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فرقة الأبحاث للدرك الوطني ب�سيدي �سليمان

اإيداع رئي�س بلدية درارية ونائبه احلب�س املوؤقت 

ال�سلف

توقيف  ثالثة اأ�سخا�س يف 
ق�سية االعتداء على اأ�ساتذة 

�أوقفت م�شالح �لدرك �لوطني بال�شلف ثالثة �أ�شخا�ص م�شتبه فيهم 
يف ق�شية �العتد�ء على �أ�شاتذة مبتو�شطة »زيان بروجة« ببلدية �أوالد  
بيان  �الثنني  �أم�ص  به  �أفاد  ح�شبما  �ل�شلف(,  �شمال  كلم   20( فار�ص 

خللية �الإعالم و�الت�شال بذ�ت �لهيئة �الأمنية.
ثالثة  �أوقفت  �لبلدية  بذ�ت  �لوطني  �لدرك  فرقة  �أن  �لبيان  و�أو�شح 
�أ�شخا�ص من بينهم قا�رص, م�شتبه فيهم يف ق�شية �العتد�ء »�خلطري« 
على �أ�شاتذة مبتو�شطة »زيان بروجة« بو��شطة �ل�شالح �الأبي�ص وتعود 
�أ�شاتذة  �أربع  تنقل  - حني  �مل�شدر  لذ�ت  ��شتناد�   - �لق�شية  وقائع 
�ملدينة  بحي  �لغذ�ء  وجبة  تناول  ق�شد  �لذكر  �ل�شالفة  باملتو�شطة 
�جلديدة ببلدية �ل�شطية )7 كلم �شمال �ل�شلف(, ليقوم تلميذ من نف�ص 

�ملتو�شطة رفقة �أ�شدقائه باالعتد�ء عليهم بو��شطة خنجر.
و�أ�شفرت هذه �حلادثة عن تلقي �أحد �الأ�شاتذة لطعنة على م�شتوى 
بعدها  ليلوذ  وجروح  بكدمات  �الأ�شاتذة  باقي  �أ�شيب  فيما  �لبطن 

�لفاعلون �إىل وجهة جمهولة.

تيبازة

البطولة الوطنية الع�سكرية 
ل�سباق التوجيه 

ي�شارك يف �لبطولة �لوطنية �لع�شكرية ل�شباق �لتوجيه )ذكور و�إناث( 
�لرئي�ص  �لع�شكرية ل�رص�شال  باالأكادميية  �أم�ص �الثنني  �نطلقت  �لتي 
هياكل  خمتلف  ميثلون  فريقا   16 بتيبازة,  بومدين  هو�ري  �لر�حل 
�جلي�ص �لوطني �ل�شعبي وخالل �ليوم �الأول من �ملناف�شة �لتي تندرج 
�أجرى   ,2020-2019 ملو�شم  �لع�شكري  �لريا�شي  �لربنامج  �إطار  يف 
�ملتناف�شون �لبالغ عددهم 88 م�شاركا, مناف�شة »�مل�شافة �ملتو�شطة 
ح�شب  مرت,   5000 على طول  غابي ميتد  ميد�ن  على  و�إناثا«  ذكور� 

منظمو هذه �لتظاهرة.
�فتتاحها,  على  �أ�رصف  �لتي  �لتظاهرة  هذه  يف  �ملتناف�شون  وميثل 
قائد �الكادميية �للو�ء �شليم ْقريد, 16 فريقا تابعا للنو�حي �لع�شكرية 

�ل�شتة �إىل جانب بع�ص �ملد�ر�ص و قيادة �لقو�ت �جلوية.

العا�سمة

معر�س حول »املراأة يف 
املجتمع الرتقي« 

قام �مل�شور �لفوتوغر�يف �شيد �أحمد منا�رصية, �أم�ص �الأحد باجلز�ئر 
للمر�أة  �ملخ�ش�ص  �لفوتوغر�فية  لل�شور  معر�شه  بتد�شني  �لعا�شمة, 
�لتارقية ودورها �الجتماعي و مكانتها يف �الأعياد �ل�شعبية يف منطقة 
طا�شيلي ناجر فتحت عنو�ن »�ملر�أة يف �ملجتمع �لرتقي« ي�شم هذ� 
�ملعر�ص �لذي تنظمه �لوكالة �جلز�ئرية لالإ�شعاع �لثقايف بفيال د�ر 

عبد �للطيف مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للمر�أة, نحو ثالثني �شورة .
و �نتهزت عد�شة �مل�شور فر�شة حفل عيد »�ل�شبيبا«) �لذي �أدرجته 
منظمة �الأمم للرتبية و �لعلوم و �لثقافة +�ليوني�شكو+ �شمن �لرت�ث 
�لعاملي لالإن�شانية(, اللتقاط جمال �الأزياء و �ملجوهر�ت �لتقليدية و 

و�شم باحلناء تتزين به �لن�شاء لالحتفال بهذ� �حلدث.
�الآالت  على  �لعازفات  عديد  ببوتريهاته,  منا�رصية,  �أحمد  يربز  و 
�ملو�شيقية �لالئي يقمن باالأد�ء خالل عيد �الأجد�د �ملنظم �شنويا يف 

جمرى و�دي جانت, يو��شلن تعليم �الأ�شغر �شنا لتخليد هذه �لعادة.

باية ع 

للدرك  �الأبحاث  فرقة  �أحبطت 
�لتابعة  �شليمان,  ب�شيدي  �لوطني 
للدرك  �الإقليمية  للمجموعة 
�إبتز�ز  عملية  باجلز�ئر,  �لوطني 
م�شتحقة,  غري  مزية  وطلب 
�ملجل�ص  رئي�ص  فيها  تورط 
در�رية  لبلدية  �لبلدي  �ل�شعبي 
ونائبه, باالإ�شافة �إىل رئي�ص جلنة 
�لبلدية,  بذ�ت  و�لتعمري  �لبناء 

�ل�شعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  ونائب 
مت  حيث  توتة  بئر  لبلدية  �لبلدي 
يف  �ملوؤقت  �إيد�عهما  �حلب�ص 

�نتظار ��شتكمال �لتحقيق
�إثر  على  �لعملية,  هذه  وجاءت 
تقّدم �ل�شحية ببالغ مفاده تعّر�شه 
غري  مزية  وطلب  �إبتز�ز  لعملية 
مايل  مبلغ  يف  متمثلة  م�شتحقة, 
قدره 800.000,00 دج, من طرف 
�لبلدي  �ل�شعبي  �ملجل�ص  رئي�ص 
وباقي  ونائبه,  در�رية  لبلدية 

�ل�شحية  تعر�ص  حيث  �ملتهمني, 
لالبتز�ز, مقابل �ل�شماح له باإقامة 
�لد�بو�شي  بحي  جتاري  معر�ص 
�جلز�ئر ليتم  والية  در�رية  ببلدية 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �إخطار 
�أمر  و�لذي  �ل�رص�قة,  حمكمة 
وقام  �لق�شية,  يف  حتقيق  بفتح 
قائد  قيادة  حتت  �لتحقيق  فريق 
�لوطني  للدرك  �الإقليمية  �لكتيبة 
بالدويرة, ��شتناد� �إىل �ملعلومات 
وبتعـاون  �ل�شاكي  بها  �أدىل  �لتي 

منه, بو�شع خطة حمكمة لالإيقاع 
�لقب�ص  �إلقاء  باملتورطني ومت 
و�لتعمري  �لبناء  جلنة  رئي�ص  على 
لبلدية در�رية يف �ملكان و�لزمان 
�ملتفق عليهما �شلفاً مع �ل�شحية, 
تابعة  �شيارة  منت  على  كان  �أين 
متلّب�شاً  �لبلدية  ذ�ت  مل�شالح 
�ملايل  �ملبلغ  من  �شطر  بتلقي 
و�ملقّدر  كر�شوة  عليه  �ملتفق 

بـ500.000,00 دج.
عن  �لتحقيق,  جمريات  و�أ�شفرت 

يف  منتخبني حمليني  توّرط  ثبوت 
من  بكل  �الأمر  ويتعلق  �لوقائع, 
�لبلدي  �ل�شعبي  �ملجل�ص  رئي�ص 
�إىل  �إ�شافة  ونائبه,  در�رية  لبلدية 
�ل�شعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب 
�لبلدي لبلدية بئر توتة ومت تقدمي 

�جلهات  �أمام  �الأربعة  �ملتوّرطني 
مت  حيث  �ملخت�شة,  �لق�شائية 
�الحتياطي,  �حلب�ص  �إيد�عهم 
غري  مزية  وقبول  طلب  بتهم 
��شتغالل  و�إ�شاءة  م�شتحقة, 

�لوظيفة و��شتغالل �لنفوذ.

بن  مليكة  �لثقافة  وزيرة  ك�شفت 
مع  لقاء  يف  �الثنني  �أم�ص  دودة 
�أن  �لوز�رة,  مبقر  �لكتاب  مهنيي 
�آليات  مر�جعة  ب�شدد  م�شاحلها 
و�ملهرجانات  �لفعاليات  ت�شيري  
وفق  باجلز�ئر  �ملعتمدة  �لثقافية 
توجه  �إىل  باالإ�شافة  جديدة  روؤية 

نحو دعم �ملكتبيني.
و�عتربت �لوزيرة �أن »تلك �لفعاليات 
بحاجة �إىل �إعادة �شبط خا�شة ما 
�شيخ�شع  �لذي  بالت�شيري  تعلق 

�لثقافة«,  وز�رة  قبل  من  ملر�فقة 
�ملحافظني  »بع�ص  �أن  م�شيفة 
�ملهرجانات  على  و�لقائمني 
ب�شبب  �لت�شيري  يف  كو�رث  خلفو� 

جهلهم و�نعد�م خربتهم«.
�لذي  �ملزري  �لو�شع  وبخ�شو�ص 
بن  �عتربت  �ملكتبات  تعي�شه 
�ملكتبات  �إز�ء  �لتحدي  �أن  دودة 
فقط  دعمها  »لي�ص  و�ملكتبيني 
فتح  و�شبل  طرق  عن  �لبحث  بل 
باإ�رص�ك  جديدة  مكتبات  و�إن�شاء 

�ملكتبيني �ملحرتفني«, م�شرية �إىل 
»�لرهان جتاري  �أن  ت�شتوعب  �أنها 
وبيع  ت�شويق  ت�شجيع  ويجب  �أي�شا 
يف  ولي�ص  �ل�شنة  طو�ل  �لكتاب 

�ل�شالون �لدويل للكتاب فقط«.
�إىل  �للقاء  خالل  �لوزيرة  و�أ�شغت 
من  �لكتاب  مهنيي  بع�ص  �أر�ء 
مكتبيني ونا�رصين �لذين قدمو� لها 
ت�شخي�شا لو�شع �ملكتبات و�لكتاب 
يف �جلز�ئر, �نح�رصت �أبرز �لنقاط 
ودعمها  �ملكتبات  »ت�شنيف  يف 

يف  �جلز�ئرية  �مل�شاركة  ودعم 
�ملعار�ص �لدولية« و�مل�شاهمة يف 
�جلز�ئري  �لكتاب  ت�شدير  ت�شهيل 
من خالل »مر�جعة للقانون تاأخذ 

خ�شو�شيته بعني �العتبار«. 

وزيرة الثقافة مليكة بن دودة

مراجعة اآليات ت�سيري املهرجانات الثقافية ودعم املكتبيني 

خبر في 
صورة

امل�ست�سفى الذي بني ب ١٠ ايام فقط

بن العمري يخ�سع لتدابري الوقاية 
من كورونا  

�شوهد �لالعب �لدويل �جلز�ئري جمال بن �لعمري وهو متو�جد 
�ل�شعودية  نحو  متوجها  كان  �أين  �لدويل  بومدين  هو�ري  مبطار 
من �أجل �اللتحاق ب�شفوف ناديه ل�شباب حت�شبا للعودة �إىل �أجو�ء 
يعاين  كان  �لتي  �الإ�شابة  من  �لعالج  مرحلة  �نتهاء  بعد  �لتدريبات 
منها, حيث مت �لتقاط �شور للمد�فع �لقوي للخ�رص ون�رصها عرب 
موقع �لتو��شل �الجتماعي »فاي�شبوك« وهو يظهر و��شعا لكمامة 

من �أجل �خذ كامل �الحتياط �لوقاية من �نتقال فريو�ص كورونا.

مراوغة عاملية ملحرز يف ديربي 
مان�س�سرت  

�لدويل  �لالعب  قام 
حمرز  ريا�ص  �جلز�ئري 
خالل  عاملية  مبر�وغة 
�أول  خا�شها  �لتي  �ملقابلة 
مدينة  ديربي  يف  �أم�ص 
جمعت  و�لتي  مان�ش�شرت 
�أمام  �شيتي  �ملان  ناديه 
ملعب  على  يونايتد  �ملان 

بديال  دخل  �لوطنية  �لت�شكيلة  قائد  �ن  ورغم  تر�فورد«,  »�أولد 
وقام  �مليد�ن  �أر�شية  على  ب�شمته  رتك  �أنه  �إال  �لثاين  �ل�شوط  يف 
مبر�وغة عاملية على �لرو�ق �الأمين عندما تالعب مبد�فع ت�شكيلة 
»�ل�شياطني �حلمر« وتلقى �الإ�شادة على �إثرها باإمكانياته و�أحقيته 

يف �للعب �أ�شا�شيا.

ورقلة

45٠ ناجحا يف م�سابقة التوظيف ب�سوناطراك
م�شابقة  نتائج  �أ�شفرت 
عليها  �أ�رصفت  �لتي  �لتوظيف 
للمحروقات  �لوطنية  �ل�رصكة 
فرب�ير  �شهر  »�شوناطر�ك« 
�ملن�رصم بوالية ورقلة عن جناح 
من  �أكرث  بني  من  مرت�شحا   450
هذه  يف  �شاركو�  مرت�شح   2.000
�ليوم  علم  ح�شبما  �مل�شابقة, 
�إطار�ت حمليني من  لدى  �الثنني 

قطاع �لعمل و�لت�شغيل.
�لناجحني  هوؤالء  و�شي�شتفيد 
قو�ئمهم  عن  �الإعالن  مت  �لذين 
�ل�شفحة  م�شتوى  على  �ال�شمية 
�لر�شمية للوكالة �لوالئية للت�شغيل 
مهنيا  تكوينا  في�شبوك,  على 
�جلز�ئري  �ملعهد  م�شتوى  على 
للبرتول �لتابع ملجمع �شوناطر�ك 
ور�شكلة  تاأطري  يف  و�ملتخ�ش�ص 

خمتلف  يف  و�لكفاء�ت  �الإطار�ت 
�لتخ�ش�شات و�ل�شعب ذ�ت �ل�شلة 
جرى  مثلما  �ملحروقات,  بقطاع 

تو�شيحه.
�ملوجهة  �مل�شابقة  هذه  وتوفر 
�حلائزين  �ملرت�شحني  لفائدة 
)بكالوريا  جامعية  �شهاد�ت  على 
+5, +4, +3 ( يف عدة تخ�ش�شات 
و�مل�شجلني على م�شتوى م�شالح 

ال  ما  بالوالية,  �لت�شغيل  وكالة 
يقل عن 515 من�شبا, ي�شيف ذ�ت 

�مل�شدر.
�أما بخ�شو�ص �ملنا�شب �ملتبقية, 
دورة  من  من�شبا   65 يف  �ملتمثلة 
�إىل 102 من�شب  باالإ�شافة   2020
 ,2018 دورة  من  متبقي  �آخر 
�شيتم برجمتها �شمن عر�ص �آخر 

الحقا, كما �أ�شري �إليه. 



ب�أمر من رئي�س اجلمهورية

بناء 4 �سدود جديدة و زيادة عدد 
حمطات حتلية املياه

اأمر رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, لدى تراأ�سه اجتم�ع جمل�س الوزراء اأم�س الأحد, 
ب�إيج�د حلول »واقعية ع�جلة » ملواجهة الو�سعية احل�لية للموارد امل�ئية وو�سع اآلية وطنية 

لتقييم اأداء املرفق العمومي للمي�ه. 
م.�س

الذي قدمه  العر�ض  تعقيبه على  و يف 
براقي  ارزقي  املائية,  املوارد  وزير 
,حول خطة عمل قطاعه خالل اجتماع 
جمل�ض الوزراء, اأكد الرئي�ض تبون باأنه 
ملواجهة  الأولوية  اإعطاء  »ينبغي 
املائية   للموارد  احلالية  الو�ضعية 
بحلول واقعية عاجلة با�ضتغالل املياه 
ال�ضمال  يف  كاف  ب�ضكل  امل�ضتعملة 
وجه  ال�ضدد  هذا  يف  واجلنوب«. 
فورا  »للتكفل  تعليمات  تبون  الرئي�ض 
ال�ضدود  لربط  بامل�ضكل« وو�ضع خطة 
فيما بينها لتفادي ندرة املياه يف البالد 

خ�ضو�ضا اأمام �ضح الأمطار, داعيا اإىل 
املورد  هذا  توزيع  يف  العدالة  مراعاة 
واجلهات  املواطنني  بني  احليوي 
عن  البحث  طريق  عن  واملناطق 
اإىل املخزون  ت�ضاف  م�ضادر متجددة 
الطلب  تزايد  اأمام  خا�ضة  الحتياطي 
جراء التطور القت�ضادي والجتماعي 

وازدياد النمو ال�ضكاين
 كما اأكد رئي�ض اجلمهورية باأن »الدولة 
�ضت�ضتمر يف دعم قطاع املوارد املائية 
املواطنني  حياة  على  تاأثريه  ب�ضبب 
الجتماعية  التنمية  مرافقة  يف  ودوره 
والقت�ضادية للبالد«باملقابل, األح على 
»العقالين«  ال�ضتعمال  على  ال�ّضهر 

عليها  واحلفاظ  املائية  للموارد 
لالأجيال القادمة.

رئي�ض  اأمر  �ضلة,  ذي  �ضياق  يف 
عميق يف  »اإ�ضالح  باإدخال  اجلمهورية 
اأمناط حوكمة املياه« ي�ضمل و�ضع اآلية 
العمومي  املرفق  اأداء  لتقييم  وطنية 
للمياه وحماربة التبذير  و جاء يف بيان 
نهاية  قبل  �ضيتم   اأنه  الوزراء  جمل�ض 
ال�ضنة اجلارية بلوغ توزيع يومي للمياه 
يف 469 بلدية اإ�ضافية من جمموع 661 
اأنظمة  يف  »عجز«  فيها  �ضجل  التي 
ت�ضمل  اأن  على  ال�رشوب  املاء  توزيع 
الظل  ومناطق  البلديات  كل  العملية 

بغ�ضون ال�ضنوات اخلم�ض القادمة. 

�ضيتم  القطاع  م�ضاريع  بخ�ضو�ض  و 
كما   , جديدة  �ضدود  اأربعة  اجناز  
�ضواء  املحطات  عدد  زيادة  تقرر 
لتحلية مياه البحر يف ال�ضمال اأو لنزع 
اإىل  اجلنوب  يف  واملعادن  الأمالح 
العمومية  اخلدمات  حت�ضني  جانب 
من  بعدد  والتطهري  ال�رشب  ملياه 
ال�ضبكات  تو�ضيع  منها  الإجراءات 
الطاقات املتجددة  ا�ضتعمال  وتعميم 
املياه  هدر  ممار�ضات  ومكافحة 
جودة  حتلية  خمابر  �ضبكة  وتكثيف 
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  وتنفيذ  املياه 

للوقاية من الفي�ضانات.
اإطار  يف  الإجراءات  هذه  تندرج  و 

للماء  الوطني  املخطط  تكييف 
والتنموية  املناخية  املعطيات  مع 
التوجهات  واإدماج  اجلديدة 
الرئا�ضي  للربنامج  الإ�ضرتاتيجية 
يف  تقع  اجلزائر  كون   اإىل  بالنظر 
ت�ضهد  التي  العامل  اأكرث املناطق عرب 
ت�رشرا من التغري املناخي, مما يجعل 
احل�ضة ال�ضنوية لكل مواطن, اأقل من 

املعّدل العاملي بـ 40 باملائة .
»تكوين  الو�ضعية  هذه  ت�ضتلزم  و 
اإ�ضافة  اإ�ضرتاتيجية«  خمزونات 
مع  »الأف�ضل«  التاأقلم  �ضمان  اإىل 

املو�ضوعية  الطبيعية  ال�ضعوبات 
والتو�ضع  الدميغرافية  واملعطيات 
اأما  امل�ضدر  ذات  ح�ضب  العمراين, 
تقرر  فقد  الفالحي,  للري  بالن�ضبة 
وا�ضت�ضالح  امل�ضقية  امل�ضاحة  زيادة 
الفالحة  لتطوير  جديدة  م�ضاحات 
خا�ضة  اإجراءات  واتخاذ  ال�ضحراوية 
العليا  يف منطقتي اجلنوب واله�ضاب 
. كما �ضيتم تعميم ا�ضتعمال التقنيات 
التكميلي  والري  للمياه  املقت�ضدة 
للجنوب وت�ضجيع اإعادة ا�ضتعمال مياه 

ال�رشف ال�ضحي املعاجلة. 
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ق�ل ان عملية ادم�ج 160 ع�مل متوا�سلة وزير 
العمل يك�سف

نحو اعتماد كل النقابات 
اجلديدة 

.   اإدم�ج 160 األف ع�مل يف من��سبهم م�ستمر
والت�ضغيل  العمل  وزير  ك�ضف  
يو�ضف  الجتماعي  وال�ضمان 
 160 اإدماج  اأن عملية  �ضوقي  عا�ضق 
م�ضتمرة  منا�ضبهم  يف  عامل  األف 
نوفمرب  من  رجعي  باأثر  و�ضيكون 
اعتماد  �ضيتم  اأنه  موؤكدا  الفارط 
توفرت  اإذا  اجلديدة  النقابات  كافة 

فيها ال�رشوط القانونية .
وحذر وزير العمل خالل نزوله �ضيفا 
اأرباب  الأوىل  الإذاعية  القناة  على 
بالعمال  ي�رشحون  ل  الذين  العمل 
الجتماعي  ال�ضمان  م�ضالح  لدى 
ت�ضل  قد  ردعية  عقوبات  مبواجهة 
اإدماج  ان عملية  ال�ضجن, مربزا  اإىل 
األف عامل م�ضتمرة كما قررته   160
احلكومة  مطمئنا هوؤلء باأن الإدماج 
من  بداية  رجعي  باأثر  �ضيحت�ضب 
نوفمرب2019, على اأن تنتهي العملية 
كاأجل  اأ�ضهر  ثالثة  خالل  الأوىل 
اعتماد  عن  ك�ضف  كما  اأق�ضى, 

ملفاتها  قدمت  التي  النقابات  كل 
وتوفرت فيها ال�رشوط .

قطاعه  اإن  �ضوقي,  عا�ضق  وقال 
لي�ض معنيا بخلق منا�ضب �ضغل, بل 
املوؤ�ض�ضات  بني  و�ضيط  جمرد  هو 
ال�ضغل,  وطالبي  للوظائف  املنتجة 
ل  �ضغل  منا�ضب  خلق  اأن  موؤكدا 
حقيقي  اقت�ضاد  بخلق  اإل  يكون 
ال�ضياق  هذا  يف  داعيا  للرثوة,  منتج 
عامل  ودخول  املبادرة  اإىل  ال�ضباب 
الوظائف  انتظار  وعدم  املقاولتية 
مو�ضحا يف نف�ض ال�ضياق ان �ضيا�ضة 
بل مت�ض  الت�ضغيل ل تخ�ض قطاعه 
كل القطاعات وتعتمد على الفعالية 
ن�ضاط  بخلق  املرتبطة  القت�ضادية 
وملنا�ضب  للرثوة  خالق  اقت�ضادي 
خارطة  و�ضع  عن  كا�ضفا  ال�ضغل, 
اإطار  يف  و�ضاملة  متجان�ضة  طريق 

املقاربة القت�ضادية اجلديدة.

مكتب املجل�س ال�سعبي الوطني 

اإحالة قانون الكراهية على 
اللجنة القانونية

.     امل�س�دقة على تر�سيحني لع�سوية املجل�س الد�ستوري
ال�ضعبي  املجل�ض  مكتب  �ضادق 
الوطني, اأم�ض الثنني, على تر�ضيحني 
كما  الد�ضتوري,  املجل�ض  لع�ضوية 
املتعلق  القانون  م�رشوع  اأحال 
بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية 
ال�ضوؤون  جلنة  على  ومكافحتهما 

القانونية والإدارية واحلريات.
الوطني  ال�ضعبي  للمجل�ض  بيان  واأفاد 
اجتماعا  عقد   املجل�ض  مكتب  اأن 
رئي�ض  �ضنني,  �ضليمان  برئا�ضة 
م�رشوع  خالله  اأحال  املجل�ض, 
التمييز  من  بالوقاية  يتعلق  قانون 
على  ومكافحتهما  الكراهية  وخطاب 
والإدارية  القانونية  ال�ضوؤون  جلنة 
قائمة  على  اطلع  كما  واحلريات, 

املجل�ض  لع�ضوية  املر�ضحني  النواب 
الد�ضتوري و�ضادق على تر�ضيحني  كما 
اأي�ضا  الجتماع  اأعمال  جدول  ت�ضمن 
والكتابية  ال�ضفوية  الأ�ضئلة  درا�ضة 
حيث  املجل�ض,  مكتب  لدى  املودعة 
تقرر اإر�ضالها اإىل احلكومة ل�ضتيفائها 
درا�ضة  جانب  اإىل  ال�ضكلية,  ال�رشوط 
وتنظيم  برملانية  اأيام  لتنظيم  طلبات 
اللجان  بع�ض  من  ا�ضتعالمية  بعثات 
ا�ضتهل  قد  الجتماع  كان  و  الدائمة 
القت�ضادية  التداعيات  عن  باحلديث 
كورونا,  فريو�ض  لوباء  والجتماعية 
»مثمنا اخلطوات العملية والإجراءات 
خمتلف  من  بالدنا  يف  املتخذة 

القطاعات«, وفق ذات امل�ضدر .

الوزير الأول عبد العزيز جراد

تن�سيب املجل�س الأعلى للطاقة قريبا 
اأعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد, 
اأنه  العا�ضمة,  باجلزائر  الثنني  اأم�ض 
»�ضيتم قريبا تن�ضيب املجل�ض الأعلى 
للطاقة« والذي �ضيكون له دور حموري 

يف جت�ضيد النتقال الطاقوي.
تن�ضيب  مرا�ضم  خالل  جراد  واأو�ضح 
الرئي�ض اجلديد للمجل�ض القت�ضادي 
»رئي�ض  اأن  تري,  ر�ضا  والجتماعي, 
جمل�ض  خالل  قرر  اجلمهورية, 
تفعيل  الأحد,  اأم�ض  املنعقد  الوزراء 
اأنه  للطاقة« م�ضيفا  العلى  املجل�ض 
باأن  قريبا«واأ�ضاف  تن�ضيبه  »�ضيتم 
جلمع  »منارة  �ضيكون  املجل�ض  هذا 
املجال  هذا  يف  الوطنية  الكفاءات 
مل�ضاعدة  وال�ضرتاتيجي  الأ�ضا�ضي 
الطاقوي«ويف  النتقال  على  بالدنا 
النتقال  باأن  ذكر جراد  ال�ضياق,  هذا 
الثالث  املحاور  اأحد  ميثل  الطاقوي 
رئي�ض  �ضيا�ضة  عليها  تقوم  التي 
احلكومة,  عمل  وخمطط  اجلمهورية 
واقت�ضاد  الب�رشية  التنمية  جانب  اإىل 
تذكريه  ولدى  والرقمنة.  املعرفة 
بها  تزخر  التي  الكبرية  بالإمكانيات 
ال�ضم�ضية,  الطاقة  اجلزائر يف جمال 
�ضيا�ضة  بناء  اأهمية  على  �ضدد 
الطاقات  النتقال من  جديدة جت�ضد 

املتجددة  الطاقات  اإىل  الحفورية 
تقوم  تنموية  »ا�ضرتاتيجية  اإطار  يف 
يتعلق  ا�ض�ض م�ضتدامة«اأما فيما  على 
اإىل  لفت  الب�رشية,  التنمية  مبحور 
املنظومة  يف  النظر  اإعادة  �رشورة 
من  والتكوينية  واجلامعية  الرتبوية 
وتعزيز  الب�رشية  املوارد  تطوير  اأجل 
عن  ف�ضال  الت�ضيري  يف  قدراتها 
الهتمام مبجال ال�ضحة الذي يحظى 
بالأولوية يف برنامج الرئي�ض وخمطط 
عمل احلكومة وحول اقت�ضاد املعرفة 
والرقمنة, اأكد جراد على توفر كفاءات 
الذي  وقدرات هامة يف هذا املجال 

اليوم  عامل  يف  التنمية  اأ�ضا�ض  يعترب 
واأحد عوامل الريادة القت�ضادية.

 
ر�س� تري رئي�س� للمجل�س 
القت�س�دي والجتم�عي 

اأ�رشف الوزير الأول عبد العزيز جراد, 
اأم�ض الثنني باجلزائر العا�ضمة, على 
للمجل�ض  رئي�ضا  تري  ر�ضا  تن�ضيب 
خلفا  والجتماعي  القت�ضادي 
بابا�ض  ال�ضغري  حممد  للمرحوم 

املتويف �ضنة 2017.
التن�ضيب,  ويف كلمة له خالل مرا�ضم 

و  املجل�ض  بعث  اأن  جراد  اأكد 
ا�ضطالعه مبهمة د�ضتورية كموؤ�ض�ضة 
اجليدة  و  اجلديدة  التنموية  للحكامة 
اجلزائر  بناء  يف  حمالة  ل  �ضي�ضاهم 
التنمية  ثالثية  اأ�ض�ض  على  اجلديدة 
الب�رشية و النتقال الطاقوي و اقت�ضاد 
املعرفة و الرقمنة مبا ميثله من ف�ضاء 
من  البناء  احلوار  و  للت�ضاور  وا�ضع 
خالقة   جماعية  اجابات  ايجاد  اأجل 
من  للبالد.  الكربى  التنموية  للق�ضايا 
جانبه, اأكد الرئي�ض اجلديد املجل�ض 
الإقت�ضادي و الجتماعي ر�ضا تري اأن 
هذه الهيئة ال�ضت�ضارية التي تاأ�ض�ضت 
للقرار  م�ضاندة  اأداة  تعترب   1968 يف 
العمومي و فتح املجال اأمام احلريات 
و  والفردية  واجلماعية  القت�ضادية 
على  احل�ضول  و  العام  الراأي  تنوير 
اأكرب قدر من النخراط يف ال�ضيا�ضات 
يف  الوزراء  جمل�ض  كان  و  العمومية. 
برئا�ضة  الأحد,  اأم�ض  اأول  اجتماعه 
املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�ض 
تري  ر�ضا  تعيني  على  �ضادق  تبون, 
القت�ضادي  الوطني  للمجل�ض  رئي�ضا 
املجل�ض  رئا�ضة  وبقيت  والجتماعي 
ال�ضغري  حممد  وفاة  منذ  �ضاغرة 

بابا�ض يف 7 مار�ض 2017.

خالل مداخلته يف اجتم�ع جمل�س الوزراء

 
الرئي�س ي�ستعجل اإجناز مالعب تيزي وزو و براقي و وهران

جدد رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون 
النتهاء من  تعليماته ق�ضد  التاأكيد على 
اجناز مالعب كل من تيزي وزو و براقي 

بالعا�ضمة و  وهران يف اأقرب الآجال.
جمل�ض  اجتماع  يف  مداخلته  خالل  و 
وزير  من  تبون  الرئي�ض  طالب  الوزراء, 
خالدي,  علي  �ضيد  الريا�ضة   و  ال�ضباب 

مالعب  اجناز  من  النتهاء  على  ال�ضهر 
بالعا�ضمة  براقي  و  وزو  تيزي  من  كل 
حت�ضبا  الآجال,  اقرب  يف  وهران  و 
التي  املقبلة  الدولية  للمناف�ضات 

�ضتحت�ضنها اجلزائر.
قبل,  من  الح  قد  الرئي�ضتبون  كان  و 
خالل جمل�ض الوزراء الذي ُعقد يوم 23 

التعجيل  �رشورة  على  املا�ضي,  فرباير 
املربجمة  الريا�ضية  املن�ضاآت  اإجناز  يف 
للتظاهرات  اجلزائر  لحت�ضان  حت�ضبا 
املتو�ضطية  الألعاب  غرار  على  الدولية, 
اإفريقيا  اأمم  بطولة  و  بوهران-2021 
�ضّدد  و   2022 يف  للمحليني  القدم  لكرة 
العر�ض  على  رده  خالل  تبون  الرئي�ض 
الذي قدمه وزير ال�ضباب والريا�ضة, على 
تنظيم  اإ�ضكالية  »الإ�رشاع يف حل  اهمية 
قبل  واجلامعية  املدر�ضية  الريا�ضة 
تعليمات  موجها  اجلاري«  الثالثي  نهاية 
بو�ضع »مقايي�ض حمددة لت�ضجيع الأندية 
املحرتفة للتناف�ض بينها«, كما طلب من 
النخبة  بريا�ضة  املكلف  الدولة  كاتب 
لألعاب  اجلدي  التح�ضري  يف  »الإ�رشاع 

البحر الأبي�ض املتو�ضط«.
م�ضاريع   ,2020 نهاية  يف  ت�ضليم,  يعد  و 
حتت�ضن  اأن  املقرر  من  التي  املالعب 

التظاهرات الدولية على املدى الق�ضري, 
للحكومة,  الأولوية  الأعمال  بني  من 
م�ضاعدة  العمل  برنامج  يقرر  حيث 
على  يتوفروا  حتى  املحرتفة  النوادي 
يرمي  و  للتكوين  اخلا�ضة  مراكزهم 
حتت  و�ضع  اإىل  احلكومة  عمل  خمطط 
الريا�ضيني  و  الريا�ضية  النخبة  ت�رشف 
متعددة  من�ضئات  امل�ضتوى,  الرفيعني 
التخ�ض�ضات من خالل تبني ت�ضيري »لني 
و فعال«و بخ�ضو�ض حت�ضني التغطية يف 
جمال املن�ضئات القاعدية, يقرر برنامج 
�ضالح  يف  امل�ضاعدة  تقدمي  احلكومة 
النوادي املحرتفة لكرة القدم من خالل 
الرا�ضي  منح  و  املالعب  عن  التنازل 
لإجناز مالعبهم و من�ضئاتهم الريا�ضية. 
من  النوادي  هذه  الربنامج  �ضيمكن  »و 
و  اكرب  مردودية  ذات  املن�ضئات  جعل 

تنويع موارد التمويل«. 

ب�ية ع
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20حالة �إ�سابة موؤكدة بفريو�س كورونا 
.      خمرب با�ستور وحده ال يكفي 

رئي�س م�سلحة االأمرا�س املعدية، مب�ست�سفى بوفاريك، حممد يو�سفي 

مرمي خمي�سة

خ�ص  ت�رصيح  يف  يو�سفي،  و�أكد 
»�لو�سط«، على هام�ص  به جريدة 
»�لو�سعية  حول  �سحفية،  ندوة 
كوفيد  كورونا  لفريو�ص  �لوبائية 
ال  با�ستور وحده،  �أن خمرب   ،»19-
�لك�سف  فحو�سات  الإجر�ء  يكفي 
عرب  كورونا،  وباء  عن  �ملبكر، 
�ل�سحة  وزير  �رصح  لهذ�  �لوطن، 
يف وقت �سابق، �أنه يف �إطار تفعيل 
�أخرى،  �ستفتح خمابر  مركزية،  ال 

يف كل �لواليات.

ال�سبق ال�سحفي ال يربر 
التهويل

�لوطنية  �لنقابة  عرب رئي�ص 
للممار�سني �الأخ�سائيني يف �ل�سحة 
�لعمومية، باملنا�سبة عن ��ستغر�به، 
�لقنو�ت  بع�ص  تد�وله يف  يتم  مما 
�لتو��سل  و�سبكات   ، �خلا�سة 
خاطئة  �أخبار  من  �الجتماعي، 
هوؤالء  �سعي  �أن  مربز�  ومغلوطة، 
يربر  ال  »�سكوب«،  على  للح�سول 
�سحيحة  غري  الأخبار  �لرتويج  لهم 
عن  بذلك،  م�ستدال  للمو�طن، 
حجم �لتهويل و�لهلع، �لذي ح�سل 
ب�سبب فر�ر م�ساب بكورونا، د�عيا 
�الأخطاء،  تلك  لتد�رك  �جلميع 
�ل�سمري و�مل�سوؤولية،  وحتلي بروح 

حول ما ين�رصونه من �أخبار.
�أن  �ملتحدث،  ذ�ت  �أ�ساف  كما 
�لعدد �الإجمايل للم�سابني بفريو�ص 
كورونا، و�سل �إىل 20 حالة موؤكدة، 
م�ستبه  حاالت   8 �إىل  باالإ�سافة 

�ملعنية يف  �ل�سلطات  قامت  فيها، 
�إطار �لتحقيق حول �لوباء، باإجر�ء 
�مل�سكوك  �حلاالت  لتلك  حتاليل 
على  �لتح�سل  �نتظار  يف  فيها، 
لتاأكيد  �لفحو�ص،  تلك  نتائج 

�خلرب.

ا�سرتاتيجيتنا ترتكز على 
�سمان عدم ا�ستيطان الوباء

من جهته، قال �ملدير �لعام للوقاية 
�ل�سحة،  بوز�رة  �ل�سحة،  وترقية 
�إ�سرت�تيجية  �أم�ص،  فور�ر،  جمال 
هو  �لر�هن،  �لوقت  يف  �لوز�رة 
�سمان عدم ��ستيطان وباء كورونا، 

يف �جلز�ئر.
�الإجر�ء�ت  يخ�ص  فيما  �أما 
يف  فور�ر،  �أو�سح  �الحرت�زية، 
»�لو�سعية  حول  �ل�سحفية،  �لندوة 
كوفيد  كورونا  لفريو�ص  �لوبائية 
-19، �ملنعقدة مبقر وز�رة �ل�سحة 
�مل�ست�سفيات،  و�إ�سالح  و�ل�سكان 
�ستكون  �الإجر�ء�ت  �أن  بالعا�سمة، 
�لو�سعية  ح�سب  على  تدريجية، 
�لوبائية، و�لتي ال تتطلب يف �لوقت 

�حلايل، منع �لتجمعات يف �الأماكن 
باعتبارنا  و�مل�ساجد،  �لعامة 
تف�سي  من  �الأوىل  �ملرحلة  يف 
�إجر�ء  �أول  ومنه  كورونا،  فريو�ص 
ت�سديد  �لوز�رة حاليا، هو  �تخذته 
�حلدود،  على  و�حلر��سة  �لرقابة 
و�ملو�نئ،  �ملطار�ت  ذلك  يف  مبا 
خا�سة �أن �لفريو�ص، قد �نتقل من 
�لوطن،  خارج  يقطنون  �أ�سخا�ص 
�الإ�سابة  �حلاالت  �أغلب  وبالتايل 
م�ستوردة،  حاالت  هي  �مل�سجلة، 

على حد قوله.

االإجراءات املطبقة مرتبطة 
بالو�سعية الوبائية للفريو�س

ذ�ت  �عترب  منف�سل،  �سياق  يف 
ميلك  بلد  كل  �أن  �ملتحدث، 
ومنه  به،  خا�ص  وبائي  منحنى 
هدف وز�رة �ل�سحة حاليا، هو �أن 
ت�ساعدي،  منحنى  �لوباء  يتخذ  ال 
يف �لبالد، لكي تتمكن من �لتحكم 
و�لتكفل  �الأمور،  زمام  يف  جيد� 

�جليد بامل�سابني.
 3 �إىل   2 هناك  �أن  فور�ر،  و�أ�سار 

باملائة فقط وفيات م�سجلة جر�ء 
 80 من  �أكرث  �أن  حني  يف  كورونا، 
ي�سفون  بها  �مل�سابني  من  باملائة 
يوجد  تلقائيا دون عالج، مع هذ� 
 17 ن�سبتها  بلغت  ح�سبه،  حاالت 
�ىل 18 باملائة، تعر�ست لالنتكا�ص 
ال  �أ�سخا�ص  وهم  وم�ساعفات، 
ميتلكون مناعة جيدة، كاالأ�سخا�ص 
�مل�سنني و�لذين يعانون من �أمر��ص 
مزمنة، وغريهم، منوها باملنا�سبة، 
و�لتعايف  �ل�سفاء  مدة  متو�سط  �أن 
يوم   14 تكون  �ملر�ص،  من  �لكلي 
�إىل  ت�ستمر  �أن  �ملمكن  من  لكن   ،

21 يوما.
للوقاية  �لعام  �ملدير  �رصح  كما 
نوعني  هناك  �أن  �ل�سحة،  وترقية 
�الأول  �لنوع  بالوباء،  �الإ�سابة  من 
عن  و��سحة  �أعر��ص  ميلكون 
�ل�سهل  �لنوع  من  وهم  �ملر�ص، 
هم  �لثاين  �لنوع  بهم،�أما  �لتكفل 
لكن  للفريو�ص،  حاملني  م�سابني 
م�سكل  �أو  عار�ص  �أي  ميلكون  ال 
�سحي، وهنا تكمن ح�سبه، �سعوبة 
فر�ص �حلجر �ل�سحي على هوؤالء، 
و�لذي يوؤدي �إىل تدهور �لكبري يف 

حالتهم �لنف�سية.  
يف �الأخري، دعا فور�ر، �ملو�طنني 
�لوقائية  �لتد�بري  �تخاذ  �إىل 
�الإ�سابة  لتفادي  �ل�رصورية، 
�ملحتملة من فريو�ص كورونا، عن 
وتعقيمها  �الأيدي،  غ�سل  طريق 
تفادي  �لكحويل،  باملحلول 
�الت�سال �جل�سدي، مع �الأ�سخا�ص 
�أعر��ص  عليهم  تظهر  �لتي 
عن  �لرت�جع  جانب  �إىل  �ملر�ص، 

�ل�سفر و�لتنقل خارج �لوطن.

كذب رئي�س م�سلحة االأمرا�س املعدية، مب�ست�سفى بوفاريك، حممد يو�سفي، اأم�س، ما مت الرتويج عنه، 
بخ�سو�س التكلفة الباه�سة، لفحو�س الك�سف املبكر، عن فريو�س كورونا، موؤكدا اأنه عندما يتعلق 

االأمر بال�سحة العمومية، الدولة �ستتكفل بتاأمني م�ساريف الك�سف للمواطنني، مهما كلفت اخلزينة 
من مبالغ مالية كبرية.

من و اإىل« ميالنو باإيطاليا 

�جلوية �جلز�ئرية تعلق 
رحالتها موؤقتا » ب�سبب كورونا

قررت �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية  
�لقيام بتعليق موؤقت لرحالتها »من 
و �إىل« ميالنو )�يطاليا( �بتد�ء من 
كاإجر�ء  مار�ص    10 �لثالثاء  �ليوم 
فريو�ص  �نت�سار  ب�سبب  �حتياطي 
�ملنطقة  هذه  يف  �جلديد  كورونا 
�أم�ص  به  �أفاد  ح�سبما  �اليطالية، 
�جلوية  �خلطوط  بيان  �الثنني 
�لتعليق  قر�ر  جاء  و  �جلز�ئرية. 
�ملوؤقت لرحالت �خلطوط �جلوية 
�جلز�ئرية من و �إىل ميالنو يف �سياق 
طرف  من  �ملتخذة  �الإجر�ء�ت 
فر�ست  �لتي  �اليطالية  �حلكومة 
يوم �الأحد تد�بري �سارمة من �جل 
هذ�  و  كورونا  فريو�ص  تف�سي  منع 
يعي�سون  ن�سمة   مليون   15 بح�رص 
يف �كرب جزء من �ملنطقة �ل�سمالية 

�يطاليا  ت�رصرت  لقد  و  للبلد 
م�سجلة  كورونا  فريو�ص  من  بكرثة 
�إىل  �أزيد من 366 وفاة  بذلك نحو 
�جلز�ئرية  �تخذت  و  �الآن  حد 
هذ�  و  وقائية  �إجر�ء�ت  للطري�ن 
و  خا�ص  لبا�ص  و  قفاز�ت  بتوفري 
�أقنعة  للطاقم �لعامل خا�سة عند 
�لتي مت   �لرحالت باجتاه �ملناطق 
تف�سي �لوباء بها، ف�سال عن تطهري 
و  �الإقالع  عند  �لطائر�ت  تعقيم  و 

�لهبوط. 
تعلم �رصكة �خلطوط �جلوية  كما  
�جلز�ئرية  زبائنها �ملت�رصرين من 
باإمكانية  �ملوؤقتة  �الإلغاء�ت  هذه 
�ي  دفع  بدون  �حلجوز�ت  تغيري 
بالتقرب  و ذلك  �إ�سافية  م�ساريف 

من وكالتها.  

وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد

ترقية �ال�ستثمار عرب تد�بري حتفيزية للت�سدير
.     مراجعة دفرت ال�سروط اخلا�سة با�سترياد املنتجات ال�سيدالنية

و�إ�سالح  و�ل�سكان  �ل�سحة  وزير  �أكد 
عبد  �لربوف�سور  �مل�ست�سفيات 
�الإثنني  �أم�ص  بوزيد  بن  �لرحمان 

باجلز�ئر �لعا�سمة �أن تنظيم ن�ساط 
�ل�سيدالنية  و�مل�ستلزمات  �ل�سيدلة 
وحت�سني �رصوط وظروف �أد�ء وعمل 
ترقية  �إىل  وتاأهيلهم  �ل�سلك  هذ� 
تبقي يف �سلب  �ل�سيدالنية  �ل�سناعة 

�هتمامات �ل�سلطات �لعمومية.
خالل  بوزيد  بن  �لربوف�سور  و�أو�سح 
 13 �ل  �لندوة  �فتتاح  على  ��رص�فه 
للنقابة �لوطنية لل�سيادلة �خلو��ص �أن 
تنظيم ن�ساط �ل�سيدلة و�مل�ستلزمات 
�ل�سيدالنية وحت�سني �رصوط وظروف 
�أد�ء وعمل هذ� �ل�سلك وتاأهيلهم �إىل 
ترقية �ل�سناعة �ل�سيدالنية »تبقي يف 
�سلب �هتمامات �ل�سلطات �لعمومية 
�لتي �أخذت على عاتقها و�جب توفري 
�حل�سول  وت�سهيل  و�سمان  �لدو�ء 

عليه يف كل وقت ويف كل مكان«.

�ملنتدبة  �لوز�رة  �أن  �لوزير  وقال 
على  تعكف  �ل�سيدالنية  لل�سناعة 
لرتقية  �خل�سبة  �الأر�سية  »�إن�ساء 
�ل�سناعة �ل�سيدالنية وتنظيم وتطوير 
ذلك  كان  �سو�ء  �ل�سيدالين«  �لن�ساط 
�ل�سحية  �ملوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
ت�سهر  كما  �خلا�سة  �ل�سيدليات  �أو 
على« �سمان �لوفرة �لد�ئمة لالأدوية 

و�مل�ستلزمات �لطبية«.
�لتي  �الأ�سا�سية  �ملحاور  بني  ومن 
�جلديدة  �لوز�رة  هذه  عليها  ت�رصف 
�لقطاع  عن  �الأول  �مل�سوؤول  ذكر 
للمو�د  �لوطنية  �لوكالة  دور  بتفعيل 
�لو�سائل  بكل  وتدعيمها  �ل�سيدالنية 
حقيقيا  حمركا  ل«ت�سبح  �ل�رصورية 
�إليها  ت�سبو  �لتي  �ل�سيدالنية  للنه�سة 
يف �لوطن »�إىل جانب تطوير �ل�سيدلية 
�ل�سيديل  وتكليف  �الإ�ست�سفائية 
مب�سوؤولية ت�سيري هذ� �لعن�رص �حليوي 
ومر�جعة  �ل�سحية  �ملنظومة  يف 

لدفرت  �ملحدد  �لوز�ري  �لقر�ر 
با�ستري�د  �خلا�سة  �لتقنية  �ل�رصوط 
و�مل�ستلزمات  �ل�سيدالنية  �ملنتجات 

�لطبية �ملوجهة للطب �لب�رصي.
على  �ملنتدبة  �لوز�رة  �ستعمل  كما 
�خلا�سة  و�ملر��سيم  م�ساريع  �إعد�د 
ومهام  ت�سكيلة  وحتديد  باإن�ساء 
و�للجنة  و�مل�سادقة  �لت�سجيل  جلان 
�أ�سعار  لتحديد  �مل�سرتكة  �لقطاعية 

�الأدوية عند �نتاجها وت�سجيلها.
�ملكلف  �ملنتدب  �لوزير  ونوه 
بال�سناعة �ل�سيدالنية �لدكتور لطفي 
بن باأحمد من جهته بدور �ل�سيدالين 
�سحية  عناية  �سمان  يف  �خلا�ص 
نوعية للمو�طن وممار�سته يف �رصف 
�أدوية ماأمونة وفعالة وذ�ت جودة �إىل 
�لرتبية  جمال  يف  به  يقوم  ما  جانب 
�لعالجية للمر�سى وهو ما خ�س�ص له 
كامال  ف�سال  �جلديد  �ل�سحة  قانون 
-ح�سب  �لقانون  ذ�ت  ير�سخ  كما 

�الإنتاج  »تدعيم  �ملنتدب-  �لوزير 
�لوطني ال�سيما 

تد�بري  عرب  �ال�ستثمار  برتقية 
بالت�سدير  �سي�سمح  مما  حتفيزية 
فاتورة  وتقلي�ص  �ملحروقات  خارج 

�ال�ستري�د يف هذ� �ملجال«.
 - �جلديدة  �لوز�رة  �سيا�سة  وترتكز 
على   - باأحمد  بن  �لدكتور  ذكر  كما 
للرثوة  مولدة  �سيدالنية  �سيا�سة 
على  تعتمد  �الإقت�سادي  و�لتنوع 
على  و�ملو�فقة  �لت�سجيل  �سيا�سة 
وهو�م�ص  و�لت�سعرية  �ملنتجات 
ودعم  �الجتماعي  و�لتعوي�ص  �لربح 
تفعيل  باأن  موؤكد�  �ملحلي  �الإنتاج 
عرب  حتما  مير  �الإ�سرت�تيجية  هذه 
�ل�رصورية  �لتنظيمية  �الأدو�ت  تفعيل 
للمو�د  �لوطنية  �لوكالة  بينها  من 
تخ�سي�ص  مت  �لتي  �ل�سيدالنية 
ميز�نية  لها وحتويلها �إىل مقر جديد 

قريبا.

�لدينية  �ل�سوؤون  وزير  قال 
�أم�ص  بلمهدي،  يو�سف  و�الأوقاف، 
رحالت  تعليق  �أن  بال�سلف  �الثنني 
موؤقت  وقائي  »�إجر�ء  هو  �لعمرة 
�سابق  �حلج  عن  �حلديث  و�أن 

الأو�نه«.
�لوزير خالل ندوة �سحفية  و�رصح 
�فتتاحه  هام�ص  على  عقدها 
وز�رة  الإطار�ت  �لوطنية  �لندوة 
بفندق  و�الأوقاف  �لدينية  �ل�سوؤون 
مري�دور، �أن »تعليق رحالت �لعمرة 
�إجر�ء موؤقت ريثما تظهر  �إمنا هو 
فريو�ص  �نت�سار  يف  �لتحكم  قدرة 
كورونا«و�أ�ساف �أن »كل دول �لعامل 
و�ل�سلطات  �جلز�ئر  فيها  مبا 
�نت�سار  للتحكم يف  تعمل  �ل�سعودية 
تعود  �أن  على  كورونا،  فريو�ص 
�لو�سعية  هذه  بعد  �لعمرة  رحالت 

�لوبائية«.
و�أبرز �لوزير �أن »�حلديث عن مو�سم 
ي�ستطيع  وال  الأو�نه  �سابق  �حلج 
جهة  من  موقف  يحدد  �أن  �سخ�ص 
و�حدة )..( نحن نتعامل مع منظمة 
�إذ  �لدول،  وعديد  �لعاملية  �ل�سحة 
مت تعليق لي�ص فقط رحالت �لعمرة 
�لدول  باجتاه  رحالت  حتى  و�إمنا 

�لتي �نت�رص بها �لفريو�ص«.
�الإجر�ء  »هذ�  �أن  بلمهدي  و�أكد 
�لرعايا  حلماية  باالأ�سا�ص  جاء 
�إىل  �جلز�ئريني،  و�مل�سافرين 
�جليد  و�لتحكم  م�سل  �إيجاد  غاية 
مت  مثلما  �لوبائية،  �لو�سعية  يف 
�لتعامل �سابقا مع بع�ص �الأمر��ص 
�نت�سار  �إمكانية  �خلطرية«وعن 
جتمعات  خالل  �لفريو�ص  هذ� 
�أن  �لوزير  �عترب  �جلمعة،  �سالة 
بالنظر  و�رد  غري  �الحتمال  هذ� 
تخ�سع  �لتي  �لنظافة  الإجر�ء�ت 
لها �مل�ساجد وكذ� حت�سي�ص �الأئمة 
و�لوقاية  �لتعامل  بكيفية  للم�سلني 

من هذ� �لفريو�ص.
وحل وزير �ل�سوؤون �لدينية و�الأوقاف 
بوالية �ل�سلف، حيث �أ�رصف �سبيحة 
�لندوة  �أ�سغال  �فتتاح  على  �ليوم 
�لوز�رية  د�ئرته  الإطار�ت  �لوطنية 
وكذ� �ملدر�ء �لتنفيذيني وعدد من 
لينتقل  �لوطن،  واليات  من  �الأئمة 
 68( تاوقريت  بلدية  �إىل  بعدها 
لزيارة  �ل�سلف(  غرب  �سمال  كلم 
ز�وية �ل�سعابنية وقرية �أوالد �حلاج 
�إعانات  للمعوزين  وتقدمي  خروبي 

�سمن قافلة �ستاء د�فئ.

وزير ال�سوؤون الدينية واالأوقاف، 
يو�سف بلمهدي

تعليق �لعمرة »�إجر�ء موؤقت« 

�سوناطراك-ايني

�تفاق ت�سويق �لغاز �جلاف 
�إىل غاية 2042  

وقعت �ل�رصكة �لوطنية للمحروقات 
»�إيني  موؤ�س�سة  و  �سوناطر�ك 
�أم�ص  بي.يف«   لالإنتاج  �جلز�ئر 
بعقد  يتعلق  �تفاق  على  �الثنني 
�لغاز  ت�سويق  حول  �رص�كة 
زمول  حقل  من  �ل�سادر  �جلاف 
غاية  �إىل  ذلك  و  )ورقلة(  �لكبار 
بيان  �إليه  �أ�سار  ح�سبما   2042

ل�سوناطر�ك. 
حول  هذ�  �لغاز  �تفاق  يتعلق  و 
�سوناطر�ك  طرف  من  »ت�سويق، 
من  كميات  �ملذكورة،  لالأطر�ف 
من  م�ستخرجة  �جلاف  �لغاز 
�لفائ�ص  )�لغاز  �لكبار  زمول  حقل 
و  ورقلة  بوالية  �لو�قع   )403 كتلة 
بني  �ل�رص�كة  �تفاق  �إطار  يف  ذلك 
�جلز�ئر«،  �إيني  و  �سوناطر�ك 

ح�سب ذ�ت �مل�سدر.
�سوناطر�ك  جممع  بيان  �أو�سح  و 
نقله  �سيتم  �لفائ�ص  �لغاز  هذ�  �أن 
بني  �لر�بط  �لغاز  �أنبوب  عرب 
ب   405 و   403 �لكتلة  حمطات 
مما ي�سمح مبعاجلته على م�ستوى 
�ملحطات �لغازية ملنزل جلمات و 
�أن �الإنتاج  �إىل  �أ�سارت �سوناطر�ك 
�ل�سنوي للغاز �مل�سوق يقارب 500 
مليون مرت مكعب و هذ� �إىل غاية 
�سنة 2042  وكانت �سوناطر�ك قد 
�إطار  �جناز يف  موؤخر� عن  �أعلنت 
�يني  �اليطايل  �رص�كة مع �ملجمع 
�لرباع  بئر  بني  يربط  غاز  الأنبوب 
يف  �رصق  جلمات  منزل  و  �سمال 
حو�ص بركني على بعد 320 كلم عن 

حا�سي م�سعود )والية ورقلة(. )
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الدفاع يطالب برباءة املتهمني 
واالبتعاد عن "ال�سعبوية"

اليوم ال�صابع من جل�صة ا�صتئناف حماكمة الع�صابة

بايةع 

الغرفة  وا�صلت  مفاجئات  اأي  دون 
ق�صاء  ملجل�س  الأوىل  اجلزائية 
ال�صابع  يومها  العا�صمة  اجلزائر 
تاأخر   رغم  تذكر  مفاجئات  اأي  دون 
انطالق اجلل�صة ب�صبب مثول عدد من 
املهتمني وقيل اأنهم الوزيران الأولن 
�صالل   املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد 
معهم   للتحقيق  العليا  املحكمة  اأمام 
يف ق�صايا ف�صاد اأخرى. و�رشع فريق 
اأحمد يف  الأعمال معزوز  دفاع رجل 
التهم  ودفع  موكله  ل�صالح  املرافعة 
التي وجهت اإليه واأدت اإىل اإدانته ب�صبع 
مالية،  وغرامة  نافذا  �صجنا  �صنوات 
الأموال  بتبيي�س  تتعلق  تهم  وهي 
على  التاأثري  �صلطة  من  وال�صتفادة 
اأعوان الدولة والتمويل اخلفي للحملة 
النتخابية وحاول دفاع املتهم  اإنكار 
معرفة موكله للوزيرين الأولني �صالل 
التي  بالعراقيل  م�صتدل  واأويحي 

واجهته ، والتي لو كان يعرف اأيا من 
م�صاريعه،  عرقلة  متت  ملا  الوزيرين 
واأكد املحامي اأنه » ل نريد حماكمة 
النا�س لرجال  �صعبية« منتقدا و�صف 
عدم  انتقد  كما  بالع�صابة  الأعمال 
حترك النيابة العامة عند كان الف�صاد 
» مع�صع�صا » يف هرم الدولة قبل وقفه 
ال�صعبي  احلراك  موجة  طرف  من 

الذي انطلق يوم 22 فيفري 2019 .
املتهم  دفاع  طالب  اأخرى  جهة  من 
روؤ�صاء  منتدى  رئي�س  حداد  علي 
املتهم  بتربئة  �صابقا  املوؤ�ص�صات 
والتمويل  الأموال  تبي�س  تهمتي  من 
وذهب  بوتفليقة  للرئي�س  اخلفي 
الدفاع اإىل اأبعد من ذلك حيث طالب 

ب« اإعادة العتبار لعلي حداد » .

وزير  دفاع  هيئة  طالبت  بدورها 
ال�صناعة ال�صابق حمجوب بدة بتربئة 
بها  املتابع  التهم  من  الأخري  هذا 
م�صوؤول  الوزير  ان  ذلك  يف  وحجتهم 
يف  احلكومة  �صيا�صية  تنفيذ  عن 
الأول  الوزير  اإ�رشاف  حتت  قطاعه 
رفعه  �صحية  هو  بدة  اأن  موؤكدين 
ال�صناعة  قطاع  يف  التغيري  ل�صوت 
الذي ق�صى به مدة ق�صرية مل تتجاوز 
3 اأ�صهر واأو�صح  الدفاع اأن بدة ب�صفته 
وزير هو اآخر حلقة ي�صل اإليها املقرر 
قبل  بعدة مراحل  والذي مير  التقني 

و�صوله لالإم�صاء .
الوزير  الدفاع  هيئة  طالبت  بدوره 
يو�صفي  يو�صف  لل�صناعة  ال�صابق 
بتربئته من التهم املوجهة اإليه مذكرة 
مب�صاره يف الدولة اجلزائرية من �صفري 
ورئي�س  عوا�صم  عدة  يف  للجزائر 
منظمة الدول امل�صدرة للنفط ووزير 
مل  التي  املنا�صب  وهي  بالنيابة  اأول 
اأو  العام  لتبديد املال  اأي  يرتك فيها 

ق�صايا ف�صاد

وا�صلت  الغرفة اجلزائية االأوىل مبجل�س ق�صاء اجلزائر العا�صمة اأم�س االثنني، جل�صة حماكمة املتهمني 
يف ق�صيتي تركيب ال�صيارات والتمويل اخلفي للحملة االنتخابية لرئا�صيات اأفريل 2019 يف يومها ال�صابع 
مبرافعات دفاع وزير ال�صناعة ال�صابق حمجوب بدة والرئي�س ال�صابق ملنتدى روؤ�صاء املوؤ�ص�صات علي حداد 

حيث طالبوا املحامني بتربئة موكيلهم واإلغاء االأحكام املتلم�صة التي و�صفوها ب" ال�صعوبية " .

نفذ مترين ميداين »�صفاء 2020 » اأم�س 
على  للجرحى  كبري  تدفق  حول  الإثنني 
امل�صت�صفى الع�صكري اجلهوي اجلامعي 
الثالثة  الع�صكرية  بالناحية   بب�صار 
الطرق  )ن-ع3( على مقربة من مفرتق 
بب�صار  لطفي  علي  بن  بودغن  مطار 
والطريق املوؤدي اإىل بلدة حلمر )�صمال 
ويفرت�س  لوحظ   ح�صبما   ، ب�صار( 
الذي  التمرين  هذا  �صيناريو  ملخ�س 
�صماعيلي م�صطفى  اللواء  اأ�رشف عليه 
ونفذ  الثالثة  الع�صكرية  الناحية  قائد 
يف الطبيعة ويف ظروف م�صابهة للواقع 
حافلة تقل 60 راكبا من بينهم 30 راكبا 
من جن�صيات اأجنبية كانوا متجهني نحو 
من  بعيد  غري  تنقلب  اأن  قبل  املدينة 

مدر�صة الأ�صبال.
عن  اأ�صفر  الذي  احلادث  هذا  واأمام 
عديد الوفيات وحوايل خم�صني جريحا 
من  وعديد  خطرية  اإ�صابات  بينهم  من 
الو�صع  هذا  اإىل  وبالنظر  الأجانب، 
خمطط  ب�صار  وايل  اأطلق  الإ�صتثنائي، 

تدخل  وطلب  النجدة،  وتنظيم  التدخل 
اجلي�س الوطني ال�صعبي .

الناحية  قائد  قام  الطلب،  هذا  وعقب 
الأزمة  خلية  بتفعيل  الثالثة  الع�صكرية 
مت  حيث  نائبه،  يرتاأ�صها  التي  اجلهوية 
الكوارث  يف  التدخل  خمطط  تفعيل 
الإنقاذ  برتوكولت  تنظيم  اأجل  من 
واإجالء �صحايا احلادث اإىل امل�صت�صفى 

الع�صكري اجلهوي اجلامعي بب�صار.
الكوارث  يف  التدخل  خمطط  ويكمل 
التدخل  خمطط  يف  املقرر  اجلهاز 
وتنظيم النجدة للولية والذي هو مكيف 
ووجه  حمدود  باأثر  الكارثة  هذه  مع 
الثالثة  الع�صكرية  الناحية  قائد  نائب 
اجلهوية  الأزمة  خلية  يرتاأ�س  الذي 
امل�صت�صفى  م�صوؤويل  اإىل  تعليمات 
للتدخل  اجلامعي  اجلهوي  الع�صكري 
بفعالية بالتن�صيق مع املديرية املحلية 
اأف�صل  تكفل  اأجل  من  املدنية  للحماية 
التي  التمرين  هذا  ويهدف  بال�صحايا. 
نفذ وفق ما هو متوقع وحتت الإ�رشاف 

الغني  عبد  بو�صاحة  للعميد  امليداين 
الثالثة  الع�صكرية  الناحية  اأركان  رئي�س 
املدير  احلميد  عبد  مو�صاوي  والعميد 
اجلهوي  الع�صكري  للم�صت�صفى  العام 
م�صتخدمي  توعية  اإىل  بب�صار  اجلامعي 
بخ�صو�س  الع�صكرية  ال�صحية  م�صالح 
اأو  والكوارث  احلوادث  ب�صحايا  التكفل 
اإىل  بالإ�صافة  الإ�صتعجالية،  احلالت 
التدرب حول احلوادث من نوع » حوادث 

الطرقات العامة«.
املكونات  خمتلف  ن�رش  تنفيذ  ومت 
الإ�صتعجايل  للمخطط  احل�صا�صة 
 ، »�صفاء2020«  اجلرحى  تدفق  لإجالء 
الع�صكري  امل�صت�صفى  تزويد  مت  حيث 
حالة  يف  بجهاز  اجلامعي  اجلهوي 
الأزمات الكربى الذي ي�صمح له بتجنيد 
الب�رشية  الو�صائل  فوري خمتلف  ب�صكل 
كبري  تدفق  ملواجهة  واللوجي�صتية 
العام  املدير  اأو�صح  كما   ، لل�صحايا 
للم�صت�صفى الع�صكري اجلهوي اجلامعي 

العميد مو�صاوي عبد احلميد .

الأفعال  ردود  باكت�صاب  الأمر  ويتعلق 
الالزمة لدى خمتلف م�صوؤويل امل�صالح 
اجلهوي  الع�صكري  بامل�صت�صفى  الطبية 
لكل  اأفعالهم  ردود  وتفعيل  اجلامعي، 
اخت�صا�صه  جمال  يف  منهم  واحد 
الإنقاذ  خدمات  وحت�صني  وتخ�ص�صه 
يف احلالت الإ�صتعجالية واختبار طرق 
خدمات  تدخالت  حالة  يف  الإ�صتجابة 
م�صاعدة الطوارئ الطبية والإ�صتعجالت 
الطبية اجلراحية بامل�صت�صفى الع�صكري 

اجلهوي اجلامعي.
فعالية  مدى  اختبار  اأي�صا  يتوخى  كما 
الإ�صت�صفائية  اخلدمات  وا�صتجابة 
الإحتياجات  تقييم  اإىل  بالإ�صافة 
ال�رشورية  والو�صائل  الإ�صافية 
للم�صت�صفى ملواجهة مثل هذه الأو�صاع 
املحتملة وياأتي تطبيق خمطط »�صفاء 
هذا  اأهداف  بني  من  اأي�صا   »2020

التمرين الذي يندرج يف 
لأفراد  القتالية  التح�صريات  اإطار 

اجلي�س الوطني ال�صعبي.

امل�صت�صفى الع�صكري اجلهوي اجلامعي بالناحية الع�صكرية الثالثة 

تنفيذ مترين ميداين  "�سفاء 2020"  بب�سار  
* تفعيل خمطط التدخل يف الكوارث من اأجل تنظيم برتوكوالت االإنقاذ

ميلة 

ال�سجن النافذ ملدة 3 �سنوات يف 
حق رئي�س بلدية ت�سالة ملطاعي

حمكمة  الثنني  اأم�س  اأ�صدرت 
 )3( بثالث  حكما  مبيلة  فرجيوة 
حق  يف  النافذ  بال�صجن  �صنوات 
ال�صعبي  رئي�س املجل�س  )�س.ب( 
)�صمال  ملطاعي  لت�صالة  البلدي 
التحري�س على  ميلة( عن جنحة 
متعلق  كاذب  ت�رشيح  تقدمي 
اإ�صاءة  وجنحة  وهمية  بجرمية 

ا�صتغالل الوظيفة .
كما مت احلكم اأي�صا على املعني 
عهدات  لثالث  منتخب  هو  و 
املجل�س  راأ�س  على  متتالية 
عن  ملطاعي  لت�صالة  ال�صعبي 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
األف  ب200  تقدر  مالية  بغرامة 

دج و تعوي�س بقيمة 1 مليون دج 
الطرف  هو  و  ال�صحية  لفائدة 

امل�صتكي يف الق�صية.
جدير بالذكر اأن ال�صحية مواطن 
كان  البلدية  ذات  من  ينحدر 
�صكوى  �صابق  وقت  يف  اأودع  قد 
حمكمة  نيابة  لدى  املدان  �صد 
وا�صتغالل  التحري�س  حول  ميلة 
املن�صب ليتم بناء على ذلك فتح 
حتقيق يف الق�صية من قبل فرقة 
الوطني  للدرك  التابعة  الأبحاث 
رئي�س  توقيف  عن  اأ�صفر  مبيلة 
البلدي وحب�صه  ال�صعبي  املجل�س 
ا�صتفاد  ملدة  التحقيق  ذمة  على 
بعدها من اإفراج قبل املحاكمة.

حما�صر متابعات ق�صائية �صد اأربع منها 

التحقيق يف 11 ملبنة تابعة 
للقطاعني العمومي واخلا�س

تيبازة

تفكيك �سبكتني منظمتني و 
حجز 3.000 قر�س مهلو�س 

�صهر  بداية  التجارة  م�صالح  قامت 
حما�رش  بتحرير  اجلاري  مار�س 
ملبنات  اأربع  �صد  ق�صائية  متابعات 
بوليات  املب�صرت  احلليب  لإنتاج 
للجهات  وحتويلها  البالد  غرب  من 
الك�صف  اإثر  فيها  للف�صل  الق�صائية 
ح�صبما  املخالفات،  من  عدد  عن 
املدير  لدى  الثنني  اأم�س  ا�صتفيد 

اجلهوي للتجارة ل�صعيدة.
ومت�س هذه الإجراءات اأربع ملبنات 
واملو�صب  املب�صرت  احلليب  لإنتاج 
تتواجد  بال�صتيكية  اأكيا�س  يف 
وغليزان  ومع�صكر  �صعيدة  بوليات 
تتعلق  خمالفات  ب�صبب  ال�صلف  و 
�رشعية  غري  اأ�صعار  »ممار�صة  ب 
»انعدام  و  الفوترة«  »عدم  »و 
بدون  ن�صاط  و«ممار�صة  النظافة« 
اأو�صحه  ملا  وفقا  �صحي«،  اعتماد 
بعد  العملية  ومتت  عمر   هاليلي 
با�رشتها  التي  التحقيق  اإجراءات 
الغ�س  وقمع  التجارية  الرقابة  فرق 
موؤخرا على م�صتوى 11 ملبنة لإنتاج 
للقطاعني  تابعة  املب�صرت  احلليب 
عرب  وتتواجد  واخلا�س  العمومي 
وتي�صم�صيلت  تيارت  وليتي  من  كل 
تغطيها  والتي  املذكورة  والوليات 
ملا  وفقا  اجلهوية،  املديرية  ذات 

ذكره نف�س امل�صدر.
التحقيقات  هذه  مبوجب  ومت 

ملبنة  غلق  قرار  اإ�صدار  التجارية 
بولية  املب�صرت  احلليب  لإنتاج 
بعدما  ق�صائيا  ومتابعتها  غليزان 
كانت متار�س ن�صاطها بطريقة غري 
قانونية وبدون اعتماد �صحي ودون 
النظافة  �رشوط  لأدنى  مراعاتها 
اجلهوي  املدير  ي�صيف  ال�صحية، 
من  الفرق  ذات  ومتكنت  للتجارة  
امللبنة  هذه  م�صتوى  على  حجز 
م�صحوق  من  قنطار   1 ل  اخلا�صة 
احلليب  من  لرت  و150  احلليب  مادة 
كبرية  كميات  اإىل  اإ�صافة  املب�صرت 
وفقا  الفارغة،  احلليب  اأكيا�س  من 
لنف�س امل�صدر واأثبتت نتائج حتاليل 
العينات املقتطعة من مادة احلليب 
على م�صتوى ذات الوحدة الإنتاجية 
وجود »غ�س كبري« يف مادة احلليب 
اأكيا�س  يف  املو�صب  و  املب�صرت 
اأ�صري  كما  البيع،  لغر�س  بال�صتيكية 
ذات  اأ�صار  اأخرى  جهة  ومن  اإليه. 
امل�صوؤول اإىل وجود ا�صتقرار يف وفرة 
مادة احلليب املب�صرت واملدعم من 
ال�صتة  الوليات  عرب  الدولة  طرف 
اجلهوية  املديرية  تغطيها  التي 
وجود  اإىل  لفتا  ل�صعيدة،  للتجارة 
بع�س  م�صتوى  على  طفيف  تذبذب 
يف  ا�صتدراكه  �صيتم  حيث  البلديات 
خالل  من  القادمة  القليلة  الأيام 

اإ�صافة موزعني للحليب. 

الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح  متكنت 
�صبكتني منظمني  تفكيك  بتيبازة من 
و  املخدرات  ترويج  يف  خمت�صتني 
حجز 3.000 قر�س مهلو�س و ثالثة 
�صيارات، ح�صب ما اأفاد اأم�س الثنني 
بيان لأمن الولية و جاءت العمليتان 
النوعيتان بف�صل ا�صتغالل معلومات 
تفيد بن�صاط م�صبوه لبع�س الأ�صخا�س 
على م�صتوى مدينة تيبازة قبل اأن يتم 
توقيف ال�صبكة الأوىل، ح�صب البيان 
ب�صبكة منظمة تتكون  الأمر  يتعلق  و 
اأعمارهم  ترتاوح  اأفراد  خم�صة  من 
ما بني 20 و 38 �صنة و مت حجز 350 
�صيارة  و  الهندي  القنب  من  غرام 

ت�صتعمالن  نارية  دراجة  و  �صياحية 
لنقل املخدرات اإىل جانب 8 هواتف 

نقالة، ا�صتنادا لنف�س البيان.
هي  فت�صم  الثانية  ال�صبكة  اأما 
ترتاوح  اأ�صخا�س  خم�صة  الأخرى 
اأعمارهم ما بني 23 و 30 �صنة �صبط 
اإىل  مهلو�س  قر�س   3000 بحوزتهم 
جانب حجز �صيارة �صياحية و اأخرى 
يف  املتورطون  ي�صتعملها  نفعية 
نقلهم للمخدرات و خل�س البيان اإىل 
اأن م�صالح ال�رشطة الق�صائية قامت 
باإجناز ملفات ق�صائية �صد امل�صتبه 
اجلهات  اأمام  تقدميهم  قبل  فيهم 

الق�صائية املخت�صة اإقليميا.

عرب �صباك موحد متنقل للتاأمينات االجتماعية  

كنا�س وكا�سنو�س امل�سيلة يزوران املناطق الريفية بالوالية 
لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  و�صع 
»وبالتن�صيق  »كنا�س  الجتماعي 
لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  مع 
»كازنو�س«  الأجراء  لغري  الجتماعي 
بامل�صيلة حيز اخلدمة �صباكا متنقال 
البعيدة  املناطق  جمموع  يجوب 
من  الوكالتني  هذين  لتقريب  وذلك 
باأهمية  تعريفهم  ق�صد  املواطن 
وال�صتفادة  الجتماعية  التغطية 
تدوم  اأن  على  خدمات  عدة  من 
من  جوان  �صهر  غاية  اىل  اخلدمة 
حوايل  �صتزور  اأين  اجلارية  ال�صنة 
23 بلدية عرب الولية ح�صب ما اأفاد 

كنا�س  لوكالة  املحلي  املدير  به 
الذي    « الدين  الدكتور »بودراع زين 
املتنقل  ال�صباك  خدمة  اأن  اأو�صح  
تهدف بالأ�صا�س اإىل �صمان التوا�صل 
واملوؤمن  العمل  اأرباب  مع  املبا�رش 
كل  اعطاوؤهم  ق�صد  اجتماعيا  لهم 
بالمتيازات  اخلا�صة  ال�رشوحات 
الجتماعي  ال�صمان  مينحها  التي 
واأعوان  اإطارات  العملية  يقود  حيث 
نيابة  عن  ممثل  ومنهم  موؤهلون 
عن  وطبيب  التح�صيل  مديرية 
عن  ممثال  واإطار  الطبية  املراقبة 
مديرية الأداءات وكذا خلية الإ�صغاء 

والت�صال وهم اإطارات كفوؤة  م�صيفا 
اأن العملية التي تعد امتدادا لتجربة 
اأطلقها �صندوق »كا�صنو�س« امل�صيلة 
يف اإطار جت�صيد برنامج وزارة العمل 
الجتماعي  وال�صمان  والت�صغيل 
من  �صبتمرب  �صهر  فيها  �رشع  والتي 
اإطار  يف  وهذا  املن�رشمة  ال�صنة 
ويتكفل  امل�صرتكة  اخلدمة  جت�صيد 
بتح�صني اخلدمة العمومية وتخفيف 
اإجراءات التكفل مب�صتعملي ال�صمان 
الجتماعي كما تهدف خدمة ال�صباك 
املتنقل اإىل تقريب خدمات ال�صندوق 
الوطني للتاأمينات الجتماعية للعمال 

»كا�صنو�س  الإجراء  ولغري  الإجراء 
احل�صول  لت�صهيل  املوؤمنني  »من 
خالل  من  الدعاءات  خمتلف  على 
اخلا�صة  الرتقيم  ملفات  ا�صتقبال 
الإجراء ودفع  العمل وترقيم  باأرباب 
ال�صرتاكات عرب بوابة الت�رشيح عن 
العمل  لأرباب  ال�رش  كلمة  ومنح  بعد 
بعد  عن  الت�رشيح  بوابة  اإىل  للولوج 
اجتماعيا  لهم  للموؤمن  ال�رش  وكلمة 
للولوج اإىل ف�صاء الهناء وكذا ا�صتقبال 
طلبات بطاقة ال�صفاء وحتيينها بعني 

املكان .
عبدالبا�صط بديار 
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اح�سن خال�س   

ويف �سبيل �سمان ات�ساع 
ي�سلك  مل  اللهيب  رقعة 
هذه  الزاوي  اأمني 
الكتابة  م�سلكا  املرة 
خا�سة  �سحيفة  يف 
ليلعن  الفرن�سية  باللغة 
الإ�سالمية  البداوة 
مظاهر  اأظهرتها  التي 
بعيد  الحتفال 
اأن  اختار  بل  الأ�سحى 
يرمي بالوقود من اأعلى 
اليوتيوب  مواقع  �رشفة 
مهياأة  نفو�س  لتلتقطه 
للرد على الفور واإ�سعال 
بل  جانبية  معارك 
الزمن  خارج  تقع 
اأن  كاد  التي  تلك  مثل 
حتدث  عندما  ي�سعلها 
الإ�سالمي  الفتح  عن 
كامل  احتالل  بو�سفه 

الأركان.
ديدن  هو  هذا 
والأدباء  الروائيني 
تظل  عندما  عموما 
مييلون  ال�سبل،  بهم 
عن  اخلروج  اإىل 
ويرغبون  املاألوف 
يف  اخلو�س  يف 

املمنوع ويجدون يف ما 
الرتاث  فيه من  اختلف 
لإحياء  خ�سبة  اأر�سا 
موتها  بعد  جدل  بوؤر 
�سبات  يف  دخولها  اأو 
عميق، وكم هي كثرية يف 
اأر�سنا التي التقت فيها 

واحل�سارات  الثقافات 
وامتزجت  والديانات 
والأعراق  اللغات  فيها 
ف�سيف�ساء  واأنتجت 
كثريا  بعيدة  اجتماعية 
تثريه  اأن  يفرت�س  عما 
من �رشاعات ونزاعات 
حلظات  اأ�سد  يف  حتى 
التاريخ ت�سنجا واحتقانا 
القلوب  بلغت  عندما 
النا�س  وظن  احلناجر 
والن�سجام  بالوحدة 

الظنونا.
املثقفون  يجد 
اأمثال  من  املاأ�ساويون 
الزاوي وبوجدرة وكمال 
ممن  وغريهم  داود 
اأنف�سهم �سمن  يعتربون 
املبادرة  الأنتلجان�سيا 
لأركان  واملزلزلة 
الدين  يف  املقد�س 
لإثارة  اخل�سبة  الرتبة 

اأن  كاد  وما  نام منه  ما 
الإجماع  موقع  يحتل 
ومنها النظرة اإىل الفتح 
الإ�سالمي الذي يرتاوح 
املقد�سة  النظرة  بني 
ت�سبيه  يف  املبالغة 
باملالئكة  الفاحتني 

حتى  ال�سداد،  الغالظ 
ل  بع�سهم  جتد  اأنك 
ال�سهداء  من  يح�سب 
الأر�س  هذه  على 
هذه  �سقوا  الذين  اإل 
رفقة  بدمائهم  الأر�س 
واأبي  نافع  بن  عقبة 
من  دينار  املهاجر 
اأجل ن�رش الإ�سالم فهم 
ماتوا  الذين  الوحيدون 
بينما  العقيدة  اأجل  من 
ي�ستوي �سهداء اجلزائر 
 1962 اإىل   1830 منذ 
احلروب  �سحايا  مع 
التي  والوطنية  القومية 
ل اأ�سا�س لها يف العقيدة 
�سيء  يف  تعنيها  ول 
ي�ستنكرون  فتجدهم 
ثورة  �سهداء  مقارنة 
بدر  ب�سهداء  التحرير 
الفتح  �سهداء  اأو  واأحد 

الإ�سالمي. 

املقابلة  ال�سفة  ويف 
يفرقون  ل  قوما  جند 
العرب  دخول  بني 
املنطقة  اإىل  الفاحتني 
الرومان  ودخول 
والأتراك  والوندال 
والفرن�سيني فكلهم غزاة 

واأحكموا  و�سلبوا  قتلوا 
الأر�س  على  قب�ستهم 
وفر�سوا  النا�س  ورقاب 
على  واجلزية  اخلراج 
وهم  الأ�سليني  ال�سكان 
ل  بذلك 
عن  يختلفون 
الغزاة.  باقي 
ي�ستمر  و
ل  جلد ا
الفريق  برد 
باأن  الأول 
الأمازيغ رحبوا 
يف  وانت�رش  بالإ�سالم 
و�سهولة  بي�رش  ديارهم 
عبادتهم  يف  وتبنوه 
وجعلوه  ومعامالتهم 
الزواج  يف  �رشعتهم 

يف  وحتى  والطالق 
واأن  احلدود  اإقامة 
كان  من  هو  الإ�سالم 
خروج  يف  الف�سل  له 
الرببر من وح�سيتهم 
احل�سارة  وولوجهم 
التي  الإ�سالمية 
فيها  �ساهموا 
يف  اأفذاذ  بعلماء 

وعلوم  والفل�سفة  اللغة 
الذين  وهم  الطبيعة 
يف  الإ�سالم  ن�رشوا 
طارق  بقيادة  الأندل�س 
بن زياد واإفريقيا بف�سل 
بعد  التجارية  احلركة 

طيب  عن  اعتنقوه  اأن 
فيه  وانخرطوا  خاطر 
من  فيه  وجدوا  ملا 
وتفتح  وت�سامح  رحمة 

على الآخر.

الذي  اجلدل  هو  هذا 
الزاوي  يحييه  اأن  يريد 
ويرفع  ممات  بعد 
بعدما  عاليا  م�سعله 
ن�سيا  و�سار  خفت 
من�سيا اأو حديثا جانبيا 

الأحوال  اأح�سن  يف 
مل  اجلزائريني  لأن 
اإثارة  يف  يرون  يعودوا 
الق�سايا  هذه  مثل 
جدوى  البائ�سة  البالية 

لإيجاد  ي�ستعدون  وهم 
م�سرتك  عي�س  اأر�سية 
على  مبنية  جديدة 
اجلمهورية  املواطنة 
الإن�سان  تدمج  التي 
كقوة اجتماعية �ساحلة 

الوقت  لها  ولي�س  للبناء 
التحديات  اأمام  للهدم 
التي تفر�سها العوملة. 

يرى  الزاوي  كان  واإذا 
هذه  يف  اخلو�س  اأن 
ئل  مل�سا ا
ال�سبيل  هو 
مد  ملواجهة 
التيار الإ�سالمي 
اأخطاأ  فقد 
فهذه  الطريق 
�ستهدم  ال�سبيل 
كيان الأمة وتغذي 
الإ�سالمي  التيار 
مواجهة  �سيتوىل  الذي 
وجد  وقد  الطرح.  هذا 
مادة  لإحياء  وقودا  فيه 
خطابية قد تكون مفيدة 
ال�ستحقاقات  يف  له 

املقبلة.

الزاوي يحيى الفكر ال�ضحل
مل مت�س اإال اأيام قليلة على احللقات التي اأقامها القادم من باري�س ر�سيد بن عي�سى  للخو�س 
يف م�سائل لغوية ودينية وعرقية جتاوزها الوعي اجلمعي اجلزائري منذ مدة طويلة حتى 
اأطل علينا الروائي اأمني الزاوي مبادة جديدة �سريعة االلتهاب لي�سغل بها النا�س ويثري بها 
جدال عقيما عابرا قد ال يقاوم طويال اأمام الرهانات اجلديدة للمجتمع وهو يواجه خطرا 

حقيقيا قادما من ال�سمال ا�سمه فريو�س كورونا.

اخلو�س يف هذه امل�سائل هو ال�سبيل ملواجهة 
مد التيار االإ�سالمي فقد اأخطاأ الطريق فهذه 

ال�سبيل �ستهدم كيان االأمة

هذا هو ديدن الروائيني واالأدباء عموما 
عندما تظل بهم ال�سبل، مييلون اإىل اخلروج 
عن املاألوف ويرغبون يف اخلو�س يف املمنوع 
ويجدون يف ما اختلف فيه من الرتاث اأر�سا 

خ�سبة الإحياء بوؤر جدل

تغريدة اأخرى خارج ال�سرب

24 �ضاعة
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الوليد فرج

على  الأكرب  وال�شاهد 
اأ�شوار  هي   ، لديهم  ذلك 
و جدران �شجن البا�شتيل 
اآوت  والتي  امللكي 
ب�شبب  فولتري  املثقف 
و  مرة  الثوري  ن�شاطه 
اأخرى ب�شبب افكاره التي 
)الر�شائل  كتابه  يف  بثها 
الجنليزية( ، الذي كانت 
وجبة  الأخري  يف  اأوراقه 
لي�شطره   ، النار  لأل�شن 
اإىل   ، امللكي  ال�شتبداد 
 ، فرن�شا  من  اخلروج 
لقاه  امل�شري  نف�س  و 
فل�شفية(  )اأفكار  كتاب 
 ، )ديدرو(  الفيل�شوف 
املو�شوعي   الكتاب  و 
هلڤتيو�س(  اأدريان  )كلود 

اعترب كتابه )يف 
الروح( الأخطر 
اتهم  حيث 
�شة  و لق�شا ا
حبه  �شا
طقة  لهر با
ا  و مر اأُ و
 ، بحرقه 
دور  ويعترب 
ف  لفيل�شو ا
 ، لمرتي 

جاليا يف بناء الإرها�شات 
الأوىل  الإيديولوجية 
الأ�شماء  باقي  مع  للثورة 
 . �شابقا  ذكرناها  التي 
الثورة  مفهوم  لينتقل 
امليثالية  الديالكتية  بعد 
 ، املارك�شية  اإىل  لهيغل 
التي ربطت الثورة بفاعل 
اآخر هو الطالئع املثقفة 

للنخب العاملة . 
ي�شطدم  ما  اأول  لعل 
احلركية  يف  الباحث  به 
الكال�شيكية  الفل�شفية 
املخزون  يف  الثورية 
الفكري  الفل�شفي  
افكار  هي   ، الأملاين 
الفيل�شوف الكبري )كانط( 
، التي كانت تت�شم بانعدام 
وبني  بينها  رابط  اأي 
الفكر الثوري ، ل�شتحالة 
كاملة  احلقيقة  اإدراك 
عن طريق احلوا�س على 
لتبقى   ، كانط  قول  حد 
ال�شلمية  الإ�شالحات 
التي يقوم بها احلاكم هي 
احلل الأمثل ، فنجده مل 
من  فل�شفته  تقرتب 
الق�شايا  و  املو�شوعات 
 ، ال�شيا�شية  احليويه 

يف  حمافظة  بقيت  بل 
الفل�شفية  خمرجاتها 
اإىل  اأحيانا كثرية  وذهبت 
عرب  التغيري  ا�شتحالة 
قال  كما  الثوري  الفعل 
�شيلينغ  يو�شف  بذلك 

ويوهان غوتليب .
الختالف  هذا  ليبقى 
اجلذري  الفل�شفي 

الفل�شفية  النخب  بني 
الأملانية  و  الفرن�شية 
اخللفية  اإىل  منفذنا  هو 
و  للثورات  احلقيقية 
الفرن�شية  الثورة  ل�شيما 
هذا  اأ�شباب  فماهي   ،
كيف  و  ؟  الختالف 
اجنرت  وكيف  تاأ�ش�س؟ 
حول  ال�شعوب  و  النخب 

وهم الثورة الفرن�شية ؟ 
الأحداث  تتبع  اإن 
مت�س  عرب  بهوام�شها 
تاريخي �شوف يقودنا اإىل 
�شنة 1750 ، حيث يتوقف 
ال�شنة  هذه  عند  التاريخ 
املجوهراتي  بتوقف 
مو�شى  )اآم�شل  اليهودي 
يف  رحالته  من  باور( 
ال�رشقية  اأوروبا  اأقطار 
يف  نهائيا  لي�شتقر   ،
فرانكفورت 
و  باأملانيا 
حمال  يفتتح 
و  لل�رشافة 
يعلق فوق بابه 
اأحمر  درعا 
للقوة  كرمز 
و  ال�شيطرة  و 
الهيمنة ، وهذا 
عند  جنده  ما 
اليهود  الثوريني 

يف اأوروبا ال�رشقية .
كان لآم�شل مو�شى باور ، 
ابن من مواليد عام 1735 
، ا�شمه اآم�شال ماير باور 
ويرتك   ، الأب  ليتوفى   ،
ابنه الذي  مل يتجاوز 11 
يف  حمرتفا   ، عمره  من 
 ، الربا  و  ال�شياغة  مهنة 
التي  املوؤ�ش�شة  فيدير 

 ، باقتدار  اأبوه  خلفها 
الدرع  ذلك  حماية  حتت 
فوق  املعلق  الأحمر 

بابها . 
 12 اإقناع  ماير  ا�شتطاع 
الأغنياء  كبار  من  رجال 
لأجل  ثرواتهم  بتجميع   ،
خالله  من  ميكنهم  لوبي 
العاملية  الثورات  متويل 
بالتغلل.  لهم  ي�شمح  مما 
والنق�شا�س على دواليب 
حتريك القت�شاد بعد اأي 
فبعد   ، ي�شعلونها  ثورة 
الجنليزية  الثورة  ف�شل 
عدم  و  التنفيذ  لبطء 
الإ�رشاع يف اإعدام اأعداء 

الثورة الرجعيني .
اخلا�س  املخطط  ياأتي 
على  يعتمد  بفرن�شا 
املجمعة  الرثوة  �شالح 
توليد  اإىل  بال�شعي   ،
اقت�شادية �شعبة  ظروف 

مثخنة بالقلق ، مما 
ات�شاع  اإىل  يوؤدي 
البطالة  دائرة 
�شفوف  بني   ،
ال�شعب الفرن�شي ، 
م�شوؤولية  فيتحمل 
امللك  الو�شع 

الكني�شة  و  حا�شيته  و 
ليبداأ   ، العمل  ارباب  و 
املحر�شني  د�س  بعدها 
 ، ال�شعب  �شفوف  داخل 
لبث احلقد و الكراهية ، 

و تهييج امل�شاعر �شد كل 
للطبقة  الب�شلة  ميت  ما 
�شوف  والتي   ، احلاكمة 
الف�شائح  اإل�شاق  يتم 
اجلن�شية ، وهذا ما جاء 
ل�شان ماير ملخ�شا  على 
اأن  :)مبا  اخلطة  اأبعاد 

اإىل  متيل  النا�س  اأكرثية 
اإىل  اأكرث من ميلها  ال�رش 
الو�شيلة  فاإن   ، اخلري 
على  للح�شول  املثلى 
احلكم  يف  النتائج  اأطيب 

العنف  ا�شتعمال  هي 
ولي�س   ، الإرهاب  و 
املناق�شات  ا�شتعمال 
يجب   .. الهادئة  العلمية 
اإىل  ي�شعون  الذين  على 
اإىل  يلجاأوا  اأن  احلكم 
اخلداع  و  الد�شائ�س 

املثل  لن  التلفيق  و 
الكربى  الجتماعية 
كال�شدق و ال�شتقامة ما 
يف  كربى  عيوب  اإل  هي 

ال�شيا�شة (

ماير  ال�شيطان  �رشع 
لبدء   ، عمالئه  بايفاد 
بال�شحية  الحتكاك 
يكون  لن  الذي  و  الول 
)مريابو(  املركيز  ال 
طبقة  اىل  املنتمي 
يحظى    كان  و  النبالء 
لدى  مبكانة مميزة 
امللك ، وما �شاعد 
ا�شتقطاب  على 
انه  مريابو  املركيز 
منعدم  عربيدا  كان 
تتمثل   ، الخالق 
الفواح�س  كل  فيه 
�شديق  اأقرب  وكان    ،
فيما  اختري  الذي  للدوق 
بعد كواجهة كاذبة للثورة 

الفرن�شية . 
... يتبع

 بعيدا عن التجاذبات املفاهيمية للثورة و الفعل الثوري ، اتقاًء لالختالف القائم حول فاعليه و فواعله ، يبقى املثقف هو املحور الذي 
تدور حوله الثورة و عقله هو الرحم الذي تتخلق فيه دواعيها و منه تنتج اأفكارها فهو ممهد اأر�شها ، وم�شعل فتيلها الأول ، كما توهمه 

املفكرون الفرن�شي�س ، اأثناء وبعد الثورة الفرن�شية �شنة 1789 .

تلبة من الرنج�شية اإىل وهم الثورة  النخب املُ�شّ

اأن�ست اإىل جنوى الغرفة اخللفية للتاريخ

ياأتي املخطط اخلا�س بفرن�شا 
يعتمد على �شالح الرثوة 

املجمعة ، بال�شعي اإىل توليد 
ظروف اقت�شادية �شعبة مثخنة 

بالقلق ، مما يوؤدي اإىل ات�شاع 
دائرة البطالة

ليبقى هذا الختالف الفل�شفي اجلذري بني 
النخب الفل�شفية الفرن�شية و الأملانية هو 

منفذنا اإىل اخللفية احلقيقية للثورات

احللقة الأوىل :
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بريد  من  زبائن  عدد  ا�شتكى 
اجلزائر بالأحياء واملناطق  ببلدية 
مع�شلة  جتدد  ،  من  مترنا�شت  
نق�ص ال�شك الحتياطي و انعدامه 
و  ا�شتياء  اأثار  الذي  الأمر   ، اأحيانا 
تذمر ه�ؤلء و دفعهم اإىل ال�شتنجاد 
ال�شك  ذات  ال�رشاء  باملحالت 
القيام  و  اأم�الهم  ل�شحب  لق�شاء 
الربيدية  ،  العمليات  مبختلف 
عدد  جعل  و  م�شاحلهم  عطل  مما 
املركزي  الربيد  اإىل  يتنقل�ن  اأخر 
لتنفيذها  مدينة مترنا�شت   ب��شط 
 ، بامل�شاريف  كاهلهم  ما  اأثقل   ،

اجلهات  ينا�شدون  جعلهم  و�شعا 
على  العمل  و  بالتدخل  املعنية 

ت�فريه للحد من معاناتهم .
اأعرب عدد من امل�اطنني مبختلف 
املناطق النائية ، عن امتعا�شهم و 
ع�دة  جراء  ال�شديدين  ا�شتياءهم 
م�شكلة نق�ص ال�شك�ك الحتياطية و 
انعدامها اأحيانا اأخرى ،  ما  جعلهم 
بالأحياء  اجلزائر  بريد  ي�شتنجدون 
�شحب  بغية  املجاورة  واملناطق 
اأم�الهم و القيام مبختلف العمليات 
يدفع�ن  جعلهم  و�شعا   ، الربيدية 
مبالغ مالية اإ�شافية للتنقل و عطل 

م�شاحلهم .
زبائن  من  عدد  ت�رشيح  ح�شب   و 
فاإن   « ال��شط  لـ  »  الربيد  ذات 
نغ�شت  و  اأرقتهم  القائمة  املع�شلة 
حياتهم ، كما اأنها عطلت م�شاحلهم 
�شاعات ط�يلة  ينتظرون  و جعلتهم 
للظفر  امل�شافرين  نقل  مبحطات 
امل�شافرين  نقل  بحافالت  مبقعد 
للتنقل للمناطق املجاورة و عا�شمة 
مبختلف  للقيام  مترنا�شت  ال�لية 
العلميات الربيدية و �شحب اأم�الهم 
، و كذا الت�جه نح� مقاهي النرتنت 
 ، ال�شك�ك  و املكتبات ل�رشاء ذات 

وه� ما اأثقل كاهلهم بامل�شاريف .
امل�اطنني  ه�ؤلء  طالب   وعليه 
بالتدخل  املعنية  اجلهات  من 
ذات  ت�فر  على  العمل  و   ، العاجل 
�رشورية  اعتربوها  التي  ال�شك�ك 
اأمالهم  ب�شحب  لهم  ال�شماح  بهدف 
لالأحياء  التنقل  بدل  اأريحية  بكل 
املجاورة  و كذا اللج�ء اإىل مقاهي 
ذات  لقتناء  املكتبات  و  النرتنت 
املعاناة  من  للتقليل  ال�شك�ك 
القيام  و  �شمت  يعي�ش�نها  يف  التي 

مبختلف العمليات الربيدية  .
�صالح ،ب 

 
رئي�ص  �شامل  جم�ل  ورثة  نا�شدت 
تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية 
اأجل  من  بالبالد  الول  القا�شي 
الأول  ال�زير  م�شالح  لدى  التدخل 
الداخلية  ووزير  جراد  العزيز  عبد 
 ، بلج�د  كمال  و اجلماعات املحلية 
من اأجل اإيجاد حل مل�شكلتهم ، حيث 
بحي  اأر�ص  عن  عبارة  عقار  ميلك�ن 
�شعيد عتبة التابع اإداريا لبلدية ورقلة 
بعق�د  الإرث  طريق  عن  متلكيها  مت 
املحكمة  من  ال�شادرة  التاريخ  ثابتة 
ذات  عق�د  وهي  اآنذاك  ال�رشعية 
مكتب  عند  وم�ثقة  قان�نية  حجية 
 53/11 رقم  بال�ادي  بعرة  الأ�شتاذ 
امل�ؤرخة يف 24 /1953/04 امل�شجلة 
باإدارة الت�شجيل بب�شكرة يف 05/27-

1953 والذي مت فيه اإفراغ احلكم رقم 
51-47 ال�شادر بتاريخ 1947-10-23 
املديرية  لدى  ملف  اإيداع  مت  اأين   ،
 ، ب�رقلة  الأرا�شي  مل�شح  ال�لئية 

قبل اأن يتفاجاأ ال�رثة بعملية ال�شط� 
اأ�شخا�ص  طرف  من   ، ال�شتيالء  و 
 ، املحلية  ال�شلطة  يف  نف�ذ  لهم 
مت  البلدية  يف  ممثلة  الأخرية  هذه 
 ، الفارط  ال�شهر  خالل  مرا�شلتها 
ووايل ولية ورقلة واملديرية اجله�ية 
مل�شح الأرا�شي ، اأين �شدت الأب�اب 
من  املت�رشرين  ليجد  وج�ههم  يف 
اأمام حتمية  اأنف�شهم  القائم  امل�شكل 
ق�شائية  دع�ى  برفع  للق�شاء  اللج�ء 

م�شتعجلة �شد اأحد الأ�شخا�ص الذي 
له نف�ذ ، الذي بدوره جلاأ للبناء بدون 
من  وم�شمع  مراأى  وعلى  رخ�شة 
حترك  مل  التي  املحلية  ال�شلطات 
 ، الأ�شطر  هاته  كتابة  حلد  �شاكنا 
�شهية  فتحت  جتاوزات  هكذا  مثل 
املعتدين على ملك الغري بال�شتيالء 
عليها دون وجه حق . من جهة ثانية 
لل�شاأن املحلي  فقد طالب املتتبعني 
ورقلة  ولية  وايل  بتقدمي  ب�رقلة 

لتقدمي  القان�نية  امل�شاءلت  اأمام 
جمل�ص  �شمت  ح�ل  ت��شيحات 
اإدارته على مثل هكذا جتاوزات التي 
للعمران  القان�ن  بالإخالل  �شاهمت 
بال�لية  الول  الرجل  تاأكيد  رغم   ،
على  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  ب�شفته 
العقار با�شتعداده للت�شدي با�شم ق�ة 
القان�ن لكل من ت�ش�ل له نف�شه التعدي 
على املمتلكات العم�مية واخلا�شة . 
رئي�ص  طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ال�لة  تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية 
خالل لقائهم باحلك�مة باإلزامية فتح  
املظل�مني  واإن�شاف  احل�ار  قن�ات 
من طرف الع�شابة التي ا�شت�لت على 
ممتلكات عقارية هي يف الأ�شل ملك 
رئي�ص  �شيتحرك  فهل   . للخ�ا�ص 
هذا  يف  للنظر  اجلديدة  اجلمه�رية 
الفاأ�ص  وق�ع  قبل  ال�شائك  امللف 
الإدارة  اأخبط�ط  اأن  اأم  الراأ�ص  يف 
جميع  عليه  تك�رش  ح�شني   املحلية 
القرار  ل�شناع  الر�شمية  القرارات 

بالبالد .

امل�اطنني  من  جمم�عة  نا�شد 
القاطنني بحي تهقارت ال�رشقية 
ال�شلطات   ، مترنا�شت  ببلدية 
العاجل  بالتدخل  املحلية  
الظالم  دائرة  من  لإخراجهم 
منذ  عليهم  املفرو�ص  الدام�ص 
ربط  انعدام   جراء  �شن�ات 
الإنارة  ب�شبكة  ال�شكني  جتمعهم 
بات  الذي  الأمر   ، العم�مية 
�شالمتهم  على  خطرا  ي�شكل 
ال�شامة  احل�رشات  تكاثر  جراء 
و كذا املنحرفني الذين يتخذون 
من هذه املناطق وكرا ملمار�شة 

الرذيلة  .
ال�شكان  من  جمم�عة  ا�شتكى 
عدم  مع�شلة  من  اجلهة،  بذات 
الإنارة  ب�شبكة  حيهم  ربط 
اأثار  الذي  الأمر   ، العم�مية 
نتيجة   وا�شتياءهم  امتعا�شهم 
املعنية  ال�شلطات  التزام 
ال�شمت حيال امل��ش�ع املتعفن 
التي  ملطالبهم  جتاهلها  و 
،رغم  بامل�رشوعة  و�شف�ها 
وجه�ها  التي  ال�شكاوي  عديد 

لل�شلطات املعنية يف وقت �شابق 
اأثار حفيظتهم و تذمرهم  ، وما 
ال�زارة  بتعليمات  التقيد  عدم 
جميع  بربط  القا�شية  ال��شية 
 ، العم�مية  بالإنارة  الأحياء 
حيث ر�شدت هذه الأخرية مبالغ 
ت�شليح   لإعادة  �شخمة  مالية 
الذي  ال�قت  يف   ، امل�شابيح 
املناطق  العملية  من  ا�شتفاد 

والأحياء املجاورة.
 وح�شب ت�رشيح عدد منهم  لـ » 
ال��شط » فاإن املع�شلة اأ�شبحت 
و  �شحتهم  على  خطرا  ت�شكل 
انت�شار  نتيجة  �شالمتهم  كذا 
من  يتخذون  الذين  املنحرفني 
املعزولة  املناطق  هذه  مثل 
مكانا ملمار�شة الرذيلة ، مطالبني 
اجلهات املعنية بالتدخل العاجل 
�شبكة  حيهم  ربط  على  العمل  و 
لإخراجهم  العم�مية   الإنارة 
الدام�ص  الظالم  دائرة  من 
املفرو�ص عليهم منذ قرابة ربع 

قرن من الزمن .
�صالح ،ب 

تعالت اأ�صوات ورثة جمول �صامل بورقلة ، املطالبة بالتدخل ال�صخ�صي لرئي�س 
اجلمهورية عبد املجيد تبون لإن�صافهم ما و�صفه بالتعدي على اأر�صهم من طرف 

اخلوا�س ناهيك عن التواطوؤ غري املربر لبع�س امل�صوؤولني الذين لهم �صلة مبا�صرة وغري 
مبا�صرة باملعتدين .

يف وقت يلعب فيه �صناع القرار بالولية دور املتفرج 

طالبوا باحتواء امل�صكل املطروح وعدم جتدده

جناة ،ح

ورثة جمول �شامل بورقلة تنا�شد 
رئي�س اجلمهورية بالتدخل

.      وعود ال�صلطات يف الت�صدي لبارونات العقار يف مهب الريح 

نق�س ال�شكوك االحتياطية بربيد اجلزائر بتمرنا�شت 

تهقارت ال�صرقية بتمرنا�صت

فيما مت �صحب 173 رخ�صة �صياقة خالل فيفري 

االإنارة العمومية مطلب ال�شكان 

معاجلة 768 خمالفة ،213 
توقيفا للمركبات باأدرار 

اأخبار اجلنوب

�شجلت امل�شلحة ال�لئية لالأمن 
اأدرار  ولية  باأمن  العم�مي 
 ، الفارط  �شهرفيفري    خالل 
17 حادث مرور ج�شماين، اأ�شفر 
باإ�شابات  عن ت�شجيل 18 جريح 
متفاوتة اخلط�رة لأ�شباب تع�د 
يف الغالب اإىل العن�رش الب�رشي.

ال�شياق متكنت ذات  و يف نف�ص 
ح�اجز  خالل  من  امل�شلحة 
املراقبة املرورية املنت�رشة عرب 
ادرار  مدينة  خمارج  و  مداخل 
والراجلة  الراكبة  والدوريات 
اإقليم الخت�شا�ص  على م�شت�ى 
مرورية  ت�شجيل75 جنحة  من 
بقيادة  جمملها  يف  تعلقت 
احليازة  دون  النارية  الدارجات 
على رخ�شة ال�شياقة مع انعدام 
�رشيان  عدم  التاأمني  �شهادة 
التقنية  املراقبة  حما�رش 
يف  ال�شتمرار  و  للمركبات 
ب�شحب  التبليغ  رغم  قيادتها 
�رشيان  عدم  ال�شياقة،  رخ�شة 
بدون  القيادة  و  التامني  �شهادة 
بالإ�شافة  ال�شياقة  رخ�شة 

اىل 49 جنحة تن�شيقية .
خللية  بيان  به  اأفاد  وح�شبما 
والعالقات  والت�شال  الإعالم 
العامة مبديرية اأمن ولية اأدرار 
كانت قد ت�شلمت ي�مية »ال��شط« 

الإح�شائيات  فاإن  منه  ن�شخة 
بت�شجيل 768 خمالفة،  �شمحت 
ت�قيف  اإح�شاء 213 حالت  مع 
النارية  والدراجات  للمركبات 
يف  و�شع 82 حالة  ا�شت�جبت 
احلظرية، ليتم يف نف�ص ال�شياق 
ت�شجيل 173 حالة �شحب لرخ�ص 

ال�شياقة لغر�ص التعليق .
�شجلت  فقد  ذلك  على  عالوة 
وحماية  العمران  �رشطة  فرقة 
املخالفات  من  عددا  البيئة 
املجه�دات  ظل  يف  وذلك 
ملحاربة  املبذولة  امليدانية 
املا�شة  املخالفات  خمتلف 
يف  متثلت  والعمران  بالبيئة 
متعلقة  ت�شجيل 25 خمالفة 
وت�شجيل09 خمالفات  بالعمران 
وال�شحة  البيئة  جمال  يف 

واملياه.
ادرار  ولية  امن  ي�شعى  و  هذا 
ال�لئية  امل�شلحة  يف  ممثال 
تكثيف  اىل  العم�مي  لالمن 
ح�ادث  من  لتقليل  املجه�دات 
تنظيم  على  ال�شهر  و  املرور 
حت�شي�ص  و  املرور  حركة 
حمالت  تنظيم  عرب  امل�اطنني 
من  الطريق  مل�شتعملي  ت�ع�ية 

�ش�اق و راجلني .
اأحمد ،ب

للمراأة  العاملي  الي�م  مبنا�شبة 
امل�شادف للثامن )08( مار�ص من 
امل�افق  الأحد  ي�م  مت   ، �شنة  كل 
لتاريخ 2020/03/08 على ال�شاعة 
بقاعة   ، )10:00( �شباحا  العا�رشة 
ال�لية تنظيم حفل  باأمن  الإطعام 
على  ال�رشطة  ق�ات  كافة  لفائدة 
الأمن  م�شتخدمات  كافة  �رشف 
ال�طني التابعني لأمن ولية تندوف 
خمتلف  من  الن�ش�ي(  )العن�رش 
الرتب و الأ�شالك ، بح�ش�ر روؤ�شاء 

امل�شالح ال�لئية .
بعد الفتتاح من طرف رئي�ص خلية 
الت�شال و العالقات العامة بالنيابة 
بكلمة افتتاحية ترحيبية باملنا�شبة 
الإ�شتماع  ثم  التهاين  تقدمي  مت 
دقيقة  ال�ق�ف  و  ال�طني  للن�شيد 
�شمت ترحما على اأرواح �شهدائنا 
الأبرار ، اإلقاء كلمة ال�شيد املدير 
العام لالأمن ال�طني باملنا�شبة من 
ال�لئية  امل�شلحة  رئي�ص  طرف 
من  ن�ه   ، العامة  لال�شتعالمات 

خاللها على الدور املح�ري الذي 
تق�م به املراأة اجلزائرية قف يف 
خدمة ال�طن و امل�اطن ، ا�شتذكار 
جه�د و ت�شحيات املراأة يف �شبيل 
 ، ال�شتقالل  و  احلرية  حتقيق 
الطبيبة  اإىل  اأي�شا  الكلمة  لتحال 
ال�لئية  للم�شلحة  التابعة  العامة 
و  الجتماعي  الن�شاط  لل�شحة 
الريا�شات بتنظيم در�ص حت�شي�شي 
فريو�ص  م��ش�ع  ح�ل  ت�ع�ي 
قدمت   ، احل�ش�ر  لفائدة  ك�رونا 

الت��شيحات الالزمة و الن�شائح و 
ال�شلة بامل��ش�ع  الإر�شادات ذات 
بع�ص  تكرمي  مت  مبا�رشة  ،بعدها 
الرتب  خمتلف  من  امل�ظفات 
رمزية  بهدايا  قف  الأ�شالك  و 
اإطار  يف  و  ال�شياق  نف�ص  يف   ،
زيارات  تنظيم  و  اجل�اري  العمل 
متقاعدات  لفائدة  ت�شامنية 
متقاعدات  و  م�ظفات  ال�رشطة 
املت�اجدات  املر�شى  ال�رشطة 

بامل�شت�شفيات .

اأمن ولية تندوف 

االحتفال  بعيد املراأة امل�شادف للـ08مار�س 

اأحمد ب 
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INVESTPLUS

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

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء اجللفة

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   20/01076 الفهر�س:  رقم   20/00155 اجلدول:  رقم 

2020/03/02
علنيا  الأ�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
ابتدائيا ح�ش�ريا يف ال�شكل: قب�ل اعادة ال�شري يف الدع�ى �شكال. 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  اإفراغا  امل��ش�ع:  يف 
تقرير خربة  اعتماد   .19/3777 الفهر�س:  رقم  2019/11/25 حتت 
املحكمة  �شبط  اأمانة  لدى  امل�دع  حممد  حني�شي  الطبي  اخلبري 
19/439.وبالنتيجة  الفهر�س:  رقم  حتت   2019/12/15 بتاريخ: 
بتاريخ:  �شليم عمار امل�ل�د  بن  احلكم باحلجر على املرجع �شده 
وتعيني  �شعدية.  �شليم  وبن  بلقا�شم  ابن  باجللفة   1997/10/14
املرجع والده بن �شليم بلقا�شم مقدما عليه لرعايته وت�يل �ش�ؤونه 
�شق�ط  غاية  اإىل  وذلك  والأ�شخا�س  الهيئات  جميع  اأمام  ومتثيله 
ن�شخة  بتعليق  الأمر  مع  خمالف.  اأمر  اأو  حكم  �شدور  اأو  التقدمي 
�شده  املرجع  �شكن  بلدية  ومبقر  باملحكمة   العالنات  بل�ح  منه 
والتاأ�شري به على هام�س عقد ميالده وذلك ب�شعي من النيابة العامة. 
وال�شنة  وال�شهر  الي�م  يف  جهارا  به  واأف�شح  احلكم  هذا  �شدر  بذا 
املذك�رين اأعاله، واأم�شي اأ�شل هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�س 

واأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�سم ال�سعب اجلزائري

جمل�س ق�ساء: اجللفة
حمكمة: اجللفة

الق�سم : �سوؤون الأ�سرة  
رقم اجلدول : 1765/ 19

رقم الفهر�س : 02962 /19
تاريخ احلكم : 26 /09 /19

حكم

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

رقم : 63/19

و�سل اإيداع ملف جتديد
 جمعية ولئية

 1433 �شفر   18 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�شى 
هذا  مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  امل�افق 
الي�م : 2019/12/15 اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �شبغة 

ولئية .
- ت�سمية اجلمعية : اللجنة الدينية مل�شجد فاطمة الزهراء 

بلدية الأغ�اط 
املقر الجتماعي : مب�شجد فاطمة الزهراء بلدية الأغ�اط 

املودع : كمال بلخ�رس 
ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة 

مالحظة : يجب القيام ب�سكليات الإ�سهار تطبيقا لن�س املادة 
18 من القان�ن املذك�ر اأعاله 

الوايل 

باجلل�شة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة اجللفة                               
بتاريخ : ال�شاد�س و الع�رسون من �شهر �شبتمرب �شنة الفني و ت�شعة ع�رس

برئا�شة ال�شيد)ة( : ع�ي�شي حممد    قا�شي                                
و مب�شاعدة ال�شيد)ة( : زناتي عبد الكرمي         اأمني �شبط              

و بح�ش�ر ال�شيد)ة( : بن علية عبد احلق    وكيل اجلمه�رية        
    

ولهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا ح�ش�ريا 

يف ال�شكل : قب�ل اإعادة ال�شري يف الدع�ى 
ق�شم  اجللفة  عن حمكمة  امل��ش�ع  الف�شل يف  قبل  ال�شادر  احلكم  اإفراغ   : امل��ش�ع  يف 
�ش�ؤون الأ�رسة و امل�ؤرخ يف 08-03-2018 حتت رقم الفهر�س 00877-18 و اعتماد اخلربة 
املنجزة من طرف اخلبري الطبي خليفي حمم�د امل�دعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 

17-06-2018 حتت رقم 210-18 و بالنتيجة احلكم مبا يلي : 
-احلجر على املدعي عليه رابحي جم�عي امل�ل�د يف 01-11-1992 ببلدية في�س البطمة 
ولية اجللفة ، لأبيه علي ، و لأمه العارم بنت م�شع�د ، مع اأمر املدعي بن�رس هذا احلكم 
باأحد اجلرائد الي�مية ال�طنية لالإعالم ، و اأمر �شابط احلالة املدنية لبلدية في�س البطمة 
يف  عليه  املدعي  ميالد  عقد  هام�س  على  احلكم  هذا  مبنط�ق  بالتاأ�شري  اجللفة  ولية 

ال�شجالت الأ�شلية للحالة املدنية 
-رف�س ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التاأ�شي�س ، و حتميل املدعي امل�شاريف الق�شائية 

و املقدرة بت�شعمائة دينار جزائري )900دج( 
بذا �شدر هذا احلكم و اأف�شح به جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة يف التاريخ املذك�ر اأعاله 

ل�شحته وقع على اأ�شله كل من الرئي�س و اأمني ال�شبط 

ANEP N°:  2031002040الو�سط:2020/03/10



الكاتب: عي�سى قراقع

مرابطات  اأما  املقد�سيات 
القد�س  عن  يدافعن  ثابتات 
اأو  �سهيدات  اأو  العا�سمة، 
الرئي�س  قرار  ومنذ  اأ�سريات، 
االعرتاف  ترامب  االأمريكي 
لدولة  عا�سمة  بالقد�س 
مع  االحتالل  تورط  اإ�رسائيل 
خرجن  املقد�سيات،  الن�ساء 
و�سارع،  وحارة  بيت  كل  من 
وحجارة،  وتكبريات  زغاريد 
امل�سجد  يف  دائمة  �سالة 
الكنائ�س،  يف  تقرع  واأجرا�س 
قلوب  حتمله  والنهار  الليل 
االآيات  القد�س،  يف  الن�ساء 
واالأحياء  ال�سهداء   ، والتاريخ 
الت�سدي  يف  الن�ساء  تقودهم 
واالقتالع  التهجري  ل�سيا�سة 
العرقي،  والتطهري  والتهويد 
ال�رسخات  عربية،  الكلمات 
ابي�س  احلليب  عربية، 

االأوالد  ير�سع  فل�سطيني 
م�سهد  يف  واحللم  وال�سم�س 
القد�س  ار�س  على  ملحمي 
ويف �سمائها امل�ستعلة. الثامن 
نكهته  له  العامل  هذا  اآذار  من 
اخلا�سة املتكاملة، نكهة اأنثوية 
اأيقظها  االأر�س  مقد�سية، 
ووردها،  باأزهارها  املطر 
الن�ساء،  اأيقظتها  والقد�س 
املواجهة  خط  على  زلن  ال 
االحتالل،  مقاومة  يف  االأول 
منهن  املئات  تعر�ست  وقد 
العتداءات وح�سية خمتلفة من 
واال�ستهداف  املربح  ال�رسب 
الغاز  وقنابل  بالر�سا�س 
االعتقال  اإىل  باالإ�سافة 
ب�سحب  والتهديد  واالإبعاد 
والرتحيل  ال�سخ�سية  الهوية 
املحتلة،  القد�س  خارج 
حتت  او  ال�سجن  يف  اأطفالهن 
رف�سن  املنزلية،  االإقامة 
على  �سجانات  يتحولن  ان 

ال�سهداء  اأوالدهن  اأبنائهن، 
االأرقام،  مقابر  يف  احتجزوا 
املتاع  حملن  تهدم،  بيوتهن 
دم،  اكفهن  وال�سرب،  والرجاء 
غا�سبة،  رمادية  عيونهن 
�ساهدن االإعدامات امليدانية، 
الكثرية،  العربدات  �ساهدن 
لكنهن جددن دورتهن الوطنية 
�سخرتني  وعلى  والدموية، 
كامللكات  �سعدن  �سماويتني 
مل  املقد�سيات  الغيوم.  يف 
ا�ستنفرن  البيت،  يف  يجل�سن 
الطعام  الهمم، طهون  و�سددن 
املاء  قدمن  للمعت�سمني، 
فتحن  والدعاء،  والدواء 
بيوتهن للجرحى واملطاردين، 
كن حار�سات لل�سجرة واالآيات 
واالأر�سفة العتيقة والذكريات، 
ال�سحايا  اأ�سوات  �سوتهن  يف 
الكربى  واالأحالم  واملعارك 
قدرة  لهن  املكان،  ورائحة 
خارقة على اجلمع بني جمال 

و�سورة  الذاكرة  يف  القد�س 
ان  غريبا  لي�س  الرحمن. 
الثورة  يف  اأ�سرية  اأول  تكون 
القد�س،  من  الفل�سطينية 
االأفارقة،  حارة  من  جاءت 
الربناوي،  فاطمة  االأ�سرية 
ولي�س غريبا ان يكون انطالق 
واجلمعيات  االحتادات  عمل 

من  فل�سطني  يف  الن�سوية 
م�ستوى  عن  تعبريا  القد�س 
احلياة  يف  املراأة  م�ساركة 
كتفا  واالجتماعية،  ال�سيا�سية 
بكتف  كتفا  الرجل،  مع  بكتف 
العالية،  القد�س  اأ�سوار  مع 
ال�سيخ  مع  بكتف  وكتفا 
والراهب وفتوة الربيع القادمة. 

املراأة املقد�سية و�سفت باأنها 
كل  لهذا جتد  الرجال،  م�سنع 
املعجزات االأر�سية وال�سماوية 
�سغار  اأطفال  القد�س،  يف 
واجلنود  الدبابات  يواجهون 
فتيات  العارية،  ب�سدورهم 
حقائبهن  ميالن  جميالت 
يرفعن  باحلجارة،  املدر�سية 
تهب  الفل�سطيني،  العلم 
هدنة  فال  املقد�سية،  الريح 
اخلريف  بني  القد�س  يف 
حتركه  الوقت  وال�ستاء، 
الوقت  املقد�سيات،  الن�ساء 
وميالد  امراأة،  القد�س  يف 
املقد�سيات  الن�ساء  وحقيقة. 
باب  يف  الرحمة،  باب  يف 
يف  اخلليل،  باب  يف  العمود، 
العي�سوية  يف  االأحمر،  اخلان 
و�سلوان،  واملكرب  والطور 
ان  يجيبوك  ت�سال  وعندما 
هناك  و�سالة،  عر�س  هناك 
�سوت ن�سوي يناديك ان ال تغلق 

الباب يف وجه الرحمن، ان مل 
ت�سل القد�س فاأنت يف قرب اأو 
بالقد�س  تتو�ساأ  مل  ان  منفى، 
لك  يغفر  لن  برتابها  وت�ستحم 
اأمك  عنك  وتر�سى  البحر 
االإ�رسائيليون  وهديل احلمام. 
منذ  املقد�سيات  يعرفون 
ال�سابرات  العنيدات  النكبة، 
املوؤمنات، فعلى مدار 70 عاما 
ما  املقد�سية  املراأة  واجهت 
واجهه اأبناء �سعبها الفل�سطيني 
والتهجري  الت�رسد  �سنوف  من 
التعبري  يف  احلق  وم�سادرة 
الوطنية  والهوية  االنتماء  عن 
احلرة  احلياة  وممار�سة 
القارئة  ظلت  لكنها  الطبيعية، 
الدليل  واملقاتلة،  واملعلمة 
حية  القد�س  اأن  على  الوحيد 
هي  واأمي،  اأمك  هي  باقية، 
هي  واالأخرية،  االأوىل  القبلة 
ما تبقى من ذخرية، فيمم االآن 

وجهك �سطر العا�سمة.
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ي�ستحق اأن يتوج الثامن من مار�س يوم املراأة العاملي هذا العام با�سم الن�ساء الفل�سطينيات املقد�سيات املرابطات وال�سامدات يف مدينة القد�س، يف باحات م�ساجدها 
وكنائ�سها وعلى عتباتها واأبوابها واأ�سوارها، يت�سدين ببطولة و�سجاعة لعتداءات الحتالل على الأماكن املقد�سة وعلى عروبة املدينة وتاريخها. املدن ن�ساء، 

والقد�س حتميها الن�ساء، هن يف قلب املواجهة مع امل�ستوطنني واملتطرفني الإ�سرائيليني، الغالة احلاقدين وخرافاتهم واأ�ساطريهم الدينية امل�سلحة، اجلميع �ساهد 
املقد�سيات وت�سميمهن وعزمهن على البقاء يف املدينة وحمايتها من التهويد والت�سريعات العن�سرية ومن �سطب القد�س من احلياة والكتاب والن�سيد والهوية. 

مبنا�سبة 8 من مار�س 

الن�ساء املقد�سيات...ال تغلقوا الباب يف وجه الرحمن

بقلم/ لوؤي الغول

مالحم  الفل�سطينية  املراأة  �سطرت 
التاريخ  حمطات  عرب  بطولية 
التاريخ  فجر  ومنذ  الفل�سطيني، 
اإيل  تنا�سل  الفل�سطينية  املراأة  كانت 
االحتالل  وواجهت  الرجل  جانب 
يزخر  والتاريخ   ، قوة  من  مبا متتلكه 
للمراأة  ال�سامية  البطوالت  وي�سطر 
املراأة  تاأثرت  وقد  الفل�سطينية، 
ال�ستات  حالة  وبفعل  الفل�سطينية 
والب�رس،  لالأر�س  امل�ستمر  والفقدان 
اأماكن  كل  يف  الثوري  الن�سال  بحركة 
االأر�س  داخل  الفل�سطيني  تواجد 
املحتلة اأو مبخيمات ال�ستات، وكانت 
العامل  �سهد  لهذا  الطليعة.  يف  دائماً 
تاريخ  مدار  على  البارز  دورها  على 
الفل�سطينية  الثورة  ففي  ال�رساع، 
وقفت  حيث   1936 عام  الكربى 
،وتقدم  ووطنها  اأر�سها  عن  تدافع 
فل�سطني  نكبة  ويف   ، للثوار  العون 
العمل  املراأة يف  دور  برز  عام 1948، 
االجتماعي واالإغاثي، وحماية االأ�رسة 
 . وال�سياع  الت�ستت  من  الفل�سطينية 
وبعد عام النكبة واحتالل كامل اأر�سنا 
املراأة  وا�سلت   ،1976 الفل�سطينية 
املرابطة  ال�سامدة  الفل�سطينية 

وال�سيا�سية  العامة  ن�ساطاتها  الثائرة، 
اأن  ذلك  على  وترتب  واالجتماعية، 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اأ�س�ست 

االحتاد العام للمراأة الفل�سطينية. 
التي  وانتهاكاته  االحتالل  ورغم 
والواقع  حياتها  مناحي  �ستي  طالت 
الفل�سطينية  املراأة  تعي�سه  الذي 
تواجهها  التي  الداخلية  والتحديات 
الوطني  ون�سالها  �سمودها  ،واآخرها 
�سعبها  ابناء  مع  البا�سل  واجلماعي 
االإ�رسائيلية  املوؤامرة  جمابهة  يف   ،
القرن  ب�سفقة  املتمثلة  االأمريكية 
لرت�سيخ  الهادفة  مفا�سلها  واإف�سال 
االحتالل وجعله ر�سميا، واإلغاء وجود 
�سعبنا عرب تنفيذ املزيد من عمليات 
وال�سم  والتهويد  العرقي  التطهري 
نتاجا  كانت  الق�رسي.  واالقتالع 
االحتالل  فر�سها  التي  للتحديات 
املعيقات  جانب  اإيل  االإ�رسائيلي 
مينعها  مل   ، والثقافية  االجتماعية 
امل�ساركة  يف  اإجنازات  حتقيق  من 
املهني  ال�سعيدين  وعلي  ال�سيا�سية 
هي  الفل�سطينية  واملراأة   . والعلمي 
االأم التي اأعدت جيال طيب االأخالق، 
والبطوالت  الت�سحيات  عظيم 
يف  احلياة  جامعة  وهي  والتطلعات 
االأخت  هي  والنهايات.  البدايات 

ال�سهيد  وزوجة  واالأ�سرية  والرفيقة 
واالأ�سري، �ساحبة ر�سالة توارثتها جيال 
الوفاء  من  ون�سجت خيوطا  بعد جيل 
 . انف�سام  وال  فيه  انف�سال  ال  وعهدا 
االأر�س  يف  غر�ست  التي  اجلدة  هي 
ابت�سامة واأمل و�سنعت تراثا مزرك�سا 
التاريخي  الوجود  عناوين  من  عنوانا 
عرب  تناقلته  الأجيال   ، واحل�ساري 
تطور  ركائز  اأهم  اأحد  وظل  الع�سور 
الفل�سطيني وحت�رسه. وهي  املجتمع 
حافظة  وال�سديقة  احلبيبة  الزوجة 
احلياة  ورفيقة  االأبد،  حتي  البقاء 
اأبدية  يف  املتجدد  الدائم  وعبقها 
و  واملنا�سلة  املقاتلة  هي   . املكان 
الثائرة املنبعثة نورا وحياة يف الوطن 
املحتل او يف ال�ستات ، حار�سة احللم 
الثورة  نار  وموقدة  البقاء  و�سامنة 
وموؤ�س�سة العهد اجلديد . هي املراأة 
بروحها  ظلت  اأدوارها  تبدلت  مهما 
وتتقن  ال�سفات  كل  جتمع  واحدة 
ال  وبا�ستثنائية  بامتياز  اإدارتها  فن 

ي�ستطيع اأي من الرجال اإتقانها. 
الأرواح  الكبرية  التحية  كل  فالتحية 
اأخوات  الفل�سطينيات  ال�سهيدات 
ال�سهيدة دالل املغربي . واجلريحات 
واالأ�سريات واالأمهات الثائرات اللواتي 

قدمن الكثري لفل�سطني.

املراأة الفل�سطينية هي حار�سة احللم
بقلم/ الأ�ستاذ الدكتور/ 

جمال عبد النا�سر اأبو نحل

ون�سف  يلُون  ِمّ من  اأكرث  قدمت  بلد 
�سهيد، اإنها اجلزائر احلبيبة العظيمة 
العا�سقة  ي  فِهّ ل،  امُلنا�سِ ِب�سعِبها 
بتحرير امل�رسى،  لفل�سطني، احلاملة 
واالأ�رسي، بفل�سطني؛ اإن اجلزائر هي 
ُكاالأم التي لن ومل يتوقف بحر عطائها 
لفل�سطني،  امُلتدفق  مدها  واأنهار 
و�سعبِها؛ فاجلزائر كانت ال�سباقة اىل 
الفل�سطينية  للثورة  مكتب  اأول  فتح 
فكتور   "  7  " �سارع  يف  عام1965م 
اإبراهيم  "دايل  �سارع،  �سابقاً"  هيغوا 
اجلزائر،  العا�سمة  قلب  حالياً"، يف  
الفل�سطينية  ال�سفارة  مقر  وهو 
اجلزائر  �ساهمت  ولقد  حالياً، 
الفل�سطينيني،  الفدائيني  بت�سليح 
باالأ�سلحة  ودعمتُهم  مدتُهم،  كما 
تدريب  على  ملت  وِعّ اجلزائرية، 
"البي�س،  مع�سكراتها  يف  الفدائيني 
يف  الفل�سطينيون  وعا�س  وتيمة"، 
جزائريون  مواطنون  كاأنهم  اجلزائر 
يعي�سون يف وطنهم من غري اأي تفرقة 
و�سعبها  اجلزائر  فكانت  متييز،  اأو 

وال�سديق  احلبيب،  واالأخ  الوطن  ِنعم 
القلب  خمموم  ال�سُدوق  احلنُون 
الوفاء  مِلن  واإنُه  العا�سق.   الطاهر 
علي  العمل  للجزائر  فل�سطني  من 
يف  الوطنية  الرتبية  كتب  ت�سمل  اأن 
الفل�سطيني بع�س املقوالت  املنهاج 
كتبت  والتي  التاريخ،  خلدها  التي 
كالم  من  واأنوار،  نُوٍر  من  بحروٍف 
البطل  الراحل  اجلزائري  الرئي�س 
ثورية  مقوالت  من  بومدين  هواري 
اأ�سهرها  ومن  لفل�سطني،  دعماً 
مِنرب  اأعلي  من  ال�سهرية  مقولته 
من�سة  فوق  من  العامل  يف  اأُممي 
حينما  املتحدة  االأمم  يف  اخلطابة 
نحن   " قائاًل:  ِتِه  �سُ باأعلى  �سدح 
مظلومة"،  اأو  ظاملة  فل�سطني  مع 
ر�سا�سة  "طلقة  مقولتِه:  وكذلك  
على ال�سهاينة اأف�سل من خطاب يف 
بالن�سبة  الق�سية  واإن  االأمم؛  جمعية 
هي  بل  خبز،  لي�ست  للفل�سطينيني 
على  وي�ستحيل  فقدوه،  وطن  ق�سية 
الوطن  كل  تبتلع  اأن  ال�سهاينة  دولة 
العربي"، وهكذا كان القادة والزعماء 
لذا  فل�سطني؛  يع�سقون  االأفذاذ 
الوطني  احل�س  نعزز  اأن  علينا  يَجب 

القادمة  واالأجيال  الطالب،  عند 
ق�سية  كانت  فل�سطني  اأن  ليعلموا 
ويجب  االأويل،  وامل�سلمني  العرب، 
اجلزائر،  زالت  وال  كذلك،  تبقي  اأن 
ال�سعوب  اأكرث  من  املخل�س  و�سعبها 
فل�سطني،  مع  تعاطفاً  العامل  يف 
يومياً  اجلزائرية  ال�سحف  وت�سدح 
نُغايل  ال  بل  الفل�سطينية،  بالق�سية 
اجلزائرية  ال�سحف  اأن  ُقلنا  اإن 
الفل�سطينيني  االأ�رسي  ق�سية  تتناول 
كل  من  اأكرث  االحتالل  �سجون  يف 
ال�سُحف  وكذلك  العربية،  ال�سحف 
رائعاً،  وقدمت منوذجاً  الفل�سطينية، 
االأ�رسي  ق�سية  اإبراز  يف  وعظيماً 
علي  ال�سوء  واإلقاء  الفل�سطينيني، 
اجلزائري  الدعم  وكذلك  معاناتهم، 
ال�سيا�سي واملعنوي، واملادي، وكافة 
وال�سعبي مل  الر�سمي،  الدعم  اأ�سكال 
حق،  فكلمة  فل�سطني،  عن  يتوقف 
عن  تقال  اأن  يجب  �سكر  مليار  وهي 
العظيم  والوفاء  الكبري،  اجلهد  هذا 
العالقة  ولتبقي  احلبيبة،  للجزائر 
واأبدية  خالدة،  �رسمدية  واملحبة 
واجلزائر  فل�سطني  بني  ُحٍب  وحكاية 

تتَمّدْد،  وتّتَجّدْد، ولن ّتّتبَدد.   

فل�سطني واجلزائر حكاية ُحٍب  تَتمّدْد،  
وتّتَجّدْد،  وال ّتّتَبدد
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الإعالم اجلزائرى �سوت الأ�سرى اىل العامل 

�شكرا لإعالم اجلزائر احلر
من املعلوم ان الإعالم هو ال�سلطة الرابعة و�سوت من ل �سوت له ومراآة الوطن واملواطن وهو 

مكون اأ�سا�سي من ال�سيا�سة والفكر والثقافة يف املجتمع وهو اأحد عوامل الن�سر اأو الهزمية 
والبناء والهدم والتقدم والـتاأخر ، فالإعالم هو عن�سر فاعل ومكون من مكونات الوعي 

والراأي والفهم وهو اأداة ردع �سد الطغاة متنعهم من التمادي يف ارتكاب اجلرائم لكن اذا اأ�سبح 
الإعالم جمرد ناقل لل�سورة فقط دون تاأثري فعلي يف الواقع فمعنى هذا اأنه ل يقوم بدوره يف 
الرتقاء بالوعي والتاأثري احلقيقي على الأر�س ولو اأردنا مقارنة اإعالمنا واأن�سطتنا الثقافية 

مع ما يقوم به الحتالل ال�سهيوين فاننا نالحظ ان الحتالل ال�سهيوين يحارب �سعبنا 
الفل�سطيني وال�سعوب العربية كلها بكل الو�سائل املتاحة �سيا�سيًا وع�سكريًا واقت�ساديًا

بقلم / د.�أحمد لطفي �شاهني

قدر�ته  كافة  وي�شخر 
فيها  يعتمد  �لتي  �لإعالمية 
و�لبحث  �للغة  ف�شاحة  على 
لي�شهل  �ل�شعوب  ثقافات  يف 
وبالتايل  خماطبتهم  عليه 
و�إقناع  �لتاأثري  يف  �لقدرة 
ليحارب  �لعاملي  �لعام  �لر�أي 
ومن  �لفل�شطينية  �لرو�ية 
�لعربي  �لإعالم  يف  يدعمها 
�خلد�ع  و�شيلة  على  بالعتماد 
�رسد  يف  �لأوىل  و�ملبادرة 
�رسد  �لإعالمية منكر�ً  �لرو�ية 
للق�شية  �لتاريخية  �حلقائق 
�لتعاطف  لك�شب  �لفل�شطينية 
ت�شاوق  �ملوؤ�شف  ومن  �لدويل، 
�لإعالمية  �ملنابر  من  �لكثري 
�ن  نعلم  لننا  �لحتالل  مع 
يف  تتحكم  �لعاملية  �ملا�شونية 
وهي  �أدو�تها  كاأحد  �لإعالم 
للم�رسوع  �لأ�شا�شي  �لد�عم 
�لعربية  �ل�شهيوين يف �ملنطقة 
�ن  نالحظ  فاإننا  وباملقابل 
و�لعربي  �لفل�شطيني  �لإعالم 
يقف د�ئماً يف د�ئرة رد �لفعل 
بد�ئي  �أ�شلوب   وهذ�  فقط 
غري موؤثر يف مو�جهة �لإعالم 
للر�أي  مقنع  وغري  �ل�شهيوين 
من  و�ملطلوب  �لعاملي،  �لعام 
و�لفل�شطيني  �لعربي  �لإعالم 
�إعالمية  مببادر�ت  �لقيام 
�ملبادر�ت  زمام  وقيادة 
وعربيا  حمليا  �لإعالمية 
ما  وهذ�  ودوليا  و�إقليميا 
�لعربية  �لدولة  �جلز�ئر  تفعله 
�لر�ئدة يف جمال دعم �لق�شية 
ق�شية  وخا�شة  �لفل�شطينية 
يف  �لفل�شطينيني  �ملعتقلني 

معتقالت �لحتالل حيث يتوحد 
�لإعالم �جلز�ئري بكافة �ألو�نه 
دعم  يف  وتوجهاته  و�أ�شكاله 
�لفل�شطينيني  �ملعتقلني  ق�شية 
ون�رس  �لحتالل،  �شجون  يف 
و�ملجازر  و�لف�شائح  �لفظائع 
�لحتالل  قو�ت  ترتكبها  �لتي 
�لإعالم  ويقدم  �ل�شهيوين 
يومية  مالحق  �جلز�ئري 
ويفرد  و�شهرية  و�أ�شبوعية 
ق�شية  لن�رس  كاملة  �شفحات 
�أمام  �لفل�شطينيني  �ملعتقلني 
�لعامل حيث ي�شلط �ل�شوء على 
�لإن�شانية  وماأ�شاتهم  معاناتهم 
�ل�شعب  ومقاومة  ن�شال  ودعم 
حمل  لقد   … �لفل�شطينى  
وبكل  �جلز�ئري  �لإعالم 
�لإن�شانية  �لر�شالة  �أمانة 
وحمل  �لقومية  و�لعزوبية 
عام  منذ  �لفل�شطيني  �لهم 
�ليوم و�شعى  �لنكبة 1948 و�ىل 
ودعمه  ون�رسته  تدويله  �ىل 
و�إعالميا  �شيا�شياً  وم�شاندته 
�جلز�ئرية   �ل�شحف  خا�شة   ،
ولي�س  �ملثال  �شبيل  على 
�لو�شط  )�حلو�ر،  �حل�رس    
�لبالد،  �ل�رسوق،  جريدة   ،
�جلديد   ، �ملو�طن،�لإخبارية 
�لأحر�ر،   �شوت   ، �ليومي  
�لر�ية ، �لر�ئد ، �لعامل لالإد�رة 
، �لتحري �جلز�ئرية ر، �لو�شيط 
 ،  ، �ليوم  �ل�شالم   ، �ملغاربى 
�ملغرب �لأو�شط ، �أخبار �ليوم ، 
�ل�شعب ، �للقاء ، �مل�شار، �إخبار 
�جلز�ئر  �لتحرير،   ، �لوطن 
 ، �لعربية   �حلياة  �جلديدة، 
�ل�شحف  من  وغريها  �ملوعد 
فى  يوم  كل  �شباح  ت�شدر  �لتى 
�لو�شائل  وكل   ،  ) �لأك�شاك  

و�ملقروءة  �ملرئية  �لإعالمية 
و�مل�شموعة و�للكرتونية وكان 
�لجتماعي  �لتو��شل  ملو�قع 
يف �جلز�ئر دور� بارز� يف طرح 
�لق�شية �لفل�شطينية ، وحتولت 
على  و�لتعليقات  �لدرد�شات 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
�ل�شور  م�شاركة  من  �ملتولدة 
�إىل  �لفيديو...،  ومقاطع 
�أر�س  على  فعلية  م�شاركات 
مو�قع  �شاهمت  حيث  �لو�قع، 
�لتو��شل �لجتماعي �جلز�ئري 
�جلز�ئري  �ل�شباب  تن�شيط  يف 
ل�رسح  و�لفل�شطيني  و�لعربي 
وق�شية  فل�شطني  ق�شية 
للحرية  وتطلعهم  �ملعتقلني 
ومقاطع  و�لكلمة  بال�شورة 
تنظيم  يف  وكذلك  �لفيديو، 
للق�شية  �ملنا�رسة  �حلمالت 
من  �نطالقا  �لفل�شطينية 
فرن�شا  �ىل  و�شول  �جلز�ئر 
و�لعامل كله من خالل �جلاليات 
و�لفل�شطينية  �جلز�ئرية 
وهكذ�  �لعامل   يف  و�لعربية 
�شكل �لإعالم �جلديد وحتديد� 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي يف 
�ل�شحف  ومو�قع  �جلز�ئر 
و�شائل  وكل  �أعاله  �ملذكورة 
نوعية  �إ�شافة  �شكلو�  �لإعالم 
لو�شائل �لإعالم �لتقليدي ، لنها 
للرتويج  و�نت�شار�  �رسعة  �أكرث 
�لفل�شطينية  �لوطنية  للق�شايا 
�لر�أي  وتعبئة  �لآر�ء،  وتبادل 
��شتناد�  و�لدويل  �لعربي  �لعام 
وما  �ل�شحف  تن�رسه  ما  �ىل 
�لفل�شطينية  �ل�شفارة  به  تقوم 
�لأخ  وخا�شة  �جلز�ئر  يف 
�ملنا�شل �ل�شري  �ملحرر خالد 
�مل�شوؤول  �لدين  عز   - �شالح 

يحمل  و�لذي  �مللف  هذ�  عن 
وي�شاركه  �إخال�س  بكل  �أمانته 
�إخو�ننا  �لأمانة  هذه  حمل  يف 
يف  �ملنا�شلني  �لإعالميني 
�جلز�ئر �لتي هي قدوة �لأحر�ر 
يف هذ� �لزمان ولي�شت �شدفة 
�نطالقة   ذكرى  مع  تتز�من  �ن 
�لأول من  �لثورة �جلز�ئرية يف 
�إعالن  وذكرى   1954 نوفمرب 
فل�شطني  دولة  وقيام  ��شتقالل 
من �ر�س �جلز�ئر يف �لـ 15 من 
نف�س �ل�شهر �شنة 1988، وبهذه 
�ملعتقلني  ينحني  �ملنا�شبة 
و�ل�شعب  �لفل�شطينيني 
و�إجالل  �حرت�ماً  �لفل�شطينى 
للجز�ئر  وتقدير�ً  و�إكبار�ً 
و�شائل  ولكل  و�شعباً  حكومة 
لدعمهم  �جلز�ئرية  �لإعالم 
�لفل�شطينية،  للثورة  �ملتو��شل 
�ملعتقلني  ون�شالت 
�ل�شجون  يف  �لفل�شطينيني 
�ملالحق  عرب  �ل�شهيونية 
يف  و�لأ�شبوعية  �ليومية 
�جلز�ئرية  و�جلر�ئد  �ل�شحف 
 ، �لعامة  �لإعالم  ومو�قع   ،
و�إعالمية  ن�شالية  وهي جتربة 
جد�  ناجحة  ودبلوما�شية 
�لفل�شطينية  �خلارجية  لوز�رة 
�لفل�شطينية  ولل�شفارة   ،
ولالإعالميني   ، �جلز�ئر  يف 
و�ملثقفني  �جلز�ئريني 
لي�س  �لأحر�ر   و�ل�شحفيني 
غريباً ول جديد�ً علينا مو�قف 
�جلز�ئر �لتاريخية   ، ون�شتذكر 
دوما �ملقولة �لتاريخية  للقائد 
�لر�حل هو�ري بومدين " نحن 
مع فل�شطني ظاملة �و مظلومة 
" ، ومقولتة  "��شتقالل �جلز�ئر 
لز�ل منقو�شا ماد�م مل يكتمل 

با�شتقالل فل�شطني" ، ون�شتذكر 
عرفات  يا�رس  �ل�شهيد  كلمة 
لكتابة  حتتاج  ل  �جلز�ئر    "
�لتاريخ فالتاريخ هو �لذي كتبها 
من �أحرف من ذهب نق�شت يف 
جميع �ل�شعوب �ملحتلة " . �إن 
�لإعالم �جلز�ئري هو �لإعالم 
تناول  �لذي  �لوحيد  �لعربي 
�لفل�شطينيني  �ملعتقلني  ق�شية 
كان  حيث  �لهتمام  ببالغ 
�لتن�شيق مع موؤ�ش�شات �لأ�رسى 
كهيئة  فل�شطني  فى  �لفاعلة 
و�ملحررين  �لأ�رسى  �شوؤون 
�لفل�شطينى  �لأ�شري  ونادي 
و�جلرحى  �لأ�رسى  ومفو�شية 
�ل�شبكة  ومع  فتح  حركة  فى 
و�لإعالم   �لر�أي  لكتاب  �لعربية 
ونقابة �ل�شحفيني �لفل�شطينيني 
منظمة  يف  �لإعالم  ود�ئرة 
و�إعالم  �لفل�شطينية   �لتحري 
�لعمل  ف�شائل  وكل  �لأ�رسى 
مالحق  �إ�شد�ر  ومت  �لوطني 
وزعت  كثرية  ورقية  �شحفية 
دول  يف  �لن�شخ  ماليني  منها 
كثرية �شاهم فيها عدد كبري من 
�لكتاب �لفل�شطينيني مبقالتهم 
ومعاناتهم  �ملعتقلني  عن 
باعتبارها ق�شية قومية عربية 
�لعربي  �لعامل  �شيقتدي  هل 
دعم  يف  �جلز�ئرية  بالتجربة 
فل�شطني  ق�شايا  ون�رسة 
من  �ن  ؟؟  �ملعتقلني  خا�شة 
�ل�شفارة  جتربة  تعميم  �ملهم 
على  �جلز�ئر  يف  �لفل�شطينية 
و�ملمثليات  �ل�شفار�ت  باقي 
عرب  �ملنت�رسة  �لفل�شطينية 
�لعامل ، كي تبد�أ بعقد �تفاقات 
و�شائل  تعاون مع  وتاأمني �شيغ 
�ملختلفة،  �لدول  يف  �لإعالم 

�لفل�شطيني  �خلرب  ياأخذ  كي 
وق�شية �ملعتقلني �لفل�شطينيني 
ينتج  حتى  �ملطلوب،  زخمها 
د�عماً  ور�شمياً  �شعبياً  فعاًل 
�ملجالت،  كافة  يف  لفل�شطني 
�شوى  يتطلب  ل  �لذى  �لأمر 
تو��شل وخطط عمل ل�شتثمار 
�إىل  و�شولً  �لدويل  �لتعاطف 
تعزز  �إعالمية  خمرجات 
يف  �لفل�شطيني  �حل�شور 
ما  وهذ�  �لعاملي،  �ل�شمري 
ميكن  وما   �جلز�ئر  يف  حدث 
�أن يبنى عليه يف مناطق �أخرى 
لذلك مطلوب منا �ليوم تكثيف 
ل�شفار�تنا  �لإعالمي  �لن�شاط 
�لعامل  دول  كل  يف  �خلارج  يف 
فقط  �جلز�ئر  يف  ولي�س 
�ملجالت  �إ�شد�ر  خالل  من 
�لكتب  وترجمة  و�ل�شحف 
�لق�شية  عن  تتحدث  �لتي 
مكتبات  وتزويد  �لفل�شطينية 
�جلامعات يف خمتلف �لعو��شم 
�لإ�شد�ر�ت  بهذه  �لدولية 
ي�شدر  ما  كل  ترجمة  وميكن 
يف  �لأ�رسى  �شوؤون  د�ئرة  عن 
وتوزيعه  �لفل�شطينية  �ل�شفارة 
يف  فل�شطني  �شفار�ت  عرب 
�لعامل كله �ذ� مل يكن بالإمكان 
�لقيام مبا تقوم به �جلز�ئر من 
تظل  وهكذ�  عظيمة  جهود 
�لأحر�ر  منرب  هي  �جلز�ئر 
�لفعل  وم�رس  �لثورة  وم�شدر 
�لوطني �لتحرري يف هذ� �لعامل 
�ملوؤ�ش�شات  على  يتوجب  كما 
�لإعالمية   و�لأكادمييات 
�ملوؤ�ش�شات  م�شاندة  �لعربية  
و�لكو�در �لإعالمية �لفل�شطينية 
وتنمية  قدر�تها  تطوير  يف 
مهار�تها لتعزيز دورها و�إعانتها 

يف  مب�شوؤولياتها  �لقيام  على 
�لإعالمية  �لدعاية  مو�جهة 
�لعامل  يف  �ل�شهيوين  لالحتالل 
�ل�شهيونية  �حلمالت  لن  كله  
ل ت�شتهدف �لفل�شطينيني فقط 
و�منا ت�شتهدف كل ما هو عربي 
من  �كرب  �ل�شهيونية  فالإطماع 
حدود فل�شطني �لتاريخية  وكلنا 
�لبع�س  لالأ�شف  لكن  ذلك  نعلم 
�لتطبيع  ويحاول  ذلك  يتجاهل 
�لذي  �ل�شهيوين  �لعدو  مع 
عن  م�شلحته  يف  �ل  يفكر  ل 
وت�شليل  وجتهيل  �إف�شاد  طريق 
�ل�شعوب �لعربية و�لعامل و�شول 
�لتو�شعية  �أطماعه  حتقيق  �ىل 
و�إقامة دويلة �لكيان �ل�شهيونى  
�لفر�ت  �ىل  �لنيل  من  �لكربى 
وقبة  �لأق�شى  �مل�شجد  وهدم 
�لهيكل  و�إن�شاء  �ل�شخرة  
�ن  ل ميكن  ما  وهذ�  �ملزعوم 
عربي  �إعالم  هناك  طاملا  يتم 
يف  ممثال  حر..  �شمري  ميلك 
�لإعالم �جلز�ئري �ل�رسيف... 
للجز�ئر  و�حرت�ماتي  حتياتي 
و�إعالمها �لذي كان يل �ل�رسف 
يف ن�رس مقالتي عن �ملعتقلني 
منابر  كل  يف  فل�شطني  وق�شية 
و�شنبقى  �لإعالمية  �جلز�ئر 
لن  لالأبد  و�رسكاء  �أخوة 
كما  و�حدة  �لتاريخية  �أ�شولنا 
قال �حد علماء �لنرثوبولوجيا 
حيث �ن عدد كبري من �ل�شعب 
�جلز�ئري   من �أ�شول كنعانية 
�ل�شعب  �ل�شول  مثل  عربية 
بذلك  وقال  �لفل�شطيني 
�رس  وهذ�  خلدون  �بن  �ي�شا 
�ل�شعبني  بني  �لغريبة  �ملحبة 

�لفل�شطيني و�جلز�ئري.

�ل�شحة  منظمة  �لأ�شري  نادي  دعا 
�لدولية  و�ملنظمات  �لعاملية، 
�لإن�شان،  حقوق  جمال  يف  �لعاملة 
�لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل  على  �ل�شغط 
درجات  �أعلى  �تخاذ  �أجل  من 
�لتد�بري �لوقائية يف �أق�شام �لأ�رسى، 

�نت�شار فايرو�س كوفيد- 19  يف ظل 
و��شع.  عاملي  نطاق  على  كورونا(   (
�إد�رة  �أن  على  �لأ�شري  نادي  و�أكد 
�لتي  �جلهة  هي  �لحتالل  �شجون 
وحياة  �شحة  عن  �مل�شوؤولية  تتحمل 
و�ملطالبة  �لفل�شطينيني،  �لأ�رسى 

لهم،  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  بتوفري 
و�لتنظيف،  �لتعقيم  مو�د  وحتديد�ً 
مغلقة  �أماكن  �ل�شجون  �أن  خا�شة 
�لأ�رسى مكتظة، عد�  �أن غرف  كما 
عن �أن بع�س �ل�شجون ل تتوفر فيها 
حتديد�ً  �ل�شحية  �ل�رسوط  �أدنى 

على  �شاهمت  و�لتي  منها،  �لقدمية 
مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية ويف �لأوقات 
�لطبيعية يف �لت�شبب باأمر��س �أودت 
ولفت  �لأ�رسى.  من  �لعديد  بحياة 
�إد�رة  �إجر�ء�ت  �أن  �إىل  �لأ�شري  نادي 
موؤخر�ً  فر�شتها  �لتي  �ل�شجون 

مو�د  تقلي�س  ومنها  �لأ�رسى،  على 
حياة  تهديد  يف  تُ�شاهم  �لتنظيف، 
�لأ�رسى وم�شريهم يف ظل �لأو�شاع 
كامل  تتحمل  فاإنها  وبذلك  �لر�هنة، 
وم�شريهم.  حياتهم  عن  �مل�شوؤولية 
يُ�شار �إىل �أن عدد �لأ�رسى يف �شجون 

�لحتالل ي�شل �إىل نحو )5000( �أ�شري 
و�أ�شرية، من بينهم قر�بة )200( طفل، 
�أمر��س  من  يعانون  �أ�شري  و)700( 
 )200( من  �أكرث  ومنهم  خمتلفة، 
�أمر��س مزمنة وهم من  يعانون من 

ذوي �ملناعة �ل�شحية �ملتدنية.

لتخاذ التدابري الوقائية ال�سحية يف اأق�سام

نادي الأ�شري يدعو املنظمات الدولية ال�شغط على الحتالل 
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عي�شة ق.

ت�شكيلة  �إىل  ي�شمن  بلقب  و�خلروج 
قارية  م�شاركة  دزيري  بالل  �ملدرب 
م�شابقة  وخو�ض  �ملقبل  �ملو�شم 
�لأهلي  لعبو  ويدخل  �لكاف،  كاأ�ض 
بعد  مرتفعة  مبعنويات  �لرب�يجي 
�لفوز �لثمني �لذي حققوه يف �جلولة 
�ملن�رصمة من �لبطولة �لوطنية �أمام 
بها  �أطاحو�  و�لتي  �جلز�ئر  مولودية 
�لالعبني  �شاعدت  نظيفة  بثالثية 
�لعليا  �له�شاب  لديربي  �لتح�شري  يف 
ت�شاعدهم  �لتي  �لظروف  �أف�شل  يف 

�ملو�جهة  يف  بقوة  �لدخول  على 
�أن�شارهم  �أنظار  حتت  يلعبونها  �لتي 
�إىل  بقوة  يتنقلو�  �أن  �ملنتظر 
رفقاء  ت�شجيع  �جل  من  �ملدرجات 
ومو��شلة  جحنيط  يو�شف  �لالعب 
خاللها  متكنو�  �لتي  �ملناف�شة  غمار 
يف  �لنهائي  ربع  ببطاقة  �لعودة  من 
�لقو�عد  خارج  من  �ملن�رصم  �لدور 
مليلة،  عني  جمعية  ح�شاب  على 
وي�رصون على تكر�ر نف�ض �ل�شيناريو 
تو�جد  يف  �لتقليدين  �لغرمي  �أمام 
�ملدرب �جلديد �لقدمي دزيري �لذي 
�أعاد روح �لنت�شار �إىل �لالعبني وهو 

جيد�  �لرب�يجي  �لبيت  يعرف  �لذي 
�ملن�رصم  �ملو�شم  �أ�رصف  بعدما 
يدخل  �ملقابل،  يف  تدريبه.  على 
�إىل  منه  �شعيا  �مللعب  �شطيف  وفاق 
قبل  ت�شاعده  �إيجابية  نتيجة  حتقيق 
�لقو�عد  د�خل  �لإياب  لقاء  موعد 
�ملقرر بعد �أقل من �أ�شبوعني، حيث 
�لكوكي  نبيل  �ملدرب  �أ�شبال  يتو�جد 
�لنتفا�شة  بعد  �ملعنويات  �ف�شل  يف 
�لوطنية  �لبطولة  يف  يحققونها  �لتي 
من  �ل�شتفاقة  تاأكيد  على  وي�شعون 
�لرب�يجي  �لأهلي  خالل جتاوز عقبة 
�ل�شيدة  مغامرة  ومو��شلة  بنجاح 

يف  �لتا�شع  �للقب  عن  بحثا  �لكاأ�ض 
بالرقم  �لنفر�د  وبالتايل  �ملناف�شة 
ب�شد�رة  تتقا�شمه  �لذي  �لقيا�شي 
�لتي  �لت�شكيلة  �أن  و�لأكيد  رباعية، 
�لتو�يل  على  مباريات  ت�شع  �شجلت 
دون هزمية يف �لبطولة �لوطنية �شوف 
قطع  �لذهاب  �أجل  من  �ليوم  تلعب 
�لذهبي،  �ملربع  بلوغ  تاأ�شرية  ن�شف 
قندو�شي  �لالعب  رفقاء  يو��شل  �أين 
�لأقل  لقب على  �إحر�ز  نحو  �لطريق 
يعتلي  �لذي  وهو  �ملو�شم  نهاية 
و�شافة جدول �لرتتيب على بعد �أربع 

نقاط فح�شب عن �ل�شد�رة.

يحت�شن ملعب 20 اأوت 1955 ديربي اله�شاب العليا الذي يجمع فريقي اأهلي برج بوعريريج ووفاق �شطيف 
التي تندرج �شمن مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية، حيث ياأمل الأهلي 

الربايجي نحو حتقيق فوز مريح يف الن�شف الأول من هذا الدور من ال�شيدة الكاأ�س حت�شبا للعب مقابلة 
الإياب يف مدينة �شطيف بارتياح، بحثا عن حتقيق تاأ�شرية التاأهل اإىل الدور ن�شف النهائي والتي و�شعت 

اإدارة الرئي�س بن حمادي التتويج بلقب الكاأ�س هدفا للنادي من اأجل اإنقاذ املو�شم 

اأهلي برج بوعريريج / وفاق �شطيف ابتداء من 16:00

الكابا تتحّدى والن�ضر الأ�ضود 
ي�ضعى اإىل قطع ن�ضف امل�ضوار

ي�رصب �حتاد ب�شكرة معد� جديد� 
مع مناف�شة �ل�شيدة �لكاأ�ض عندما 
�لنا�شط  بوفاريك  نادي  يالقي 
�لدور  يف  �لهو�ة  بطولة  يف 
كاأ�ض  مل�شابقة  �لنهائي  ثمن 
خاللها  يعول  و�لتي  �جلمهورية، 
دوري  يف  �لنا�شط  ب�شكرة  �حتاد 
مطمئن  فوز  حتقيق  �إىل  �لنخبة 
�شد  قبل  »�لعاليا«  ملعبه  على 
بوفاريك من  �لرحال نحو مدينة 
�أجل لعب مقابلة �لإياب �ملقررة 
ولهذ�  �ملقبل،  مار�ض   21 يف 
�لغر�ض فاإن �أ�شبال �ملدرب نذير 
مبار�ة  �أهمية  يدركون  لكناوي 
�ليوم �لتي ي�شعون من خاللها �إىل 
رفع �لتحدي و�لعمل عل مو��شلة 
�ملغامرة يف �ملناف�شة و�لتناف�ض 
على �للقب و�إنقاذ �ملو�شم يف ظل 
ت�شجلها  �لتي  �ملتذبذبة  �لنتائج 
»�لزيبان«،  مدينة  �أبناء  ت�شكيلة 
وبالتايل فاإن �لالعبني يعولن على 
�ملتقدم  �لدور  هذ�  بلوغ  �أحقية 
و�أنهم  خا�شة  �ملناف�شة  من 
�ملن�رصم  �لدور  من  �أخرجو� 

حامل لقب ن�شخة �لعام �ملن�رصم 
�شباب بلوزد�د.

�لأكيد �أن مهمة �جتحاد ب�شكرة لن 
تكون �شهلة �أمام �لفريق �ملفاجاأة 
هذ�  بلغ  و�لذي  بوفاريك  ود�د 
عن  �جلمهورية  كاأ�ض  من  �لدور 
�لذي  وهو  و��شتحقاق  جد�رة 
يف  �لنخبة  من  فريقني  �أق�شى 
�ل�شاد�ض  �ملن�رصمني  �لدورين 
ع�رص وثمن �لنهائي �أمام مولودية 
على  وهر�ن  ومولودية  �جلز�ئر 
جديدة  فر�شة  وميلك  �لتو�يل، 
�أندية  �شبح  �إىل  �لتحول  �أجل  من 
للمبار�ة  يالقي  عندما  �لنخبة 
من  فريقا  �لتو�يل  على  �لثالثة 
مدينة  �أبناء  يبحث  �أين  �لنخبة، 
بنتيجة  �لعودة  على  بوفاريك 
�لزيبان  عا�شمة  من  �إيجابية 
�شعيا منهم �إىل ت�شهيل �ملاأمورية 
خالل مقابلة �لإياب على ملعبهم 
�ملدوية  �ملفاجاأة  ومو��شلة 
�ملربع  تاأ�شرية  على  للتناف�ض 

�لذهبي من �ملناف�شة.
عي�شة ق.

احتاد ب�شكرة / وداد بوفاريك ابتداء 
من 15:00

اأبناء الزيبان يبحث عن نتيجة مطمئنة 
وبوفاريك تعول على املفاجاأة

كان  �لذي   2020 تو�رق  ر�يل  �أُّجل 
مار�ض   27 �إىل   20 من  مقرر� 
بني  �جلز�ئر  ب�شحر�ء  �جلاري 
عبا�ض ب�شار �إىل تاريخ لحق جر�ء 
تف�شي فريو�ض كورونا ، يف �لعديد 
�أعلنه  ح�شبما  �لعامل  دول  من 
و�أو�شحت  �ملنظمون،  �أم�ض  �أول 
ُمنظمة  �إيفنت   A.M.A �رصكة  
�لحتادية  مب�شاهمة  �حلدث 
�مليكانيكية  للريا�شات  �جلز�ئرية 
�نه جتنبا لوقوع �أي �أ�رص�ر �شحية 
ُمتملة �شددت �ملنظمة �لعاملية 
قدر  على �رصورة  جتنب  لل�شحة 
�مل�شتطاع  �لتجمعات �لكبرية وهذ� 
�لفريو�ض،  عدوى  درء  �جل  من 
من  ،«�لعديد  �ملنظمون  و�أ�شاف 
�أُلغيت  �لريا�شية،  �لتظاهر�ت 
ر�يل  وحتى  �لأيام  هذه  خالل 

وهذ�  �لإلغاء  بهذ�  معني  تو�رق 
�مل�شاركني  �شحة  ن�شع  ل  حتى 
يف خطر«. وطماأن هوؤلء يف بيان: 
�ىل  �ل�شحية  �لأمور  تعود  »عندما 
تاريخا  �شنحدد  فاإننا  ن�شابها، 
يدفع   ولن  �لر�يل  لإجر�ء  جديد� 
حقوق  �لأجانب  �مل�شاركون 

�لت�شجيل مرة �أخرى«.
�رصكة   بني  �لتفاق  وجرى 
ر�يل  منظمة  �إيفنت   A.M.A
�جلز�ئرية  و�لحتادية  تو�رق 
على  �مليكانيكية  للريا�شات  
�جلز�ئرية  �مل�شاركة  تكون  �ن 
باملجان، للتذكري، �شبق مل�شوؤويل 
�لحتادية �لجتماع  مبمثلي هذه 
�ل�رصكة وطلبو� منهم دفع -على 
دينار  ماليني   10 مبلغ  �لأقل- 
�لدولية  �لتظاهرة  لتنظيم  كحق 

دفرت  �ىل  و�لعودة  باجلز�ئر 
�جلز�ئرية  و�لقو�نني  �ل�رصوط 
�ملو�عيد  هذه  مثل  لتنظيم 
وكان  �لدولية«،  �لريا�شية 
كرمي  لالحتادية  �لأول  �مل�شوؤول 
هذه  �ن  �رصح  قد  حمي�ض  بن 
�لأملانية  �جلز�ئرية-  �ل�رصكة 
�ل�شابق  �لرئي�ض  يُ�شرّيها  �لتي 
�آمري  �لفدر�لية  للهيئة  بالنيابة 
بن عمر:  »كان من �ملفرو�ض �ن 
ت�شب �لعملة �ل�شعبة للم�شاركني 
ر�يل  تنظيم  مبنا�شبة  �لأجانب 
�ورو يف  �ألف  تو�رق- 2020 880 
وحُتّول  جز�ئري  بنكي  ر�شيد 
 17 حو�يل  �لدينار  �ىل  بعدها 
�جلز�ئر  يف  هنا  �شنتيم  مليار 
�لوطني  لي�شتفيد منها �لقت�شاد 

لكن هذ� مل يكن«.

�إيفنت   A.M.A ل  و�شبق 
تنظيم ر�يل تو�رق �لعام �ملا�شي 
مار�ض 2019  على م�شافة 1500 
بتاغيت  ثالث   مر�ح   �شبع  كم 
»ر�د«  ور�يل  عبا�ض  ببني  و�أربع 
و�ل�شياحة  لال�شتك�شاف  �لدويل 
�شنة 2018 »ومل ت�شتفد �جلز�ئر 
بالعملة  مد�خيل  �أي  من  حينها 
�ل�شعبة  �ملتاأتية من �مل�شاركني 
�شاهمت  بالعك�ض  بل  �لجانب، 
وخا�شة  عمومية  موؤ�ش�شات 
�لر�يل«،  متويل  يف   جز�ئرية 
�جلز�ئرية  �لحتادية  وماز�لت 
»تدين  �مليكانيكية،  للريا�شات 
حلد �لآن، مببلغ 80 مليون �شنتيم  
تنظيم  منذ  �ملذكورة  لل�رصكة 
 – �ملا�شي  �لعام  تو�رق  ر�يل 

.2019

ريا�شات ميكانيكية

تاأجيل رايل توارق 2020 ب�ضبب فريو�س كورونا

للكونفدرالية الإفريقية كرة ال�شلة على 
الكرا�شي

انتخاب �ضريح باملكتب 
التنفيذي 

�رصيح  حمزة  �جلز�ئري  �نتخب 
�لأول  �لرئي�ض  نائب  من�شب  يف 
للكونفدر�لية �لإفريقية لكرة �ل�شلة 
�لحتياجات  ذوي  �لكر��شي  على 
�لعامة  �جلمعة  خالل  �خلا�شة 
�ل�شبت  جرت  �لتي  �لنتخابية 
�جلنوب  بجوهان�شبورغ  �ملن�رصم 
�فريقية، على هام�ض �لدورة �لقارية 
�لتاأهيلية لالألعاب �لرب�ملبية-2020 
�ملنتخبني  تتويج  عرفت  و�لتي 
و�ل�شيد�ت،  للرجال  �لوطنيني 
�ملكتب  -ع�شو  �رصيح  و��شتفاد 
�جلز�ئرية  لالحتادية  �لتنفيذي 
�لحتياجات  ذوي  لريا�شات 
باخت�شا�ض  �ملكلف  و  �خلا�شة 
كرة �ل�شلة على �لكر��شي- من ثقة 
�لإفريقية  �لكونفدر�لية  �أع�شاء 
�أربع  لعهدة  زكوه  �لذين  للعبة 
�شنو�ت، حيث �شيكون م�شوؤول على 
�فريقيا، علما  منطقة �شمال قارة 
للر�بطة  تابع  �جلز�ئر  ممثل  �أن  و 

�جلهوية لربج بوعريريج.
�فريقي  �جلنوب  ن�شب  جهته،  من 
�شارل �شوندر�ض يف من�شب رئي�ض 

�لكونفدر�لية �لفريقية لكرة �ل�شلة 
على �لكر��شي خلفا للمغربي حميد 
�لعوين �لذي �شري �لهيئة يف �لعهدتني 
�لأخريتني، وي�شم �ملكتب �لتنفيذي 
�لفريقية  للكونفدر�لية  �جلديد 
كال  �لكر��شي  على  �ل�شلة  لكرة 
�شيبوجيل  �فريقي  �جلنوب  من 
رئي�ض  نائب  ب�شفته   فونديني 
�لكيني  �جلنوب،  مبنطقة  مكلف 
رئي�ض مكلف  نائب  �ألفر�د �شميي 
�لفريقية،  �لقارة  و�شط  مبنطقة 
م�شوؤول  ح�شان  ممود  �مل�رصي 
و�جلنوب  للهيئة  �لتقنية  �للجنة 
�فريقية لوليتا كريج م�شوؤولة جلنة 
�لأمني  من�شب  �أما  �لت�شنيف، 
�فريقي  �جلنوب  �إىل  فعاد  �لعام 
عقدت  �شومن.للتذكري،  �ندريو 
للكونفدر�لية  �نتخابات  �آخر 
على  �ل�شلة  لكرة  �لفريقية 
 ،2016 �شنة  باجلز�ئر  �لكر��شي 
�لقارية  �لدورة  تنظيم  مبنا�شبة 
�لأوملبية  �شبه  لالألعاب  �ملوؤهلة 

بريو دي جانريو.
ق.ر.

�تفاق مع  �إىل  بلعبا�ض  تو�شل �حتاد 
لتدريب  عمرو�ض  لطفي  �ملدرب 
خلفا  �ملو�شم  نهاية  حتى  �لفريق 
وقال  يعي�ض،  �لقادر  عبد  للم�شتقيل 
قدور بن عياد رئي�ض �حتاد بلعبا�ض 
�إن تفا�شيل ب�شيطة تف�شل عمرو�ض 

�أن  مرجحا  فريقه،  تدريب  عن 
بن  وك�شف  �أم�ض،  �لتفاق  يرت�شم 
عياد يف ت�رصيح لالإذ�عة �جلز�ئرية 
�نه جرى �لتفاق مع عمرو�ض على 
كاأ�ض  م�شابقة  لقب  على  �ملناف�شة 
مبكر�  �لبقاء  و�شمان  �جلز�ئر، 

�حتاد  ويحتل  �لدوري،  مب�شابقة 
منا�شفة  �لتا�شع  �ملركز  بلعبا�ض 
بار�دو  و�أتلتيك  �جلز�ئر  �حتاد  مع 
�أن  �إىل  ي�شار  نقطة.   26 بر�شيد 
�مل�شاعد  �ملدرب  عمرو�ض  لطفي 
مت�شدر  بلوزد�د  ل�شباب  �ل�شابق 

من�شبه  من  ��شتقال  كان  �لدوري، 
قبل �أ�شابيع بعد جميء �ملدير �لفني 
خلف  �لذي  دوما،  فر�نك  �لفرن�شي 
�لذي  عمر�ين  �لقادر  عبد  �لوطني 
�نتقل �إىل �لدفاع �حل�شني �جلديدي 

�ملغربي.

احتاد بلعبا�س يتفق مع املدرب عمرو�س

ق.ر.



لكرة  الزميبابوي  االحتاد  اختار 
القدم ملعب »دوب�سون فيل �ستاديوم« 
من اأجل احت�سان مواجهة املنتخب 
املحلي اأمام اخل�رض واملربجمة يف 
حل�ساب  املقبل  مار�س   29 تاريخ 
الت�سفيات  من  الرابعة  اجلولة 
للأمم  اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة 
املقررة مطلع 2021 يف الكامريون، 
�سويتو  مدينة  امللعب يف  يقع  حيث 
عن  كم   15 ويبتعد  اإفريقيا  بجنوب 
العا�سمة جوهان�سبورغ والذي يت�سع 
األف متفرج، حيث  على جمموع 24 
مت تر�سيم حتويل مواجهة الت�سكيلة 
ملعب  اإىل  زميبابوي  اأمام  الوطنية 
اإفريقيا  جنوب  اختيار  ومت  حمايد 
لكرة  االإفريقي  االحتاد  رف�س  بعد 
القدم تاأهيل ملعب البلد من اجل 
على  الر�سمية  اللقاءات  ا�ستقبال 
اأرا�سيها، وجاء اختيار مدينة �سويتو 
الإقامة اللقاء بعدما كان التوجه نحو 
اأورالندو يف  اللعب يف ملعب مدينة 

العا�سمة جوهان�سبورغ.

حتكيم كامريوين و�سوداين 
للمواجهتني املزدوجتني

القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد  اأعلن 
عن هوية ثلثي التحكيم الذي �سوف 
اللتان  املزدوجتني  املباراتني  يدير 
ونظريه  الوطني  املنتخب  جتمعان 
زميبابوي حل�ساب الت�سفيات املوؤهلة 
ال�سدد  هذا  ويف  اإفريقيا  كاأ�س  اإىل 
للكاف  التابعة  التحكيم  جلنة  عّينت 
احلكم الدويل الكامريوين األيوم األيوم 
تلعب  التي  املقابلة  اإدارة  اأجل  من 
حل�ساب  وزميبابوي  اخل�رض  بني 
اجلولة الثالثة من الت�سفيات املقررة 
بتاريخ 26 مار�س املقبل على ملعب 
ابتداء من  بالبليدة  م�سطفى ت�ساكر 
�سوف  والذي  ليل،  الثامنة  ال�ساعة 
نوبو  مواطنيه  م�ساعدته  يف  يكون 
احلكم  اأما  اأومارو  و�ساندا  نغوغو 
بينما  نغوا،  اإيفان  الكامريوين  الرابع 
ما�سا  املوريتاين  املقابلة  حمافظ 
تكون  �سوف  املقابل  يف  ديارا، 
مواجهة زميبابوي الثانية املقررة يف 

29 مار�س على ال�ساعة الثالثة زواال 
�سوداين  حتكيم  ثلثي  اإدارة  حتت 
حممود  الرئي�سي  احلكم  بقيادة 
علي حممود اإ�سماعيل والذي �سوف 
اهلل  عبد  حممد  مواطناه  ي�ساعده 

اإبراهيم واأحمد ناجي �سباحي.
الكامريوين  احلكم  يعود  للإ�سارة، 
مواجهات  اإدارة  اإىل  اليوم  األيوم 
جمال  الوطني  الناخب  اأ�سبال 
اأدار  كان  بعدما  جمددا  بلما�سي 
اأمام  الوطنية  الت�سكيلة  مواجهة 
كاأ�س  نهائي  مباراة  يف  ال�سنغال 
�سائفة  جرت  التي  للأمم  اإفريقيا 
العام املن�رضم يف م�رض وعاد الفوز 
بغداد  املهاجم  رفقاء  اإىل  فيها 
حلكم  هذا  اأحدث  اأين  بوجناح، 
خوفا كبريا يف قلوب اجلزائريني يف 
مقابلة النهائي عندما احت�سب ركلة 
ت�سكيلة  ل�سالح  �رضعية  غري  جزاء 
يلغيها  اأن  قبل  التريانغا«  »اأ�سود 
الفيديو  تقنية  اإىل  االحتكام  بعد 

.»VAR«
عي�سة ق.
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املباريات  اأي�سا  م�ّس  الذي 
يف ظل ا�ستقطابها عدد كبري 
من االأن�سار من اأجل متابعة 
اللقاءات للأندية يف خمتلف 
حيث  واالأق�سام،  الدرجات 
ذكر البيان اخلتامي ملجل�س 

احليطة  اتخاذ  اأن  الوزراء 
واليقظة واجب خلل الفرتة 
احلالية والذي يتوجب تاأجيل 
والتظاهرات  املناف�سات 
تاريخ  اإىل  الدولية  الريا�سية 
اأي�سا  االقت�ساء  عند  الحق 
برجمة  اأي�سا  االأمر  ي�ستلزم 
لقاءات البطولة الوطنية دون 

جمهور وباأبواب مغلقة.
احل�سم  فاإن  الغر�س  ولهذا 
خو�س  بتج�سيد  يتعلق  فيما 
مدرجات  اأمام  اللقاءات 
فيه  احل�سم  يتم  قد  �ساغرة 
والذي  اليوم  كبرية  بن�سبة 
�سوف يعرف برجمة اجتماع 
عمل يجمع رئي�س االحتادية 

القدم  لكرة  اجلزائرية 
وروؤ�ساء  زط�سي  الدين  خري 
االأندية املحرتفة برابطتيها 
االأوىل والثانية، اأين �سوف يتم 
التطرق اإىل مو�سوع فريو�س 
مهددا  يبقى  الذي  كورونا 
اجلماهري  و�سلمة  ل�سحة 
الفر�سة  وبالتايل  الغفرية، 

�سوف تكون مواتية من اجل 
يف  اللزمة  التدابري  اأخذ 

املو�سوع.
اأن  الفالف  لهيئة  و�سبق 
اخلمي�س  بيان  عرب  ك�سفت 
على  ن�رضته  املن�رضم 
موقعها االلكرتوين اأنها كانت 
ال�سحة  بوازرتي  ات�سلت 

اجل  والريا�سة من  وال�سباب 
التعرف على تطورات انت�سار 
واالإجراءات  الفريو�س 
اتخاذها،  اللزم  الوقائية 
على جانب ذلك �رضح رئي�س 
للعبة  املحرتفة  الرابطة 
وقت  يف  مدوار  الكرمي  عبد 
يتم  ان  ي�ستبعد  ال  اأنه  �سابق 

اللقاءات  اإقامة  اإىل  اللجوء 
دون جمهور ح�سبما تقت�سيه 
�سياق  يف  و�ستبعد  الو�سعية، 
مباريات  تاأجيل  مت�سل 
البطولة الوطنية م�رضا على 
اإمتام برنامج اجلوالت واإنهاء 
املناف�سة يف التاريخ املحدد 

اآنفا.

فريو�س كورونا �سمن جدول اأعمال اجتماع زط�سي وروؤ�ساء 
الأندية املحرتفة اليوم

تبون ميّهد للهيئات الكروية برجمة 
اللقاءات دون جمهور

مّهد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون مل�سوؤويل الهيئات الكروية ببالدنا اإمكانية 
برجمة مباريات خمتلف املناف�سات الكروية بدون ح�سور اجلمهور من اأجل اأخذ 

الحتياط والوقاية من انت�سار فريو�س »كورونا« والذي �سرب بالدنا مثل �سائر دول 
العامل، اين بلغت عدد الإ�سابات 20 حالة، وهو الأمر الذي جعل رئي�س اجلمهورية 

يرتاأ�س م�ساء اأول اأم�س جمل�س الوزراء والذي كان من بني النقاط التي تناولها الربنامج 
العمل على اتخاذ الحتياط ملواجهة الفريو�س املنت�سر 

احتفل باللقاء 100 يف الدوري الرتكي باأف�سل طريقة

فيغويل هداف وممرر حا�ضم اأمام 
�ضيفا�س �ضبور

اجلزائري  الدويل  اللعب  احتفل 
طريقة  باأف�سل  فيغويل  �سفيان 
بالدوري   100 رقم  لقاءه  مبنا�سبة 
ناديه  قاد  عندما  املمتاز،  الرتكي 
بالتعادل  العودة  اإىل  غاالتا�رضاي 
اأول  خا�سها  التي  املواجهة  من 
اأم�س خارج القواعد اأمام امل�سيف 
 25 اجلولة  �سبور حل�ساب  �سيفا�س 
اللقاء  انتهى  اأين  املناف�سة،  من 
بهدفني لكل فريق وهو الذي �ساهم 
يف هديف ناديه، عندما منح التمريرة 
احلا�سمة اإىل زميله رادميل فالكاو 
الذي جنح يف ت�سجيل التعادل بعد 

انطلق  على  �ساعة  ربع  مرور 
اللقاء، قبل اأن يعود متو�سط ميدان 
جمددا  الفارق  �سنع  اإىل  اخل�رض 
خلل  من  الفت  ب�سكل  والربوز 
ت�سجيل هدف التقدم على ناديه يف 
ا�ستغل متريرة  37 عندما  الدقيقة 
و�سدد  العمليات  منطقة  داخل 
الكرة بطريقة رائعة �سكنت �سباك 
يتمكنوا  اأن  قبل  االأر�س،  اأ�سحاب 
الثاين،  ال�سوط  يف  التعديل  من 
واأ�ساع رفقاء خريج نادي غرونوبل 
اأجل  من  ثمينة  فر�سة  الفرن�سي 
املت�سدر  على  اخلناق  ت�سييق 

�سباق  يف  �سهري  با�ساك  اإ�سطنبول 
واالحتفاظ  الدوري  بلقب  التتويج 
ثلث  بعد  على  يتواجد  اأين  به، 

نقاط عن ال�سدارة.
ع.ق.

اأثار ازمة جديدة قبل لقاء الوفاق ب�سبب ا�ستبعاده عن الت�سكيلة الأ�سا�سية

�ضاو�ضي يرف�س خيارات دزيري ويغادر 
احل�ضة التدريبية

�ساو�سي  فوزي  احلار�س  يوا�سل 
اأهلي  ناديه  رفقة  امل�ساكل  اإثارة 
على  وي�رض  بوعريريج  برج 
رغم  اللان�سباطية  احلاالت 
�سفوف  على  موؤخرا  عائد  اأنه 
من  �سابق  قرار  بعد  الت�سكيلة 
االإدارة من اأجل ف�سخ العقد معه 
قبل اأن ترتاجع عن قرارها ب�سبب 
امل�ساكل التي اأحدثها مع املدرب 
دوما  فرانك  الفرن�سي  ال�سابق 
الت�سكيلة قبل  اإىل  وتعيده جمددا 

عن  طويل  غياب  بعد  اأ�سبوعني 
�سفوفه، ولهذا الغر�س غادر اين 
مدينة برج منايل احل�سة التدريبية 
التي خا�سها �سبيحة اأم�س ناديه 
نهائي  ربع  ذهاب  للقاء  حت�سريا 
اليوم  املقرر  اجلمهورية  كاأ�س 
بعد  وذلك  �سطيف،  وفاق  اأمام 
عدم  دزيري  بلل  املدرب  قرار 
االعتماد عليه اأ�سا�سيا وهو الذي 
يبتعد عن املناف�سة لفرتة طويلة 
البدنية  لياقته  بعد  ي�ستعد  ومل 

اأمتعته  حمل  ف�سل  اأين  والفنية، 
على  احتجاجا  امللعب  ومغادرة 
لقاء  يف  اأ�سا�سيا  م�ساركته  عدم 
اأثار  الذي  الت�رضف  وهو  اليوم، 
يتقبل  مل  الذي  دزيري  غ�سب 
االأمر ب�سبب �سيوء ال�سلوك وعدم 
احرتامهة خليارات الطاقم الفني 
يت�سبب  جعله  ما  وهو  للت�سكيلة، 
قد  النادي  مع  جديدة  اأزمة  يف 

تع�سف مب�ستقبله مع الفريق.
ع.ق.

اأ�سبال بلما�سي يلعبون ر�سميا يف بلد حمايد

االحتاد الزميبابوي يختار ملعب دوب�ضون فيل 
�ضتاديوم ال�ضتقبال اخل�ضر

الرباط ال�سليبي ينهي مو�سمه وخيارات بلما�سي بني �سيتة لكحل وبن طالب

قديورة: اأمتنى التوفيق للخ�ضر و�ضاأعود 
بقوة اإىل امليادين

اجلزائري  الدويل  اللعب  تلقى 
نهاية  تاأكد  بعدما  موجعة  �رضبة 
تاأكيد  اإثر  على  له  بالن�سبة  املو�سم 
اأجراها  التي  الطبية  الفحو�سات 
الرباط  م�ستوى  على  معاناته 
االإ�سابة  وهي  الركبة  يف  ال�سليبي 
الغرافة  ناديه  مع  تلقاها  كان  التي 
قطر،  جنوم  دوري  مواجهة  يف 
ميدان  متو�سط  يكون  �سوف  اأين 
مع  موعد  على  الوطني  املنتخب 
اأجل  من  جراحية  عملية  خو�س 
يعانيها  التي  امل�ساكل  من  التخل�س 
االأمر  وهو  الركبة،  م�ستوى  على 
الوطني  الناخب  ي�سع  �سوف  الذي 
يخلف  العب  عن  البحث  ماأزق  يف 

العبه املخ�رضم يف و�سط امليدان، 
الغر�س فاإن اخليارات �سوف  ولهذا 
ا�ستعادة  بني  كبرية  بن�سبة  تكون 
الذين  اللعبني  من  عدد  خدمات 
ي�سجلون غيابهم عن النخبة الوطنية 
غرار  على  املا�سية  الفرتة  خلل 
وفيكتور  طالب  بن  نبيل  املحرتفان 
لكحل والعب احتاد العا�سمة اأ�سامة 
فر�سة  اأحدهم  ميلك  الذين  �سيتة 
قديورة  تعوي�س  اأجل  من  كبرية 
واللعب اأ�سا�سيا رفقة كتيبة اخل�رض.

تاأكيد  عقب  قديورة  وتاأ�ّسف 
امليادين  عن  غيابه  الفحو�سات 
ن�رض  اأين  املقبلة،  االأ�سهر  خلل 
ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب  تغريدة 

االجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
تعر�سه  خللها  واأكد  »فاي�سبوك« 
مباراة  خلل  ال�سليبي  الرباط  اإىل 
على  بال�رضورة  يدفعه  ال�سيلية، 
اجل  منة  جراحية  عملية  اإجراء 
ال�سحية  امل�ساكل  من  التخل�س 
للركبة ب�سكل نهائي، واعترب اللعب 
االإ�سابات  من  النوع  هذا  مثل  اأن 
م�سريته  خلل  العب  الأي  يحدث 
اأف�سل  بالعودة  وعد  لكنه  الكروية 
خلل الفرتة املقبلة، ومتنى املعني 
واملنتخب  الغرافة  لناديه  التوفيق 
اال�ستحقاقات  خلل  الوطني 

واملواعيد الكروية التي تنتظرها.
عي�سة ق.

بوعلي مدربا جديدا للن�ضرية وخدي�س م�ضاعدا
عّينت اإدارة نادي ن�رض ح�سني داي 
راأ�س  على  بوعلي  فوؤاد  املدرب 
خلًفا  للفريق،  الفنية  العار�سة 
للمدرب امل�ستقيل عز الدين اآيت 
جودي، وعلم  من م�سادر موثوقة 
املدرب  بني  املفاو�سات  اأن 
داي  ح�سني  ن�رض  واإدارة  بوعلي 
خلل  متقدمة  مراحل  بلغت 
اتفق  حيث  املا�سية،  ال�ساعات 

التفا�سيل  كافة  على  الطرفان 
ومل يتبق �سوى توقيع العقد، وكان 
ن�رض ح�سني داي قد تفاو�س مع 
عدة مدربني عقب ان�سحاب اآيت 
تعرثت  املفاو�سات  لكن  جودي، 
املدربني  ورف�س  مالية  الأ�سباب 
ب�سبب  الفريق  على  االإ�رضاف 
امل�ساكل التي يتخبط بها النادي 
قبواًل  بوعلي  ونال  املو�سم،  هذا 

وا�سًعا داخل جمل�س اإدارة ح�سني 
خربات  المتلكه  نظًرا  داي، 
املحلي،  الدوري  يف  التدريب 
ال�سهري  راتبه  اأن  اإىل  اإ�سافة 
اأمواال  الفريق  خزينة  يكلف  لن 
�سخ�سيته  اإىل  باالإ�سافة  طائلة، 
الفريق  ابن  يكون  و�سوف  القوية، 

�سيد اأحمد خدي�س م�ساعدا له.
ع.ق.



حامل  ميونيخ  بايرن  �أ�ضاف 
فوز�ً  و�ملت�ضدر  �للقب 
هذ�  ر�ضيده  �إىل  جديد�ً 
ب�ضعوبة  جاء  لكنه  �ملو�ضم 
 0-2 �أوغ�ضبورغ  �ضيفه  على 
 25 �ملرحلة  يف  �م�س  �أول 
ويدين  �لأملاين،  �لدوري  من 
�لنادي �لبافاري بفوزه �لر�بع 
ع�رش يف مبارياته 15 �لأخرية 
�مل�ضابقات  جميع  �ضمن 
�خلايل  �ضجله  على  و�لإبقاء 
من �لهز�ئم منذ �ضقوطه �أمام 
بورو�ضيا مون�ضنغالدباخ يف 7 
دي�ضمرب �ملا�ضي �إىل توما�س 
مولر و�لبديل ليون غوريت�ضكا 
�للذين �ضجاًل �لهدفني بغياب 
روبرت  �لبولندي  �لهد�ف 
ول  لالإ�ضابة،  ليفاندوف�ضكي 
با�ضتطاعته  �أحد�ً  �أن  يبدو 
ولقبه  بايرن  بني  �لوقوف 

�لثامن تو�لياً يف ظل �لعرو�س 
�ملدرب  فريق  يقدمها  �لتي 
حملياً،  كان  �إن  فليك  هانزي 
على �ضعيدي �لدوري و�لكاأ�س 
�أوروبا  �أبطال  دوري  يف  �أو 
ن�ضف  من  �أكرث  قطع  حيث 
�لنهائي  ربع  نحو  �لطريق 
بفوزه ذهاباً خارج ملعبه على 
ت�ضيل�ضي �لإجنليزي 3-�ضفر.
�لبافاري  �لنادي  وو�ضع 
عن  يف�ضله  �لذي  �لفارق 
�أقرب مالحقيه من ثالث �إىل 

ليبزيغ  تعرث  بعد  نقاط  �أربع 
للمرحلة �لثانية تو�لياً بتعادله 
مع فول�ضبورغ ما ت�ضبب بتنازله 
عن �لو�ضافة ل�ضالح بورو�ضيا 
دورمتوند �لفائز على م�ضيفه 
 1-2 مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا 
بايرن  ودخل  �أي�ضاً،  �ل�ضبت 
�للقاء  مبعنويات مرتفعة بعد 
�لنهائي  ن�ضف  �لدور  بلوغه 
مل�ضابقة �لكاأ�س بفوزه خارج 

قو�عده على �ضالكه.

كورتو�  تيبو  �لبلجيكي  فّجر 
مدريد  ريال  مرمى  حار�س 
حالة من �لقلق، بعد �لهزمية 
�أمام ريال بيتي�س �أول �أم�س، 
فخ  يف  مدريد  ريال  و�ضقط 
�لهزمية 1-2 خالل مو�جهة 
ريال بيتي�س �ضمن مناف�ضات 
�لدوري  من   27 �جلولة 
ل�ضحيفة  ووفًقا  �ل�ضباين، 
�ملزيد  هناك  فاإن  »ماركا«، 
لريال  �ل�ضيئة  �لأخبار  من 
مدريد، خا�ضة بعد �خل�ضارة 
�أمام بيتي�س وفقد�ن �ل�ضد�رة 

بالإ�ضافة  بر�ضلونة،  ل�ضالح 
�لظهري  مار�ضيلو  �إ�ضابة  �إىل 
و�أ�ضافت  للمرينغي،  �لأي�رش 
وهو  �ضوهد  كورتو�  �أن 
وهو  �ملبار�ة  ملعب  يغادر 
يعرج، مو�ضحة �أنه يعاين من 
م�ضكلة ع�ضلية، ومن �ملقرر 
كورتو�  تيبو  يخ�ضع  �أن 
لتحديد  طبية  لفحو�ضات 
�لإ�ضابة،  وقوة  طبيعة  مدى 
وي�ضتعد �لفريق �مللكي حتت 
قيادة زيد�ن لدخول �ملرحلة 
�حلا�ضمة من �ملو�ضم، حيث 

�ضيو�جه  مدريد  ريال  �أن 
�إياب  يف  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
�أبطال  دوري  نهائي  ثمن 
و�حد  �أ�ضبوع  بعد  �أوروبا، 

فقط.

تفوقه  جوفنتو�س  نادي  �أكد 
�إنرت  و�ضيفه  غرميه  على 
�ل�ضد�رة  و��ضتعاد  ميالن 
عليه  بفوزه  روما  لزيو  من 
ملعب  على  �م�س  �أول   0-2
»�أليانز �أرينا« �أمام مدرجات 
وذلك  �جلمهور،  من  خالية 
�لدوري  26 من  �ملرحلة  يف 
نحو  ي�ضري  �لذي  �لإيطايل 
بح�ضب  مبارياته  تعليق 
�لريا�ضة  وزير  مطالبة 
ب�ضبب تف�ضي فريو�س كورونا 

�لويلزي  �ضجل  �مل�ضتجد، 
و�لأرجنتيني  ر�م�ضي  �أرون 
ثنائية  ديبال  باولو 
يقدم  مل  فيما  جوفنتو�س، 
و�كتفى  جيد�ً  م�ضتوى  �إنرت 
�خلجولة  �ملحاولت  ببع�س 
يف �ل�ضوط �لأول، بهذ� �لفوز 
�ضد�رة  �إىل  جوفنتو�س  عاد 
بر�ضيد  �لإيطايل  �لدوري 
�أمام  نقطة  بفارق  نقطة   63
ثالثاً  �إنرت  بقي  فيما  لزيو، 
بر�ضيد 54 نقطة مع مبار�ة 

موؤجلة.
�ضيفه  �أمام  ميالن  �نهزم 
ملعب  على   ،2-1 جنوى 
ميالن  مني  �ضريو«  »�ضان 
�أمام  معقله  يف  بهزمية 
بهدفني  وذلك  جنوى، 
بانديف  غور�ن  للمقدوين 
مقابل  كا�ضاتا  وفر�ن�ضي�ضكو 
زلتان  لل�ضويدي  هدف 
وبهزميته  �إبر�هيموفيت�س، 
�لت�ضع  �ملر�حل  يف  �لثانية 
هذ�  و�لعا�رشة  �لأخرية 
ر�ضيد  جتمد  �ملو�ضم، 
يف  نقطة   36 عند  ميالن 
بقي  فيما  �ل�ضابع،  �ملركز 
�لهبوط  منطقة  يف  جنوى 
بر�ضيد 25 نقطة يف �ملركز 
�لفائز  �ضمبدوريا  خلف   17
فريونا  هيال�س  �ضيفه  على 

�لثامن بهدفني.

على  يونايتد  مان�ض�ضرت  �نت�رش 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  �للدود  جاره 
�لدوري  من   29 �جلولة  يف   0-2
مان�ض�ضرت  ويحتل  �لإجنليزي، 
�ضيتي و�ضافة �لدوري بر�ضيد 57 
يونايتد  �ملان  ياأتي  فيما  نقطة 
بر�ضيد  �خلام�س  �ملركز  يف 
�ملدرب  فريق  ومني  نقطة،   45
بطل  غو�رديول  بيب  �ل�ضباين 
بهزميته  �ملا�ضيني  �ملو�ضمني 
�ل�ضابعة هذ� �ملو�ضم يف �لدوري 
وبقي يف �ملركز �لثاين بفارق 25 
نقطة عن ليفربول �ملت�ضدر، �إل 
�أنه ميلك مبار�ة موؤجلة، و�ضجل 
مار�ضيال  �أنطوين  �لفرن�ضي 
و�لإ�ضكتلندي �ضكوت ماكتوميناي 
�لذين  �لأر�س  �أ�ضحاب  هديف 
�ملو�ضم  هذ�   12 فوزهم  حققو� 
يف �لربمري ليغ، وبادر �ضيتي �إىل 

�لأر�س  �أ�ضحاب  مرمى  تهديد 
بد�ية عن طريق رحيم �ضتريلينغ 
د�خل  من  كرة  �ضدد  �لذي 
�ملنطقة تاألق �حلار�س �ل�ضباين 
لها  �لت�ضدي  يف  خيا  دي  د�فيد 
�لوحيدة  �لت�ضديدة  كانت  حيث 
من  �لأول  �ل�ضوط  يف  ل�ضيتي 
�لأحمر  �لطرف  و�فتتح  �للقاء، 
�أن  بعد  �لت�ضجيل  مان�ض�ضرت  يف 
فرناندي�س  برونو  �لربتغايل  رفع 
فوق  بذكاء  حرة  ركلة  من  �لكرة 
مار�ضيال  �إىل  و�ضلت  �لالعبني 

د�خل �ملنطقة تابعه.
�لثاين  �ل�ضوط  �إىل  �ضيتي  دخل 
بعزمية �أكرب وهدد باكر�ً عندما 
�إىل  بينية  كرة  �ضتريلينغ  مرر 
�أغويرو  �ضريخيو  �لأرجنتيني 
تابعها يف �ل�ضباك، �ل �أن �حلكم 
ت�ضلل  �إىل  م�ضري�ً  ر�يته  رفع 

�مل�ضاعدة  تقنية  توؤكد  �أن  قبل 
بالفيديو »VAR« �ضحة قر�ره، 
�لت�ضدي  يف  خيا  دي  وتاألق 
�لرب�زيلي  �لبديل  لت�ضديدة 
م�ضافة  من  خي�ضو�س  غابريال 
و�ضجل  �ملنطقة،  د�خل  قريبة 
�لثاين  �لهدف  ماكتوميناي 
عندما رمى �يدر�ضون �لكرة نحو 
�إطالق  �مللعب حماولً  منت�ضف 
�ل�ضكتلندي  �إىل  و�ضلت  هجمة، 
�لذي تابعها من م�ضافة بعيدة يف 

�ملرمى �خلايل.
هاماً  فوز�ً  ت�ضيل�ضي  حقق 
و�كت�ضح �ضيفه �إيفرتون برباعية 
يف  �لر�بع  مركزه  ليعزز  نظيفة 
�آخر  على  �ل�رش�س  �ل�رش�ع  ظل 
دوري  �إىل  �ملوؤهلة  �ملر�كز 
�ملقبل،  �ملو�ضم  �أوروبا  �أبطال 
ر�ضيده  �للندين  �لنادي  ورفع 

�لر�بع  �ملركز  يف  نقطة   48 �إىل 
نقاط  خم�س  بفارق  متقدماً 
�خلام�س  ولفرهامبتون  عن 
�ن  علما  �ل�ضاد�س،  و�ضيفيلد 
موؤجلة،  مبار�ة  ميلك  �لأخري 
وتناوب كل من ماي�ضون ماونت، 
�ل�ضباين بيدرو، �لرب�زيلي ويليان 
على  جريو  �أوليفيه  و�لفرن�ضي 
�لذي  ت�ضيل�ضي  �أهد�ف  ت�ضجيل 
مع   2-2 �ملخيب  تعادله  عو�س 
�ل�ضابق،  �ملرحلة  يف  بورمنوث 
�أقله  يطمح  �لذي  �إيفرتون  �أما 
لتحقيق �ملركز �خلام�س �ملوؤهل 
»بوروبا  �لأوروبي  �لدوري  �إىل 
بعد  �آماله  ت�ضاءلت  فقد  ليغ«، 
�إ�رش�ف  حتت  �لثالثة  �خل�ضارة 
وبقي  �أن�ضيلوتي  كارلو  �لإيطايل 
يف �ملركز 12 بر�ضيد 37 نقطة.

�أم�س  �ضحفي  تقرير  رجح 
بر�ضلونة  مبار�ة  تقام  �أن 
ثمن  دور  �إياب  يف  ونابويل 
�أوروبا  �أبطال  دوري  نهائي 
كاإجر�ء  مغلقة،  �أبو�ب  خلف 
تف�ضي  من  للحد  �حرت�زي 
فريو�س كورونا، ومن �ملقرر 
 18 يوم  �ملبار�ة  �إقامة 

ملعب  على  �جلاري  مار�س 
بر�ضلونة،  معقل  نو  كامب 
»�ضبورت«،  �ضحيفة  وذكرت 
تريد  كتالونيا  حكومة  �أن 
ونابويل  �لبار�ضا  مبار�ة  لعب 
للحد  �ملغلقة  �لأبو�ب  خلف 
من �نت�ضار �لفريو�س، وكانت 
قد  �لإ�ضبانية  �ل�ضحة  وز�رة 

�أو�ضت باإقامة �ملبار�ة بدون 
�ملخاوف  ب�ضبب  جماهري، 
�لإ�ضابات  عدد  زيادة  ب�ضاأن 
خ�ضو�ضا  كورونا،  بفريو�س 
بني  �لكبرية  �لتجمعات  يف 
مبار�ة  وكانت  �حل�ضود، 
قد  �لفريقني  بني  �لذهاب 
�لإيجابي  بالتعادل  �نتهت 

باولو.  �ضان  ملعب  على   1-1
مبار�ة  �أن  بالذكر  جدير 
و�ملقرر  و�أتالنتا  فالن�ضيا 
ا بدون  لها �ليوم �ضتلعب �أي�ضً
�ملحتمل  فيما من  جماهري، 
�أن تلعب مبار�ة باري�س �ضان 
جريمان وبورو�ضيا دورمتوند 
ا خلف �لأبو�ب �ملغلقة. �أي�ضً

�نهزم ريال مدريد �أمام م�ضيفه 
�م�س يف  �أول   2-1 بيتي�س  ريال 
�جلولة 27 من �لدوري �لإ�ضباين، 
��ضتعاد  �مللكي  �لنادي  وكان 
�ملا�ضي  �لأ�ضبوع  �ل�ضد�رة 
بر�ضلونة  �لتقليدي  غرميه  من 
�ل   0-2 بنتيجة  عليه  بتفوقه 
�أنه خ�رشها �ل�ضبت عندما تفوق 
�لنادي �لكاتالوين بهدف نظيف 
وجتمد  �ضو�ضييد�د،  ريال  على 
�لفرن�ضي  �ملدرب  فريق  ر�ضيد 
 56 عند  زيد�ن  �لدين  زين 
وبفارق  �لثاين  �ملركز  نقطة يف 
نقطتني عن بر�ضلونة �ملت�ضدر، 
يف هزمية قد ت�ضكل منعطفاً يف 
بالتتويج  �لطامح  ريال  م�ضعى 
منذ  �لأوىل  للمرة  �لليغا  بلقب 
�لرب�زيلي  و�فتتح   ،2017 عام 
لأ�ضحاب  �لت�ضجيل  �ضيدين 
�لأر�س قبل �أن يعادل �لفرن�ضي 
قبل  لل�ضيوف  زمية  بن  كرمي 
جز�ء،  ركلة  من  �ل�ضرت�حة 
تيو لعب  فيما ق�ضى كري�ضتان 
�آمال  على  �ل�ضابق  بر�ضلونة 
عن  �أولً  ريال  وهدد  »�مللكي«، 
فيني�ضيو�س  �لرب�زيلي  طريق 
�ضجل يف مرمى  �لذي  جونيور، 
�ملا�ضي،  �لأ�ضبوع  بر�ضلونة 
د�خل  من  كرة  �ضدد  عندما 
�لقائم  بجانب  مرت  �ملنطقة 

�لأمين، وحاول �دغار غونز�ليز 
لأ�ضحاب  �لت�ضجيل  �فتتاح 
�لأر�س من ر�أ�ضية بعد عر�ضية 
من خو�كني �إل �أنها مرت بجانب 
�لقائم، و�فتتح �ضيدين �لت�ضجيل 
لأ�ضحاب �لأر�س بعدما و�ضلته 
من  �ليمنى  �جلهة  على  �لكرة 
�ضاروخية  �ضددها  فقري، 
حتول  �ضيدين  �أن  �إل  بيمناه، 
عندما  مذنب  �إىل  بطل  من 
د�خل  مار�ضيلو  مو�طنه  عرقل 
جز�ء  بركلة  وت�ضبب  �ملنطقة 
ترجمها بن زمية بنجاح، وق�ضى 
كري�ضتيان تيو على ريال مدريد 
خاطئة  متريرة  �قتن�س  عندما 
�ضريخيو  �إىل  �مللعب  و�ضط  يف 

نحو  بالكرة  و�نطلق  ر�مو�س، 
ي�ضار  على  م�ضدد�ً  �ملنطقة 

كورتو�.
و�ضعية  تعقيد  �أو�ضا�ضونا  ز�د 
�ضيفه �إ�ضبانيول يف قاع �لرتتيب 
دون  بهدف  عليه  �لثمني  بفوزه 
توري�س  روبريتو  ودّون  رد، 
هدف �ملبار�ة �لوحيد مل�ضلحة 
�أ�ضحاب �لأر�س من ركلة جز�ء 
�لكاتالوين  �ل�ضيف  مرمى  يف 
�لذي �أنهى �ملبار�ة منقو�ضاً من 
طرد  �لذي  لوبيز  دييغو  لعبه 
ح�ضوله  �إثر  �حلمر�ء  بالبطاقة 
�لفوز  بهذ�  �لثاين،  �لإنذ�ر  على 
 34 �إىل  ر�ضيده  �أو�ضا�ضونا  رفع 
نقطة، يف حني و��ضل �إ�ضبانيول 

بعد  بالقاع  ومت�ضكه  �نحد�ره 
جتّمد ر�ضيده عند 20 نقطة.

�أتلتيك  رفع  �أخرى  مبار�ة  ويف 
نقطة   37 �إىل  ر�ضيده  بيلباو 
ريال  م�ضيفه  على  بفوزه  �ي�ضاً 
ملعب  وعلى   ،1-4 �لوليد  بلد 
فياريال  مني  »�ملادريغال«، 
و�لأوىل  تو�ليا  �لثالثة  بهزميته 
منذ  ليغاني�س  �ضد  معقله  يف 
�لأ�ضو�ء  �ضعود �لأخري �ىل دور 
�لرغم  على  وذلك   ،2016 عام 
هدف  �ضاحب  كان  �أنه  من 
�خلام�ضة  �لدقيقة  منذ  �لتقدم 
عرب جري�ر مورينو، قبل �أن تهتز 
�لثاين  �ل�ضوط  مرتني يف  �ضباكه 

بو��ضطة �أو�ضكار رودريغيز.
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النادي امللكي يف�ضل يف ا�ضتعادة ال�ضدارة

املان يونايتد يح�ضم ديربي مان�ض�ضرت

حكومة كتالونيا تطالب مبباراة بر�ضلونة ونابويل بدون جمهور

اليويف يهزم اإنرت وي�ضتعيد �ضدارة الكالت�ضيو

بايرن ميونيخ يبتعد يف ال�ضدارة بالبوند�ضليغا

كورتوا يفجر القلق داخل الربنابيو
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راأي 

اأي تراث �سن�ستفيد منه ..ياترى ؟ !
يراوح الرتاث العربي نف�سه ....يف اأغلب حمطاته...بني املعقول تارة وبني املخبول تارة اأخرى ؟! فكل تراثنا العربي موزع على 

اإيديولوجيات عدة مت�ساربة ت�سارب املذاهب وامللل والفرق...لذلك فغالبا .ما جتد هذا الرتاث ممثال يف املوؤلفات. وكل ماهو 
مدّون..غري متنا�سني اأو قل وا�سعني ح�ساب ما اأتلف وماُهدر وما اأحرق.

بقلم : ال�ساعر وال�سحفي 
اجلزائري جمال ن�سراهلل

اإما عمدا اأو بفعل ظروف واأحداث 
وحروب... جتد تناق�صات �صارخة 
ومفاهيم  املو�صوع  نف�س  حول 
معكو�صة ت�رسد وتعلق على نف�س 
قرارة  يف  الت�صاوؤل  ؟  احلوادث 
هل  تامة  حرية  و�صط  نف�صك  
ومن  الثانية..  اأم  بالأوىل  اآخذ 
هي الأقرب للحقيقة..لهذا وجب 
والتحقيق  العقلي  القيا�س  تدخل 
باأنك  نف�صك  قرارة  يف  �صاعرا   .
الو�صول  حتاول  �رسيا  حمققا 
واحلدث..ثم  الواقعة  حلقيقة 
ل�صماع وروؤية من �صبقوك  تتوجه 
حكمهم  ومدى  الق�صية  لهذا 
عليها..بعدها ت�صعر باأنك خرجت 
املتابع.الذي  الباحث  �صياق  عن 
الأفكار  بنقل  يكتفي  ما  غالبا 
ومرها.وتتحول  بحلوها  والآراء 
اأ�صعب  مهمة  اإىل  باحث  من  هنا 
من  كبري  قدراتك....جمهور  من 
الرتاث  باأن  قالوا  العقالء  العلماء 
ميكنه  ل  للما�صي  �صلُح  الذي 
اأو  للحا�رس  ي�صلح  اأن  مربر  باأي 

زمانه. ابن  هو  واإمنا  امل�صتقبل. 
من  نوع  عن  البحث  وجب  لذلك 
الرتاث ال�صالح لكل زمان ومكان.. 
ال�رسورات  مع  يتوافق  واآخر 
يف  ويوؤثر  ذلك  يفعل  ول  فقط 
هناك  العامة.واأخريا  احلياة 
تراث ل ي�صلح  يف زمانه ول يف 
حا�رسنا اأو م�صتقبلنا ...اإنه تراث 
والذي  والالعقل..  الالمنطق 
معني  �صخ�س  اأو  معينة  فئة  يلزم 
م�صاألة  فقط  ..تبقى  غري  ل 
لتق�صي  الدقيق  والفرز  التمييز 
باأنه  لنذكر  ...نعود  احلقائق 
الن�صو�س  الرتاث هو  الق�صد من 
واملراجع التي تركها لنا القدماء 
اإىل  الكرمي  النبي  وفاة  منذ  ...ـ 
طبعا  تنا�صي  دون  ـ  هذا  يومنا 
الرتاث الأدبي ال�صعري قبل بزوغ 
حتدث  واأن  �صبق  الإ�صالم...وقد 
يف هذا الأمر �صوقي �صيف وطه 
يف  امل�صكك  الأخري  هذا  ح�صني 
اأ�صال... اجلاهلي  ال�صعر  وجود 
ديانة  نوعية  يخلو من  اأنه  بحجة 
ح�صبه  ال�صعراء.وهذا  ومعتقدات 
اأيدينا  بني  الذي  ال�صعر  باأن  يدل 
وميكن  ومنحول  مفربك  اليوم 

الأقالم  بع�س  تكون  اأن  مبكان 
بعد م�صي قرون قد كتبته ب�صكل 
ومل  واأخالقها  عقائدها  ينا�صب 
يتم نقله باأمانة.لأنه يحوي بع�س 
احلياء  تخد�س  التي  العبارات 
فريق  الأمة...  بعقيدة  مت�س  اأو 
اآخر يعلق الرتاث ويربطه بال�صنة 
النخبويني  بع�س  على  ردا  وهذا 
تركه  اأجل  من  رافعو  الذي 
عن  والبحث  وتف�صيال..  جملة 
الع�رس  مع  تتوافق  بديلة  نراجع 
والتطورات..لتاأتي بعدها جماعة 
بعملية  طالبوا  ممن   التوفيقيني 
توازنات  واإحداث  التمحي�س 
على خلفية الأخذ مبا هو �صالح 
وميكن  حا�رسنا  مع  ومتوافق 
الإ�صتدلء به يف جميع املراحل..
و�صحيح كانت لهم الكلمة الأخرية 
...عك�س بع�س املت�صددين الذين 
جاء  ما  كل  على  بالإبقاء  طالبوا 
يف كتب الرتاث الفكري والفقهي 
اأ�صياء  عن  التنازل  دون  املكتوب 
حدث  باأ�صياء...وهنا  والعمل 
الفرق  ال�صطدام..واختلفت 
واجلماعات..وكان الراأي الأرجح 
التوفيقيني... لكفة  ذكرنا  كما 

الغ�صل  عمليات  ا�صتعملوا  الذين 
اأن  بحجة  وال�صقل.  واحلذف 
الأمم وال�صعوب التي ل ما�صي لها 
لها...واإل  م�صتقبل  ول  حا�رس  ل 
جهود  بكل  الت�صحية  ميكن  كيف 
جهابذة  كانوا  وممن  الأ�صالف 
يف  جميعا.  لنا  قدوة  بل  ورموزا 

جميع مناحي احلياة.
الرتاث  مع  التعامل  م�صاألة  اإن 
جهودا  ح�صا�صة...وتتطلب  جد 

مبقدوره  كان  لأيا  معتربة....لي�س 
امل�رسوع  هذا  يف  ينخرط  اأن 
عقول  يتطلب  هو  ال�صخم...بل 
ت�صودها  مبراحل  تعمل  نرية 
اجلدية والدقة  وفق خ�صو�صيا ما 
يتالءم مع العقالنية واملو�صوعية 
بعيدا عن ال�صعوذة والبتذال الذي 
يلزم فئة دون اأخرى...لهذا وذاك 
فالرتاث الأن�صب هو املطابق لروح 
الع�رس مع الت�صليم بجزء منه يلزم 

جاءت  التي  التاريخية  ال�صياقات 
املتحف؟!  يف  عليها  والغلق  فيه 
حتى ل ت�صبح وت�صري عقبة وحجر 
وتطورنا...  تقدمنا  يف  عرثة 
كما  العقل  اإعمال  وجب  هنا  واإىل 
العربية  الأقطار  بقيت  واإل  وردنا 
وامل�صلمة تراوح مكانها يف دوامة 
عدم  �صوى  ل�صيء  ل  امل�صاكل  من 
ال�صبطية.وترك الأمور على حالها 

تتحكم يف القلوب والعقول.

ثقافة

عن م�سروع »كلمة« 

�سدور  ترجمة كتاب »الغيوم يف الطبيعة 
والثقافة« ملوؤلفه ريت�سارد هامبِلن

للرتجمة  »كلمة«  م�رسوع  اأ�صدر 
 – وال�صياحة  الثقافة  دائرة  يف 
لكتاب  العربية  الرتجمة  اأبوظبي، 
والثقافة«،  الطبيعة  يف  »الغيوم 
ونقله  هامبِلن،  ريت�صارد  ملوؤلفه 
م�صطفى  املرتجم  العربية  اإىل 
فخري  الرتجمة  وراجع  نا�رس، 

�صالح.
وح�صب بيان للدائرة، يعترب كتاب 
والثقافة«  الطبيعة  يف  »الغيوم 
مقدمة مو�صوعية �صاملة يف هذا 
الظاهرة  يتناول هذه  اإذ  املجال، 
تفكري  �صغلت  التي  املحرية 
القرون الأوىل حتى  الإن�صان منذ 
كافة،  جوانبها  من  هذا،  يومنا 
علمية  ظاهرة  كونها  من  ابتداًء 
بحتة واأ�صباب تكونها واختالفاتها 
ت�صمياتها  وتاريخ  ال�صكل  يف 
الالتينية التي ظهرت لتمييز بع�س 
اأنواع الغيوم عن غريها.. ويتطرق 
الكتاب اإىل خيال الإن�صان الوا�صع 
الغيوم  ظاهرة  مع  التعامل  يف 
والأدب  اللغة  يف  لها  وت�صوراته 
الت�صوير  فنون  من  ذلك  وغري 

والر�صم واملو�صيقى.
�صل�صلة  �صمن  الكتاب  وياأتي 
التاريخية  الأهمية  تتناول  علمية 
للظواهر  الثقايف  والتاريخ 
الطبيعية كتبها خرباء يف جمالت 
والفن والأدب وامليثولوجيا  العلم 
والدين والثقافة ي�صتك�صفون فيها 

الكوكب  هذا  ظواهر  ويف�رسون 
مثرية  بطريقة  عليه  نعي�س  الذي 

لالهتمام.
هذا  خالل  من  الكاتب  ويحاول 
الغيوم  تنوع  ا�صتك�صاف  الكتاب 
مظاهرها،  واختالف  وانت�صارها 
الهتمام  على  القارئ  م�صجعاً 

بها.
كما يتطرق املوؤلف يف البداية اإىل 
والأ�صاطري  اخلرافات  يف  الغيوم 
وا�صفاً اإياها على اأنها »اأوهام من 
الفال�صفة،  يقول  ح�صبما  العدم« 
تخيالت  ا�صتك�صاف  يف  ومتو�صعاً 
الأ�صاطري  يف  للغيوم  الإن�صان 
التاريخ  يتناول  ثم  واخلرافة، 
على  ويعرج  للغيوم،  الطبيعي 
والفن  والأدب  اللغة  يف  الغيوم 
والفوتوغرافيا واملو�صيقى ثم ياأتي 
امل�صتقبل  غيوم  عن  اأخري  ف�صل 
لتكوين  الإن�صان  حماولت  يتابع 
الغيوم يف الأماكن التي تندر فيها 

اأو يف اأي وقت يريد فيها ذلك.
من  الكثري  الكتاب  ويت�صمن 
ملو�صوع  الأخرى  اجلوانب 
الغيوم  اأ�صناف  ذلك  ومن  الغيوم: 
زمنياً  جدولً  ويعطي  واأنواعها، 
الغيوم  تناولت  التي  للكتابات 
هذا  املتخ�ص�صة يف  واملنظمات 

ال�صاأن وينتهي مبراجع خمتارة .
وموؤرخ  كاتب  هامبِلن  وريت�صارد 
بريطاين متخ�ص�س يف البيئة ولد 

�صنة 1965. يعمل حما�رساً يف ق�صم 
اللغة الإنكليزية والعلوم الإن�صانية 
من  لندن،  جامعة  بريكبيك،  يف 
كيف  الغيوم:  »اخرتاع  موؤلفاته 
الهواة  من  اأر�صاد  عامل  يتعامل 
»تريا:   ،2001 ال�صماء«،  لغة  مع 
حكايات عن الأر�س«، 2009، »فن 
العلم: التاريخ الطبيعي لالأفكار«، 
 .2009 ا�صتثنائية«،  »غيوم   ،2011
كما توىل حترير كتاب عن الروائي 

الإنكليزي دانيال ديفو.
م�صطفى  العراقي  املرتجم  اأّما 
مدينة  يف  وتعلم  ولد  نا�رس، 
�صهادة  على  وح�صل  الب�رسة، 
الآداب،  كلية  من  البكالوريو�س 
جامعة  الأوروبية،  اللغات  ق�صم 
ترتيبه  وكان   1978 عام  الب�رسة 
الأول على ق�صم اللغة الإنكليزية.

الإنكليزية  للغة  دورة  يف  ا�صرتك 
الربيطانية  �ص�صك�س  جامعة  يف 
فريق  مع  مرتجماً  عمل   .1977
بعد  �صنتني  املتحدة ملدة  لالأمم 
حائز  اإيران.  مع  احلرب  انتهاء 
املبدع«  املرتجم  »درع  على 
الثقافة  وزارة  من   2013 لعام 
»خمت�رس  كتابه  ر�صح  العراقية. 
»عامل  �صل�صلة  العدالة«  تاريخ 
املعرفة« لنيل جائزة ال�صيخ زايد 
القائمة  اإىل  وو�صل   2013 ل�صنة 

الق�صرية.
 وكاالت 

اأمني معلوف.. »جنمة« فرن�سية فوق 
»غيوم« لبنان

املايل  لبنان  ركام  بني  من 
ثقايف  نور  �صطع  والقت�صادي 
التي تتخبط يف  البالد  فوق غيوم 
الكاتب  حاز  حيث  خانقة،  اأزمة 
اأيام على و�صام  اأمني معلوف قبل 
�صابط  رتبة  اإىل  رفعه  فرن�صي 
ق�رس  يف  جرى  باحتفال  كبري 
من  الو�صام  ت�صلم  حيث  الإليزيه 
الفرن�صي  الرئي�س  الرئي�س  اأيدي 

اإميانويل ماكرون.
الو�صام  هذا  ا�صتحداث  ومت 
ملكافاأة   1963 عام  ال�رسيف 
واأولئك  والتميز  اأ�صحاب اجلدارة 
املدنية  الروح  ميثلون  الذين 
التكرمي  وهو  الفرن�صية،  للدولة 
التي  فرن�صا  يف  ملعلوف  الثاين 
يحمل جن�صيتها. وكانت الأكادميية 
الفرن�صية منحته عام 2012 �رسف 
الع�صوية يف املوؤ�ص�صة الأدبية التي 

ت�صم حوايل اأربعني ع�صوا.
نطاق  على  اللبنانيون  واحتفى 
كتب  حيث  التكرمي  بذلك  وا�صع 
وال�صحفي  والناقد  ال�صاعر 
»جنمة  معلوف  اأن  العويط  عقل 
معنوية ترتاق�س فجاأة فوق غيمة 
متعالية، لتنحني على �صجرة اأرز. 
نظيفة  �صمحاء  يد  ترتفع  فجاأة 
عالمة  ترت�صم  فجاأة  ومزغردة. 

زرقاء خ�رساء«.
ح�صان  احلكومة  رئي�س  وهناأ 
و�صام  على  الأديب  دياب 
»على  ياأتي  الذي  ال�صتحقاق 

ال�صعبة  الظروف  من  الرغم 
ال�صعيد  على  لبنان  بها  مير  التي 
واملعي�صي  والقت�صادي  املايل 
والجتماعي« قائال يف بيان �صادر 
عن مكتبه اإنه »يعك�س �صورة لبنان 
لبنان  واحل�صارية،  ال�صحيحة 

الثقافة والإبداع والمتياز«.
فخرنا  عن  نعرب  »واإذ  واأ�صاف 
بالأديب معلوف ونوجه له تهانينا، 
التكرمي من عزميتنا  ي�صيف هذا 
مواجهة  �صبيل  يف  الدوؤوب  للعمل 
لبنان  �صورة  واإعادة  التحديات 
جميع  بها  يفتخر  التي  امل�رسقة 

اللبنانيني«.
فيديو  حواط  زياد  النائب  ون�رس 
»رغم  معلقا  تويرت  على  التكرمي 
والتاألق  النجاح  لبنان  �صيء،  كل 
واعتزاز  فخر  العامل.  يف  حا�رس 
ال�صورة  هي  هذه  كلبنانيني...  لنا 
اخلارج.  يف  اللبناين  يعك�صها  التي 
مب�صتوى  وتقدير  وجوائز  جناح 

عاملي«.

م�سار حافل
عام  لبنان  يف  معلوف  ولد 
فرن�صا  اإىل  بريوت  وغادر   1949
-1975( الأهلية  احلرب  بداية 

والعلوم  القت�صاد  در�س   .)1990
بال�صحافة  وا�صتغل  الجتماعية 
قبل اأن يرتك البالد عام 1975 مع 

بداية احلرب.
املا�صي  القرن  ثمانينيات  ومنذ 

كتاب  واأ�صدر  لالأدب  تفرغ 
راآها  كما  ال�صليبية  »احلروب 
لقى  الذي   1984 عام  العرب« 
اإىل  ترجمته  ومتت  كبريا  رواجا 
يف  معلوف  وداأب  عدة.  لغات 
رواياته  كتابة  على  مبكرة  �صن 
بالفرن�صية التي متت ترجمتها اإىل 

لغات عدة مبا فيها العربية.
رواياته  اأوىل  �صدرت   ،1986 عام 
ح�صلت  التي  الأفريقي«  »ليون 
الفرن�صية  ال�صداقة  جائزة  على 
تتناول �صرية رحال  العربية، وهي 
�صقوط  بعد  الأندل�س  من  فر 
وبعدها  ومكة  فا�س  اإىل  غرناطة 

حتول اإىل امل�صيحية.
»�صمرقند«  ال�صهرية  رواياته  ومن 
�صرية  تناولت  والتي   1988 عام 
اخليام  عمر  الفار�صي  ال�صاعر 
�صاحب »رباعيات اخليام«. وكتب 
»�صخرة  هما  لبنان  عن  روايتني 
نال  التي   1993 عام  طانيو�س« 
كربى  »غونكور«  جائزة  عنها 
وكذلك  الفرن�صية  الأدبية  اجلوائز 

»موانئ ال�رسق« عام 1996.
النور«  »حدائق  رواية  له  و�صدرت 
�صرية  تتناول  التي   1991 عام 
املانوية يف  الديانة  موؤ�ص�س  ماين 
اأي�صا  كتاباته  ومن  فار�س.  بالد 
 1998 عام  القاتلة«  »الهويات 
عام  بالدا�صار«  »رحلة  ورواية 

.2000
وكاالت 
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املبدع  بداية  كانت  كيف 
معامل  مالمح  ماهي  داود؟ 

االنطالقة االأوىل للكتابة؟

عرب  الكتابة  لعامل  الولوج  بداأت 
كنت  التي  والق�ص�ص  اخلواطر 
وقد  والآخر،  احلني  بني  اأكتبها 
�صاهم اأ�صاتذتي - يف اللغة العربية 
- يف اكت�صاف هذه املوهبة والآن 
ونفع  تطويرها  جاهدا  اأحاول 

املجتمع بها على الأقل.

وت�ستمد  تنهل  اأين  من 
وماهي  الثقايف  نتاجك 
وراء  املعرفية  اخللفيات 

ذلك؟

معظم  اأ�صتنبط  فلنقل  اأو  اأ�صتمد 
من  الثقايف  اأو  الفكري  منتوجي 
املحيطية  والظروف  القراءة 
حماول  عامة،  املجتمع  واأحوال 
ولو  ا�صالحه  ميكن  ما  ا�صالح 
هي  القراءة  كانت  وقد   ، بحرف 
املكّون الأ�صا�صي يل وهي م�صدر 
ي�صبح  اأن  اأراد  فمن   ، ابداع  كل 

كاتبًا عليه بالقراءة.

تختلف  الكتابة  طقو�س 
فماهي  الآخر،  كاتب  من 
بانهمار  ت�سهم  التي  الطقو�س 
حرفك وجتعلك مت�سك القلم 

لت�سطر خلجات الروح؟

طقو�ص  لدي  لي�صت  احلقيقة  يف 
اأف�صل  ما  غالبا  ولكن  حمددة 
ي�صوده  جو  يف  الليل  يف  الكتابة 
ل  يف�صّ كما  وال�صمت..  الهدوء 
تكون  الوقت  ذلك  ففي   ، الأغلبية 
عن  والف�صاح  للبوح  قابلة  الروح 

مكامنها اأكرث.

املكتبة  اأثريت  لقد 
باإنتاجك  اجلزائرية  االأدبية 
حدثنا   - املطبوع  االأدبي 
تاال�سني   - اال�سدار  هذا  عن 

حدائق املوت؟

تال�صني  رواية  الرواية  تدور 
ظاهرة  حول  املوت  ..حدائق 
ال�صطهاد العائلي للفرد وال�صغط 
عليه من خالل حرمانه من التعمق 
املجتمع..  يف  بحرية  والت�رصف 

من  الفرد  حرمان  اىل  بالإ�صافة 
يف  والتحليق  احالمه  حتقيق 
جت�صد  ما  ..هذا  البداع  ف�صاء 
الذي حرم يف  البطل  يف �صخ�صية 
 .. اأبيه  وح�صن  حنان  من  �صغره 
ليكت�صف  تويف  اأنه  له  قيل  الذي 
الرواية  ويف  بعد   فيما  حقيقته 
بعد اإن�صاين واجتماعي الهدف منه 
التي  الفرد  اأهداف  قيمة  اإظهار 
اآخر  مظهر  و  حتقيقها  يف  يطمح 

يتمثل يف الف�صل ثم النجاح.

هل ترى اأن للقلم والكلمة 
هذا  تغيري  يف  دورا  وحدهما 

الواقع ؟

تقّوي  اأن  والقلم  للكلمة  ميكن 
الرادة ادى الفرد يف تغيري واقعه 
هو  اإليه  نحتاج  ما  كل   ، الفردي 
والفعل،  بالقول  وعمل  قوية  اإرادة 
اأي  فقد كرثت الأقاويل ومل يطراأ 

تغيري حقيقي يف الواقع

التي  العراقيل  اأبرز 
الراقي  اإجنازك  يف  واجهتها 
تعرت�س  زالت  ما  رمبا  و 

طريقك ؟

كانت اأبرز العراقيل التي واجهتها 
وهذا  الن�رص،  دور  معامالت  هي 
الكتاب،  معظم  منه  يعاين  ما 
تتغري  الطباعة  لثمن  دفعك  فبعد 
التي  والالئقة  احل�صنة  املعاملة 
اإىل  الن�رص  دار  من  تتلقاها  كنت 
واللهث  البداع  وتهمي�ص  اهمال 
ما  وهذا  املادي  اجلانب  وراء 
اأدى اإىل �صياع العديد من الأقالم 

ال�صبانية املبدعة.

لتوظيف  ت�سعى  هل 
الرواية  �سمن  ال�سخ�سيات 
ب�سكل مدرو�س اأم اأن االأمر ياأتي 

تخلقه  ما  عرب  اخلاطر  عفو 
الكتابة من حالة �سعورية؟ 

ال�صخ�صيات  اأدوار  تكون  البداية  يف 
ال�رصوع  وبعد  بعناية،  مدرو�صة 
وقد  اأدوارها  تتغري  قد  الكتابة  يف 
اإىل  تبقى على حالها، فالأمر راجع 
اأحداث الرواية وما اأراه منا�صبًا لكل 

�صخ�صية.
�سعيد  على  طموحاتك 

الكتابة؟

الو�صول  هي  الكتابة  يف  طموحاتي 
اإىل م�صتوى جيد، وتغيري اأي �صيء ل 

يكون يف �صالح املجتمع ول يخدمه 
الأدب  ترقية  اىل  بالإ�صافة  اأبدا، 
يف  انحطاطها  بعد  مكانته  ورفع 
اأن تكون  اأطمح  الآونة الأخرية، كما 
يف  جميال  اأثًرا  تركت  قد  كتاباتي 

نفو�ص قّرائها.
كلمة اأخرية للقراء...

 اأقول للقراء اأن ي�صتفيدوا ولو بكلمة 
ما  فهذا  يقروؤونه  كتاب  اأي  من 
�صينقذ هذه الأمة من �صياع ثقافتها 
احلركات  اإثراء  يف  و�صي�صاهم 
الأدبية  الأو�صاط  يف  الثقافية 

واملجتمع عامة .

يف ذكرى مرور 250 عامًا على ميالده
مهرجان الب�ضتان يف جبل لبنان يطلق 

طوابع بريدية با�ضم بيتهوفن
الدويل  الب�صتان  مهرجان  طرح 
املو�صيقى  يف  املتخ�ص�ص 
ومكتب  والفنون  الكال�صيكية 
ع�رصين  لبنان  يف  الوطني  الربيد 
طابعاً بريدياً، �صورت عليها نوتات 
مو�صيقية بقلم املوؤلف املو�صيقي 
فان  لودفيج  الراحل،  الأملاين 
بيتهوفن، يف ذكرى مرور 250 عاماً 

على ميالده.
اإقامة  مع  بالتزامن  هذا  وياأتي 
والع�رصين  ال�صابعة  الدورة 
بجبل  مري  بيت  يف  للمهرجان 
 22 حتى  ت�صتمر  والتي  لبنان، 
مار�ص حتت عنوان )لودفيج( تيمناً 

ببيتهوفن.
وي�صتقبل املهرجان خالل 15 حفال 
يقام معظمها يف جبل لبنان وعدد 
بريوت  العا�صمة  يف  منها  قليل 
اأهم املو�صيقيني الكال�صيكيني من 
خف�ص  وقد  العامل  اأنحاء  خمتلف 
ليتمكن  ال�صنة  هذه  تذاكره  اأ�صعار 
كل اللبنانيني من ح�صور احلفالت 
البالد  تعي�ص فيه  الأنيقة يف وقت 
اأزمة اقت�صادية و�صيا�صية م�صتمرة، 

منذ اأكتوبر .
املهرجان  رئي�ص  نائب  واألقت 
اأكدت  كلمة  لورا حلود،  التنفيذي، 
يعترب  الب�صتان  مهرجان  اأن  فيها 
واأن  لبنان  يف  الثقافية  املقاومة 
الربيد  مكتب  اإىل  ان�صمامها 
با�صم  املعروف  لبنان  يف  الوطني 
الطوابع  لإطالق  بو�صت(،  )ليبان 
وطماأنينة  فرحا  »ميلوؤين  الربيدية 

زال  ما  الأمل  اأن  اعتبار  على 
على  القدرة  �صاأن  �صاأنه  حا�رصا 
قدما  وامل�صي  ال�صعاب  تخطي 

نحو احلياة«.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكد  وبدوره 
)ليبان بو�صت( ومديره العام، خليل 
داود، اأن و�صط كل الأخبار القامتة 
املبادرة  هذه  »تاأتي  واملوؤملة 
والتفاوؤل  الأمل  من  كومي�ص 
عنا�رص  وهي  ال�صلبة،  والإرادة 

منبثقة من املجتمع اللبناين«.
مع  ب�رصعة  تفاعل  اأنه  واأ�صاف 
اقرتحه  »عندما  امل�رصوع  هذه 
ومكتب  بيتهوفن  متحف  علينا 
فهي  اأملانيا.  يف  الوطني  الربيد 
فر�صة لالحتفال مبرور 250 عاماً 
يف  املوؤلفني  اأهم  اأحد  مولد  على 
التاريخ، وهو م�رصوع ل ميكننا اأن 

نتجاهله«.
الطوابع  عن  امل�صوؤول  اأما 
وامل�رصف عليها يف )ليبان بو�صت( 
اإن  لرويرتز،  فقال  �صبري،  خليل 
الطوابع الع�رصين تاأتي على �صكل 
ن�رصة  �صمن  و�صعت  واحدة  ورقة 
حمورية  معلومات  ت�صم  مطبوعة 
عن حياة بيتهوفن وتباع ب�صعر 40 

األف لرية لبنانية.
املعلومات  اإن  قائاًل  وختم 
املرفقة  والتاريخية  املو�صيقية 
خبري  مب�صاعدة  اأجنزت  بالطوابع 
اللبناين،  الكال�صيكية  املو�صيقى 

جو لطيف.

وكاالت 

دينا ريحان:

 احلركة الت�ضكيلية العربية تنتظر م�ضتقباًل اأف�ضل
قالت الفنانة الت�صكيلية امل�رصية 
اإن  ريحان،  دينا  الدكتورة 
متوحدون  العرب  الت�صكيليني 
الفنانني  واقع  واأن  املعاناة،  يف 
العرب ل يتغري من بلد اإىل اآخر، 
الت�صكيلية  احلركة  اأن  اإىل  م�صرية 
اأف�صل  م�صتقباًل  تنتظر  العربية 
النجاحات  من  بالكثري  مدفوعة 
التي تتحقق يف امل�صهد الت�صكيلي 

العربي.
واأكدت اأنه برغم معاناة الت�صكيليني 
�صعوبات  وجود  جراء  العرب 
و�صيطرة  اأعمالهم،  ت�صويق  يف 
حركة  على  حمددة  جمموعات 
وتكرار  وامللتقيات،  املعار�ص 
نف�ص ال�صخو�ص والأ�صماء، نتيجة 
 « بظاهرة  يُعرف  بات  ما  انت�صار 
ال�صللية » اإل اأن احلركة الت�صكيلية 
اأف�صل،  م�صتقبال  تنتظر  العربية 
النجاحات  من  بالكثري  مدفوعة 
التي تتحقق يف امل�صهد الت�صكيلي 
ت�صكيلية  وجوه  وظهور  العربي، 

عربية متتلك اأدواتها بقوة.
دينا  الدكتورة  الفنانة  وراأت 
م�صاركتها  هام�ص  على  ريحان، 
يف  الأق�رص  جامعة  ب�صمبوزيوم 
معر�صه  واملقام  م�رص  �صعيد 
اجلميلة  الفنون  كلية  يف  حالياً 
انت�صار  اأن  الأق�رص،  مبدينة 
بدور  �صاهم  ميديا«  »ال�صو�صيال 
كبري يف �صهرة الكثري من الفنانني 
ن�صبة  من  وزادت  الت�صكيليني، 

وخلقت  الفنية،  الأعمال  ت�صويق 
فيما  التوا�صل  من  جيدة  حالة 
بينهم، وفتحت حالة من التوا�صل 

اجليد مع اجلمهور.
ودورهما  والرجل  املراأة  وحول 
ومدى  الت�صكيلية،  احلركة  يف 
الفنية،  اأعمالها  يف  ح�صورهما 
قالت ريحان اإنها ل توؤمن بوجود 
فن ن�صوي واآخر ذكوري، وتوؤمن اأن 
الفن هو الفن دون ت�صنيف واملهم 
اأن يكون الفن »معجوناً بالهوية« ، 
م�صرية اإىل اأن الرجل حا�رص بقوة 
املراأة،  بجانب  منحوتاتها  يف 
وبذات احل�صور لكل منهما، واأنها 

تتناولهما بروؤية اإن�صانية بحتة.
نحت  تبداأ  حني  اأنها  واأ�صافت 
العنان  تطلق  فاأنها  ما  عمل 
بتنفيذ  تبداأ  ما  وكثرياً  لأفكارها، 
تلك  تنتهي  العمل  ومع  ما  فكرة 

الفكرة بعمل فني اآخر خمتلف.
منحوتاتها،  مو�صوعات  وحول 
اإنها  ريحان  دينا  الدكتورة  قالت 
تاأثرت كثرياً يف اأعمالها بالعمارة 
وعمارة  عام،  بوجه  امل�رصية 
الإ�صكندرية م�صقط راأ�صها ومقر 
اإقامتها وعملها يف اجلامعة، واأن 
التي  القدمية،  التماثيل امل�رصية 
امتزجت بعمارة املعابد، بجانب 
يف  والرومانية  اليونانية  املعابد 
بثقافة  وت�صبعها  الإ�صكندرية، 
جميعها  املتو�صط،  البحر 
مو�صوعات �صارت هي املفردات 

التي ت�صتلهم منها منحوتاتها.
بـ  م�صغولة  اأنها  عن  وك�صفت 
كثرياً  ومتاأثرة  العمارة«  »اأن�صنة 
يف  واملباين،  التماثيل  بظل 
ما  وكثرياً  وفنونها،  روما  عمارة 
ال�صغف  اأخذها  وقد  نف�صها  جتد 
»البحث  اإىل  والتماثيل  بالعمارة 
بداخل  يختبئون  �صخو�ص  عن 
الكتل« ، لفتة اإىل اأن الإن�صان اأحد 

املحاور الرئي�صية ملنحوتاتها.
الفنانات  متتع  مدى  وحول 
مب�صاحة  العربيات  الت�صكيليات 
الدكتورة  راأت  احلرية،  من  كافية 
الفنية  احلرية  اأن  ريحان،  دينا 
املراأة  لدى  تكون  لكنها  موجودة 
ذلك  رغم  لكنه  ا�صتحياء،  على 
بالفعل  هناك  اأن  اإل  ال�صتحياء، 
وال�صتيعاب  الوعي  من  حالة 

املجتمعي للفن الت�صكيلي.
متذوقي  خارطة  اأن  واأ�صافت 
اأو�صع  باتت  الت�صكيلية  الفنون 
احلركة  مع  تفاعاًل  واأكرث  واأكرب 
البلدان  مبختلف  الت�صكيلية 
اأن  اأملها يف  العربية. وعربت عن 
ت�صهد احلركة الت�صكيلية العربية، 
واملعار�ص  امللتقيات  من  مزيداً 
واأن  اأي�صا،  العر�ص  و�صالت 
يكون هناك وعلى الدوام تنوع يف 
اأجل  من  وامل�صاركني،  احل�صور 
ات�صاع دائرة امل�صاركة والتفاعل، 
واإتاحة الفر�صة ملزيد من تبادل 
بني  واخلربات  والتجارب  الراأي 

وا�صفة  الت�صكيليني،  الفنانني 
تخلق  اأنها  وامللتقيات  املعار�ص 
الفنانني،  بني  التالحم  من  حالة 
وجوها  ت�صم  التي  تلك  وبخا�صة 
العربية  الأقطار  خمتلف  من 

والأجنبية اأي�صا.
الت�صكيلية  الفنانة  اأن  يذكر 
نحاته  ريحان، هي  دينا  الدكتورة 
النحت  وخزافة م�رصية ومدر�ص 
جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية 
علي  ح�صلت  الإ�صكندرية، 
النحت  تخ�ص�ص  يف  الدكتوراة 
بحثها  اأجرت  حيث  اخلزيف 
وجتاربها الفنية باأكادميية الفنون 
كارديف  وجامعة  بروما  اجلميلة 
ميرتوبوليتان باإجنلرتا، وقد اأثري 
الأكادمييات  هذه  بني  تنقلها 
الفنية  جتربتها  العاملية  الفنية 
علي  العمل  يف  موهبتها  و�صقل 

خامة البور�صيلن.
و�صاركت يف العديد من املعار�ص 
العمل  وور�ص  وال�صمبوزيومات 
ع�صو  وهي  والدولية،  املحلية 
الت�صكيليني وع�صو  الفنانني  نقابة 
جانب  اإيل  الإ�صكندرية  بـاأتيليه 
دولية  فنية  مبوؤ�ص�صات  ع�صويتها 
و   sculpture network مثل 
 International Sculpture
فنية  م�صاركات  ولها   ،Center
م�رص،  بجانب  البلدان  بع�ص  يف 

مثل اإيطاليا وفرن�صا.
 وكاالت 



حكيم مالك 

اإبراز مكانة اللغة الأملانية 
كلغة اأجنبية ثالثة يف 

اجلزائر

»عبد  والدكتور   الأ�ستاذ  اأكد   
ق�سم  رئي�س  بوفادن«  الرحيم 
اللغات  بكلية  الأملانية  اللغة 
الأجنبية  ، يف ت�رصيح جلريدة 
امللتقى  هذا  اأن   « »الو�سط 
» حول:«اجلزائر   الأول  الدويل 
باللغة  الناطقة  البلدان  جتاه 
العلم  ميداين  يف  الأملانية 
تنظم   �سابقة   يعترب  والثقافة« 
 2 اجلزائر  بجامعة  مرة   لأول 
خمتلف  فيه  �ساركت  والذي 
اللغة  �سواء  التخ�س�سات  
العربية   ، الإ�سبانية   ، الأملانية 
الإجنليزية   ، الإيطالية   ،
والفرن�سية ، فالهدف الأ�سا�سي 
اإبراز  هو  امللتقى   لهذا 
والدول  اجلزائر  بني  العالقات 
الناطقة باللغة الأملانية خا�سة 
يف ميداين العلم والثقافة وتقوية 
اأن  اأملانيا،   كما  العالقات مع 
هذه الفعالية هي  فر�سة للطلبة 
الأملانية  الثقافة  على  للتعرف 
الأملانية  اللغة  مكانة  واإبراز 
اجلزائر  يف  ثالثة  اأجنبية  كلغة 
والتي تدر�س يف الأطوار الثانوية 
واجلامعية ، مع ال�سعي لتحقيق 
اجلامعات  بني  العلمي  التبادل 
اجلزائرية واجلامعات الأملانية 
و�سل  همزة  خلق  طريق  عن 
التي  اجلزائرية  اجلامعات  بني 
تدر�س اللغة الأملانية - جامعة 
بلعبا�س،  جامعة   ،2 وهران 
لتطوير   -2 اجلزائر  جامعة 
وتعليمها  الأملانية  اللغة 
وا�سع عرب  نطاق  ون�رصها على 

كامل وليات الوطن.

تعليمية اللغة الأملانية 
كلغة اأجنبية يف اجلامعة 

اجلزائرية

 ومت  ت�سليط ال�سوء على عدة 
حماور كتعليمية اللغة الأملانية 
اجلامعة  يف  اأجنبية  كلغة 
اللغات  تعليم  و  اجلزائرية 
الل�سانيات  و  الثقايف  والتنوع 
العربية  اللغة  بني  املقارنة 
يف  الأملانية.و�سارك   واللغة 
ودكاترة  اأ�ساتذة  امللتقى  هذا 
خمتلف  من  مبداخالت 
تخ�س�سات اللغات ومن 6 لغات 
العربية،  اللغة  يف  واملتمثلة 

الأملانية، الفرن�سية، الإجنليزية، 
وعدة  الإ�سبانية  الإيطالية، 
اأنحاء  خمتلف   من  جامعات  
الوطن ،وكذا من الدول العربية 
الإفريقية  وحتى  والأجنبية 
ال�سودان  اأملانيا،  كالأردن، 
وكينيا ، وعليه فلقد بلغت عدد 
لهذا  اأر�سلت  التي  املداخالت 
 « حول  الأول  الدويل   امللتقى 
الناطقة  البلدان  اجلزائر  جتاه 
باللغة الأملانية يف ميداين العلم 
والثقافة«  حوايل 150 مداخلة. 

الأ�صتاذة باية ع�صمان : 
ن�صاأة الأمثال واحلكم يف 
اللغتني العربية والأملانية 

العامة  املن�سقة  �سجلت   ولقد 
اللغة  واأ�ستاذة  امللتقى  لهذا 
اجلزائر  بجامعة  الأملانية 
م�ساركتها   ع�سمان   ،باية   2
مبداخلة  امللتقى  هذا  يف 
يف  الثقايف  »املبداأ  عن  قيمة 
احلكم  يف  املقارنة  الل�سانيات 
اللغتني«،  يف  واحلكم  والأمثال 
: هل  �سوؤال  اأنها طرحت  حيث 
هناك اأوجه تقارب اأو اختالف 
بينهما؟، مربزة اأن  هناك حكم 
موؤكدة  اللغتني،  يف  موجودة 
من  م�ستمدة  اأمثلة  هناك  اأن 
القراآن الكرمي يف اللغة العربية، 
م�ستمدة  اأخرى  اأمثلة  وهناك 

من الإجنيل يف الأملانية. 

الأ�صتاذة خليدة بن 
نويق�س : لبد من الإملام 

مبختلف اللغات

  و�ساركت اأ�ستاذة الأدب العربي 
خليدة  الأملانية  اللغة  ق�سم  يف 
واملكلفة  )كوثر(  نويق�س  بن 
امللتقى  هذا   يف  بالإعالم 
م�ساركتها مبداخلة حتت عنوان 
»هان�س روبريت ياو�س« وجمالية 
تلقي الأملانية » موؤكدة بالقول 
اأنها تدر�س نظرية التلقي باللغة 
الوطن  يف  اليوم  عادة  العربية، 
خ�سو�سا  واجلزائري  العربي 
الأوىل  الأجنبية  اللغة  اأن  نرى 
كانت  اأنها  رغم  جدا،  �رصورية 
ال�سابقة  الفرتات  من  فرتة  يف 
يف  ما  نوعا  اإهمال  من  تعاين 
ميدان الأدب العربي، لكن اليوم 
اأ�سبحنا نعتمد على الدرا�سات 
اأن  م�سرية  املرتجمة،  والكتب  
التي  النقدية  املناهج  معظم 
منار�سها على ن�سو�سنا العربية 
وطبقت  غربية  الأ�سل  يف  هي 

وبالتايل  غربية  ن�سو�س  على 
لنمار�سها  بها  اأتينا  فنحن 
ن�سو�س عربية، مو�سحة  على 
هذه  اأن  اإىل  املتحدثة  ذات 
منا  اليوم  تتطلب  املناهج 
الإملام مبختلف اللغات، ولهذا 
التطرق  نويق�س  بن  اختارت 
اأ�سا�سها  التي  القراءة  لنظرية 
البحث على العالقة املوجودة 
بني القارئ )املتلقي( واملوؤلف 
)�ساحب الن�س(، وعليه فالن�س 
بالن�سبة  الأديب  يكتبه  الذي 
ي�سبح  ل  التلقي  لنظرية 
عليه  حكم  اإذا  اإل  معنى  له 
الرداءة،  اأو  باجلودة  املتلقي 
يكون  قد  القارئ  هذا  اأن  كما 
منوذجي،  اأو  �سلبي  اأو  اإيجابي 
اليوم  الذين يكتبون  لأن معظم 
اأخرى  تخ�س�سات  در�سوا  قد 

غري العربية. 

الدكتورة هدى مالحي: 
الأثر املعريف ملدر�صة 
كون�صتان�س الأملانية يف 
التلقي النقدي العربي 

املعا�صر

هدى  الدكتورة  وتطرقت    
مالحي يف مداخلتها  »  لالأثر 
كون�ستان�س  ملدر�سة  املعريف 
النقدي  التلقي  يف  الأملانية 
العربي املعا�رص« فلقد حاولت 
اأحد  من  القرتاب  من خاللها 
الأملانية  النقدية  املدار�س 
خرق   اإىل  �سعت  التي  الهامة 
املاألوف  عن  واخلروج  التوقع 
يحقق  معها  الن�س  فاأ�سبح 
 ، توقعات قارئة  اأدبياته بك�رص 
املناهج  اختلفت  فلقد  وعليه 
الظاهرة  تف�سري  يف  وتعددت 
الإبداع  قراءة  فمن  الأدبية 
فمدر�سة   ، التلقي  قراءة  اإىل 
كون�ستان�س قد اأعادت العتبار 
باآلياتها  معا  والن�س  للقارئ 
الإجرائية ، بحيث اأ�سبح التلقي 
ان�سغالت  اأهم  من  الأدبي 
املعا�رصة  النقدية  الدرا�سات 
ظاهرة  التلقي  اأن  العلم  مع   ،
 ، لالإبداع  م�ساحبة  قدمية 
تاريخية  لظروف  ونظرا 
و�سيا�سية واجتماعية مل يظهر 
على  موؤخرا  اإل  لها  التنظري 
كون�ستان�س  مدر�سة  نقاد  يد 
ح�سب  �سعت  التي  الأملانية 
بجامعة  العربي  الأدب  اأ�ستاذة 
بن عكنون اإىل ا�ستجالء معاين 
اجلدلية  خالل  من  الن�س 
القائمة على العالقة بني الن�س 

ومتلقيه ، فالن�س يتحدد معناه 
بحكم القارئ عليه .  

 
الأ�صتاذة حمداد هناء 
لـ«الو�صط« :تعريف 

اجلزائر يف الأدب الأملاين

وطالبة  الأ�ستاذة  واأكدت 
الأملانية  اللغة  يف  الدكتوراه 
»الو�سط  ليومية  هناء  حمداد 
ملتقى  يف   �ساركت  اأنها   ،«
»اجلزائر  جتاه البلدان الناطقة 
ميداين  يف  الأملانية  باللغة 
العلم والثقافة« مبداخلة  حول 
الأدب  يف  اجلزائر  »تعريف 
الأملاين، معتمدة يف ذلك كتاب 
للكاتب  تيميمون«  اإىل  »الطريق 
وطرحت  غوا�س،  مي�سائيل 
الأوروبية  النظرة  خالله  من 
الأدبي  امليدان  يف  للجزائر 
اخلطاب   حتليل  مع  والثقايف 
هذا  يدر�سه  الذي  الكولونيايل 
الكتاب، مع اأخذ �سورة  م�سبقة 
من  امل�ستمدة  اجلزائر  حول 

الفكر ال�ستعماري الأوروبي. 

الأ�صتاذة اأبربا�س بهية 
لـ«الو�صط«: لبد من 

حتفيز الطلبة على معرفة 
م�صطلحات اللغة الأملانية 

 
اأبربا�س   الأ�ستاذة  وك�سفت   
منهجية  يف  املخت�سة   بهية 
بجامعة  الأملانية  اللغة  تعليم 
خ�ست  ت�رصيح  يف   2 اجلزائر 
به يومية »الو�سط » اأنها ركزت 
تعلم  كيفية  على  مداخلتها  يف 
حيث    ، امل�سطلحات  الطالب 
على  ا�ستمارات  بتوزيع  قامت 
الطرق  لها كل  و قدموا  الطلبة 

وبعدها  يعتمدونها  التي 
لتخرج  التحليل  اإىل  جلاأت 
بجملة  املطاف  نهاية  يف 
اأن   يف  موؤكدة  النتائج   من 
لهم  لي�س  اجلامعيني  الطلبة 
لهم  ت�سمح  التي   تقنيات 
ومنها  الأجنبية  اللغات  بتعلم 
م�سكل  وجود  مع  الأملانية 
التحفيز  يتمثل يف غياب  اآخر 
اللغة  تعلم  يف  �سعوبة  ووجود 
من  اخلوف  مع  الأملانية  
على  احل�سول  وعدم  تعلمها 
 ، م�ستقبال   �سغل  من�سب 
مو�سوع  فمحور  وبالتايل 
كيف  معرفة  هو  مداخلتها 
امل�سطلحات  الطالب  يتعلم  
اللغوية  من بينها  م�سطلحات 
لكون  وهذا   ، الأملانية  اللغة 
امل�سطلح  فبه ميكن التعرف 
والتوا�سل  القواعد  على 
م�سيفة    ، الأمور  من  وغريها 
 « الو�سط  لـ«  املتحدثة   ذات 
احلديثة  للطرق  تطرقت  اأنها 
للتعلم امل�سطلحات املعتمدة 
يف اأملانيا ، مع تقدميها حلول 
ملختلف امل�ساكل التي تعرت�س 
الطالب اجلامعي والتي متنعه 
من تعلم اللغة الأملانية م�سرية 
اأن  هذه احللول تنطبق  على 
كالعربية  العامل  لغات  خمتلف 
والفرن�سية وغريها من اللغات 
عليها  يعتمد  التي  و  الأخرى 
اجلامعي   والطالب  التلميذ 
اكت�ساب  يف  ت�ساعده  والتي  
م�سطلحات  اأي لغة ، معتربة 
املنظم  امللتقى  هذا  اأن 
ببوزريعة   2 اجلزائر  بجامعة 
بني  للتوا�سل  ج�رص  يعد 
وي�ساهم  املختلفة   الثقافات 
والثقافات  الآراء  تبادل  يف 

اأجل  من  وهذا  والأبحاث 
حتقيق اإثراء ثقايف ولغوي بكل 
ما حتمله الكلمة من معنى .  

الأ�صتاذ بن �صعد :املتلقي 
ميثل فر�صة جيدة 

لتقا�صم املعرفة وعر�س 
الأبحاث

اأملانية  ترجمة  اأ�ستاذ  وقدم 
�سعد  بن   ،2 اجلزائر  بجامعة 
عن  امللتقى،   هذا  مداخلة يف 
عليها  تركز  التي  اللغة  قواعد 
يف  الباحثني  واآراء  الرتجمة 
املناهج  وكذا  املتبعة  املناهج 
الأقل تداول، حيث اأن  املتلقي 
لتقا�سم  جيدة  فر�سة  ميثل 

املعرفة وعر�س الأبحاث. 

الأ�صتاذة هالة 
عالق:التاأويل وجمالية 
التلقي عند هان�س روبرت 

ياو�س

العربي  الأدب  اأ�ستاذة  و�ساركت 
بجامعة بن عكنون، هالة عالق 
التاأويل   « بـ  مو�سومة  مبداخلة 
وجمالية التلقي ،هان�س روبرت 
اأمنوذجا«، وحاولت من خاللها 
روبرت  هان�س  ت�سور  تقدمي 
التلقي  نظرية  حول  ياو�س 
)القراءة( وعليه فهو مدر�س لغة  
القراءة  بفعالية  اهتم  اأملانية 
بني  والعالقة  القراءة  بني 
تطرقت  فلقد  والن�س،  القارئ 
اإىل مفاهيم خمتلفة التي تبنتها 
اأفق  وهي  الأملانية  املدر�سة 
مع  اجلمالية  واخلربة  النتظار 
تو�سيح مفهوم التاأويلية الأدبية 

،كما �رصحها  ياو�س. 
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الدكتور »عبد الرحيم بوفادن« رئي�س ق�صم اللغة الأملانية لـ »الو�صط« 

هدفنا �إثر�ء �لتبادل �لعلمي  بني �جلز�ئر و�أملانيا
احت�صنت    قاعة املحا�صرات الكربى بجامعة بوزريعة بالعا�صمة اأم�س  امللتقى الدويل الأول حول:«اجلزائر  جتاه البلدان الناطقة باللغة الأملانية يف 

ميداين العلم والثقافة« والذي  تراأ�صه   الأ�صتاذ والدكتور  »عبد الرحيم بوفادن« رئي�س ق�صم اللغة الأملانية بكلية اللغات الأجنبية وحتت  اإ�صراف العميد 
هذه الكلية  »اإبراهيم من�صوري« ورئي�س جامعة اجلزائر 2-- اأبو القا�صم �صعد اهلل  الأ�صتاذ الدكتور عمار مانع ،وبالتعاون مع خمرب الرتجمة واملنهجية 

بجامعة وهران 2 ، و�صت�صتمر فعاليات هذا امللتقى اإىل غاية اليوم 10 مار�س 2020.
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فريو�س كورونا: 

هل �لن�ضاء و�لأطفال �أقّل عر�ضة 
للإ�ضابة باملر�ض؟

هل �لن�ضاء عر�ضة للإ�ضابة؟

يبدو �أن �لن�ضاء �أقل عر�ضة 
ب�ضبب  �لرجال  من  للوفاة 
�لأمر  كورونا،  فريو�س 
للأطفال  بالن�ضبة  ذ�ته 
مقارنة مع �لفئات �لعمرية 

�لأخرى.
معظم �مل�ضابني بالفريو�س 
يعانون من �أعر��س خفيفة 
�لنفلونز�  �أعر��س  ت�ضبه 
�لو�ضع  لكن  �ملعتادة، 
يف  و�ضوحا  �أكرث  ي�ضبح 
حالت �لإ�ضابة �لتي ت�ضبب 
فما  �حلياة،  على  خطر� 

�لذي يحدث؟
جميع �ملعلومات �لتي لدينا 
و��ضعة  در��ضة  م�ضدرها 
�ملر�كز  �أجرتها  �لنطاق 

�ل�ضينية ملكافحة �لوباء.
�لتي  �لدر��ضة  وبح�ضب 
�ضخ�س،  �ألف   44 �ضملت 

من  �لوفيات  ن�ضبة  بلغت 
�لرجال 2.8 يف �ملئة بينما 
بلغت �لن�ضبة 1.7 يف �ملئة 

لدى �لن�ضاء.
�أما عن �لأطفال و�ملر�هقني 
فلم تزد �لن�ضبة عن 0.2 يف 

�ملئة  يف   15 مقابل  �ملئة 
لدى كبار �ل�ضن ممن تخطو� 

�لثمانني عاما.

هناك تف�ضري�ن للنتائج. �إما �أن 
عر�ضة  �أٌقّل  �لفئات  هذه  تكون 
للإ�ضابة يف �ملقام �لأول، و�إّما 
�أن تكون �أج�ضامهم قادرة على 

�لتعامل مع �لفريو�س.
بانخانيا  بار�ت  �لدكتور  ويرى 
"عادة  �إنه  �إك�ضرت  جامعة  من 
جديد،  فريو�س  تف�ضي  مع 
عدم  و�ل�ضبب  �جلميع  ي�ضاب 
هذ�  �ضّد  مناعة  وجود  عدم 
لأحد  ي�ضبق  مل  �إذ  �لفريو�س، 

�لتعر�س له".
�ملر�حل  يف  �أنه  �لرغم  على 
�ملر�س، قد  تف�ضي  �لأوىل من 
�لأطفال  �إ�ضابة  �حتمال  يكون 

�ضئيًل.
ناتايل  �لدكتور  تقول 
جامعة  من  ماكديرموت 
�لأهل  حماية  �إن  كولدج  كينغز 
تر�جع  �أ�ضباب  �أحد  لأطفالهم 

ن�ضبة �لعدوى بني �لأطفال".
ما �لذي ينقذ حياة �لن�ضاء؟

للعلماء  مفاجئا  �لأمر  يكن  مل 
معّدل  يف  فرق  وجود  يف 
و�لن�ضاء،  �لرجال  بني  �لوفيات 
كثرية  �أنو�ع  يف  معتاد  فالأمر 
�لب�رش  �لتي ت�ضيب  �لعدوى  من 

مبا فيها �لإنفلونز�.
جزء من �لإجابة على �ل�ضوؤ�ل، 
�ضحة  تكون  ما  عادة  �أّنه  هو 
�لرجال �أ�ضو�أ من �ضحة �لن�ضاء، 
ب�ضبب منط �حلياة غري �ل�ضحي 

ومثال على ذلك �لتدخني.
ة يف  قد تكون هذه م�ضكلة خا�ضّ

�ل�ضني حيث ت�ضري �لإح�ضائيات 
من  �ملدخنني  ن�ضبة  �أن  �إىل 
�لرجال تبلغ 53 يف �ملئة مقابل 
لدى  فقط  �ملئة  يف  ثلثة 

�لن�ضاء.
بني  �أي�ضا  و��ضح  �لفرق  لكن 
طريقة  يف  و�لن�ضاء  �لرجال 
لدى  �ملناعة  �أجهزة  تعامل 

�جلن�ضني مع �لعدوى.
هانرت  بول  �لربوف�ضور  ويقول 
�إن  �أنغليا  �إي�ضت  جامعة  من 
يف  جوهرياً  �ختلفاً  هناك 
�لن�ضاء.  ��ضتجابة �ملناعة لدى 
للإ�ضابة  عر�ضة  "�أكرث  فهّن 
�لتي  �لذ�تية  �ملناعة  باأمر��س 
نف�ضه.  �جل�ضم  فيها  يهاجم 
�لن�ضاء  �إنتاج  على  �أدلّة  وهناك 
�أف�ضل  ب�ضكل  ادة  م�ضّ لأج�ضام 

مع لقاحات �لإنفلونز�".

�ضحة

هل هناك خطر على �ملر�أة �حلامل؟
فاحلمل يوؤثر على �جل�ضد كثري�ً 
وي�ضعف جهاز مناعته. هذ� ما 
مينع �جل�ضم من رف�س �جلنني 
�لن�ضاء  يجعل  لكّنه  �لرحم،  يف 
بعدوى.  للإ�ضابة  عر�ضة  �أكرث 
وتزيد ن�ضبة خطر وفاة �لن�ضاء 
�حلو�مل من �لنفلونز� مقارنة 

بالن�ضاء غري �حلو�مل".
وتقول �حلكومة �لربيطانية �إنه 
و��ضحة"  "علمة  هناك  لي�س 
هّن  �حلو�مل  �لن�ضاء  �أن  على 
خطرية  لإ�ضابة  عر�ضة  �أكرث 

بفريو�س كورونا.
هانرت  �لربوفي�ضور  يقول  بينما 
لأن  جد�ً  و�ثقاً  لي�س  �إنه 
بيانات  �إىل  ي�ضتند  �ل�ضتنتاج 
ل  "لذلك  حو�مل:  ن�ضاء  ت�ضع 
تقول  �أن  ت�ضتطيع  �أنك  �أعتقد 
ير�م".  ما  على  �ضيئ  كل  �إن 
يتعلّق  �لأمر  كان  "�إن  وي�ضيف 
باأخذ  �ضاأن�ضحها  بزوجتي، 
�ليدين  وغ�ضل  �لحتياطات 

و�أخذ �حلذر وما �إىل ذلك".

طرق �ضهلة لتخفيف 
�لتوتر �أثناء �حلمل

   
بينما يتنامى �رتباطك باجلنني خلل �أ�ضهر �حلمل و�أنت 
تنتظرين �للحظة �لتي حتملينه فيها بني يديك، �حر�ضي 

�أل تتد�خل مع هذه �لر�بطة م�ضاعر �لتوتر. متاعب 
�حلمل عديدة، وكلما كرب بطنك تزد�د �ل�ضغوط، وميكن 

�أن يت�ضبب �لتوتر يف زيادة �ملخاطر �ل�ضحية. لذلك، 
�تبعي �لإجر�ء�ت �لتالية لتخفيف �لتوتر و�أنت حامل:

يخّفف �لتدليك )�مل�ضاج( توتر �لع�ضلت ويخف�س م�ضتوى 
هرمون �لكورتيزول يف �جل�ضم * تناويل �خل�رشو�ت 

�لورقية و�لفو�كه ز�هية �لألو�ن و�للنب )�لزبادي( و�حلليب، 
و�حر�ضي على �لتو�زن �لغذ�ئي و�لبتعاد عن �لأطعمة 

غري �ل�ضحية.
* �لنوم �ضاعات كافية �أف�ضل و�ضيلة خلف�س �لتوتر 

وتخفيف �ل�ضغوط.
* �حلركة و�لتمارين و�لن�ضاط �لبدين و�ضيلة ر�ئعة للتغلّب 
على �لتوتر و�أنت حامل. كما ت�ضاعد متارين �ليوغا على 

حت�ضني �حلالة �ملز�جية.
* �لتاأمل و�ضماع �ملو�ضيقى �لهادئة �لتي ت�ضاعد على 

�ل�ضرتخاء.
* يخّفف �لتدليك )�مل�ضاج( توتر �لع�ضلت ويخف�س 

م�ضتوى هرمون �لكورتيزول يف �جل�ضم.
* عندما ت�ضعرين بزيادة �ل�ضغوط و�لتوتر خذي حماماً 

د�فئاً.
* �بتعدي عن �لأحاديث �لتي تثري �أي نوع من �مل�ضاعر 

�ل�ضلبية خلل فرتة �حلمل.

عند املراهقني

هل حتفز �لهو�تف �لذكية 
 �أعر��ض ��ضطر�ب نق�ض

 �لنتباه وفرط �لن�ضاط ؟
تو�ضلت در��ضة جديدة �إىل �أن �ملر�هقني �لذين ي�ضتخدمون 

�أجهزتهم عدة مر�ت يف �ليوم كانو� �أكرث عر�ضة للإ�ضابة 
با�ضطر�ب نق�س �لنتباه/ فرط �لن�ضاط )ADHD( خلل 

�لعامني �ملقبلني.
ل تثبت �لنتائج �أن و�ضائل �لإعلم �لرقمية هي �مل�ضوؤولة 

عن ذلك فهناك �لعديد من �لعو�مل �لأخرى �لتي قد توؤثر 
على �حتمالية �إبلغ �ملر�هقني عن �أعر��س ��ضطر�ب نق�س 

�لنتباه/ فرط �لن�ضاط، مثل:
دخل �لأ�رشة ما �إذ� كان �لأطفال يعانون من �أعر��س �لكتئاب

�لتدخني
��ضتخد�م �ملخدر�ت �رشب �لكحول

مل يكن من �ل�ضهل قيا�س مدى تاأثري �لو�لدين على �أطفالهم، قد 
يكون بع�س �ملر�هقني �لذين مل ي�ضتخدمو� هو�تفهم با�ضتمر�ر 
لديهم قو�عد �ضارمة يف �ملنزل �أو �أن �لأباء ي�ضجعون �أطفالهم 

على �لقيام بن�ضاط �إيجابي يعزز منوهم �لعقلي.
تختلف تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول عن �لتلفاز �أو �أي �لو�ضائل 
�لرقمية �لأخرى ب�ضبب �إمكانية �لتو��ضل �مل�ضتمر و�مل�ضاركة 

�مل�ضتمرة على مد�ر �ليوم.
قد يو�جه �لأطفال م�ضاكل يف �ل�ضرب �أو �لتعامل مع �لتاأخري 

ب�ضبب �عتيادهم على �لتحفيز �مل�ضتمر. بالإ�ضافة �إىل ذلك �أنه 
عادة عندما ت�ضتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذ� قد يعاين 

�لبع�س عندما يحني �لوقت للرتكيز على �ضيء و�حد فقط.
��ضتملت �لدر��ضة على ما يقرب من 2600 طالب يف �ملد�ر�س 
�لثانوية مل يكونو� م�ضخ�ضني با�ضطر�ب نق�س �لنتباه/ فرط 
�لن�ضاط يف �لبد�ية، و�أكمل �لطلب ��ضتبيانات كل �ضتة �أ�ضهر 
ملدة عامني ت�ضاأل عن �أي �أعر��س ��ضطر�ب نق�س �لنتباه/ 

فرط �لن�ضاط.
وجدت �لدر��ضة �أنه لكل ن�ضاط رقمي �إ�ضايف ميار�ضه �لطفل 
يف كل يوم، �إن �حتمالت �لإ�ضابة باأعر��س ��ضطر�ب نق�س 

�لنتباه/ فرط �لن�ضاط ترتفع بن�ضبة %10.
مل يحاول �لباحثون ت�ضخي�س ��ضطر�ب فرط �حلركة ونق�س 
�لنتباه ب�ضكل ر�ضمي؛ بل قد �ضاألو� فقط عن �لأعر��س. من 
�ملحتمل �أن بع�س م�ضكلت �لأطفال تعك�س م�ضكلت �أخرى 

غري ��ضطر�ب نق�س �لنتباه/ فرط �لن�ضاط، مثل �حلرمان من 
�لنوم لوقت طويل جًد� ب�ضبب �لن�ضغال باجلهاز.
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بقلم : لينا اأبو بكر

هل تريد ماكدونالدز ؟

كان يحاول ادعاء القوة والثبات ، 
لكنه كان مرعوبا ، وكيف ال يخاف،  
ال�سيارة  تدخل  ؟   قاتل  وهو 
�سجون  اأو   ، االأمنية  الوحدة  اإىل 
اأ�سماوؤها  كانت  التي   ، االأطفال 
كرثة  رغم   ، لطيفا  طابعا  تتخذ 
يعلقها  التي  واالأقفال  املفاتيح 
احلرا�س على اأحزمتهم املفخخة 
املو�سدة!  واالأبواب  بال�سال�سل 
 ، املحكمة  اإىل  رحلة طويلة  بعد 
يتوقف خاللها ال�سائق يف املكان 
من  الوجبات  ل�رشاء  املخ�س�س 
يف   ، ال�سيارات  خدمة  نافذة 
بناء   ، ماكدونالدز  فروع  اأحد 
ما  يتناول   ، الطفل  رغبة  على 
نافذته  �سق  عرب  وي�ستهي  يحب 
للطفل  وي�سلمه   ، �سديد  بحذر 
 ، الغابات  بجوع  يلتهمه  الذي 
يجد  اأن  املحيطات...قبل  وتعب 
نف�سه هناك ، حماطا باأخ�سائيني 
اجتماعيني ، و اأطفال جمرمني ، 
يخ�سعون للرتوي�س واللجم ، كما 

�سيحدث معه متاما  » ! 

هذه اإحدى احلاالت التي عر�ستها 
�سحيفة االإندبندنت الربيطانية ، 
بال  �سجون  خلف  اأطفال  عن 
وملونة  طويلة  ممرات   ، ق�سبان 
فنية  اأعمال  جانبيها  على   ،
ملالئكة   ، اجلدران  على  معلقة 
ال�سجني  هذا  �سبقوا   ، �سياطني 
واأوعية   ، حتف  و   ، لوحات   ...
ذكريات   ، ميتة  اأو  ذابلة  زهور 
 ، ح�سارية  لعزلة  وغربة   ، يتيمة 
يتم خاللها تاأهيل هوؤالء االأطفال 
،  واإخ�ساعهم لنظام يومي ، يغري 
طقو�س  ،يف  العنيف  �سلوكهم  من 
�سارمة واآمنة ، بال حرية ، و بال 

جرمية !
االأمنية  الوحدات  اأطفال  يتناول 
،و  �سحيا  طعاما   ، بريطانيا  يف 
بثالثة   ، بوفيه   - وجبات  ثالث 
خيارات ، مع زاوية للم�ساوي ، و 
وقت م�ستقطع لتناول احللويات ، 
حتى اأن وزن االأطفال يزداد خالل 
�سهيتهم  تنفتح  و   ، فيها  اإقامتهم 
املائدة  �سلوكيات  وتتطور   ،
تعليمهم  يتلقون   ... عندهم 
بانتظام ، وين�سمون اإىل نواد فنية 
ن�ساطات  ،ميار�سون  وريا�سية 
خمتلفة تعلمهم حتمل امل�سوؤولية 
وي�ستخدمون   ، باملهام  وااللتزام 
عن  للت�سلية-  االكرتونية  اللعب 
ا�ستحقاق -  ، ثم الكمبيوترات ، و 
مى التعليمية ، والرتفيهية بكل  الُدّ
اأ�سكالها ، �سمن رقابة حا�سمة و 
احرتافية ، يح�سلون على مكاملة 
 ، االأ�سدقاء   اأو  االأهل  مع  يومية 
و زيارة اأ�سبوعية ، تخ�سع الأ�س�س 

اأجل  من   ، ناعمة  ورقابة  عائلية 
�سمان توفري بيئة �سليمة وعادية 
، ال حترمهم من طبيعة املمار�سة 
االجتماعية  والعالقات  احلياتية 

.
....  « ق�سبان  هنا  يوجد  ال   «
االأوىل  للوهلة  ال�سبي  فكر  هكذا 
البال�ستيك  من  نوافذ  اإنها   «  ،
 ، ك�رشها  ميكن  ال  التي  املقوى 
واحلدائق  لل�سماء  تت�سع  ولكنها 
 ، النجوم  و  والطيور   ، اخل�رشاء 
االأبواب  ، حتى  والقمر  ولل�سم�س 
كي  باخل�سب  مغطاة  احلديدية 
تبدو اأرق ، واأرحم » .. اأما العقاب 
فلي�س موجودا ، فامل�ساألة تتعلق 
و  م�ستقرة  حياة  على  بالتدريب 

منظمة :
 » ي�سمونها وحدة حماية وتدريب 
وتاأهيل االأطفال ، ولكنها رغم كل 
�سجن  بالن�سبة يل  هي   ، فيها  ما 

اإجباري ، ال اأكرث !« ...
حريته  يعترب  الأنه  اأحد  يلمه  مل 
جرميته ، هو طفل ارتكب جناية 
بالغ  تهديدا  ت�سكل   ، عظمى 
وم�ستقبل  م�ستقبله  على  اخلطر 
حمتجز  ولكنه  ووطنه ،  جمتمعه 
املدار�س  اإىل  اأقرب  طق�س  يف 
الداخلية التي يقبل عليها االأثرياء 
ب�رشاهة ، و حر�س ، لتوفري اأعلى 
الأبنائهم  االن�سباط  م�ستويات 
من  االآالف  مئات  يكلفهم  ما   ،
فارق  مع   ، عام  كل  الدوالرات 
ال�سماح الأطفال هذه  وحيد ، هو 
املدار�س باملغادرة حني يرغبون 
اأو يتمكنون – يف عطلة االأ�سبوع  

والعطل الر�سمية ...
 

غري   ، �سارما  النظام  يكون  حني 
م�سددة  اإجراءات  يتبع   ، مهني 
عقله  و   ، الطفل  نف�سية  تراعي 
وحقه   ، ظروفه  و  رفاهيته  و   ،
 ، كرامته  تهني  وال   ، حقوقه  اأو 
ي�سبح  ،هنا  �ساأنه  من  تنتق�س  اأو 
العقاب تاأهيال ، وحمفزا رئي�سيا 
على التغيري لالأف�سل ، فهو  لي�س 
 ، ا�سطهادا  اأو  تنكيال  اأو  تعذيبا 
اأطفال  مع  يتعامل  كان  واإن  حتى 
وي�رشون   ، جنائية  �سوابق  لهم 
 ، واالإجرام  والقتل  العنف  على 
تبعا لعوامل نف�سية و عقلية وبيئية 
يقوم  ـ  وموؤثرة  متعددة  وعائلية 
للعالج  �سبل  بتوفري  النظام  هذا 
الطبي والنف�سي لها عرب ال�سنوات 

، ويكفل متاما ال�سفاء منها !
بني  فا�سلة  �سعرة  يوجد  ال 
 ، واملقاومة  )االإرهاب(  االإجرام 
ال�سعب  الأن   ، برزخ  من  اأكرث  بل 
بالتاأكيد   ، عدوه  يجابه  الذي 
ال  الذي  لالنتقام  عر�سة  �سيكون 
العقاب  اأخالق  و  اأ�س�س  يحرتم 
ال  فامل�ساألة   ، يتجاوزها   بل 
بالرتهيب  اإمنا   ، بالتاأهيل  تتعلق 
يوؤهلك  اأن  يهمه  لن  عدوك   ...

من  يجردك  اأن  هو  يهمه  ما   ،
ويدمرك   ، للحياة  يوؤهلك  ما  كل 
ميثاق  �سد  وهذا   ، وي�سفيك   ،
 ، التاريخ  و�سد   ، احلرب  اأ�رشى 
والقانون ، واالإن�سانية واالأخالق ، 
والرحمة ، وكل ما يف الوجود من 
اأحا�سي�س و�سمائر، تاأنف مما يتم 
يف  فل�سطني  اأطفال  �سد  ارتكابه 

�سجون االحتالل! 
***

ديكنز  ت�سارلز  يكتب   مل  لو  رمبا 
 ،  « توي�ست  اأوليفر   « روايته 
 ، الزمن  خ�سة  بها  انتقد  التي 
وا�ستغالل   ، االأطفال  وعمالة 
القا�رشين  �سد  والعنف  اليتامى 
اأطول  زمنا  االأمر  ال�ستغرق   ،
اإنكلرتا  يف  الفكتوري  العهد  من 
اعتبارا  يويل  ال  كان  والذي   ،
قوانينه  يف  االأخالقية  للمعايري 
الزج  يتم  كان  حيث   ، الو�سعية 
القب�س  يُلقى  الذي  باالأطفال 
للمجرمني  �سجون  يف  عليهم 
اإنك جتد من وثق  بل  ، ال  الكبار 
يف الع�رش الفكتوري -حالة اإعدام 
لطفل بلغ من العمر 12 عاما ،  و 
 ، توثيقه  يتم  مل  مبا  اأعلم  اهلل 
اأحد  القا�سي  االإجراء  كان  حيث 
للعقوبات  االأ�سا�سية  الركائز  اأهم 
والذين   ، الن�سالني  �سد  ال�سارمة 
كان معظمهم من اأطفال ال�سوارع 

..
�سدمت  التي   ، االأطفال  جرائم 
 ، ديكنز  روايات  يف  الفكتوررين 
االهتمام  اإيقاد  يف  دورها  لعبت 
الربملان  اأ�س�س  حيث   ، ال�سعبي 
الربيطاين اآنذاك ، جلنة للتحقيق 
كاأن  ،حتى   اجلرائم  هذه  يف 
هي  بل  ال�سحوة  هي  الرواية 
احلقيقة ، وهو اأمر ال غرابة فيه ، 
حني يجرفك زمنك مع طوفانه ، 
فال حت�س بالغرق ، اإال حني تواجه 
اأو   ، نقدية  اأو   ، اإبداعية  مراآة 
�سحافية ، اأو اإعالمية ، اأ وثورية 

، توقظك من غيبوبة الزمن !
وتعنيفهم   ، االأطفال  �رشب  كان 
ال�سياق  �سمن   ، طبيعيا  اأمرا 
القانوين ال�سائد اآنذاك ، ولكنه يف 
الطابع  اإىل  ، ال يجنح  اأحواله  كل 
عقاب  هو  ما  بقدر   ، االإجرامي 
غري رحيم ، و ثقافة تاأديبية مقيتة 
، تنم عن جهل يف اأ�س�س الرتبية ، 
اأهل  اإليه  و عنف طبائعي ، مييل 
تلك احلقبة ، الداكنة من ع�سور 

الظالم االإجنليزية ! 

حتويل  عن  العدو  يعجز  حني 
اإىل  يلجاأ   ، جرمية  اإىل  املقاومة 
الت�سليل اللغوي ، فاحلق بالن�سال 
االأمن  على  اعتداء  اإىل  يتحول   ،
العام ، و عملية الدفاع امل�رشوع 
و  واالأهل  والبيت  النف�س  عن 
اأو   ، وال�سلوات  واجلنة  احلقل 
حتى اللعب باحلارة مع ال�سبية اأو 

، ي�سبح يف  اإىل املدر�سة  التوجه 
عرف العدو فر�سة ذهبية لتجرمي 
فاأي   ، باالأمن  تذرعا   ، املالئكة 
اأية جرمية هذه   ، اللهو  جرم هو 
التي يد�سها املحتل يف احلقائب 
املالئكة  وخرابي�س   ، املدر�سية 

على دفاتر االأحالم ؟
االأمر متعلقا  الحظ ، حني يكون 
بالعدو ، اأمنك ي�سبح خطرا على 
جرميته ،  وهو ما يربهن اأن هذا 
 ، باالأمن  بتاتا  مهتما  لي�س  العدو 
بل بالق�ساء على احلياة الطبيعية 
 ، اإىل جحيم   ، وحتويلها  واالآمنة 

كي يتم مهمته االإجرامية ؟
الذي   ، املجرم  هو  اإذن  العدو 
يقلب املعايري واملفاهيم ، فيدين 
بجرمية  الفل�سطيني  الطفل 
حقيقة  يف  هو  بل   ، يرتكبها  مل 
هي  اإذن  التهمة   ، يحاربها  االأمر 
اأن  ، فهل لك  : حماربة اجلرمية 
البعد  هذا  ي�سحذ  كيف  تتخيل 
الطفل  لدى  االأخالقي  الفطري 
ليت�سدى   ، ، عزميته  الفل�سطيني 
اأنه ال  للظلم ، يف حقيقة االأمر ، 
يخاف من حقه ، وخوفه الطفويل 
من عدوه ، ال يحرمه �سجاعته ، 
تهمة  ي�سقط  ما  حتديدا  وهذا 
الفل�سطيني  الطفل  عن  العنف 
يواجه  و  القتل  يرف�س  الذي   ،
بردة فعل طبيعية اجتاه   ، القاتل 

ظرف غري طبيعي !
مثال  هاآرت�س  �سحيفة  اإىل  عد 
على  االإح�سائية  العملية  لرتى   ،
 ، منظمة  جرمية  اعتبارها 
االأخ�سائيون  يعترب  حني  ففي 
النف�سيون يف بريطانيا اأن جرائم 
يف  االأطفال  يرتكبها  التي  القتل 
اجتماعية  بيئة  نتاج   ، بريطانيا 
اأو   ، اإدمان  رمبا  اأو   ، �سوية  غري 
تعر�س للتحر�س ، اأو غريها من 
حترف  التي  االأخرى  امل�ساكل 
 ، العاطفة  ت�سوه  و  ال�سلوك 
متاما  النظر  االحتالل  يغ�س 
 ، مبا�رشا  م�سوؤوال  كونه  عن 
براءة  اختطاف  عن   ، وكامال 
وتعري�سه  الفل�سطيني  الطفل 
وج�سدي  وعقلي  نف�سي  لتعنيف 
وثقايف  معنوي  وا�سطهاد   ،
وعاطفي ، وديني ، و عرقي ، يف 
الوقت الذي ت�سقل هذه الظروف 
ترتقي  و   ، الطفل  القا�سية وعي 
، مع  الوطني  ، و ح�سه  بعاطفته 
اإ�رشار املحتل  �سياغة التقارير 
احلقوقية من املنظمات الدولية 
، لتدين الطفل الفل�سطيني ، كما 

هو هنا : 
االإن�سان  حقوق  »تقول جماعات 
اإن حب�س الُق�رَشّ ينتهك حقوقهم 
اإىل  عودتهم  فر�س  من  ويزيد   ،

العنف اأو الن�ساط االإرهابي« .
فيه  تطلق  الذي  الوقت  ذات  يف 
العبث  م�رشح   « ُم�سّمى  هاآرت�س 
الع�سكرية  املحاكم  على   ،  «

ع�سور  يف  فحتى   ، اال�رشائيلية 
والتخبط   ، واجلهل   ، الظالم 
نر  ، مل  والالقانوين  الالاآخالقي 
طفال يحاكم يف حمكمة ع�سكرية 
الرتهيب  هو  هذا  األي�س   ،

واالإرهاب بعينه ؟

اأن  ال�سهيونية  ال�سحف  تعرتف 
اإلقاء القب�س على االأطفال غالبا 
اإليهم  تهم  توجيه  دون  يتم  ما 
نهاية  حتى  احتجازهم  ويتم   ،
االإجراءات القانونية ، يف �سجون 
فهل   ، وه�سارون  عوفر وجميدو 
اأو  ال�سجن  يخربونك عن ظروف 
يف�سلون  اأنهم  طاملا  ؟  االعتقال 
بني طفل جنائي – و طفل اإرهابي 
» ال ينتمي اإىل اأية منظمة اإرهابية 
واإقرارهم  اعرتافهم  ح�سب   «
الطفل  فطرة  تكون  فكيف   ،
طفل  يرهب  وكيف   ، اإرهابية 
باأحدث  مدججا  احتالليا  كيانا 
وهل   ، واأخطرها  االأ�سلحة 
ذرائع  ح�سب   – االإزعاج  ي�ستحق 
الكم  بهذا  يواجه  اأن   – املحتل 
 ، الهائل من االإذالل واال�سطهاد 

والتنكيل ؟
املنظمات  تعترب  حني  ولكن 
ي�سجع  ال�سجن  اأن  احلقوقية 
العودة  على  الفل�سطيني  الطفل 
االحتالل  تطالب  و   ، لالإرهاب 
 ، ال�سجون  عن  بدائل  بتوفري 
ال�سعب  بتحرير  تطالب  اأن  بدل 
واالأر�س ، والكرامة واالإن�سانية ، 
فهذا يعني اأن املنظمة احلقوقية 
..األي�س  االإدانة  بجرمية  �رشيكة 

كذلك ؟
من  الطفل  يحرم  الذي  ما   ثم 
على  ال�سجن«   : اأوال  طفولته 
اأم    ،  « موؤقتة  حالة  اعتباره 
تاريخا  اعتباره  على   « االحتالل 

من االإ�سطهاد املتوا�سل »   !
زمن  ، يف  للقيم  ت�سويه  فعال  اإنه 
و   ، ي�سبح فيه املجرم على حق 
رف�س  بتهمة   ، مدانة  ال�سحية 

اجلرمية !

الطفل  يحرم  اأال  يجب   (
ب�سجون  حقه  من  الفل�سطيني 
القانونية  ال�رشوط  فيها  تتوافر 

!!! )

لي�ست  هذه   ، العامل  اأيها   يا 
اجلوهرية  امل�سكلة   ، امل�سكلة 
احلياة  يف  حقه  من  حمروم  اأنه 
  ، داخلها  ،ال  ال�سجون  خارج   ،
هي  املحتل  ظل  يف  احلياة  الأن 

ال�سجن االأكرب !
ما  ؟  اإذن  التحايل  ياأتي  اأين  من 

هي الربوباغندا اللغوية ؟
قانوين  انحراف  هذا  يف  األي�س 
عنه  امل�سوؤول  ؟  القانون  با�سم 
املنظمات  اإمنا   ، ا�رشائيل  لي�س 
عن  تتغا�سى  التي  احلقوقية 
وتخت�رشها   ، االأكرب  امل�سلكة 
يف م�ساكل ثانوية ، اأو فرعية ، ال 
توفر للطفل بيئة عادلة اأو اآمنة ، 
بل تتحايل على حقه ، وطفولته ، 
و قهره ، و ذاكرته ، واإرثه ، وهي 
كطفل  معه  التعامل  على  ت�رش 
جمرم ، يحتاج اإىل تاأهيل ناعم ال 

�سجن قا�س !
الطفل  يكفي  ترى  يا  هل 
الفل�سطيني اأن يح�سل على وجبه 
ماكدونالدز يف الطريق اإىل م�رشح 
العبث ؟ هل يحتاج �ساحب احلق 
؟  مثال  حقه  لين�سى  تاأهيل  اإىل 
؟  اأمني   كعن�رش  باملحتل  ويقبل 
 ، االأقذر  اللعبة  األي�ست هذه هي 

واالأخطر ، اأيها العامل !!!
 ، للحقيقة  منظم  �سهر  اإنه 
اخلديعة  مع  خماتل  وتواطوؤ 
 ، للجرمية  قانوين  وت�رشيع   ،
االإدانة  مع  خبيث  وتعاطف 
 ، للطفولة  مبطن  جترمي  و   ،
لًيّا  ميار�س   ، لغوي  التفاف  و 
وقلبا   ، للحقائق  مغناطي�سيا 
لالأخالق  ومعياريا  مفاهيميا 
والقوانني ، والتاريخ .... ال يقل 
الذي   ، التواطوؤ  التواطوؤ مع  عنه 
يجرف الفل�سطينيني مع طوفانه 
، دون وعي منهم ، وهم ال حيلة 
لهم اإال التم�سك باأحلى االأمرين  
االأمنية  اجلرمية  مع  التواطوؤ   :
لالحتالل ، اأو التواطوؤ مع تواطوؤ 
باالإدانة  االإن�سانية  املنظمات 
غرقى  اإذن  باالإرهاب.....نحن 
يف غيبوبة زمنية معا�رشة ، دون 
جرمية  مع  نتماهى   ، نح�س  اأن 
الدرك  اإىل  معها  ت�سحبنا  لغوية 
يا  و  التواطوؤ.....  من  االأ�سفل 

وياله  ! 

من ماكدونالدز اإىل م�سرح العبث !
» كان الطفل ذو الع�شرة اأعوام - جال�شا بني رجلني ، عرب به بوابة الكرتونية ، مثبتا على جانبيها كامريات مراقبة ، و�شا�شات متعددة الزوايا 

والجتاهات ، خرج الرجالن من ال�شيارة وهما مي�شكان به باإحكام بعد عودتهم من املحكمة ، يف جل�شتها النهائية لإ�شدار حكم بتهمة العنف ال�شادي 
و قتله اأطفال ي�شغرونه عمرا... 
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بقلم د.حممد مرواين
ا�ستاذ جامعي يف 

الت�سال والإعالم

ويتعلق االأمر باالأداء االت�شايل 
وقدراتهم  اجلمهورية  لوالة 
باحرتافية  التعامل  على 
على  تقع  التي  االأزمات  مع 
تكون  وقد  حملية  م�شتويات 
لها على م�شتوى التبعات اأبعاد 
وطنية انه يجب االإ�شارة اإىل 
اأن  تطوير مهارات االت�شال 
لدى امل�شوؤول ال�شامي الذي 
والة  مثال  منهم  الدولة  ميثل 
اجلمهورية على �شبيل املثال 
ال احل�رش اأ�شحى �رشوريا اإذ 
التوا�شل  مواقع  مثال  حتيل 
من�شات  وهي  االجتماعي 
الوايل  اجلديد  لالت�شال 
اجلزائرية  الدولة  ميثل  وهو 
امتالك  اإىل  واحلكومة 

يف  مقنعة  مهارات 
التعاطي مع ما يطرح 
واأفكار  اأراء  من 
عرب  ومن�شورات 
التوا�شل  من�شات 
ويعتمد  االجتماعي 
املفرو�ش  من 
ثقافة  عرب  الوايل 
لفريق  التكليف 
اإداري متخ�ش�ش يف 
واالإعالم  االت�شال 
كل  متابعة  مهمة 

اأراء  من  ين�رش  ما 
من�شات  عرب  وم�شامني 
كانت   ولو  احلديثة  االت�شال 
عامة  من  امل�شامني  هذه 
النا�ش لكنها ت�شتهدف ال�شاأن 
مثال  ك�شفت  اإذ  العمومي 
التي  االإعالمية  املحتويات 
مت تداولها يف طريقة تعامل 
املوظف  مع  م�شتغامن  وايل 
الت�رشف  ثم  عمل  زيارة  يف 
�شمن  ال�شيدة  مع  كان  الذي 
ك�شفت  اأخرى  عمل  زيارة 
كانت  احلادثني  هاتني 
مو�شوع اإدانة يف بيان الوزارة  
التوا�شل  وثقل مواقع  اأهمية 
االجتماعي يف ن�رش وا�شع ملا 
ر�شمي  اأداء  من  موجود  هو 

االت�شالية  القنوات  خارج 
واالإعالمية املعتادة ويفر�ش 
هذا اأن متلك االإدارة وخا�شة 
جهاز  الوالية  م�شتوى  على 
حمرتف  واإعالم  ات�شال 
فعال يتعامل مبهنية و�شلطة 
امل�شتجد  مع  عالية  تقدير 
حني  املحلي  امل�شتوى  على 
م�شوؤول  بحركة  االأمر  يتعلق 
له �شفة التمثيل احل�شا�شة يف 
اجلزائرية  الدولة  موؤ�ش�شات 

.
ما اأريد اأن الفت االنتباه اإليه 
ال�شاأن  ت�شري  ثقافة  اأن   هو 
العام على امل�شتوى املحلي 
الوا�شع  لالنت�شار  تبعا 
واالإعالم  االت�شال  ملن�شات 
ومل  متاما  تغريت  اجلديدة 
ال�شاأن  ت�شيري  كافيا  يعد 
جتعل  موجهة  بطريقة  العام 
دائما  واملواطنني  امل�شوؤول 

اعتاد  منطية  و�شعية  يف 
عليها امل�شوؤول واملواطن بل 
انه يجب على االإدارة املحلية 
خطاب  بتاأ�شي�ش  تبادر  اأن 
من�شات  عرب  وا�شح  ات�شايل 
يعر�ش  االجتماعي  التوا�شل 
الدولة خا�شة فيما  توجهات 
يجب اأن ين�رش جلمهور مييل 
اإىل حامل الكرتوين فال ميكن 
الر�شمية  اجلهة  ترتك  اأن 
التي تتعامل مع قطاع وا�شع 
يف  اجلمهور  النا�ش  من 
و�شعية اال�شتماع اأو م�شاهدة 
دون  واملن�شورات  التعليقات 
وا�شح  خلطاب  توؤ�ش�ش  ان 
لالت�شال  من�شات  عرب 

بطريقة  اجلديدة  واالإعالم 
فعالة وموؤثرة توؤطر املعلومة 
وحتيل  العمومي  ال�شاأن  يف 
للفاي�شبوك  امل�شتخدمني 
اأكرث  وهو  املثال  �شبيل  على 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
اجلزائر  يف  ا�شتخداما 
معلومات  مع  التعاطي  اإىل 
يف  مثال  تن�رش  وم�شامني 
الر�شمية  الوالية  �شفحة 
تكتفي  ال  اأن  يجب  والتي 
العادية  الن�شاطات  بن�رش 
يجب  واإمنا  فح�شب  للوايل 
ات�شال  اأ�شاليب  اعتماد 
واإعالم اأخرى حديثة تخاطب 
املحلية  االإدارة  خالل  من 
خمتلف فئات اجلمهور منها 
مثال ال�شباب فت�شبح االإدارة 
»ديوان  اق�شد  واأنا  املحلية 
ر�شمية  من�شة   « الوايل 
ات�شالية  ر�شائل  لتمرير 
ملجهود  ت�شوق 
وتتفاعل  الدولة 
من  ين�رش  ما  مع 
م�شامني يف مواقع 
بخطاب  التوا�شل 
يلبي  ات�شايل 
اإعالميا  احتياجا 
امل�شتخدمني  لدى 
الفئات  خمتلف  من 
لهذه  العمرية 
االت�شالية  املن�شات 

اجلديدة .

تطوير اأ�ساليب الت�سال 
لدى اجلماعات املحلية

تطوير  اإن  الوزير  ال�شيد 
لدى  االت�شال  اأ�شاليب 
مع  املحلية  اجلماعات 
وخمتلف  املواطنني 
�شياغة  يف  املوؤثرة  الفواعل 
املحلي  التنموي  امل�شهد 
ق�شوى  اأولوية  االآن  ي�شكل 
من  العديد  واأن  خا�شة 
يف  �شعوبات  واجهوا  الوالة 
ات�شالية  اأزمات  مع  التعامل 
تتم  ومل  االأوىل  بالدرجة 
اإدارة احتجاجات وال م�شاكل 
واليات عن طريق  وقعت يف 

وذو  فعال  ات�شال  خمطط 
على  اقرتح  فاين  لذا  منوال 
واجلماعات  الداخلية  وزارة 
هيئة  ت�شتحدث  اأن  املحلية 
تطوير  للقطاع  تابعة  ر�شمية 
املحلية  االإدارة  يف  االت�شال 
الذي  التكوين  يف  وت�شتثمر 
يف  الإطارات  يتيح  اأن  يجب 
اأن متتلك  االت�شال واالإعالم 
�شمن  لتكون  كافية  مهارات 
طاقم من امل�شت�شارين للوالة 
الذين يجب اأن يعتمد عليهم 
الوايل وحتى بالن�شبة للوزراء 
امتالك  �رشوريا  اأ�شحى 
خمططات فعالة ات�شالية يف 
التعامل مع خمتلف ما ميكن 
اأن يطرح يف و�شائل االإعالم 
وي�شتهدف اإعالم الراأي العام 
اأحداث  وحركة  مب�شتجدات 

و�شخو�ش .
اإ�سرتاجتية لالت�سال

اإ�شرتاجتية  اعتماد  اإن 
م�شتوى  على  لالت�شال 
�رشوريا  اأ�شحى  الواليات 
ي�شمى  ما  تفعيل  ويجب 
املوجودة  االت�شال  بخاليا 
من  وذالك  الوالة  بدواوين 
جديدة  اأعباء  منح  خالل 
ت�شتغل  التي  اخلاليا  لهذه 

ولكن  الوايل  �شلطة  حتت 
واإعالمية  ات�شالية  مبقاربة 
اأن  فيجب  فعالية  اأكرث  تكون 
تكون هذه اخلاليا االت�شالية 
تقاليد  لتج�شيد  و�شيلة 
ات�شال بني الوالية واملحيط 

املحلي  االإعالمي 
برنامج  تعتمد  ثم 
ات�شايل  عمل 
فعال  واإعالمي 
خلطاب  ي�شوق 
وما  الدولة 
جت�شمه ال�شلطات 
من  العمومية 
�شمن  تدابري 
اخلطاب  هذا 
اأن  يجب  الذي 
ي�شل اإىل النا�ش 
اأجهزة  قبل  من 

املتاحة  واالإعالم  االت�شال 
اإىل  باالإ�شافة  الوالية  اأمام 
ات�شال  اأ�شاليب  اعتماد 
ال�شحافة  مع  جديدة 
ثقافة  ن�رش  يف  املحلية 
ت�شارك  موؤ�ش�شاتية  ات�شالية 

فيها و�شائل االإعالم .
هذه بع�ش االأفكار التي ميكن 
االأداء  لتفعيل  جن�شدها  اأن 
اجلماعات  يف  االت�شايل 
جهاز  منها  خا�شة  املحلية 

احد  يبقى  الذي   « »الوالية 
القريبة  الدولة  اأجهزة  اأهم 
البلدية  بعد  املواطن  من 
ويجب اأن ننتبه اإىل اأن الوافد 
ومن�شورات  م�شامني  من 
حديثة  ات�شال  م�شات  عرب 

تالم�ش مال يجرب يف ال�شاأن 
ر�شمية  حركة  من  العمومي 
جت�شدها تدابري اأو م�شارات 
من  ات�شاليا  تعامال  يقت�شي 
التي  املحلية  االإدارة  قبل 
العمل  تغري طرائق  اأن  يجب 
املحيط  مع  االت�شالية 
ي�شكله  الذي  اخلارجي 

جمهور من املواطنني .
بعون  نتطلع  الوزير  ال�شيد 
حر�شكم  خالل  ومن  اهلل 

قطاع  باأداءات  الدفع  على 
واجلماعات  الداخلية 
وتعزيز  تطوير  اإىل  املحلية 
واإعالم  ات�شال  اإ�شرتاجتية 
فعالة يف اجلماعات املحلية 
طرائق  مراجعة  على  ترتكز 
على  عمل 
دواوين  م�شتوى 
واعتماد  الوالة 
جديدة  اأ�شاليب 
االت�شال  يف 
املن�شات  مع 
لالت�شال  احلديثة 
قطاع  ي�شتخدمها 
وا�شع من اجلمهور 
منهم  خا�شة 

ال�شباب .
مما  وانطالقا 
ك�شفته جتارب �شابقة 
و�شائل  مع  التعامل  يف  لوالة 
يجب  فاإنه  واإعالم  ات�شال 
االهتمام بتكوين هذا ال�شلك 
اأي�شا على مهارات نوعية يف 
املجال االت�شايل واالإعالمي 
خا�شة وان الف�شاء االت�شايل 
م�شهده  ويحيل يف  ات�شاع  يف 
اإىل  املحلية  االإدارة  احلايل 
التعاطي  يجب  جدد  ن�شطاء 
باإ�شرتاجتية  اإيقاعهم  مع 

ات�شالية فعالة .

ر�شالة اإىل ال�شيد وزير الداخلية 
واجلماعات املحلية وتهيئة الإقليم

ال�سيد وزير الداخلية واجلماعات املحلية وتهيئة الإقليم ال�سيد كمال بلجود لقد حرك 
فينا الواجب الوطني واملهني م�ستندا يف هذا الن�س ال�سحفي ليومية »الو�سط » اإىل عر�س 

اأفكار وت�سورات هامة يف مو�سوع اأراه كاأ�ستاذ جامعي اأكادميي متخ�س�س يف علوم الإعالم 
والت�سال يف غاية الأهمية

انطالقا مما ك�سفته جتارب 
�سابقة لولة يف التعامل مع 
و�سائل ات�سال واإعالم فاإنه 
يجب الهتمام بتكوين هذا 

ال�سلك اأي�سا على مهارات 
نوعية يف املجال الت�سايل 

والإعالمي

اإن اعتماد اإ�سرتاجتية 
لالت�سال على م�ستوى 

الوليات اأ�سحى �سروريا 
ويجب تفعيل ما ي�سمى 

بخاليا الت�سال املوجودة 
بدواوين الولة

بالأداء الت�سايل لولة اجلمهورية
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اعرتاف »اإ�سرائيلي«..

يف  بوخبوط  �أمري  و�أ�ضاف 
موقع  على  �ملطول  تقريره 
�نتهاء  »منذ  �أنه  �لإخباري،  ويلال 
 ،2006 يف  �لثانية  لبنان  حرب 
�ملعلومات  نقل  �أن  و��ضحا  بات 
�ملعركة  �ضاحة  يف  �ل�ضتخبارية 
مما  عديدة،  �إ�ضكاليات  تو�جهها 
�أوجد �ضعوبات �أمام �لطيارين يف 

معرفة مكان �لعدو �ملتخفي«.
�ل�ضلة  وثيق  بوخبوط،  و�أكد 
باملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية �لإ�رس�ئيلية، 
�لثابتة  �لأهد�ف  »حتديد  �أن 
يف  لال�ضتهد�ف  �ملر�ضحة 
عقبات  و�جهت  �لعدو،  �أر�ض 
�لبريوقر�طية  ظل  يف  جدية 
كيفية  طريقة  �عرت�ضت  �لتي 
يف  �لأهد�ف  هذه  حتديد 
ولي�ض  �لعملية،  �حلاجة  �أوقات 
�إىل  و�أ�ضار  �لنظرية«  �لتدريبات 
�ضنو�ت  خم�ض  مرور  »بعد  �أنه 
�لأخرية  غزة  حرب  �نتهاء  على 
فاإن   ،2014 يف  �ل�ضامد  �جلرف 
طريقها  جتد  مل  �مل�ضاكل  هذه 
�ضوء  يف  خا�ضة  بعد،  �حلل  �إىل 
�لأجهزة  بني  �لقائمة  �لتباينات 
�ملوؤ�ض�ضتني  د�خل  �لكبرية 
�إ�رس�ئيل،  يف  و�لأمنية  �لع�ضكرية 
�جلي�ض،  �ضفوف  يف  ل�ضيما 
�ل�ضالحيات ما  فاخلالفات على 

ز�لت على حالها«.
»�ل�ضغط  باأن  بالقول  و��ضتدرك 
�حلرب  وزير  مار�ضه  �لذي 
�حلايل نفتايل بينيت يف �ملجل�ض 
لل�ضوؤون  �مل�ضغر  �لوز�ري 
د�خل  للعمل  و�لأمنية،  �ل�ضيا�ضية 
�لعمق �لفل�ضطيني يف قطاع غزة، 

�لفجو�ت  من  �لكثري  عن  ك�ضف 
وهو  �ملنظومة،  يف  �لإ�ضكالية 
 51 يف  �ضابقا  �جلي�ض  و�جهه  ما 
حما�ض،  �أمام  �لقتال  من  يوما 
�أحد �ملعارك �لأطول �لتي  وهي 
يف  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ض  خا�ضها 
�أن »رئي�ض هيئة  حياته«. و�أو�ضح 
�أركان �جلي�ض �أفيف كوخايف يعلم 
متاما �أن ما يحتاجه رئي�ض جهاز 
�أمان،  �لع�ضكرية-  �ل�ضتخبار�ت 
�حلرجة  �مل�ضاكل  هذه  حلل 
بع�ض  تتجاوز  �أعاله  �لو�ردة 
�لأمور �لفنية، و�إمنا ثورة يف عامل 
يف  �لعلمية  و�ملعرفة  �لديجيتال 
يف  مل�ضاعدته  �جلي�ض  �أو�ضاط 

عمله �لأمني �ل�ضتخباري«.
تو�جه  �لتي  »�مل�ضكلة  �أن  و�أكد 
�لعدو  برغبة  تتمثل،  �إ�رس�ئيل 
و�لقذ�ئف  �لنار  �إطالق  يف 
عن  �لختفاء  ثم  �ل�ضاروخية، 
عدد  زيادة  يتطلب  �لأنظار، مما 
لل�رسب،  �ملر�ضحة  �لأهد�ف 

�أن  �لعلم  مع  �لت�ضويب،  دقة  مع 
�لإ�رس�ئيلي،  �جلي�ض  �أركان  هيئة 
�لأهد�ف  �آلف  عن  تتحدث 
�ملنت�رسة يف قطاع غزة، قد تكون 
�ليوم  يف  لال�ضتهد�ف  عر�ضة 
�لو�حد خالل �ملو�جهة �لقادمة«. 
و�أ�ضاف �أن »حتديد �لأهد�ف يف 
�جلرف  خا�ضة  �ضابقة  حروب 
 2009-2008 غزة  يف  �ل�ضامد 
متنقلة  حو��ضيب  عرب  يتم  كان 
مع �جلنود و�ل�ضباط، مع تقنيات 
معركة  لكن  دقيقة،  جغر�فية 
�جلرف �ل�ضامد يف 2014 ك�ضفت 
من  ولذلك  كبرية،  �إ�ضكاليات  عن 
�لتحديات �لالزمة �أن يكون جهاز 
�ل�ضالحية  لديه  �ل�ضتخبار�ت 
�لرب  �أ�ضلحة  للتو��ضل مع  �لكاملة 
و�لبحر و�جلو و�لقو�ت �مليد�نية 

لتفعيل �لنار �لالزمة«.
يف  �ضعبا  »كان  �أنه  �إىل  و�أ�ضار 
�ل�ضابق �إقناع �ملنظومة �لع�ضكرية 
�لإ�رس�ئيلية باإجر�ء هذ� �لتو��ضل 

�ملبا�رس بني جهاز �ل�ضتخبار�ت 
لكن  �جلي�ض،  �أ�ضلحة  وخمتلف 
�أن  بعد  �أخري�،  مت  �لأمر  هذ� 
 %80 ن�ضبته  ما  �أمان  جهاز  حاز 
لدى  �ملتوفرة  �لتكنولوجيا  من 
ومن خالله  �لإ�رس�ئيلي،  �جلي�ض 
مت �إقامة �ضبكة �لإنرتنيت �خلا�ضة 
باجلي�ض �لإ�رس�ئيلي، ويعمل فيها 
و�ملجند�ت،  �جلنود  من   400
و�لباقي  �ملهند�ضني،  من  ثلثهم 

فنيون وخرب�ء«.
كان  �أن  »بعد  باأنه  بالقول  وختم 
�ل�رسبة  لتوجيه  �لهدف  حتديد 
ي�ضتغرق  �لعدو،  باأر�ض  �إليه 
ل  �ليوم  فاإنه  دقيقة،   30-20
ولكن  معدودة،  ثو�ن  عن  يزيد 
�لذي  �جلي�ض  �أن  �ل�ضوؤ�ل؛  يبقى 
�لقوة  مر�كز  مت�ض  �أهد�فا  حدد 
�ملف�ضلية حلما�ض يف غزة 2014، 
فلماذ� �إذن ��ضتطاعت �حلركة �أن 
تو��ضل �لقتال 51 يوما متو��ضال 

دون توقف؟«.

اإ�شكاليات لدى اجلي�ش تعيق 
توجيه اأي �شربة لغزة

قال خبري ع�سكري اإ�سرائيلي، اإن »اجلي�س »الإ�سرائيلي« ي�ستعد خلو�س معاركه القادمة من 
خالل اأدوات واأ�ساليب ع�سر الديجيتال، لكن هناك الكثري من العقبات والإ�سكاليات التي 

تواجهه يف �سبيل حتقيق ذلك، بجانب الفجوات امليدانية القائمة دون حل حتى الآن، رغم اأن 
الكثافة النارية قد تغري قواعد اللعبة«.

ق.ف

»العهد اجلديد« يك�سف..

لهذا ال�شبب اعتقل »ابن �شلمان« الأمراء.. قّدم اأ�شماء جديدة
ق.ف

قّدم ح�ضاب »�لعهد �جلديد«، 
�لذي �نفرد بن�رس خرب �عتقال 
�لأمر�ء، معلومات جديدة قال 
�إنها �ل�ضبب يف دفع ويل �لعهد 
�ضلمان  بن  حممد  �ل�ضعودي 
لهذه �خلطوة وقال �حل�ضاب، 
�إن �بن �ضلمان ر�ضد حو�ر�ت 
بني عّمه �لأمري �أحمد بن عبد 
�أمريكيني،  وم�ضوؤولني  �لعزيز، 
�إبعاد  نو�يا  تد�ول  خاللها  مت 
�مل�ضهد  عن  �ل�ضاب  �لأمري 

وتابع �أن »هذه �حلو�ر�ت كانت 
متقدمة،  ملر�حل  و�ضلت  قد 
لتقدم  وتوثق،  تُر�ضد  �أن  قبل 

كدليل خيانة عظمى �ضده«.
�جلديد«،  »�لعهد  وبح�ضب 
عبد  بن  �أحمد  �لأمري  فاإن 
�لعزيز كان يظن �أن �ل�ضمانات 
�لتي  و�لربيطانية،  �لأمريكية 
للمملكة  خاللها  من  عاد 
�ضتحميه   ،2018 �أكتوبر  يف 
بعقد  وقام  �ملالحقة،  من 
مع  مزرعته  يف  �جتماعات 
تفا�ضيل  �أن  �إل  �لأمريكان، 

طريق  عن  �رسبت  �للقاء�ت 
دونالد  �لرئي�ض  م�ضت�ضار 
تر�مب، و�ضهره، جاريد كو�ضرن 
معلومات  �حل�ضاب،  وقّدم 
�إ�ضافية حول �لأ�ضماء �لتي مت 
�عتقالها، �إذ ك�ضف �أن من�ضور 
�ل�ضلهوب )مدير مكتب �لأمري 
�أحمد(، وجنله مت �عتقالهما، 
�ضابط  �عتقال  �إىل  �إ�ضافة 
�جلي�ض،  يف  لو�ء  برتبة 
حم�ضوبني  �آخرين  و�ضباط 
�لقدمية«ولفت  »�لدولة  على 
�أحد  �أن  �إىل  �جلديد«  »�لعهد 

و�أحد  �مللك،  م�ضت�ضاري 
�أمر�ء �ملناطق، وثالث يرت�أ�ض 
عن  غائبون  �أمنيا،  جهاز� 
ومن  يومني،  منذ  �مل�ضهد 
غري �مل�ضتبعد �أن يكون قد مت 

�عتقالهم �أي�ضا.
قالت  �إعالم  و�ضائل  وكانت 
فيها  برز  �لتي  �حلملة  �إن 
بن  وحممد  �أحمد،  �لأمري 
وبد�أت  وتريتها،  خّفت  نايف، 
�ل�ضلطات بالإفر�ج عن بع�ض 
�لأمر�ء �ملعتقلني بعد �لنتهاء 

من �لتحقيقات معهم.

ملاذا يريد ابن �شلمان 
العر�ش قبل قمة الع�شرين؟

�آي«  �إي�ضت  »ميدل  موقع  قال 
�لربيطاين، �إن ويل �لعهد �ل�ضعودي 
حملة  �ضن  �ضلمان،  بن  حممد 
�مللكي  خ�ضمة  �ضد  �لعتقالت 
بن  �أحمد  �لأمري  عمه  �لرئي�ضي، 
عبد �لعزيز، لأنه »يريد �أن ي�ضبح 
ملكا قبل قمة جمموعة �لع�رسين 
م�ضادر  بح�ضب  نوفمرب«.  يف 
�ملوقع  و�أ�ضار  للموقع  مطلعة 
�ضلمان  �بن  �أن  �إىل  �لربيطاين، 
لن ينتظر وفاة و�لده �مللك، لأن 
لالبن،  �رسعية  يعطي  وجوده 
وي�ضعى لأن تكون �لقمة �ملقبلة، 

من�ضة ل�ضعوده �إىل �لعر�ض.
�ضيجر  ذلك  من  »بدل  و�أ�ضاف: 
�لذي  و�لده  �ضلمان  بن  حممد 
ب�ضحة  لكنه  �خلرف،  يعاين 
عن  �لتنازل  على  جيده،  ج�ضدية 
م�ضرية  للم�ضادر.  وفقا  �مللك«، 
�إىل �أن هذ� »�ضينهي �ملهمة �لتي 
بد�أت عند طرد حممد بن نايف 
�مل�ضدر  �لعهد«و�ضدد  ولية  من 
يريد  �ضلمان  �بن  �أن  للموقع، 
موجود�  و�لده  كون  من  »�لتاأكد 
�لعر�ض«و�أ�ضارت  يعتلي  وهو 
على  �لقب�ض  �إلقاء  وقبل  �أنه  �إىل 
�لأمري �أحمد بن عبد �لعزيز، يوم 
�جلمعة، منح فر�ضة بعد �ضنو�ت 
ليكون  �ضلمان،  �بن  معار�ضة  من 

مع م�ضاريعه، لكنه رف�ض.
عن  �لربيطاين  �ملوقع  ونقل 
»�لأمري  �إن  قوله،  ثان  م�ضدر 
�أحمد و�جه �ضغطا لتقدمي �لدعم 
و��ضتخدم  �ضلمان،  لبن  �لكامل 
ترغيب  عبار�ت  و�آخرون  �مللك 
�بنه«وتابع:  دعم  على  لت�ضجيعه 
»�لأمري �أحمد �أو�ضح �أنه لن يدعم 
م�رسوع �بن �ضلمان، و�أخرب �مللك 
�أنه هو نف�ضه مل يكن حري�ضا على 
�أن ي�ضبح ملكا، لكنه �ضينظر �إىل 
�ملتقدمني«وتك�ضفت  �لآخرين 
جديدة  تفا�ضيل  �ملوقع  بح�ضب 
لالأمر�ء،  �لعتقالت  ليلة  عن 
»�لأمري  �أن  م�ضادر،  عن  ونقل 
لنقالب  يخطط  يكن  مل  �أحمد 
�إلقاء  قبل  �ضلمان،  �بن  على 

�لقب�ض عليه، ».
كان  �أحمد  �لأمري  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
يعرت�ض عالنية على �ن�ضمام �بن 
جمل�ض  وهو  �لبيعة.  لهيئة  �أخيه 
�لعائلة �ملنوط به قر�ر من ي�ضبح 
�أحمد  �لأمري  �أن  و�أو�ضح  �مللك 
رحلة  من  �جلمعة  عائد�  كان 
ل�ضيد �ل�ضقور باخلارج، و��ضتقبل 

�ملقربني منه م�ضاء �خلمي�ض.
ولفت �إىل �أنه تلقى ر�ضالة مفادها 
�ضباح  روؤيته  يريد  �مللك  �أن 
�جلمعة، وكان �لأمر يتعلق باأمري 
�آخر معتقل، وهو في�ضل بن عبد 
�أثار  �لذي  �ضعود،  �آل  �لرحمن 
�مللك  مع  ق�ضيته  �أحمد  �لأمري 
�أن  وك�ضف  �أ�ضابيع،  قبل  �ضلمان 
�لأمري �أحمد �عتقل على يد قوة 
�أمنية، يف �للحظة �لتي دخل فيها 

�إىل ق�رس �مللك.
ونقل �ملوقع �لربيطاين عن م�ضدر 
قوله: »مل ير �مللك، وكانت خيانة 
ثان  ع�ضو  »�عتقل  وتابع:  تامة« 

من هيئة �لبيعة �أي�ضا«.

من  �ضلمان  �بن  �أهد�ف  وب�ضاأن 
قال م�ضدر  �لآن،  �إطالق �حلملة 
من  خماوف  لديه  �لعهد  ويل  �إن 
عدم �ضعود تر�مب لفرتة رئا�ضية 
ثانية، يف ظل توجيه �نتقاد�ت له 
من قبل جميع �ملر�ضحني للرئا�ضة 
من �حلزب �لدميقر�طي، و�تهامه 
بقتل �ل�ضحفي جمال خا�ضقجي.

�إىل  �لربيطاين،  �ملوقع  ولفت 
�لإمار�تي  �ملغرد  تغريدة 
�ل�ضهري، حمد �ملزروعي، مع بدء 
كان  �إنه  وقال  �لعتقالت،  حملة 
�أول من ك�ضف حملة فندق �لريتز 
كارلتون عام 2017، وكذلك ح�ضار 
قطر من قبل �لريا�ض و�أبو ظبي 
بد�أت  �لأخرية  »�حلملة  و�أ�ضاف: 
تغريدة  �إىل  �إ�ضارة  )يف  بكلمتني 
بدء  مع  كتبها  �لتي  ملك  ك�ض 
م�ضدر  عن  ونقل  �لعتقالت(« 
قوله، �إن حممد بن ز�يد، له دور 
فّعال، يف كل حركة يقوم بها �بن 
ويل  �أخطاء  ز�دت  وكلما  �ضلمان، 
�لعهد �ل�ضعودي، وعدم ��ضتقر�ره 
على  ز�يد  �بن  تاأثري  ز�د  ن�ضبيا، 

�ل�ضوؤون �ل�ضعودية«.
�أن  �لربيطاين،  �ملوقع  ور�أى 
ت�ضري  ل  �ضلمان  �بن  �إ�ضالحات 
عقباته،  و�آخر  ير�م،  ما  على 
�ضعر  يف  �ل�رسيع  �لنخفا�ض 
�مل�ضتوى  من  �أقل  �إىل  �لنفط، 
�لذي يلزم مو�زنة �لدولة، ف�ضال 
مو�ضم  قبل  �ضعبيته  تر�جع  عن 
�لقيود  وب�ضبب  �ملقبل،  �حلج 
�لنفط  �إنتاج  على  �ملفرو�ضة 
�لتي تفاو�ضت عليها �أوبك ، منا 
 0.3 بن�ضبة  �ل�ضعودي  �لقت�ضاد 
يف �ملائة فقط يف عام 2019 ، 
يف  �ملائة  يف   2.4 كان  �أن  بعد 
توقعات  من  و�أقل  �ل�ضابق  �لعام 
�حلكومة �لبالغة 0.4 يف �ملائة.
�لقت�ضادية  �مل�ضاكل  تعمقت 
�ضلمان  �بن  منها  تعاين  �لتي 
تر�جعت  عندما   ، �لأحد  يوم 
 8.3 بن�ضبة  �ل�ضعودية  �لبور�ضة 
�إغالق  �أدنى  وهو   ، �ملائة  يف 
، عندما  نوفمرب 2017  لها منذ 
حملة  من  �لأوىل  �جلولة  �أطلق 
�أ�ضهم  وتر�جعت  �لعتقالت 
�ضعر  عن  �ل�ضعودية  �أر�مكو 
ريال   32 �لبالغ  �لعام  �لكتتاب 
)8.50 دولر( لأول مرة ، حيث 
 30 �إىل  �ملائة  يف   9.1 خ�رست 
ريال وبالتز�من مع وقف مو�ضم 
ب�ضبب  �حلدود  و�إغالق  �لعمرة، 
�بن  �ضمح  كورونا،  فريو�ض 
كبري  مو�ضيقي  حلفل  �ضلمان 
بامل�ضي بعنو�ن »ليلة فار�ضية«. 
�لطنطورة  �ضتاء  فعاليات  �ضمن 

مبنطقة �لعال.
حملة  �أن  �إىل  �ملوقع  و�أ�ضار 
�لعتقالت �حلالية، تختلف عن 
 ،2017 عام  �نطلقت  �لتي  تلك 
بو�ضفه  �نطلقت  �ل�ضابقة  لأن 
تاأتي  �لآن  لكن  للف�ضاد،  حماربا 
�لعتقالت بعد �ضل�ضلة ف�ضائح، 
خا�ضقجي،  جمال  قتل  �أبرزها 
وكلما حاول �بن �ضلمان �لهروب 
�أخرى  لحقته  ف�ضيحة  من 

�أكرب.
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التداعيات  ا�ستدعت  وبينما 
اأزمة  بني  املقارنة  االقت�سادية 
املالية  واالأزمة  كورونا  فريو�س 
تلك  فاإن  2009؛  لعام  العاملية 
تو�سيح  يف  ا  اأي�سً مفيدة  املقارنة 
اأن  ميكن  ملا  اأ�سا�سية  �سمات 
»اأزمات ع�رص العوملة«، ويف  ن�سميه 
�سهدها  التي  التغريات  ا�ستك�ساف 
 ،2009 اأزمة  منذ  العاملي  النظام 
معاجلة  على  بظاللها  تُلقي  التي 

االأزمة احلالية.

احلاجة ملقاربات جديدة

اإحدى  االأزمتني  بني  املقارنة  تُظهر 
ع�رص  يف  االأزمات  �سمات  اأهم 
القرار  �سناع  اأن  وهي  العوملة، 
ملعاجلة  مقاربات  تطوير  عليهم 
االأزمات يف ظل درجات عالية  هذه 
من عدم اليقني. ففي االأزمة املالية 
هناك  تكن  مل   ،2009 لعام  العاملية 
الديون  حجم  عن  وافية  معلومات 
اندالع  �رصارة  مّثلت  التي  الرديئة 
االأزمة، وال عن مدى انك�ساف البنوك 
لها، وال عن تداعيات عجز الوفاء بها 
على النظام امل�رصيف ككل. فقد كان 
تعامالت  يف  لل�سفافية  غياب  هناك 
عن  ف�ساًل  ذاته،  امل�رصيف  اجلهاز 
خمتلف  بني  م�سبوق  غري  ت�سابك 
بنوك  من  النظام،  هذا  »وحدات« 
خالل  من  اإلخ،  مالية..  و�رصكات 
االأمر  وهو  االإلكرتونية.  ال�سبكة 
املتوّقع  من  كان  مناًخا  خلق  الذي 
البنوك  اأحد  النهيار  يكون  اأن  فيه 
تاأثري مبا�رص و�رصيع، لكنه ال يتيح يف 
الوقت ذاته التنبوؤ ب�سكل اأو �سدة هذا 

التاأثري.
املحيطة  اليقني  عدم  حالة  وتبدو 
�سدة،  اأكرث  كورونا  فريو�س  باأزمة 
اإىل  نظًرا  خطورة،  اأكرث  وتداعياتها 
و�سالمة  ب�سحة  مبا�رصة  ات�سالها 
يفر�س  ما  الب�رص،  من  كبرية  اأعداد 
تدابري  اتخاذ  القرار  �سناع  على 
بعد  تتوفر  مل  فريو�س  ملواجهة 
طريقة  عن  اأ�سا�سية  معلومات 
التحور،  على  وقدرته  انت�ساره، 
النت�ساره.  املتوقع  الزمني  واملدى 
االأ�سابيع  يف  معروًفا  يكن  مل  كما 
الفريو�س،  ح�سانة  فرتة  االأوىل 
ي�ساب  اأن  منذ  متر  التي  املدة  اأي 
ظهور  وحتى  بالفريو�س  االإن�سان 
االأعرا�س عليه. وكل هذه املعلومات 
�رصورية من اأجل حتديد اآليات منع 

انت�ساره. 
من جانب اآخر، مل تكن الفحو�سات 
املعملية الالزمة الكت�ساف االإ�سابة 
وا�سع  نطاق  على  متاحًة  بالفريو�س 
االأزمة،  اندالع  من  مبكر  وقت  يف 
درجة  حتديد  على  القدرة  اأعاق  ما 
من  به  امل�سابني  ومنع  انت�ساره، 

التحرك ون�رصه على نطاق اأو�سع.
املعلومات عن  تزال  ال  االآن،  وحتى 

تطورت  والتي  العالج،  �سبل  اأف�سل 
ب�سكل اأ�سا�سي على اخلطوط االأوىل 
ملواجهة الفريو�س، ويف ظل ظروف 
�سديدة ال�سعوبة، ال تنت�رص بال�رصعة 
على  الطبي  املجتمع  اإىل  الكافية 
الدول  تتمكن  حتى  دويل،  نطاق 
التجهيزات  اإعداد  من  املختلفة 
ال�سحية الالزمة ملعاجلة مر�ساها.

اأهمية الُبعد املجتمعي

فريو�س  اأزمة  بني  املقارنة  تُظهر 
العاملية  املالية  واالأزمة  كورونا 
لالأزمات  جديًدا  ملمًحا   2009 لعام 
البعد  اأهمية  ت�ساعد  وهو  العاملية، 
اإدارة  على  وتاأثريه  املجتمعي 
االأزمات، وال �سيما من خالل من�سات 
االإلكرتونية.  االجتماعي  التوا�سل 
ففي عام 2009، تعامل �سناع القرار 
وراء  من  امل�رصيف  اجلهاز  اأزمة  مع 
م�ساركة  يتم  ومل  املغلقة،  االأبواب 
اأثناء االأزمة ب�سكل وا�سع،  التفا�سيل 
موؤثًرا  طرًفا  »املجتمع«  يكن  فلم 
اتخاذ  اأو  االأولويات  حتديد  يف 
القرارات  جاءت  وقد  القرارات. 
ح�ساب  على  البنوك  الإنقاذ  منحازة 
جلاأت  ثم  لها،  املديونني  االأفراد 
�سيا�سات  تطبيق  اإىل  احلكومات 
املايل  العجز  ملعاجلة  تق�سفية 
البنوك  اإخراج  فاقمه  الذي  الكبري 
من اأزمتها. ومل تظهر ردود االأفعال 
بعد  اإال  االإجراءات  لهذه  ال�سعبية 
عن  املجتمعات  عّبت  حيث  فرتة، 
والنخب  باملوؤ�س�سات  ثقتها  انهيار 
الدعم  تراجع  خالل  من  احلاكمة، 
وال�سعود  ال�سائد،  ال�سيا�سي  للتيار 
الكبري للتيارات واالأحزاب ال�سيا�سية 
االأكرث تطرًفا يف  الي�سارية واليمينية 
مثل  زعامات  و�سعود  متعددة،  دول 
ترامب«،  »دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
ا  االأوفر حًظّ الدميقراطي  واملر�سح 
للفوز ببطاقة احلزب يف االنتخابات 
نوفمب  يف  لها  املقرر  الرئا�سية 

املقبل »بريين �ساندرز«.
اأما يف اأزمة فريو�س كورونا، فقد كان 
اأ�سا�سًيّا يف االأزمة  »املجتمع« طرًفا 
منذ اندالعها، وذلك نتيجة لالنت�سار 
ال�سبكة  على  للمعلومات  الوا�سع 
احلكومة  تكن  فلم  االإلكرتونية. 
عن  للمعلومات  م�سدر  اأول  ال�سينية 
املعلومات  ت�رصب  بداأ  بل  االأزمة، 
االأطباء  بع�س  ن�رصه  ما  خالل  من 
يف مدينة ووهان )م�سدر الفريو�س( 
ورغم  االإلكرتونية.  املن�سات  على 
على  ال�سيطرة  حاولت  ال�سلطات  اأن 
وقمع  باالأزمة،  املتعلق  اخلطاب 
عن  معلومات  ن�رصوا  من  وتهديد 
الت�رصيبات  فاإن  الفريو�س؛  انت�سار 
ا  اأي�سً املعلومات  وو�سلت  توالت، 
ال�سني.  خارج  الدويل  املجتمع  اإىل 
نف�سها  ال�سينية  احلكومة  ووجدت 
وخارجي  داخلي  �سغط  حتت 
املتعلقة  املعلومات  عن  لالإف�ساح 

باالأزمة.
ال�سينية  احلكومة  جهود  ورغم 
للتحكم يف اخلطاب املتعلق باالأزمة، 

اإدارتها  عن  اإيجابية  »�سورة«  ور�سم 
التطورات  عن  الت�رصيبات  فاإن  لها؛ 
انت�سار  مناطق  داخل  واالأو�ساع 
التي �سابت بع�س  الوباء، وال�سلبيات 
ال�سلطات  اأخذتها  التي  االإجراءات 
مل تتوقف، واأدى انت�سارها اإىل حالة 
ال�سعب  من  ال�سعبي  الغ�سب  من 
النظام  على  وتداعياته  مبداه  التنبوؤ 

ال�سيا�سي.

قلق �سديد

اإ�سافًة  اليقني،  عدم  حالة  ت�سافرت 
تعامل  يف  الثقة  عدم  �سيوع  اإىل 
احلكومات مع االأزمة؛ يف خلق حالة 
الفزع،  حتى  اأو  ال�سديد،  القلق  من 
عاملًيّا.  العام  الراأي  م�ستوى  على 
كبري  كم  انت�سارها  يف  �ساهم  وقد 
واالأخبار  املغلوطة،  املعلومات  من 
املوؤامرة،  ونظريات  الزائفة، 
مت  التي  العن�رصية  والتوجهات 
التوا�سل  من�سات  على  تداولها 

االجتماعي.
من  فزعها  عن  املجتمعات  وعّبت 
خالل التكالب على �رصاء بع�س ال�سلع 
خوًفا  املعلبة،  واالأغذية  االأ�سا�سية، 
من نق�س االإمدادات، اأو ا�سطرارهم 
للبقاء يف املنازل لفرتة طويلة. واأدى 
الطبية،  الكمامات  على  التكالب 
باأنها  االأطباء  تواتر ت�رصيحات  رغم 
مبا�رصة  للمتعاملني  فقط  �رصورية 
اأ�سعارها  ارتفاع  اإىل  املر�سى،  مع 
واختفائها من االأ�سواق. بل لقد عمد 
ال�رصكات  اإزالة  اإىل  اأمازون  موقع 
اأ�سعار  لرفع  االأزمة  ا�ستغلت  التي 

الكمامات واملطهرات ب�سكل كبري.
التي  الكبرية  االنخفا�سات  تكن  ومل 
�سهدتها البور�سات العاملية يف اأواخر 
اإال  واأوائل �سهر مار�س  �سهر فباير 
من  القلق  حالة  انتقال  عن  تعبرًيا 
اإىل امل�ستثمرين، وعدم  العام  الراأي 
�ستاأخذها  التي  التدابري  يف  ثقتهم 
هذه  تداعيات  لتقليل  احلكومات 

االأزمة على امل�ستوى االقت�سادي.
تدابري غري م�سبوقة

»كورونا«  فريو�س  اأزمة  متايزت 
بلجوء  االأزمات  من  غريها  عن 
م�سبوقة  غري  لتدابري  احلكومات 
والتي  الفريو�س،  انت�سار  من  للحد 
�سملت اإغالق املدار�س واجلامعات 
ملدد متفاوتة، وو�سع مناطق باأكملها 
-كما يف ووهان ال�سينية، ويف �سمال 
اإيطاليا- حتت احلجر ال�سحي، ومنع 

الدخول اإليها اأو اخلروج منها.
دخول  الدول  من  العديد  منعت  كما 
الدول  اأو  املناطق  من  امل�سافرين 
وجلاأت  الفريو�س،  فيها  ينت�رص  التي 
اأخرى لو�سع مواطنيها العائدين من 
بالفريو�س  اإ�سابات  بها  التي  الدول 
بع�س  واألغت  ال�سحي.  احلجر  يف 
والفعاليات  املوؤمترات  ا  اأي�سً الدول 
اإىل  توؤدي  التي  واملحلية  الدولية 
واحد.  مكان  كبرية يف  اأعداد  جتمع 
تاأجيل  احتمال  عن  احلديث  وتردد 
يف  اإجراوؤه  املقرر  طوكيو  اأوملبياد 

الحق  موعد  اإىل  العام  هذا  �سيف 
اإيطاليا  منعت  بينما  ذاته.  العام  من 
ح�سور اجلمهور مباريات كرة القدم، 

مع انعقادها يف موعدها.
غري  التدابري  تلك  تاأثري  كان  وقد 
�سري  مداها  اأربك  حيث  م�سبوق، 
الفردي  امل�ستويني  على  احلياة 
بقرارات  تاأثر  فقد  واملجتمعي. 
اإغالق املدار�س ما يقرب من 300 
وواجه  العامل،  حول  طالب  مليون 
عنايتهم  يتوىل  من  مع�سلة  اآباوؤهم 
وقرر  العمل.  يف  وجودهم  اأثناء 
االأخري  بوند  جيم�س  فيلم  منتجو 
تاأجيل تاريخ عر�سه يف دور ال�سينما 
القادم،  نوفمب  اإىل  مار�س  من 
على  �سترتتب  التي  للخ�سائر  تفادًيا 
يف  ال�سينما  دور  على  االإقبال  تديّن 
من  واخلوف  التجمع،  منع  �سوء 
عديد  وجلاأت  الفريو�س.  انت�سار 
الكبى، مثل  العاملية  ال�رصكات  من 
�رصكة تويرت، لت�سجيع موظفيها على 

العمل من املنزل كلما اأمكن.
ويف ظل تراجع الطلب على رحالت 
الطريان، �سجعت عديد من �رصكات 
الطريان العاملية طواقمها على اأخذ 
اإجازة بدون راتب. كما بدت معامل 
فيني�سيا  مدينة  مثل  بارزة،  �سياحية 
من  تخلو  وتكاد  االإيطالية، مهجورة 

الزوار.
تداعيات اقت�سادية

للتدابري  يكون  اأن  املتوقع  من 
تداعيات  اإليها  االإ�سارة  ال�سابق 
اقت�سادية �سلبية على م�ستوى االأ�رص 
�سيتحملون  فاالآباء  وال�رصكات. 
تكلفة العناية باالأبناء يف املنزل اإما 
املهمة،  تلك  الأداء  �سخ�س  بتعيني 
اإجازة  الأخذ  اأحدهما  ا�سطرار  اأو 
غري  العمالة  وفئة  مرتب.  بدون 
منت�رًصا  اأ�سبح  منط  وهو  املعّينة، 
يف  �سواء  العاملي،  االقت�ساد  يف 
اأو  اأوبر،  خدمة  مثل  النقل،  قطاع 
يف القطاع ال�سياحي، بكل ما يرتبط 
من  غريهما  ويف  خدمات،  من  به 
طوال  �سلبًا  تتاأثر  �سوف  قطاعات؛ 

مدة ا�ستمرار االأزمة.
فاإن  ال�رصكات،  م�ستوى  وعلى 
ميكن  ال  قد  املتوقعة  اخل�سائر 
ال�سينية  فال�رصكات  تعوي�سها. 
الوفاء  عن  تعجز  التي  ال�سغرية 
التنقل  حظر  ب�سبب  بالتزاماتها 
والتجمع يف مناطق معينة من الدولة 
اإفال�سها.  اإ�سهار  اإىل  ت�سطر  قد 
و�سيتاأثر قطاع الطريان ب�سكل كبري، 
وعلى ح�سب امتداد مدة االأزمة، قد 
العمالة،  ت�رصيح  اإىل  ال�رصكات  تلجاأ 
طائرات  من  طلبته  ما  اإلغاء  اإىل  اأو 
اأ�ساًل من  التي تعاين  جديدة. وتلك 
الإ�سهار  تلجاأ  قد  م�ستقر  و�سع غري 
بالفعل  حدث  ما  وهو  اإفال�سها، 
ل�رصكة بريطانية �سغرية ن�سبًيّا تعمل 
اململكة  بني  جوية  خطوط  على 
املتحدة واأوروبا. ويقدر اخلباء اأن 
اخل�سائر التي قد تلحق بهذا القطاع 
اأن  ميكن  االأزمة  هذه  جراء  وحده 
ت�سل اإىل اأكرث من 100 بليون دوالر.

االقت�ساد  تاأثر  �رصعة  اأن  ويبدو 
اأزمات  �سمات  من  اأ�سبح  قد 
لكٍلّ  كان  حيث  العوملة،  ع�رص 
تاأثري  و2020   2009 اأزمتي  من 
فبينما  النمو.  معدالت  على  �سلبي 
النمو  تباطوؤ  اإىل   2009 اأزمة  اأدت 
والواليات  اأوروبا  اقت�سادات  يف 
لعبت  فقد  خا�س،  ب�سكل  املتحدة 
-مثل  ال�ساعدة  االقت�سادات 
ال�سني والهند- دور »قاطرة النمو«، 
هذا  تداعيات  احتواء  يف  و�ساهمت 
توؤدي  اأن  املتوّقع  من  لكن  التباطوؤ. 
-بح�سب  كورونا  فريو�س  اأزمة 
تباطوؤ  اإىل  الدولية-  املوؤ�س�سات 
واأن  العاملي ككل، خا�سة  االقت�ساد 
ال�سني  يف  »ال�ساعدة«  االقت�سادات 
والأ�سباب  حالًيّا،  ت�سهد  والهند 
النمو،  خمتلفة، تراجًعا يف معدالت 

وذلك من قبل اندالع االأزمة.  
هناك  فاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سنوات  خالل  وا�سًحا  تراجًعا 
معدالت  يف  املا�سية  القليلة 
التجارة  وحجم  التجاري  التبادل 
الدولية، يُ�سهم فيها مناخ من العداء 

املت�ساعد بني القوى الكبى، خا�سة 
ما  وهو  وال�سني،  املتحدة  الواليات 
املواد  على  الطلب  برتاجع  اقرتن 

االأولية، وتراجع اأ�سعار البرتول.
احلكومات  تبدو  االإطار،  هذا  ويف 
اأقل قدرة على ا�ستيعاب التداعيات 
واأدواتها  االأزمة،  لهذه  االقت�سادية 
البنك  حاول  فقد  تاأثرًيا.  اأقل 
االأ�سواق  االأمريكي طماأنة  املركزي 
الفائدة،  �سعر  خف�س  طريق  عن 
لكن تاأثري ذلك االإجراء كان م�سكوًكا 
املركزية  البنوك  تطبق  حيث  فيه، 
التي�سري  �سيا�سات  الكبى  الدول  يف 
الكمي منذ اأزمة 2009، وذلك لتحفيز 
متاحة  القرو�س  جعل  ما  النمو، 
فاإن خف�سها  وبالتايل  قليلة،  بتكلفة 
مرة اأخرى من غري املتوقع اأن يكون 
له تاأثري ملمو�س يف حتفيز االقت�ساد، 
بح�سب العديد من املحللني. وعلى 
عك�س التعاون الدويل يف عام 2009، 
الكبى  االقت�سادات  اجتمعت  حيث 
اإطار  يف  ال�ساعدة  االقت�سادات  مع 
التدابري  الأخذ  الع�رصين  جمموعة 
ي�سهد  االأزمة؛  ملواجهة  الالزمة 
يف  ملحوًظا  تراجًعا  اليوم  العامل 
االأطراف.  متعدد  الدويل  التعاون 
التيار  تاأثري تراجع  اإغفال  وال ميكن 
وللتعاون  للعوملة  املتبني  الو�سطي 
ال�ساحة  على  االأطراف  متعدد 
القومية  التيارات  و�سعود  الدولية، 
املناخ  ت�سكيل  يف  واالنعزالية؛ 
يهيمن  الذي  واال�ستقطابي  املتوتر 
حالًيّا،  العاملية  التفاعالت  على 

ويعيق التعاون يف االأزمة احلالية.
امل�سابني  اأعداد  تزايد  مع  ولكن 
والتي  العامل،  حول  بالفريو�س 
منظمة  ت�رصيحات  ح�سب  جتاوزت 
 6 يف  األف  مائة  العاملية،  ال�سحة 
رقعة  ات�ساع  ومع   ،2020 مار�س 
احلاجة  فاإن  الفريو�س؛  انت�سار 
تن�سق  الأن  اإحلاًحا  اأكرث  اأ�سبحت 
ملواجهة  بينها  فيما  اجلهود  الدول 
امل�ستوى  على  االأزمة  هذه  تكلفة 
االأهم واالأكرث تكلفة، وهو امل�ستوى 

االإن�ساين.

مالمح التغري يف اإدارة اأزمات ع�ضر العوملة
ا  ا اإىل كل قارات العامل، ولكن اأي�سً يوًما بعد يوم، تاأخذ اأزمة فريو�س كورونا وتداعياتها مالمح الأزمة العاملية، لي�س فقط لنت�سار املر�س جغرافًيّ

لأن الإجراءات التي تتخذها احلكومات ملحاولة احتواء هذه الأزمة اأ�سبحت مت�ّس احلياة اليومية للب�سر على نطاق وا�سع. كما اأن تداعياتها 
القت�سادية، بح�سب موؤ�س�سات دولية، �سوف ُتلقي بظاللها على كفاءة القت�ساد العاملي ككل.



م.ن 

انت�شار  اأن  اإىل  ال�شحيفة،  واأ�شارت 
مما  بكثري  اأ�شواأ  يكون  قد  املر�ض 
يزعم امل�شوؤولون، حيث من املتوقع 
من  اأمريكي   480،000 ميوت  اأن 
ماليني   4.8 واحتجاز  الفريو�ض 
واإ�شابة 96  �شخ�ض يف امل�شت�شفيات 
الذي  للعر�ض  وفًقا  �شخ�ض،  مليون 
امل�شت�شفيات  جمعية  ا�شت�شافته 
فرباير  يف   )AHA( الأمريكية 
اأن  ميل«  »ديلي  واأو�شحت  املا�شي. 
يزيد  م�شتوى  على  الأزمة  ي�شع  هذا 
الذي  امل�شتوى  اأ�شعاف   10 من  اأكرث 

�شهدناه يف مو�شم الأنفلونزا احلاد.
الأرقام  هذه  اأن  ال�شحيفة،  واعتربت 
ت�شطدم مع مزاعم الرئي�ض الأمريكي 
دونالد ترامب الذي اأكد يف منا�شبات 
الأمريكيني  على  اخلطر  اأن  عديدة 

»منخف�ض«.
اأ�شتاذ  لولر،  جيم�ض  الدكتور  وقدم 
نربا�شكا،  بجامعة  الطبي  املركز  يف 

تخمني  لأف�شل  املروعة  التقديرات 
للم�شت�شفيات  املر�ض  تف�شي  ملدى 
ندوة  من  كجزء  ال�شحيني  واملهنيني 

»ما  بعنوان  الويب  على   AHA
اإىل  ال�شحية  الرعاية  قادة  يحتاج 
 19-COVID لـ  التح�شري  معرفته: 
املعلومات،  وت�شري  فرباير.   26 >يف 
اإىل  بحاجة  امل�شت�شفيات  اأن  اإىل   ،
لتقليل عدد  زيادة ال�شتعدادات الآن 
الوليات  اأنحاء  جميع  يف  الوفيات 
املتحدة. فى وقت العر�ض التقدميي 
اأكرث  هناك  كان  املا�شي،  الأ�شبوع 
جميع  يف  موؤكدة  حالة   80،000 من 
كان  الوقت،  ذلك  يف  العامل.  اأنحاء 
 60 حوايل  املتحدة  الوليات  لدى 
ولكن  وفيات.  هناك  يكن  ومل  حالة 
لدى  بات  فقط،  واحد  اأ�شبوع  خالل 
الوليات املتحدة اأكرث من 430 حالة 

و19 حالة وفاة موؤكدة.
اإ�شابة  مت  العامل،  اأنحاء  جميع  ويف 
حتى  �شخ�ض   100.000 من  اأكرث 

الآن.
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�إثر �سجب وت�سامن ر�سمي وغري 

ر�سمي

وايل م�ستغامن يعتذر عن 
�سلوكه امل�سني

�شعيدون،  ال�شميع  عبد  م�شتغامن  وايل  قدم 
خالل  منه  بدر  ما  على  ر�شمية  ب�شفة  اإعتذاره 
�شلوك  من  �شريات،  بلدية  اإىل  امليدانية  زيارته 
غري لئق يف حق مواطنة تطلب حقها يف ال�شكن 
ارتدائه  بحجة  الولية  اإطارات  احد  توبيخ  وكذا 

ملعطف اأخ�رض
وقال وايل م�شتغامن يف ت�رضيح لالإذاعة املحلية 
املهني  م�شاري  ول  اأخالقي  مب�شتغامن  »ل 
اأعتذر  وعليه  املواطنني  باإهانة  يل  ي�شمحان 

ر�شميا«.             
�شريات  بلدية  يف  م�شتغامن  وايل  خرجة  وكانت 
على  رد  و  لبا�شه   ب�شبب  ملوظف  واإهانته 
»دبري  بعبارة  ال�شكن  مع  و�شعها  ت�شكوه  �شيدة 
العام  الراأي  لدى  كبريا  ا�شتياء  اأثارت  را�شك« 
ال�شارع  وا�شع يف  وطني  ت�شامن  موجة  واحدتث 
الداخلية  بوزير  اأدت  ما  التوا�شل  مواقع  وعلى 
واجلماعات املحلية كمال بلجود اىل �شجب هذا 
ال�شلوك وادانته اأي�شا من قبل و�شيط اجلمهورية 
اجلمهورية  رئي�ض  يتدخل  اأن  قبل  يون�ض  كرمي 
اجتماع  اخر  يف  الولة  ويامر  تبون  املجيد  عبد 
وال�شتجابة  املواطنني  باحرتام  الوزراء  جمل�ض 

لن�شغالتهم اليومية
باية ع  

لتحقيق �لتو�زن يف �سوق �لنفط

اجلزائر ت�سدد على 
الو�سول اإىل قرار �سريع 

عرقاب،  حممد  اجلزائري  الطاقة  وزير  قال 
منتجني  مع  م�شتمرة  م�شاورات  جتري  بالده  اإن 
اآخرين للنفط منذ يوم اجلمعة بعد ف�شل منظمة 
البلدان امل�شدرة للبرتول »اأوبك« يف التفاق على 
تلفزيون  مع  حديثه  يف  واأ�شاف  لالإنتاج.  خف�ض 
مع  اجلمعة  يوم  اتفقت  اجلزائر  اأن  »النهار« 
املنتجني الآخرين على اأن »عدم التو�شل اإىل قرار 
�شيكون له تاأثري �شلبي جدا على املنتجني. نحتاج 

اإىل قرار �رضيع لتحقيق التوازن يف ال�شوق«.
وتتجه  الربع  باأكرث من  النفط  اأ�شعار  وانخف�شت 
�شوب ت�شجيل اأكرب انخفا�ض يف يوم واحد يف 29 
عاما، بعد اأن اأوقدت ال�شعودية فتيل حرب اأ�شعار 
يف ال�شوق. وتعود هذه التطورات يف �شوق النفط 
اإىل ف�شل حتالف »اأوبك +« الأ�شبوع املا�شي يف 
التو�شل اإىل اتفاق خلف�ض اإنتاج النفط، وذلك بعد 

تراجع الطلب ب�شبب تف�شي فريو�ض »كورونا«.

 ديو�ن �لإفتاء يف تون�س

 تعليق اإجراءات اعتناق 
الإ�سالم ب�سبب كورونا 

الثنني،  اأم�ض  تون�ض،  يف  الإفتاء  ديوان  علق 
اإجراءات اعتناق الإ�شالم توقيا من انت�شار عدوى 

فريو�ض كورونا امل�شتجد.
اإجراءات  تعليق  اإن  بيان  يف  الديوان  واأعلن 
اعتناق الإ�شالم اأو التثبيت عليه وقتيا، يف نطاق 

الحتياطات املتبعة لتجنب العدوى بالفريو�ض.
الأحد، ت�شجيل  التون�شية،  ال�شحة  واأعلنت وزارة 
وقالت  كورونا  بفريو�ض  موؤكدة  ثانية  اإ�شابة 
املوؤكدة  الثانية  الإ�شابة  اإن  بيان  يف  الوزارة 
 65 عمره  تون�شي  ملواطن  وتعود  »م�شتوردة« 
اأنه قد  ال�شحة  واأ�شافت  اإيطاليا  عاما، قدم من 
مت و�شعه بوحدة العزل بق�شم ا�شت�شفائي جامعي 
جدر بالذكر اأن تون�ض اأعلنت يف 2 مار�ض ت�شجيل 

اأول اإ�شابة موؤكدة.

بعد خف�س �ل�سعودية �سعر نفطها

هبوط حاد يف اأ�سواق 
النفط 

اأكرث من 20  للنفط  الآجلة  العقود  اأ�شعار  تراجعت 
يف املائة، م�شاء الأحد، بعد اأن خف�شت ال�شعودية 
ي�شري  فيما  اخلام،  نفطها  لبيع  الر�شمي  ال�شعر 
حمادثات  اإخفاق  عقب  اأ�شعار  حرب  بداية  اإىل 
خف�ض  ب�شاأن  لتفاق  التو�شل  يف  رو�شيا  مع  اأوبك 
بتوقيت   01.23« ال�شاعة  من  واعتبارا  الإنتاج. 
اأفريل  ل�شهر  الآجلة  العقود  تراجعت  مو�شكو، 
دولرا   30.3 اإىل  الو�شيط  تك�شا�ض  غرب  خلام 
دولرا   32.9 عند  لحقا  وت�شتقر  لتعود  للربميل، 
اجلمعة  يوم  رف�شت  قد  رو�شيا  وكانت  للربميل. 
اقرتاح اأوبك اإجراء تخفي�شات كبرية يف الإنتاج من 
التبعات  من  ت�رضرت  التي  الأ�شعار  ا�شتقرار  اأجل 
باإلغاء  اأوبك  وردت  كورونا  لفريو�ض  القت�شادية 
القيود املفرو�شة على اإنتاجها من النفط. وهبطت 
الأ�شعار الآجلة خلام برنت القيا�شي 9.57 دولر اأو 
بحلول  للربميل  دولر   35.70 اإىل  املائة  21.1 يف 
)ال�شاعة 22.16 بتوقيت جرينت�ض( يف حني تراجع 
�شعر اخلام الأمريكي غرب تك�شا�ض الو�شيط 8.62 

دولر اأو 20.9 يف املئة اإىل 32.66 دولر.

قلم جاف

روزات احلراك 
اجلزائري

�لوليد فرج

منذ اأن َعِقلت اأمري ، ت�شكل منهجي العقلي 
الأوىل  بداياتي  لأن   ، احلاد  ال�شك  على 
كانت ولعا بالتاريخ والأخبار و ال�شري ،وهي 
ميادين خ�شبة للتلفيق و الّد�ِض  ، فلم يكن 
ليّمر علي رف�ض ابن طفيل ملهمة كلّفه بها 
ابو يعقوب، متحججا بالكرب وال�شعف  وهي 
مهمة اإعادة ترجمة و�رضح املنتوج الفل�شفي 
الذي  ر�شد  بابن  عليه  لي�شري   ، الر�شطي 
ال�شهرية  نكبته  فيها  وكانت  للمهمة  ت�شدى 
التاريخ  لكن  الإعدام  من  فيها  جنا  التي   ،
حفظ اإعدام ب�شري �شيحاين ، و اإعدام عبا�ض 
لزهر  اجلرف  اأ�شد  و   ، لعموري  و   ، لغرور 
�رضيط . وروزا لوك�شمبورغ الثائرة اليهودية 
تراكم  كتاب  �شاحبة   ، العرجاء  الي�شارية 
اأهم  من  واحدا  يعترب  الذي  املال  راأ�ض 
لينني  وجه  يف  وقفت   ، ال�شيوعية   الوثائق 
داخل  الراديكايل  اجلناح  تزعمت  معار�شًة 
الأملاين   ال�شرتاكي  الدميقراطي  احلزب 
 1916 �شبارتكو�ض  ع�شبة  بعدها  لتوؤ�ش�ض 
التي ت�شبح فيما بعد اأ�شا�ض و نواة احلزب 
قبلها  ا�شطرت  التي  و   ، الأملاين  ال�شيوعي 
�شوريا  الزواج   ، باأملانيا  ال�شتقرار  لأجل 
من غو�شتاف لوبيك وهو ابن �شديق قدمي 
اجلن�شية  على  فتح�شلت   ،1897 اأبريل  يف 
الكثيف  ال�شيوعي  ن�شالها  ولد  الأملانية. 
داخل املانيا  تخوفا �شديدا من قيام ثورة 
ا�شطر  مما  برو�شيا  لينني  بثورة  �شبيهة   ،
فر�شاي  )معاهدة(  لهدنة  للر�شوخ  الأملان 
الذي  الداهم  ال�شيوعي  للخطر  للتفرغ   ،
انتهى باإيداع كرية نحا�شية يف جمجمة روزا 
اليهودية العرجاء ، التي كانت �شببا يف انهاء 
حرب عاملية تناحرت فيها كل قوى العامل ، 

والتي كانت معار�شة لها منذ بدايتها .
�شور  ن�شالت  تثمره  ما  ننتظر  ونبقى 
القانتة   للماجدة  املبا�رض  على  ال�شالة 
امل�شتمر  �شياحها  و  �شاحلي  نعيمة 
و  الغريبة  بخرجاتها   ، بوك  الفي�ض  على 
زوبيدة   ، للكال�شيكية  ال�شبوعية  اخلرجات 
للجيرنال  ال�شهرية  املقولة  �شاحبة  ع�شول 
مون جيرنال   البالد  اأنقذت  لقد  نزار  الفار 

و غريهن كثريات.

�سحيفة »ديلي ميل« �لربيطانية

اأمريكا على اأبواب 96 مليون اإ�سابة بكورونا
قالت �سحيفة »ديلي ميل« �لربيطانية، �إن وثائق م�سربة ك�سفت �أن �مل�ست�سفيات �لأمريكية ت�ستعد لـ96 

مليون �إ�سابة بفريو�س كورونا ونحو ن�سف مليون حالة وفاة من جر�ء تف�سي �ملر�س.

 مت يوم اأم�ض اإعطاء اإ�شارة النطالق 
جديدة  جتارية  وكالة  لإجناز 
لت�شالت  العملية  للمديرية  ومقر 
امل�شيلة،  مدينة  بو�شط  اجلزائر 
�شتنتهي  اجلديدان  الهيكالن  هذان 
ع�رض   18 غ�شون  يف  بهما  الأ�شغال 
ات�شالت  خاللهما  من  تهدف  �شهرا 
اجلزائر بامل�شيلة اإىل تقدمي الإ�شافة 
للمواطن امل�شيلي من نوعية اخلدمة 
بذلك  لتواكب  له  املقدمة  والكيفية 
تطلعات وامال املواطن ب�شفة عامة 
وزبائنها ب�شفة خا�شة. لالإ�شارة فان 
يف  �شتنجز  التي  اجلديدة  الوكالة 
موقعها  على  ناهيك  املدينة  و�شط 
من  توفر  وقربه  للمدينة  املتو�شط 
خالله خدمات لأكرث من ع�رضة اآلف 
خاللها  من  ميكنهم  زبون   )10000(
اإمتام معامالتهم التجارية يف هياكل 
التجهيزات  باأحدث  جمهزة  ع�رضية 
وح�شن  راقية  بخدمات  م�شحوبة 

ا�شتقبال تهدف من ورائه اإىل تذليل 
الكرام،  زبائنها  اأمام  ال�شعوبات  كل 
يف  ال�شنة  هذه  النطالق  �شيتم  كما 
كل  يف  تواجد  نقاط  وتهيئة  اإن�شاء 
من دائرة )حمام ال�شلعة واأولد دراج 
يف  مدرجة  عامر(  و�شيدي  وجمدل 
تهدف  ال�شنة  لهذه  العمل  خمطط 
الهياكل  هذه  تقريب  اإىل  خالله  من 
من املواطن ق�شد رفع م�شقة التنقل 
اإىل الوكالت التجارية املتواجدة يف 
عا�شمة الولية اأو يف الدوائر الكربى 
وكذا  بو�شعادة  و  عي�شى  ك�شيدي 
تخفيف ال�شغط على هذه الأخرية .

يذكر اأن ولية امل�شيلة بها �شتة نقاط 
تواجد لت�شالت اجلزائر يف كل من 
ومقرة  احلجل  وعني  ال�شلعة  حمام 
امللح  وعني  وجمدل  عامر  و�شيدي 
من  كل  يف  رئي�شية  وكالت  واأربعة 

امل�شيلة و�شيدي عي�شى وبو�شعادة .
ع ب

�ت�سالت �جلز�ئر بامل�سيلة

وكالة جتارية جديدة ومقر 
للمديرية العملية 

ال�شهري  ال�شعودي  املعار�ض  علق 
يف  الدرا�شة  اإيقاف  على  »جمتهد« 
اململكة العربية ال�شعودية، معتربا اأن 
لي�ض له عالقة بكورونا وياأتي  الأمر 
�شمن اإجراءات اأخرى، وكتب جمتهد 
»اإيقاف  تويرت:  على  تغريدة  يف 
الدرا�شة جاء �شمن اإجراءات اأخرى 
بكورونا  عالقة  لها  ولي�ض  تعلن  مل 
معظمها اإجراءات اأمنية يبدو اأن ابن 

الأيام  خالل  ما  لأمر  يرتب  �شلمان 
القادمة«.

وكانت وزارة التعليم التابعة للمملكة 
قد اعلنت يوم اأم�ض، تعليق الدرا�شة 
يف جميع مدار�ض وموؤ�ش�شات التعليم 
العام والأهلي واجلامعي والفني، »يف 
اإطار ال�شيطرة على فريو�ض »كورونا« 
اجلديد )COVID19( ومنع دخوله 

وانت�شاره«.

تتوا�شل بدار الثقافة »علي زعموم 
الثالث  لليوم  البويرة  مبدينة   «
فعاليات ال�شالون الولئي اخلا�ض  
يف  البويرية  املراأة  باإبداعات 
التي  وامليادين  املجالت  خمتلف 
تن�شط فيها وهذا تزامنا مع حلول 
امل�شادف  للمراأة  العاملي  اليوم 
،ويف  �شنة  كل  من  مار�ض   8 ل 
الت�شكيلية  الفنانة  عر�شت  ال�شياق 
» لوحات زيتية  بوكابو�ض �شعادة   «
واخرى بتقنية الرمل واألوان مائية 
�شتى  رائعة  بر�شومات  فيها  تعالج 
واخلا�شة  الإن�شانية  املوا�شيع 
اأبدعت  فيما   ، ال�شاحرة  بالطبيعة 
فن  يف  بلم�شاتها   « مرمي  »خالد 
�شناعة ال�شموع املعطرة والديكور 
طرف  من  كبريا  اإقبال  ولقيت 
اقتناء  على  تهافتوا  الذين  الزوار 
خ�شت  جهتها  ومن   ، منتوجاتها 
لعر�ض  جناح   « زهوة  �شعيد  »اآيت 

تبدع  التي  الطبيعية  التجميل  مواد 
مثل  طبيعية  مبواد  �شناعتها  يف 
ور�شتها  �شمن  والنباتات  الزيوت 
»ديفا فلور » املتواجدة بالعا�شمة 
عرب  املواد  هذه  بتوزيع  وتقوم 
�شناعة  اأما   ، الوطن  وليات 
والع�رضية  التقليدية  احللويات 
»عدار  ال�شيدة  باأنامل  حا�رضة 
تو�شيع  متنت  التي   « عديدي 
ا�شتغل  كما   ، م�شتقبال  ن�شاطها 
الكتاب » هيبة تايدة » و » ميهوبي 
م�شطفى  »زعروري  و   « جميلة 
للبيع  حلقات  لتنظيم  املنا�شبة   «
بالتوقيع لإبداعاتهم الدبية و�شط 
والدب  الكلمة  لع�شاق  تهافت 
 « فاديل  »زهرة  الأديبة  واأ�رضفت 
خا�شة  �شعرية  اأم�شية  تنظيم  على 
تتغنى  التي  والأ�شعار  بالق�شائد 

باملراأة .
 �أح�سن مرزوق

�ملعار�س �ل�سعودي �ل�سهري »جمتهد«

هذا هو ال�سبب احلقيقي  وراء 
اإيقاف الدرا�سة 

 د�ر �لثقافة بالبويرة

 معر�س لإبداعات املراأة
 يف ميادين خمتلفة

غرد�ية 

ا�سرتجاع 1.000 هكتار اأرا�سي 
فالحية غري م�ستغلة 

 1.000 تفوق  م�شاحة  ا�شرتجاع  مت 
بولية  الفالحية  الأرا�شي  هكتار من 
اجلارية  ال�شنة  مطلع  منذ  غرداية 
منحت يف اإطار ال�شت�شالح الفالحي 
غري  ظلت  والتي  م�شتثمرين  لفائدة 
اأم�ض  ا�شتفيد  ح�شبما  م�شتغلة، 
الإثنني لدى م�شوؤويل مديرية امل�شالح 
الفالحية. ومت ا�شتعادة هذه امل�شاحة 
يف اإطار عملية تطهري العقار الفالحي 
مثلما �رضح  الولية،  بهذه  املتوا�شلة 
جغبوب  م�شطفى  القطاع،  مدير 

 101.598 قوامها  م�شاحة  وبقيت 
غري  املوزعة  الأرا�شي  من  هكتارا 
عقب  ا�شرتجاعها  مت  التي  م�شتغلة، 
اإطالق  منذ  وذلك  ميدانية  معاينة 
يف  الفالحي  العقار  تطهري  عملية 
وجرى  امل�شوؤول  ذات  ي�شيف   ،2016
لأكرث  ال�شتفادة  نزع  ال�شدد  هذا  يف 
تلقوا  الذين  م�شتفيدا   4.350 من 
قرارات الإلغاء عقب معاينة ميدانية 
الإعذارات،  عديد  توجيه  جانب  اإىل 

كما ذكر مدير

عالمة  البت�شامة  زالت  ما 
الربازيلي  وجه  على  م�شجلة 
بر�شلونة  جنم  رونالدينيو، 
الأ�شبق،رغم الأزمة التي مير 
بها بعد اعتقاله يف باراغواي 
واإيداعه ال�شجن بتهمة دخول 

البالد بجواز �شفر مزور.
وبعد نحو 3 اأيام من اعتقاله، 

التوا�شل  مواقع  رواد  تناقل 
�شورة  اأول  الجتماعي، 
حمب�شه  من  لرونالدينيو  
عاما  الـ39  �شاحب  ويظهر 
يرتدي  وهو  ال�شورة،  يف 
ق�شريا  و�رضول  قمي�شا 
العري�شة  والبت�شامة  ونعال، 
حمياها.  على  مر�شومة 

التقارير  من  للعديد  ووفقا 
باراغواي،  يف  ال�شحفية 
والتي نقلتها �شحيفة »موندو 
فاإن  الكتالونية،  ديبورتيفو« 
رونالدينيو معتقل مع �شقيقه 
يف مبنى خا�ض بال�رضطة يف 
باراغواي، وي�شم اإىل جانبهما 
واألقي  املخدرات،  جتار 

يوم  رونالدينيو،  القب�ض على 
ملحاولته  املا�شي،  اجلمعة 
بجواز  باراغواي  دخول 
اإيداعه  ليتم  مزيف،  �شفر 
ال�شجن مع �شقيقه يف انتظار 
معهما.  التحقيق  ا�شتكمال 
قد  برازيلية  حمكمة  وكانت 
جواز  من  رونالدينيو  حرمت 

 ،2018 عام  نهاية  يف  �شفره 
مالية  غرامة  دفعه  لعدم 
دولر  مليون   2.5 قدرها 
بناء  خلفية  على  اأمريكي 
حافة  على  اإذن  دون  ر�شيف 
حممية  منطقة  يف  بحرية 
)جنوب  األيغري  بورتو  يف 

الربازيل(.

�لبت�سامة ل تفارقه

اأول �سورة لرونالدينيو من داخل ال�سجن يف الباراغواي



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/

