل 
للتح�صري  حت�صبا  كبري  �أجنبي 
�أن  مو�صحا  �ملقبل،  للمو�صم 
من  كبرية  بن�صبة  �صيكون  �ملدرب 
��صبانيا، �لربتغال �أو كرو�تيا ح�صبه. 

�أغلق عا�صور جلول �لأبو�ب يف وجه 
�صعيد عليق عندما �أعلن �أن �لأخري 
لالحتاد،  عاما  مدير�  يكون  لن 
و�صوف يو��صل مهامه رئي�صا للنادي 
�لهاوي، و��صتطرد �أنه �صوف يرت�أ�س 
جمل�س �لإد�رة، بينما تعيني �ملدير 
خارج  يكون  �صوف  �جلديد  �لعام 
�لعا�صمة،  و�حتاد  �صريبور  �أ�صو�ر 
�لإد�رة  عن  �لك�صف  �أن  مو�صحا 
�لأ�صبوع  يكون  �صوف  �جلديدة 
�أن  �صدد  �آخر  �صياق  يف  �ملقبل، 
�جلهود  ت�صاعف  �صوف  �صريبور 
�لنقاط  ��صتعادة  �إىل  منها  �صعيا 
�لر�صيد  من  �ملخ�صومة  �لثالث 
�لتكفل بامللف ومتابعته  من خالل 
بكافة  �لتكفل  خالل  من  قرب  عن 
�صوف  �أنهم  م�صيفا  �مل�صاريف، 
�مل�صتحقات  بت�صوية  يقومون 
�لعالقة لالعبني ولن يرتكو�  �ملالية 
ح�صبه  �لب�صيطة  �ملعطيات  هذه 

توؤثر على نف�صية �لالعبني.
عي�سة ق.

انت�سار ب�سكرة حافز معنوي قبل ديربي اله�ساب العليا يف الكاأ�س

وفاق �ضطيف يوا�ضل ال�ضغط ويك�ضر اأنياب اللعب على اللقب
عودة  �صطيف  وفاق  نادي  �صجل 
بلقب  �لتتويج  �صباق  �إىل  قوية 
كافة  و��صتعاد  �لوطنية  �لبطولة 
على  �لتناف�س  �أجل  من  حظوظه 
نهاية  �لتتويج  من�صة  �صعود 
�لنادي  عاد  �أين  �ملو�صم،  هذ� 
�لتنقل  من  ثمني  بفوز  �ل�صطايفي 
ب�صكرة  مدينة  �إىل  قاده  �لذي 
�صمن  �ملحلي  �لحتاد  ملو�جهة 
 21 �جلولة  عن  �ملقدمة  �ملبار�ة 
�لأوىل،  �ملحرتفة  �لر�بطة  من 
حيث �نت�رص �لوفاق بثنائية نظيفة 
وح�صام  قر�وي  �أمري  ت�صجيل  من 
نقاط  ثالث  منحا  �للذ�ن  غ�صة 
ثمينة عرجت بالوفاق �إىل �لرتقاء 
�خلناق  وت�صييق  �لو�صافة  نحو 
بلوزد�د  �صباب  �ملت�صدر  على 

ثالث  �إىل  �لفارق  تقلي�س  عرب 
مبار�ة  �أن  علمنا  �إذ�  فقط،  نقاط 
كبرية  بن�صبة  تلعب  �صوف  �ملو�صم 
عندما  ماي  �لثامن  ملعب  على 
 24 �جلولة  �صمن  �لفريقان  يلتقي 
�لعودة  منحت  �أين  �ملناف�صة،  من 
ثقة  �لأ�صود  �لن�رص  لت�صكيلة  �لقوية 
ت�صع  حققو�  �لذين  لالعبني  قوية 
هزمية  دون  �لتو�يل  على  مباريات 
ثمانية  منها  �لوطنية  �لبطولة  يف 
�نت�صار�ت، وبالتايل �صيكون ما تبقى 
فر�صة  �ملو�صم  هذ�  مناف�صة  من 
�لتون�صي  �ملدرب  ��صبال  �إىل  ثمينة 
جمع  �إىل  منهم  �صعيا  �لكوكي  نبيل 
�أي  وتر�صد  �لنقاط  من  عدد  �أكرب 
ق�صد  بلوزد�د  �صباب  للر�ئد  تعرث 
لقب  وك�صب  �ل�صد�رة  �قتنا�س 

جديد هذ� �ملو�صم. يعترب �لنت�صار 
�صطيف  وفاق  به  عاد  �لذي  �لثمني 
معنوية  وثبة  �لزيبان  عا�صمة  من 
قوية قبل �لتنقل �لذي ينتظرهم �إىل 
�جلار �أهلي برج بوعريريج من �أجل 
لعب مبار�ة ذهاب �لدور ربع �لنهائي 
�ملقررة  �جلمهورية  كاأ�س  ملناف�صة 
�لثالثاء� �ملقبل على ملعب 20 �أوت، 
خاللها  يعول  �لتي  �ملو�جهة  وهي 
�كرم جحنيط حتقيق  �لقائد  رفقاء 
ماأموريتهم  ت�صهل  �إيجابية  نتيجة 
�ملقررة  �لإياب  ملقابلة  حت�صبا 
�صعيا  ماي  �لثامن  ملعبهم  على 
منهم لك�صب تاأ�صرية �ملربع �لذهبي 
و�لتناف�س  �لكاأ�س  �ل�صيدة  ملناف�صة 

هذ� �ملو�صم على �لدوبلي.

عي�سة ق.

اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الثانية

القمة بني اأوملبي املدية واأمل الأربعاء واأندية 
املوؤخرة تلعب امل�ضري

مولودية اجلزائر تخ�سر البوديوم وترتاجع اإىل املركز الرابع

نغيز يعتذر لالأن�ضار ويعد بالتدارك يف اجلولت املقبلة
مولودية  مدرب  نغيز  نبيل  قدم 
فريقه  جلماهري  �عتذ�ره  �جلز�ئر 
�أول  �لربج  �أهلي  من  �خل�صارة  بعد 
�لر�بطة  من   21 �جلولة  �صمن  �م�س 
�ملحرتفة �لأوىل، حيث �أخفق �لنادي 
و�صافة  على  �حلفاظ  يف  �لعا�صمي 
فخ  يف  �صقوطه  بعد  �لرتتيب  جدول 
بوعريريج  برج  �أهلي  �مام  �لهزمية 
يف  نغيز  وقال  نظيفة،  بثالثية 

�ملوؤمتر  خالل  بها  �أدىل  ت�رصيحات 
للن�صيان  �ليوم  »مبار�ة  �ل�صحفي: 
�ملطلوب،  بامل�صتوى  نظهر  مل  لأننا 
حاولنا �لعودة بنتيجة �إيجابية ولكننا 
»خ�رصنا  وتابع  ذلك«،  يف  ننجح  مل 
من  نتعلم  �أن  علينا  يجب  �للقاء، 
بقوة  �لعودة  من  لنتمكن  �أخطائنا، 
و�أَ�صاف  �ملقبلة«،  �جلولت  خالل 
»مل نكن ننتظر هذ� �لأد�ء �ملخيب، 

مل ندخل �ملبار�ة ب�صكل جيد، خا�صة 
و�أن �لهدف �لأول �صعب مهمة �لفريق 
ومنح �لثقة للخ�صم«، ونوه »يف �ل�صوط 
�لثاين حاولنا �لعودة يف �لنتيجة، لكن 
�خل�صم جنح يف قتل �ملبار�ة بهدفني 
�آخرين«، و�أمت »�أحتمل م�صوؤولية هذ� 
ونعدهم  لأن�صارنا  نتاأ�صف  �لتعرث، 

بالتعوي�س يف �جلولت �ملقبلة«.
ق.ر.



ك�سفت تقارير �سحفية �إ�سبانية 
العبه  مع  بر�سلونة  خطة 
كوتينيو،  فيليب  �لرب�زيلي 
ميونخ،  بايرن  �إىل  �ملعار 
و�نتقل كوتينيو �إىل بايرن ملدة 
�الإعارة  �سبيل  على  مو�سم 
مع  �جلاري،  �ملو�سم  مطلع 
مقابل  �ل�رش�ء  �أحقية  خيار 

يقرر  ومل  يورو.  مليون   120
خيار  تفعيل  �الآن  حتى  بايرن 
تقدمي  عدم  ب�سبب  �ل�رش�ء، 
منه،  �ملنتظر  للأد�ء  كوتينيو 
»�سبورت«  �سحيفة  وبح�سب 
بر�سلونة  قرر  فقد  �لكتالونية، 
و�حدة  يف  كوتينيو  ��ستخد�م 
�مل�ستقبلية  �ل�سفقات  من 

تقليل  �أجل  من  �ل�سخمة، 
�ملطلوبة.و�أ�سار  �الأمو�ل 
�أنه مع رغبة بر�سلونة  �لتقرير 
نيمار،  �لرب�زيلي  ��ستعادة  يف 
�للعبني  �أول  كوتينيو  �سيكون 
�لفريق  من  �ملعرو�سني 
�لكتالوين على �الإد�رة �لباري�سية 

حال عودته من بايرن.

مدرب  �أرتيتا  ميكيل  قال 
يف  رغبة  لديه  �إن  �آر�سنال 
بيري- �ملهاجم  ��ستمر�ر 
مطالبا  �أوباميانغ،  �إميريك 
ناديه بالدخول يف مفاو�سات 
مع �للعب �لغابوين لتمديد 
�ملو�سم  نهاية  قبل  تعاقده 
تقارير  وذكرت  �جلاري، 
قد  �أوباميانغ  �أن  بريطانية 
�الإمار�ت  ملعل  عن  يرحل 
يف  يلعب  فريق  عن  بحثا 
بينما  �أوروبا،  �أبطال  دوري 
ينتهي تعاقده مع �آر�سنال يف 

.2021
وقال �أرتيتا يف موؤمتر �سحفي 

نفعل  �أن  »يجب  �أم�س:  �أول 
مفاو�سات  يف  -ندخل  ذلك 
�لتمديد- يف مرحلة ما قبل 
بكل  �جلاري  �ملو�سم  نهاية 
»�سرنى  و�أ�ساف:  تاأكيد«، 
ما نفكر نحن فيه وما يفكر 
يف  �لو�سع  هو  وما  فيه،  هو 
بالن�سبة  �حلايل.  �لوقت 
�أريد  و�أنا  �سهل  �الأمر  يل 
�لظروف«،  ��ستمر�ره يف كل 
يف  �آر�سنال  �آمال  وتبدو 
�لتاأهل لدوري �أبطال �أوروبا 
�سعيفة، قبل �أن يو�جه و�ست 
حيث  �ليوم  هام.�ملقررة 
يحتل حاليا �ملركز �لعا�رش. 

العبه  �آر�سنال  و�سيفتقد 
لوكا�س تورير� بعدما تعر�س 
�لكاحل،  يف  بك�رش  الإ�سابة 
بورت�سموث  مو�جهة  خلل 
�الإجنليزي  �الحتاد  كاأ�س  يف 

�الإثنني �ملا�سي.

�لدوري  ر�بطة  ك�سفت 
�إقامة  موعد  عن  �الإيطايل 
جوفنتو�س  فىيقي  مبار�ة 
�إطار  يف  ميلن،  �إنرت  مع 
�لكالت�سيو.  من   26 �جلولة 
جوفنتو�س  مبار�ة  وتاأجلت 
و�إنرت �الأحد �ملا�سي ب�سبب 
لفريو�س  �لو��سع  �النت�سار 
و�لذي  �إيطاليا،  يف  كورونا 
مباريات  تاأجيل  يف  ت�سبب 
�لقليلة  �الأيام  يف  كثرية 

�ملا�سية. 

وذكر موقع »توتو مريكاتو«، 
�لدوري  ر�بطة  �أن 
موعًد�  حددت  �الإيطايل 
بني  �لقمة  ملبار�ة  جديًد� 
ميلن،  و�إنرت  جوفنتو�س 
�ملبار�ة  �إقامة  تقرر  حيث 
و�أ�ساف  �لغد،  م�ساء 
�ملوقع �أن مباريات �لدوري 
خلف  �ستلعب  �الإيطايل 
بدون  �ملغلقة  �الأبو�ب 
حتى  جماهريي  ح�سور 
�أقل  على  �ملقبل  �أفريل   3

�أن  �ملقرر  ومن  تقدير. 
�ملوؤجلة  �ملباريات  تقام 
�الأيام  يف   26 �جلولة  من 
 ،27 للجولة  �ملخ�س�سة 
مباريات  �ستقام  حيث 
وميلن  �سبال،  مع  بارما 
و�سامبدوريا  جنوى،  �سد 
و�أودينيزي  فريونا،  �أمام 
�سد فيورنتينا، وجوفنتو�س 
مع �إنرت هذ� �الأحد على �أن 
مع  �سا�سولو  مبار�ة  تقام 

بري�سيا يوم �الإثنني.

�سحفي  تقرير  ك�سف 
فرن�سي �أول �أم�س �أن باري�س 
على  ��ستقر  جريمان  �سان 
لنجمه  �ملنا�سب  �لبديل 
و�رتبط  نيمار،  �لرب�زيلي 
�إىل  بالعودة  نيمار  ��سم 
�إطار  يف  جمدًد�،  بر�سلونة 
�لكتالوين  �لنادي  رغبة 

ليونيل  بجو�ر  للعب  باإعادته 
وبح�سب  جديد،  من  مي�سي 
فاإن   ،»le10sport« موقع 
حدد  جريمان  �سان  باري�س 
باولو  �الأرجنتيني  ��سم 
نيمار  حمل  ليحل  ديباال، 
و�سط  �الأمر�ء،  حديقة  يف 
نحو  �ل�سفقة  ببلوغ  توقعات 

85 مليون يورو.
�سان  �هتمام  وبجانب 
جنولو  بالثنائي  جريمان 
كانتي العب و�سط ت�سيل�سي 
مد�فع  كوليبايل  وكاليدو 
هو  ديباال  فاإن  نابويل، 

�لثالث �ملدرج �سمن  �ال�سم 
�سان  باري�س  �أمنيات  قائمة 
�إىل  �لتقرير  و�أ�سار  جريمان 
جريمان  �سان  باري�س  �أن 
بداًل  نيمار  خ�سارة  يف�سل  
كيليان  �لفرن�سي  جنمه  من 
باولو  ��سم  و�رتبط  مبابي. 
�سفوف  عن  بالرحيل  ديباال 
�ل�سيف  نادي جوفنتو�س يف 
من  قريبًا  وكان  �ملا�سي، 
وتوتنهام،  يونايتد  مان�س�سرت 
بالبقاء  �الأمر  به  �نتهى  لكن 

مع �ل�سيدة �لعجوز.

�لهدوء  الإعادة  حماولة  يف 
�الأملاين  �لدوري  ملباريات 
�أم�س  �أول  �لتقى  �لقدم  لكرة 
�لرئي�س  �سيفرت  كري�ستيان 
�لدوري  لر�بطة  �لتنفيذي 
�لكرة  الحتاد  �لعام  و�الأمني 
كورتيو�س،  فريدري�س 
جماهري  من  مبجموعات 
فر�تكفورت  �آينرت�خت 

ملناق�سة �الأحد�ث �الأخرية.
مباريات  من  عدد  وتوقف 

�ملرحلة �ملا�سية لبوند�سليغا 
و�الأحد  �ل�سبت  يومي 
�ملا�سيني، ب�سبب �حتجاجات 
�جلماهري �ل�ساخبة وهتافاتها 
�الأعمال  ر�ئد  �سد  �مل�سيئة 
هوب،  ديتمار  �الأملاين 
فريق  يف  �مل�ستثمرين  �أبرز 
هوفنهامي �الأملاين، لكن حدة 
ن�سبيا  خفت  �لهجوم  هذ� 
ربع  دور  مباريات  خلل 
�أملانيا  كاأ�س  لبطولة  �لنهائي 

�حلايل،  �الأ�سبوع  منت�سف 
بني  �ملناق�سات  وت�سمنت 
�مل�سوؤولني و�مل�سجعني، �حلد 
�لتعبري  حرية  بني  �لفا�سل 

�لعادل و�ل�سباب �أو �لتمييز.
بطل  ميونخ  بايرن  و�أعلن 
�ملو��سم  �الأملاين يف  �لدوري 
ب�سكل  �الأخرية  �ل�سبعة 
بطاقة  حملة  عن  م�ستقل 
�لعن�رشية  �سد  حمر�ء 
�سد  للوقوف  تهدف  �لتي 

و�لتع�سب،  و�الإيذ�ء  �الإق�ساء 
قبل  للحملة  �لتخطيط  ومت 
هوفنهامي  �إىل  بايرن  زيارة 
�أن  ويبدو  �ملا�سي،  �الأ�سبوع 
�إىل  بالنظر  جيد،  توقيتها 
�أ�سارو�  �جلماهري  بع�س  �أن 
تد�فع  �ل�سلطات،  �أن  �إىل 
على ما يبدو عن هوب، على 
عن  تد�فع  مما  �قوى  نحو 
�النتهاكات  من  يعانون  �لذين 

�لعن�رشية.

يونايتد  مان�س�سرت  حقق 
حامل �للقب 12 مرة، فوز�ً 
دربي  م�سيفه  على  �سهًل 
�سيب،  ت�سامبيون  كاونتي 
من 3-0 وبلغ �أول �م�س ربع 
نهائي كاأ�س �إجنلرت�، و�سجل 
لوك �ساو و�لنيجريي �أوديون 
�لفوز،  ثنائية�أهد�ف  �يغالو 
»�ل�سياطني  عن  وغاب 
دفاعه  قائد  �حلمر« 
ماغو�ير  هاري  �لدويل 
يف  ��سابة  من  يعانى  �لذي 
�سول�سكاير  ودفع  كاحله، 
�الأرجنتيني  باحلار�س 
من  بدالً  رومريو  �سريخيو 
خيا،  دي  د�فيد  �الإ�سباين 
�ملخ�رشم  �ملهاجم  وكاد 
�لذي  عاماً   34 روين  و�ين 
بني  يونايتد  �ألو�ن  حمل 
�أن  حا�سد�  و2017   2004
�رشبة  من  �لت�سجيل  يفتتح 
حرة �سدها رومريو، وكانت 
روين  يو�جه  مبار�ة  �أول 
منذ  �لقدمي  فريقه  فيها 
مبار�ة �يفرتون ويونايتد يف 

جانفي 2018. 
�لت�سجيل  يونايتد  و�فتتح 
و�سلت  وكرة  معمعة  بعد 
�لذي  �ساو  لوكا  �لظهري  �إىل 
من  �رتدت  ت�سديدة  �أطلق 
�الأر�س و�سقطت فوق ر�أ�س 
كيلي  �لهولندي  �حلار�س 
دور  �ساو  لعب  ثم  رو�س، 
�لذي  �يغالو  �إىل  �ملمرر 
خادعة  كرة  بي�رش�ه  �سدد 
على  فريقه  قب�سة  ليحكم 

�يغالو،  وفر�س  �ملو�جهة، 
�سنهو�  �سنغهاي  من  �ملعار 
جنماً  نف�سه  �ل�سيني، 
�لثنائية  بتحقيق  للمو�جهة 
�الإ�سباين  بد�أها  كرة  بعد 

خو�ن ماتا.
�لنهائي،  ربع  عقد  و�كتمل 
مان�س�سرت  �سيلتقي  حيث 
م�سيفه  مع  �للقب  حامل 
يونايتد،  نيوكا�سل 
م�سيفه  مع  وت�سيل�سي 

مع  و�أر�سنال  �سيتي،  لي�سرت 
يونايتد.  �سيفيلد  م�سيفه 
وكان �سيتي حقق لقب كاأ�س 
�الأقدم  �مل�سابقة  �جنلرت� 
�لعام  �لقدم،  لكرة  عامل  يف 
نظيفة  ب�سد��سية  �ملا�سي 
يف  و�تفورد  مرمى  يف 
�لنهائي، فيما يحمل �أر�سنال 
�لرقم �لقيا�سي مع 13 لقبًا، 
لكل  و8  ليونايتد   12 مقابل 
من ت�سيل�سي وتوتنهام.               
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املان يونايتد يطيح بدربي كاونتي 
يف كاأ�س اجنلرتا

اجتماع لإعادة الهدوء اإىل البوند�ضليغا

زيدان ي�ضتقر على ميليتاو خلالفة رامو�س

اللي اأي جي يوؤمن الت�ضكيلة من غدر نيمار

بر�ضلونة ي�ضع �ضيناريو التخل�س من كوتينيو

اأرتيتا يطلب بدء مفاو�ضات التجديد لأوباميانغ

حتديد موعد قمة جوفنتو�س واإنرت ميالن
�سحفية  تقارير  ك�سفت 
�إيدير  �لرب�زيلى  �أن  �إ�سبانية 
مدريد،  ريال  مد�فع  ميليتاو 
غياب  لتعوي�س  �الأقرب  هو 
قائد  ر�مو�س  �سريجيو 
�لفريق �أمام مان�س�سرت �سيتي 
�لذهاب،  لقاء  يف  طرده  بعد 
�سيًفا  مدريد  ريال  ويحل 
يوم  �سيتي  مان�س�سرت  على 
مبلعب  �ملقبل  مار�س   17
�لريال  باأن  علًما  �الحتاد، 
بنتيجة  �لذهاب  يف  خ�رش 
وبح�سب  ملعبه،  على   1-2
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 

ميليتاو  فاإن  �الإ�سبانية، 
�أمام  �أ�سا�سيا  �سي�سارك 
بجو�ر  �سيتي،  مان�س�سرت 
لتعوي�س  فار�ن  ر�فائيل 

غياب ر�مو�س. 
عن  ر�مو�س  غياب  ويعترب 
�إياب دور ثمن �لنهائي مبثابة 
�ملو�سم  حدث  ملا  تكر�ر 
�أجاك�س  �أمام  �ملا�سي 
عن  غاب  عندما  �أم�سرتد�م 
�لريال  وخ�رش  �الإياب،  لقاء 
بنتيجة 4-1، و�أو�سح �لتقرير 
�أن مهمة ميليتاو �أمام �ل�سيتي 
�ل�سعوبة،  غاية  يف  �ستكون 

مطالب  �لريال  �أن  خا�سة 
بالفوز من �أجل �لتاأهل للدور 
�أمام  و�سيكون  �لنهائي،  ربع 
�ملد�فع �لرب�زيلي �لقادم من 
بورتو مقابل 50 مليون يورو، 
�أنه  الإظهار  ذهبية  فر�سة 

جاهز للم�ساركة يف �أي وقت، 
ومن �ملتوقع �أن يدفع زيد�ن 
مبيليتاو خلل مبار�تي ريال 
�جلولتني  يف  و�إيبار  بيتي�س 
تهيئته  �أجل  من  �ملقبلتني، 

ملبار�ة مان�س�سرت �سيتي.
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امل�سيلة

اقتحام املراأة املجال التقني مع ات�صاالت اجلزائر
ما من جمال عمل تقتحمه املراأة اإال وتثبت جدارتها فيه، وقدرتها على التعامل معه بكفاءة تعادل كفاءة الرجال، هذا اإن مل تتفوق على الرجل يف 
كثري من االأحيان.ال �سيما املجاالت التي تتطلب تركيز وهدوء و من هذه املجاالت عامل »االت�ساالت » خا�سة اجلانب التقني منه الذي يعد من اأهم 

التخ�س�سات يف وقتنا الراهن.

بعجي عبد الرحيم

مل  التقني  املجال  يف  فالعمل 
يحظى باالهتمام من قبل العن�رص 
جهة  من  ل�صعوبته  الن�صوي 
جمال  باأنه  ال�صائد  ولالعتقاد 

الرجال من جهة اأخرى.
بامل�صيلة  اجلزائر  ات�صاالت  لكن 
�صنعت  التي  املوؤ�ص�صات  اإحدى 
اال�صتثناء بت�صجيع العن�رص الن�صوي 
وتوجيهه لولوج هذا املجال الذي 
ما فتئنا ين�صهرن فيه ويبلني البالء 
هذا  وياأتي  ويتفوقن،  بل  احل�صن 
وفرته  التي  العمل  مناخ  بف�صل 
اجلزائر«  ات�صاالت   « موؤ�ص�صة 
وت�صجيع  تكوين  من  الفئة  لهذه 
على العمل يف هذا املجال التقني 
اأ�صبحت  حتى  وظائفه،  مبختلف 
واأثبتت  الرجل  تناف�س  املراأة 
على  وقدرتها  فيه،  جدارتها 
كفاءة  تعادل  بكفاءة  معه  التعامل 

الرجال.
لذا �صّكل دخول املراأة هذا املجال 
خطوة جريئة ت�صتحق اإلقاء ال�صوء 
ا�صتطاعت  كيف  لنعرف  عليها، 
التقني.  املجال  ح�صون  اقتحام 
التجارب  هذه  ذلك  على  وكاأمثلة 

من املديرية العملية بامل�صيلة.
بن تومي ن�سرين 

من  واحدة  ن�رصين:  تومي  بن 
التحقت  التي  ال�صابة  الوجوه 
باملوؤ�ص�صة منذ �صنوات قليلة فقط 
منذ  عليا  �صهادة  على  متح�صله 
األتاأهيلي  االمتحان  اإىل  تقدمها 
للموؤ�ص�صة اأبانت عن قدرات كبرية 
على  اأكرب  وجراأة  وا�صعة  ومعرفة 
اأهلتها  التقني  املجال  يف  العمل 
على االندماج �رصيعا يف تخ�ص�س 
ا�صتغالل و�صيانة ال�صبكة الهاتفية، 
ويف وقت ق�صري اأ�صبحت ملمة بكل 
تفا�صيل وظيفتها وهي االن ت�صغل 

من�صب مكلفة بال�صبكة احل�رصية.

طالب ح�سني عتيقة
الوهلة  منذ  عتيقة:  ح�صني  طالب 
االأوىل اختارت اأن تكون يف املركز 
ملركز  اجلديد  )اال�صم  التقني 
�صابقا(  الرتا�صالت  الت�صخم 
كل  عليه  متر  حموري  مركز  وهو 
واالنرتنت  الهاتفية  التبادالت 
وهو مركز يتميز بدقة العمل فيه 

وح�صا�صيته.
يف  تلقته  ما  جت�صد  اأن  فاأرادت 
على  نظرية  درو�س  من  اجلامعة 
متح�صله  فهي  الواقع  اأر�س 
يف  )ما�صرت  جامعية  �صهادة  على 
والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت 
على  تكوينها  �صاعدها  الرقمية( 

التاأقلم واالندماج �رصيعا
ورغم اأنها املراأة الوحيدة يف هذا 
املركز اإال اأن هذا االأمر مل يزدها 
اإثبات  على  واإرادة  عزمية  �صوى 

ذاتها وهو ما ح�صل فعال وب�صهادة 
مل  اأنهم  لنا  اأكدوا  الذين  زمالئها 
ي�صعروا اأبدا انه هناك فرق بينها 
وبني اأي احد من الزمالء بل على 
العك�س من ذلك، فذكاوؤها جعلها 
تندمج يف املجموعة مع زمالئها 

بطريقة �صل�صة واأبانت عن قدرات 
كبرية مكنتها من ك�صب ثقة جميع 
اأهلها  مما  وم�صوؤوليها  زمالئها 
بال�صبكة  مكلفة  من�صب  ل�صغل 
اقتحمن  ن�صاء  هن  الهرتزية. 
القريب  باالأم�س  كان  جمال 

اإليهن جمرد حلم ي�صعب حتقيقه 
بف�صل  واقع  احللم  اأ�صبح  واالآن 
من  اجلزائر  ات�صاالت  توفره  ما 
وتكوين  وت�صجيع  وم�صاواة  رعاية 
التجربة  هذه  خلو�س  الفئة  لهذه 

ومرافقتهن يف اأماكن العمل.

للدكتورة يا�سمني فراج

�صدو االأحلان .. كيفية بناء و�صناعة االأغنية العربية
لهذا  امل�صتهدف  اجلمهور 
ومتذوقو  حمبو  الكتاب 
يف  العربية  املو�صيقى 
اأخرى،  دولة  واأية  م�رص، 
الكتاب هذه  حيث ي�صطحب 
املو�صيقى  من جمهور  الفئة 
للتعرف  رحلة،  يف  العربية 
و�صناعة  بناء  كيفية  على 
الإ�صاعة  العربية  االأغنية 
الثقافة املو�صيقية بني �صكان 

م�رص والوطن العربي.

اأغنيات ذات طابع خا�س 

الكتاب ال�صادر حديثاً، حتت 
االأحلان«،  »�صدو  عنوان 
فراج  يا�صمني  للدكتورة 
املو�صيقى  النقد  اأ�صتاذة 
الفني  للنقد  العايل  باملعهد 
امل�رصية،  الفنون  باأكادميية 
ف�صول:   4 من  يتكون 
الف�صل  املوؤلفة  خ�ص�صت 
من  جمموعة  لتحليل  االأول 
بينما  العاطفية،  االأغنيات 
الثاين  الف�صل  خ�ص�صت 
اأما  الوطنية،  لالأغنيات 
فخ�ص�صته  الثالث  الف�صل 
فيما  املنا�صبات  الأغنيات 
واالأخري  الرابع  الف�صل 
طابع  ذات  »اأغنيات  بعنوان 

خا�س » .
النقد التف�سريي 

والتقديري

عدداً  الكتاب  وا�صتخدم 
النقدية  النظريات  من 
التف�صريي  »النقد  مثل: 
فاأحدهما  والتقديري، 
يف�رص العمل، واالآخر يحكم، 
حلكم  الو�صول  ميكن  فال 

للعمل دون اخلو�س  تقديري 
التف�صريية«،  العملية  يف 
جاهدة  املوؤلفة  وحاولت 
التي  الغنائية،  االأعمال  جمع 
الكتاب،  ف�صول  ت�صمنتها 
الو�صول  عليها  تعذر  لكن 
لعدد منها، واكتفت بالتحليل 
االأغنية  لعنا�رص  ال�رصدي 

وعالقة اأجزائها ببع�صها.
ويتكون الكتاب من 4 ف�صول: 
الف�صل  املوؤلفة  خ�ص�صت 
من  جمموعة  لتحليل  االأول 
وت�صمن  العاطفية،  االأغنية 
احلبيب،  »رق  اأغنيات  ع�رص 
الغورية،  رايحني  يا  الربيع، 
عليك  اأمانة  جفاه،  م�صناك 
مرة،  �صافيني  طول،  ليل  يا 
وادي  رمي  يا  الدار،  غريب 
اأحبك،  خلتني  ليه  ثقيف، 
لعبة  ال�صيدة،  حي  يف  �صاكن 
االأيام«، بينما خ�ص�س الف�صل 
الوطنية،  لالأغنيات  الثاين 
اأغنية،  ع�رصة  ثالث  وت�صمن 
�صباب  »يا  اأغنيات  ويتناول 

النيل، الكرنك«
.

اأغنيات املنا�سبات

مقاديره،  �رص  االأر�س  ويف 
اأخي جاوز الظاملون املدى، 
نف�صها،  عن  تتحدث  م�رص 
النهر  اجلديد،  البعث  ن�صيد 
قناة  حول  اأغنيات  اخلالد، 
يا  مني،  با�صم  ال�صوي�س، 
م  اأقوى  م�رص،  يا  حبيبتي 
الف�صل  اأما  اأحبها«،  الزمان، 
»اأغنيات  بعنوان  الثالث 
فخ�ص�صته  املنا�صبات« 
فراج  يا�صمني  الدكتورة 
التي  املنا�صبات  الأغنيات 

املنا�صبات  يف  ن�صمعها 
ال�صنوية اأو املرتبطة باأحداث 
وتناول  حمددة،  تاريخية 
جانا،  »رم�صان  اأغنيات 
ليلة  يا  ال�صوم،  �صهر  مرحب 
العيد اآن�صتينا، عندي خطاب 
عاجل اإليك«، والف�صل الرابع 
واالأخري جاء بعنوان »اأغنيات 
وتناول  خا�س«،  طابع  ذات 
فل�صفي  جانب  ذات  اأغاين 
اأو  اخليام،  رباعيات  مثل 
مثل  للطبيعة،  تتغنى  اأخرى 

اأغنية »يا بدع الورد«.
الدكتورة  وا�صتخدمت 
كتابها  يف  فراج  يا�صمني 
النقدية  النظريات  من  عدداً 
التف�صريي  النقد  مثل: 
فاأحدهما  والتقديري، 
يف�رص العمل، واالآخر يحكم، 
حلكم  الو�صول  ميكن  فال 
للعمل دون اخلو�س  تقديري 
التف�صريية،  العملية  يف 
جاهدة  املوؤلفة  وحاولت 
التي  الغنائية  االأعمال  جمع 
الكتاب،  ف�صول  ت�صمنتها 
الو�صول  عليها  تعذر  لكن 
لعدد منها، واكتفت بالتحليل 
االأغنية  لعنا�رص  ال�رصدي 

وعالقة اأجزائها ببع�صها.
يا�صمني  الدكتورة  وقالت 
اإن  كتابها:  مقدمة  يف  فراج 
لهذا  امل�صتهدف  اجلمهور 
ومتذوقو  حمبو  هو  الكتاب 
م�رص  يف  العربية  املو�صيقى 
واأية دولة اأخرى، فما يهمني 
هو ا�صطحاب هذه الفئة من 
جمهور املو�صيقى العربية يف 
رحلة للتعرف على كيفية بناء 

و�صناعة االأغنية العربية.
وكاالت 

للكاتب الفرن�سي األبري كامو

ارتفاع مبيعات رواية “الطاعون”.. وال�صبب “كورونا”
“الطاعون”  رواية  �صهدت 
األبري كامو،  للكاتب الفرن�صي 
نوبل  جائزة  ح�صدت  التي 
زيادة   ،1957 عام  لالأدب 
خالل  املبيعات،  يف  كبرية 
ظهور  منذ  االأخرية  الفرتة 
امل�صتجد،  كورونا  فريو�س 
ال �صيما يف اإيطاليا، التي تعد 
اأوروبا،  يف  الفريو�س  بوؤرة 
اأقل  الظاهرة  تلك  تعد  فيما 
م�صقط  فرن�صا  يف  و�صوحاً 

راأ�س الرواية.
العامل  ي�صهدها  ماأ�صاة  كل 
يف  مدونة  جتدها  اليوم، 
اإحدى الروايات القدمية التي 
تتنباأ بها، فبينما تنباأت رواية 
لفيكتور  نوتردام”  “اأحدب 
كاتدرائية  بحريق  هوجو 
نوتردام يف باري�س، ما اأ�صهم 
الرواية،  مبيعات  زيادة  يف 
كورونا  فريو�س  انت�صار  اأدى 
بحياة  اأودى  الذي  امل�صتجد 

االآالف حول العامل اإىل زيادة 
مبيعات رواية الطاعون الألبري 
كامو، الذي تنباأ بتلك الدراما 

التي ي�صهدها العامل اليوم.
“لوموند”  �صحيفة  وذكرت 
رواية  اأن  الفرن�صية 
األبري  للفرن�صي  “الطاعون” 
و”العمى”   ،1947 عام  كامو 
�صاراماجو  جوزيه  للربتغايل 
انتعا�صاً  �صهدتا   ،1995 عام 
مبكتبات  املبيعات  يف 
االأزمة  اندالع  منذ  اإيطاليا، 

ال�صحية يف العامل.
�صحيفة  ن�رصته  ملقال  وفقا 
فاإن  االإيطالية،  “الربيبليكا” 
لكامو،  الفريد  االأدبي  العمل 
على   71 املركز  من  ت�صاعد 
بوابة املبيعات عرب االإنرتنت 
اإىل   ”Ibs.it“ اإيطاليا  يف 
املركز الثالث، فيما ارتفعت 
التي  الربتغايل  الكاتب  رواية 
حول  وباء  انت�صار  تناولت 

بالعمى  النا�س  ي�صيب  العامل 
 %180 بن�صبة  املبيعات  يف 
اخلام�س  املركز  واحتلت 
على موقع اأمازون يف اإيطاليا 

.Amazon.it
اأنه  اإىل  “لوموند”  واأ�صارت 
نقي�س  اأن  الأوانه  ال�صابق  من 
فرن�صا،  يف  الظاهرة  تلك 
على غرار “اأحدب نوتردام”، 
رواية  مبيعات  اأن  مو�صحة 
فرن�صا  يف  “الطاعون” 
ولكنها  متوا�صعة  تزال  ال 
االإقليم  يف  قلياًل  ارتفعت 
باملر�س  املوبوء  الفرن�صي 
يف  الفريو�س  انت�صار  وبوؤرة 
فرن�صا باإقليم )واز(، اإذ تبقى 
فقط 3 ن�صخ فقط يف مكتبة 
التي  جاليمار،  الن�رص  دار 
حتتفي مبرور 60 عاما على 

رحيل األبري كامو.
وبح�صب ال�صحيفة الفرن�صية 
اأدى  العقود،  مر  “على  فاإنه 

الطاعون اإىل قراءات متعددة 
ي�صف  اإذ  خمتلفة،  زوايا  من 
بتج�صيد  كامو،  رواية  النقاد 
االأوروبية  املقاومة  �رصاع 
على  والدليل  النازية،  �صد 
ذلك هو اأن هذا العدو الذي 
مل يك�صف عن ا�صمه، اعرتف 
به اجلميع، ويف جميع بلدان 
روؤيته  ميكن  ال  ولكن  اأوروبا 

بالعني املجردة”.
الرواية  هذه  وتك�صف 
اأربعينيات  يف  ظهرت  التي 
وباء  انت�صار  املا�صي  القرن 
وهران  مدينة  يف  الطاعون 
املدينة  وعزل  اجلزائرية، 
خوفا  اخلارجي  العامل  عن 
تك�صف  كما  العدوى،  من 
املتناق�صة  الفعل  ردود 
يواجه  الذي  املجتمع  داخل 

املر�س. 
 وكالة اأنباء ال�سعر

�سدر حديثًا عن نور ن�سر 

َمال يف ُروِح االأعمال« الأكرم جالل كرمي »َمداِرُج الَكّ
»َمداِرُج  كتاب  حديثاً  �صدر 
االأعمال«  ُروِح  يف  َمال  الَكّ
كرمي  جالل  اأكرم  للدكتور 
العايل  التعليم  مركز  مدير 
للتدريب والتطوير االأكادميي 
ينق�صم  الكتاب  لندن.  يف 
باب  كل  يف  اأبواب،  �صتِة  اإىل 
الباب  مباحث.  جمموعة 
االأول: )َعوامِلُ الّنف�س َوَمداِرُج 
اأربعة مباحث  الّتكاُمل( وفيه 
الّنف�س  حقيقة  عن  تتحدث 
وكيف اأّن اهلل تعاىل قد خلقها 
قادرة وم�صتعّدة لبلوغ مراتب 

الكمال.
والباب الثاين: )ُروُح الِعبادات 
َوَفل�َصَفتها(، وفيه �صتة مباحث 
وروح  فل�صفة  عن  تتحدث 
واخرتنا  العبادية،  االأعمال 
اأعظم العبادات  لهذا الكتاب 
االأثر(  عظيمة  )وكلّها  اأثراً 
نحو  ال�ّصالك  بيد  االأخذ  يف 
الدنيوية  الكماالت  اإدراك 
وهي  االأخروية  واملقامات 
واحلج  وال�صوم  ال�صالة 

والّتويل والّتربي.
َعن  يتحدث  الثالث  الباب 

يف  واأثرها  االأذكار  فل�صفِة 
نَحَو  ال�ّصالك  ِبيَِد  االأخِذ 
الباب  اأما  الكمال.  مدارج 
ِمعراُج  )الّثباُت  الرابع 
البحوث  فكانت  الّتكامل( 
يواجهه  عما  ترّكز  فيه 
�صعاب  من  الّر�صايل  املوؤمن 
وابتالءات وفنت وامتحانات، 
وكيف اأّن لل�صرب والثبات اأثراً 
جوهرياً يف بلوغ اأعلى مدارج 
اخلام�س  الباب  الكمال.  
االإلهي(  الّفيَ�ُس  )َمناِبُع 
فكان احلديث فيه عن االأثر 

الفي�س  لو�صائط  املحوري 
امل�صطفى  )حممد  االإلهي 
�صلوات  االأطهار  بيته  واأهل 
 ) اأجمعني  وعليهم  عليه  اهلل 
وا�صتَعان  مَتَ�ّصك  َمن  َواأَثَر 
بلوغ  اأجل  من  بفيو�صاتهم 
واأخرياً  الكمال،  مدارج 
حتدثنا عن ثمار بلوغ مراتب 
الباب  يف  االإن�صاين  الكمال 
هذا  من  واالأخري  ال�صاد�س 
الكمال  َمدارج  )ِثماُر  الكتاب 

.)
وكاالت 
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بقلم د.حممد مرواين /
اأ�ستاذ جامعي يف االت�سال 

واالإعالم

على  ما�ضية  جتارب  ك�ضفت  لقد 
الأخرية  ال�ضنوات  خالل  الأقل 
خا�ضة  العمومية  ال�ضلطات  تاأخر 
على م�ضتويات مركزية يف جت�ضيد 
ا�ضرتاتيجية ات�ضال فعالة تخاطب 
وباقي  املواطن  اأ�ضا�ضها  على 
على  امل�ضوؤولني  واأداء  الفواعل 
م�ضتويات امل�ضوؤولية يف التعاطي 
يف  �ضكل  الإعالم  و�ضائل  مع 
فاأبانت  مع�ضلة حقيقية  احلقيقة 
التي  الت�رصيحات  من  العديد 
اأدىل بها حتى وزراء يف حكومات 
لدى  رهيبا  ال�ضابق عجزا  النظام 
التوا�ضل مع و�ضائل  امل�ضوؤول يف 
مع  التوا�ضل  ذلك  وقبل  الإعالم 
عيا�ش   " حادثة  ولعل  املواطنني 
يف  اأي�ضا  العجز  هذا  ك�ضفت   "
ك�ضفت  كما  اجلوانب  من  جانب 
"مواقع  فيديوهات  تداولته  ما 
�ضعف   " الجتماعي  التوا�ضل 
الت�ضال  يف  املحلي  امل�ضوؤول 
خطاب  اأي  وغياب  باملواطن 
املواطن  يجعل  فعال  ات�ضايل 
حركة  ي�ضاهد  ثم  للغة  ي�ضتمع 
ثم  امل�ضوؤول  يبديها  التي  التعبري 
يقتنع بالر�ضالة اإذ تغيب كل هاته 
من  العديد  اأداء  يف  التفا�ضيل 
امل�ضوؤولني الذين ميكن اأن يخففوا 
من حدة احتجاج بت�رصيح �ضحفي 
مقت�ضب اأو بخطاب ات�ضايل قادر 

على الإقناع .
من هذه الوقائع التي ك�ضفت عجزا 

مهنيا يف الت�ضال لدى امل�ضوؤول 
مع اجلمهور تاأتي اأهمية الت�ضال 
�ضيا�ضية عميقة  كاإرادة  احلكومي 
املوؤ�ض�ضاتي  بالت�ضال  للنهو�ش 
الأداء  مرتكزات  اأحد  وجعله 
للقيادة  الوطني  ال�ضيا�ضي 
واحلكومة  اجلديدة  ال�ضيا�ضية 
التي  فاحلكومة  خا�ش  ب�ضكل 
ون�ضاطها  عملها  يف  بداأت 
بخرجات حمدودة لبع�ش الوزراء 
ويبدو اأن حركة احلكومة واجلهاز 
التنفيذي مدرو�ضة وحم�ضوبة فان 
بداياته  يف  احلكومي  الأداء  هذا 
يحتاج لروؤية ات�ضال معنية ترتكز 
اأن التاأكيد للراأي العام  مثال على 
ي�ضتغل  التنفيذي  اجلهاز  بان 
باإيقاع معني يلبي احتياج اأولويات 
عرب  التاأكيد  اإىل  النتقال  ثم 
رئي�ش  اأن  اإىل  اأي�ضا  ات�ضايل  اأداء 
اجلمهورية ي�رصف �ضخ�ضيا على 
عرب  احلكومة  اأداء  مع  التعاطي 
بتج�ضيدها  ياأمر  التي  القرارات 
التو�ضيات  عرب  اأو  امليدان  يف 
عن  تنبثق  التي  والتوجيهات 
انه  يبدو  الذي  الوزراء  جمل�ش 

ينتظم اأي�ضا بروؤية ات�ضالية .
ات�ضال  يعتمد  اأخرى  جهة  من 
احلكومة بباقي فعاليات املجتمع 
قد  فعالة  و�ضائط  على  خا�ضة 
تكون و�ضائل اإعالم حديثة ت�ضوق 
عرب  حتى  احلكومة  خاللها  من 
وهي  للوزراء  التوا�ضل  من�ضات 
حممية ول ين�رص فيها اإل ما يجب 
اأداء حكومي  ويعرب عن  ين�رص  اأن 
قبل اأن ي�ضوق جلهد �ضخ�ضي ،كما 
لالإعالم  الوزراء  خروج  يعتمد 

وللنا�ش على تقاليد عمل ت�ضتدعي 
بطاقم  الوزراء  حتى  ي�ضتعني  اأن 
من امل�ضت�ضارين وهو غري موجود 
املن�ضودة  والغاية  بالكم املوجود 
فالوزير مثال خالل ندوة �ضحفية 
و�ضائل  ممثلي  يحيل  اأن  يجب 
الوزارة  بها  تقوم  ما  اإىل  الإعالم 
ليكون هذا الأداء حمتوى اإعالمي 
يطرح  ول  مهني  قالب  يف  يعالج 
م�ضوؤول كوزير اأي انطباع �ضخ�ضي 
�ضامية  لوظيفة  ممار�ش  وهو 
اإعالمية  تظاهرة  يف  ويخاطب 
راأيا عاما وبالتايل يجب اأن تكون 
يقال  اأن  يجب  ما  تقدمي  ثقافة 
اأداء  يف  حا�رصة  ات�ضالية  ثقافة 
النا�ش  يخاطب  حني  امل�ضوؤول 
ات�ضالية  مهارات  بب�ضاطة  وهذه 
امل�ضوؤول يف  لدى  تكون  اأن  يجب 
اأي موقع كان وخا�ضة يف املواقع 
الأكرث تاأثريا يف موؤ�ض�ضات الدولة 
منها جهاز احلكومة . ويف �ضياق 
املحلي  امل�ضتوى  فان  مت�ضل 
يتطلب  امل�ضوؤوليات  للممار�ضة 
ات�ضال  وروؤية  ثقافة  الآخر  هو 
الإطالق  على  ميكن  فال  مهنية 
اأن ان ي�ضتغل الوايل بدون �ضيا�ضة 
وا�ضرتاتيجية  فعالة  ات�ضال 
اإعالمية ناجعة فعلى �ضبيل املثال 
والإعالم  الت�ضال  خاليا  ت�ضكل 
اأحد  الولية  بديوان  املوجودة 
امل�ضالح الإدارية الهامة يف جهاز 
الوايل  ديوان  يف  وخا�ضة  الولية 
الت�ضال  م�ضالح  حتويل  اأن  غري 
ل�ضتقبال  م�ضلحة  اإىل  بالديوان 
ال�ضحفيني  وتبليغ  الدعوات 
الوايل  بن�ضاطات  واملرا�ضلني 

 . فعالة  عمل  مقاربة  يعد  مل 
هذه  ملوظفي  يتاح  اإن  يجب  بل 
اخلاليا الت�ضالية تكوين مهارات 
مع  مهنية  عالقات  ربط  على 
وحترير  واملرا�ضلني  ال�ضحفيني 
م�ضاريع  باقرتاح  لديهم  املبادرة 
�ضيا�ضة  تخدم  وات�ضالية  اإعالمية 
الولية  تنتهجها  التي  الت�ضال 
وهي �ضيا�ضة ات�ضالية تعتمد على 
وهي  عميقة  اأ�ضئلة  على  الإجابة 
مثال ..متى يظهر الوايل للحديث 
امام النا�ش ..ملاذا يظهر ...كيف 
بعد ظهوره  املتوقع  ..وما  يظهر 
متحدثا عن حمتوى قابل للقيا�ش 
يطرحها  الأ�ضئلة  هذه  ...كل 
م�ضت�ضار يف الت�ضال يعتمد عليه 
الواقع  اأن  غري  جمهورية  وايل 
امل�ضتوى  هذا  غياب  اإىل  ي�ضري 
من الأداء الت�ضايل ومل ت�ضتدعي 
يف  املوجودة  املمار�ضات  حتى 
الوايل  ديوان  يف  الت�ضايل  العمل 
على  بالعتماد  املقاربة  هذه 
وانطالقا   . ال�ضت�ضارة  ثقافة 
عن  ومناذج  جتارب  عر�ش  من 
الت�ضال  عليه  يكون  اأن  يجب  ما 
وحملية  مركزية  م�ضتويات  على 
فان احلكومة يف تقديري مطالبة 
الت�ضال  خمطط  مناق�ضة  بعد 
حتريك  �رصورة  اإىل  احلكومي 
موؤ�ض�ضاتية  ات�ضالية  ا�ضرتاتيجية 
فعالة يف هذا املجال وال�ضتثمار 
الأكادميية واملهنية  الكفاءات  يف 
الت�ضال  يف  املتخ�ض�ضة 
ر�ضيد  والتي متلك عن  والإعالم 
يف  وهامة  نوعية  مهارات  وخربة 
يبقى عموميا  الذي  املجال  هذا 

ومهنيا بالدرجة الأوىل .
من  يبقى  احلكومي  الت�ضال  اإن 
اأهم مرتكزات العمل املوؤ�ض�ضاتي 
ثقافة  يكون  اأن  الذي يجب  الهام 
وقد  ومهنية  عالية  وممار�ضة 
اأحد  احلكومي  الت�ضال  اأ�ضحى 
لتعزيز  اأهمية  الأكرث  الأولويات 
املواطنني  مع  الدولة  عالقة 
اأخرى  جهة  من  اأي�ضا  وت�ضكل 
الجتماعي  التوا�ضل  من�ضات 
م�ضامني  من  يعر�ش  ما  عرب 
على  اآخر  حتديا  تت�ضارع  ومواد 
والإعالم  الت�ضال  موؤ�ض�ضات 
اجلزائرية  الدولة  �ضخرتها  التي 
العمومية،  الإعالم  و�ضائل  منها 
مثال التي يجب اأن تخاطب الراأي 
التغطية  التزامات  خا�ضة  العام 

واملن�ضود  للموجود  الإعالمية 
م�ضتويات  يف  اأي�ضا  يجب  بل 
كفاءات  على  العتماد  معينة 
على  قادرة  اإعالمية  وقيادات 
تقدمي ت�ضورات ومقاربات مهنية 
احلكومي  الت�ضال  جمال  يف 
ينق�ش  الذي  وهذا  واملوؤ�ض�ضاتي 
الر�ضمي  الت�ضال  م�ضهد  يف 
تظهر  ل  جتلياته  اأن  نرى  الذي 
اإل يف خروج منا�ضباتي مل�ضوؤولني 
مترير  اأو  ظرف  لإدارة  يتحدثون 
هناك  تكون  ان  دون  ر�ضالة 
البعيد  املدى  على  ات�ضال  روؤية 
مع  الدولة  عالقة  ت�ضت�رصف 
الت�ضال  و�ضائط  عرب  املجتمع 
والغري  الر�ضمية  والإعالم 

ر�ضمية.

نقا�س

الت�سال امل�ؤ�س�ساتي...الأداء والآليات
من املوؤ�سرات املعربة على احلكامة الر�سيدة ا�ستثمار الدولة يف ا�سرتاتيجيات االت�سال كاأحد مرتكزات االأداء التنموي الذي توؤطره كفاءة ب�سرية 
ولعل اهتمام احلكومة موؤخرا باالت�سال احلكومي واملوؤ�س�ساتي يوؤ�سر عن اإرادة �سيا�سية هامة لتاأطري م�سارات االت�سال بني احلاكم واملحكوم �سمن 

قواعد وتقاليد وا�سحة حتافظ على كيان الدولة وتعزز عالقة موؤ�س�ساتها مع املجتمع واالأهم يف تقديري اأن تنطلق فعال ور�سات وطنية حول االت�سال 
املوؤ�س�ساتي على م�ستويات وطنية وحملية ت�سع اأمام خمتلف الفواعل املوؤثرة يف �سياغة امل�سهد الوطني ثقافة االت�سال احلكومي الهام الذي يجب اأن 
يحقق يف االأخري اأهدافا ا�سرتاتيجية تنموية بالدرجة االأوىل ولعل اال�ستثمار يف و�سائل االإعالم الوطنية وا�ستقطابها كموؤ�س�سات ات�سالية قبل كل 

�سيء �سيفتح اآفاقا هاما يف هذا املو�سوع بالذات وهو "االت�سال املوؤ�س�ساتي " الذي يبقى احتياجا متليه دولة املوؤ�س�سات.

للكتاب لندن  معر�ض  “ك�رونا” يلغي 
األغي معر�ش الكتاب الذي 
ت�ضت�ضيفه  اأن  مقرراً  كان 
املقبل،  الأ�ضبوع  لندن 
تف�ضي  من  خماوف  ب�ضبب 
امل�ضتجد،  كورونا  فريو�ش 
املنظمون   اأعلن  ما  على 

اأول اأم�ش .
“ريد  هيئة  واأو�ضحت 
للمعار�ش،  اإكزيبي�ضنز” 
للحدث،  املنظمة  اجلهة 
تويرت  على  ح�ضابها  عرب 
اإر�ضادات  اتبعنا  “لقد 
احلكومة الربيطانية وعملنا 
�ضلطات  تو�ضيات  مبوجب 
ومنظمات  العامة  ال�ضحة 

اأخرى، وبكل اأ�ضف اتخذنا 
احلدث  تنظيم  عدم  قرار 

هذه ال�ضنة”.
اإىل  املنظمون  واأ�ضار 
من  كبرياً  عدداً  اأن 
احلدث  يف  امل�ضاركني 
حوايل  �ضنوياً  يجمع  الذي 
يف  متخ�ض�ش  األف   25
والن�رص،  الطباعة  جمال 
على  قيوداً  “�ضيعانون 

ال�ضفر” ب�ضبب الوباء.
تنظيم  مقرراً  وكان 
من  العا�رص  بني  املعر�ش 
والثاين  اجلاري  مار�ش  
ع�رص منه. و�ضتقام الن�ضخة 

املقبلة من هذا احلدث يف 
�ضنة 2021.

األغت  قد  فرن�ضا  وكانت 
باري�ش  معر�ش  اأي�ضاً 
مقررا  كان  الذي  للكتب 
مار�ش   20 بني  تنظيمه 
لل�ضبب  منه،  2020و23 

عينه.
احلكومة  اأعلنت  وقد 
الثالثاء  اأم�ش  الربيطانية 
كورونا  فريو�ش  تف�ضي  اأن 
نطاق  على  امل�ضتجد 
اأو�ضع بات “اأكرث رجحانا” 
بلغت  حيث  بريطانيا  يف 
ح�ضيلة الإ�ضابات 53 حتى 

�ضباح اليوم.
ت�ضدر  مل  لندن  اأن  غري 
التجمعات  مبنع  قرار  اأي 
ح�ضل  ملا  خالفاً  الكربى 

يف فرن�ضا و�ضوي�رصا.
الوزراء  رئي�ش  وقال 
الربيطاين بوري�ش جون�ضون 
“الأكرثية  اإن  اأم�ش 
�ضكان  من  ال�ضاحقة 
متابعة  عليهم  البلد  هذا 
كاملعتاد”،  اأن�ضطتهم 
مقدماً خطة عمل يف حال 
نطاق  على  الوباء  متدد 

وا�ضع يف بريطانيا.
وكالة اأنباء ال�سعر

للكاتبة �سيخة العامودي

حكايات من  خيال" خليط  "اأطروحة 
هو  خيال "   " اأطروحة 
من  جمموعة  عنوان 
حديثاً  ال�ضادرة  الكتب 
بالأ�ضواق امل�رصية للكاتبة 
وت�ضم  العامودي،  �ضيخة 
من  عدداً  املجموعة 
عناوين الكتب حتت اأ�ضماء 
حمامة  خيال..  »اأطروحة 
»اأطروحة خيال..   ، الدار« 
»اأطروحة  احلياة«،  كتاب 
الأيام«،  مرافئ  خيال.. 
كتاب  خيال..  »اأطروحة 

احلب".

الكتب  غالف  على  وجاء 
�ضيخة  ملوؤلفتها  كلمة 
جملدات  »يف  العامودى: 
ت�ضبهنا،  كلمات  احلياة 
وكلمات  مقتب�ضة،  كلمات 
اخليالت،  فيها  تنعم 
منتزعة  كانت  ما  اأجملها 
من خواطر وحي امل�رصات 
من  مبذاقات  طعمت  اأو 
يف  نبحر  احلياة،  جتارب 
املعارف  كنوز  من  احلياة 
الذكريات  ومن  نقتني، 
هون  على  لنقلبها  ندخر 

مرافئ  احت�ضنتنا  كلما 
اأطروحتي  يف  الأيام، 
القلوب  نب�ش  اأ�ضتب�رص 
واحلظ  العقول  و�ضطوى 
الأنامل  حركة  هون  على 
يف  العيون،  وهدب 
خليطاً  لكم  اأقدم  كتابي 
ذا  حديثاً  حكايات،  من 
من  ومواقف  تاأمالت، 
احلياة، �ضغتها لكم باأ�ضلوب 
خاللها  واأهديتكم  مي�رص، 

من كامريتي التقاطات«.
 وكاالت 



حاورها: حكيم مالك

تعرفني  كيف  بداية،      .
نف�سك للقارئ؟ 

 5 مواليد  من  كاتبة  �صيفي  وردة 
دي�صمرب 1991مبدينة ب�صكرة باجلزائر 
. متح�صلة على �صهادة بكالوريا اآداب 
لي�صان�س  2010و�صهادة  لعام   وفل�صفة 
 ،  2013 عام  الإجنليزية  اللغة  يف 
�صغلت   2015 عام  ما�صرت  و�صهادة 
بجامعة  اإجنليزية  لغة  اأ�صتاذة  من�صب 
حممد خي�رض ب�صكرة باملركز التعليم 
املكثف للغات ، واأ�صتاذة لغة اإجنليزية 
من  كل  م�صتوى  على  اجلامعة  بنف�س 
كلية الآداب وكلية الهند�صة الكهربائية 

والإلكرتونيك وكلية اللغات. 

مع  بدايتك  كانت  كيف      .
عامل الكتابة؟

واقتناء  املطالعة  مع  كانت  بدايتي 
اأ�صد  من  كنت  لقد  وقراءتها.  الكتب 
ومنها  واملطالعة  للقراءة  حبا  النا�س 
من  اأمكنني  لغويا  ر�صيدا  اكت�صبت 
مل  الكتابة  ملكة  بقوة.  قلمي  حتريك 
تكن وليدة احلا�رض بل بداأت بالظهور 
انتباها  اأعرها  مل  ولكن  طفولتي  منذ 
خ�صو�صا ان عائلتي مل تكن على دراية 

مبوهبتي. 

.    من الذي �ساندك يف اأوىل 
خطواتك؟

عائلتي كانت  الداعم الأول ملوهبتي 
اهلل  حفظهما  واأبي  اأمي  وخ�صو�صا 
يل  �صندا  كان  الآخر  هو  زوجي   .
الكتابة  عامل  لدخول  بقوة  و�صجعني 

والأدب ودعمني ب�صتى ال�صبل.

هم  ومن  تقرئني؟  ملن      .
الكتاب الذين تاأثرت بهم؟ 

واأي�صا  دروي�س  ملحمود  قليال  اأقراأ 
قليال للكاتبة اجلزائرية الرائعة اأحالم 
العاملي  الأدب  عن  اأما  م�صتغامني. 
الجنليزي  بالأدب  جدا  مهو�صة  فاأنا 
بالذكر  اأخ�س  والأمريكي  والرو�صي 
الكاتبني الجنليزيني طوما�س هاردي 
الرو�صي  والكاتب  اأو�صنت  وجاين 
والكاتب  دو�صتيفي�صكي  فيودور 
الأمريكي دان براون. كان لهوؤلء الأثر 
العميق يف اإثراء معاريف وتفجري ملكة 
الوطن  حب  فتعلمت  بداخلي  الكتابة 
والرومن�صية  دروي�س  حممود  من 
اأو�صنت  وجاين  هاردي  طوما�س  من 
واجلرمية  براون  دان  من  واملغامرة 

اأحالم  اأما  من فيودور دو�صتيفي�صكي. 
يف  اجلراأة  منها  فتعلمت  م�صتغامني 

الكتابة.

.     �سجلت م�ساركتك  الأوىل 
اجلزائر  معر�ض  يف  ككاتبة 
 ،2019 ل�سنة   للكتاب   الدويل 

فكيف كان انطباعك ؟  

يل  لقاء  اأول  كان  حيث  رائع  جد  كان 
مع القراء والكتاب ومازادين لهفة هو 
الأول  كتابي  الن�صخ من  بع�س من  بيع 
الذي   « املحروق  الرماد   « املعنون 
عدد  رغم  الإجنليزية  باللغة  كتب 
القراء ال�صئيل لهذه اللغة بعك�س اللغة 
اأعطاين  العربية.  تواجدي باملعر�س 
ومكانته  الكاتب  بهيبة  الإح�صا�س 
حظيت  كما  املجتمع  يف  املرموقة 
�صاركتهم  امل�صتوى  يف  كتاب  بلقاء 
جل�صات توقيعي اأخ�س بالذكر الكاتبة 
» جولة  كتاب  �صاحبة  بولكبا�س  �صارة 

يف حياتك«.

.    » الرماد املحروق« ترجمة 
باللغة  الأول  كتابك  لعنوان 
الإجنليزية ،فهل لك اأن حتدثينا 

عنه ؟ 
  

»الرماد  اأو   «  Burned  ashes   «
من  م�صتوحاة  »رواية  املحروق 
فتاة  ق�صة  هو  املك�صيكي.  املجتمع 
  « كاتالينا   « تدعى  الأ�صل  مك�صيكية 
للتنقل  بالأمل  مرهقة  طفولة  عا�صت 
اإىل �صيكاغو بعد موت والدها الفا�صد. 
يف  حتمل  فتاة  منها  �صنعت  طفولتها 
اجتاه  احلقد  من  الكثري  قلبها  طيات 
الرجال. رحيلها اإىل بلدة اأخرى مل يزد 
�صنوات  ع�رضة  بعد  تعا�صة  اإل  حياتها 
غام�صة  ظروف  يف  اأمها  قتلت  حني 
حياتها  جل  تكر�س  كانت  التي  وهي 
رحلة  رغيدة.  حياة  كاتالينا  لإهداء 
البحث عن الفاعل لقت اهتمام كاتالينا 
الرماد  بالت�صويق.  مليئة  مغامرات  يف 
بعد  يل  اأدبي  مولود  اأول  املحروق 

رحلة طويلة مع الكتابة واملطالعة.  

يف  طبع  الأول  كتابك      .
كان  فكيف  فرن�سا،  ويف  اجلزائر 
الفرن�سية  الدار  مع  تعاملك 

»edilivre« ؟ 

الفرن�صية«  الن�رض  دار  مع  تعاملي 
والثقة  الأمل  اأعطاين   «   Edilivre
بالنف�س ملوا�صلة م�صواري يف الكتابة 
لأنها منحتني الفر�صة لإي�صال حرويف 
بغرار  الن�رض  جمانية  منحتني  للعامل 

دور الن�رض اجلزائرية .

.     ما هو �سعورك وموؤلفك 
معرو�ض يف اأ�سهر املواقع العاملية 
املخ�س�سة للت�سوق عرب الأنرتنت  

كالأمازون ومواقع اأخرى ؟ 

وعن �صعوري فهو ل يو�صف لأن كتابي 
ا�صتهر وو�صل ملواقع عاملية و�صوف 
دولية  معار�س  يف  متواجدا  يكون 
العاملي  باري�س  كمعر�س  اوروبية 
من  اأكرث  يزوره  �صوف  والذي  للكتاب 
قوة  زادين  هذا  كل  قارئ.  األف   16
الكتابة  اأوا�صل  باأن  وعزم  واأريحية 

على قدم و�صاق.

هو  النجاح  هذا  وهل      .
بداية انت�سار اأدبك عامليا؟

البوابة  مبثابة  كان  الأول  كتابي  نعم 
لدخول العاملية فبعد اأن طبع يف عدة 
دول عربية كم�رض والأردن وال�صودان 
والعراق ولبنان، هو الآن يجوب عددا 
ذاته  بحد  وهذا  الأوروبية  الدول  من 

�صهرة عاملية بحتة بالن�صبة يل.

 �سدر حديثا عن دار املثقف 
اجلديد  كتابك  والتوزيع  للن�سر 
من  فهل  اختناق«    « بـ   املو�سوم 
املولود  هذا  عن  اأوفر  تفا�سيل  

اجلديد ؟ 

»اختناق« يحمل جمموعة من اخلواطر 
ويرتجم  الواقع  وحي  من  كانت  التي 
جملة من التجارب ال�صخ�صية. اختري 
له هذا العنوان لأن جل خواطره مت�س 
ككاتبة  لبيئتي  الجتماعية  احلياة 
والظروف املحيطة بي. عالج الكتاب 
ال�صباب  والعاطفة،   احلب  م�صاكل 
احلامل والطفولة. عنوانه يربز نواحي 
التي  احلزينة  الجتماعية  احلياة 
تخنق الفرد  كاخليبات التي اأثرت يف 
املجتمع ومنها �صيقت خواطر من روح 
تلو  الواحدة  �صدماتها  تتوىل  مفعمة 
خيباتنا...من  تتوىل  حيث    ، الأخرى 
الدنيا......من الب�رض.... ومن الواقع 
الذي نحن نتواجد فيه تارة باأج�صادنا 
لكن  فقط.    باأرواحنا  اأخرى  تارة  و 
دائما يوجد اإ�صعاع نور بعد عتمة.... 
�صقوطنا  خيبة.   بعد  اأمل  وب�صي�س 
...�صنقف  هفوة  اإل  لي�صت  وعرثاتنا 
ترتك  ولن  و�رضامة  ب�صموخ  بعدها 

فينا ل اأثر ول ندبة.

.    ملن اأهديت هذه اخلواطر 
يا ترى  ؟ 

اإىل  املحبة،  و�رّض  احلنان  نبع  اإىل 
اأّمي  اإىل  وعلمت،  وربّت  �صّحت  من 

الغالية) بختي اأّم اخلري.( اإىل جوهرة 
قلبي و اأماين، اإىل من مل يدّخر ُجهدا 
من  اإىل  وتعليمي  لت�صجيعي  مال  ول 
يبخل،  مل  و  اأعطى  و  ب�صٍدٍق،  اأحّب 
ل  من  يا  اإليك   ، العزيز  اأبي  اإليك 
تكفي الكلمات ل�صكرك والمتنان مِلا 
قّدمت اإىل ) �صيفي عبد العايل(.  اإىل 
�صندي يف احلياة، اإليك يامن اأعطيتني 
الأمل لأم�صي قدما، اإليك يا من كنت 
دعمتني  يامن  اإليك   ، �صيء  ّكّل  يل 
ب�صتّى الو�صائل ومل تبخل ،اإىل زوجي 
اإىل)تتاي  احلّب،  لغز  اإىل  احلبيب 
اأملي   .. بناتي  اإىل  م�صدق.(  حممد 
وفرحي  �صعادتي  ومفتاح  الوجود،  يف 
اإىل »رزان »و »داليا« »نوران« اأدامكما 
اهلل ذخرا يل و�صندا يف احلياة الدنيا. 
اإىل ّكّل اإخوتي و اأخواتي، اإىل اأقاربي 
لأّول  يكتب  من  ّكّل  اإىل  �صديقاتي،  و 

مرّة، و اإىل ّكّل من يقراأ لـي

.     هل لك اأن تهدينا خاطرة 
من » اختناق » ؟ 

�صاأهديكم خاطرة  بعنوان » جُمتمعنا 
اأّن  املعاق« : علّمنـا جمتمعنا الّراقـي 
واأّن  جرميـة،   والع�صـق  حـرام  احلـّب 
الأنثـى خطيئـة والرجـل اأمـل احليـاة.. 
الـّزواج  اأن  احلبيـب  جمتمعنـا  علمنـا 
ت�صابيـن  ل  حتـى  منهـا  لبـد  حتميـة 
بالعنو�صـة وت�صبحيـن عالـة علـى الـكل؛ 
�صيتناثرون  نف�صك..  على  حتـى  وبـل 
نف�صك،  حتتقرين  ويجعلونك  عليك 
خاطـب  بـاأّول  تقبليـن  �صيجعلونك 
يتقـّدم اإليـك بر�صـاك وقناعتـك.. نعـم 
اإنـه جمتمعنـا يـا �صادة، جمتمعنا الذي 
ودونه  تكتملني  به  الّرجل  اأّن  علّمنا 
تهانيـن...  وقـد  وتعابني  تنق�صني 
املـراأة  اأن  علمنـا  الـذي  جمتمعنـا 
تافهـة،  وخادمـة  جاريـة  جمـرد 
علـى  الرجـل  قـّد�س  الـذي  جمتمعنـا 

املـراأة.

و  اجلوائز  عن  ماذا       .
التقدير  و�سهادات  التكرميات 

التي نلتها ؟

جوائز ل حلد ال�صاعة مبا اأنني كاتبة 
يف البداية ولزال لدي الكثري لأقدمه.  
حت�صلت  فقد  التقدير  �صهادات  اأما 
على 4 �صهادات ثالثة منها كانت من 
الكتب  معار�س  يف  امل�صاركة  خالل 
التالية:  الوليات  من  كل  يف  الوطنية 
وال�صهادة  وباتنة.  البليدة  �صكيكدة، 
م�صاركتي  خالل  من  كانت  الرابعة 
�صيال  للكتاب  الدويل  املعر�س  يف 

باجلزائر العا�صمة. 

.    هل اأنت ب�سدد التح�سري 
ملوؤلف جديد ؟

اأكيد. التخطيط له قيد الإجناز ولكن 
هذه املرة اأريد اأن يكون كتابي القادم 
» رواية » باللغة الإجنليزية ومن وحي 
قلب  من  واقعية  اجتماعية  ق�صة 
بهوية  للتعريف  اجلزائري  املجتمع 
الوطن  خارج  اجلزائري  املجتمع 
وملا ل عامليا. اأ�صاأل اهلل اأن يوفقني 

يف م�صاري.

للجيل  ن�سيحتك  ماهي      .
اجلديد من الكتاب يف اجلزائر؟

على  املقبل  ال�صباب  لكل  ن�صيحتي 
الكتابة اأن يت�صجع ويعطي كل ما لديه 
لإثراء الأدب اجلزائري والتعريف به 
يف  الكاتب  اأن  بيد  وعامليا.  دوليا 
احلقوق  اليوم ل ميلك جل  اجلزائر 
املنوطة به ولكن يجب على ال�صباب 
اأبدا  ي�صت�صلم  ل  اأن  للكتابة  الطامح 
الكتابة ملكة  اأن  ويحمل على عاتقه 
ن�صجنها  فلما  كان،  لأي  تعطى  ل 

بداخلنا.

طموحاتك  ماهي      .
ككاتبة؟

اأن  اأود  بحتة.  عاملية  ل�صهرة  اأطمح 
اأ�صنع مكانة خا�صة لنف�صي يف الأدب 
اأنق�س  اأن  اأود  والعاملي.  العربي 

ككاتبة  ذهب  من  من حروف  ا�صمي 
اجلزائري.  اجلنوب  من  جزائرية 
الأحالم  من  العديد  لتحقيق  اأطمح 
مكانة  خلق  بداياتها  كانت  والتي 
باللغتني  ككاتبة  املجتمع  يف  فنية 
العربية والإجنليزية. طموحي يزداد 
كل يوم ويكرب كلما نفذت ن�صخة من 

موؤلفاتي.  
   

.     هل من كلمة عن مدينة 
ب�سكرة؟ 

فيها  الزيبان  عا�صمة  ب�صكرة 
فيها  واأملك  وتعلمت  ترعرعت 
التي  اجلميلة  الذكريات  من  العديد 
كان لها دورا هاما يف بداية م�صواري 
لكنها  �صغرية  مدينة  هي  ككاتبة. 
وكرم  بجود  وت�صتهر  باحلب  مفعمة 
اأهلها وطيبة ع�رضتهم. ومهما جلت 
اأبدا  اأن�صى  لن  والعامل  الوطن  اأنحاء 
عبق �صوارعها. باخت�صار هي مدينة 
اأجدادي  واأر�س  والربكات  اخلريات 
عطائها  اأجحد  اأن  ميكن  ل  التي 

يوما.

كلمتك  توجهني  ملن      .
الأخرية؟

ال�صكر جلريدة  اأ�صمى عبارات  اأقدم 
ال�صيق  احلوار  هذا  على  »الو�صط« 

واللتفاتة الطيبة.
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الكاتبة الواعدة وردة �سيفي ح�سريا لـ »الو�سط«

الرماد املحروق واختناق حماكاة بني الذات والواقع
فتحت الكاتبة الواعدة وردة �سيفي قلبها ليومية »الو�سط »يف هذا احلوار احل�سري الذي �سيكت�سف القارئ  موؤلفاتها  ففي ر�سيدها كتاب »Burned  ashes« ) الرماد 

املحروق ( ال�سادر باللغة الإجنليزية عن دار  املثقف للن�سر والتوزيع   والدار الفرن�سية  »Edilivre«، و�سدر لها حديثا عن نف�ض الدار كتاب اآخر بعنوان » اختناق« 
،حيث قالت عرو�ض الزيبان باأنه  عبارة عن جمموعة من اخلواطر  امل�ستمدة  من وحي الواقع  فهو يرتجمة جملة من التجارب ال�سخ�سية ، كما اأنه  ي�سمل كل نواحي  

احلياة الجتماعية املريرة  ،  فال�سيء الذي تتميز به �ساحبة احلرب ال�سيال  هو اأ�سلوبها الرائع  الذي يحاكي الذات والواقع على حد �سواء ، وتكتب هذه املوؤلفة 
ال�سابة  باللغتني العربية والإجنليزية ، كا�سفة يف هذا اللقاء  ال�سيق »باأنها  تطمح دائما لك�سب �سهرة عاملية بحتة وتود اأن ت�سنع لنف�سها  مكانة خا�سة يف الأدب 

العربي والعاملي  لتكتب ا�سمها بحروف من ذهب ككاتبة جزائرية من اجلنوب اجلزائري« وفعال  �سدقت هذه املبدعة فاجلزائر تعد خزان  حقيقي للمواهب  ال�سابة  
التي اأعطت  قيمة م�سافة ملختلف جمالت الإبداع  كالأدب وامل�سرح والفن الت�سكيلي وال�سينما واملو�سيقي ، فالكثري من الأ�سماء  توجت بالعديد  من اجلوائز العربية 

والعاملية ،  فلقد �سرفت  الراية الوطنية يف خمتلف املهرجانات  والفعاليات يف خمتلف بلدان العامل ، وبالتايل فاجليل اجلديد من الكتاب اجلزائريني الذين تنتمي 
اإليهم  »وردة الب�سكرية » اأثبت عن جدارة وا�ستحقاق باأنه �سباب مبدع   بكل ما حتمله من معنى  فالإرادة الفولذية التي يتحلى بها  هوؤلء املبدعني  نابعة من اأر�ض 

ال�سهداء الأبرار ،وعليه فيكفينا فخرا اأننا ننتمي  اإىل هذه الأر�ض املباركة .
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كيف ميكنني حماية نف�سي 

ومنع انت�سار املر�ض؟

كوفيد- مر�ض  فا�شية  عن  املعلومات  اأحدث  على  با�شتمرار  اطلع 
�شلطات  وعن طريق  للمنظمة  الإلكرتوين  املوقع  على  تتاح  التي   19
الوطنية واملحلية. ومازال معظم املت�رضرين من  العمومية  ال�شحة 
مر�ض كوفيد-19 يرتكزون يف ال�شني، يف حني توجد بع�ض الفا�شيات 
بالعدوى  ي�شابون  الذين  الأ�شخا�ض  معظم  ويعاين  اأخرى.  بلدان  يف 
اأ�شد وخامة  يكون  ولكن املر�ض قد  يتعافون،  ثم  من مر�ض طفيف 
وحماية  �شحتك  على  احلفاظ  وعليك  اآخرين.  لأ�شخا�ض  بالن�شبة 

الآخرين باّتباع ما يلي:
نظف يديك جيداً بانتظام بفركهما مطهر كحويل لليدين اأو بغ�شلهما 

باملاء وال�شابون.
اأو فركهما مبطهر كحويل  اإن تنظيف يديك باملاء وال�شابون  ملاذا؟ 

من �شاأنه اأن يقتل الفريو�شات التي قد تكون على يديك.
احتفظ مب�شافة ل تقل عن مرت واحد )3 اأقدام( بينك وبني اأي �شخ�ض 

ي�شعل اأو يعط�ض.
فمه  اأو  اأنفه  من  تتناثر  يعط�ض،  اأو  ال�شخ�ض  ي�شعل  عندما  ملاذا؟ 
فاإذا كنت �شديد  الفريو�ض.  �شائلة �شغرية قد حتتوي على  ُقطريات 
القرتاب منه ميكن اأن تتنف�ض هذه الُقطريات، مبا يف ذلك الفريو�ض 

امل�شبب ملر�ض كوفيد-19 اإذا كان ال�شخ�ض م�شاباً به.
جتنب مل�ض عينيك واأنفك وفمك.

تلتقط  اأن  وميكنها  الأ�شطح  من  العديد  اليدين  تلم�ض  ملاذا؟ 
اإىل  الفريو�ض  تنقالن  قد  فاإنهما  اليدان  تلوثت  واإذا  الفريو�شات. 
العينني اأو الأنف اأو الفم. وميكن للفريو�ض اأن يدخل اجل�شم عن طريق 

هذه املنافذ وي�شيبك باملر�ض.
التنف�شية  النظافة  اأنت واملحيطني بك ملمار�شات  اّتباعك  تاأكد من 
اجليدة. ويعني ذلك اأن تغطي فمك واأنفك بكوعك املثني اأو مبنديل 
امل�شتعمل  املنديل  من  التخل�ض  ثم  العط�ض،  اأو  ال�شعال  عند  ورقي 

على الفور.
النظافة  ممار�شات  وباّتباع  الفريو�ض.  تن�رض  الُقطريات  اإن  ملاذا؟ 
مثل  الفريو�شات  من  حولك  من  الأ�شخا�ض  حتمي  اجليدة  التنف�شية 

فريو�شات الربد والأنفلونزا وكوفيد-19.
باحلمى وال�شعال  اإذا كنت م�شاباً  اإذا �شعرت باملر�ض.  اإلزم املنزل 
و�شعوبة التنف�ض، التم�ض الرعاية الطبية وات�شل مبقدم الرعاية قبل 

التوجه اإليه. واّتبع توجيهات ال�شلطات ال�شحية املحلية.
ملاذا؟ تتوفر لل�شلطات الوطنية واملحلية اأحدث املعلومات عن الو�شع 
يف منطقتك. وات�شالك امل�شبق مبقدم الرعاية ال�شحية �شي�شمح له 
بتوجيهك �رضيعاً اإىل مرفق الرعاية ال�شحية املنا�شب. و�شي�شهم ذلك 

يف حمايتك ومنع انت�شار الفريو�شات و�شائر اأنواع العدوى.
اطلع با�شتمرار على اآخر تطورات مر�ض كوفيد-19. واّتبع امل�شورة 
العمومية  ال�شحة  �شلطات  اأو  ال�شحية  الرعاية  مقدم  ي�شديها  التي 
نف�شك  حماية  كيفية  ب�شاأن  العمل  �شاحب  اأو  واملحلية  الوطنية 

والآخرين من مر�ض كوفيد-19.
ملاذا؟ تتوفر لل�شلطات الوطنية واملحلية اأحدث املعلومات عما اإذا 
اإ�شداء  كان مر�ض كوفيد-19 ينت�رض يف منطقتك. فهي الأقدر على 
يف  الأ�شخا�ض  يتخذها  اأن  ميكن  التي  الإجراءات  ب�شاأن  امل�شورة 

منطقتك حلماية اأنف�شهم.
تدابري احلماية لالأ�شخا�ض الذي يزورون مناطق ينت�رض فيها مر�ض 

كوفيد-19 اأو زاروها موؤخراً )الأيام الأربعة ع�رض املا�شية(
اّتبع الإر�شادات املو�شحة اأعاله )تدابري احلماية للجميع(

اإلزم املنزل اإذا بداأت ت�شعر بالتوعك اإىل اأن تتعافى، حتى واإن كانت 
الأعرا�ض التي ت�شكو منها خفيفة مثل ال�شداع اأو الر�شح الطفيف.

الطبية  للمرافق  وزيارتك  الآخرين  �شي�شمح جتنبك ملخالطة  ملاذا؟ 
على  و�شي�شاعدان  الفّعالية،  من  مبزيد  املرافق  هذه  تعمل  باأن 
كوفيد-19  ملر�ض  امل�شبب  الفريو�ض  من  والآخرين  اأنت  حمايتك 

و�شائر الفريو�شات.
واإذا كنت تعاين من احلمى وال�شعال و�شعوبة التنف�ض، التم�ض امل�شورة 
الطبية على الفور، فقد تكون م�شاباً بعدوى اجلهاز التنف�شي اأو حالة 
مر�شية وخيمة اأخرى. وات�شل قبل الذهاب اإىل مقدم الرعاية واأخربه 

اإن كنت قد �شافرت اأو خالطت اأي م�شافرين موؤخراً.
ملاذا؟ اإن ات�شالك امل�شبق مبقدم الرعاية �شي�شمح له بتوجيهك �رضيعاً 
اإىل مرفق الرعاية ال�شحية املنا�شب. و�شي�شاعد ذلك اأي�شاً على منع 
من  وغريه  كوفيد-19  امل�شبب ملر�ض  للفريو�ض  انت�شار حمتمل  اأي 

الفريو�شات.

تقرير عن اأ�سرار "مناعة" فريو�ض كورونا اجلديد

هل ينبغي اأن اأ�سعر بالقلق من الإ�سابة مبر�ض كوفيد-19؟

�شحيفة  ن�رضته  تقرير  ك�شف 
جوانب  الربيطانية  »غارديان« 
اجلديد  كورونا  وباء  عن  مثرية 
من  اأكرث  على  وخ�شو�شيته 
م�شتوى. ولفت التقرير اإىل اأن هذا 
الوباء ناجم عن »واحد من �شاللة 
الفريو�ض التاجي الذي مل ي�شبق له 
مثيل من قبل.. وكما هو احلال مع 
فاإن  الأخرى،  التاجية  الفريو�شات 
م�شدرها حيواين، والكثريون ممن 
يعملون  كانوا  اإما  بالعدوى  اأ�شيبوا 
يف �شوق ووهان للمنتجات البحرية 
املدينة  هذه  و�شط  يف  باجلملة 
ترددوا عليه  ما  غالبا  اأو  ال�شينية، 

للت�شوق«.
ور�شدت ال�شحيفة يف تقريرها اأن 
هذا الفريو�ض اجلديد »يت�شبب يف 
وال�شعال  الرئوي،  اللتهاب  مر�ض 
ويحدث  التنف�ض.  و�شيق  واحلمى 
يف  ف�شل  ال�شديدة   احلالت  يف 
ومبا  اجل�شم.  اأع�شاء   وظائف 
فريو�شي،  رئوي  التهاب  ذلك  اأن 
احليوية  امل�شادات  تناول  فاإن 
امل�شادة  والأدوية  جمد،  غري 
فعالة،  غري  املتاحة  للفريو�شات 
حالة  على  ال�شفاء  يعتمد  فيما 
وكان  لالإن�شان،  املناعي  اجلهاز 
الكثري من املتوفني يعانون من �شوء 

احلالة ال�شحية قبل الإ�شابة«.
عدد  اأجمايل  اأن  التقرير  و�شجل 
الوفيات يف اأكرث من 80 دولة حتى 
4 مار�ض بلغ 3190 �شخ�شا، يف حني 

اأ�شيب اأكرث من 93 األف �شخ�ض«.
اأفيد    ، ال�شني  يف  الو�شع  وب�شاأن 
حالة  األف   80 من  اأكرث  بت�شجيل 
عدوى، وجتاوز عدد الوفيات فيها 
ثالثة اآلف �شخ�ض. واأبلغ يف كوريا 
من  ت�رضراً  الأكرث  البلد  اجلنوبية، 
خارج  الفريو�ض  عدوى  تف�شي 

ال�شني، عن 5328 حالة اإ�شابة. اإل 
اأن اأكرث من 44 األف �شخ�ض م�شاب 
بفريو�ض كورونا اجلديد يف ال�شني 

تغلبوا على املر�ض وتعافوا.
يف  امل�شكلة  اأن  التقرير  وراأى 
يف  تكمن  الوباء  هذا  مع  التعامل 
خطورة  مدى  بعد  يعرف  ل  اأنه 
اأن  »اإىل  اجلديد  كورونا  فريو�ض 
يتم احل�شول على بيانات جديدة«، 
اأن  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  م�شريا 
»معدل الوفيات يف مقاطعة هوبى، 
مركز الوباء الرئي�ض، يبلغ  حوايل 2 
%، وهو اأقل من امل�شجل يف اأماكن 
للمقارنة يف حالة الإ�شابة  اأخرى. 
بالإنفلونزا املو�شمية، يكون معدل 
الوفيات عادة اأقل من 1 %، ويعتقد 
اأن 400 األف �شخ�ض ميوتون منه يف 
جميع اأنحاء العامل كل عام. معدل 
متالزمة  عن  الناجمة  الوفيات 
الوخيمة  احلادة  التنف�شي  اجلهاز 

)ال�شار�ض( جتاوز 10 %«.
النقطة  اأن  على  التقرير  و�شدد 
تتمثل  التالية  الهامة  الرئي�شة 
مدى  اأي  اإىل  معرفة  »عدم  يف 
الختالف  كورونا معدي.  فريو�ض 
الإنفلونزا هو  وبني  بينه  الأ�شا�شي 
الفريو�ض  �شد  لقاح  وجود  عدم 
من  اأنه  يعني  ما  اجلديد،  التاجي 
النا�ض املعر�شني  الأ�شعب حماية 
ال�شن  كبار  مثل  العدوى،  خلطر 
من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض  اأو 
اأو  التنف�شي  اجلهاز  يف  م�شاكل 

جهاز املناعة«.
املرء  �شعر  اإذا  التقرير  وين�شح   
بتوعك وا�شتبه باإ�شابته بالعدوى اأن 
يواظب على غ�شل اليدين، ويتجنب 
الت�شال باأ�شخا�ض اآخرين، م�شريا 
الوقائية  التدابري  بني  من  اأنه  اإىل 
لقاح  اأخذ  الأخرى  املعقولة 
»�شيقلل  ذلك  اأن  وراأى  الإنفلونزا، 

اإذا  الطبية،  اخلدمات  على  العبء 
تطور املر�ض يف املنطقة اإىل وباء 

اأو�شع«.
وذكر التقرير اأن »فريو�شات كورونا 
تت�شبب  احليوانات  من  تنتقل  التي 
يف الإ�شابة مبتالزمة التنف�ض احلاد 
ومبتالزمة  )ال�شار�ض(،  الوخيمة 

ال�رضق الأو�شط التنف�شية.
مر�ض   2002 عام  يف  وانت�رض 
ال�شار�ض يف نحو 37 دولة، ما ت�شبب 
يف حالة من الذعر يف جميع اأنحاء 
الوقت  نف�ض  يف  واأ�شيب  العامل، 
�شخ�ض  اآلف  ثمانية  من  اأكرث 
من  اآخرين.   750 من  اأكرث  وتويف 
ينتقل  ل  املر�ض  اأن هذا  الوا�شح 
ب�شهولة من �شخ�ض اإىل اآخر، لكن 
لديه معدل وفيات اأعلى، اإذ من بني 
ت�شخي�شهم  �شخ�ض مت   2500 نحو 
بهذه املتالزمة، مات ما ن�شبته 35 

.»%

ينت�رض  منطقة  يف  تكن  مل  اإذا 
مل  واإذا  كوفيد-19،  مر�ض  فيها 
هذه  من  اأي  من  �شافرت  قد  تكن 
املناطق، واإذا مل تكن قد خالطت 
فاإن  بالتوعك،  ي�شعر  �شخ�ض  اأي 
باملر�ض  اإ�شابتك  احتمالت 
فاإن  ذلك،  ومع  حالياً.  قليلة  تُعد 
هذا  اإزاء  والقلق  بالتوتر  �شعورك 
وح�شولك  تفهمه.  ميكن  الأمر 
ت�شاعدك  التي  الوقائع  على 
بدقة  املخاطر  حتديد  على 

الحتياطات  اتخاذ  ميكنك  حتى 
وميثل  جيداً.  اأمراً  يُعد  املعقولة، 
و�شلطات  ال�شحية  الرعاية  مقدم 
الوطنية  العمومية  ال�شحة 
ممكنة  م�شادر  العمل  و�شاحب 
مر�ض  عن  ال�شحيحة  للمعلومات 
يف  انت�شاره  مدى  وعن  كوفيد-19 
مبكان  الأهمية  ومن  منطقتك. 
ال�شائدة يف املكان  معرفة احلالة 
التدابري  واتخاذ  فيه  تعي�ض  الذي 
)انظر  نف�شك.  حلماية  املالئمة 

تدابري احلماية للجميع(.
فيها  تف�شى  منطقة  يف  كنت  واإذا 
اأن  عليك  يلزم  كوفيد-19  مر�ض 
تاأخذ خماطر العدوى على حممل 
ال�شادرة  امل�شورة  اّتبع  اجلد. 
الوطنية  ال�شحية  ال�شلطات  عن 
اأن  من  الرغم  فعلى  واملحلية. 
مر�ض كوفيد-19 ل يت�شبب اإل يف 
اعتالل طفيف لدى معظم النا�ض، 
وخيم  مبر�ض  يت�شبب  قد  فاإنه 
ويوؤدي املر�ض يف  الآخرين.  لدى 

حالت نادرة اإىل الوفاة. ويبدو اأن 
امل�شابني  والأ�شخا�ض  امل�شنني 
م�شبقاً  موجودة  طبية  بحالت 
)مثل ارتفاع �شغط الدم واأمرا�ض 
تاأثراً  اأكرث  ال�شكري(  وداء  القلب 
احلماية  تدابري  )انظر  باملر�ض. 
مناطق  يزورون  الذي  لالأ�شخا�ض 
اأو  كوفيد-19  مر�ض  فيها  ينت�رض 
الأربعة  )الأيام  موؤخراً  زاروها 

ع�رض املا�شية((.

�سحة

هل هناك لقاح اأو دواء اأو عالج ملر�ض كوفيد-19؟
يومنا  حتى  يوجد  ل  بعد.  لي�ض 
حمدد  دواء  ول  لقاح  هذا 
من  للوقاية  للفريو�شات  م�شاد 
عالجه.  اأو  كوفيد-2019  مر�ض 
يتلقى  اأن  فينبغي  ذلك،  ومع 
لتخفيف  الرعاية  به  امل�شابون 
اإدخال  وينبغي  الأعرا�ض. 
مبر�ض  امل�شابني  الأ�شخا�ض 
وخيم اإىل امل�شت�شفيات. ويتعافى 
الرعاية  بف�شل  املر�شى  معظم 

الداعمة.
بع�ض  حتري  حالياً  ويجري 

والأدوية  املحتملة  اللقاحات 
املر�ض  هذا  بعالج  اخلا�شة 
عن  اختبارها  ويجري  حتديداً. 
طريق التجارب ال�رضيرية. وتقوم 
املنظمة بتن�شيق اجلهود املبذولة 
لتطوير اللقاحات والأدوية للوقاية 

من مر�ض كوفيد-19 وعالجه.
فّعالية  الأكرث  ال�شبل  وتتمثل 
من  والآخرين  نف�شك  حلماية 
املواظبة  يف  كوفيد-19  مر�ض 
وتغطية  اليدين،  تنظيف  على 
الفم عند ال�شعال بثني املرفق اأو 

م�شافة  والبتعاد  ورقي،  مبنديل 
اأقدام(   3( واحد  مرت  تقل عن  ل 
اأو  عن الأ�شخا�ض الذين ي�شعلون 

ميكنني  كيف  )انظر:  يعط�شون. 
انت�شار  ومنع  نف�شي  حماية 

املر�ض؟(.
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وقفة متاأنية :
ر�ضي  �أو  عنه,  �هلل  -ر�ضي  عمر  �بن  وعن   
عليه  �هلل  -�ضلى  �هلل  ر�ضول  �أن  عنهما-,  �هلل 
�لعاملني,  لرب  �لنا�س  ))يقوم  قال:  و�ضلم- 
�أن�ضاف  �إىل  بر�ضحه  �أحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه,  �ضدة  من  �لعرق,  هو  �لر�ضح  �أذنيه((  
يغيب �إىل �ضحمة �أذنه من عرقه يوم �لقيامة.   
ويقول عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثري�ً,  ولبََكيْتْم  قلياًل,  ِحكتم  ل�ضَ �أعلُم 
و�ضلم-  عليه  �هلل  -�ضلى  �هلّل  ر�ضول  �أ�ضحاُب 

وجوههم, ولهم خنني((
�ل�ضحيح,  يف  وم�ضلم  �لبخاري  ]�أخرجه 
�أو  �ملنافقني,  �أحد  �ضننه[   يف  و�لرتمذي 
ليلب�ضه  �لنبي  قمي�س  �ملنافقني, طلب  رئي�س 
قبل �أن ميوت وهو على فر��س �ملوت, �أعطاه 
قمي�ضه  �ألب�ضه  �أنه  رو�ية:  ويف  قمي�ضه,  �لنبي 
بنف�ضه, فلما مات, قال عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم: 
به  يهوي  كان  حجر,  جهنم  يف  ��ضتقر  ))�لآن 
�ضبعني خريفاً((  يقول عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم:

))ل تزوُل قَدَما عبد يوَم �لقيامة, حتى يُ�ضاأَل 
ِعلِْمِه  وعن  �أفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  �أربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من �أين �كت�ضبه وفيم 
]�أخرجه  �أباله؟((   فيما  ج�ضمه  وعن  �أنفقه؟ 
من  و�إياكم  وقانا  �ل�ضحيح[   يف  �لرتمذي 

عذ�ب �لنار 

خز�ئن �هلل :
 تقتري �لأمطار لي�س تقتري عجز

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

بالكوكب (( ]�لبخاري 1038 , م�ضلم 71[
مما يوؤكد �أن تقتري �لأمطار ل ميكن �أن يكون 
تقتري عجز ك�ضاأن �لب�رش , ولكنه تربية وتاأديب 
�لف�ضاء  وكالة  فيه  �أعلمت  �لذي  , هذ� �خلرب 
�لأوروبية �أن مر�ضد �لف�ضاء �لأوروبي �لعامل 
بالأ�ضعة حتت �حلمر�ء ر�ضد غيمة من �لبخار 
متالأ  �أن  لها  ميكن   , �خلارجي  �لف�ضاء  يف 
حميطات �لأر�س �ضتني مرة يف �ليوم �لو�حد 

باملياه �لعذبة.

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد �أحياناً جهاز ثمنه مئة �ألف يف بيوز, 
�ضعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  �لبيوز 
جد�ً, على �أدنى حر�رة عالية ي�ضيخ, يقطع 
�لتيار, هو �لبيوز يف �حلقيقة نقطة �ضعف 
�جلهاز,  ل�ضالح  �ل�ضعف  لكن  �جلهاز,  يف 
لو جهاز �ضيارة عال فجاأة, بدل �أن يحرق 

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

�ل�ضعف,  �لبيوز,  عنده  يوجد  و�لإن�ضان   
�خلوف:

نْ�َضاَن ُخِلَق َهلُوعاً,  ]�ضورة �ملعارج  ﴿�إَِنّ �ْلإِ
َجُزوعاً,    ُّ �ل�رَشّ ُه  َم�َضّ ﴿�إَِذ�  �لآية:19[  

]�ضورة �ملعارج �لآية:20[
 �إذ� ل يخاف ل يتوب, �إذ� ل يخاف ل يلجاأ 
�إىل �هلل عز وجل, �إذ� ل يخاف ل ي�ضطلح 

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

�لإن�ضان, �إل �أنه من لو�زم �إميانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
�أيها �لأخوة, قد ل ينتبه �لإن�ضان �إىل بع�س �مل�ضطلحات �ضمى �هلل �لأعمال �لطيبة �لتي تن�ضجم مع 

�لفطرة معروفاً لأن �لفطر �ل�ضليمة يف �أ�ضل خلقها تعرفها, �لق�ضاء �لربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
�لطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�ضب �لفطر �ل�ضليمة قد يك�ضفون �حلقيقة, �لإن�ضان له فطرة �ضليمة 

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

نهاك عن �ضيء �إل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �ضميت �لأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �لإن�ضان معروفاً, و�ضمي �ل�ضيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�ضليمة منكر�ً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�ضيء يتو�فق مع فطرة �لنف�س تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �ضورة �لروم: 30(  لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن �لَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك �لِدّ لِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة �هلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�ضن لكن يف �لأمر�ء �أح�ضن, و�حلياء ح�ضن لكن يف �لن�ضاء �أح�ضن, و�ل�ضخاء ح�ضن 

لكن يف �لأغنياء �أح�ضن, و�ل�ضرب ح�ضن لكن يف �لفقر�ء �أح�ضن, و�لتوبة ح�ضن لكن يف �ل�ضباب �أح�ضن. 
يعني �ل�ضاب �ألزم ما يلزمه �لتوبة, و�ملر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء, و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�ضخاء, و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�ضرب, و�لأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل, ورد:
�أحب ثالثاً, وحبي لثالث �أ�ضد, �أحب �لطائعني, وحبي لل�ضاب �لطائع �أ�ضد, �أحب �ملتو��ضعني, وحبي 
للغني �ملتو��ضع �أ�ضد, �أحب �لكرماء, وحبي للفقري �لكرمي �أ�ضد, و�أبغ�س ثالثاً, وبغ�ضي لثالث �أ�ضد, 
�أبغ�س �لع�ضاة, وبغ�ضي لل�ضيخ �لعا�ضي �أ�ضد, �أبغ�س �ملتكربين, وبغ�ضي للفقري �ملتكرب �أ�ضد, �أبغ�س 

�لبخالء, وبغ�ضي للغني �لبخيل �أ�ضد. 
فاحلياء من �لإميان, و�إذ� مل ت�ضتِح فا�ضنع ما �ضئت على معنيني: �إن مل ت�ضتِح فال خري فيك, و�إن مل 

ت�ضتِح من �هلل فافعل ما �ضئت ول تعباأ بكالم �لنا�س.
ِ َوَل تُلُْقو� ِباأَيِْديُكْم �إِىَل �لتَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �لآيات: ﴿ َو�أَنِْفُقو� يِف �َضِبيِل �هلَلّ

�ضورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: ول تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم, لذلك �لإ�ضالم 
و�ضطي.

�لفكر �ملقا�سدي عند �لإمام مالك
�مل�ضلحة  رعاية  هو  مالك  فقه  به  �متاز  ما  �أخ�س  �إن 
�تخذها  �لر�أي عنده  لهذ� فهي عمدة فقه  و�عتبارها, 
عندما  مالكا  �لإمام  �إن  م�ضتقال..   لال�ضتنباط  �أ�ضال 
يطلق �لر�أي يعني به فقهه �لذي يكون بع�ضه ر�أيا �ختاره 
من جمموع �آر�ء �لتابعني, وبع�ضه ر�أيا قد قا�ضه على ما 
علم, ومن ثم فاإن باب �أ�ضول فقه �لر�أي عنده هو ما عليه 
�أهل �ملدينة وعلم �ل�ضحابة و�لتابعون. وميكن تلخي�س 
ذلك يف قاعدة جلب �مل�ضالح ودرء �ملفا�ضد �لتي عليها 
�أ�ضا�س  هو  فهذ�  �لإ�ضالمية.  �ل�رشيعة  مقا�ضد  مد�ر 
�أ�ضماوؤه,  و�ختلفت  �رشوبه  تعددت  مهما  عنده  �لر�أي 
�أو  بالقيا�س  كان  �ضو�ء  »فالر�أي  زهرة  �أبو  قال  كما  �أو 
كان بغريه من �ل�ضتح�ضان �أو �مل�ضالح �ملر�ضلة �أو �ضد 

�لذر�ئع قو�مه جلب �مل�ضالح ودرء �ملفا�ضد.«
جمرد  لي�س  �ملالكي  �ملذهب  يف  �مل�ضلحة  ومر�عاة 
بل  قيا�س  ول  لن�س  حيث  �ملر�ضلة  بامل�ضلحة  �لأخذ 
�إجر�ء  �لن�س وعند  ��ضتح�ضار �مل�ضلحة عند فهم  هو 
�لقيا�س, ف�ضال عن حالت �إعمال �مل�ضلحة �ملر�ضلة .

قائما  �لفقهي  �لجتهاد  يكون  �أن  يجب  هنا  ومن 
�لن�ضو�س  فهم  يكون  و�أن  �ل�ضت�ضالح,  �أ�ضا�س  على 
و�ل�ضتنباط منها قائما على �أ�ضا�س �أن مقا�ضدها جلب 
�مل�ضالح ودرء �ملفا�ضد. وقد قرر �لإمام �ل�ضاطبي هذه 
��ضرت�ضال  فيه  مالك  ��ضرت�ضل  »وقد  بقوله:  �حلقيقة 
مر�عاة  مع  �مل�ضلحية  �ملعاين  فهم  يف  �لعريق  �ملدل 
مق�ضود �ل�ضارع, �أن ل يخرج عنه ول يناق�س �أ�ضال من 

�أ�ضوله«.
�أن  ي�ضجل  عيا�س«  »�لقا�ضي  جند  �ل�ضاطبي  وقبل 
�لنظر  هو  مالك  ملذهب  �ملرجحة  �لعتبار�ت  �أحد 

وقو�عدها,  �ل�رشيعة  مقا�ضد  على  �لقائم  �مل�ضلحي 
فيقول: »�لعتبار �لثالث يحتاج �إىل تاأمل �ضديد, وقلب 
قو�عد  �إىل  �للتفات  وهو  �ضديد,  �لتع�ضب  من  �ضليم 
بها  �ملق�ضودة  �حلكمة  وفهم  وجمامعها,  �ل�رشيعة 
�إل  لي�س  مالك  عند  �لإ�ضتح�ضان  �أن  كما  �ضارعها  من 

�لإلتفات �إىل �مل�ضلحة و�لعدل
منهم  �لقدماء  وخ�ضو�ضا  �ملالكية  كتب  تتبعنا  ولو 
تعليالتهم  و��ضحا يف  �مل�ضالح و�ملقا�ضد  �أثر  لوجدنا 
وفتاو�هم  �أحكامهم  عليها  يبنون  و�أنهم  �لفروع,  يف 
ويجعلون تلك �ملقا�ضد �أ�ضول بنف�ضها ويقي�ضون عليها 

وهو عندهم �أظهر منه عند غريهم.
�مل�رشوعة,  و�مل�ضالح  �ل�رشعية  �ملقا�ضد  ولرعاية 
�أكرث  يف  �لذر�ئع  �ضد  قاعدة  قلنا-  -كما  مالك  حكم 
�أبو�ب �لفقه, وهذ� �ملعنى هو ما �أكده �لأ�ضتاذ »حممد 
�أ�ضول  من  �لذر�ئع  »�ضد  قال:  حيث  �لربهاين«  ه�ضام 
يف  ولي�س  �ملالكية,  عند  �ملهمة  �لفقهي  �لإ�ضتنباط 
�ملذ�هب �لفقهية �لأربعة �ملنت�رشة, ول يف غريها من 
بلغ يف �أخذه بهذ� �لأ�ضل مبلغ �ملذهب �ملالكي, وبهذ� 
كان �لعمل بامل�ضلحة �ملر�ضلة �أ�ضال م�ضتقال من �أ�ضول 
�لت�رشيع عنده, ولي�س �ضد �لذر�ئع �إل تطبيقا عمليا من 
تطبيقات �لعمل بامل�ضلحة, ولذلك عدوه �ضمن �أ�ضولهم 
و�أعملوه يف ��ضتنباطاتهم وتخريجاتهم يف جميع �أبو�ب 
ذلك  يف  وبالغو�  �لعلمية  �مل�ضائل  من  كثري  ويف  �لفقه, 
خ�ضو�ضيات  من  �لذر�ئع  �ضد  �لفقهاء  بع�س  عد  حتى 
مذهب �إمام د�ر �لهجرة«. وعلى هذ� �لنحو �ضار �لإمام 
مالك يف �لنظر يف �ملقا�ضد �ل�رشعية حتى عد مذهبه 

من �أكرث �ملذ�هب مر�عاة للم�ضالح و�ملقا�ضد.
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نقا�س
النموذج ال�سنغافوري:

جتارب اآ�شيوية ناجحة للحد من انت�شار "كورونا"

 د. �سدفة حممد حممود/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات والأبحاث 

املتقدمة

اإجراءات تنفيذية متنوعة:

مبثابة  كورونا  فريو�ش  انت�شار  كان 
ا�شتعداد  درجة  عن  كا�شفة  حلظة 
للت�شدي  العامل  دول  وجاهزية 
للتهديدات غري التقليدية، وقد عانت 
النامية  العامل، لي�ش فقط  بع�ش دول 
ا الغنية واملتقدمة،  والفقرية، بل اأي�شً
هذه  اإدارة  عن  والعجز  التخبط  من 
ب�شورة  اخلطرية  ال�شحية  االأزمة 
من  كبرًيا  عدًدا  و�َشجلت  �شليمة، 

حاالت االإ�شابة والوفاة.
وبالرغم من عدم وجود دولة يف العامل 
لال�شتجابة  كامل  ب�شكل  م�شتعدة 
واالأوبئة  االأمرا�ش  لتف�شي  بفاعلية 
على نطاق وا�شع، فاإن هناك فجوات 
اأن  يعني  مما  الدول،  بني  وا�شحة 
الت�شدي  يف  جناًحا  اأكرث  دواًل  هناك 
لفريو�ش كورونا من غريها. ويف هذا 
�شنغافورة  اإن  القول  ميكن  االإطار، 
تاأتي يف مقدمة دول  وتايوان وفيتنام 
العامل التي حققت حتى االآن جناحات 
احتواء  بجهود  يتعلق  فيما  ملحوظة 
انت�شاره  دون  واحليلولة  الفريو�ش، 
على نطاق وا�شع بني مواطنيها، وذلك 
الثالثة  البلدان  وقوع  من  الرغم  على 
املبا�رش  اجلغرايف  االإقليم  داخل 
لل�شني التي تُعد بوؤرة انت�شار الفريو�ش 
يف قارة اآ�شيا والعامل اأجمع، اإىل جانب 
القوية  والتجارية  الب�رشية  الروابط 

التي جتمعها مع ال�شني.
فعلى �شبيل املثال، جتذب �شنغافورة 
ماليني   5٫7 �شكانها  عدد  يبلغ  التي 
�شيني  زائر  ماليني   3٫62 �شخ�ش، 
�رشيك  اأكرب  ال�شني  تُعد  كما  �شنوًيّا. 
تايوان على  وتقع  ل�شنغافورة.  جتاري 
بعد 81 مياًل قبالة �شاحل الرب الرئي�شي 
لل�شني، وبلغ عدد العمالة التايوانية يف 
وو�شل  �شخ�ش،  اآالف   404 ال�شني 
تايوان  اإىل  ال�شينيني  ال�شائحني  عدد 

اإىل 2٫71 مليون �شائح يف عام 2019. 
 4 حوايل  ا�شتقبلت  فقد  فيتنام  اأما 
ما  الفرتة  خالل  �شيني  زائر  ماليني 
 2019 و�شبتمرب  جانفي  �شهري  بني 

فقط.
ومن خالل تتبع اأ�شاليب ونُُهج البلدان 
الثالثة يف التعامل مع فريو�ش كورونا، 
خ�شائ�ش  بعدة  متيزت  اأنها  يت�شح 
مّكنتها من حتقيق النجاح يف مواجهة 

الفريو�ش، ومنها:
ك�شفت  اال�شتجابة:  �رشعة   -1
البلدان  قبل  من  املتبعة  املمار�شات 
خطوات  جميًعا  اتخاذها  عن  الثالثة 
انت�شار  من  للحد  عديدة  ا�شتباقية 

الفريو�ش، كما يت�شح فيما يلي:

ال�شلطات  اتخذت  �شنغافورة:  اأ- 
يناير  يف  �رشيًعا  قراًرا  ال�شحية 
مر�شى  جميع  بخ�شوع  املا�شي، 
فريو�ش  الختبار  الرئوي،  االلتهاب 
الك�شف  كورونا، مما �شّهل من فر�ش 
االأ�شخا�ش  بني  االإ�شابة  حاالت  عن 
�شفر  تاريخ  لديهم  لي�ش  الذين 
احلكومة  وقامت  ال�شني.  اإىل  حديث 
املجاين  العالج  بتقدمي  ال�شنغافورية 
فيها  امل�شتبه  احلاالت  جلميع 

واملوؤكدة اإ�شابتها بفريو�ش كورونا.
واأوقفت اخلطوط اجلوية ال�شنغافورية 
الرحالت اجلوية بني �شنغافورة وبكني 
 29 حتى  وقوانغت�شو  و�شانغهاي 
مار�ش اجلاري. كما مت تاأجيل بطولة 
�شهر  حتى  للرجبي  �شيفنز  �شنغافورة 

اأكتوبر القادم. 
لفريو�ش  تاأهبها  حالة  البالد  ورفعت 
كورونا اإىل اللون الربتقايل، وهي ثاين 
بفر�ش  وقامت  تهديد،  درجة  اأعلى 
احلجر ال�شحي على كل من كان لديه 
كان  واأي �شخ�ش  لل�شني،  �شفر  �شجل 
على ات�شال وثيق مع �شخ�ش مري�ش. 
وفر�شت احلكومة على كل من يدخل 
�رشورة  العمل  واأماكن  امل�شت�شفيات 
اإلغاء  ومت  اأواًل،  حرارته  درجة  قيا�ش 
االأن�شطة اخلارجية والفاعليات داخل 
�شهر  نهاية  �شهر  حتى  املدار�ش 

مار�ش اجلاري.
مكافحة  مراكز  بداأت  تايوان:  ب- 
ركاب  جميع  فح�ش  يف  االأمرا�ش 
من  املبا�رشة  اجلوية  الرحالت 
مدينة ووهان ال�شينية يف 31 دي�شمرب 
من  طويل  وقت  قبل  اأي  املا�شي، 
بالفريو�ش  اإ�شابة  حالة  اأول  ر�شد 
داخل البالد. وقامت تايوان بتوظيف 
اأجل  من  املتقدمة  التكنولوجيا 
الت�شدي للفريو�ش. فمن خالل م�شح 
متكنت  ال�رشيعة،  اال�شتجابة  رمز 
احل�شول  من  ال�شحية  ال�شلطات 
عادات  حول  �رشيعة  معلومات  على 
ال�شحي  احلجر  ملر�شحي  ال�شفر 

املحتملني.
حاالت  اكت�شاف  من  تايوان  وعززت 
البحث  بالفريو�ش من خالل  االإ�شابة 
الذين  املر�شى  عن  ا�شتباقي  ب�شكل 
حادة  تنف�شية  اأعرا�ش  من  يعانون 
م�شتقاة  معلومات  اإىل  )ا�شتناًدا 
ال�شحي  التاأمني  بيانات  قاعدة  من 
الوطنية(، ومت اإعادة خ�شوعهم الختبار 
احلكومة  قامت  كما  كورونا.  فريو�ش 
للفريو�شات  امل�شادة  االأدوية  بتوفري 
من  يعانون  الذين  للمر�شى  جماًنا 
االأنفلونزا،  اأعرا�ش  ت�شبه  اأعرا�ش 

بغ�ش النظر عن جن�شياتهم. 
قاعدة  بدمج  قيامها  خالل  ومن 
يف  الوطنية  ال�شحي  التاأمني  بيانات 
واجلمارك،  الهجرة  بيانات  قاعدة 
�شجالت  اإيجاد  من  تايوان  متكنت 
االأ�شخا�ش،  كافة  ببيانات  كاملة 
ملخاطر  املعر�شني  اأولئك  خا�شة 
مناطق  اإىل  موؤخًرا  )ال�شفر  عالية 
 14 اآخر  يف   )3 امل�شتوى  من  التنبيه 
للفح�ش  خ�شوعهم  خالل  من  يوًما، 

الطبي الدقيق واحلجر ال�شحي.
و�شنفت احلكومة فريو�ش كورونا على 
يناير   15 يف  قانوًنا  ُمْعٍد  مر�ٌش  اأنه 
ال�شحي  املا�شي، مما �شمح باحلجر 
اإ�شابتهم،  ثبتت  الذين  لالأ�شخا�ش 
الرئي�شي  الرب  �شكان  جميع  ومنع 
ال�شيني من دخول البالد يف 6 فرباير 
املا�شي. واّتبع امل�شوؤولون يف تايوان 
نهًجا »اأكرث ا�شتباقية« مقارنة باأجزاء 
اإيقاف  خالل  من  اآ�شيا  من  اأخرى 
قبل  ال�شني  من  اجلوية  الرحالت 
اأنحاء  جميع  يف  اأقرانها  من  الكثري 
اآ�شيا. ورفعت تايوان حتذيرات ال�شفر 
اخلا�شة باليابان وكوريا اجلنوبية اإىل 
بعدم  ن�شحت  كما  الثاين،  امل�شتوى 

ال�شفر اإىل هوجن كوجن وماكاو.
على  ال�شيطرة  مراكز  وو�شعت 
�شارًما  نظاًما  تايوان  يف  االأمرا�ش 
لتقنني احل�شول على االأقنعة الطبية، 
اأواخر  يف  حظًرا  احلكومة  وفر�شت 
اأو  �شحن  على  املا�شي  يناير  �شهر 

تايوان  خارج  الطبية  االأقنعة  اإخراج 
باأ�شعار  بيعها  اإعادة  عن  النا�ش  لثني 
حذرت  كما  البالد.  خارج  باهظة 
البائعني من اأنهم �شيواجهون غرامات 
ال�شجن  اأو  دوالر  مليون   50 اإىل  ت�شل 
حال  �شنوات يف  �شبع  اإىل  ت�شل  ملدة 
زيادة  اأو  االأقنعة  بتخزين  قيامهم 
مبيعات  احلكومة  وربطت  اأ�شعارها. 
الوطنية.  الهوية  باأرقام  االأقنعة 
اإنتاج  من  تايوان  ما متكنت  و�رشعان 
نهاية  يف  يومًيّا  قناع  مليون   2 حوايل 
يناير املا�شي، واجلهود جارية لزيادة 

االإنتاج اليومي اإىل 10 ماليني قناع.
يناير  �شهر  نهاية  يف  فيتنام:  ج- 
املا�شي، اأوقفت فيتنام حركة الطريان 
حدودها  جزئًيّا  واأغلقت  ال�شني،  مع 
املجموعات  ومنعت  معها،  الربية 
من  ال�شني  من  القادمة  ال�شياحية 
البالد  وفر�شت  اأرا�شيها.  دخول 
حجًرا �شحًيّا كان االأول خارج ال�شني 
من  القريبة  لوي  �شون  منطقة  على 
اآالف   10 وي�شكنها  هانوي،  العا�شمة 
�شخ�ش، خ�شية تف�شي فريو�ش كورونا. 
ومنذ اأن اأ�شبحت كوريا اجلنوبية اأكرب 
ال�شني،  خارج  كورونا  لفريو�ش  مركز 
الفيتنامي »جنوين  اأمر رئي�ش الوزراء 
على  حظر  بفر�ش  فوك«  �شوان 
الوقت  ويف  هناك.  من  امل�شافرين 
امل�شافرين  اأن  فيتنام  اأعلنت  نف�شه، 
�شيخ�شعون  واالإيطاليني  االإيرانيني 
عند  يوًما   14 ملدة  ال�شحي  للحجر 

و�شولهم اإىل البالد.
للمدار�ش  الفوري  االإغالق  وقلّل 
البالد  اأنحاء  جميع  يف  واجلامعات 
�شتة  اكت�شاف  وبعد  املخاطر.  من 
البالد،  يف  فقط  م�شابني  مر�شى 
اأعلنت فيتنام اأن الفريو�ش وباء، لتكون 
قامت  التي  الدول  اأوىل  من  واحدة 
اأمر  املا�شي،  يناير   28 ويف  بذلك. 
فوك«  �شوان  »جنوين  الوزراء  رئي�ش 

اإىل  الربية  ا�شترياد احليوانات  بحظر 
عن  الفريو�شات  انت�شار  ملنع  فيتنام، 

طريق احليوانات.

2- االلتزام مببداأ ال�شفافية: يف حني 
واجهت بع�ش دول العامل ومنها اإيران، 
فريو�ش كورونا باالإنكار، واتهام اأعداء 
كانت  ؛  تف�شيه  عن  بامل�شوؤولية  البلد 
للمعلومات  احلر  والتدفق  ال�شفافية 
التي  الرئي�شية  العوامل  بني  من 
يف  للفريو�ش  الت�شدي  يف  �شاهمت 
النحو  على  وذلك  الثالثة،  البلدان 

التايل:
الوزراء »يل  اأ- �شنغافورة: قام رئي�ش 
املبادرة  زمام  باأخذ  لوجن«،  ه�شني 
الوباء.  انت�شار  من  املخاوف  لتهدئة 
ون�رش �رشيط فيديو بثالث لغات على 
�شفحته على Facebook يف 8 فرباير 
ال�شنغافوريني على  املا�شي حث فيه 
اأن يظلوا متحدين وحازمني، واأكد اأن 
مع  للتعامل  ا�شتعداًدا  اأف�شل  االأمة 
عليه  كانت  مبا  مقارنة  الو�شع  هذا 

وقت اندالع فريو�ش �شار�ش.
ا اإن احلكومة �شتغري نهجها  وقال اأي�شً
ب�شورة  منت�رًشا  الفريو�ش  اأ�شبح  اإذا 
اجلمهور  �شيُبقي  اأنه  واأ�شاف  اأكرب، 
»على علم بكل خطوة على الطريق«. 
ال�شنغافوري  الوزراء  رئي�ش  �شدد  كما 
اأكرث  اأن ي�رش  اأن »اخلوف ميكن  على 
للخطاب  وكان  نف�شه«.  الفريو�ش  من 
طماأنة  ر�شالة  مّثل  حيث  قوي،  تاأثري 
للمواطنني، مما حد من انت�شار الذعر 

واالرتباك بينهم.
اإطالع  عدم  من  بالرغم  تايوان:  ب- 
منظمة ال�شحة العاملية تايوان ر�شمًيّا 
ملواجهة  الالزمة  االإجراءات  على 
اتخذت  احلكومة  اأن  اإال  الفريو�ش؛ 
انت�شاره.  ملنع  تدابري  الفور  على 
القيادة  مركز  بتاأ�شي�ش  قامت  حيث 
يناير  يف   )CECC( للوباء  املركزية 

�شبه  ب�شورة  يقوم  والذي  املا�شي، 
لالإعالن  �شحفي  موؤمتر  بعقد  يومية 
عن  ومعلومات  اإجراءات  اأحدث  عن 
ال�شائعات  تو�شيح  وكذلك  الفريو�ش، 
التوا�شل  و�شائل  على  تنت�رش  التي 

االجتماعي.
وي�شتخدم العديد من اأع�شاء احلكومة 
اأدوات  ا  اأي�شً التايوانيني  وال�شيا�شيني 
من  اجلمهور،  مع  للتوا�شل  رقمية 
ح�شاباتهم  على  االعتماد  خالل 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على 
 LINEو Facebook الر�شمية مثل 
اجلمهور  الإبقاء   YouTubeو
ب�شاأن  جديد  هو  ما  بكل  اّطالع  على 

الفريو�ش.
تخ�شي�ش  مت  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
رقم جماين ليكون مبثابة خط �شاخن 
اأو  االأعرا�ش  عن  لالإبالغ  للمواطنني 
انت�شار  ومع  بها.  امل�شبوهة  احلاالت 
ال�شاخن  اخلط  هذا  و�شل  املر�ش، 
كل  من  ُطلب  لذا  طاقته،  كامل  اإىل 
�شاخن  خط  اإن�شاء  رئي�شية  مدينة 

خا�ش بها.
اإحاطًة  احلكومة  تُقدم  فيتنام:  ج- 
بكافة  واجلمهور  لل�رشكات  يوميًة 
بالفريو�ش،  املتعلقة  امل�شتجدات 
فيديو  باإنتاج  ال�شحة  وزارة  وقامت 
الفريو�ش،  من  الوقاية  كيفية  الإبراز 
والتاأكيد على دور النظافة ال�شخ�شية 
وغ�شل اليدين وجتنب مالم�شة الوجه 
من  الوقاية  يف  اليدين  غ�شل  قبل 

االإ�شابة. 
القانونية:   االإجراءات  توظيف   -3
اأ�شدرت البلدان الثالثة جمموعة من 
القوانني والت�رشيعات التي جُتّرم ن�رش 
ال�شائعات وتت�شدى جل�شع التجار، مما 
�شاهم يف التخفيف من حدة التوترات 
�شعوبة،  االأكرث  االأوقات  هذه  خالل 

وذلك كما يت�شح فيما يلي:

مل تعد قوة الدول القومية ُتقا�س بحجم ما متتلكه من ثراوت طبيعية اأو ب�سرية، اأو قوة اقت�سادية اأو ع�سكرية فح�سب؛ بل اأ�سبحت هذه القوة مرهونة -بدرجة 
كبرية- بقدرة الدول على منع ن�سوء م�سببات الأمرا�س، وكذلك الكت�ساف املبكر والإبالغ عن الأوبئة ذات الطابع العاملي، اإ�سافة اإىل ال�ستجابة ال�سريعة 

والتعامل الناجح معها. ويف ظل ما ُيثله تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد- 19(، الذي اأعلنته منظمة ال�سحة العاملية يف 30 يناير املا�سي »حالة طوارئ 
ا«، من اختبار حقيقي لقدرات الدول القومية على الت�سدي له بفاعلية؛ فقد تباينت اأمناط ا�ستجابة الدول الـ)77( التي انت�سر فيها  �سحية عامة ُتثري قلًقا دولًيّ
فريو�س كورونا حتى الآن، وكذلك م�ستوى النجاح الذي حققته يف مواجهته، الأمر الذي يتطلب التعرف على الأ�سباب التي جعلت بع�س الدول اأكرث جناًحا من 

غريها يف التعامل مع انت�سار الفريو�س، واأهم ال�سرتاتيجيات التي اتبعتها للتقليل من خماطره.
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الأزمة »الإ�سرائيلية« م�ستمرة..

واأظهرت امل�ؤ�رشات االنتخابية عقب 
اإغالق مراكز االقرتاع »االإ�رشائيلية« 
بنيامني  بزعامة  اليميني  احلزب  اأن 
الف�ز  حتقيق  من  متّكن  نتنياه� 
برئا�سة  اأبي�ض«  »اأزرق  مناف�سه  على 
اجلرنال ال�سابق بيني غانت�ض، يف حني 
احلا�سمة  االأغلبية  على  يح�سل  مل 

التي تهي�ؤه لت�سكيل احلك�مة.

دعم دويل واقليمي

»االإ�رشائيلي«  ال�ساأن  يف  املخت�ض 
التي  النتيجة  اأن  يرى  عبدو،  ح�سن 
كان  التي  هي  نتنياه�  عليها  ح�سل 
يطمح اإليها، ال�سيما مع الدعم الذي 
الذي  الدويل  النظام  قبل  من  تلقاه 
يق�ده ترامب يف حتقيق م�ساحله يف 
النظام  جانب  اإىل  االو�سط،  ال�رشق 

العربي امُلطّبع مع »اإ�رشائيل«.
اأن  اإىل  حديثه  يف  عبدو  واأ�سار 
تاأثريه  كان  والعربي  االإقليمي  الدعم 
االنتخابات  �سندوق  على  وا�سًحا 
رد  اأن  م�ستدرًكا  »االإ�رشائيلية«، 
العدوان  يف  االأخري  القد�ض  �رشايا 
ن�سبة  وارتفاع  غزة،  قطاع  على 
امل�سرتكة  العربية  للقائمة  الت�س�يت 
يف الداخل املحتل حال دون حتقيق 

نتنياه� الن�رش الكامل.
رد �سرايا القد�س

على  القد�ض  �رشايا  رد  اأن  واأو�سح 
وجرمية  »االإ�رشائيلي«  الت�سعيد 
من  الناعم  حممد  ال�سهيد  اإعدام 
ا�سرتاتيجية  �سعف  اأظهرت  جانب، 
غزة،  مع  التعامل  يف  نتنياه� 
يف  النظري  املنقطع  والت�س�يت 
العربية  للقائمة  املحتل  الداخل 
امل�سرتكة من جانب اأخر، وكان لهما 
حققها  التي  النتائج  ن�سبة  يف  دوًرا 

نتنياه�.
اأمام  ي�جد  ال  اإنه  عبدو،  وقال 
نتنياه� اإال الذهاب نح� ال�رشاكة مع 
احلك�مة  ت�سكيل  يف  اأخرى  اأحزاب 
والتاآمر  املقبلة،  »االإ�رشائيلية« 
باملزايدات الداخلية العدوانية على 
التطبيع  دائرة  وت��سيع  الفل�سطينيني 

يف املنطقة العربية.

قانون منع نتنياهو من ت�سكيل 
احلكومة

ويدر�ض حزب اأزرق - اأبي�ض جدوى 
قان�ن  م�رشوع  �سياغة  حماولة 
�سيعر�ض على الكني�ست اجلديد ملنع 
الليك�د  زعيم حزب  نتنياه�  بنيامني 

من ت�سكيل احلك�مة املقبلة.

يف  املخت�ض  اأ�ساف  ذلك،  وح�ل 
نتنياه�  اأن  »االإ�رشائيلي«،  ال�ساأن 
ال�ستكمال  مقعًدا   61 عن  يبحث 
الن�ساب القان�ين يف ت�سكيل احلك�مة، 
ذو  يك�ن  لن  القان�ن  ذلك  اأن  مبيًنا 
يحتاج  الأنه  نتنياه�،  كبري على  تاأثري 

اإىل قراءات وم�افقات متعددة.
وتابع عبدو: »تبقى االأزمة داخل كيان 
من  الثالثة  اجل�لة  قبل  ما  االحتالل 
انتخابات الكني�ست م�سابهة ملا بعد 
فرز النتائج النهائية، ونتنياه� يحتاج 
وجتاوز  احلك�مة  لت�سكيل  لل�رشاكة 
يف  تاأججت  التي  الداخلية  االأزمات 

االآونة االأخرية«.

اليمني يتفّوق

ال�سيا�سي  املحلل  يرى  ك�سابقه، 
النتائج  م�سهد  اأن  حمي�سن،  تي�سري 
ال  »االإ�رشائيلية«  االنتخابات  بعد 
التغيري  كبرية من  فيه م�ساحة  ي�جد 
عما كانت عليه االنتخابات املا�سية، 
حقق  »االإ�رشائيلي«  اليمني  اأن  الفًتا 

م�ساحة اأكرب يف هذه اجل�لة.

وبنّي حمي�سن لـ«وكالة فل�سطني الي�م 
يعزز  نتنياه�  جناح  اأن  االإخبارية«، 
الروؤية التي تتحدث عن اأن املجتمع 
التطرف  نح�  ي�سري  »االإ�رشائيلي« 
االأيدي�ل�جي وال�سيا�سي مًعا، م�سيًفا 
مقعًدا   59 على  اليمني  ح�س�ل  اأن 
ت�سكيل  يف  للنجاح  نتنياه�  ي�ؤهل 
املرتني  من  اأكرب  بفر�سة  احلك�مة 

ال�سابقتني.
اخفاقات ل�سالح نتنياهو

ح، اأن تراجع االأحزاب التي  كما اأو�سّ
اأعطى  واجلرناالت  غانت�ض  يق�دها 
م�ساحة من االإخفاق يف املزاج العام 
ال��سط  يف  التيار  هذا  يدعم  الذي 
بانعكا�سات  ينذر  مما  االإ�رشائيلي، 
واإمكانية  التجمع،  هذا  على  �سلبية 
ويعد  اال�سلية،  مك�ناته  اإىل  تفككه 
يف  نتنياه�  ل�سالح  اإيجابًيا  جانبًا 
املفككة  االأحزاب  ا�ستقطاب 

الئتالفه يف ت�سكيل احلك�مة.
العربية  القائمة  تفّ�ق  �سعيد  وعلى 
اإن  قال،  االأ�س�ات،  بعد  امل�سرتكة 
لتعزيز  اإ�سافية  ا  فر�سً يعطيها  ذلك 

مكانتها يف رفع �س�ت الكلمة العربية 
من ناحية حق�ق للم�اطنني العرب.

�سيناريوهات بعد النتائج 
النهائية

عدة  هناك  اأن  حم�سن  وذكر 
نتائج  فرز  بعد  قائمة  �سيناري�هات 
الكني�ست  النتخابات  الثالثة  اجل�لة 
»ينجح  اأن  اأواًل،  »االإ�رشائيلي«: 
نتنياه� يف ت�سكيل احلك�مة القادمة 
االجتاه«،  هذا  يف  ن�سبته  زادت  وقد 
ت�سكيل  يتم  اأن  الثانية  الفر�سة  اأما 
االأحزاب  بع�ض  من  مقل�سة  حك�مة 

فيما ل� مت تفكك الي�سار وال��سط«.
الذهاب  فه�  الثالث،  ال�سيناري�  اأما 
تبقى  وهذه  رابعة  النتخابات 
احلد  اإىل  تقل�ست  لكنها  احتمالية 
نتنياه� على 59  بعد ح�س�ل  االأدنى 

مقعًدا يف االنتخابات.

قرار ريفلني

يف ال�سياق، قال املحلل ال�سيا�سي، اإن 
منع  قان�ن ملحاولة  م�رشوع  �سياغة 
بنيامني نتنياه� من ت�سكيل احلك�مة 

ب�سغط  قائم  احتمال  يبقى  املقبلة، 
االأحزاب املعار�سة على رئي�ض دولة 
يف  نتنياه�  لتجاوز  ريفلني  االحتالل 
مردًفا:  احلك�مة،  ت�سكيل  تكليف 
االأ�س�ات  بنجاح  مرتبط  االأمر   «
ل�بي  ت�سكيل  يف  لنتنياه�  املعار�سة 

ق�ي الإقناع ريفلني باتخاذ القرار«
القرار  هذا  اأن  اإىل  حمي�سن،  ولفت 
رئي�ض  وم�افقة  قرار  اإىل  يحتاج 
النهائية  الكلمة  �ساحب  وه�  الدولة 

يف هذا اخل�س��ض.
النتائج  تظهر  اأن  املت�قع  ومن 
 ،23 الـ  الكني�ست  النتخابات  النهائية 
م�ساء الي�م االأربعاء، بعد اأن يتم فرز 
للحجر  اخلا�سعني  الناخبني  اأ�س�ات 
الر�سمي  االإعالن  ويبقي  ال�سحي، 
االعرتا�سات  تقدمي  بعد  النهائي 
 10 يف   - ال�سناديق  بع�ض  ومراجعة 
العربية  مار�ض 2020. وفق قناة كان 
العربية،  االإعالم  و�سائل  واأفادت 
 %97 فرز ح�ايل  من  االنتهاء  اأنه مت 
بعد  وذلك  االأ�س�ات،  ن�سبة  من 
املزدوجة  املغلفات  اأ�س�ات  فرز 
الكني�ست  بانتخابات  )الغيابي(، 

الـ23.
وقالت القناة الـ13 العربية، اإن النتائج 
االأولية، اأظهرت تقدم حزب الليك�د، 
بح�س�له على 36 مقعدا، وهي اأعلى 
حني  يف  بالكني�ست،  مقاعد  ن�سبة 
 32 على  اأزرق«  »ابي�ض  حزب  ح�سل 
مقعدا، فيما ح�سلت القائمة العربية 

امل�سرتكة على 15 مقعًدا.
ح�سل  »�سا�ض«  حزب  اأن  واأ�سافت، 
كل  ح�سل  بينما  مقاعد،   10 على 
من  حزب »ي�رشائيل بيتنا« و«يهدوت 
»العمل - غي�رش -  هت�راه« وحتالف 
منهم،  لكل  مقاعد   7 على  مريت�ض« 
على  »ميينا«  حتالف  ح�سل  بينما 
اأن  اىل  القناة،  واأ�سارت  مقاعد   6
تيار  ح�س�ل  ت�ؤكد  االأولية،  النتائج 
مقعدا،   59 على  متدينني،  اليمني 
عرب،  و�سط  الي�سار  تيار  وح�س�ل 
حزب  بقاء  مع  مقعدا،   54 على 
ليربمان، مبقاعده الـ7 خارج التيارات 
من جانبه، قال رئي�ض ال�زراء بنيامني 
نتنياه� يف خطابه مبنا�سبة ف�ز حزبه 
�سيدع�  اإنه  الكني�ست،  انتخابات  يف 
اليميني  حلفاءه من زعماء املع�سكر 
ليبداأ ت�سكيل احلك�مة »االإ�رشائيلية«، 
االنتخابات  يف  الف�ز  اأن  اإىل  م�سرًيا 
ت�سكيل  على  عازم  واأنه  �سعبا،  كان 
اأن  ،واأ�ساف،  وق�ية  ق�مية  حك�مة 
وحان  للت�قعات  خالفا  جاء  »الف�ز 
االنتخابات  ج�الت  الإنهاء  ال�قت 
ق�مية  حك�مة  ت�سكيل  على  والعمل 

ف�را«.
اأن هذه هي اجل�لة الثالثة  ي�سار اإىل 
التي جترى فيها انتخابات الكني�ست 
حيث  عام،  خالل  »اإ�رشائيل«  يف 
احلزبني  زعيمي  من  اأٌي  يتمكن  مل 
الكايف  بالعدد  الف�ز  من  الرئي�سيني 
الذي  الربملان  يف  امقاعد  من 
دورتي  يف   120 مقاعده  عدد  يبلغ 

االنتخابات ال�سابقتني.

�سيناريوهات ما بعد اإعالن انتخابات الكني�ست الثالثة!
ل تزال الأزمة ال�سيا�سية »الإ�سرائيلية« الداخلية تراوح مكانها، عقب فرز 97 باملئة من اأ�سوات الناخبني، و�سط ارتفاع احتمالية اأن يتمكن 

رئي�س الوزراء »الإ�سرائيلي« من ت�سكيل احلكومة املقبلة، يف حال متًكن من ا�ستقطاب الأحزاب التي تراجعت ن�سبة ت�سويتها يف جولة 
انتخابات الكني�ست الثالثة.

ق.ف

تقدير موقف

اإفريقيا.. تنامي ال�سراع العاملي على النفوذ 
ق.ف

فخ التمويل الدويل
نالت  التي  االإفريقية  الدول  وجدت 
ا�ستقاللها خالل �ستينيات القرن الع�رشين 
ثقيلة  تركة  مع  للتعامل  م�سطرة  نف�سها 
تط�رها  دون  حال  ما  اال�ستعمار  خلَّفها 

وا�ستقاللها ثقافيا و�سيا�سيا واقت�ساديا.
الدي�ن  »�رشاك«  يف  القارة  دول  ووقعت 
االنفتاح  م�جة  بعد  الدولية  الهيئات  من 
االقت�سادي يف ثمانينيات القرن الع�رشين، 
اإذ اقرت�ست هذه الدول اأكرث مما تقدر على 
ال�فاء به من �سندوق النقد الدويل، والبنك 

الدويل، وبع�ض البن�ك التجارية الغربية.
على  قادرة  غري  نف�سها  وجدت  اأنها  كما 
التعليم  مثل  ل�سع�بها  اخلدمات  ت�فري 
التحتية،  والبنية  ال�سحية  والرعاية  واالأمن 
الدي�ن  بخدمات  ال�فاء  ت�ستطيع  حتى 
)املبالغ التي يتم �سدادها مقابل احل�س�ل 
والعم�الت  الف�ائد  مثل  القر�ض،  علي 

وغريها(.
ت�ستمر  اجلماعي،  النهب  لهذا  ونتيجة 
معاناة اإفريقيا من اجل�ع والفقر واالأوبئة، 
بينما ي�سل ن�سيب الفرد �سن�ياً من اإجمايل 

الناجت املحلي اإىل 850 دوالر فقط.

عاما(،   55( الفرد  عمر  مت��سط  يبلغ  كما 
اليابان  يف  الفرد  عمر  مت��سط  يبلغ  بينما 
مثال )85 عاما(، كما يفتقدون اإىل الكهرباء 
امل�سكالت  هذه  كل  وتعد  ال�رشب،  ومياه 
لرتاكمات  نتيجة  القارة،  تعانيها  التي 

تاريخية خلفها اال�ستعمار.
اأو�سلت  التي  الثقيلة  اال�ستعمارية  الرتكة 
التنم�ية  امل�ؤ�رشات  هذه  اإىل  اإفريقيا 
منذ  جديدة  مرحلة  يف  دخلت  املتدنية، 
من  ثانية  م�جة  بداأت  حيث   2000 العام 

التدافع نح� القارة ال�سمراء.
اجلديدة  التدافع  م�جة  معامل  وترتكز 
اال�سرتاتيجية  امل�انئ  على  ال�سيطرة  يف 
الطبيعية  وامل�ارد  املائية،  واملمرات 
اال�سرتاتيجية مثل البرتول والغاز الطبيعي 

والذهب واالأملا�ض والي�راني�م.
بينما ت�ستهلك ال�اليات املتحدة ربع اإنتاج 
باملائة   3 متتلك  فاإنها  النفط  من  العامل 
فقط من احتياطات اخلام العاملي، وتف�ق 
االإفريقية  الدول  من  النفط  من  وارداتها 
والك�جن�  وت�ساد  واأنغ�ال  نيجرييا  مثل 
والغاب�ن، ما حت�سل عليه من الدول العربية 
ال�رشق اأو�سطية، ويف هذا دليل قاطع على 
للم�ارد  كم�رد  االإفريقية  الدول  اأهمية 

اخلام ل�ا�سنطن.

التي  العامل«،  »م�سنع  ال�سني  وحتاول 
العقد  خالل  للنفط  ا�ستهالكها  ت�ساعف 
حق�ل  على  �سيطرتها  تفر�ض  اأن  االأخري 
النفط التي مل تكت�سف بعد من اأجل �سمان 
من  متكنها  للطاقة  م�ارد  على  احل�س�ل 

ا�ستمرار من�ها االقت�سادي.

تراجع ال�سيطرة الأمريكية 
على القارة

وا�ستطاعت ال�سني احل�س�ل على امتيازات 
امل�انئ  على  ال�سيطرة  من  متكنها 
دول  يف  احلديدية  وال�سكك  واملطارات 
ال�س�دان،  مثل  للنفط  املنتجة  اإفريقيا 
عرو�سها  ب�سبب  واأجن�ال،  ونيجرييا 
وعرو�سها  للم�ساريع  الفائدة  منخف�سة 
امل�ارد  مقابل  التحتية  البنية  مل�ساريع 
م�سادا  خطابا  لتبنيها  ونظرا  الطبيعية، 
لالإمربيالية، ولعدم وج�د تاريخ ا�ستعماري 

لها يف القارة.
على  احل�س�ل  ال�سني  ا�ستطاعت  كما 
الذهب،  ال�ستخراج  تعدين  �سفقات 
والبالدي�م،  والي�راني�م،  واالأملا�ض، 
وجن�ب  وناميبيا،  زامبيا،  مثل  دول  يف 
اأ�سبحت  االأ�سباب  اإفريقيا، والنيجر ولهذه 

العامل،  اأكرب اقت�ساد يف  بكني �ساحبة ثاين 
االأول  التط�ير  ك�رشيك  اأدوارها  ومتار�ض 
يف الدول االإفريقية، وه� ما يعد بال اأدنى 
جديدة  ا�ستعمارية  خطة  من  جزءا  �سك، 

ط�يلة االأمد.
اأي�سا،  دورها  ال�سني  على  �سهل  ومما 
تاأمني  املتحدة  ال�اليات  حماوالت 
اأحداث  بعد  ما  اخلارجية  �سيا�ساتها 
اأدى  احلادي ع�رش من �سبتمرب 2001، مما 

البتعادها عن الدول االإفريقية.
ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ض  تركيز  و�ساهم 
يف  االأو�سط  ال�رشق  على  اأوباما،  باراك 
الرئي�ض  وخطاب  اخلارجية،  �سيا�ساته 
احلايل دونالد ترامب، ال�سيا�سي العن�رشي 
مع  االقت�سادية  احلرب  على  وتركيزه 
اأر�سا  املتحدة  ال�اليات  اإفقاد  ال�سني، يف 

كبرية يف اإفريقيا.

وبينما تتعدد جماالت ا�ستثمارات ال�سني يف 
وامل�ا�سالت  احلديثة  والزراعة  ال�سناعة 
وال�سحة  والتعليم  والطاقة  واالت�ساالت 
وتقلي�ض الفقر، وعقدها لفعالية دبل�ما�سية 
فاقت فعاليات االأمم املتحدة ح�ل التعاون 
اهتمامات  تنح�رش  االإفريقي،  ال�سيني 
يف  ال�سمراء  القارة  يف  املتحدة  ال�اليات 

جمايل احلرب على االإرهاب والبرتول.
الت�سدي  حاولت  املتحدة  ال�اليات  اأن  اإال 
�رشق  دول  يف  املتنامي  ال�سيني  للنف�ذ 
هي  والتي  وال�س�دان  اإثي�بيا  مثل  اإفريقيا 
عادة منفتحة على �سيا�سات وا�سنطن نظرا 
لقربها من ال�رشق االأو�سط، من خالل ردود 

فعل دبل�ما�سية و�سيا�سية.
ال�س�دان  جن�ب  وا�سنطن  دعمت  فمثال 
عن  لالنف�سال  دوليا  بالبرتول  الغني 
الرئي�ض  خلع  يف  و�ساهمت  ال�س�دان، 
اإطار  يف  الب�سري،  عمر  ال�سابق  ال�س�داين 
ال�سني  نف�ذ  من  للتقلي�ض  حماوالتها 

املقلق.
رو�سيا ت�سعى نحو مكا�سب 

اإفريقية

مكا�سب  نح�  ت�سعى  اأخرى  عاملية  ق�ة 
ق�ة  اأ�سبحت  والتي  رو�سيا،  هي  اإفريقية 
عظمى م�ؤخرا، تتدخل ب�سكل مبا�رش وغري 

مبا�رش يف م�سكالت ال�رشق االأو�سط.
من  عق�بات  حمل  رو�سيا  كانت  اأن  فبعد 
نح�  خط�اتها  ت�سارعت  الغربي،  العامل 
نظم  ال�سني،  خطى  على  و�سريا  اإفريقيا، 
قمة  ب�تني،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض 
اإفريقية رو�سية يف العام املا�سي كما مل يعد 

اخلارجية  وزير  زيارات  اأحد،  على  خافيا 
الرو�سي �سريغي الفروف، املتكررة للبالد 
لعقد  وم�ساعيه  باملعادن  الغنية  االإفريقية 
دول  اإىل  الرو�سي  ال�سالح  لبيع  �سفقات 
رو�سيا،  لت�سبح  اإفريقيا،  �رشق  جن�ب 

امل�رد االأول لل�سالح يف القارة.
�سيا�سية  مكا�سب  حتقيق  رو�سيا  وحتاول 
مناطق  اإىل  ع�سكريني  خرباء  اإر�سال  عرب 
مثل  الط�يلة  اال�ستعمارية  النزاعات 
اخلا�سعة  الدميقراطية  الك�نغ�  جمه�رية 
امل�ساعي  اأخذ  ومع  الفرن�سي  للنف�ذ 
اليابانية يف احل�س�ل على نف�ذ يف اإفريقيا 
مثل  ال�ساعدة  الق�ى  مع  جنب  اإىل  جنبا 
اأبعاد  ف�ستنجلي  وتركيا،  والربازيل  الهند 

اأكرث للتدافع نح� القارة ال�سمراء.
حي�ية  القارة  �سهدت  اأخرى،  زاوية  ومن 
ال�سن�ات  يف  م�سه�دة،  غري  دبل�ما�سية 
االأخرية، اإذ مت افتتاح اأكرث من 300 �سفارة 
 2010 العام  منذ  بلدانها  يف  وقن�سلية 
االإطار  هذا  يف  كبري  بباع  تركيا  ومتيزت 
اإذ فتحت 42 �سفارة وقن�سلية يف عدة دول 
املتكررة  الزيارات  �ساهمت  كما  اإفريقية، 
ت�رشيع  يف  اأردوغان،  طيب  رجب  للرئي�ض 
التبادل بني اأنقرة ودول القارة يف املجاالت 

االقت�سادية وال�سيا�سية.
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د. غازي ح�سني

جاءت قّمة الريا�ض العربية بعد 
تفجريات 11 اأيلول وبعد احلرب 
الأمريكية العدوانية على العراق  
عن  وتخلّت  اآذار2003،  يف 
اإر�ضاًء  اخلرطوم  قمة  قرارات 
الأمريكية  املتحّدة  للوليات 
ويهود  العاملية  واليهودية 
واإ�رسائيل  الأمريكية  الإدارات 
وحماية  كرا�ضيهم  على  حفاظاً 
للإمارات واملمالك التي اأقامتها 

بريطانيا وحتميها اأمريكا.
العربية  الريا�ض  قمة  تخلّت 
القمم واملوؤمترات  عن قرارات 
عن  وتنازلت  ال�ضابقة  العربية 
وقدمتها  فل�ضطني  عروبة 
للعدو  ذهب  من  طبق  على 
لءات  وا�ضتبدلت  الإ�رسائيلي، 
اأجمع  التي  الثلثة  اخلرطوم 
وجميع  والأمة  ال�ضعب  عليها 
بنعم  وا�ضتبدلتها  العربية  الدول 
العاملية  لليهودية  فل�ضطني  لبيع 

لقاء حماية العر�ض ال�ضعودي.
الريا�ض  قمة  ت�ضتحق  لذلك 
نعمات:  الثلث  بقمة  ت�ضميتها 
ونعم  معها  للتفاو�ض  نعم 
والتطبيع  بها  للعرتاف 
اجلماعي معها، على الرغم من 
واملجازر  العدوانية  احلروب 
والدمار  والقتل  اجلماعية 
مار�ضته  الذي  واخلراب 
والبلدان  فل�ضطني  يف  اإ�رسائيل 
النكبة  وا�ضتمرار  العربية 
 ، الإ�رسائيلي  والهولوكو�ضت 
وت�ضعيد ال�ضتعمار ال�ضتيطاين، 
اأخطر  الإ�رسائيلي  والأبارتايد 
كوكب  على  اأبارتايد  واأب�ضع 
التي  الأر�ض، فما هي الأ�ضباب 
ونهيان  وثاين  �ضعود  باآل  دفعت 

اإىل  تغيري لءات اخلرطوم  على 
ثلث نعمات يف قمة الريا�ض؟؟

دور اتفاقات الإذعان

ال�ضيا�ضيون  املحللون  يجمع 
ومنهم  الإ�رسائيليون 
�ضلوموغازيت هذه الأ�ضباب اإىل 
�ضعف املجموعة العربية، وعدم 
اليوم  م�ضرتكة  قوا�ضم  وجود 
الأع�ضاء  الدول  م�ضالح  توّحد 
وفقدان  العربية،  اجلامعة  يف 
ع�ضكري  اأو  �ضيا�ضي  اإجراء  اأي 
موّحد، ودور )اتفاقات الإذعان( 
املوّقعة يف كامب ديفيد واأو�ضلو 
ووادي عربه، والتهديد امل�ضتمر 
للأو�ضاع الداخلية ) واخلارجية( 

يف البلدان العربية.
يف  راأيه  غازيت  �ضلومو  واأبدى 
معاريف  �ضحيفة  يف  الت�ضوية 
 2007 ني�ضان   10 يف  ال�ضادرة 
�ضلفاً  نتوقع  اأن  »يجب  قائًل: 
ما  اإذا  يغ�ضانا  الذي  اخلطر 
املعتدلة  احلكم  نظم  انهارت 
اليوم  لإ�رسائيل  حولنا،  التي 
يجوز  ل  نادرة  �ضيا�ضية  فر�ضة 

لنا اأن ن�ضّيعها«.
بعد  العربية  اجلامعة  واأعلنت 
التي  مبا�رسة  الريا�ض  قمة 
وقطر  ال�ضعودية  عليها  ت�ضيطر 
ح�ضني  املخلوع  والطاغية 
وفد  اإر�ضال  عن  نّيتها  مبارك 
العرب  اخلارجية  وزراء  من 
املبادرة  لعر�ض  اإ�رسائيل  اإىل 
اأ�ض�ضها  و�ضع  التي  العربية 
اليهودي  الأمريكي  ال�ضحفي 
اإىل  وقّدمها  فريدمان  توما�ض 
الأمريعبد  ال�ضعودي  العهد  ويل 
يف  ال�ضعودية  وطرحتها  اهلل 
العربية عام 2002،  قمة بريوت 

واأ�ضبحت  عليها  ووافقت 
والتي  العربية  باملبادرة  تُعرف 
اللجئني  عودة  حق  عن  تخلّت 
ديارهم،  اإىل  الفل�ضطينيني 
 %78 عن  لإ�رسائيل  وتنازلت 
من م�ضاحة فل�ضطني، وت�ضّمنت 
ل�ضم  الأرا�ضي  تبادل  بعد  فيما 
للعدو  امل�ضتعمرات  كتل  كل 

الإ�رسائيلي.

انعطافة تاريخية

هاآرت�ض  افتتاحية  اعتربت  
 2007 اأفريل   16 يف  ال�ضادرة 
املكّون  العربي  الوفد  زيارة  اإن 
من وزيري خارجية م�رس كامب 
ال�ضرية  )�ضيء  الغيط  اأبو  ديفيد 
املت�ضهني  والأردين  واملوقف( 
واملتاأمرك نا�رس اجلودة اأنها » 
تقّدم انعطافه تاريخية يف �ضبكة 
والدول  اإ�رسائيل  بني  العلقات 
�ضلحيات  وميتلك  العربية 
من  �ضلحيات  مزدوجة: 
توّجهت  التي  العربية  اجلامعة 
لإ�رسائيل مبا�رسة يف اإطار قمة 
خلل  من  الريا�ض،و�ضلحيات 

الرباعية العربية ».
الإ�رسائيلية  ال�ضحيفة  وثّمنت 
قائلًة:  الريا�ض  قمة  خطوة 
يف  املبالغة  املمكن  من  »لي�ض 
اأهمية املبادرة العربية والتوّجه 
لإ�رسائيل،  مبا�رسة  العربي 
عبارة  املبادرة  هذه  لأّن  وذلك 
وحماولة  تنفيذية  خطوة  عن 
للإقناع الفّعال، ولأول مرة تقوم 
بعر�ض خدماتها  العربية  الدول 
واإمنا عرب  فقط  لي�ض  كو�ضيط، 
روؤية اأو�ضع نطاقاً ت�ضع امل�ضلحة 
وتبدي  ناظريها  اأمام  الإقليمية 
اإ�رسائيل  لتبّني  ا�ضتعدادها 

فقط  ولي�ض  احلل  من  كجزء 
كجزء من امل�ضكلة«.

الإله  وعبد  الغيط  اأبو  وو�ضل 
 25 يف  اإ�رسائيل  اإىل  اخلطيب 
للتوّجه  تنفيذاً   2007 متوز 
الريا�ض،  لقمة  اجلديد 
الإ�رسائيلية  ال�ضحف  وو�ضفت 
وذلك  تاريخية،  باأنها  زيارتهما 
مرة  لأول  ياأتيان  الوزيرين  لأّن 
للجامعة  ر�ضميني  كممثلني 
رئي�ض  مع  واجتمعا  العربية،  
الوزراء اأوملرت ومع �ضفاح قانا 
�ضمعون بريي�ض وزارا الكني�ضت.

اأبو  الإ�رسائيلي  الرئي�ض  وقال 
�ضمعون  الذري  دميونة  مفاعل 
ت�ضّكل  زيارتهما  اأّن  بريي�ض 
ت�ضجيعاً لل�ضلم، واأّكد لهما كما 
ورد يف هاآرت�ض ال�ضادرة يف 26 
متوز2007 قائًل: » لدّي احرتام 
الفل�ضطينية،  للقيادة  حقيقي 
فيا�ض  و�ضلم  مازن  اأبو 
ال�ضلم  يف  حقيقيان  �رسيكان 

)الإ�رسائيلي(«.
يديعوت  �ضحيفة  واأوردت 
متوز2007   26 بتاريخ  ال�ضادرة 
عن  اخلطيب  الوزير  قاله  ما 
هذه  كانت   « لإ�رسائيل  زيارته 
كلنا  وتاريخية،  عظيمة  زيارة 
مقتنعون باأّن هذا النزاع ل ميكن 
اأن يُحل بالو�ضائل الع�ضكرية بل 
ت�ضمح   التي  باملفاو�ضات  فقط 
احلل  حتقيق  اإىل  بالو�ضول 

الو�ضط التاريخي«.

اأين العظمة والفرادة 
التاريخية التي حتّدث 

عنها اخلطيب واأبو الغيط 
؟؟

والأغنياء  اإ�رسائيل  حتلم 
يف  بالتغلغل  العامل  يف  اليهود 
بلدان  وبقية  ال�ضعودية  الأ�ضواق 
ويعتقدون  النفطية،  اخلليج 
جر  على  قادرة  ال�ضعودية  اأّن 
والإ�ضلمية  العربية  البلدان 
وتطبيع  باإ�رسائيل  للعرتاف 
ال�رساع  واإنهاء  معها  العلقات 

وت�ضفية  ق�ضية فل�ضطني.
الإ�رسائيلي  الكاتب  وخّل�ض 

هاآرت�ض  يف  املوقف  حقيقة 
من  29متوز2007  يف  ال�ضادرة 
»ال�ضعودية   : قائًل  ال�ضعودية 
اأ�ضبحت احللم الرطب ملقرري 
اأن  بعد  اإ�رسائيل  يف  ال�ضيا�ضة 
�ضار الأردن و م�رس يف اجليب، 
مو�ضم  ذروة  تعي�ض  فاإ�رسائيل 
ال�ضعودية  اإّما  جديد،  مغازلة 
ال�ضعودية  هاتوا  �ضيء،  ل  اأو 
من  مناطق،  على  و�ضتح�ضلون 
يريد لإ�رسائيل اأن تقبل املبادرة 
ال�ضعودية فليعمل على اأن يجلب 

ال�ضعودية اأولً«.
الإ�رسائيلي  الكاتب  وك�ضف 
لإ�رسار  احلقيقي  ال�ضبب 
اإ�رسائيل على اإح�ضار ال�ضعودية 
»اإذا   : قائًل  بو�ض  املوؤمتر  اإىل 
ال�ضعودية  ملك  اهلل  عبد  وافق 
اأو  اإ�رسائيل  رئي�ض  لقاء  على 
كل  �ضيُ�ضرّي  حكومتها  رئي�ض 
القد�ض  باجتاه  العرب  زعماء 
حّقاً  عندها  اإ�رسائيل  وت�ضبح 
ال�رسق  من  يتجّزاأ  ل  جزءاً 

الأو�ضط«.
الإ�رسائيلي  الكاتب  و�ضّجل 
اخلا�ض  الدور  برئيل  ت�ضفي 
اململكة  به  قامت  الذي  املميز 
وقال:  ال�رساع  لإنهاء  ال�ضعودية 
هاّماً  اإجنازاً  ال�ضعودية  »�ضّجلت 
ودون  عندما  خا�ض  نحو  على 
عربي  زعيم  اأي  مع  تت�ضاور  اأن 
عر�ضت مبادرة ال�ضلم اخلا�ضة 
اليهودي فريدمان(  )مبادرة  بها 
العربية،  املبادرة  وجعلتها 
وهكذا تكون قد اأحدثت اإجماعاً 
جديداً يف ال�رسق الأو�ضط، هذه 
للتفاهمات  جديدة  حتتية  بنية 
الإ�رسائيلي  النزاع  لإنهاء 

العربي«.
القمم  قرارات  تغيري  اإّن 
واملوؤمترات العربية الذي جرى 
مبادرتي  ويف  الريا�ض  قمة  يف 
الأمري  العهد  وويل  فهد  الأمري 
عبد اهلل تعود اإىل هيمنة الوليات 
على  الأمريكية  املتحدة 
الإمارات  بقية  وعلى  ال�ضعودية 
اخلليج،  يف  العربية  واملمالك 
ببيع  التاأ�ضي�ض  عند  وارتهانها 
حمايًة  لليهود  العربية  فل�ضطني 

ل�ضعوبها  املعادية  لأنظمتهم 
ولأمتها وحفاظاً على م�ضاحلهم 
وب�ضبب  وكرا�ضيهم،  ال�ضخ�ضية 
ال�ضيا�ضي الذي مار�ضته  التمّزق 
الأجنداتالغربية  خلدمة 
والإ�ضلم  للعروبة  املعادية 
وق�ضية  العربية  والوحدة 
فل�ضطني، وحتقيقاً للمخططات 
الأمريكية  وال�ضرتاتيجيات 

وال�ضهيونية.
انحياز اأعمى للعدو 

الإ�سرائيلي

الرئي�ض  ي�ضعى  التي  الت�ضوية 
ترامب  املت�ضهنّي  الأمريكي 
اأعمى  انحيازاً  اأ�ضًل  واملنحاز 
يف  هي  الإ�رسائيلي  للعدو 
اإ�رسائيل  وجود  تر�ضيخ  �ضالح 
بالعرتاف الفل�ضطيني والعربي 
بها، و�ضطب حق عودة اللجئني 
التحالف  واإقامة  ديارهم،  اإىل 
�ضعود  اآل  مملكتي  بني  اجلديد 
وا�ضنطن  بقيادة  واإ�رسائيل 
وحمور  حركات  �ضد  وتوجيهه 
اإيران،  ومواجهة  املقاومة 
من  الذي  النهائي  فاحلل 
ترامب  يفر�ضه  اأن  املتوّقع 
املفاو�ض  على  اخلليج  ودول 
وال�ضعيف  الهزيل  الفل�ضطيني 
واملرّو�ض واملت�ضهني هو احلل 
فل�ضطني  لق�ضية  الإ�رسائيلي 
لتخليد وجود اإ�رسائيل وقيادتها 
و�ضد  الأو�ضط،  ال�رسق  لبلدان 
امل�رسوعة  الوطنية  احلقوق 
والأمة  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
من  العرب  وحقوق  العربية 
وال�ضعوب  وم�ضيحيني  م�ضلمني 
فتح  قيادة  وبتوقيع  الإ�ضلمية 
وحما�ض، بعد اأن غرّيت حما�ض 
وثيقتها ال�ضيا�ضية ليقبلها ترامب 
للتو�ضية  وحتقيقاً  مبادرته  يف 
التي قدمتها اأجهزة املخابرات 
فتح  توقيع  بوجوب  الإ�رسائيلية 
النهائي  احلل  على  وحما�ض 
واإنهاء  فل�ضطني  ق�ضية  لت�ضفية 
ال�ضهويني  العربي  ال�رساع 
العظمى  ا�رسائيل  واإقامة 
م�رسوع  خلل  من  القت�ضادية 

ال�رسق الأو�ضط اجلديد.

قمة الريا�ض العربية والتخلي عن عروبة فل�سطني
اأّدت هزمية البلدان العربية يف حربي عام 1948 و 1967 العدوانيتني 

اإىل اغت�ساب العدو الإ�سرائيلي لكل فل�سطني التاريخية من راأ�س 
الناقورة حتى رفح ومن البحر اإىل النهر. فاأطلق القائد العربي جمال 
عبد النا�سر مقولة: »ما اأُخذ بالقوة ل ُي�سرتّد اإّل بالقوة« ، والتزمت 

جميع الدول العربية يف قمة اخلرطوم باحلقوق الوطنية لل�سعب 
العربي الفل�سطيني وبعروبة فل�سطني وا�سرتداد الأرا�سي واملياه 

واحلقوق الفل�سطينية والعربية املغت�سبة.



 عي�شة ق.

ت�رصيحات  يف  �أو�ضح  حيث   
�لفاف  رئي�س  �أن  �أم�س  �إذ�عية 
�ضوف  زط�ضي  �لدين  خري 
مع  �الثنني  هذ�  �جتماعا  يعقد 
يف  �ملحرتفة  �الأندية  روؤ�ضاء 
من  و�لثانية  �الأوىل  �لر�بطتني 
مو��ضيع  حول  �حلديث  �أجل 
در��ضة  بينها  من  متعلّقة 
بفريو�س  �ملتعلقة  �لتطور�ت 
�الحتياطات  و�أخذ  كورونا 
�لالزمة لتفادي �الإ�رص�ر ب�ضحة 
وخمتلف  و�لالعبني  �جلماهري 
و�الإد�رية،  �لفنية  �لطو�قم 
�لر�بطة  �أن  �ملتحدث  و�ك�ضف 
�أن  ي�ضتبعد  ال  للعبة  �ملحرتفة 
�حتياطية  تد�بري  بدورها  تتخذ 
يف  �مل�ضافحة  منع  غر�ر  على 
�لفريقني،  العبي  بني  �للقاء�ت 

تغيري�ت  عدة  �تخاذ  عرب  وذلك 
على م�ضتوى �لربوتوكول �ملتعلق 
بنظام �ملناف�ضة فيما تبقى من 

هذ� �ملو�ضم.
�ت�ضال  عبود  باي  �ضالح  ك�ضف 
لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية 

�لقدم بوز�رتي �ل�ضحة و�ل�ضباب 
�ال�ضتعالم  �جل  من  و�لريا�ضة 
حول �الأو�ضاع �لد�ئرة يف �ضياف 
�نت�ضار �لفريو�س ببالدنا، و�أخذ 
�الأو�ضاع  حول  ��ضتف�ضار�ت 
�ضبيل  يف  �تخاذها  �لو�جب 

و�أو�ضح  و�حلذر،  �حليطة  �أخذ 
عن  بعيدة  لي�ضت  �لفاف  �أن 
وتو�كب  �لعامل  يف  يحدث  ما 

�الأو�ضاع �مل�ضتحدثة.
�لناطق  ك�ضف  جهته،  من 
�ملحرتفة  للر�بطة  �لر�ضمي 
�ن  بلقيدوم  فاروق  �لقدم  لكرة 
�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة 
من  �لفاف  مع  تتو��ضل  �ضوف 
�ل�رصورية  �لتد�بري  �خذ  �أجل 
�لبطولة  ملباريات  حت�ضبا 
�لذي  �النت�ضار  ظل  يف  �لوطنية 
بالنا،  كورونا  فريو�س  يد�همك 
برجمة  �إمكانية  ي�ضتبعد  مل  �أين 
خالل  جمهور  دون  �ملباريات 
�حلايل،  �ملو�ضم  من  تبقى  ما 
ال  �الأمر  �أن  ��ضتطرد  لكنه 
�تخاذه مبفردها  للر�بطة  ميكن 
مع  �مل�ضاورة  �الأمر  ويتطلب 

�لفاف.
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وايل النعامة و ال�ساعر 

�سليمان جوادي
جمعت �الأيام �لوطنية لل�ضعر �لف�ضيح  �ملقامة 
فعالياتها بالنعامة بو�يل �لوالية �يدير مدباب 
مع �ضديقه �ل�ضاعر �جلز�ئري �ضليمان جو�دي 
بعد 20 �ضنة من �لفر�ق، حيث �ضبق �أن تقا�ضما 
كانت  و   ، �ل�ضود�ء  �لع�رصية  معاناة  بع�س  مع 
 ، للقاء جمدد�  فر�ضة  �لتظاهرة  منا�ضبة هذه 
و على هام�س �لكلمة �لتي �لقاها و�يل �لوالية 
مبنا�ضبة �ختتام فعاليات هذه �الأيام �أعرب عن 

دعمه للثقافة و للكتاب و�ل�ضعر�ء �ملحليني .
�س.ابراهيم

تيارت

تقرير حول املدار�س التي ال 
تقدم وجبات �ساخنة

ك�ضف و�يل تيارت حممد �أمني در�م�ضي �أنه 
كلف �ملفت�ضية �لعامة باإعد�د »تقرير مف�ضل 
حول �ملد�ر�س �لتي ال تقدم وجبات �ضاخنة 
متكن  قر�ر�ت  �تخاذ  �أ�ضا�ضها  على  ليتم 
هذه  على  �حل�ضول  يف  حقهم  من  �لتالميذ 

�لوجبات«. 

جنايات ورقلة 

ال�سجن املوؤبد ملتورط يف 
نقل املخدرات

يف  بورقلة  �البتد�ئية  �جلنايات  حمكمة  �أيدت 
�لعامة  �لنيابة  �إلتما�ضات  �ملنعقدة  جل�ضتها 
بت�ضليط عقوبة �ل�ضجن �ملوؤبد �ضد �ملدعو ) 
خ -ز - ح 30 �ضنة ( مع م�ضادرة �ملحجوز�ت 
�مل�ضبوطة بحوزته و ذلك بعد  �إد�نته بجناية 
و  بت�ضدير  م�رصوعة  غري  بطريقة  �لقيام 
�إطار جماعة  نقل مو�د خمدرة يف  و  ��ضتري�د 

�إجر�مية منظمة.

تون�س

»كلب مدرب« يف�سل خمططا 
اإرهابيا مبنطقة  بالبحرية

�أّكد م�ضدر �أمني لقناة ن�ضمة، �أّن �لنفرين �للذين 
�لبحرية  مبنطقة  مرّكزة  �أمنية  دورية  ��ضتهدفا 
وذلك  �الأمريكية  لل�ّضفارة  �ملقابل  بال�ّضارع   2
مدرب  ><كلب  ك�ضفهما  نف�ضيهما،  بتفجري 
>< قبل �لو�ضول �إىل هدفهما. و�أو�ضح م�ضدر 
لدى  متفجر�ت  وجود  ك�ضف  ><�لناب<<  �أن 
�لعن�رصين قبل �قرت�بهما من �لدورية فا�ضطّر� 
�إىل تفجري نف�ضيهما. و�أ�ضفرت هذه �لعملّية عن 
م�رصع �الإرهابّينينْ و��ضت�ضهاد عون �أمن �إ�ضابة 4 
�آخرين �إ�ضابات متفاوتة �خلطورة و�إ�ضابة مديّن 
�ملجل�س  �أن  �لد�خلية،  و�أّكدت  خفيفة  �إ�ضابة 
باح  �ل�ضّ هذ�  قرطاج  بق�رص  �ملنعقد  �لوز�ري 
�أنه  �إىل  م�ضرية  �لعملّية،  هذه  تطّور�ت  يتابع 
مت و�ضع كاّفة �لوحد�ت �الأمنّية يف حالة تاأّهب 
ق�ضوى ملجابهة �أّية خماطر حمتملة. كما علم 
موقع ن�ضمة، �أّن وحد�ت �أمنية خمت�ضة �رصعت 
�ملد�همات  من  �ضل�ضلة  تنفيذ  يف  قليل،  منذ 
�لتكفريية  �لعنا�رص  من  عدد  ملنازل  �الأمنية 
�مل�ضجلني خطريين لدى م�ضالح وز�رة �لد�خلية 
�ملورطني يف عملية  �لعن�رصين  �أحد  و�أن  علما 
�ل�ضفارة �الأمريكية هو  �لتفجري �الإرهابي قرب 

من �ضكان �ضاحية �لكرم �لغربي.

ي�شني بوغازي   

مدنية   �أعلت   ،فقد   عندي  �ضك   �أدنى  بال 
جز�ئرية  ف�ضال مريعا ،على �الأقل  فيما �أوكل لها  
و��ضرت�تيجية   �أد�ئية   حتديات   من  عقود   منذ 
و�ضيا�ضية ! مدنية  جز�ئرية  تتعرى  متاما  �إذ� 
ما قّرنت  مبا  ي�ضتطيعه  جي�س  جز�ئري ، رمبا  
قد يقال  هي  �رصورة �نتماء  �إىل ج�ضد يحكمه  
تاأتي   د�ئما  ، وحتدياته   و�أو�مر �ضارمة   نظام  
�أي�ضا ،وهي  خ�ضائ�س   �إ�رص�طات �ضارمة  حتت 
جعلته  يحدث  تباينا  �ضا�ضعا  مبقا�ضات مدين 

وجي�س ؟
رمبا �مل�ضطلحني لهما من �ضوء فهم وتاأويل  ما 
جعلهما  د�ئما حتت �الأ�ضئلة ؟ و�رصيعا  مدنية ، 

ومدين هي عند بع�ضنا  تعني مبا�رصة علمانية ، 
وعند بع�ضنا �الآخر  هي �ضد  �أية �ضيطرة ع�ضكرية 
، وهي قد تعني حد�ثة  �ضد  �ضتى موروِث ظل 
ثقيال ! وهي باخت�ضار عند بع�ضنا  تعني حماربة 
�ال�ضالم  �ملحمدي و�رصيعة �ضيدي �بن عبد �هلل 

، وهذ� بحٌث  ياأخذه �أمٌد.
�أقول بال  �أدنى �ضك عندي ،�إن مدنية جز�ئرية  
فا�ضلة متاما �أمام ما يقابلها  من جي�س جز�ئري 
، وقد ال يختلف معي يف هذ�  ، بقدر ما يختلف 
الإبد�ء  جمال  ال  ؟�إذ  و�إفا�ضته  �رصحه   يف  معي 
نقاط  تقارن  بني مدين وجي�ضي ، فاالأول  يف عدم 
موؤ�رص�ت  ياأخذ  �لثاين   فيما   ، م�ضتدمية  كفاءة 

�أيام  جديدة  مبحمل جد ّ ،و�الأول عرب حكومات 
ووزر�ء ووالة  منذ �نفتاح  دميقر�طي  عند �أو�خر  
عقد  �لثمانينيات  ، جمرد ف�ضلة ! رغم بهرجة  
ما تبديه  �ضاحة �الأول و�ضوؤونه ؟! فهي متد�خلة 
بع�ضها من بع�س ،من فرط �ضبابيات و��ضتهتار 
�أ�ضا�ضات  باأدنى  جهال   يغدو  كثرية   �حايني  يف 

�ال�ضتغال ؟با�ضتثناء حر�كا  �ضعبيا مدنيا !
فيما �لثاين  ��ضتطاع برب�عة  كبرية وحتت عيون 
�خلروج  منذ  جد�  حرجة  فرتة  ت�ضري   ، �الأ�ضهاد 
�لفيفري �إىل 12-12 ،بكفاءة �أعلتها مر�كز بحثية 
�إبد�ء   من  ترتدد   ،مل  عاملية  ثقافية  و�أ�ضماء 
�إعجاب  بقيادة �جلي�س ،على �الأقل مبقا�ضات ما 

�لعربي منذ بزوغ ما �ضمي ربيعا  عا�ضه  عاملنا 
جميع   �إن  �إذ  ؟!  هذه  �لنا�س  �ضاعة  �إىل   ، عربيا 
جتارب  تلك �جليو�س  �ضقطت يف بوؤٍر من ف�ضٍل 

عظيم ! 
قد يقال �إين  �أكتب مت�ضحا  للجي�س ، ورمبا  �أن  
�إقرت�بات  من هذ� �لنوع قد ت�ضنف كذلك ؟ لكن  
ج�ضدين   بني  �ملقارنة  هذه  �إبد�ء   على  �أجتر�أ 
و�ضدقية  �أد�ء  جد�رة  الأجل  و�جلي�س   مدين   ،
 ، �ملدنيني  عند  ما  مقارنة  �جلي�س  عند   مهام 
�ضتى  مب�رصب  تيار�ت   ، فهمه  ي�ضعب  ما  رمبا  
، بو�ضع  ع�ضي   ال تريد جناح  جتاربنا �ملدنية 

يف �لدو�ليب .

روؤى 

عر�س ترويجي ملوبيلي�س

 Win max Control عر�س
ْر اأحجام انرتنت اأر�سدتكم  يفِجّ

،موبيلي�س  لزبائنه  ومتو��ضل  د�ئم  ��ضتماع  يف 
  Win max Control« يطلق عر�ضه �لرتويجي

%100 �نرتنت«. 
�إىل غاية 20 مار�س 2020، مينح موبيلي�س ر�ضيد 
�إ�ضايف �ضخم من �الأنرتنت على كل �قتناء جديد 
 Win max Control لعر�س  جتديد  �أو 
من   100% �إىل  ،ي�ضل   )3500  -  2000  -  1300(
�حلجم �البتد�ئي للعر�س، و�ضيتمكن �لزبائن من 

�الإ�ضتفادة من مز�يا هذ� �لعر�س طيلة 30 يوًما.
  15Go :1300 Win max Control  عر�س *
Go 30+ مكاملات   ور�ضائل ق�ضرية غري حمدودة 
نحو موبيلي�س + 5 �ضاعات نحو جميع �ل�ضبكات  

+ �لفاي�ضبوك و�لو�ت�س �آب غري حمدود. 
  30Go :2000 Win max Control  عر�س *
Go 60+ مكاملات   ور�ضائل ق�ضرية غري حمدودة 
نحو موبيلي�س + 7 �ضاعات نحو جميع �ل�ضبكات + 

�لفاي�ضبوك و�لو�ت�س �آب غري حمدود.
 :3500  Win max Control عر�س    *
ق�ضرية  ور�ضائل  مكاملات    +  100Go   50Go
نحو  �ضاعات   10  + موبيلي�س  نحو  غري حمدودة 
�آب غري  و�لو�ت�س  �لفاي�ضبوك   + �ل�ضبكات  جميع 

حمدود.
!�إ�ضتمتعو�

�سادُة اأر�ِس طيبِة ؟

قلم جاف

البطانة ال�سيئة ...
الوليد فرج

�لبطانة هم �أعو�ن �مل�ضوؤول ، و خا�ضته من �ملقربني 
منه ، و �أهل م�ضورته ، �ضموع عقله ، بهم ي�ضتعني على 
م�ضوؤولياته  تنفيذ  و   ، �إليه  �مل�ضندة  �ل�ضوؤون  تدبري 
�ضوكته  ت�ضتد  و  عوده  يقوى  فبهم   ، ظهره  حماة  و   ،
�ضيا�ضته  تتخلخل  و  ي�ضعف مركزه  �أو   ، �أعد�ئه  على 
 ، �ضوء  لفيف  كانو�  �إن   ، ب�ضببهم   ، دولته  وت�ضعف   ،
وبطانة �ضيئة و  �ضو�ر �رص  يدور حول مع�ضم قر�ره 
. يف �لغالب ، ت�ضعى بطانة �ل�ضوء �إىل تطويع �أمر ويل 
تبتعد  دنيئة  و مز�يا �ضخ�ضية  لفو�ئد وم�ضالح  �الأمر 
�ضخط  يكون  فمنها   . �لعدل  و�أ�ضباب  �حلكم  عن 
�ل�ضعب . و ل�ضاحب �لنظر يف تاريخ �حلكم و �ل�ضيا�ضة 
عرب لهوؤالء �ل�ضباع ، بطانة �ل�ضوء كانو� �ضببا يف �أفول 
دول ،  و و�أد حكام ،  و ما جرى بني �الأمني و �ضقيقه 
�لتي  �ل�ضوء  بطانة  لوال  ليحدث  كان  ما   ، �ملاأمون 
�أ�ضعلت �لفتنة و �ألهبت �لفتيل بينهما رغم �لعهد �لذي 
�الأمني والية  وىّل  �لر�ضيد عليهما حني  قطعه هارون 
��ضتحلفهما  ، حيث  �لعهد  �ملاأمون ويل ويل  و  �لعهد 
�أن  عليهما  �لت�ضديد  به  وبلغ   ، �لعهد  هذ�  نفاذ  على 
علق ن�ضخة منه على ظهر �لكعبة ، كتقدي�س له ، على 
غري �لعادة يف ت�ضيري �ضوؤون �لدولة ، كاأنه كان يخ�ضى 
 ، و �ملاأمون  �الأمني  �لفتنة بني  ، بث  �الأن�س  �ضياطني 
وما كان يخ�ضاه هارون وقع فعال ، فبعده نبتت بطانة 
�ل�ضوء و �أف�ضدت عهده ،  فاالأمني ، وزيره  �لف�ضل بن 
�لربيع كان �ضمه ، ور�أ�س �لفتنة فيما جرى ،  و�ملاأمون 
كان وزيره �لف�ضل بن �ضهل له �لر�أي و �مل�ضورة يف كل 
ما جرى ، حتى قتل �ملاأمون �أخيه �الأمني . ولالأمانة 
من  �ملاأمون  بعزله  بال�ضوء  �بتد�أ  من  هو  �الأمني  �أن 
وليا  باحلق  �لناطق  �بنه مو�ضى  تعيينه  و  �لعهد  والية 
�أن  �أو �مل�ضوؤول عليه  �أن �حلاكم  �لقول  للعهد . مد�ر 
يتحرى يف تقريب ذوو �لعقول و عليه حتري �أمرهم ، و 
مر�قبة حتركهم ، و �لبحث يف �ضوؤونهم ، فبهم يحكم ، 
و كم من دخيل و مقرب ، دخل �أ�ضو�ر �حلكم بقمي�ضه 
نكرة خرج علم ثري .  وكم من �أو�ضاع و�ضيعة �ليوم 
بني �أعيننا ، تّبدل حالها و تي�رص �أمرها دون �أن يتبدل 
م�ضتو�ها �أو �أد�ء مهمتها ،  بل ز�دت �ضلفا وجهامة ، 
تبث �ضمومها و تعكر �ضفو �مل�ضرية بنعيقها ، يف غفلة 

من �حلاكم ، فمن �مل�ضوؤول عنها ؟
وهلل �الأمر من قبل و من بعد.

الرابطة املحرتفة للعبة تتوجه نحو تغيري بروتوكول الواجهات

فريو�س كورونا يهدد باإقامة املباريات دون  جمهور
تتوّجه الحتادية اجلزائرية لكرة القدم نحو اتخاذ الإجراءات والتدابري اخلا�شة بتفادي انت�شار وباء 
فريو�س »كورونا«، والتوجه على نف�س درب الدول املجاورة على غرار املغرب واإيطاليا، ويف هذا ال�شدد 
ك�شف املكلف بالإعالم على م�شتوى الفاف �شالح باي عبود اأن الهيئة الكروية يف بالدنا تتابع تطورات 

املر�س واخلطر الذي يحدق من خالل انت�شاره يف بالدنا،

Yacine-bougha@hotmail.fr

عرب  قدمية  بناية   553 تتو�جد 
حمل  حاليا  وهر�ن  بلدية  �إقليم 
هيئة  قبل  من  �خلربة  �إجر�ء 
لتحديد  للبناء  �لتقنية  �ملر�قبة 
�أفاد  ح�ضبما  �لرتحيل،  �أولوية 
�لقادر  عبد  وهر�ن  و�يل  بذلك 
جالوي. و�أبرز جالوي يف ت�رصيح 
زيارته  هام�س  على  �إعالمي 
�مل�ضاريع  من  لعدد  �لتفقدية 
ببلدية  �لتطهري  بقطاع  �ملتعلقة 
 553 حاليا  »هناك  �أن  �ل�ضانية 
�لعائالت  ترحل  مل  قدمية  بناية 
موجودة  وهي  بعد  بها  �لقاطنة 
و�لربتقالية  �حلمر�ء  �خلانة  يف 
ح�رصيا  قطاعا   12 عرب  موزعة 
ببلدية وهر�ن، وهي حمل �إجر�ء 

�ملر�قبة  هيئة  قبل  من   �خلربة 
�أولوية  لتحديد  للبناء  �لتقنية 
�لرتحيل«. و�أ�ضاف م�ضوؤول �لهيئة 
�ملر�قبة  »هيئة  �أن  �لتنفيذية 
�الآن  حلد  عاينت  للبناء  �لتقنية 
147 بناية قدمية من جمموع 553 
بناية و�لعملية متو��ضلة حتى يتم 
يف  �ملوجودة  �لعائالت  حتديد 
لها  �الأولوية  و�إعطاء  خطر  حالة 
م�ضري�  �لرتحيل«،  عمليات  يف 
هناك  �أن  من  »بالرغم  �أنه  �إىل 
�جتماعية  �ضكنية  وحدة   1.200
�ضيتم تخ�ضي�ضها ملختلف بر�مج 
�لق�ضاء  �إطار  يف  �إ�ضكان  �إعادة 
�ل�ضكن غري �لالئق وقاطني  على 

�لعمار�ت  �لقدمية 

حت�شبا لرتحيل قاطنيها وهران 

553 بناية قدمية حمل خربة 

للتنمية،  �الآ�ضيوي  �لبنك  قال 
�أم�س �جلمعة، �إن تف�ضي فريو�س 
كورونا �ضيقل�س �لنمو �القت�ضادي 
هذ�  �لعامل  �أنحاء  ويف  �آ�ضيا  يف 
�لتنف�ضي  �لد�ء  و�أودى  �لعام. 
)فريو�س كورونا(، �لذي ميكن �أن 
بحياة  رئوي،  �لتهاب  �إىل  يتطور 
�أنحاء  �أكرث من 3200 �ضخ�س يف 
�لعاملية  باالأ�ضو�ق  و�أ�رص  �لعامل 
�لذي  �لبنك،  و�القت�ضاد�ت وقال 
مقره مانيال، �إن �نت�ضار �لفريو�س 

�الإجمايل  �لناجت  يقل�س  قد 
و%0.4،   %0.1 بني  مبا  �لعاملي 
ويكلف �القت�ضاد �لعاملي ما بني 
77 و347 مليار دوالر و�أ�ضار �لبنك 
كورونا  فريو�س  �نت�ضار  �أن  �إىل 
حادة  تر�جعات  �إىل  يقود  قد 
و�ل�ضياحة  �ملحلي  �لطلب  يف 
و�لتجارة  �الأعمال  ورحالت 
عن  ف�ضال  �الإنتاج،  ورو�بط 
�ضي�رص  مما  �الإمد�د�ت،  تعطيل 

بالنمو يف �آ�ضيا.

�لنابعة  �لرب�ك  قرية  �هتزت 
لبلدية �ل�ضو�حلية د�ئرة �لغزو�ت 
�ق�رص �ضمال غرب والية تلم�ضان 
على و�قعة �نتحار معلم يف �لعقد 
�خلام�س من �لعمر . �ملعلم �لذي 
يعاين  كان  �نه  تبني  �ضنقا  �نتحر 
�أرغماه  نف�ضية  �ضغوطات   من 
على �النعز�ل  عن �ملجتمع قبل 
وقد  هذ�   ، م�ضنوقا  عليه  �لعثور 

من نقل جثة �ل�ضحية �إىل م�ضلحة 
حفظ �جلثث مب�ضت�ضفى �لغزو�ت 
، يف حني طالب �لعديد من عمال 
قطاع �لرتبية من �لوزير �أجاووط 
�جل   من  �لتدخل  ب�رصورة 
�لذين  �لقطاع  بعمال  �لتكفل 
تدفعهم  مزرية  �أو�ضاعا  يعي�ضون 

�إىل  �جلنون و�النتحار .
حممد بن ترار 

البنك الآ�شيوي للتنمية

هذه تداعيات كورونا على 
االقت�ساد العاملي

 ال�شواحلية تلم�شان

انتحار معلم ب�سبب ال�سغوط 
النف�سية 

عني متو�شنت

العثور على �ساب مقتوال
 و م�سوها 

با�رصت م�ضالح �لدرك �لوطني 
حتقيقات  متو�ضنت  عني  لوالية 
ب�ضعة  قتل  جرمية  يف  معمقة 
�ل19  يف   �ضابا  ��ضتهدفت 
جثته  وجدت  �لذي  �لعمر  من 
م�ضوهة ومفحمة ومرمية باأحد 

�حلقول بعني متو�ضنت .
م�ضالح  تدخلت  وقد  هذ� 

جناح  على  �ملدنية  �حلماية 
�ل�ضحية  جثة  لنقل  �ل�رصعة 
�جلثث  حفظ  م�ضلحة  �إىل 
قبل   من  للت�رصيح  الإخ�ضاعها 
�لطبيب �ل�رصعي  فيما  با�رصت 
�لوطني   �لدرك  عنا�رص  

حتقيقات يف �ملو�ضوع .
حممد بن ترار 



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 

 

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

