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امل�سيلة 

و�سع رئي�س بلدية بو�سعادة و�سلفه 
حتت الرقابة الق�سائية 

ق�سم الدب بجامعة �سكيكدة:

يوم درا�سي عن الل�سانيات والواقع
مار�س،يوما  العا�رش  �سكيكدة،يوم  بجامعة  العربي  والأدب  اللغة  ق�سم  نظم 
علميا عن مو�سوع الل�سانيات بني الطموح النظري والواقع التطبيقي،مب�ساركة 
يف  الل�سان  علوم  اإ�سهامات  ق�سايا  در�سوا  جزاىرية،  جامعات  من  باحثني 
احلديثة،واقع  الل�سانية  النظريات  يف  واملعاجم،وبحثوا  التعليمية  تطوير 

البحث الل�ساين يف اجلزائر،اثر الل�سانيات يف حتليل اخلطاب....
مداخلة  قدم  و  �سويلح،  ه�سام  الدكتور  املداخالت  تن�سيق  على  وا�رشف 
بوخيار،و  الدكتور زهري  رفقة  والتداولية،  الليانيات  اللغات بني  تعليمية  عن 
عند  الفرن�سية  اللغة  عن  الطارف  جامعة  من  عبدي  نوار  الدكتور  حتدث 
اآ�سيا بن  دو�سو�سري، وبحث فوزي لعبادية مو�سوع اللغة والدماغ،كما بحثت 
حلمان�س  �سفيان  الدكتور  مداخلة  جاءت  احلا�سوبية.  الل�سانيات  يف  عبدي 
عن الل�سانيات وعالقاتها بالواقع،اما هاين بوع�سلة فقراأ م�سائل اللهجات يف 
الدر�س الل�ساين،وبحث توفيق لع�سوري لغة التخ�س�س... و �سهد املدرج حوارا 
باجلزائر،وخرج  لل�سانيات  والواقعية  النظرية  اجلوانب  عن  ومنهجيا  علميا 

اليوم العلمي بتو�سيات هامة،لتو�سيع البحث الل�ساين اجلزائري م�ستقبال.
وليد ب

�سناعة 

اإنتاج اأول رافعة جزائرية قبل 
نهاية 2020  

التابعة  ال�سناعية  للجامعة  اجلزائري  للمجمع  العام  املدير  الرئي�س  ك�سف 
لوزارة ال�سناعة و املناجم، غريب �سيفي اأم�س الثالثاء باجلزائر عن �سناعة 
ا�سترياد هذا  من  باحلد  �سي�سمح  ال�سنة مما  نهاية  قبل  رافعة جزائرية  اول 
النوع من الآليات الكربى. و لهذا الغر�س، مت اليوم مبنا�سبة ت�سليم امل�سنف 
اجلزائري الأول ملهن قطاع ال�سناعة ملختلف م�سريي املجمعات ال�سناعية، 
للتكنولوجيات  البحث  مركز  و  ال�سناعية  اجلامعة  بني  اتفاقية  على  التوقيع 
رافعة  اأول  لإجناز  عنابة  »فريوفيال«  و  »باتيميتال«  موؤ�س�سات  و  ال�سناعية 
ال�سيد  من  كل  طرف  من  التفاقية  هذه  على  التوقيع  مت  و  حمليا.  م�سنعة 
غريب �سيفي و ممثل مركز البحث العلمي و تطوير التكنولوجيات ال�سناعية ، 
باجي خمتار و الرئي�س املدير العام ملجمع » باتيميتال » املخت�سة يف قطاع 
البناء و الجناز، ياحي ح�سان و ممثل املوؤ�س�سة الوطنية للهياكل املعدنية و 
النحا�سية،  �سيخ مراد و اأخريا الرئي�س املدير العام ملوؤ�س�سة » فريوفيال » 

لإنتاج معدات ال�سكة احلديدية و جتهيزاتها بعنابة، بو يو�سف العربي. 

تي�سم�سيلت

تخرج دفعة �سيدات يف حفظ 
الأحاديث ال�سريفة 

�سهد فرع املركز الثقايف الإ�سالمي لتي�سم�سيلت اأم�س الثالثاء تخرج الدفعة 
الأوىل لل�سيدات يف حفظ الأحاديث ال�رشيفة من كتاب الأربعني النووية وت�سم 
هذه الدفعة 30 امراأة ترتاوح اأعمارهن ما بني 30 و55 �سنة متكنت من حفظ 
70 حديثا نبويا من كتاب الأربعني النووية وذلك يف ظرف �سنة، ح�سبما اأو�سحه 
هذه  تخرج  حفل  هام�س  على  الورجاين  هواري  املذكور،  املركز  فرع  مدير 
الفرع  ذات  ويح�سي  للمراأة.  العاملي  اليوم  اإحياء  اطار  اأقيم يف  الذي  الدفعة 
حاليا اأزيد من 90 امراأة وفتاة م�سجلة يف حفظ القراآن الكرمي وتعلم اأحكامه 
وتالوته وجتويده اإىل جانب حفظ الأحاديث ال�رشيفة من كتاب الأربعني،ا�ستنادا 
اإىل نف�س امل�سوؤول وي�رشف على تاأطري هوؤلء الن�ساء ثالث معلمني خمت�سني يف 
التعليم القراآين وموؤطرين تابعني لذات الفرع ومن جهة اأخرى يعتزم نف�س الفرع 
فتح بداية �سهر رم�سان املقبل ور�سة لتعلم اأ�سول الفقه واللغة العربية واآدابها 
لفائدة الن�ساء �سمن الربنامج امل�سطر من قبل هذه املوؤ�س�سة الثقافية الذي 
وترتيل  بتجويد  تعنى  التي  تلك  اأخرى على غرار  تعليمية  ور�سات  فتح  ي�سمل 
كتاب اهلل والإن�ساد والبتهال الديني والأحاديث النبوية ال�رشيفة،ح�سب ال�سيد 
الورجاين. ولالإ�سارة ت�سمن حفل التخرج هذا املنظم من طرف فرع املركز 
الثقايف الإ�سالمي لتي�سم�سيلت كذلك تقدمي ابتهالت واأنا�سيد دينية من طرف 
ال�ساعرة  اأداء  من  �سعرية  قراءات  وتقدمي  املذكور  املركز  بفرع  منخرطات 

بتاين خولة.

م. �س 

اأمر قا�سي التحقيق لدى حمكمة 
بو�سع  الثنني  اأم�س  امل�سيلة 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
اإ�سافة  احلايل لبو�سعادة و�سلفه 

بت�سيري  مكلف  موظف   اإىل 
الرقابة  حتت  البلدية  احلظرية 
ق�سايا  يف  لتورطهم  الق�سائية 
اأم�س  علم  ما  ح�سب  ف�ساد، 

الثالثاء من م�سدر ق�سائي.
باأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 

عدة  الأ�سخا�س  لهوؤلء  وجهت 
ا�ستغالل  »�سوء  بينها  من  تهم 
اأموال  و«تبديد  ال�سلطة« 
ا�ستخدام  و«�سوء  عمومية« 
النفوذ«، م�سيفا باأنه مت الإفراج 
مت  اآخرين  اأ�سخا�س   10 عن 

ذمة  على  معهم  التحقيق 
وا�ستمع  الف�ساد  ق�سايا  نف�س 
حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي 
امل�سيلة لـ13 �سخ�سا بني �سهود 
ومتهمني يف اإطار هذه الق�سايا 
جل�سة  بالف�ساد خالل  املتعلقة 

ح�سب  �ساعات،  عدة  دامت 
امل�سدر  ذات  عنه  ك�سف  ما 
جمل�س  رئي�س   28 متابعة  وتتم 

�سعبي بلدي بولية امل�سيلة من 
تتعلق  العدالة يف ق�سايا  طرف 

بالف�ساد، كما مت التذكري به. 

واجلماعات  الداخلية  وزير  بعث 
كمال  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
العام  املدير  اإىل  ر�سالة  بلجود، 
ب�سكر  فيها  اأبلغه  املدنية،  للحماية 
لكافة  اجلمهورية  رئي�س  وتهاين 
املدنية  احلماية  واأعوان  اإطارات 
عن جمهوداتهم املبذولة يف الت�سدي 

لفريو�س كورونا منذ ظهوره.
رئي�س  اأن  ر�سالته  يف  الوزير  وقال 

اجتماع  اأثناء  ر�سميا  كلفه  اجلمهورية 
جمل�س الوزراء الأخري باإبالغ  »�سكره 
اإطارات  لكافة  اخلال�سة  وتهانيه 
عن  املدنية  احلماية  واأعوان 
الت�سدي  يف  املبذولة  جمهوداتهم 
وهذا  ظهوره،  منذ  كورونا  لفريو�س 
على م�ستوى ربوع الوطن يف املطارات 

واملوانئ واحلدود الربية«.
واأ�ساف اأن هذه املجهودات »�سمحت، 

هذه  باحتواء  ال�ساعة،  غاية  اإىل 
الو�سعية والتحكم فيها، باملوازاة مع 
وتوفري  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ 
على  حر�سا  امل�سخرة  الإمكانيات 
املواطنني«واأ�سار  و�سالمة  اأمن 
رئي�س  اأن  ر�سالته  يف  الداخلية  وزير 
اجلمهورية قدم ت�سجيعاته اإىل اإطارات 
واأعوان احلماية املدنية، داعيا اإياهم 
والتجنيد  اليقظة  من  »مزيد  اإىل 

من  مزيد  واإىل  الوباء  لهذا  للت�سدي 
خمتلف  مع  والن�سجام  التن�سيق 
جتاه  اجلواري  العمل  وكذا  امل�سالح 
املواطنني باللتزام الأ�سيل مبهامهم 
النظامية ذات البعد الإن�ساين الذي ل 
يحيد عن اأخالقهم وتكوينهم يف �سلك 
احلماية املدنية والتي نتعاون جميعا 
على تكري�سها �سمن معامل اجلمهورية 

اجلديدة بكل يقظة وحزم«.

للت�سدي لفريو�س كورونا 

الرئي�س يدعو احلماية املدنية اإىل مزيد من اليقظة 

خبر في 
صورة

يف بوؤرة تف�سيه

الرئي�س ال�سيني يعلن ال�سيطرة 
عمليا على فريو�س "كورونا" 

اإدارة غالتا�سراي تكرم فيغويل

نال الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل تكرميا خا�سا 
مبنا�سبة  وذلك  الرتكي  غالتا�رشاي  ناديه  اإدارة  طرف  من 
اإدارة  خو�سه املباراة رقم 100 باألوان النادي، حيث اأقدمت 
الوطنية  لت�سكيلة  ميدانا  متو�سط  منح  على  الرتكي  النادي 
هدية خا�سة تتمثل يف تذكار يف لوحة حتمل قمي�س الفريق 
برقم 100 والتي متثل اعدد املباريات التي لعبها فيغويل مع 

فريقه الذي يلعب يف �سفوفه للمو�سم الثالث على التوايل.

بعد اكت�ساف �سحنات جديدة موجهة  للموالني 

حتقيقات معمقة يف خمازن دواوين احلبوب 
الوطني  الدرك  م�سالح  اأطلقت  
احلبوب  معمقة يف خمازن  حتقيقات 
والبقول   احلبوب  لدواوين  التابعة 
بالغرب اجلزائري وذلك على  اجلافة 
هامة  كميات  حركية  اكت�ساف  خلفية 
من  بالعديد  املدعمة  احلبوب  من 
موجهة   كانت  والتي  الغربية  الوليات 
كاأعالف للما�سي عو�س اأن توجه اإىل 

املطاحن واملخابز ل�سناعة اخلبز .

اأن  الأولية  املعطيات  واأ�سارت  هذا 
التحقيقات �سملت 03 مراكز التخزين 
مبوانئ  البحرية  التفريغ  مبواقع 
وهران والغزوات وم�ستغامن بالإ�سافة 
بالوليات  الدواوين  خمازن  اإىل 
والدوائر ومطابقة املخزون احلقيقي  
الوثائق  على  املوجود  املخزون   مع 
الوطني  الدرك  م�سالح  وان  خا�سة   ،
اأوقفت العديد من ال�ساحنات املحملة 

يف  املدعمة  احلبوب  من  باأطنان  
رغم   للوا�سي  اأعالف  لتكون  طريقها 
وذلك  كبرية  جرمية  ي�سكل  ذلك  ان 
و�سعيدة  تيارت   ، غليبزان  من  بكل 
وقبلها  بلعبا�س وعني متو�سنت  ، من 
جهة اخرى ك�سفت التحقيقات و�سول 
للدرك  اجلهوية  للقيادة  معلومات 
�سامية  اإطارات  وقوف  حول  الوطني 
من  كبرية  كميات  تهريب  يف  الديوان 

احلبوب وبيعها بال�سوق ال�سوداء ، ويتم 
املوجودة  املخازن  من  ا�ستخراجها 
باملناطق النائية  ، خا�سة وقد �سبق 
يف  كربى  جتاوزات  �سجل  اأن  للديوان 
ومغنية    والغزوات  وهران   خمازن 
وهي  فيها  اإطارات  تورط  تبني  والتي 
والتي   العدالة  و�سلت  التي  امللفات 

لتزال التحقيق  متوا�سال.
حممد بن ترار

رئي�س  تبون  املجيد  عبد  عني 
اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة، 
قائدا  عمار  اأعثامنية  اللواء 
نور  حنبلي  واللواء  الربية  للقوات 

الع�سكرية  للناحية  قائدا  الدين 
اأوردته  بيان  ح�سب  اخلام�سة، 

اأم�س الثالثاء رئا�سة اجلمهورية.
وجاء يف البيان: »عني عبد املجيد 
القائد  اجلمهورية،  رئي�س  تبون 

وزير  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
الثالثاء،  اأم�س  الوطني  الدفاع 
�سيما  ل  الد�ستور  على  وبناء 
وطبقا  منه،   92 و   91 املادتني 
الرئا�سيني  املر�سومني  لأحكام 

املوؤرخني يف 07 مار�س 2020، كال 
قائدا  عمار،  اأعثامنية  اللواء  من: 
نور  حنبلي  واللواء  الربية  للقوات 
الع�سكرية  للناحية  قائدا  الدين، 

اخلام�سة«. 
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اأعلن عنه الوزير الأول عبد العزيز جراد

برنامج ��ستعجايل لـ15 �ألف منطقة ظل
.     ا�ستهداف فك العزلة عن املناطق النائية 

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد اإىل جتند كافة الأطراف للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي 
يعرفها البلد عرب م�ساركة فعالة اأكرث للحركة ال�سعبية وعلى وجه اخل�سو�ص يف املهمة الثقيلة املتمثلة 
يف بناء دولة متجددة م�سريا اإىل اأنه مت اإح�ساء 15 األف منطقة ظل ي�سكنها 9 ماليني مواطن , مربزا اأنه 

�سيتم قريبا اإطالق برنامج تنموي ا�ستعجايل  لفائدة هذه املناطق .
باية ع

و�أج  به  حو�ر  خ�ص  ويف 
�أو�ضح  جر�د �أنه �أمام حجم �ملهمة 
خطورة  وكذ�  �لر�هنة  و�لتحديات 
و�الجتماعي  �القت�ضادي  �لو�ضع 
كل  جتند  يُنتظر  للبلد,  �لر�هن 
�الأزمة  هذه  من  للخروج  �الأطر�ف 
�أكرث  م�ضاركة  عرب  �الأبعاد  متعددة 
�ضيما  ال  �ل�ضعبية  للحركة  فعالية 
يف  �ملتمثلة  �لثقيلة  �ملهمة  يف 
يتطلع  �لتي  �ملتجددة  �لدولة  بناء 
�جلز�ئر  الأن  بلدنا  �أبناء  كافة  �إليها 
�لوزير  �أبنائها و�عترب  جلميع  ملك 
�الأول  �أنه �ضيكون من �الأكرث حكمة 
و�الحتالل  �ملطلبية  نزعة  تخفيف 

ال  �لذي  �لعام  للطريق  فيه  �ملبالغ 
يزيد �ضوى يف تاأزمي �لو�ضع �حلايل 
دون تقدمي حلول ملمو�ضة ملختلف 
�ملو�طنون  يو�جهها  �لتي  �مل�ضاكل 
رئي�ص  �أن  و�ملو�طنات  مذكر� 
�جلمهورية  عبد �ملجيد تبون تعهد 
باإر�ضاء م�ضار بناء جمهورية جديدة 
�ضفافية  تكر�ص  د�ضتورية  بقاعدة 
ت�ضاركية  ودميقر�طية  �النتخابات 
حقيقية وجمتمع مدين قوي وطبقة 
حرة  و�ضحافة  ممثلة  �ضيا�ضية 
�الإطار  نف�ص  يف  موؤكد�  وم�ضوؤولة 
�لقوى  وجتند  و�لتفهم  �أن �حلكمة 
�لوحيد  �ل�ضبيل  متثل  لالأمة  �حلية 
�أجل  من  هادئا  حال  يتيح  �لذي 
�ضيا�ضية  �أزمة  من  خروج  �ضمان 

ي�ضبق  مل  و�جتماعية  و�قت�ضادية 
�لتالعبات  كل  و��ضتبعاد  مثيل  لها 
تتمكن  لن  �لتي  �ملف�ضوحة 
وال  �لبلد  هذ�  �أبناء  تق�ضيم  من 
لل�ضعب  �لوطنية  باللحمة  �مل�ضا�ص 
�جلز�ئري كما ذكر �لوزير �الأول باأن 
�حلر�ك �ل�ضعبي لـ 22 فيفري  2019 
لبناء  فيها  رجعة  ال  عملية  يف  بد�أ 
جز�ئر جديدة يف قطيعة مع نظام 
�أن  م�ضيفا  �ملا�ضي  وممار�ضات 
تبون  �لرئي�ص  عينها  �لتي  �حلكومة 
جعلت عملها �متد�د� ملطالب هذ� 
مر�فقة  بف�ضل  �ملنقذ  �حلر�ك 
�ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�ص  وحماية 

وم�ضالح �الأمن
عن  �أخرى  �أعلن  جر�د  جهة  من 

خمطط ��ضتعجايل يف طور �الإعد�د  
فك  �أجل  من  قريبا  �إطالقه  �ضيتم 
�لعزلة عن �ملناطق �لنائية و تقدمي 
و  �ملحرومني  لل�ضكان  �مل�ضاعدة 
�مل�ضتعجلة  �مل�ضاكل  ت�ضوية  كذ� 
للتنمية على م�ضتوى هذه �ملناطق, 
�جلمهورية  رئي�ص  لتوجيهات  وفقا 
�ملخطط  هذ�  مو�ضحا �أن 
�ال�ضتعجايل مت �إعد�ده على �أ�ضا�ص 
خريطة �أُعدتها �حلكومة الول مرة 
يف  �لظل  مناطق  حتديد  �جل  من 
�خلريطة  هذه  مكنت  �جلز�ئر.و 
�لظل  مناطق  عدد  �ن  معاينة  من 
 9 ياأهلها  منطقة   15.000 يفوق 
ماليني ن�ضمة من �ل�ضكان �ملعنيني, 
�الجمايل  �ل�ضكان  عدد  خم�ص  �أي 

للوطن و ح�ضب هذه �لدر��ضة, فان 
حو�يل 3ر1 مليون ن�ضمة من �ل�ضكان 
جنوب  يف  موجودين  �ملتاأثرين 
�لوطن �ما يف واليات �ل�ضمال, فان 
5ر4  يبلغ  �ملعنيني  �ل�ضكان  عدد 
�لباقي  �أن  حني  يف  ن�ضمة,  مليون 
)2ر3 مليون( موجودين يف �له�ضاب 
هذ�  يف  �الول  �لوزير  ذكر  �لعليا و 
�ل�ضياق باأن �لدولة ورثت عن �حلكم 
�ل�ضابق و�ضعا كارثيا �ضابته ه�ضا�ضة 
من  لبلدنا  �القت�ضادية  �لو�ضعية 
�الأقاليم  تنمية  يف  �لفو�رق  خالل 
جمال  يف  خطرية  �ختالالت  و 
�خلدمات  على  �ملو�طنني  ح�ضول 

مع  باملو�ز�ة  و  �لقاعدية  �لعمومية 
�ال�ضتعجالية,  �ملخططات  هذه 
بعث  �إعادة  �حلكومة  تعتزم 
لل�ضكنات  �جنازه  �جلاري  �لربنامج 
�لبيع  برنامج  �ضيما  ال  �لعمومية, 
باالإيجار موؤكد� �أن �حلكومة در�ضت 
تو�جه  �لتي  �لعر�قيل  رفعت  و 
تلك  �ضيما  ال  �لربنامج,  �جناز هذ� 
�ملتعلقة بالعقار و بالتمويل و تعتزم 
و  �ضكنية  وحدة   450.000 توزيع 
منها   ,2020 نهاية  قبل  م�ضاعد�ت 
من خمتلف  �ضكنية  وحدة   70.000
�ضهر  خالل  توزيعها  �ضيتم  �ل�ضيغ 
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رغم انهيار اأ�سعار النفط

�حلكومة تتم�سك بالإبقاء على 
�لتز�مات �لدولة

تعتزم  �لدولة  �أن  �الأول  �لوزير  �أكد 
جمال  يف  �لتز�ماتها  على  �الإبقاء 
تاأثري  من  بالرغم  �لتنمية,  متويل 
�أ�ضعار  على  كورونا  فريو�ص  وباء 
�لبرتول, مع �عتماد ت�ضيري »ر�ضني« 

للمالية �لعمومية.
�ملخاوف  »�أمام  �أنه  جر�د  �أكد  و 
�لتي تخيم على �الآفاق �القت�ضادية 
فريو�ص  وباء  ب�ضبب  �لعامل  يف 
كورونا و �نخفا�ص �أ�ضعار �لبرتول, 
�لبلد  مالية  ت�ضيري  �حلكومة  تعتزم 
مع  ر�ضينة,  و  �حرت�زية  بطريقة 
�لتز�م  على  لالإبقاء  �الأولوية  منح 

�لدولة بتمويل �لتنمية«.
هذه  فان  �الأول  �لوزير  ح�ضب  و 
�ملرجعي  �الإطار  ت�ضكل  �لروؤية 
ملخطط  �حلكومة  لتنفيذ  �لعملي 
عملها, من �جل مو�جهة �نخفا�ص 
�أ�ضعار �لبرتول, من خالل �حلد من 
و  �ملو�رد  ��ضتخد�م  يف  �الإ�رس�ف 
�لتجهيز  و  �لت�ضيري  نفقات  عقلنة 
القت�ضاد  مدعم,  ب�ضكل  ترقية,  و 
القت�ضاد  �كرب  تطوير  و  متنوع 
يف  �ملتمثل  حمركه  و  حقيقي 
�ملوؤ�ض�ضة �لوطنية, �ملولدة للرثوة.

جر�د  �أو�ضح  �الإطار  هذ�  يف  و 
�أ�ضابيع  منذ  ي�ضهد  �لظرف  �ن 

�لو�ضع  تطور  مع  كبري�«  »تدهور� 
�أ�ضاف  و  كورونا  بفريو�ص  �ملتعلق 
على  �ضلبا  يُوؤثر  �لو�ضع  »هذ�  �أن 
و  �ل�ضعبة,  �لعملة  من  مو�ردنا 
يزيد من حدة �ل�ضعوبات �ملتعلقة 
بامليز�نية, مما يدعونا �إىل �عتماد 
�إجر�ء�ت ذ�ت طابع ظريف و هيكلي 
�لو�ضعية  تقومي  �إىل  �لتو�ضل  ق�ضد 

�ملالية«.
»هذه  �أن  �الأول  �لوزير  �أ�ضار  و 
�الإجر�ء�ت من �ملفرو�ص �أن متكن 
من  �ل�رسف  �حتياطات  تعزيز  من 
خالل كبح وترية تدهورها و �إ�ضفاء 
حركية على �لتنمية �القت�ضادية من 
خالل ت�ضجيع �ال�ضتثمار ذو �لقيمة 
كفيل  ب�ضكل  �لعالية  �مل�ضافة 
بتح�ضني و�ضعية ميز�ن �ملدفوعات. 
و �أكد �لوزير �أن »�لعودة �لتدريجية 
يجب  �لكلي  �القت�ضاد  لتو�زنات 
من  د�ئما,  هدفا  �أي�ضا  ت�ضكل  �أن 
�لعمومية,  �لنفقات  عقلنة  خالل 
و  �لدعم  �ضيا�ضات  ��ضتهد�ف  و 
و  �لتبذير  م�ضادر  على  �لق�ضاء 
لي�ضت  �لتي  �لنفقات  و  �الإ�رس�ف 
�إطار  حت�ضني  على  كبري  تاأثري  لها 

معي�ضة مو�طنينا«. 
م.�ص

حامال ر�سالة اإىل الرئي�ص املوريتاين

�لرئي�س تبون يوفد بوقادوم 
�إىل نو�ك�سوط 

�أوفد رئي�ص �جلمهورية, عبد �ملجيد 
�ل�ضوؤون  وزير  �أم�ص �لثالثاء,  تبون 
�إىل  بوقدوم  �ضربي  �خلارجية 
�إىل رئي�ص  نو�ك�ضوط, حامال ر�ضالة 
�ملوريتانية,  �الإ�ضالمية  �جلمهورية 
�لغزو�ين, ح�ضب  �ل�ضيخ  ولد  حممد 

بيان لرئا�ضة �جلمهورية.

ا�ستقالت باجلملة و�سوء الت�سيري ومتابعات ق�سائية

�لوزير �سيتور مطالب باإنقاذ جامعة ب�سار
طالب عدد من عمال و �أ�ضاتذة جامعة 
�لعايل  �لتعليم  وزير  من  نلتم�ص  ب�ضار 
من  ب�ضار  جامعة  الإنقاذ  �لتدخل 
�لذي تعي�ضه ب�ضبب �مل�ضاكل  �الإنهيار 
و�لت�ضيري  �لبيد�غوجيا  بني  �ملرت�كمة 
مع  �مل�ضطربة  و�لعالقات  �ملايل 

�ل�رسيك �الإجتماعي.
و�ضفوه  مبا  مت�رسرون  عمال  ندد 
بجامعة  حّل  �لذي  �لكارثي  �لو�ضع 
�لعام  حديث  �إىل  وحتولت  ب�ضار 
�ضوء  ب�ضبب  ب�ضار  ب�ضاكنة  و�خلا�ص 
�ملالية,  �ملحاباة  وف�ضائح  �لت�ضيري 
وتدهور �أو�ضاع �لطلبة و�لعمال ب�ضبب 
و�لرو�تب  �الأجور  دفع  يف  �لتاأخر 
مدير  �أن  كما  �مل�ضتحقات,  وجميع 

تن�ضيقي  لقاء  �أي  يعقد  مل  �جلامعة 
مع �لطلبة لال�ضتماع �إىل �ن�ضغاالتهم, 
�ل�رسيك  مع  �جتماع  �أي  يعقد  ومل 

�الجتماعي.
وطالب �ملعنيون  �لتحقيق يف ف�ضيحة 
�ملالية,  �الإعتماد�ت  ��ضتهالك  عدم 
��ضتفاد  من  �أن  �لتحقق  وميكنكم  بل 
من م�ضاريع �أو طلبيات هم على عالقة 
باملدير ومن بينهم �ضهره �لذي تكفل 
�ملر�قبة  كامري�ت  م�رسوع  باإجناز 
معه  يحملون  ممن  �أقاربه  وبع�ص 
مبا  �جلامعة  تدعيم  يف  �للقب  نف�ص 
ك�رسيك  �أننا  كما  طلبيات,  من  حتتاج 
�جتماعي نطالب بالتحقيق يف �لتاأخر 
قبل  �جلامعة  ممتلكات  تاأمني  يف 

و�لو�ضعية  �لفائت,  جامفي   31 تاريخ 
حظرية  تعي�ضها  �لتي  �خلطرية 
ت�ضلح  ومل  تعطلت  �لتي  �ل�ضيار�ت 
�لوقوف  حتقيق  جلنة  الأي  وميكن 
على �لو�ضع �لكارثي لها. يقول �لعمال 
�لقطاع  ن�ضتغرب من  خماطبني وزير 
هزت  �لتي  �جلماعية  �ال�ضتقاالت 
�جلامعة بد�ية من عميد كلية �حلقوق 
�لدكتور  �ل�ضابق  �ل�ضيا�ضية  و�لعلوم 
من  كان  �لذي  عبد�حلليم  مو�ضاوي 
�مل�ضاهمني يف تعيني �ملدير �حلايل, 
�ل�ضابق  �الأدب  كلية  عميد  و��ضتقالة 
�لربوفي�ضور كو�ري, و�ل�ضغوطات �لتي 
جرمان  �الأ�ضاتذة  �ل�ضادة  لها  تعر�ص 
نو�ب  وهم  عبد�لقادر,  بودي  حممد, 

مدير �جلامعة �لذين �أخرجهم �ملدير 
�حلايل من �لباب �ل�ضيق.

جامعة  باأن  �لقول  �لعمال  يو��ضل  و 
يف  كارثيا  ت�ضيري�  تعرف  مل  ب�ضار 
يف  مبوظفيها  و�لزج  �الأمن  �نعد�م 
متابعات ق�ضائية كما عرفته يف عهدة 
�جلميع  �أن  نقول  لذ�  �حلايل,  �ملدير 
حد  لو�ضع  �مل�ضوؤولية  يتحمل  بات 
و�نهيار  �لت�ضيري  و�ضوء  �لت�ضييب  لهذ� 

�رسح كبري كجامعة ب�ضار.
ويف �الأخري �أهاب �لعمال �لوزير �يفاد 
مت  ما  على  للوقوف  حتقيق  جلنة 
�ضيقف  �أنه  له  �ضنوؤكد  �إننا  و  �رسده, 
على حقائق و �أ�ضاع كارثية يندى لها 

�جلبني.

املجل�ص الوطني لأ�ساتذة التعليم العايل

جننح للتهدئة ونثق يف تعهد�ت �لوزير �لأول
الأ�ضاتذة  �لوطني  �ملجل�ص  �أعلن 
�لثالثاء,  �أم�ص  �لعايل,  �لتعليم 
يف  �لدخول  قر�ره  عن  �لعدول 
ت�رسيحات  على  �حتجاجا  �إ�رس�ب 
�ضم�ص  �لعايل,  �لتعليم  لوزير  �ضابقة  
لدعوة  ��ضتجابته  و�أكد  �ضيتور,  �لدين 
�إىل  جر�د  �لعزيز  عبد  �الأول  �لوزير 
�ملجل�ص  و�أو�ضح  �الأو�ضاع«  »تهدئة 
�ال�ضتثنائية  �لدورة  �أعقب  له  بيان  يف 
�الثنني  �أم�ص  عقدها  �لتي  �لطارئة 
ممثلي  بح�ضور  �لعا�ضمة  باجلز�ئر 
»و�فقو�  �أع�ضاءه  �أن  نقابيا,  فرعا   49
عبد  �الأول,  �لوزير  عر�ص  قبول  على 
�لعزيز جر�د, لتهدئة �الأو�ضاع خدمة 

ال�ضتقر�ر �جلامعة«.

لل�ضيد  »�ضكره  عن  �ملجل�ص  وعرب 
وثقافة  �مل�ضوؤولية  روح  على  جر�د 
��ضتقر�ر  على  �حلري�ص  �لدولة  رجل 
�جلامعة و�لوطن �لتي �أبانها من خالل 
للنقابة,  �لوطني  �ملن�ضق  مع  تو��ضله 
تهدئة  الأجل  ميالط,  �حلفيظ  عبد 
�حلو�ر  قنو�ت  بفتح  وتعهده  �الأمور 
�مل�ضاكل  كل  معاجلة  ت�ضمن  �لتي 

�لعالقة«.
قررت  �أنها  �لنقابة  ذ�ت  و�أ�ضافت 
»�الإبقاء على دورتها مفتوحة ملتابعة 
يف  �جتماع  وحتديد  �لتطور�ت  كل 
حال  عر�ص  لتقدمي  �لقادمة  �الأيام 
حول مدى حتقق �أهد�ف �لتهدئة«وكان 
�لتعليم  الأ�ضاتذة  �لوطني  �ملجل�ص 

�إىل  �ضابق  بيان  يف  دعا  قد  �لعايل 
مقر  �أمام  �حتجاجية  وقفة  تنظيم 
�لتهديد  مع  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
على  �حتجاجا  �إ�رس�ب,  بالدخول يف 
ت�رسيحات �ضابقة لوزير �لتعليم �لعايل 
و�ضفها  �الأمة,  جمل�ص  �أع�ضاء  �أمام 

�ملجل�ص ب »غري �مل�ضوؤولة«.
كما �أن عدة منظمات نقابية نا�ضطة يف 
�نتقدت ت�رسيحات  �لقطاع كانت قد 
متر  �جلز�ئر  �أن  �إىل  م�ضرية  �لوزير, 
»�إعادة  ت�ضتدعي  »حا�ضمة«  مبرحلة 
�جلز�ئرية  للنخبة  �مل�ضتحقة  �ملكانة 
تثمني  من خالل  �ضيما  ال  وتدعيمها, 
دور �الأ�ضتاذ �لباحث و�لتعويل عليه يف 

م�ضار �لتطوير و�لتجديد«.

ويجدر �لتذكري باأن وزير �لتعليم �لعايل 
بيان  �أكد يف  قد  كان  �لعلمي  و�لبحث 
ن�ضب  �لذي  �لكالم  �أن  له  تو�ضيحي 
�الجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل  يف  �إليه 
من  له  �أ�ضا�ص  »ال  �الأ�ضاتذة  ب�ضاأن 
ت�رسيحاته  �أن  �ىل  م�ضري�  �ل�ضحة«, 
»�لتاأطري  حول  كانت  �الأمة  مبجل�ص 
�ملوؤ�ض�ضات  لبع�ص  �لبيد�غوجي 
�خل�ضو�ص  بهذ�  �جلامعية«و�أو�ضح 
قائال: »ب�ضفتي �أ�ضتاذ, ال ميكنني �أبد� 
ويبقى  تد�وله,  �أ�رسح مبثل ما مت  �أن 
بكل  �لقطاع,  لدى  �جلامعي  �الأ�ضتاذ 
�الأ�ضا�ضي �ملعول  �لرتب, هو �ملحور 
وبناء  باجلامعة  �لنهو�ص  يف  عليه 

جامعة �لغد«.

�أعلن �لوزير �الأول, عبد �لعزيز جر�د عن 
�لتكميلي  �ملالية  لقانون  حاليا  �الإعد�د 
�لتمويالت  ل�ضنة 2020 و�خلا�ص بتوفري 
وذ�ت  �مل�ضتعجلة  لالأعمال  �ل�رسورية  
�الأولوية.  و�رسح �لوزير �الأول يف حو�ر 
تن�ضيب  مر��ضم  هام�ص  على  و�أج  مع 

�لوطني  للمجل�ص  �جلديد  �لرئي�ص 
�الثنني  �أم�ص  و�الجتماعي,  �القت�ضادي 
تقوم  »�حلكومة  �أن  �لعا�ضمة,  باجلز�ئر 
�لتكميلي  �ملالية  قانون  بتح�ضري  حاليا 
�لتمويالت  توفري  �أجل  من   2020 ل�ضنة 
وذ�ت  �مل�ضتعجلة  لالأعمال  �ل�رسورية 

�الأحكام  يخ�ص  فيما  ,و  �الأولوية« 
�ملالية  قانون  مل�رسوع  �جلديدة 
�أن  جر�د  �أو�ضح   ,2020 ل�ضنة  �لتكميلي 
على  �ضيما  ين�ص  �جلديد  �لن�ص  هذ� 
�ملت�ضمنة  »�لتمييزية«  �الأحكام  �إلغاء 
�لوزير  يف قانون �ملالية 2020. وح�ضب 

�إدخال  تعتزم  �حلكومة  فاإن  �الأول, 
قانون  يف  حتفيزية  جبائية  �إجر�ء�ت 
�ملوؤ�ض�ضات  ل�ضالح  �لتكميلي  �ملالية 
وكذ� �إجر�ء�ت قانونية قاعدية �رسورية 
لتطهري مناخ �الأعمال وحت�ضينه و �إعادة 

بعث �ال�ضتثمار. 

قانون املالية التكميلي ل�سنة 2020

�إجر�ء�ت جبائية حتفيزية لتطهري مناخ �لأعمال 
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النطق باحلكم يوم 25 مار�س القادم
ق�سية تركيب ال�سيارات والتمويل اخلفي حلملة بوتفليقة 

باية ع 

والأخري  ال�سابع  اليوم  خ�س�ص  وقد 
التي  املحاكمة  هذه  اأطوار  من 
انطلقت الأ�سبوع الفارط , مبوا�سلة 
املتهمني  دفاع  هيئة  اىل  ال�ستماع 
ال�سناعة  ووزيرا  الأعمال  رجال  من 
ويو�سف  بدة  حمجوب  ال�سابقني 
الأولني  الوزيرين  وكذا  يو�سفي 
ال�سابقني عبد املالك �سالل و اأحمد 
اأويحيى  ويف هذا الإطار طالب دفاع 
موكله  بتربئة  حداد  علي  املتهم 
والتمويل  الأموال  تبي�ص  تهمتي  من 
للرئي�ص  النتخابية  للحملة  اخلفي 
كما   , بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
حمجوب  املتهم  دفاع  هيئة  طالبت 
يعمل  كان  اأنه  بحجة   , بالرباءة  بدة 
على  احلكومة  �سيا�سية  تنفيذ  على 
راأ�ص وزارة ال�سناعة الذي ق�سى بها 
كما طالبت  اأ�سهر   3 تتجاوز  فرتة ل 
يو�سفي  و�سف  املتهم  دفاع  هيئة 
بالرباءة نظرا للغياب اأدلة تدينه وكذا 
اجلزائرية  الدولة  مل�ساره يف خدمة 
جاء  ح�سبما  واإخال�ص  تفان  بكل 
طالبت  بدورها  الدفاع  ل�سان  على 
املالك  عبد  املتهم  دفاع  هيئة 
اأن  بكون  وا�ستدلت  بالرباءة   �سالل 

على  يعمل  كان  �سالل  املالك   عبد 
وافق  الذي  برنامج احلكومة  تطبيق 
عليه الربملان  كما طالبت  باإ�سقاط 
وا�ستغالل  امل�سالح  تعار�ص  تهمة 
جنله  ان  ذلك  يف  وحجتها  الوظيفية 
فار�ص املتابع اأي�سا يف هذه الق�سية  
ثم  بيع  ن�ساط   يف  كم�ساهم  دخل 
مل  �سنوات  خالل  ال�سيارات  تركيب 
يكن فيها والده ي�سغل  من�سب وزير 

اأول.
ويف نف�ص ال�سياق طالبت هيئة دفاع  
واإ�سقاط  بالرباءة  اأويحيى  اأحمد 
وحجتها  فيها   املتابع  التهم  جميع 
وب�سفته  كان  اأويحيى  اأن   ذلك  يف 

وزيرا اأول ي�سهر على تطبيق برنامج 
احلكومة وحتت رقابة الربملان الذي 
حكومته   عمل  خمطط  على  �سادق 
نهاية   قبل  الأخرية  كلمتهم  ويف 
املتهمني   جميع  التم�ص  املحاكمة  
يف هذه الق�سية من  هيئة املحكمة 

التما�ص حكم الرباءة.     
قد   كان  العام  احلق  ممثل  اأن  يذكر 
�سنة   20 الفارط  اخلمي�ص  التم�ص 
تقدر  مالية  وغرامة  نافذا  �سجنا 
مبليون دينار يف حق الوزيرين الأولني 
وعبد  اأويحيى  اأحمد  ال�سابقني 
�سنة   15 التم�ص  كما  �سالل,  املالك 
�سجنا نافذا �سد الوزيرين الأ�سبقني 

وحمجوب  يو�سفي  يو�سف  لل�سناعة 
الوزيرين  حق  يف  �سنوات   10 و  بدة 
ونورية  زعالن  الغني  عبد  الأ�سبقني 
الأعمال  ورجال  زرهوين  ميينة 
وعلي  معزوز  واأحمد  بايري  حممد 
مت  كما  ال�سعيد  مليك  وحاج  حداد 
التما�ص ثماين �سنوات �سجنا يف حق 
كل من املدير ال�سابق للبنك الوطني 
ورجل  عا�سور  عبود  اجلزائري 
وفار�ص  ح�سان  عرباوي  الأعمال 
ال�سابقني  الإطارين  وكذا  �سالل, 
مقراوي  ح�سيبة  ال�سناعة  بوزارة 
وترية اأمني و5 �سنوات يف حق �سايد 
النتخابية  مال احلملة  اأمني  حمود, 
للرئي�ص ال�سابق بوتفليقة, وكذا ثالث 

�سنوات يف حق الإخوة �سماي.
فر�ص  كذلك  اللتما�ص  و�سمل 
املتهمني  على  مالية  غرامات 
ماليني  وثالثة  مليون  بني  ترتاوح 
ممتلكاتهم  جميع  وم�سادرة  دينار 
املحجوزة, كما التم�ص غرامة مالية 
تفوق بخم�ص مرات تلك املقررة يف 
حق الأ�سخا�ص املعنوية وتاأتي هذه 
املحاكمة , اإثر رفع نيابة اجلمهورية 
ا�ستئنافا  املتهمني  دفاع  هيئة  وكذا 
يف احلكم ال�سادر عن حمكمة �سيدي 

اأحممد بتاريخ 10 دي�سمرب

اأنهت الغرفة اجلزائية الأوىل مبجل�س ق�ساء اجلزائر العا�سمة,ليلة  اأم�س الأول,اأطوار حماكمة  
ق�سيتي تركيب ال�سيارات والتمويل اخلفي للحملة النتخابية للرئي�س املخلوع عبد العزيز 
بوتفليقة التي تورط فيها الطاقم احلكومي ال�سابق بقيادة عبد املالك �سالل واأحمد اأويحيى 

فيما �ستنطق  بالقرار يوم  25 مار�س املقبل

وزير العدل بلقا�سم زغماتي 

جهاز الق�ساء يحتاج اإىل 
الت�سلح بالقيم واالخالق

الأختام,  حافظ  العدل  وزير  اأكد 
الثالثاء  اأم�ص  زغماتي  بلقا�سم 
باجلزائر العا�سمة اأن الق�ساء بحاجة 
�سيما يف املرحلة احلالية لال�ستنارة 

مبنظومة القيم والأخالق.
وخالل اإ�رشافه على حفل تكرمي اأقيم 
على �رشف 142 قا�سيا من املحكمة 
قال  التقاعد,  على  املحالني  العليا 
ل�سيما  اأحوج,  »الق�ساء  باأن  الوزير 
يعرفه  الذي  املخا�ص  وقت  يف 
جمتمعنا, لال�ستنارة مبنظومة القيم 
من  الأفراد  ليطمئن  الأخالقيات  و 

اأحكامه ويقتنع بها«.
اأنه  ال�سياق  هذا  يف  الوزير  واعترب 
اقت�ساده  يف  املجتمع  تطور  »مهما 
هي  القيم  تبقى  وثقافته,  و�سيا�سته 
وال�سعلة  بها  يهتدي  التي  املنارة 

التي  والبو�سلة  دربه  بها  ينري  التي 
الهدف«وبعد  اإدراك  طريق  ت�سمن 
هوؤلء  به  قام  ما  بكل  ذكر  اأن 
املهني  م�سوارهم  طيلة  الق�ساة 
وال�ستقامة«  النزاهة  قيم  »لتكري�ص 
اليوم  »الق�ساة  اأن  العدل  وزير  اأكد 
بحاجة اإىل اأن تنقل لهم هذه القيم« 
ليكونوا- كما قال-« خري خلف خلري 
كل  باملنا�سبة  الوزير  �سلف«وثمن 
لإقامة  بذلوها  التي  املجهودات 
عدالة  واحلريات,  احلقوق  »عدالة 
حتمي  وعدالة  الإن�سان  حقوق 
ال�سلم  لدعائم  وتوؤ�س�ص  املجتمع 
حفل  ح�رش  فيه«و  والطماأنينة 
لالت�سال  امل�ست�سار  الوزير  التكرمي 
الناطق الر�سمي لرئا�سة اجلمهورية,  

بلعيد حمند اأو�سعيد.

�سكيكدة

و�سع املحافظ العقاري واأحد امل�ستثمرين حتت الرقابة الق�سائية 
مبجل�ص  ال�ستئناف  حمكمة  قررت 
و�سع  الثالثاء,  اأم�ص  �سكيكدة  ق�ساء 
مبديرية  العقاري  املحافظ  من  كل 
واأحد  الولية  بنف�ص  الدولة  اأمالك 
ال�سياحة  يف  اخلوا�ص  امل�ستثمرين 
الق�سائية  الرقابة  التزامات  حتت 
للق�سية,  العامة  النيابة  ا�ستئناف  بعد 

ح�سب ما علم من م�سدر ق�سائي.
املحافظ  اأن  امل�سدر,  ذات  اأو�سح  و 
اخلا�ص,  امل�ستثمر  وكذا  العقاري 
الأخري  فرباير  يف  ا�ستفادا  قد  كانا 
اأمام قا�سي  من الإفراج بعد مثولهما 
�سكيكدة  حمكمة  لدى  التحقيق 

ا�ستغالل  »اإ�ساءة  بتهمة  ملتابعتهما 
يخرق  نحو  على  عمل  باأداء  الوظيفة 
القوانني بغر�ص اإعطاء امتيازات غري 
مربرة للغري بالن�سبة لالأول« و«ا�ستغالل 
نفوذ اأعوان دولة بهدف احل�سول على 
منافع غري م�ستحقة من اإدارة عمومية 

بالن�سبة للثاين«.
واأ�ساف اأن امل�ستثمر الثاين املتابع يف 
نف�ص الق�سية ل يزال يتمتع بالإفراج, 
قد  العامة  النيابة  اأن  اإىل  م�سريا 
ر�ساها  عدم  بعد  الق�سية  ا�ستاأنفت 
عن احلكم الأول. للتذكري كان قا�سي 
قد  �سكيكدة  حمكمة  لدى  التحقيق 

يف  الق�سية  يف  التحقيق  خالل  اأمر 
اأمالك  مدير  بو�سع  املا�سي  فرباير 
الدولة ال�سابق لولية �سكيكدة واحلايل 
التزامات  حتت  ر(,  )ع.  عنابة  لولية 
الرقابة الق�سائية مع منعه من مغادرة 
اأموال  »تبديد  بتهمة  الوطني  الرتاب 
الوظيفة  ا�ستغالل  واإ�ساءة  عمومية 
القوانني  يخرق  نحو  على  عمل  باأداء 
مربرة  غري  امتيازات  اإعطاء  بغر�ص 
للغري«, يف حني اأمر بالإفراج عن باقي 

املتهمني.
ق�سايا  يف  الأ�سخا�ص  هوؤلء  ويتابع 
اأمالك  قبل  من  اأرا�سي  »بيع  تخ�ص 

داخل  امل�ستثمرين  لهوؤلء  الدولة 
�سكيكدة  ملدينة  العمراين  الن�سيج 
قيمتها  عن  منخف�سة  مالية  مببالغ 
اإىل  جممله  يف  الفارق  و�سل  احلقيقة 
حوايل 2 مليار د.ج«, ح�سب ما اأفاد به 

ذات امل�سدر.
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  وكان 
بداية  يف  التم�ص  قد  �سكيكدة 
اأمالك  مدير  من  كل  اإيداع  الق�سية 
اخلوا�ص  امل�ستثمرين  واأحد  الدولة 
احلب�ص املوؤقت يف حني التم�ص و�سع 
التزامات  حتت  الآخرين  املتهمني 

الرقابة الق�سائية. 

القت�سادية  الفرقة  عنا�رش  متكن 
الولئية  بامل�سلحة  واملالية 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
موظف  توقيف  من  اأهرا�ص  �سوق 
باخلزينة العمومية )60 �سنة( ي�سغل 
من�سب اأمني عام �سندوق اخلزينة 
املوظفني,  اأموال  باختال�ص  قام 
من  الثالثاء  اليوم  علم  ما  ح�سب 
ال�سلك  بذات  بالت�سال  املكلف 
حممد  ال�رشطة  حمافظ  النظامي 

كرمي مردا�سي.
واأو�سح حمافظ ال�رشطة مردا�سي 
باأن العملية جاءت بناء على �سكوى 
اأودعها املدير الرئي�سي لل�سندوق 
املبلغ  يف  لنق�ص  اكت�سافه  بعد 
املايل الرئي�سي املوجود باخلزينة 
وذلك يف اإطار املراقبة الأ�سبوعية 
لل�سندوق والأموال مع وجود ثغرة 

مالية تتجاوز ال13 مليون د.ج.
هذه  �سحب  مت  باأنه  واأ�ساف 
الأموال على فرتات مع التزوير يف 

بالقيام  وهذا  الرئي�سية  ال�سجالت 
اأرقام  يف  وتغيري  ح�سو  بعملية 
لإخفاء  �سابقا  املودعة  الأموال 

الثغرة املالية.
وعلى اإثر ذلك مت توقيف امل�ستبه 
بالأدلة  مبواجهته  الذي  فيه 
الذي  باجلرم  اعرتف  والقرائن 
اقرتفه, ا�ستنادا للمكلف بالت�سال 
بذات ال�سلك النظامي وبا�ستكمال 
وفق  القانونية,  الإجراءات  جميع 
كرمي  حممد  ال�رشطة  حمافظ 
ق�سائي  ملف  اإجناز  مت  مردا�سي, 
جرم  عن  فيه  امل�ستبه  حق  يف 
قبل  من  عمومية  اأموال  »اختال�ص 
اإليه  بها  عهد  عمومي  موظف 
تنفيذ  يف  و«الغ�ص  وظيفته«  بحكم 
الوظيفة  و«ا�ستغالل  احل�سابات« 
القوانني  يخرق  نحو  على  عمدا 
اأمام  ليقدم مبوجبه  والتنظيمات«, 
اأ�سدرت  التي  املخت�سة  اجلهات 

اأمرا باإيداعه احلب�ص.

�سوق اأهرا�س 

موظف باخلزينة العمومية 
يختل�س اأموال املوظفني 

البليدة

»توقيف حتفظي« ل�سل�سلة 
اإنتاج اجلنب مبلبنة »�سيليا« 

بولية  التجارة  مديرية  اأقدمت 
وقف  على  الثالثاء  اأم�ص  البليدة 
�سل�سلة اإنتاج اجلنب مبلبنة »�سيليا« 
كاإجراء  الولية(  تامو )�سمال  ببني 
احرتام  عدم  ب�سبب  »حتفظي« 
قواعد الإنتاج, ح�سبما ك�سف عنه 
جمال  للقطاع,  الولئي  املدير 

عباد.
الرقابة  اأعوان  اأن  عباد  واأو�سح 
�سجلوا خالل زيارة فجائية مللبنة 
التجاوزات  من  جملة  »�سيليا« 
احرتام  بـ«عدم  خا�سة  املتعلقة 
تهديدا  ي�سكل  ما  النظافة  �رشوط 

حقيقيا ل�سحة امل�ستهلك«.
خالل  الرقابة  اأعوان  وقف  كما 
امل�سوؤول,  ي�سيف  الزيارة,  هذه 
تتمثل  اأخرى  خمالفات  على 
املنتجات  اإحدى  ا�ستعمال  يف 
لإنتاج  البقر  حليب  من  امل�ستقة 
نوع من الأجبان دون الت�رشيح بها 
على الو�سم الذي يت�سمن معلومات 
الأولية  املواد  خمتلف  حول 

يعترب  »ما  املنتج  يف  امل�ستعملة 
م�سريا  امل�ستهلك«,  على  حتايال 
هذه  من  معتربة  كمية  اإتالف  اإىل 
املادة ب�سبب عدم احرتام �رشوط 
حتفظي  كاإجراء  وهذا  حفظها 

حماية ل�سحة امل�ستهلك.
امل�سوؤول,  ذات  به  اأفاد  ووفقا ملا 
للقائمني  اإعذارات  توجيه  فقد مت 
بامللبنة  الإنتاج  �سل�سلة  على 
املذكورة وكذا حتويل امللف نحو 
 15 مهلة  منحهم  فيما مت  العدالة, 
النقائ�ص  خمتلف  لتدارك  يوما 
املتعلقة بالنظافة مقابل رفع قرار 

التوقيف التحفظي.
مديرية  اأقدمت  فقد  للتذكري, 
على  املا�سي  الأ�سبوع  التجارة 
و  للحليب  »دانون«  وحدة  غلق 
تتعلق  خمالفات  ب�سبب  م�ستقاته 
منتهية  ملواد  با�ستخدامها 
الأ�سواق  ال�سالحية مع �سحب من 
منتوجها من مادة الياغورت الذي 

اأنتج بعد 15 جانفي املن�رشم.

اجلماعات  و  الداخلية  وزير  �رشح 
كمال  العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
دائرة  من  الثالثاء  اأم�ص  بلجود 
اأورلل »28 كلم غرب ولية ب�سكرة« 
تدعم  اأجنبية  جهات  هناك  باأن  
تهدمي  اإىل  ت�سعى  معروفة  عنا�رش 

اجلزائر .
على  اإ�رشافه  لدى  الوزير  وقال 
اأورلل  دائرة  اأمن  مقر  تد�سني 

»تدعم  الأجنبية  اجلهات  هذه  باأن 
عنا�رش معروفة لديها نوايا وا�سحة 
و  البالد  لتهدمي  خاللها  من  ت�سعى 
الرجوع بها اإىل ال�سنوات املا�سية و 
اأ�ساف »)...(  اإدخالها يف م�ساكل«و 
ل تزال هناك عنا�رش تريد حتطيم 
و  ال�سعبي  احلراك  اإليه  و�سل  ما 
يومي  املتظاهرين  مبعية  تخرج 
اإىل  ت�سعى  و  اجلمعة  و  الثالثاء 

اجلزائر  اأن  مردفا  الت�سعيد)...(«, 
اجلديدة  اجلمهورية  عهد  دخلت 
اجلمهورية,  رئي�ص  فيها  التزم  التي 
جميع  بتحقيق  تبون  املجيد  عبد 

مطالب احلراك.
عنا�رش  باحرتافية  بلجود  اأ�ساد  و 
ال�رشطة يف مرافقتهم للحراك منذ 
اأكرث من �سنة داعيا ال�سعب اجلزائري 
�سيوا�سل  و  باليقظة  التحلي  اإىل 

وزير الداخلية و اجلماعات املحلية 
لولية  زيارته  العمرانية  التهيئة  و 
اأوما�ص  بلدية  اإىل  بالتوجه  ب�سكرة 
حيث �سيعطي اإ�سارة انطالق اأ�سغال 
�سيد�سن  ثم  بلدي  طريق  اإجناز 
عالوة  الدائرة  اأمن  مقر  مب�سون�ص 
على مقر الوحدة الرئي�سية للحماية 

املدنية بعا�سمة الولية.
م.�س

وزير الداخلية من ب�سكرة

هناك عنا�سر تريد حتطيم ما و�سل اإليه احلراك 

ذراع امليزان بتيزي وزو

تدمري ثالث قنابل تقليدية ال�سنع
دمرت  الإرهاب,  مكافحة  اإطار  يف 
ال�سعبي,  الوطني  للجي�ص  مفرزة 
واد  مبنطقة   ,2020 مار�ص   09 يوم 
اأڨرڨور, بلدية ذراع امليزان بولية 

تيزي وزو/الناحية الع�سكرية الأوىل, 
ثالث )03( قنابل تقليدية ال�سنع.

التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
واجلرمية املنظمة, حجزت مفرزة 

م�سد�سا  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص 
كال�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�سا   )01(
طلقة,  و)30(  ذخرية   )02( وخمزين 
 )01( مركبة  منت  على  خمباأة  كانت 

دورية  خالل  وذلك  امليادين,  لكل 
احلدودي  ال�رشيط  قرب  ا�ستطالع 
الع�سكرية  اأمنا�ص/الناحية  باإن 

الرابعة. 
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منع التجمعات و التظاهرات 
كاإجراء وقائي

وزير ال�صحة بخ�صو�س مواجهة فريو�س كورونا

مرمي خمي�صة

�ضيفا  نزوله  خالل  الوزير  اأكد  كما 
اأنه من ح�ضن حظ  مبنتدى »ال�ضعب، 
اأخذ  يف  �ضباقة،  كانت  اأن  اجلزائر، 
ت�ضجيل  مع  كورونا،  من  احتياطاتها 
20 اإ�ضابة موؤكدة فقط بالفريو�س، يف 
حني مل يت�ضنى الوقت، لبلدان جماورة 
حتى لأخذ احتياطاتها، والكل �ضاهد 
باأكملها، و�ضعت حتت  اأن مدنا  كيف 
تف�ضي  اأن  م�ضيفا  ال�ضحي،  احلجر 
 2 بلغ  اجلزائر،  يف  كورونا  فريو�س 
اإطار  يف  وبالتايل  فقط،  3باملئة  اإىل 
العمل التوعوي للوزارة، �ضيتم اإطالق 
كل  ت�ضمل  وا�ضعة،  حمالت حت�ضي�ضة 
مطويات  طريف  عن  القطاعات، 
ووم�ضات  اإ�ضهارية،  مل�ضقات   ،
اإ�ضهارية متلفزة، اإىل دورات تعريفية 
جانب  اإىل  لالأئمة،  موجهة  باملر�س 
اإثراء موقع وزارة ال�ضحة، ليكون ملم 
للحفاظ  ال�رضورية،  املعلومات  بكل 

على �ضحة املواطن.

 فتح 5 خمابر لتخفيف ال�صغط 
على »معهد با�صتور«  

من جهته، اأف�ضح بن بوزيد، اأنه �ضيتم 
قريبا فتح 5 خمابر، يف خم�س وليات 

ورقلة،  وق�ضنطينة،  وهران،  هي: 
تخفيف  ق�ضد  ومترنا�ضت،  �ضطيف، 
جراء  من  املواطن،  على  العبء 
التنقل اإىل العا�ضمة، لعمل فحو�ضات 
لدى معهد با�ضتور، الذي ميتلك جهاز 
عن  الك�ضف  بتحاليل  يقوم  واحد، 
تعمم  اأن  انتظار  يف  كورونا،  فريو�س 

العملية، عرب كل وليات الوطن.
يف ذات ال�ضياق، ركز ذات املتحدث، 
لـفريو�س  م�ضاد  عالج  يوجد  ل  اأنه 
من  يحمي  تلقيح  حتى  اأو  كورونا، 
باأي  باملنا�ضبة،  مرحبا  املر�س، 
اقرتاح يف هذا اخل�ضو�س، �ضواء من 

الدكتور بوناطريو اأو غريه.
 

منع ت�صدير الكمامات 
والو�صائل الوقائية الأخرى

 
على  ال�ضعب،  منتدى  �ضيف  و�ضدد 
الربية  املنافذ  كل  مراقبة  �رضورة 
رقمية  بكامريا  واجلوية،  والبحرية 
املر�ضى  و�ضع  جانب  اإىل  حرارية، 
الأ�ضخا�س  ولي�س  للكمامات، 
ل  قوله  حد  على  لأنه  ال�ضليمني، 
يحميهم، بالإ�ضافة طبعا اىل التدابري 
وتعقيم  غ�ضل  من  الأخرى،  الوقائية 
اىل  الكحويل،  باملحلول  الأيدي 
تفادي الت�ضال اجل�ضدي مع كل من 

تظهر عليه اأعرا�س املر�س.
اأنه لالحتياط  الوزير،  اأعلن  يف حني، 

واملنتجني  امل�ضتوردين،  بكل  ات�ضل 
الكمامات،  ت�ضدير  ملنع  املحليني، 
كمحلول  الأخرى،  الوقائية  والو�ضائل 
باملنا�ضبة،  منوها  وغريها،  التعقيم 
حني  يف  كافية،  باأعداد  خمزنة  اأنها 
اأن الوزارة، اأعدت م�ضبقا ملخططات 
وقائية حمتملة، يف حال تغري الو�ضع 

الوبائي اإىل الأ�ضوء.

 تخ�صي�س 82 األف �صرير 
و303 مراكز �صحية ل�صتقبال 

امل�صابني املحتملني  
ال�ضحة  وزير  وعد  اأخرى،  جهة  من 
امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح  وال�ضكان 
يخ�س  فيما  وال�ضفافية،  بال�رضاحة 
واملعطيات  للمعلومات  اإعطائه 
لو�ضعية  الدقيقة،  ال�ضحية 
يف  م�ضريا  وامل�ضابني،  امل�ضت�ضفيات 
نف�س ال�ضياق، اأنه قد اأعطى تعليمات 
لكل مدراء امل�ضت�ضفيات، عرب الوطن، 
ل�ضتقبال  خا�س  جناح  بتخ�ضي�س 
بـ«كورونا«،  املحتملني  امل�ضابني 
اإليا�س رحال،  و�ضلت ح�ضب مداخلة 
املدير العام للمعهد الوطني لل�ضحة 
األف   82 تخ�ضي�س  اإىل  العمومية، 
لهذا  �ضحية،  مراكز   303 �رضير، 

الغر�س.

ك�صف وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اأم�س، اأن رئي�س اجلمهورية، 
عبد املجيد تبون، قد اأعطى لكل الطاقم احلكومي، تعليمات بـ«منع التجمعات«، �صواء التجمعات الثقافية، 
والجتماعية، والقت�صادية، وحتى ال�صيا�صية، حر�صا على عدم تو�صع بوؤرة تف�صي فريو�س »كورونا« يف 
اجلزائر، مطمئنا باملقابل املواطنني، اأن الوزارة م�صيطرة على الو�صع، عن طريق »خلية يقظة« ت�صم كل 

م�صاحلها، ملتابعة جمريات الأمور حلظة بلحظة.

الوطني  ال�ضندوق  مدير  اأو�ضح   
للتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء 
خ�س  ت�رضيح  يف  اإدري�س  حمفوظ   ،
انطالق  عن    « »الو�ضط  يومية  به  
اأول  عملية لل�ضباك متنقل ،  اخلا�ضة 
الإعالمية  التح�ضي�ضية  باحلملة 
نف�س  من   31 غاية  اإىل  �ضتدوم  والتي 
عاتقها  على  �ضتاأخذ  خيث  ال�ضهر  
بداية  يف  وتخ�س  الفئات   خمتلف 
والبحارين  ال�ضيادين  فئة  الأمر 
�ضماكة  م�ضتوى  على  ال�ضفن  وربان 
هذه  اأن  م�ضيفا   ، اجلزائر  وميناء 
لتعليمات  طبقا  جاءت  العملية 
وال�ضمان  الت�ضغيل  و  العمل  وزارة 
ال�ضندوق  مع  بالتن�ضيق  الجتماعي  
الوطني للتاأمينات الجتماعية للعمال 
لل�ضمان  الوطني  وال�ضندوق  الأجراء  

الجتماعي للعمال الغري الأجراء .

العملية الثانية  تخ�س كل 
بلديات العا�صمة

 يف ذات ال�ضياق ك�ضف  مدير كنا�س  
ثانية   عملية  تنظيم  »عن  »الو�ضط  لـ 
العا�ضمة  اجلزائر  بلديات  كل  تخ�س 
اإىل الأحياء  التوجه  وهذا عن طريق  
يف  قبل  من  فكنا  وبالتايل  املعزولة، 
واإىل  لل�ضارع  خرجنا  واليوم  وكالتنا 
فئة  اأكرب  تغطية  اأجل  من  الأحياء 
هناك  اأن  م�ضريا    ، اجتماعيا  معنية 
بطاقة  متلك  ل  لكنها  معنية  فئات 
والكا�ضنون�س  فالكنا�س  لذا   ، ال�ضفاء 

ي تقرتب  منهم  بغر�س م�ضاعدتهم 
اأن  ،كما  وواجباتهم  حقوقهم  ملعرفة 
هذا الن�ضاط �ضي�ضتمر  اإىل غاية نهاية  
ال�ضنة وفق برنامج �ضهري م�ضطر من 
اأجل  من  وهذا   ال�ضندوقان  طرف 
باجلزائر  النائية  املناطق  اإىل  التنقل 
بالفئات  والتكفل  للتقرب  العا�ضمة 

الأخرى من املواطنني.  

تعزيز اخلدمة العمومية 
والتقرب من املواطن

خالل   من  الأ�ضا�ضي  الهدف  ويتمثل   
تعزيز  هو  امل�ضرتكة  املبادرة   هذه 
من  والتقرب  العمومية  اخلدمة 
بان�ضغالته  التكفل  اأجل  من  املواطن 
من  �ضعار«  اختيار  مت  فلقد  ولهذا 
اأجل خدمة عمومية نوعية ، ال�ضمان 
الجتماعي يتقرب منكم ويرافقكم » 
والتي تدخل يف اإطار جت�ضيد اخلدمة 
  ، وكا�ضنو�س  كنا�س  بني  امل�ضرتكة 
كما اأن ال�ضباك املتنقل ن�ضاط عرفته 
كمبادرة   2019 اأوت  منذ  كا�ضنو�س 
قيمة وناجحة انتهجها ال�ضندوق وذلك 
املعزولة  الأماكن  جميع  اإىل  بانتقاله 
من اأجل التقرب من املواطن ومتكينه 
من  متكنه  مع  حقوقه  على  احل�ضول 

ال�ضتفادة من التغطية الجتماعية .
و�صع �صباك موحد على 
م�صتوى �صماكة اجلزائر

هذه  يف  ال�ضندوقان  تعمد  ولقد 
على  موحد  �ضباك  بو�ضع  املبادرة 

اأجل  من  اجلزائر،  �ضماكة  م�ضتوى 
 ، البحري  ال�ضيد  عمال  من  التقرب 
التنفيذي  املر�ضوم  فلقد حدد  وعليه 
ماي   21 يف  املوؤرخ   201  -13 رقم 
التي  ا�ضرتاك  ون�ضبة  اأ�ض�س   2013
والأداءات   امل�ضتخدمون  يعتمدها 
املالحون   منها  ي�ضتفيد  التي 
وبواخر  �ضفن  منت  على  املبحرون 
باحل�ضة  املاأجرون  التجاري  ال�ضيد 
املتنقل  ال�ضباك  هذا  وتن�ضط 
الوطني  لل�ضندوق  تابعة  اإطارات 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
لل�ضمان  الوطني  وال�ضندوق  الأجراء  
الأجراء  الغري  للعمال  الجتماعي 
ولقد اأ�ضندت له عدة مهام كا�ضتقبال 
ملفات الرتقيم اخلا�ضة باأرباب العمل 
ودفع  والت�رضيح  الأجراء  وترقيم 
عن  الت�رضيح  بوابة  عرب  ال�ضرتاكات 
و�ضهادة  التحيني  �ضهادة  ومنح  بعد 
و�ضهادة  النت�ضاب  وعدم  النت�ضاب 
اإ�ضافة   ، الأداءات  يف  الأحقية 
ال�رض  كلمة  ومنح  الطعون  ل�ضتقبال 
لف�ضاء  للولوج  اجتماعيا  لهم  للموؤمن 
بطاقة  طلبات  ا�ضتقبال  مع  الهناء 
اخلدمة  هذه  تهدف  حيث  ال�ضفاء 
مع  املبا�رض  التوا�ضل  �ضمان  اإىل 
اجتماعيا  لهم  واملوؤمن  العمل  اأرباب 
اخلا�ضة  ال�رضوحات  اإعطائهم  ق�ضد 
بالمتيازات التي مينحها لهم ال�ضمان 
الجتماعي كالأداءات العينية والنقدية 
والتاأمني عن حوادث العمل والأمرا�س 
املهنية والتاأمني عن العجز واحل�ضول 

على بطاقة ال�ضفاء .

حتديد ن�صبة ا�صرتاك 
واأداءات  ال�صمان الجتماعي

حدد قانون ال�ضمان الجتماعي اأ�ض�س 
ال�ضمان  واأداءات   ا�ضرتاك  ون�ضبة 
فئة  منها  ت�ضتفيد  التي  الجتماعي 
�ضفن  على  املبحرون  امل�ضتخدمون 
املاأجرون  التجاري  ال�ضيد  وبواخر 
ال�ضبه  الفئات  باعتبارها من  باحل�ضة 
املاأجورة من املوؤمنني لهم اجتماعيا 
ا�ضرتاك  ون�ضبة  اأ�ضا�س  يق�ضم  ، حيث 
وبالتايل  الجتماعي   ال�ضمان 
والباخرة  ال�ضفينة  قيادة  فم�ضتخدمي 
وعليه     ، املبحر  ال�ضفينة  وجمهز  
فلقد مت حتديد مبلغ الأجر باحل�ضة 
دون اأن يقل عن مبلغ الأ�ضا�س عن 03 
مرات الأجر الوطني الأدنى امل�ضمون 
الأجر  هذا  من  مرات   8 يفوق  ول 
ت�ضيري  م�ضتخدمي  يخ�س  وفيما   ،
املاكنات ، وقدر مبلغ الأجر باحل�ضة 
دون اأن يقل عن مبلغ الأ�ضا�س عن 02 
مرتني الأجر الوطني الأدنى امل�ضمون 
ول يفوق 06 مرات هذا الأجر ،  اأما 
على  الأخريني  للم�ضتخدمني  بالن�ضبة 
وم�ضتخدمو  والباخرة  ال�ضفينة  �ضطح 
العمومية   ومت حتديد مبلغ  اخلدمة 
اأن يقل عن مبلغ  الأجر باحل�ضة دون 
ون�ضف  مرة   01.05 عن  الأ�ضا�س 
ول  امل�ضمون  الأدنى  الوطني  الأجر 

يفوق 03 مرات هذا الأجر .  
 حكيم مالك 

مدير كنا�س، حمفوظ اإدري�س لـ«الو�صط«

هدفنا تغطية اأكرب فئة معنية اجتماعيا 
.      ا�صتفادة عمال ال�صيد البحري من ال�صباك املتنقل،

م�صت�صفى بوفاريك بالبليدة

»امل�سابون الـ14 بفريو�س 
كورونا يتماثلون لل�سفاء

بوفاريك  م�ضت�ضفى  مدير  اأكد 
بالبليدة، ر�ضا دغبو�س، اأم�س الثالثاء 
بفريو�س   14 ال  امل�ضابني  جميع  اأن 
م�ضتوى  على  املوجودون  كورونا 
و  جيدة  حالة  »يف  امل�ضت�ضفى  هذا 
�ضدور  ننتظر  و  لل�ضفاء  يتماثلون 
با�ضتور«  معهد  من  التحاليل  نتائج 

باجلزائر العا�ضمة.
»احلالت  اأن  دغبو�س  واأو�ضح 
ا�ضتقبلهم  الذين   14 ال  اليجابية 
امل�ضت�ضفى ومت يف وقت �ضابق تاأكيد 
)كوفيد  كورونا  بفريو�س  اإ�ضابتهم 
يتماثلون  و  19( يف حالة جيدة حاليا 
لل�ضفاء و ننتظر �ضدور نتائج التحاليل 
من  اأيام  ثالثة  قبل  لهم  اأجريت  التي 
»نتوقع  م�ضيفا:  با�ضتور«،  معهد 

ال�ضفاء التام لهوؤلء املر�ضى قريبا«.
هوؤلء  اأن  امل�ضوؤول  ذات  واأ�ضاف 
للحجر  يخ�ضعون  »مازالوا  املر�ضى 
ال�ضحي مب�ضت�ضفى بوفاريك يف اأح�ضن 
الظروف ومعنوياتهم جد مرتفعة ويتم 
تقدمي لهم الرعاية الالزمة كما اأنهم 
لرفع  مدرو�س  غذائي  نظام  يتبعون 
الفريو�س«وك�ضف  ملواجهة  مناعتهم 
مدير امل�ضت�ضفى عن اأنه »يتم اإجراء 
ثالثة  كل  املوؤكدة  للحالت  حتاليل 
اأيام و ذلك مبقت�ضى بروتوكول اأقرته 
ملعهد  اإر�ضالها  يتم  و  ال�ضحة  وزارة 
با�ضتور بهدف املتابعة اجليدة جلميع 

احلالت«.
امل�ضتبه  الثمانية  للحالت  وبالن�ضبة 
ظهور  عن  املتحدث  اأعلن  فيها، 
النتائج »�ضلبية« جلميعها ما عدا حالة 
واحدة لطفل يف ال�ضنتني من عمره مل 
اأنه  نتائج حتليله بعد، م�ضيفا  ت�ضدر 
مت م�ضاء اأم�س الثنني ا�ضتقبال ثالث 
حالت مت و�ضعهم يف احلجر ال�ضحي 
للتاأكد  امل�ضت�ضفى  ا�ضتدعاهم  بعدما 
عدمها،  من  بالفريو�س  اإ�ضابتهم  من 
علما اأن جميع احلالت املوؤكدة وغري 
العائلة  نف�س  حميط  من  املوؤكدة 

امل�ضابة بالفريو�س.
دغبو�س  نا�ضد  اأخرى،  جهة  من 
ال�ضكوك  اإثارة  ب«عدم  املواطنني 
على  خ�ضو�ضا  التهويل  وجتنب 
لأن  الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات 
ويتم  مرتفعة  جد  املر�ضى  معنويات 
معهم  واحتفلنا  بهم  اجليد  التكفل 
ول  عائلية  اأجواء  يف  املراأة  بعيد 

داعي لإحباطهم«، كما 
قال.

»املر�ضى  ال�ضدد  هذا  يف  وقال 
لدعم  بحاجة  وهم  حال  اأح�ضن  يف 
ولهذا  ودعواتهم  اجلزائريني  كافة 
لحظناه  الذي  التهويل  جتنب  يجب 
و  الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  عرب 
الذي تاأ�ضف له املر�ضى كثريا لأنهم 

يتابعون بدقة ما ين�رض عنهم«.)

بني املدر�صة العليا للدرك الوطني
 و جامعة اجلزائر 3

اتفاقية تتعلق مبا�سرت مهني
 يف مكافحة اجلرائم 
االقت�سادية واملالية

للدرك  العليا  املدر�ضة  اأبرمت 
اتفاقية  الثالثاء،  اأم�س  الوطني، 
اجلزائر)3(  جامعة  مع  تعاون 
لتج�ضيد برنامج تكوين ما�ضرت مهني 
القت�ضادية  اجلرائم  مكافحة  يف 
لتوجهات  >تر�ضيخا  واملالية، 
ال�ضلطات العليا للبالد وعزمها على 

مكافحة الف�ضاد«.
الوطني يف  الدرك  قيادة  �ضددت  و 
بيان لها على اأن »بعث برنامج هذا 
ابتداء  فيه  �ضي�رضع  -الذي  التكوين 
و  املقبلة-  الدرا�ضية  ال�ضنة  من 
لهذا  الت�ضدي  حتمية  اأملته  الذي 
يف  الآخذة  اجلرائم،  من  النوع 
املرحلة  تبعا خل�ضو�ضيات  التفاقم 
ال�ضاغل«،  �ضغلها  مّثل  لطاملا   )...(
توجهات  »تر�ضيخ  بهدف  ذلك  و 
ال�ضلطات العليا للبالد وعزمها على 
احلياة  واأخلقة  الف�ضاد  مكافحة 

العامة«.
ففي نهاية م�ضار ي�ضتمر 24 �ضهرا، 
التكويني  الربنامج  هذا  �ضيتوج 
املت�ضمن مقايي�س ذات طابع اأمني و 
تقني ومهني، ب�ضهادة تكوين ما�ضرت 
اجلرائم  مكافحة  ميدان  يف  مهني 
»�ضيمكن  واملالية«،  القت�ضادية 
الإملام  من  املرتب�ضني  ال�ضباط 
مبختلف تقنيات التحري والتحقيق 
واملالية،  القت�ضادية  اجلرمية  يف 
خا�ضة يف ميادين التجارة اخلارجية 
واملعامالت  البنوك  تقنيات  و 
اإدارة  اجلمركية و الغ�س اجلبائي و 
امليزانيات و ال�ضفقات العمومية و 
تبيي�س الأموال وحت�ضيل املداخيل 
بهذا  ال�ضلة  ذات  اجلرائم  كل  وكذا 
يف  عليها  واملن�ضو�س  امليدان 

الت�رضيع اجلزائري«.

و تاأتي هذه التفاقية »مواكبة لروح 
الع�رض، الذي ي�ضهد تطورا متوا�ضال 
امليادين  �ضتى  يف  ومت�ضارعا 
ذات  املجالت  يف  خا�ضة  العلمية، 
بالوحدات  املنوطة  باملهام  ال�ضلة 
للدرك  واملتخ�ض�ضة  العملياتية 

الوطني«.
كما تاأتي اأي�ضا »جماراة للمتطلبات 
امليدان،  يفر�ضها  التي  املهنية 
لتمكني اإطارات الدرك الوطني من 
والتقنية،  العلمية  باملعارف  الت�ضبع 
باجلرائم  املتعلقة  منها  ل�ضيما 
تنامت  التي  واملالية  القت�ضادية 
ب�ضكل لفت خالل ال�ضنوات القليلة 
التمكن  ق�ضد  بالدنا،  يف  املا�ضية 
واحرتافية«،  بفعالية  جمابهتها  من 

ي�ضيف ذات امل�ضدر.
و اأكدت قيادة الدرك الوطني على اأن 
بلوغ هذه الغاية »لن يتاأتى اإل بانتقاء 
مورد تاأطري عايل امل�ضتوى، ل�ضمان 
اإىل  يهدف  ومتميز  نوعي  تكوين 
الق�ضائية  ال�رضطة  �ضابط  اإك�ضاب 
العملياتية،  واملهارات  الآليات 
النظرية  بالأ�ض�س  مدعومة 
التحقيقات،  اإدارة  يف  والتنظيمية 
القانونية  الن�ضو�س  مع  متا�ضياً 
يف  والإقليمية  الدولية  والتفاقيات 
النوع  هذا  اأ�ضكال  خمتلف  حماربة 
طابع  تكت�ضي  التي  اجلرمية،  من 
لالأوطان  والعابر  املنظم  الإجرام 

يف معظم الأحيان«
للتذكري، كانت وزارة الدفاع الوطني 
قد عمدت خالل ال�ضنوات الأخرية، 
)لي�ضان�س-ما�ضرت- نظام  تبني  اإىل 
الو�ضاية  اإطار  يف  وذلك   ، دكتوراه( 
وزارة  مع  املزدوجة  البيداغوجية 

التعليم العايل والبحث العلمي.
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اح�سن خال�س   

بعد  �إذن  »�لكنا�س«  يعود 
ليلعب  عنه  �لغبار  نف�س 
ر�ئد�  ��شت�شاريا  »دور� 
وتعزيز  �لقر�ر  �تخاذ  يف 
خمتلف  بني  �حلو�ر 
ح�شب  �ملجتمع«  �رش�ئح 
حيث  جر�د  به  وعد  ما 
تعبريه  حد  على  �شريتقي 
�شلطة  وحتت  د�ئما، 
رئي�س �جلمهورية، لي�شبح 
و�أبحاث  در��شات  مركز 
�لوطنية  �لتنمية  لفائدة 
�لر�ئد  دوره  و��شتكمال 
يف جمال �مل�شاعدة على 
خمتلف  يف  �لقر�ر  �تخاذ 
جماالت �لعمل �لعمومي«. 
لن  فاحلكومة  هنا  ومن 

طلب  يف  ترتدد 
�لكنا�س  ر�أي 
�لق�شايا  يف 
ية  د قت�شا ال �
عية  جتما ال � و
حتظى  �لتي 
م  هتما ال با
مل  لكا �

ك�شب  �أجل  من  للحكومة 
�ال�شتثمار  �إنعا�س  رهان 
�القت�شاد  وع�رشنة 
وت�رشيع  تناف�شيته  وتنمية 
و�لتوزيع  �لتنمية  وترية 

�ملن�شف لثمر�ته«
تدخالت  تتعدى  ولن 
�حلكومة  ح�شب  �لكنا�س، 
تقدمي �الآر�ء و�ملالحظات 
ما  وفق  و�القرت�حات 
ال�شيما  �حلكومة  تطلبه 
�جلبهة  مو�جهة  يف 

ينتظر  �لتي  �الجتماعية 
�الأ�شهر  يف  ت�شتعل  �أن 
ما  �إذ�  �ملقبلة  �لقليلة 
يف  �حلكومة  ف�شلت 
�لتوزيع  لرهان  �لت�شدي 
�لوطنية  للرثو�ت  �لعادل 
�له�شة  بالفئات  و�لتكفل 
�ل�شعيف  �لدخل  وذ�ت 
�لدعم  �شيا�شة  ومر�جعة 
هذ�  يومنا  �إىل  �ملعتمدة 
�حلد  �شمان  �أجل  من 
�ملدين  لل�شلم  �الأدنى 
مو�رد  ت�شاوؤل  ظل  يف 
من  �لدولة  ومد�خيل 
و�إعادة  �ملحروقات  ريع 
�لب�رشية  �ملو�رد  تكييف 
�لتكوين  من خالل توجيه 
�شوق  متطلبات  �شمن 

�لعمل.

يف  دوره  جانب  و�إىل 
لن  و�لدر��شة  �لبحث 
دوره  عن  �لكنا�س  يتخلى 
�أن�شئ  �لذي  �لتقليدي 
�لبد�ية  يف  �أجله  من 
بني  �لو�شيط  دور  وهو 
�لفعاليات  وبني  �حلكومة 
و�الأكادميية  �لنقابية 
�ملجتمع  �أطر�ف  وجميع 
�أجل  من  �ملدين 
جميع  �نخر�ط  �شمان 
�القت�شاديني  �ل�رشكاء 

عمل  يف  و�الجتماعيني 
�حلكومة ومن هنا �أو�شت 
»كنا�شها«  �حلكومة 
و�لت�شاور  �حلو�ر  باإطالق 
مع جميع مكونات �لن�شيج 
و�جلامعي  �الجتماعي 
م�شعى  تقدمي  �أجل  من 
�لعام  للر�أي  �حلكومة 
و�نخر�ط  ثقة  وتعزيز 

جميع فئات �ل�شعب«.
غري �أن ر�شا تري، �لرئي�س 
�لوطني  للمجل�س  �جلديد 
�الجتماعي  �القت�شادي 
بالوظيفة  ذكر  قد 
وهي  لهيئته  �لتقليدية 
�لعمومي  �لقر�ر  »دعم 
�حلريات  على  و�لتفتح 
�جلماعية  �القت�شادية 
�لر�أي  وتنوير  و�لفردية 

�شمان  �أجل  من  �لعام 
يف  �أكرث  �نخر�ط 
لكنه  �لعامة«  �ل�شيا�شات 
�للجوء  حق  بفتح  وعد 
�لربملان  �أمام  هيئته  �إىل 
وال  �ل�شعبية.  و�لعر�ئ�س 
تختلف تو�شيات �حلكومة   
�الأ�شا�شية  �الأدو�ر  عن 
وهي  باملجل�س  �ملنوطة 
ال تز�ل قائمة على موقعها 
توفري  وهي  �الإلكرتوين 
�ملجتمع  مل�شاركة  �إطار 

�لت�شاور  يف  �ملدين 
�شيا�شات  حول  �لوطني 
�القت�شادية  �لتنمية 
عية  جتما ال � و
دميومة  و�شمان 
بني  و�لت�شاور  �حلو�ر 
�القت�شاديني  �ل�رشكاء 
�لوطنيني  و�الجتماعيني 
ذ�ت  �مل�شائل  وتقييم 
يف  �لوطنية  �مل�شلحة 
�القت�شادي  �ملجال 
و�لرتبوي،  و�الجتماعي 
و�لتعليم  و�لتكويني 
و�لبيئة،  و�لثقافة  �لعايل 
وعر�س  ودر��شتها 

ت  حا � قرت �
على  وتو�شيات 

�حلكومة.
لكن ما مل حتدثنا 
حكومة  عنه 
رئي�س  وال  جر�د 
�ملجل�س �جلديد 
قدرة  مدى  هو 

تركيبة �ملجل�س �ملوروثة 
على �لعهود �ل�شابقة على 
�أد�ء �الأدو�ر �لتي ذكرناها 
على  وهي  ميكنها،  وهل 
�خلمول  من  �حلال  هذه 
و�لف�شاد  و�ل�شلبية 
م�شتوى  يف  تكون  �أن 
�جلديدة  �لرهانات 
عنها  �ملعربة  للحكومة 
�أمل  مرة؟  من  �أكرث  يف 
يف  �ملجل�س  هذ�  يتحول 

كباقي  �الأخرية  �ل�شنو�ت 
�ال�شت�شارية  �ملجال�س 
بريوقر�طي  مركز  �إىل 
يعتا�س من خزينة �لدولة 
بعد �أن حتول من قوة نقد 
رئي�شه  عهد  يف  و�قرت�ح 
�ل�شالح  حممد  �الأول 
تعبئة  مركز  �إىل  منتوري 
�لفا�شد  �لنظام  لتح�شني 
مثل  �ل�شارع  غ�شب  من 
 2012 يف  حدث  ما 
�جلل�شات  نظم  عندما 
فيما  لل�شباب  �لوطنية 
�جلز�ئري  بالربيع  ي�شمى 
يتوقف  �أن  قبل  �خلا�س، 

بعد  �لن�شاط  عن  متاما 
حممد  رئي�شه  وفاة 
�لذي  بابا�س  �ل�شغري 
�حمد  عودة  مع  تز�من 
رئا�شة  �إىل  �أويحيى 

�لوزر�ء.
�الأكرث  �ملر�قبون  ويرى 
على  �الإبقاء  �أن  تفاوؤال 
برتكيبته  �ملجل�س 
�حلايل  ونظامه 
�لرم�شاء  كامل�شتجري من 

�إحياء  يعني  بل  بالنار 
�لهيئة  مبهامها �لتقليدية 
�إعد�د  تتعدى  ال  �لتي 
و�لتو�شيات  �لتقارير 
معدة  �شيا�شات  وتزكية 
عن  ت�شاءلو�  كما  �شلفا 
متتلك  وقت  يف  جدو�ه 
من  يكفي  ما  �حلكومة 
و�لوكاالت  �لوز�ر�ت 
�ال�شت�رش�ف  و�آليات 
وجمع �ملعلومات التخاذ 
�ال�شرت�تيجية   �لقر�ر�ت 
�أن  يظن  �أحد  فال 
�أن  ي�شتطيع  �ملجل�س 
�إال  نوعية  �إ�شافة  يقدم 

خارج  م�شوؤولوه  فكر  �إذ� 
�ملنظومة  �شندوق 
�لبريوقر�طية كما ذكر لنا 
�لذي  �مل�شتثمرين  �أحد 
باأن  قوله  على  ��شتدل 
تاأ�شي�شه  منذ  �ملجل�س 
دون  يبادر  �أن  ي�شتطع  مل 
و�شل  همزة  فهو  �إيعاز 
�شندوق  �إىل  �أقرب  لكنه 
و�شيلة  هو  �أو  بريد 
�الجتماعي  �ل�شلم  ل�رش�ء 

بعد  �إحياوؤه  �أعيد  وقد 
على  �لربملان  م�شادقة 
�خلطة �حلكومية �لتي مل 

ي�شاهم يف �شياغتها. 
�إال  �حلكومة  حتدثنا  مل 
�جلديدة  �ملهام  عن 
دون  للمجل�س  �لقدمية 
كانت  �إذ�  ما  تف�شح  �أن 
هيكلته  �إعادة  تنوي 
فيه  جديد  دم  و�شخ 
�لقائمة  �لفعاليات  من 
�القت�شادي  �ملجال  يف 
و�لفاعلني  و�الجتماعي 
يف �ملجتمع �ملدين. ومن 
�إىل  �لنظر  �ملتابعني  حق 
باأنه  �ملجل�س  هذ� 
رقم �آخر ي�شاف �إىل 
موؤ�ش�شات ��شت�شارية 
ورقابية  وت�رشيعية 
وظلت  دورها  توؤد  مل 
تفكري  حبي�شة 
يعرف  ال  بريوقر�طي 
�ل�شيا�شات  تزكية  �إال 
مع  �الن�شباط  بحجة 
�لعليا  �لدولة  م�شالح 
�جلز�ئر  حتتاج  وقت  يف 
مر�كز  من  �ملئات  �إىل 
و�لدر��شات  �الأبحاث 
و�جلامعية  �خلا�شة 
�لطاقات  وهي متلك من 
من  يغنيها  ما  �لعلمية 
ولدت  مبر�كز  �ال�شتعانة 
�لنظرة  �شمن  وترعرعت 

�ل�شمولية للدولة.

ما مل يقله جراد
عاد املجل�س الوطني القت�سادي والجتماعي بعد اأن كاد اأن ُين�سى متاما يف غمرة الرجتالية التي 
كانت متيز ت�سيري ال�ساأن القت�سادي والجتماعي الوطني. ها هو يعود بثوب جديد اإذا ما ا�ستندنا 

اإىل ما تنويه احلكومة وما تنتظره من املجل�س على ل�سان ال�سيد الوزير الأول عبد العزيز جراد 
الذي تال على م�سامع اأع�سائه يوم تن�سيب رئي�سه اجلديد جملة من املجالت التي ينتظر اأن يتدخل 

فيها وهي كثرية ومتعددة قد ترقى به اإىل مرتبة حكومة موازية اأو غرفة ثالثة للربملان.

لكن ما مل حتدثنا عنه حكومة جراد ول رئي�س 
املجل�س اجلديد هو مدى قدرة تركيبة املجل�س 
املوروثة على العهود ال�سابقة على اأداء الأدوار 

التي ذكرناها وهل ميكنها

موؤ�س�سات ا�ست�سارية وت�سريعية ورقابية مل توؤد 
دورها وظلت حبي�سة تفكري بريوقراطي ل يعرف 

اإل تزكية ال�سيا�سات بحجة الن�سباط مع م�سالح 
الدولة العليا

عن اإحياء املجل�س القت�سادي الجتماعي

24 �ساعة



الأربعاء 11 مار�س  2020  املوافـق  ل 16 رجب  1441ه 24 �ساعة7

الوليد فرج

من  الكثري  توهمتها  كما 
النخب ، باأنها هي املدر�سة 
انبثقت  التي  احلقيقية، 
 ، الفرن�سية  الثورة  منها 
و  الإن�سانية  فكر  �سغلت 
الختالف  اإىل  اأ�رشت 
بينها وبني اأفكار الفال�سفة 
ع�رشييهم  من  الأملان 
العموم  يف  كانت  التي   ،
الق�سايا  تناول  عن  بعيدة 
مبو�سوعات  العالقة  ذات 
 ، عامة  ال�سيا�سية  احلياة 
ذكرت  ال�سدد  هذا  ويف 
فل�سفته  و�رشيح   ، كانط 
تغيري  لأي  الراف�سة 
 ، الثورة  طريق  عن  ياأتي 
وكا�ستدراك منهجي وجب 
التذكري اأن مثالية و جدلية 
يكن  مل   ، هيغل  فلهلم 

 ، عليها  قفزنا 
ب�سبب ا�ستع�ساء 
ها  ر فكا اأ
ة  ملعقد ا
يف  املوغلة 
يد  لتجر ا
ال�سعبة    ،
الأفهام  عن 

املبتداأة ، كما نعتها برتاند 
الفل�سفية  للغته  اأو   ، را�سل 
التي غالبا ما يرفع القارئ 
عقريته ، م�ستكيا من فعل 
ما  غالبا  الذي  الرتجمة 
يتفلّت منه املعنى ل�سعوبة 
يف  �رشح  الذي  هيغل  لغة 
املنطق"  "علم   : كتابه 
بحد  الأملانية  اللغة  اأن 
الفل�سفة  لغة  هي  ذاتها 
ب�سبغة  اأفكاره  فجاءت   .
و�سف  اب�سط  ال�سمول 

و   ، املادي  الحتكاك  لها 
الذي   ، ال�سدية  احلركية 
الإيديولوجية  جنحت 
يف  اليهودية  ال�سيوعية 
من  بداية  ا�ستثماره 
تكتيكيا  تعطيله  و  برو�سيا 
خفية  اأيد  طرف  من 
غاية  اإىل   ، اأملانيا  يف 
اأنفا�سها  النازية  ا�سرتجاع 
ت�سفية  بعد  �سيما  ل 
روزا  ال�سيوعية  املزعجة 
لوك�سمبورغ ، واإعادة تنقية 
بقايا  من  الآرية  ال�ساحة 
لإعدادها   ، ال�سيوعيني 
حلرب كونية ثانية ، هدفها 
وفر�ض  تاأ�سي�ض  الأول 
جديدة  عاملية  هيئة 
ع�سبة  اأنقا�ض  على   ،
الأمم ، والتي �سوف يكون 
املديونية  اأغالل  ن�سج 
�سوف  التي  القرو�ض  و 

الدول  اكرب  اقت�ساد  تنهك 
احلرب  من  اخلارجة 
اأوىل  اأ�سال . وهذه  منهكة 

اأهداف ال�سيطان ماير . 
- ال�سيطان يف باري�ض :

ال�رشق  حمافل  طفقت 
املا�سونية  الأكرب 
 ، فرن�سا  يف  )اليهودية( 
و  ال�رشية  �سبكاتها  ت�سنع 
الدوق  يد  على  للثورة  تعد 
ما�سونيي   كبري  )دورليان( 
فرن�سا ، الذي اختارته اليد 

الواجهة  ليكون   ، اخلفية 
وبعد   ، الفرن�سية  للثورة 
توريط )املاركيز مريابو(، 
يف  و   ، الرذيلة  وحل  يف 
اأدنى درك لالإباحية ، مما 
 ، الديون  اإغراقه يف  �سهل 
، مت  ل�سطوتهم  واإخ�ساعه 
مندلوهن(  )مو�سى  اختيار 
، كراع  للمركيز ، الذي جّره 
يهودية  لأوحال،  جمددا 
بغي ح�سناء ، رغم زواحها 
من رجل ي�سمى هريز ، اإل 
اأنها وبايعاز من مو�سى مل 
حتى   ، طويال  وقتا  ت�سيع 
عبدا  الغبي  املركيز  �سار 
لها ، وهكذا يكون قد ابتلع 
و   ، معا  ال�سنارة  و  الطعم 
اإليه  اآلت  ما  ومع  بالتدرج 
 ، الو�سيع  املركيز  او�ساع 
)النورانية  اإىل  اإدخاله  مت 
وبعد  ب�سهولة  اليهودية( 
ليمني  اأدائه 
 ، الن�سمام 
طائلة  حتت 
القتل ، اإن هو 
اأ�رشار  اأف�سى 
اأو  التنظيم 
الأوامر  ع�سى 
لتاأتي  ؛ 
املتمثلة  الثانية  املرحلة 
�سورته  حتطيم  يف 
الجتماعية  و  املعنوية 
الت�سهري  و  بن�رش ف�سائحه 
به بعر�ض عزله اجتماعيا 
منه  املقربني  من  نبذه  و 
 ، اأقرانه  و  اأ�سدقائه  من 
يف  يغلي  حقدا  ولدا  مما 
النتقام  رغبة  و  �سدره 
ليعتنق   ، له  تنكروا  ممن 
الثورية  الأفكار  الأخري  يف 
مهمة  اإىل  حتويله  فيتم   ،

وت�سجيع  وهي حث  اأخرى 
)دورليان(  الدوق  �سديقه 
الثورة  قائد  بدور  للقيام 
الفرن�سية على ان يكون هو 
كحاكم  العر�ض  راأ�ض  على 
دميقراطي ، بعد الإطاحة 
عزم  كان  بينما   ، بامللك 
املخططة  ال�سياطني 
امللك   ، اإعدام  هو  للثورة 
و امللكة وكل النبالء الذين 

يدورون يف فلكهم .
طقو�ض  ن�رش  بداية   -

�سالة ال�سيطان :
امل�سمى  ا�ستقدام  يعد 
من  وايزهاويت(  )اآدم 
من  فرانكفورت  حمفل 
ن�رش  مهمة  اإمتام  اأجل 
 ، النورانية  الطقو�ض 
حمافل  يف  ل�ستعمالها 
املا�سوين  الأكرب  ال�رشق 
يف  ح�سا�سية  مهمة  اأكرب   ،
اإ�سرتاتيجية الإعداد للثورة 
اأ�رشار  بتعليم  اآدم  بداأ   ،
من  بدءا  ال�رشق  حمافل 
مريابو و الدوق دورليان و 
وبحلول   ، تالريان  �سديقه 

عام 1789 ، يكون اآدم 
تاأ�سي�ض  يف  جنح  قد 
تابعة  حمفل   2000
ال�رشق  ملا�سونية 
اأكرث  ت�سم   ، الأكرب 
من 100 األف ع�سو 
تكون  هكذا  و   ،
اليهودية  النورانية 
قد حققت جناحا 
حتت  باهرا 

مندلوهن  مو�سى  اإ�رشاف 
 ، وايزهاوبت  ادم  بيد 

املا�سونية  اإىل  بالتغلغل 
لتكون   ، احلرة  الأوروبية 
حمافلها هي النواة الأوىل 
 ، الثورية  للجان  ال�رشية 
اأر�سية  ت�سكلت  هكذا  و 

�سلبة للثورة الفرن�سية . 
امللكة  حتطيم  قبل   -

نحطم احلاكم املوعود :
دورليان  الدوق  بقي 
م�رشوع القائد امل�ستقبلي 
 ، نظيفا  ملفه   ، الواهم 
مما ل يت�ساوق مع خدمة 
 ، الثورة  بعد  ما  مرحلة 

املركيز  كلف جمددا  لذا 
يف  اإ�سقاطه  يف  الطِيّع 
العهر  و  اخلنى  دن�ض 

املركيز  يعترب  الذي   ،
الدوق  وكاأن   ، فيه  خبريا 
ل�ستك�ساف  مت�سوقا  كان 
فانخرط  الأحمر،  العامل 
بكله يف عامل الرذيلة ومل 
�سنوات  اأربع  عليه  مت�ض 
 800 ديونه  بلغت  حتى 
األف لرية فرن�سية ، ليجده 
فري�سة  اليهود  املرابون 
ميدونه  بداأوا  و   ، �سهلة 
املالية  باملعونات   ،
ِقبل  ل  ديون  يف  واإغراقه 
به  لينتهي   ، ب�سدادها  له 

كل  رهن  اإىل  املطاف 
و  اأرا�ض  من  ممتلكاته 
الق�رش  فيها  ، مبا  ق�سور 

 ، له  املخ�س�ض  امللكي 
بذمته  للديون  ك�سمان 
يتم  عقدا  توقيعه  مع   ،
لدائنيه  الإذن   ، مبوجبه 
اأمالكه  باإدارة  اليهود 
ويكون  ال�سداد  لتاأمني 
اأ�رش  يف  وقع  قد  بذلك 
ال�سيطان ، هنا يظهر على 
اليهودي   ، خ�سبة امل�رشح 
ال�سباين املتف�سخ ، الذي 
اخلفية  القوى  عينته 
ك�سنديك )م�سيري م�رشف( 
الدوق  اأمالك  على 
وعلى   ، دورليان 
ق�رشه امللكي الباليه 
ا�سمه  وكان   ، رويال 
دي  )�سودرلو�ض 
املعروف  لكلو�ض( 
العالقات  بكتابه 
ل  وكان   ، اخلطرة 
ف�سقه  باإعالن  يرعوي 
اجلن�سية  كتبه  عرب 
الدوق  ق�رش  ليحول   ،
دار  لأكرب  املنك�رش 

فاح�سة وتهتك .

يف اجلزء الأول من هذا املقال ، اأملحت بوم�شة م�شتعجلة ، لالختالف بني بع�س الفال�شفة الفرن�شي�س ، من الذين �شّكلت اأفكارهم الإطار 
الإيديولوجي الظاهر ، الذي َن�َشَطت فيها الثورة الفرن�شية ، والبيئة الفكرية الآداتية التي ا�شتنبتت  اأدوات الثورة 

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

اأن�ست اإىل جنوى الغرفة اخللفية للتاريخ

يف اإ�شرتاتيجية الإعداد للثورة 
، بداأ اآدم بتعليم اأ�شرار حمافل 

ال�شرق بدءا من مريابو و الدوق 
دورليان و �شديقه تالريان

رويال ، وكان ا�شمه )�شودرلو�س دي 
لكلو�س( املعروف بكتابه العالقات 

اخلطرة ، وكان ل يرعوي باإعالن ف�شقه 
عرب كتبه اجلن�شية ، ليحول ق�شر الدوق 

املنك�شر لأكرب دار فاح�شة وتهتك

احللقة الثانية  :
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العديد من �شوارع  ا�شتكى �شكان 
بالأغواط  مدينة  اأفلو  اأحياء  و 
العارمة  من حالة  الفو�شى 
نتيجة النت�شار الوا�شع للقمامات 
وخمتلف  الأر�شفة  م�شتوى  على 
الأزقة، التي تعد واجهة مطلة من 
اجلهة الغربية على حمور الطريق 
املكان  ليتحول   ،23 رقم  الوطني 
اإىل  الأمطار  ت�شاقط  مع  خا�شة 
من  تبداأ  عمومية  مفرغة  �شبه 

مدخل احلي اإىل خارجه. 
مدينة  �شكان  من  الع�رشات  قال 
ت�رشيح  يف  الأغواط  بولية  اأفلو 
اأن    ،« »الو�شط  يومية  مع  لهم 
للقمامات  الوا�شع  النت�شار  �شبب 
والتي  ال�شكنات  من  بالقرب 
عمليات  غياب  تفاقمها  من  زاد 
و  للطرقات  احل�رشي  التح�شني 
ال�شوارع التي تتحول اإىل اأوحال و 
م�شتنقعات مائية ت�شعب من مرور 

تهاون  اإىل   ، الأفراد  و  العربات 
على  بالنظافة  املكلفة  امل�شالح 
حر�ص  وعدم  البلدية،  م�شتوى 
تفعيل  على  املحليني  امل�شوؤولني 
البي�شاء  اجلزائر  ور�شات  ن�شاط 
التي كان من املفرو�ص اأن تعمل 
املظاهر  خمتلف  اإزاحة  على 
للمحيط  ،  امل�شوهة  ال�شلبية 
والغريب يف الأمر ح�شب حمدثونا 
،فاإن عملية تنظيف ال�شوارع قليال 
ما تتم، واإذا متت فاإن اأعوان جمع 
تكدي�ص  على  يعمدون  النفايات 
من  ركن  اأويف  جانب  القمامة يف 
اأركان احلي لترتك بذلك دون اأن 
ت�شاهم يف  باأن  كافية  ترفع ملدة 
هو  عما  البيئي  املحيط  تعفن 
عليه وبالتايل تفتح العنان ل�شكاوي 
املواطنني الذين �شئموا من بقاء 
هذه الو�شعية على حالها بدون ان 
من  حا�شمة  اإجراءات  فيه  تكون 

لت�شوية  املحلية  ال�شلطات  قبل 
اخرى  جهة  من  ف�شال   ، الو�شع 
عن عمليات الرمي الع�شوائي التي 
الذين  القاطنني  بها بع�ص  يقوم 
ل يحرتمون �رشوط املحافظة 
بع�ص  على املحيط، مما حّول 
جوانب اأحياء اجلهة اإىل م�شتنقع 
لالأو�شاخ التي يخ�شى الكثري اأن 
�شلبية  اإنعكا�شات  لها  تكون 
املهددين  اأبناءهم  �شحة  على 
املتنقلة  الأمرا�ص  بخطر 
،ل�شيما  احليوان  و  املياه  عرب 
الكالب  ظاهرة  اإ�شتفحال  مع 
�شالتها  وجدت  التي  املت�رشدة 
املتناثرة  الأو�شاخ  قمامات  يف 
�شكاوي  ،واأكدت  وهناك  هنا 
اأبواب  طرقت  التي  املواطنني 
�رشورة  على  الو�شية  اجلهات 
التدخل من اأجل اإعادة العتبار 
والعمل  البلدية  اأحياء  ملختلف 

على رفع الغنب عنهم من خالل 
التي  امل�شاريع  وترية  تفعيل 
،اإىل  ال�شلحفاة  بخطى  ت�شري 
التقنية  املقايي�ص  اإتباع  جانب 
البلدية  ترقية  �شاأنها  من  التي 
اإىل م�شاف املناطق احل�شارية 
طويلة  ل�شنوات  و  ظلت  بعدما 
جرداء  ريفية  مبنطقة  �شبيهة 
مرافق  من  به  تعززت  ما  رغم 
الأخرية  ال�شنوات  تنموية خالل 
اجلهة  �شاكنة  باأمل  ويبقى   ،
بعمليات  بلديتهم  حت�شى  اأن 
م�شاريع  و  املحيط  لتهيئة 
حتول  اأن  باإمكانها  حيوية 
من  تعد  لبلدية  ال�شاحب  الوجه 
ال�شكنية  التجمعات  كربيات 
اإقليم  من  باجلهة  ال�شمالية 
الولية اإىل �شورة جمالية ترقى 
اإىل م�شاف املدن املتح�رشة . 
�صالح ،ب

 
املحلية  اجلمعيات  عديد  طالبت 
الفاعلة بوليات جنوب البالد على 
اإيليزي   ، مترنا�شت   ، ورقلة  غرار 
من   ، الوادي  تيندوف،   ، ب�شار   ،
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
ال�شخ�شي  التدخل  ب�رشورة  تبون 
عبد  الأول  الوزير  م�شالح  لدى 
العزيز جراد من اأجل اإلزام الوزراء 
بقطاعات ال�شحة ، الرتبية، ال�شكن 
 ، والريا�شة  ال�شباب   ، الفالحة   ،
الري واملوارد املائية و الت�شامن 
الت�شغيل  لقطاع  اإ�شافة   ، الوطني 
امل�شببات احلقيقية  للوقوف على 
التي تقف خلف تعرث ملف التنمية 
بتلك الوليات ، خا�شة اإذا علمنا اأن 
امل�شالح املخت�شة �شجلت مايزيد 
عن 4800 م�رشوع تنموي لها �شلة 
بعد  ت�شلم  مل  املواطن  بيوميات 
ب�شكل  �شاهم  الذي  الأمر  وهو   ،
ملعدلت  املقلق  التزايد  يف  كبري 
الحتجاجات  وموجات  الحتقان 
الجتماعية  اجلبهة  لدى 
املتم�شكة بالنهو�ص بواقع و اأفاق 
ال�شحة التي حتت�رش ب�شبب افتقار 
بالقرى  ال�شحية  الهياكل  غالبية 
للتجهيزات  النائية  والبلديات 
دون   ، والراديو  كال�شكانري  الطبية 
الطقم  يف  الفادح  النق�ص  ن�شيان 
عن  ناهيك   ، املتخ�ش�شة  الطبية 
م�شري  يكتنف  الذي  الغمو�ص 

اجلامعي   امل�شت�شفى  م�رشوع 
حلد  النور  يرى  مل  الذي  بورقلة 

كتابة هاته الأ�شطر .
الغمو�ص  يزال  ل  ثانية  جهة  من 
امل�شاريع  عديد  م�شري  يكتنف 
دون  حال  الذي  الأمر  الرتبوية 
ظاهرة  على  نهائيا  الق�شاء 
حجرات  داخل  الكتظاظ 
التدري�ص ،ومما زاد الطني بلة هو 
التذبذب احلا�شل يف توفري و�شائل 
لتالميذ  بالن�شبة  املدر�شي  النقل 
وهي  واملعزولة   النائية  املناطق 
�شاهمت  التي  املزرية  الو�شعية 

�شلبا  التاأثري  يف  مبا�رش  ب�شكل 
على التح�شيل العلمي بدليل تذيل 
الوطني  للرتتيب  الوليات  هاته 
لالأطوار  النهائية  المتحانات  يف 

الدرا�شية الثالثة .
ملف  يعترب  اأخر  �شعيد  وعلى 
ال�شكن مبختلف �شيغه عبارة قنبلة 
موقوتة وذلك جراء الغمو�ص الذي 
ال�شكن  ح�ش�ص  م�شري  يكتنف 
العمومي  اليجاري  الجتماعي 
للبناء  ال�شاحلة  الأرا�شي  قطع   ،
و  عدل  م�شاريع  ذلك  اإىل  ي�شاف 
املدعم  وغري  املدعم  الرتقوي 

يف  بطيئة  وترية  ت�شهد  التي 
الأدوات  تفاوت  ب�شبب  الجناز 
الو�شية  ال�شلطات  الرقابية وعجز 

يف حلحلة الرتاكمات .
الأمن  م�شالح  اأن  ومعلوم   
اجلنوبية  بالوليات  املخت�شة 
�شجلت  قد  كانت  ذكرها  ال�شالف 
حركة   200 اجلارية  ال�شنة  خالل 
تطالب  للمواطنني  احتجاجية 
التنمية  اأفاق  و  بواقع  بالنهو�ص 
حالة  يف  املت�شببني  وحما�شبة 
غياب  جراء  الالمتناهية  الفو�شى 

عامل الرقابة على املواطنني.

يوا�شل م�شتقبل املجاهدين بعني 
�شالح بولية مترنا�شت ، حت�شرياته 
بجدية كبرية حت�شبا ملوقعة وفاق 
الفقارة حل�شاب اجلولة الثالثة من 

بطولة الق�شم ال�رشيف ب.
الفقارة  وفاق  مواجهة  �شتعرف 
ب  ال�رشيف  الق�شم  بطولة  مت�شدر 
الظل  ثقيل  �شيفا  �شينزل  الذي   ،
على �شاحب املرتبة الرابعة فريق 
للمجاهدين  الريا�شي  امل�شتقبل 
التعداد كامال  ، عودة  بعني �شالح 
اخلطري  املهاجم  التحاق  بعد 
عن  الغائب  خمداين  �شعيد 
من  الثانية  اجلولة  منذ  الفريق 
ارتباطات  ب�شبب  البطولة  عمر 
ملتو�شط  اإ�شافة   ، به  خا�شة 
امليدان �شابر بوخ�شبة و املهاجم 
الغائبني  الزقري  املالك  عبد 

ليبقى   ، الفارطة  املقابلة  عن 
ال�شبونا�ص يطبع ق�شية املاي�شرتو 
الهجومي حمو  امليدان  ومتو�شط 
رقاين يف انتظار الف�شل يف ق�شيته 
لكرة  اجلهوية  الرابطة  طرف  من 
القدم بورقلة . وبعد عودة التعداد 
مدرب  ي�شبح  للم�شتقبل  الكامل 
ال�شاب  الكروي  التقني  الفريق 
خل�رش حيلو ميتلك كافة اخلريات 
اأجل  من  الالزمة  التوليفة  ل�شبط 
الفقارة  وفاق  بالرائد  الإطاحة 
لفتكاك الو�شافة وتقلي�ص الفارق 
انتظار  لنقطتني يف  املت�شدر  عن 
الثاين  ال�شوط  عليه  �شي�شفر  ما 
و  الرائد  مقابلة  من  املتبقي 
ب�شبب  تاأجيله  مت  الذي  املالحق 

غياب الإنارة بامللعب .
اأحمد ،ب 

تعالت اأ�صوات �صاكنة وليات جنوب البالد الكبري ، املطالبة ب�صرورة نزول وزراء 
حكومة عبد العزيز جراد للميدان للوقوف على حقيقة تعرث 4800 م�صروع تنموي لهم 

�صلة بـ 10 قطاعات .

للمطالبة باإخراج 10 قطاعات من عنق الزجاجة 

ب�صبب عدم حر�س ال�صلطات  على تفعيل اجلزائر البي�صاء

اأحمد ،ب  

�سكان اجلنوب يطالبون وزراء 
جراد بالنزول للميدان 

.     4800 م�صروع يكتنفه الغمو�س 

�سكان اأفلو يعانون من تراكم النفايات 

بح�صور جميع الالعبني با�صتثناء املاي�صرتو حمو الرقاين 

موزعة على الأرقام اخل�صراء 

قوات ال�صرطة باأمن ولية اأدرار 

م�ستقبل املجاهدين بعني �سالح 
جاهز ملوقعة وفاق الفقارة 

اأمن  اأدرار ي�ستقبل 461 مكاملة 
هاتفية خالل فيفري

القيام بعملية اأمنية م�سرتكة 
بالتن�سيق مع عنا�سر الدرك الوطني

اأخبار اجلنوب

لأمن  العمليات  قاعة  ا�شتقبلت 
ولية اأدرار خالل �شهر فيفري من 
اجلارية 461 مكاملة  ال�شنة 
قبل  من  واردة  هاتفية 
الأرقام  على  موزعة  املواطنني 
104وخط  48و  /15 ء اخل�رشا
بيان  اأفاد  النجدة 17  �رشطة 
والت�شال  العالم  خللية 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ت�شلمت  قد  كانت  اأدرار  ولية 
اأن   منه  ن�شخة   « »الو�شط  يومية 
من  الواردة  املكاملات  خمتلف 
و�شملت  الق�شايا  عديد  معاجلة 
النداءات50  مكاملة  هذه 
امل�شاعدة  بتقدمي  خا�شة 
والإغاثة،93 مكاملة متعلقة بطلب 
والتوجيه 90 مكاملة  ال�شتعالم 

بالتبليغ )حوادثاملر خا�شة 
ور- ال�رشقة- احلرائق- حال
�شجلت  كما  الختفاء (،  ات 
ذات  امل�شالح 205 هاتفية  ذات 
التدخالت  ال�شلة بطلب خمتلف 
ورود 23 مكاملة  جانب  اإىل 
اأخرى،هذا وتبقى قوات ال�رشطة 
وعلى  الأوقات  جمندة يف جميع 
لال�شتجابة  مدار 24/24�شاعة 
والتكفل  املواطنني  لنداءات 
اإىل  تدعوهم  والتي  باإ�شغالتهم 
يهدد  قد  خطر  اأي  عن  الإبالغ 
طريق  عن  وممتلكاتهم  حياتهم 
املجانية  بالأرقام  الت�شال 
املديرية  قبل  من  امل�شخرة 

العامة لالأمن الوطني .
اأحمد ،ب 

لإجراءات الأمن يف اإطارا 
من  اأ قبل  من  ة  ملتخذ ا ية 
الرامية اإىل الح اأدرار  ولية 
�شخا�ص  من الأ اأ فاظ على 
ت  ا قو مت  قا  ، ت ملمتلكا ا و
ال�رشطة باأمن ولية اأدرار و 
الدرك  مع عنا�رش  بالتن�شيق 
الوطني بعملية اأمنية م�شرتكة 
بتاريخ 08/03/2020، �شملت 
بقطاع  اأحياء  عدة 
لتي  ا لعملية  ا  ، �ص خت�شا ل ا
الأمنية  القوات  بها  قامت 
الإمكانيات  كافة  لها  �شخرت 
مت  اأين  والب�رشية،  املادية 
اأخذ و�شعيات اأمنية  و مراقبة 
تطويق  مع  الأمنية  باحلواجز 

ومكافحة اأوكار اجلرمية التي 
املجرمون، هده  يرتادها 
العملية الأمنية مت من خاللها 
بالإ�شافة  تنقيط 18 �شخ�شا 
من  تنقيط 22 مركبة  اإىل 
والأنواع  الأ�شناف  خمتلف 
و04 دراجات نارية العملية ال
منية امل�شرتكة التي �شاهم اأ
ت يف تعزيز التن�شيق الأمني 
اجلهازين كان لها بالغ  بني  
الأثر يف نفو�ص املواطنني ا
ارتياحهم  لذين اأعربوا عن  
وتقديرهم للجهود املبذولة 
و  الرامية اإىل حماية اأمنهم 

ممتلكاتهم.
اأحمد ،ب 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

رقم 29حي 60م�سكنا، عي�سات اإيدير
 ال�سراقة – ولية اجلزائر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555

  اإعلن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ
بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�صــادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ 2018/01/07، رقـــم اجلـــدول 17/5310، رقــــم  الفهـــــــر�س 18/170.

وبناء علـى قائمـة �صـروط البيـع  امل�ؤ�صـر عليهـا بتاريـخ 2019/03/14، حتــت رقـــــم 19/02.
لفائـــدة : ورثة املرح�م �صليمان �صبتي  ابن عبد القادر وهم : 1- زوجته ال�صيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار.

 2- اأوالده : عمر �صبتي بن �صليمان، حممد �صبتي بن �صليمان، عبد الغاين �صبتي بـن �صليمــان،
   ب�صري فاحت �صبتي بن �صليمان، فريدة �صبتي بنت �صليمـان، ناديـة �صبتي بنـت �صليمــان.

ال�صاكنــني : 27 �صـارع دكـار رحمـ�ن، االأبيـار، واليـة اجلزائــــــــــــــــر.
�صــــد : ال�صيد/ حكيـم �صبتـي بـن �صليمــان.

ال�صاكــن : 25 �صارع م�صع�د ب�دماغ، بلدية ال�رشاقة، والية اجلزائـــــــــــــــــر.
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية للأ�صتاذين/ حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد، املح�رشين الق�صائيني لدى اخت�صا�س حمكمة ال�رشاقة،

عـن انعقاد جل�صة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�صات 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة، ي�م 2020/04/08 على ال�صاعة ال�احدة متاما )13.00�صا(، للعقار االآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :
قطعة اأر�س �صاحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رشاقة �صارع دايل اإبراهيم، ذات م�صاحة تقدر بخم�صمائة وخم�صة و�صبعني مرتا مربعا  )575م2( حتمل رقم 25، وهي

 حمـدودة كالتالـي :------------------------------
- مـن ال�صمـال القطعـة رقـم 20      - مـن اجلنـ�ب القطعـة رقـم 30.

- مـن ال�صـرق ملكيـة خا�صــة        - مـن الغـرب  ممـــــــر.
وال�اقع اأن العقار حمل البيع يرتبع على م�صاحة 745م2، التي تف�ق امل�صاحة املذك�رة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 20/1 امل�صم�ح به، وهي ت�صم بناية �صكنية ذات 

طابق اأر�صي واآخر عل�ي ح�صب تقرير اخلبري الق�صائي االأ�صتاذ/ عبد املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة.
 ب�صعر افتتاحي مقدر مببلغ 121.000.000.00دج )مائة وواحد وع�ص�ن ملي�ن دينار جزائري(، م�صاف له حق�ق الت�صجيل وال�صهر وم�صاريف التنفيذ واحلقـ�ق التنا�صبيـة للمح�صــــــــــــــــــــــــــر.

وعليه فباإمكان  اجلمه�ر الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه االأمر، االإطلع على قائمة �رشوط البيع و�صحب ن�صخة منها من كتابة �صبط حمكمة ال�رشاقة، اأو من دي�ان ال�رشكة 
القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعن�ان املذك�ر اأعــــــــــله.

�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�صت�جب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�صعر االفتتاحي وامل�صاريف والر�ص�م امل�صتحقة حاال، 
ب�ا�صطة  �صـك م�رشفـي حل�صـاب اأمانـة �صبـط املحكمـــة.

املح�ســــر الق�سائـــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

الأ�ستاذة حيمور نورة
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبنا ب 72�سارع بوجمعة

موغنى ح�سني داي -اجلزائر
0556260980

رقم امللف48 /2020
رقم الفهر�س /2020 

اعلن عن بيع عقار )فيل( باملزاد العلني 
)طبقا للمواد 747 و 750 و 766 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية ( 

مبقت�صى ال�صند التنفيذي احلكم ال�صادر عن حمكمة ح�صني داي الق�صم :العقاري بتاريخ:17/10/02 
جدول رقم :17/00759 فهر�س رقم :04728 /17 املمه�ر بال�صيغة التنفيذية بتاريخ:2018/02/19 

حتت رقم :2018/292 
لفائدة/ورثة املرح�م كل�س ف��صيل وهم:را�صية-دليلة-منري-ر�صيد-حممد-غليب- املختارين م�طنا للتنفيذ لدى مكتب املح�رشة الق�صائية الكائن بح�صني داي 

�صد /ورثة املرح�م كل�س جمال وهم:ارملته ب�مهدي ح�صينة وبناته:كل�س ن�رشين-رمية-جنية ال�صاكنني/جنان بن عمر رقم 261 القبة-اجلزائر
بناء على امر عري�صة ال�صادر عن ال�صيد رئي�س ق�صم البي�ع العقارية لدى حمكمة ح�صني داي 

بتاريخ:2020/02/24 حتت رقم:20/0615 املحدد جلل�صة البيع العقار الثاين االتي تعيينه:
التعيني:العقار الثاين الكائن/ب�صارع ب�صارع امل�ؤمن م�صيت رقم 261 القبة املتك�ن من طابق �صفلي و طابق ار�صي و طابق عل�ي اول م�صاحته 420م2

رقم  )قاعة  داي  ح�سني  مبحكمة   2020/  03/ وعليه نعلن نحن املح�رشة الق�صائية للجمه�ر ان �صيتم بيع العقار الثاين )الفيل( باملزاد العلني للجل�صة بتاريخ:16 
15 م�ساءا  الثالثة  ال�ساعة  على   )02

ولذلك الكرب واخر مزايد
�سروط البيع:ت�صتقبل املزايدة على اأ�صا�س �صعر افتتاحي قدره 90.000.00 دج ت�صع�ن ملي�ن دينار جزائري  وه� الثمن املحدد ح�صب اخلربة املنجزة من طرف 
اخلبري االأ�صتاذ خن��س بلح�ل/يجب على الرا�صي عليه دفع خم�س5/1 مبلغ  ر�ص� املزاد ي�صاف اليها م�صاريف التنفيذ واحلق�ق التنا�صبية للمح�رش الق�صائي ي�م 
جل�صة البيع ب�ا�صطة �صيك بنكي او نقدا على ان ي�صتكمل دفع باقي الثمن خلل اجل اأق�صاه 08 اأيام من تاريخ ر�ص� املزاد/ملزيد من املعل�مات و االطلع على 

دفرت  �رشوط البيع و معاينة العقار يرجى االت�صال بامانة �صبط املحكمة او مبكتب املح�رش الق�صائي بالعن�ان اأعله  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

الأ�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة C 11�سقة 02 ال�سراقة
 0551196145

حم�سر ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع
باملزاد العلني املادة 748 من ق ا م و ا 

تعلن املح�رشة الق�صائية  امل�قعة ادناه انه تنفيذا ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة باب ال�ادي ق�صم �ص�ؤون اال�رشة .م�ؤرخ يف 2014/11/17 
حتت رقم الفهر�س 2014/03273 ممه�ر بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة  بتاريخ 2016/07/28  

بعد االطلع على ال�صهادة ال�صلبية ال�صادرة عن املحافظ العقارية ل�رشاقة بتاريخ 2020/02/12 
بعد االطلع على تقرير اخلربة املنجزة من قبل اخلبري العقاري بلم�ل�د لقمان المني امل�دع لدى امانة �صبط املحكمة بتاريخ 2019/09/15 حتت رقم 19/334 

فقد مت اإيداع دفرت �رشوط البيع املعدة من قبلنا بامانة �صبط حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/02/27 حتت رقم 2020/06 و امل�ؤ�رش عليها من قبل رئي�س حمكمة 
ال�رشاقة و ذلك ب�صان بيع العقار املحج�ز باملزاد العلني 

لفائدة ال�سيد:مندا�صي ن�ر الدين 
ال�ساكن ب:01�صارع ب�حميدي الراي�س حميدو اجلزائر 

�سد:ال�صيد مندا�صي ال�نا�س-حمج�ر عليه 
ال�صاكن ب01 �صارع ب�حميدي الراي�س حميدو اجلزائر 

التعيني: العقار حمل جتاري كائن بالطابق حتت االأر�صي من العمارة ذات امللكية ن�صف م�صرتكة ع SCB 12 قطعة J يحمل رقم 03  تقدر م�صاحته 39.60 
م2 يقع بحي 602 م�صكن الكثبان بلدية ال�رشاقة وكذا ح�صة 10.000/237 وح�صة 1000/47 من االأجزاء امل�صرتكة للمحل و التابعة له متثل قطعة رقم 03 ح�صب 

البيان ال��صفي 
وان ال�صعر االفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�صائي مببلغ يقدر ب:ملي�نان و�صبعمائة واثنان و�صبع�ن الف دينار جزائري )2.772.000.00 

دج( للمحل جتاري الذي يبدا به املزاد العلني لهذا العقار 
وانه مت حتديد جل�صة االعرتا�صات لي�م اخلمي�س امل�افق ل 2020/03/26 مبحكمة ال�رشاقة على ال�صاعة العا�رشة �صباحا)10:00( مبكتب الرئي�س 

وانه مت حتديد جل�صة البيع باملزاد العلني لي�م الثلثاء امل�افق ل 2020/04/28 قاعة اجلل�صات على ال�صاعة ال�احدة ظهرا )13:00( 
ملزيد من املعل�مات يرجى االت�صال مبكتب املح�رشة الق�صائية بالعن�ان و الرقم املدون اأعله 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

الأ�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة 11�س  �سقة 02 ال�سراقة
حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 0551196145 

املادة 412 من ق ا م و ا 
 02 �صقة   11 �س  عمارة  م�صكن   100 مكتبها حي  مقر  الكائن  و  ادناه  امل�قعة  تيبازة  ق�صاء  لدى جمل�س  معتمدة  ق�صائية  نبيلة حم�رشة  معزوز  االأ�صتاذة  نحن 

ال�رشاقة 
تنفيذا للمر ال�صادر  عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة املت�صمن االذن بن�رش تبليغ ر�صمي يف جريدة وطنية ي�مية ملا يقت�صيه القان�ن على ان يك�ن الن�رش على نفقة 

الطالب 
بطلب من :ال�صيد عت� املخفي و ال�صيد عت� عبد اهلل 

ال�ساكن ب: ال�صمار بلدية القلعة غليزان 
املختاران م�طنهما لدى مكتبنا الكائن حي 100 م�صكن عمارة �س 11 �صقة 02 ال�رشاقة 

بناءا على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�صاء غليزان بتاريخ:2019/10/09 ق�صية رقم 19/00802  رقم الفهر�س 19/01428  املمه�ر بال�صيغة التنفيذية  امل�صلمة 
فهر�س  رقم  2018/03/08 حتت  بتاريخ  غليزان  عن حمكمة  ال�صادر  امل�صتانف  للحكم  املعدل  و  مبدئيا   امل�ؤيد   2019/792 رقم  2019/10/15 حتت  بتاريخ 

 18/01487
كلفنا عن طريق الن�سر 

اىل ال�صيدة جميد فاطمة بنت عبد العزيز 
ال�ساكنة:حي التجزئة ال�رشقية زرادلة 

مبلغ قدره:5.040.000 دج  الذي ميثل مبلغ نفقات املن�صات و  بدفعه  بني اأيدينا خلل الجل القانوين لفائدة  الطالب مقابل ت�سليمه  و�سل على الأداء: 
م�صاريف اخلربات 

ومبلغ 213.252 دج م�صاريف التنفيذ و احلق�ق التنا�صبية و الر�صم على القيمة امل�صافة له 
ونبهناه بان له اجل 15  ي�ما لل�فاء االإداري ي�رشي من ي�م الن�رش و اال �صيتم التنفيذ �صده جربا بكافة الطرق القان�نية 

وليكن على علم و حتى ل يجهل 
اثباتا ملا �صبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�صخة ب�صحيفة وطنية ي�مية طبقا للقان�ن  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

الأ�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة C   11�سقة 02 ال�سراقة
 0551196145

حم�سر ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع
باملزاد العلني املادة 748 من ق ا م و ا 

تعلن املح�رشة الق�صائية  امل�قعة ادناه انه تنفيذا ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة ق�صم اجلنح م�ؤرخ يف 2014/03/17 حتت رقم 
الفهر�س :201/03132 ق�صية رقم 14/00831 ممه�ر بال�صيغة التنفيذية و امل�صحح مب�جب احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/07/03 فهر�س رقم 

 17/04483
بعد االطلع على ال�صهادة ال�صلبية ال�صادرة عن املحافظ العقاري بالعا�ص�ر بتاريخ 2018/07/22 

بعد االطلع على تقرير اخلربة املنجزة من قبل اخلبري مزاري نا�رش امل�دع لدى امانة �صبط املحكمة بتاريخ 2019/09/24 حتت رقم 19/970 
فقد مت اإيداع دفرت �رشوط البيع املعدة من قبلنا بامانة  �صبط حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/02/27 حتت رقم 2020/05 و امل�ؤ�رش عليها من قبل رئي�س حمكمة 

ال�رشاقة وذلك ب�صان بيع العقار املحج�ز  باملزاد العلني 
لفائدة ال�سيد:برا�صد كمال 

ال�ساكنب:05�صارع احمد قدور ه�اء فرن�صا ب�زريعة 
�سد :ال�صيد حداد عبد احلق 

ال�ساكن ب:376 �صارع ب�جمعة خليل وادي الرمان العا�ص�ر 
التعيني:

ن�صبة 1/3 يف ال�صي�ع من 96/48 من عقار يتمثل يف قطعة ار�س معدة للبناء تقع يف اإقليم بلدية العا�ص�ر باملكان امل�صمى ب�جمعة خليل وادي الرمان م�صاحتها 
920م2 حتمل الرقم 03 من خمطط التجزئة م�صيد عليها م�صكن قدمي م�صاحته 100م2 مب�جب عقد مبادلة م�صهر بتاريخ 2002/12/04 جملد 238 رقم 71 

البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�صائي مببلغ يقدر مببلغ يقدر ب8.500.000.00 دج  ثمانية مليني وخم�صمائة الف دينار  وان ال�صعر االفتتاحي للعقار حمل 
جزائري الذي يبدا به املزاد العلني لهذا العقار 

وانه مت حتديد جل�صة االعرتا�صات لي�م اخلمي�س امل�افق ل 2020/03/26  مبحكمة ال�رشاقة على ال�صاعة العا�رشة �صباحا )10:00( مبكتب الرئي�س 
وانه مت حتديد جل�صة البيع باملزاد العلني لي�م الثلثاء امل�افق ل 2020/04/28  قاعة اجلل�صات على ال�صاعة ال�احدة ظهرا )13:00(

ملزيد من املعل�مات  يرجى االت�صال مبكتب املح�رشة الق�صائية بالعن�ان و الرقم املدون اأعله 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
         ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة

للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، 

ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 – 01 10 98 0555

اإعلن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ
اأنه تنفــيذا للأمــر علــى عري�صــة بحجــز تنفيــذي علــى عقــار، ال�صــادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ 2014/07/09، الفهــر�س رقـــــــــــــم 2014/2504.

وبنـاء علـى قائمـة �صـروط البيـع العقـاري امل�ؤ�صـر عليهـا بتاريـخ 2017/01/02 حتت رقـم 17/03.
لفـائـدة  : بنـك اخلليـج  اجلزائـر »�رشكـة  م�صاهمـة« – ممثــل فــي �صخــ�س مديــــــره.

الكائن مقره : طريــق ال�رشاقــة، دالــي اإبراهــيم، واليــة اجلزائـــــــر.....................................حاجز.
القائم فـي حقـه واحلا�صـر عنـه وكيلـه االأ�صتــاذ/ ي�ن�صــي �صعيــد، املحامــي لــدى املجلـــ�س.

�صـــد  : ال�صيد/ بــن دحمــان حممــد بــن �صعيــد.
املقـــيم : م�صــارف بلديــة بــن �صــ�د، واليــة ب�مـــــــردا�س.............................حمج�ز عليه.

حاليـــا : رقمي 26، 28 جتزئة ال�صخـرة الكـربى، عـني البنيـان، واليـة اجلزائـر.
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية للأ�صتاذين/ حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد، املح�رشين الق�صائيني لدى اخت�صا�س حمكمة ال�رشاقة،

عـن انعقاد جل�صة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�صات رقم 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة، ي�م 2020/04/05 على ال�صاعة ال�احدة )13.00( �صباحا، للعقار املت�صكل اأ�صا�صا من قطعتني اأر�صيتني والذي تعيينه كالتالـــــــي :  
1/- القطعة االأولـى : 

قطعة اأر�صية كائنة باإقليم بلدية عني البنيان، ال�اقعة باملكان امل�صمى جتزئة ال�صخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر م�صاحتها مبائة و�صتة وخم�صني مرتا مربعا )156(م2(، مقتطعة من قطعة اأر�س اأكرب منها تقارب م�صاحتها )06هـ 80اآر 
80�س(، حتمل رقم 28، من املخطط اخل�ص��صي للتجزئة، م�صيد علها بناية تتك�ن من :-------------------

- قبـــ� ذو م�صاحـة تقـدر مبائـة وخم�صـة اأمتـار مربعـة و�صتـة د�صيمتـر )105.56م2(.---------
- طابق اأول يت�صكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، ومرحا�س ذو م�صاحة تقدر مبائة وواحد ثلثني مرتا مربعا وع�رش د�صيمرت )131.10م2(.-----------------------------------------------------------

- طابق ثان يت�صكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س و�صطح تقدر م�صاحته تقدر م�صاحته مبائة وواحد ثلثني مرتا مربعا وع�رش د�صيمرت )131.10م2(.-----------------------------------------------
وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------

من ال�صمال : القطعة رقم 27  - من اجلن�ب : طريق  - من ال�رشق : القطعة رقم 29   - من الغرب : القطعة رقم 26 
2/- القطعة الثانيـة :

قطعة اأر�س عارية معدة للبناء كائنة باإقليم بلدية عني البنيان، باملكان امل�صمى جتزئة ال�صخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر م�صاحتها مبائة وثمان�ن مرتا مربعا )180(م2(، مقتطعة من قطعة اأر�س اأكرب منها تقارب م�صاحتها )06هـ 80اآر 
80�س(، حتمل رقم 26، من املخطط اخل�ص��صي للتجزئة، م�صيد عليها بناية تتك�ن من :-------------------

- قبـــ� ذي م�صاحة تقدر مبائة وثمانية واأربعني مرتا مربعا و72د�صيمرتا )148.72م2(.----------------
- طابق اأر�صي يت�صكل من ثلث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س ومراآب ذي م�صاحة تقارب )148.72م2(.-------

- طابق اأول يت�صكل من ثلث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن ذي م�صاحة تقدر مبائة وخم�صة وخم�صني مرتا مربعا واثنني وع�رشين د�صيمرتا )155.22م2(.---------------------------------------------
- طابق ثان يت�صكل من ثلث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن تقدر م�صاحته مبائة وخم�صة وخم�صني مرتا مربعا واثنني وع�رشين د�صيمرتا )155.22م2(.-------------------------------------------------

وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------
من ال�صمال : القطعة رقم 52   - من اجلن�ب : ممر    - من ال�رشق : القطعة رقم 28   - من الغرب : القطعة رقم 24 

وامل�صاحة االإجمالية للقطعتني االأر�صيتني هي ثلثمائة و�صتة وثلث�ن مرتا مربعا )336م2(.-------------------
ب�صعـر افتتاحـي مقـدر مببلـغ 126.900.000.00 دج )مائة و�صتة وع�رشين ملي�نا وت�صعمائة األفا دينار جزائري( بعد انق�صا الع�رش تنفيذا الأمر املحكمة، م�صاف له حق�ق الت�صجيل وم�صاريف التنفيذ واحلقـ�ق التنا�صبيـة للمح�صــــر.

وعليه فباإمكان  اجلمه�ر الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه االأمر، االإطلع على قائمة �رشوط البيع و�صحب ن�صخة منها من كتابة �صبط حمكمة ال�رشاقة، اأو من دي�ان ال�رشكة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعن�ان املذك�ر اأعــــــــــله.
�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�صت�جب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�صعر االفتتاحي وامل�صاريف والر�ص�م امل�صتحقة حاال، ب�ا�صطة �صـك م�رشفـي حل�صـاب اأمانـة �صبـط املحكمـــة.

ANEP N°:  2016005371الو�سط:2020/03/11املح�ســــر الق�سائـــــي



الكاتب: عي�سى قراقع

الأ�سري ماهر اغبارية  
... �سرية وم�سرية 

اغبارية،   توفيق  حممد  ماهر 
�شباط  من  ال�شاد�س  مواليد 
جنني،  خميم  يف   1979 عام 
انهى  اأوالد،   4 ولديه  متزوج 
املعتقل،  يف  العامة  الثانوية 
االأمن  جهاز  يف  حاليا  يعمل 
الوطني، روى جتربته الن�شالية 

ملركز اأبو جهاد .

الندماج بالعمل الوطني

منذ  الوطني  العمل  بداأ 
النادي،  فريق  �شمن  الطفولة 
م�شوؤولني  اإخوتي  وبحكماأن 
مع  ان�شمامي  مت  التنظيم  يف 
جمموعة �شبابية وامل�شاركات 
الوطنية،  الفعاليات  يف 
واملظاهرات،  وامل�شريات 
حتت  منظم  ب�شكل  العمل  ثم 

اطار التنظيم.

مرحلة العتقال .. 
العتقال الول

اعتقايل  مت   1993 عام  يف 
اقتحامه   بعد  املنزل  من 
مبحتوياته،  الدمار  واحداث 
كبري  بعنف  معي  التعامل  ثم 
ال�شديد  لل�رضب  والتعر�س 
قادوين  القيود.  و  املربح  و 

5اأيام  ملدة  جنني  �شجن  اىل 
ال�رضب  اأنواع  اعنف  مار�شوا 
ومل  النف�شية  التهديدات  و 
الع�شافري  اىل  وقتها  اتعر�س 
حمكمة  اىل  ار�شايل  وثم 
 3 بوجود  الع�شكرية،  جنني 
جل�شات،   3 ا�شتغرقت  ق�شاة، 
مع  �شفقة  ب�شكل  احلكم  ومت 
الكيالين  عبداهلل  املحامي 
 3 احلكم  ومت  قا�رض،  الأين 
املوجهة  التهم  ب�شبب  �شهور 
واإطالق  من �رضب احلجارة  
اأم�شيت  "بالدفا�س"،  نار 
مع  الفارعة  معتقل  يف  املدة 

خيمة اال�شبال.

االعتقال الثاين
اجتياح  خالل   2002/4/9 يف 
فرتة  مطاردتي  وبعد  املخيم 
اغتيايل  حماولة  و  طويلة 
انتفا�شة  خالل  مرتني 
 4 وا�شت�شهاد  االق�شى، 
ع�شاكر ومدين خالل حماولة 
دبابة  بق�شف  اغتيالهم 
مبا�رضة  نار  اطالق  بتهمة 
االغتيال  وحماولة  عليهم. 
ومت  �شيارة  يف  كنا  االأخرى 
اأبات�شي  بطيارة  ا�شتهدافها 
معت�شم  حينها  وا�شت�شهد 
اجللودي  وعالم  ال�شباغ 
املطاردين.  من   4 وا�شابة 
وخالل اال�شتباكات يف معركة 
املخيم و املواجهات العنيفة 
ومت  النار،  اطالق  يف  وتبادل 

قتل 13 جندي وهدموا جميع 
البيوت يف املخيم، ا�شطرينا 
نفاذ  ب�شبب  اأنف�شنا  لت�شليم 
وذلك  حوزتنا،  من  الذخرية 
من  اثنني  ا�شت�شهاد  بعد 
املعركة.  خالل  اأ�شقائي 
قا�شية  معاملة  ل�شوء  تعر�شنا 
جدا من العراء والرمي اأر�شا 
القا�شية  ال�رضبات  تلقي  و 
اج�شادنا.  يف  ك�شور  واحداث 
�شامل  مع�شكر  اىل  اخذنا  مت 
عراة  ونحن  ار�شا  والبقاء 
ال�رضار،  و  البح�س  على 
ثم  امليداين،  التحقيق  وبدء 
عوفر  �شجن  اإىل  نقلنا  مت 
 70 واأم�شيت  تكفا  بيتح  واىل 
)الدار،  املحققني  مع  يوم 
�شكيف(.  �شيناي،  يعيل، 
اأكرث  نف�شية  ا�شاليب  اتبعوا 
الليل،  �شهر  اجل�شدية من  من 
املكوث  و  املكيف  ت�شغيل  و 
مقيد على الكر�شي، و التهديد 
ومل  االخوة   وفقدان  باالأهل 
با�شت�شهادهم  حينها  اعرف 
زيارة  وممنوع  وبفقدانهم 
يوم   12 مكثت  املحامي. 
بامل�شكوبية  الع�شافري  عند 
جماعة  هيئة  على  بالقد�س 
وطنيني وا�شئلة دقيقة، اول 3 
اأيام بدون التعر�س الأي ت�شاوؤل، 
بعد ذلك بداأوا بطرح  اال�شئلة 
و  جرت  التي  االحداث  حول 
التوا�شل  وحماولة  ال�شالح 
ملحاولة  جمموعتك  مع 

اال�شتدراج واالعرتاف، بحكم 
اعرتف،  مل  ال�شابقة  خربتي 
اأثبتت  ت�رضفهم  طريقة  الن 

عدم م�شدايقتهم.

مرحلة املحاكمة
يف  توقيف  مبركز  التوقف  مت 
ع�شكرية  ملحكمة  تكفا  بيتح 
جل�شة   25 جتاوزت  �شامل  يف 
ملدة عام، متت ب�شكل �شفقة 
حماميد  �شالح  املحامي  مع 
اطالق  من  املوجهة  بالتهم 
ت�شنيع  جنود،  وا�شابة  نار، 
خلية  ت�شكيل  نا�شفة،  عبوات 
احلكم  مت  االق�شى(.  لكتائب 
�شنوات  و5  فعلي  عام   15
وقف تنفيذ، ورافق ذلك هدم 

البيوت.

فرتة ام�ساء فرتة احلكم
املعتقالت التي ام�شيت فيها 
�شنوات االعتقال متعددة بيتح 
 ، ال�شبع  بئر  ع�شقالن،  تكفا، 
اما  جلبوع.  هلكدار،  الرملة، 
املعتقل  يف  احلياة  ظروف 
�شيئة �شواء من ناحية الطعام 
كما  الكمية،  و  اجلودة  وقلة 
يف  مثال  متفاوت  امل�شكن 
ع�شقالن جيد نوعا ما، بينما 
للغاية،   �شعب  ال�شبع  بئر  يف 
معدومة   ال�شحية  والرعاية 
ومقت�رضة على االكامول. اما 
�شنوات   4 بعد  االهل  زيارة 
ب�شبب  للزيارة  ال�شماح  مت 
الفورة  اأن  كما  االمني.  املنع 
45 دقيقة �شباحا و45 دقيقة 
ال�شم�س  م�شاءا، وعدم دخول 

يف بئر ال�شبع ب�شبب الطوابق. 
ادارة  معاملة  ات�شمت 
وتفتي�س  بال�شوء  املعتقل 
ملحتويات  وم�شادرات  يومي 
الغرف. خ�شت ا�رضاب مدته 
19 يوم يف عام 2004 لتح�شني 
ظروف احلياة يف املعتقالت. 
بالتنظيم  عالقتي  امتازت 
والهدف  واملتانة  باملمتازة 
بالتاأكيد  امل�شرتك.  الوطني 
تنظم  تنظيمية  الئحة  توجد 
بع�شهم  مع  اال�رضى  عالقة 
الواحد،  التنظيم  يف  البع�س 
من  القيادة  افراز  يتم  حيث 
 6 مدته  و  االنتخاب  خالل 
باجلل�شات  وااللتزام  اأ�شهر، 
التنظيمية اال�شبوعية مبقدار 

3 جل�شات.

العالقة بني الف�سائل يف 
املعتقل

الف�شائل  بني  العالقات 
منظمة حتكمها الئحة داخلية 
بالوفاق و  متفق عليها، تت�شم 
الوطني  الهدف  و  االحرتام 
ال  حميمة  عالقة  امل�شرتك، 
ي�شودها اال الود، تخللها عدم 
القيود يف التعامل و امل�شاركة 
املوؤ�ش�شات  جميع  يف 

االعتقاليه داخل ال�شجن.

العالقة بني ال�سرى 
وادارة املعتقل

االدارة  مع  العالقة  بالتاأكيد 
منظمة من خالل ممثل معتق 
اأحمد  اال�رض  كان  اآنذاك 
ومت  به،  معرتف  وهو  كميل، 
ما  اتفاق  على  بناء  اختياره 

بني الف�شائل جميعها.

الن�ساطات الثقافية 
والفنية

ادارية  هيئة  من�شب  تقلدت 
يف  حتررت  و  للتنظيم، 
ح�شن  ب�شفقة   2008/8/26
حممود  للرئي�س  النوايا 
و  جلبوع،  معتقل  من  عبا�س، 
الرئي�س  منحة  على  ح�شلت 
لالأ�رضى  تقدميها  مت  التي 

املحررين. 
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يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى، حيث ين�سر بحلقة هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر ماهر 
اغبارية من خميم جنني لالجئني .

التجربة االعتقالية  للأ�صري ماهر اغبارية فى ال�صجون ال�صهيونية

مدير نادي الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل

االأ�صري القائد عمر خرواط يواجه قرار العزل االنفرادي يف �صجن جمدو
نادي  مدير  النجار  اجمد  اأفاد 
حمافظة  يف  الفل�شطيني  االأ�شري 
اخلليل ان القائد الفتحاوي االأ�شري 
نا�رض  فهمي  عمر  حممد  البطل 
املعتقل   ) خرواط  عمر   ( الدين 
منذ 18 عاما يف �شجون االحتالل 
يواجه االن قرارا اإ�رضائيليا �شادر 
جلعاد  الداخلي  االمن  وزير  عن 
العزل  يف  بو�شعه  يق�شي  اردن 
 ... جمدو  �شجن  يف  االنفرادي 
واأو�شح النجار ان القائد خرواط 
قادة  من  يعترب  فهمي  اأبو  املكنى 
االحتالل  �شجون  يف  فتح  حركة 

ويحوز على احرتام كبري بني كادر 
ملواقفة  نتيجة  اال�شرية  احلركة 
 ... ال�شجون  اإدارة  �شد  الن�شالية 
يذكر ان االأ�شري خرواط من مواليد 
مدينة اخلليل بتاريخ 1971/11/3م 
وخالل  منا�شلة  عائلة  من  وهو 
قادتها  من  كان  االأوىل  االنتفا�شة 
عديدة  مرات  لالعتقال  وتعر�س 
اآنذاك وتبوؤ عدة مواقع قيادية يف 
االإقليم حتت  من ع�شويه  احلركة 
ذياب  املرحوم  املنا�شل  قيادة 
ال�رضباتي اأبو خالد امني �رض حركة 
فتح اإقليم اخلليل اآنذاك ... وما ان 

بداأت انتفا�شة االأق�شى كان عمر 
التحقوا  من  اأوائل  من  خرواط 
االأق�شى  �شهداء  كتائب  بقيادة 
والعديد  زلوم  مروان  ال�شهيد  مع 
ملطاردة  وتعر�س  ال�شهداء  من 
فا�شلة  اغتيال  وحماوالت  طويله 
ر�شا�شات  بعدة  خاللها  اأ�شيب 
وما ان ت�شافى عاد ملوا�شلة عمله 
كتائب  قيادة  ت�شلم  حيث  الن�شايل 
�شهداء االأق�شى بعد اغتيال ال�شهيد 
2002/4/22م  بتاريخ  زلوم  مروان 
ا�شتباك  بعد  اعتقاله  مت  ان  اال 
واطلقت  االحتالل  مع  طويل 

على  ا�شت�شهد  �شواريخ  عدة  عليه 
كتائب  كوادر  من  خم�شة  اإثرها 
يا�رض  اأجمد  االأق�شى وهم  �شهداء 
ب�شظايا  اأ�شيب  عاماً،   25 كاتبة، 
ومنذر  اجل�شم  اأجزاء  خمتلف  يف 
اأ�شيب  عز الدين كاتبة، 22 عاماً، 
اأجزاء اجل�شم  ب�شظايا يف خمتلف 
 22 احلموري،  الدين  جنم  واأكرم 
خمتلف  يف  ب�شظايا  اأ�شيب  عاماً. 
اأجزاء اجل�شم ورجائي اأبو �شامي، 
يف  ب�شظايا  اأ�شيب  عاماً،   30
واأ�رضف  اجل�شم  اأجزاء  خمتلف 
واأ�شيب  عاماً،   24 �شاهني،  يا�رض 

بعدة اأعرية نارية ثقيلة يف خمتلف 
خرواط  واأ�شيب  اجل�شم  اأجزاء 
دربه  رفيق  مع  ر�شا�شات  بعدة 
اأبو  ومو�شى  اجلمل  حامت  القائد 
هوليكبرت  بطيارة  نقل  تركي حيث 
امل�شت�شفيات  احدى  يف  للعالج 
ا�شاعات  وترددت  االإ�رضائيلية 
يتبني  ان  قبل  با�شت�شهادة  اآنذاك 
نادي  حمامي  من  اليقني  اخلرب 
العالج  ويتلقى  باأنه جريح  االأ�شري 
اخلليل  اجتياح  قبيل  ذلك  وكان 
،وحكمت  2002/4/29م  بتاريخ 
يف  الع�شكرية  املحكمة  عليه 

املوؤبد  بال�شجن  حينها  "عوفر" 
حتى  ام�شى  حيث  خرواط  لعمر 
االن 18 عاما متوا�شله يف �شجون 
داخل  ن�شاله  موا�شال  االحتالل 
مدافعا  وطنيا  قائدا  اال�رض  قالع 
عن حقوق اال�رضى اال ان مت عزله 

بقرار اجرامي ..
ان نادي االأ�شري الفل�شطيني يحمل 
امل�شوؤولية  االحتالل  حكومة 
االأ�شري خرواط  حياه  عن  الكاملة 
اإ�شابات وان  الذي يعاين من عدة 
بقاءه يف العزل االنفرادي يعر�س 

حياته للخطر ال�شديد ...
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والدة الأ�شرية اأن�شام �شواهنة 

املعنى احلقيقي ليوم املراة حمكومة 5 �سنوات 
وتعاين املر�ض واالهمال

على اأحر من اجلمر ، تنتظر املواطنة خديجة �شواهنة ، انق�شاء اليام وال�شهور لتعانق كرميتها الأ�شرية اأن�شام عبد النا�شر مو�شى �شواهنة التي دخلت اأم�س الول 
الثنني 2020-3-9 ، عامها اخلام�س والأخري خلف ق�شبان �شجون الحتالل الذي حولها كما تقول " ب�شيا�شاته الظاملة واحكامه اجلائرة  من طالبة علم على مقاعد 

اجلامعة تتفاين لتحقيق طموحاتها بالدرا�شات العليا لأ�شرية ومري�شة وما زالت حمرومة من العالج "، وت�شيف " اجلميع يتحدث مبنا�شبة الثامن من اذار عن حقوق 
املراة ، لكن اأين حقوق الأ�شريات اللواتي يتجرعن �شنوف العذاب واملرارة يف غياهب ال�شجون دون اأن يحرك اأحد لن�شرتهن ورفع كاهل املعاناة عنهن وحتريرهن من 
هذا الواقع املرير واملوؤمل ؟ "، وتكمل " يف غالبية اليام ، ل اعرف طعم النوم واحلياة ، وانا اح�شي الدقائق والثواين وال�شجن ي�شرق عمر ابنتي التي انهت عامها الرابع 

بعيدة عنا ، نفتقدها يف كل حلظة ، ونتمنى اأن تدور عقارب الزمن ب�شرعة لتكون بيننا ، فقلبي مل يعد يحتمل فراقها ".   

تقرير:  علي �شمودي

طالبة متفوقة ..

 ،" �أماتني   " قرية  يف 
�أب�رصت   ، قلقيلية  مبحافظة 
قبل  �لنور  �أن�سام  �لأ�سرية 
يف  �لثالثة  لتكون   ، عاماً   22
عائلتها �ملكونة من 8 �أنفار ، 
وتعتربها و�لدتها �خلم�سينية 
�ليها  �لقرب   ،" با�سل  �أم   "
حبها  رغم  لقلبها  و�لحب 
لكل ��رصتها ، وتقول " �بنتي 
�أن�سام هي روح �ملنزل  لنها 
باخالقها  متيزت   ، وحيدتنا 
�لعالية وبر �لو�لدين ، �ساحبة 
 ، وحنون  وطيب  كبري  قلب 
متميزة يف كل �سيء ، وقريبة 
ومكانة  مبحبة  وحتظى  منا 
  ، جميعا  قلوبنا  يف  كبرية 
ومل نتوقع  يف يوم من �ليام 
  ، �لق�سبان  خلف  تكون  �أن 
بعائلتها   مهتمة  فقط  فهي 
�نتماء  لها  ولي�س  ود�ر�ستها 
منذ   " وت�سيف   ،" حزبي 
ب�سخ�سية  متتعت   ، �سغرها 
مثقفة   ، وريادية  قوية 
وجمتهدة وطموحة ، كر�ست 
وحتقيق  للدر��سة  حياتها 

م�سو�رها  باكمال  طموحها 
على  و�حل�سول  �لتعليمي 
وتكمل   ،" �لعليا  �ل�سهاد�ت 
�لثانوية  معركة  خا�ست   "
 ، و�جتهاد  مبثابرة  �لعامة 
 %97 معدل  على  وح�سلت  
و�نت�سبت    ، �لدبي  بالفرع 
�ملفتوحة  �لقد�س  جلامعة  
تربية  تخ�س�س  نابل�س  يف 
كرمت  بعدما  �بتد�ئية 
در��سية   مبنحة  لتفوقها 
�لول  �لف�سل  كاملة،وخالل 
على  ح�سلت  در��ستها  من 
�ملرتبة �لوىل يف �لق�سم ".  

العتقال واملداهمة  ..

�أن   ، با�سل  �أم  �لو�لدة  تروي 
للجامعة  توجهت   ، �أن�سام 
 2020/3/9 بتاريخ  كعادتها  
�لنهائية  �لمتحانات  لتقدمي 
، وبعد �ساعات علمت �لعائلة 
باعتقالها  �لحتالل  بقيام 
قدوميم   " م�ستوطنة  قرب 
نابل�س  ملدينة  �ملحاذية   "
�ت�سال من  تلقينا   " وتقول   ،
فيه  �بلغنا   ، �ل�سبان  �حد 
�لحتالل  جنود  �ساهد  �نه 
يحتجزونها قرب �مل�ستوطنة 
كبرية  �سدمة  �خلرب  فكان   ،

ت�سارب  ب�سبب   ، وقا�سية 
مع  حدث  ما  حول  �لرو�يات 
�سعرنا   " وتكمل   ،" �بنتي 
ن�رصت  عندما  وتوتر  بقلق 
و�سائل �لعالم �لعربية خرب�ً 
�لحتالل  �ن  فيه  زعمت 
حماولة  بتهمة  �بنتي  �عتقل 
نف�س  يف   ، م�ستوطن  طعن 
�نها تعر�ست  �لوقت ، علمنا 
لل�رصب �ملربح من قبل جنود 
�لحتالل �لذين نقلوها جلهة 
جمهولة "، وتتابع " مل ن�سدق 
مل  �لذي  �لحتالل  مز�عم 
دون  �بنتي  باعتقال  يكتفي 
ذنب ،و بعد �ساعات فوجئنا 
بقيام قو�ت كبرية من �جلي�س 
منزلنا،عزلونا  باقتحام 
لوحده  منا  فرد  كل  و�قتادو� 
للتحقيق �مليد�ين حول قيام 

�ن�سام بتنفيذ �لعملية ".

حلظات موؤملة ..

تنهمر دموع �لو�لدة �أم با�سل 
 ، �أيام  مد�ر  على   " وتقول   ،
وقلق  رعب  كو�بي�س  ع�سنا 
�لتي  �بنتي  م�سري  على 
�قتادها   ، �أخبارها  �نقطعت 
ومل  �لحتالل جلهة جمهولة 
بزيارتها  للمحامني  ي�سمح 

طو�ل فرتة �لتحقيق ، وكانت 
عندما  �ملوؤملة  �للحظات 
�ساهدناها يف �ملحكمة و�ثار 
له  تعر�ست  �لذي  �ل�رصب 
�لحتالل  فرف�س   ، و��سحة 
 " وت�سيف   ،" عنها  �لفر�ج 
�لحتالل  نقل  �لتحقيق  بعد 
،و  ه�سارون  ل�سجن  �بنتي 
زيارتها  من  �ملحامي  متكن 
تعر�ست  �نها  و�بلغنا   ،
�نحاء  كافة  على  لل�رصب 
وتكمل   ،" و�لر��س   ج�سدها 
بتمديد  �ملحاكم  ��ستمرت   "
توقيفها على مد�ر 7 �سهور ، 
حتى حوكمت بال�سجن �لفعلي 
بتهمة   ، �سنو�ت   5 ملدة 

و�لنتماء  �لطعن   حماولة 
و�لتحري�س  معادي  لتنظيم 

على �لحتالل ".

معاناة املر�س ..

عزمية  من  �حلكم  ينال  مل 
�لتي   ، �أن�سام  ومعنويات 
�ل�سري�ت  و�قع  مع  تاأقلمت 
لكن   ،" �لد�مون   " �سجن  يف 
على  �ثر  له  تعر�ست  ما 
وتقول   ، كثري�ً  �سحتها 
رب  كرمها   " و�لدتها 
 ، و�لر�دة  بال�سرب  �لعاملني 
وجتاوزت �مل وحمنة �لعذ�ب 
لكنها   ، �لق�رصي  و�لفر�ق 
��سبحت   ، عام  حو�يل  منذ 

م�ستمرة  �وجاع  من  تعاين 
يف �لقدمني ويديها ، وب�سبب 
تعر�ست   ، �ملتعمد  �لهمال 
�لمل  فامتد   ، مل�ساعفات 
وج�سدها  �لطر�ف  لباقي 
تعاين   ، حالياً   " وت�سيف   ،"
يف  وم�ستمر  �سديد  �أمل  من 
من  كيلو   7 وفقدت  �لظهر 
وزنها ، وبعد تدهور �سحتها 
لنقلها  �لد�رة  ��سطرت   ،
للم�سفى  4 مر�ت خالل �سهر 
، وحتى �ليوم مل نعرف نتيجة 
�لفحو�سات �لتي �جريت لها 
�نها  زعمت  �لد�رة  �ن  رغم 
  d3  تعاين من نق�س بفيتامني
بحاجة  ز�لت  وما   ،   b12 و 

ملتابعة ورعاية �سحية ".

املراة املظلومة ..

با�سل  �أم   " �لو�لدة  تو�طب 
يف  كرميتها  زيارة  على   "
�سجن " �لد�مون "، وتقول " 
يعاقبنا �لحتالل ب�سيا�ساته 
و�ملوجعة  �لثقيلة  وقيوده 
�سيء  كل  نتحمل  لكن   ،
على  ونطماأن  �بنتي  لرنى 
�و�ساعها ، و�حلمد هلل ، رغم 
قوية  و�ملر�س فهي  �حلكم 
 ،" عالية  مبعنويات  وتتمتع 

 ، �ملر�ة  يوم  "يف  وت�سيف 
مبمار�ساته  �لحتالل  يوؤكد 
�مل�ستمرة  �نتهاكاته   ،
حلقوقها ، فاأي ظلم وعقاب 
�أكرب من �لعتقال و�ل�سجن 
، و�ملوؤمل غياب دور و�سوت 
�لن�سان  حقوق  موؤ�س�سات 
بحقوق  �ملطالبة  وحتى 
يجب    " وتكمل   ،" �ملر�ة 
�ن يتذكر �جلميع �ل�سري�ت 
وتقديرهن  يوم   كل  يف 
ت�سحيات  من  يقدمنه  ملا  
يف  وتفاين  وبطولت 
و�سعبهن  وطنهن   �سبيل  
حقوق  عن  �لدفاع  فاأين   ،
تدفع  ز�لت  ما  �لتي  �ملر�ة 
 ،" �لحتالل؟  ظلم  ثمن 
�حلقيقي  �ملعنى   " وتتابع 
بالوقوف   ، �ملر�ة  ليوم 
و�ملر�ة  �ل�سري�ت  جلانب 
لولها  �لتي  �لفل�سطينية 
و�أمل  حياة  هناك  يكن  ملا 
�ن�ساف  نتمنى   ، وحرية 
كل  يف  �ملظلومة  �ملر�ة 
فل�سطني  يف  وخا�سة  مكان 
 ، �لحتالل  و�سجون 
و�لوقوف جلانب منا�سالت 
قيودهن  ك�رص  �حلرية حتى 

وحريتهن ".

عيد  �لروؤوف  عبد  في�سل  د. 
فيا�س

�لأ�رصى  فق�سية  فيه  �سك  ل  مما 
�ل�سهيونى  �لحتالل  �سجون  يف 
�لتي  �لوطنية  �لق�سية  �لغا�سم هي 
�لكل  ق�سية  هي  مطلقاً،  تُن�َس  لن 
�لوطني، هي ق�سية �لأمة و�ل�سعب، 
�لفل�سطينيني  �لأ�رصى  ق�سية 
فى  و�لحر�ر  و�مل�سلمني  و�لعرب 
ت�سقط  ولن  تُن�َس  لن  �لعامل،  كل 
طريقنا  هي  هذه  �أبد�،  بالتقادم 
نحو �لتحرير وبناء �لوطن و�حلفاظ 
على كينونة �ل�سخ�سية �لفل�سطينية 
فهم  توجهاتها،  بكافة  �لوطنية 
منارةٌ للَوحدة و�لخاء، وهم عنو�ناً 

ُكتب  يف  �ل�سفحات  لكل  �ساطعاً 
وهنا  �لأزل.  منذ  �لوطني  �لتاريخ 
لبد من وقفة �جالٍل و�إكبار لدولة 
�جلز�ئر �ل�سقيقة �عالم و�سحافة 
هذه   ، وحكومة  ودولة  �سعب 
بعظم  �لكرمية  �لعظيمة  �لدولة 
�حت�سنو�  من  و�سعبها،  قيادتها 
�لبد�يات  منذ  �لفل�سطينية  �لثورة 
للتعاون  نرب��سا  كانو�  هذ�،  ليومنا 
لكافة  و�ل�سناد  و�لدعم  و�لخاء 
ق�سايانا �لعادلة، بل ل نن�َس �إعالن 
�لقائد  بل�سان  فل�سطني  دولة  قيام 
ق�رص  من  عمار  �أبو  �ل�سهيد/ 
1988م،  عام  باجلز�ئر  �ل�سنوبر 
�لثورة  �حت�سنت  �حلبيبة  �جلز�ئر 

وكانت  �ملعا�رصة،  �لفل�سطينية 
�ل�سيا�سي  و�لتاأييد  للدعم  نرب��ساً 
ما  منذ  و�ملعنوي  و�للوج�ستي 
قبل �ل�ستقالل ومابعد ��ستقاللها 
عن  �لفرن�سى  �لغازى  ودحر 
�لزعيم  قالها   ، �لطاهرة  �ر��سيها 
"نحن مع  �لهو�رى بومدين  �لقائد 
و  مظلومة"  �أو  ظاملة  فل�سطني 
"ل و�ساية على �لفل�سطينيني، ول 
يف  معنا  فهي  �لعدو"،  مع  تطبيع 
كافة م�سو�رنا �لتحرري و�لن�سايل، 
تاريخية  �ساحة  متثل  فاجلز�ئر 
�لفل�سطينية  �لق�سية  مل�ساندة 
وطنية  ق�سية  فل�سطني  باعتبار 
 ، د�خلى  و�ساأن  باأمتياز  جز�ئرية 

�لدولة  قيادة  �هتمام  ��ستمر  حيث 
فل�سطني  بق�سايا  �لويف  و�سعبها 
ومنها ق�سية �لأ�رصى �لفل�سطينيني 
�سجون  يف  �لقابعني  و�لعرب 
�ل�سحف  فاأخذت  �لحتالل، 
�لإعالم  وو�سائل  �جلز�ئرية 
�ملختلفة  �لتقارير  تعد  �ملختلفة 
بحق  �ملحتل  جر�ئم  تف�سح  �لتي 
وتناولت  �لفل�سطينيني.  �لأ�رصى 
�لإعالم  يف  و�لن�رص�ت  �لتقارير 
ملعاناة  �لتفا�سيل  �أدق  �جلز�ئري 
يتجرعونه  �لذي  و�لأمل  �لأ�رصى 
�ستى  وممار�سة  وحني،  وقت  كل 
�ل�سجون  د�خل  �لعذ�ب  �ألو�ن 
�ل�سجان  من  بحقهم  �لإ�رص�ئيلية 

�لظلم  من  �أنو�ٍع  ب�ستى  �ملحتل، 
فقدو�  حيث  و�لبوؤ�س،  و�لقهر 
للحياة  و�لعودة  �خلروج  يف  �أملهم 
�أُخرى. فتحية لدولة �جلز�ئر  مرًة 
�حلبيبة بقيادتها و�سعبها و�إعالمها 
�هتمو�  ممن  �رص�ئحها  وكافة 
�حرت�ٍم  بكل  �لعادلة  بق�سايانا 
م�سوؤوليتهم  منطلق  من  وتقدير، 
و�لإ�سالمية،  و�لعربية  �لوطنية 
فكل �لود لهم و�ملحبة، د�عني �هلل 
و�لرخاء،  و�ل�ستقر�ر  بالأمن  لهم 
�ألف  للجز�ئر  فل�سطني  فمن 
هنا  نن�ًس  ول  �سالم،  و�ألف  حتية 
�جلز�ئر  يف  فل�سطني  دولة  �سفارة 
هنا  بالذكر  و�أخ�س  بطاقمها، 

عز�لدين   – �سالح  خالد  �ل�سيد/ 
م�سوؤول ملف �لأ�رصى فيها ، حيث 
تو��سله  خالل  ومن  جاهد�ً  عمل 
�ساعات  مد�ر  وعلى  �ليومى 
�لعالم  و�سائل  مع  و�لنهار  �لليل 
على  للعمل  �جلز�ئرية  و�ل�سحافة 
فله  كاملة،  �لأ�رصى  ق�سية  �إبر�ز 
�لود  كل  �حلر  �جلائر  ولالعالم 
�جلز�ئر  ولتحيا  و�لتقدير،  و�حلب 
�حلرية  درب  على  وفل�سطني 
�لوطني.  �لبناء  و�لتحرر يف عملية 
كل  و�هلها من  �جلز�ئر  �هلل  حفظ 
�يات  تتلوى  �ساخمة  ود�مت  �رص 

�لعزة و�لكر�مة و�حلرية .

اجلزائر وق�سية االأ�سرى الفل�سطينيني دعمًا وم�ساندة وم�سرية عطاء
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عي�شة ق.

�إنقاذ  �إىل  �لنادي  ي�سعى  بالتايل 
نف�سه من خالل �لذهاب بعيد� يف 
�ملتعود  �لكاأ�س  �ل�سيدة  مناف�سة 
�سبق  �لذي  وهو  فيها  �لتاألق  على 
مو�سمني  قبل  باللقب  �لتتويج  له 
جمعه  نهائي  يف   2018/2017 يف 
ب�سبيبة �لقبائل وبلغ ن�سف �لنهائي 
مو�سم 2017/2016 �أين �نهزم �أمام 
�سباب  �لن�سخة  تلك  لقب  حامل 
�أ�سبال  فاإن  وبالتايل  بلوزد�د، 

عمرو�س  لطفي  �جلديد  �ملدرب 
�أجل  من  �ملقابلة  يدخلون  �سوف 
�سيناريو  تكر�ر  يف  رغبتهم  تاأكيد 
�ملا�سيني  قبل  ما  �ملو�سمني 
�لتناف�س  �أجل  من  بقوة  و�لعودة 
وتد�رك  �للقب،  على  جمدد� 
ي�سجلها  �لتي  �ملتتالية  �لتعرث�ت 
�الحتاد يف �لبطولة �لوطنية و�لتي 
مل يجد معامله فيها هذ� �ملو�سم، 
باعتبار �أن �لفوز �ليوم �سوف ياأتي 
بحثا عن �النتفا�سة يف ظل �ل�سقوط 
هزمية،  دون  مقابالت  ثالث  يف 

رفقاء  فر�سة  بو�سعادة  �أمل  ولقاء 
هد�ف �لبطولة �لوطنية عبد �لنور 
�لفوز  �أجل معانقة  بلحو�سيني من 
�النت�سار�ت من  �سكة  �إىل  و�لعودة 
جديد، وكان �الحتاد قد �أق�سى يف 
�لر�بطة  من  فريقا  �ل�سابق  �لدور 
�الأمر  ويتعلق  �لثانية  �ملحرتفة 
تكر�ر  على  ويعول  عنابة  باحتاد 
نف�س �ل�سيناربو مع �أمل بو�سعادة.

بو�سعادة  �أمل  يدخل  جهته،  من 
�أين  نق�س،  مركب  دون  �ليوم  لقاء 
ي�سعى على �لعودة بنتيجة �إيجابية 

من مدينة بلعبا�س متهيد� لت�سهيل 
على  �الإياب  خو�س  قبل  �ملهمة 
مهمته  ت�سهيل  وبالتايل  ملعبه، 
�ملربع  بلوغ  تاأ�سرية  �قتطاع  يف 
�لذهبي وحتقيق �ملفاجاأة، خا�سة 
�لو�سول  له  ي�سبق  مل  �لفريق  و�أن 
�ملناف�سة  من  �لدور  هذ�  على 
�أجل  من  �أمامه  �أ�سحت  و�لفر�سة 
بالذهاب  �مل�سطر  �لهدف  حتقيق 
�لكاأ�س،  �ل�سيدة  بعيد� يف م�سابقة 
�ل�سابق  �لدور  يف  �أق�سى  كان  �أين 

�أمل �الأربعاء.

يدخل نادي احتاد بلعبا�س مباراته اليوم اأمام اأمل بو�شعادة والتي تندرج �شمن ذهاب الدور ربع النهائي 
من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية على ملعبه 24 فيفري وعينه على حتقيق نتيجة اإيجابية قبل ال�شفرية التي 

تقوده اإىل مدينة بو�شعادة �شمن مقابلة الإياب املقررة يف تاريخ 21 مار�س القادم، اأين تنتظر ت�شكيلة 
»املكرة« مقابلة �شعبة من اجل و�شع قدم يف الدور ن�شف النهائي والتي تعترب هدف الفريق �شعيا منها اإىل 

اإنقاذ املو�شم يف ظل النتائج املتذبذبة التي يحققها يف البطولة الوطنية

احتاد بلعبا�س / اأمل بو�شعادة اليوم ابتداء من 16:00

املكرة عينها على املربع الذهبي 
وبو�ضعادة للذهاب بعيدا

�لبي�ساء   �لد�ر  ملعب  يحت�سن 
فريقي  جتمع  مبار�ة  �ليوم  م�ساء 
�لتي  وهر�ن  وجمعية  بار�دو  نادي 
ربع  �لدور  ذهاب  حل�ساب  تندرج 
و�لتي  �جلمهورية  لكاأ�س  �لنهائي 
مبعنويات  بار�دو  العبو  يدخلها 
�لذي  �لثمني  �لتعادل  بعد  مرتفعة 
من  �ملن�رصمة  �جلولة  يف  حققته 
ح�ساب  على  �لوطنية  �لبطولة 
�آخر  يف  �لعا�سمة  �حتاد  �جلار 
ي�سعى  �أين  �ملقابلة،  �أنفا�س 
العبو �لنادي �لعا�سمي �إىل دخول 
�للقاء بقوة من �أجل حتقيق نتيجة 
قطع  على  ت�ساعدهم  مريحة 
�لتاأهل  �أجل  من  �مل�سو�ر  ن�سف 
�إىل ن�سف �لنهائي و�لذهاب بعيد� 
يف مناف�سة �ل�سيدة �لكاأ�س، خا�سة 
و�أنها �أ�سحت هدفا الإد�رة �لرئي�س 
ح�سان زط�سي و�لذين يبحثون عن 
معانقة �أول لقب يف تاريخ �لفريق 
�لذي تاأ�س�س منت�سف �لت�سعينيات، 
�إز�حة  يف  �لعا�سمي  �لنادي  وجنح 
معقله  من  قاملة  ترجي  نادي 
�ساعدت  �أين  �ملغامرة،  ومو��سلة 
�لقرعة نادي �الأكادميية يف مالقاة 
�أندية �الأق�سام �لدنيا خالل �الأدو�ر 

�أي�سا كال  �ل�سابقة بعدما جتاوزو� 
بئر  ونادي  �لبي�س  مولودية  من 
جمدد�  يالقي  و�سوف  لعر�س، 
�ملحرتفة  �لر�بطة  من  فريق 
نادي  يدخل  �ملقابل،  يف  �لثانية. 
من  كبرية  بثقة  وهر�ن  جمعية 
و�لذهاب  �ملغامرة  مو��سلة  �أجل 
يعول  حيث  �ملناف�سة،  يف  بعيد� 
بار�دو  �أمام  للند  �لند  �لوقوف 
خارج  �لذهاب  لعب  و��ستغالل 
�لهزمية  تفادي  �أجل  من  �لديار 
متهد  �إيجابية  نتيجة  وت�سجيل 
يلعبها  �سوف  �لتي  �الإياب  مقابلة 
بوعقل،  �حلبيب  ملعب  معقله  يف 
�الأر�س  ��ستغالل عاملي  �أجل  من 
�لدور  بلوغ  ل�سمان  و�جلمهور 
العبو  ي�سعى  �أين  �لنهائي،  ن�سف 
عدم  تاأكيد  �إىل  »الزمو«  ت�سكيلة 
�لنخبة  �أندية  مو�جهة  ت�سكيل 
�سبق  و�أنهم  خا�سة  �أمامهم  عقبة 
�لر�بطة  من  فريقني  �أز�حو�  �ن 
�الأمر  ويتعلق  �الأوىل  �ملحرتفة 
وجمعية  �جلز�ئر  �حتاد  من  بكل 
لتكر�ر  مو�تية  وفر�ستهم  �ل�سلف، 
يالقون  عندما  �ل�سيناريو  نف�س 

بار�دو.
عي�شة ق.

نادي بارادو / جمعية وهران اليوم
 ابتداء من 16:00

الأكادميية تبحث و�ضع قدم يف ن�ضف 
النهائي ولزمو دون عقدة

حقق هذا املو�شم ثالثية تاريخية وح�شد 23 لقبا طيلة م�شريته

اأمل عني احلجل عندما تنت�ضر الت�ضحية على التجاهل
عني  �أمل  باأن  �لتاريخ  �سي�سجل 
�إ�رص�ف  حتت  �ليد  لكرة  �حلجل 
ثالثية  حقق  كفء  فني  �إطار 
لكل  رجال  �ليد  كرة  يف  تاريخية 
�أ�سبال  �أ�ساغر  �أطفال  �الأ�سناف 
قبل ختام �لبطولة بجولتني ت�ساف 
�إىل ر�سيد كرة �ليد �حلجيلية بعد 
�أن كاد يتغيب عنها الأ�سباب مادية 
بحتة، حت�سري�ت متذبذبة، نق�س 
قاعة  وغياب  �ملالية  �ملو�رد 
ملمار�سة �لن�ساط و�لتدريبات لكن 
��سم  ت�رصيف  على  �جلميع  عزم 
�لنادي و ��سم عني �حلجل دفعهم 
مغامرة  خو�س  على  �الإ�رص�ر  �إىل 
�جليل  لهذ�  بالن�سبة  جديدة 
بقية  تعجز  قد  �إجناز  �ال�ستثنائي 
�لفرق على حتقيقه حلقبة زمانية 
ظن  �إىل  ذهب  بالهينة،  لي�ست 
�لعديد �أن �الأمل لن ي�ستطيع �إعادة 
�سيناريو مو�سم 2018 – 2019 �أين 
لكل  و�لكاأ�س  �للقب  ثنائية  حقق 
�الأ�سناف باالإ�سافة �إىل 3 بطوالت 
 9 مبجموع  �ملو�سم  منهيا  جهوية 
�ألقاب، حتقيق �الأمل هذ� �ملو�سم 
�نتظار  يف  �الأ�سناف  لكل  للبطولة 
�لريادة  يحتل  �لذي  �الأكابر  فريق 

بعد مرور 4 جوالت يوؤكد �سيطرة 
�الأمل على كرة �ليد والئيا �سيطرة 
فرق  باقي  على  وفنية  تقنية 

�لبطولة . 

مواهب تبدع وجنوم تتاألق 
بحاجة اإىل الهتمام 

وامل�شاندة   
عني  »�أمل  �لريا�سي  �لنادي  نـدد 
يف  و�لنا�سط  �ليد  لكرة  �حلجل« 
�لق�سم �لوالئي مبا �أ�سماه �لتهمي�س 
لها  يتعر�س  بات  �لتي  و�لالمباالة 
من طرف �ل�سلطات عقب �الإعانة 
�ملالية �لقليلة �لتي منحت للنادي 
بح�سوله  �ملدينة   ي�رصف  و�لذي 
على �لبطولة و�لكاأ�س، من بني 23 
ما  ح�سـب  وجهويا،  حمليا  لـقـبـا 
بن حامد،  ل�سان مدربه  جاء على 
فاإن نـادي �أمل عني �حلجل و�لذي 
�لذي  �لوحيد  �لنادي  يعترب مبثابة 
من  و�لوالية،  �حلجل   �رصف عني 
عليها  حت�سل  �لتي  �لنتائج  خالل 
�أو  �لوطنية  �مل�سابقات  يف  �سو�ء 
ونيلـه  �لوطنية   وحتى  �جلهوية 
ووطنيا،  وجهويا  حمليا  لقـبا   23
�الأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  وحتوله 

�ملنتخب  لتمويل  خــز�ن  مبثابة 
يتعر�س  بات  بالالعبني،  �لوالئي 
ب�سبب  و�الهمال،  للتهمي�س 
�الإعانة �ملالية �ملمنوحة له ، وهو 
ما �عتبـره �مل�رصفون عليه مبثابة 
عن  مت�سائلني   ، حقه  يف  �إجحاف 
�ملعايري �لتي �عتمدت �أثناء عملية 
 ، �ملالية  �الإعانات  تلك  توزيع 
باملدرب  دفع  �لذي  �الأمر  وهو 
�أن  على  �لتاأكيد  �إىل  حامد  بن 
�الإعانة �ملالية �لتي تلقاها �لنادي 
موجهة  حقـرة  ذ�تهـا  حد  يف  هـي 
و�أن  خا�سة  و�لالعبني  لالإد�رة 
وزعت  �لتي  �ملالية  �مل�ساعد�ت 
قدرت  �لريا�سية  �الأندية  على 

وهو  �سنتيم،  مليون   320 قيمتها 
ما يطرح ح�سبـه عالمة �ال�ستفهام 
�عتمدت  �لتي  �ملعايري  حول 
يهدد  �أنه  م�سري�  �لتوزيـع،  �أثنـاء 
�أن  و�إبـالغه  �لوالية  مبر��سلة و�يل 
�إعانة  �ملحلية مل متنح  �ل�سلطات 
�لنادي،  �جناز�ت  قيمة  تعك�س 
وذلك نظيــر تتويجهم بالبطولة يف 
�أ�سناف �أطفال �أ�ساغر �أ�سبال قبل 
�نتظار  يف  بجولتني  �لبطولة  ختام 
�ملرتبة  يحتل  �لذي  �الأكابر  فريق 
�الأوىل بعد مرور �أربع جوالت رغم 
��ستحد�ثه فقط لهذ� �ملو�سم ، بن 
حامد �أكد �أن �لفريق لن ي�سارك يف 
�لبطولة �لوطنية وكاأ�س �جلمهورية 

 ،16 دوره  �ىل  متاأهل  هو  �لذي 
�إىل  باملتحدث  �أدى  �لذي  �الأمر 
من  �لتدخل  �لوالية  و�يل  منا�سدة 
�إنقاذ �لنادي  �أجل �مل�ساعدة على 

من و�سعيته �حلالية

اأمل عني احلجل لكرة اليد 
مدر�شة الأبطال وجناحات 

كبرية  
�حلجل  عني  �أمل  نادي  ويظل  هذ� 
لكرة �ليد مفخرة للعائلة �لريا�سية 
لكل  �ساطعة  وقدوة  �ملحلية 
و�لربوز  �لتاألق  �إىل  �لطاحمني 
�لكثرية  �ملدر�سة  هذه  فاإجناز�ت 
و�ملتنوعة ت�سهد على كفاءة وجد�رة 
وجناح �أهلها �لذين يهوون �ملثابرة 
من�سة  �سعود  ويع�سقون  و�لتحدي 
ي�ساركون  تظاهرة  كل  يف  �لتتويج 
ويرجع  و�أحد�ثها  وقائعها  �سنع  يف 
�ملثايل  �لت�سيري  �ىل  هذ�  كل 
يرف�سون  �لذين  �لنادي  مل�سوؤويل 
�لعمل  يف  و�لرتقيع  �لفو�سى 
يف  و�الن�سباط  �جلدية  ويفر�سون 
و�لق�سايا  �الأمور  يف  وحتى  �لعمل 
�لتفوق  �أن  يدركون  الأنهم  �لب�سيطة 
�سك  �أدنى  بدون  مرهون  �حلقيقي 

�ل�سدق  �أ�سا�سه  �سحيح  نهج  بر�سم 
�لتعامل  يف  و�لو�قعية  و�لعقالنية 
من  عدد  و�ر�ساء  �لقر�ر�ت  و�تخاذ 
�أخالقيات  يف  و�ملبادئ  �الأخالق 
 ، �مليد�نية  وم�سريتهم  ريا�سييهم 
لكن رغم �ملكانة �ملرموقة للفريق 
�إال   �الأخ�رص على �مل�ستوى �لوالئي 
�أنهم مل يحظو� بالتقدير �لذي  يليق 
مل  حيث   ، وت�سحياتهم  بنتائجهم 
يخف مدرب �لفريق يف ت�رصيح لـ » 
�لو�سط �لريا�سي  » قلقه بخ�سو�س 
�ملحليني  �مل�سوؤولني  المباالة 
تلعبه  �لذي  �ملتعاظم  بالدور 
�لريا�سة يف �ي جمتمع وقال : عدم 
تثمني �جناز�ت �لريا�سيني وجتاهل 
�سيق�سي  حتما  �لباهرة  نتائجهم 
 ، وتطلعاتهم  طموحاتهم  على 
�لنهائي  �لتوقف  على  ويرغمهم  
عن ممار�سة �لريا�سة �لتي �ست�سبح 
لت�سييع  ف�ساء  جمرد  نظرهم   يف 
يبقى  �الأخري  ويف  و�جلهد  �لوقت 
�بد�عات  ملاذ�  مطروحا   �ل�سوؤ�ل 
�سدى  جتد  ال  �ملجتهدة  �لنو�دي 
تكرم  �لتي  �مل�سوؤولة  �جلهات  عند 
و�لرب�مج  �ملنا�سبات  نو�دي  فقط 

خل�شر  بن يو�شف�لتافهة.



اجلزائر  مولودية  فريق  يواجه 
الفرن�سي  ال�سابق  مدربه  �سداع 
اأول  اجتمع  الذي  كازوين  برنارد 
يتقدمها  النادي  اإدارة  رفقة  اأم�س 
رئي�س جمل�س الإدارة عبد النا�رص 
حل  اإيجاد  اجل  من  اأملا�س 
بعد  معه  يواجهها  التي  للم�سكلة 
معه  للعقد  ال�سابقة  الإدارة  ف�سخ 
من طرف واحد عن طريق املدير 
�سخري،  فوؤاد  ال�سابق  الريا�سي 
التي  املفاو�سات  ف�سلت  حيث 
اأم�س  اأول  م�ساء  الطرفني  جمعت 
الفرن�سي  املدرب  التحق  بعدما 
باأر�س الوطن من اأجل التو�سل اإىل 
بني  الأزمة  حلل  املثلى  ال�سياغة 
الطرفني، اأين رف�س كازوين اقرتاح 
مبنحه  العا�سمي  النادي  اإدارة 
واأ�رص  اأ�سهر  ثالثة  قدره  تعوي�سا 
م�ستحقاته  جميع  ا�ستالم  على 
العقد  نهاية  متثل  التي  املالية 
جوان 2021، والتي تبلغ قيمتها ما 
يعادل 9 ماليري �سنتيم وهو الأمر 
الذي ترف�سه بدورها اإدارة العميد 

�رصكة  اأ�سهمها  اأغلب  متلك  التي 
ال�رصوط  ظل  يف  �سوناطراك، 
على  كازوين  ي�رص  التي  املعقدة 
مع  العقد  ف�سخ  اأجل  من  فر�سها 
النادي بالرتا�سي، خا�سة واأن اإدارة 
املولودية تعمل  على الإ�رصاع يف 
ا�ستخراج  اأجل  من  الأمر  ت�سوية 
نغيز  نبيل  للمدرب  ر�سمية  اإجازة 
ا�ستثنائية  باإجازة  يعمل  الذي 
ف�سخه  يتم  مل  العقد  ان  باعتبار 
مع املدرب ال�سابق، وهدد كازوين 
م�سوؤويل النادي العا�سمي باللجوء 
القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  اإىل 
وا�ستالم  حقوقه  اأخذ  اأجل  من 
م�ستحقاته كاملة، ويكون الطرفان 
من  ثانية  جل�سة  اأم�س يف  اجتمعا 
اأجل العمل على التو�سل اإىل اتفاق 
يف �سالح املولودية وتفاديا للتورط 

يف عقوبات الفيفا.
الالعب  يثري  اآخر،  �سياق  يف 
ت�ساوؤلت  جابو  املوؤمن  عبد 
عن  الغياب  ظل  يف  الأن�سار  لدى 
يح�رص  مل  الذي  وهو  التدريبات 

احل�ستني التدريبيتني ليومي الأحد 
والإثنني يف اإطار حت�سريات النادي 
مقرة  جنم  اأمام  القادم  للقائه 
والتي  الوطنية  البطولة  حل�ساب 
عقوبة  ب�سبب  جمهور  دون  تلعب 
املولودية،  على  الن�سباط  جلنة 
يف  امل�سادر  بع�س  ك�سفت  حيث 
بالرحيل  هدد  الالعب  اأن  الفريق 
بعدما كان تلقى وابال من ال�ستائم 
اأمام  املن�رصمة  اجلولة  لقاء  يف 
طرف  من  بوعريريج  برج  اأهلي 
اخل�سارة  من  الغا�سبة  الأن�سار 
اإىل  تنقلت  كانت  والتي  بثالثية 

الربج مل�ساندة الفريق.
عي�شة ق.
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تراجع  اأداءهما  اأن  باعتبار 
بالن�سبة  خا�سة  كثريا 
التتويج  هدف  ل�ساحب 
ال�سائفة  اإفريقيا  كاأ�س  بلقب 
على  م�رص  يف  املن�رصمة 
ال�سنغايل،  املنتخب  ح�ساب 
بوجناح  اأداء  اأ�سحى  اأين 
اأكرث  يطرح  املو�سم  هذا 
كان  الذي  وهو  ت�ساوؤل  من 

لقاء  منذ  لفت  ب�سكل  تاأثر 
ركلة  �سيع  اأين  ديفوار  كوت 
وعدة  اللقاء  اأطوار  يف  جزاء 
فر�س تهديفية جعلت اأ�سباله 
ركالت  لعب  اإىل  ي�سطرون 
يقدم  بات  حيث  الرتجيح، 
اأداء متذبذبا رفقة نايه ال�سد 
انتقادات  يواجه  الذي  وهو 
القطري  الدوري  من متابعي 
يف ظل ان اأداءه تراجع ب�سكل 

ملحوظ ومل يعد يتمتع بح�سه 
عليه  كان  الذي  التهديفي 
خالل املوا�سم الأخرية، وهو 
ما اأثر عليه كثريا على اأر�سية 
موا�سلة  ظل  يف  امليدان 
ت�سييعه لفر�س الت�سجيل رغم 
ترتيب  جدول  يت�سدر  اأنه 
القطري  الدوري  هدايف 

للمو�سم الثاين على التوايل.
يعد  مل  �سليماين  فاإن  بدوره، 

حمظوظا خالل الن�سف الثاين 
وذلك  احلايل  املو�سم  من 
ال�سباين  املدرب  قدوم  منذ 
العار�سة  راأ�س  على  مورينو 
اأين  موناكو،  لنادي  الفنية 
بعدما  احتياطية  ورقة  جعله 
كان ركيزة اأ�سا�سية مع مدربه 
ليوناردو  الربتغايل  ال�سابق 
جاريدم والذي اأعاد له الثقة 
�سمحت له بالربوز يف الدوري 

الفرن�سي خالل الن�سف الأول 
تغيري  لكن  املو�سم،  هذا  من 
الإمارة  لنادي  اللعب  خطة 
الفرن�سية منذ قدوم املدرب 
ال�سباين  للمنتخب  ال�سابق 
القوى لبن حي  غري موازين 
ل  بديال  وجعله  البنيان  عني 
يلعب الكثري من الدقائق واأثر 
عليه الأمر من حيث الفعالية 

الهجومية.

امل�ستجدات  هذه  ودفعت 
توجيه  اإىل  الوطني  بالناخب 
لعب  اإىل  مرة  لأول  الدعوة 
التون�سي  ال�ساحلي  الناجم 
يتالق  الذي  عريبي  كرمي 
ناديه  رفقة  لفتة  ب�سورة 
ابطال  دوري  يف  خا�سة 
الذي يت�سدر جدول  اإفريقيا 
الهدافني مبجموع 10 اأهداف 
املناف�سة  من  الإق�ساء  رغم 

يف دورها ربع النهائي، اإل اأنه 
ول  بلما�سي  ح�سابات  دخل 
ي�ستبعد اأن يتواجد يف قائمة 
بامل�ساركة  املعنية  23 لعبا 
التح�سريي  الرتب�س  يف 
مار�س   23 تاريخ  من  ابتداء 
�سيدي  مركز  يف  املقبل 
مو�سى، بعدما اأر�سلت الفاف 

الدعوة اإىل اإدارة ناديه.

الناخب الوطني ميهد لو�شع الثقة يف الالعب عريبي

بوجناح و�ضليماين �ضداع بلما�ضي 
قبل ترب�ص اخل�ضر املقبل

يواجه لناخب الوطني اإ�شكالية هوية راأ�س احلربة الذي �شوف يعتمد عليه يف خياراته 
مع الت�شكيلة الأ�شا�شية حت�شبا ملوعد املباراتني املزدوجتني اللتني تنتظران املنتخب 
الوطني اأمام نظريه زميبابوي يومي 26 و29 مار�س املقبل حل�شاب اجلولتني الثالثة 

والرابعة من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا 2021 بالكامريون، اأين ي�شكل الأداء 
املتذبذب للثنائي بغداد بوجناح واإ�شالم �شليماين رفقة ناديهما ال�شد القطري وموناكو 

الفرن�شي �شداعا يف راأ�س امل�شوؤول الأول على العار�شة الفنية الوطنية

�شّجل 5 اأهداف ومنح متريرتني حا�شمتني

بن رحمة مر�ضح جلائزة العب فيفري 
يف ال�ضامبيون�ضيب

يتناف�س الالعب الدويل اجلزائري 
لقب  على  رحمة  بن  �سعيد 
الدرجة  دوري  يف  لعب  اأف�سل 
فيفري  ل�سهر  الإجنليزية  الأوىل 
ا�سم  و�سع  مت  حيث  املن�رصم، 
لعب نادي برينتفورد الإجنليزي 
�سمن قائمة الالعبني املر�سحني 
يف  لعب  اأف�سل  جائزة  لإحراز 
الفارط  لل�سهر  »ال�سامبيون�سيب« 
وامل�ستويات  الرائع  الأداء  بعد 
الطيبة التي قدمها يف املناف�سة 
�سهر  يف  �سجل  كان  الذي  وهو 
كاملة،  اأهداف  خم�سة  فيفري 
الالعبني  اأح�سن  اأحد  جعلته 
الإجنليزية،  الثانية  الدرجة  يف 
املت�ساعد  اأدائه  ظل  يف  خا�سة 

اأخرى  اإىل  مباراة  يقدمه  الذي 
الأ�سماء  اأحد  ا�سحى  الذي  وهو 
من  عليها  الأعني  و�سع  يتم  التي 
الإجنليزي  الدوري  كبار  قبل 
املمتاز من اأجل خطف خدماته 
املقبل،  ال�سيفي  املركاتو  خالل 
�سابق  وقت  يف  اأعلن  الذي  وهو 
القادم  املو�سم  اللعب  يرغب  اأنه 
يف »الربميرليغ« عرب النتقال اإىل 

التناف�س يف دوري اأكرب.
مهاجم  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
من  متكن  الوطنية  الت�سكيلة 
اجلديد  العام  مطلع  منذ  التاألق 
ت�سجيل جمموع  2020 من خالل 
�سهري  مدار  على  اأهداف   9
ومنح  املن�رصم  وفيفري  جانفي 

بالإ�سافة  حا�سمتني  متريرتني 
بهما  بداأ  اأخريني  متريرتني  اإىل 
خالل  من  وذلك  مار�س  �سهر 
العري�س  الفوز  يف  امل�ساهمة 
يف  برينتفورد  ناديه  �سجله  الذي 
املنق�سي  الأ�سبوع  نهاية  لقائه 

اأمام �سفيلد بخما�سية نظيفة.
ع.ق.

قررت تخفي�س �شعر التذكرة اإىل 300 دينار

اإدارة احتاد العا�ضمة تف�ضخ عقد كراء 
بارادو مللعب بولوغني

على  العا�سمة  احتاد  اإدارة  اأقدمت 
بارادو  نظريتها  مع  العقد  ف�سخ 
كراء ملعب عمر حمادي  بخ�سو�س 
بارادو  نادي  كان  والذي  ببولوغني 
مدار  على  مناف�سيه  فيه  ي�ستقبل 
حدث  ما  وهو  الأخرية  املوا�سم 
اجلاري  الكروي  املو�سم  بداية  منذ 
اأقدم  ال�سدد  هذا  ويف  اأي�سا، 

املالك  »�سريبور«  �رصكة  م�سوؤولو 
اجلديد للنادي العا�سمي على اتخاذ 
خطوة اإنهاء عقد الكراء مع بارادو، 
وترك امللعب حتت ت�رصف الحتاد 
وحده، خا�سة واأن مولودية اجلزائر 
مبارياتها  بع�س  ا�ستقبلت  التي 
عادت  املو�سم  هذا  اأر�سيته  على 
5 جويلية  ملعب  ال�ستقبال يف  على 

اإثر  جمددا  اأبوابه  فتح  اإعادة  بعد 
التي  الرتميم  عملية  من  النتهاء 
وبع�س  امليدان  اأر�سية  طالبت 
ملعب  �سيكون  وبالتايل  املرافق، 
اأ�سبال  للقاءات  خم�س�سا  بولوغني 
املدرب منري زغدود فيما تبقى من 
�سياق  يف  اجلاري.  الكروي  املو�سم 
النادي العا�سمي  اإدارة  اأعلنت  اآخر، 
التذكرة لأن�سار  على تخفي�س �سعر 
منذ  قيمتها  كانت  والتي  الحتاد 
مطلع هذا املو�سم 400 دينار، حيث 
على  الواحدة  التذكرة  تخفي�س  مت 
مبلغ 300 دينار، اخلطوة التي �سوف 
ت�سمح لتنقل اأعداد كبرية من جمهور 
الحتاد من اأجل ت�سجيع الفريق فيما 

تبقى من مبارياته هذا املو�سم.
ع.ق. 

جابو يهدد بالرحيل ويرث غ�شب الأن�شار

مولودية اجلزائر تف�ضل يف احتواء اأزمة 
كازوين ومهددة بالفيفا

اأثنى على الثنائي بدران و�شتي

الواعر: رحيل باليلي اأثر على الرتجي 
واجلدد ف�ضلوا يف تعوي�ضه

التون�سي  الدويل  احلار�س  اعرتف 
رحيل  اأن  الواعر  �سكري  ال�سابق 
يو�سف  اجلزائري  الالعب 
الرتجي  نادي  �سفوف  عن  باليلي 
على  �سلبي  ب�سكل  اأثر  التون�سي 
م�ساركة الفريق يف مناف�سة دوري 
من  ودعها  التي  اإفريقيا  اأبطال 
الزمالك  اأمام  النهائي  ربع  الدور 
امل�رصي، حيث اأكد يف ت�رصيحات 
مل  الرتجي  اإدارة  اأن  تلفزيونية 
تركه  الذي  الفراغ  �سد  يف  تنجح 

الوطني  املنتخب  مهاجم  رحيل 
بالإ�سافة اإىل مغادرة اأ�سماء بارزة 
تتويج  يف  الكبري  الدور  لها  كان 
خالل  القاري  باللقب  الرتجي 
املو�سمني املن�رصمني على غرار 
يف  احرتف  الذي  البدري  اأن�س 
اأن  ورغم  بكري،  و�سعد  ال�سعودية 
فريق  م�سوؤويل  اأن  اأو�سح  الواعر 
الرتجي قاموا با�ستقدامات نوعية 
خالل مرحلة التحويالت ال�سيفية 
مع  التعاقد  خالل  من  املن�رصمة 

يف  ف�سلوا  اأنهم  اإل  لعبني  عدة 
العنا�رص  وتعوي�س  ب�سمتهم  ترك 
البارزة التي غادرت نهاية املو�سم 
اأنه  املتحدث  واأردف  املنق�سي، 
عبد  اجلزائري  الثنائي  عدا  ما 
القادر بدران واإليا�س �ستي اللذان 
انطالق  منذ  لفت  ب�سكل  برزا 
املو�سم اجلاري فاإن البقية ف�سلت 
يف ترك ب�سمتها وتقدمي الإ�سافة 

املرجوة منها ح�سبه.
عي�شة ق.



�صحفية  تقارير  �أفادت 
كيكي  باأن  �أم�س  �إ�صبانية 
�لفني  �ملدير  �صيتني، 
�إجر�ء  يعتزم  لرب�صلونة، 
�لفريق  يف  �لتغيري�ت  بع�س 
�صيتني  وتوىل  �لكتالوين، 
جانفي  يف  بر�صلونة  قيادة 
لإرن�صتو  خلًفا  �ملا�صي 
رحل  و�لذي  فالفريدي، 
خ�صارة  عقب  �لفريق  عن 
�لإ�صباين،  �ل�صوبر  كاأ�س 
وبح�صب �إذ�عة »كادينا �صري« 
�لإ�صبانية، فاإن �صيتني يرغب 
يف �صخ دماء جديد يف جميع 

خطوط بر�صلونة، عد� مركز 
ويرى  �ملرمى،  حر��صة 
�لدفاع  خطوط  �أن  �صيتني 
و�لهجوم يف حاجة  و�لو�صط 
بعنا�رص  قوي  تدعيم  �إىل 
ت�صنع �لفارق، يف ظل �هتز�ز 
�حلاليني،  �لالعبني  م�صتوى 
نتائج  على  �أثر  �لذي  �لأمر 
ملركز  بالن�صبة  �أما  �لفريق، 
فهناك  �ملرمى،  حر��صة 
باأن  �صيتني  لدى  �قتناع 
ونيتو  �صتيغن  تري  �لثنائي 
يقدم م�صتويات مر�صية، ول 
د�ٍع ل�صم حار�س ثالث معهما، 

جدول  بر�صلونة  ويت�صدر 
�ل�صباين  �لدوري  ترتيب 
عن  نقطتني  بفارق  حالًيا 
تنتظر  كما  مدريد،  ريال 
ثمن  لدور  �لعودة  مبار�ة 
�لنهائي لدوري �أبطال �أوروبا 

�أمام نابويل.

مهاجم  هالند  �إيرلينج  �أثنى 
�لأملاين  دورمتوند  بورو�صيا 
لعب  مبابي  كيليان  على 
قبل  جريمان  �صان  باري�س 
مبار�ة �لفريقني م�صاء �ليوم يف 
�إياب �لدور ثمن �لنهائي لدوري 
�أبطال �أوروبا، وقال هالند يف 
حو�ر �أجرته معه جملة »فر�ن�س 
»مبابي  �لفرن�صية:  فوتبول« 
لأول  و�جهته  لقد  ر�ئع،  لعب 
مرة يف مبار�ة �لذهاب �صد بي 
مبوهبة  يتمتع  فهو  جي،  �إ�س 
كبرية، ومز�يا �أخرى«، و�أ�صاف 

�لو�عد:  �لرنويجي  �لالعب 
ما  كل  مذهل،  لعب  »كيليان 
وبالنظر  ب�صنه  مقارنة  حققه 
�أمر  فاإنه  �لتهديفي،  ملعدله 
مثري للجنون، �إنه لعب ر�ئع«، 
عن  للحديث  هالند  وتطرق 
»نعم  قائال:  �لذهاب،  مبار�ة 
�رتكبت  لكني  هدفني،  �صجلت 
خالل  �لأخطاء  من  �لعديد 
مهاجم  وختم  �ملو�جهة«، 
»لذ�  ت�رصيحاته:  دورمتوند 
�أف�صل  تقدمي  بالإمكان  كان 
�لفريق  وفاز  حققناه«،  مما 

ملعبه  على  ذهابا  �لأملاين 
�إيدونا بارك بهدفني  �صيجنال 
نيمار  باأن  علما  لهدف، 
�إ�س  بي  هدف  �صجل  جونيور 

جي �لوحيد.

�إىل  �صيتي  لي�صرت  عاد 
بفوزه  �لنت�صار�ت  �صكة 
فيال  �أ�صتون  �صيفه  على 
�أم�س  �أول  نظيفة  برباعية 
�لدوري  من   29 �ملرحلة  يف 
و�أنهى  �ملمتاز،  �لإجنليزي 

لي�صرت �صل�صلة من 4 مباريات 
منذ  �أي  �نت�صار  دون  من 
فوزه على و�صت هام 4-1 يف 
22 جانفي �ملا�صي، وجاءت 
هاريف  عرب  �لثعالب  رباعية 
�لدقيقتني 40 و85  بارنز يف 
وجيمي فاردي يف �لدقيقتني 
و79،  جز�ء  ركلة  من   63
فاردي  �نفرد  �ليوم  بثنائية 
�لدوري  هد�يف  ب�صد�رة 
بر�صيد  �ملمتاز  �لإجنليزي 
19 هدفاً بفارق هدفني �أمام 
�إميرييك  بيار  �أر�صنال  جنم 
عن  �أهد�ف  و3  �أوباميانغ 

�صيتي  مان�ص�صرت  هد�ف 
�لأرجنتيني �صريجيو �أغويرو 
�لدويل  ليفربول  وجنم 
 16 �صالح  حممد  �مل�رصي 
موقعه  لي�صرت  وعّزز  هدفاً، 
ر�فعاً  �لثالث  �ملركز  يف 
ر�صيده �إىل 53 نقطة بفارق 
4 نقاط عن مان�ص�صرت �صيتي 
�لثاين و5 نقاط �أمام ت�صيل�صي 
�لر�بع، فيما تعقدت و�صعية 
جتمد  حيث  فيال  �أ�صتون 
يف  نقطة   25 عند  ر�صيده 

�ملركز 19 قبل �لأخري.

�ل�صوي�رصي  بازل  نادي  �أعلن 
من  يتمكن  لن  �أنه  �أم�س  �أول 
�لدور  �إياب  مبار�ة  خو�س 
ثمن �لنهائي مل�صابقة �لدوري 
�لأوروبي يف 19 مار�س �جلاري 
فر�نكفورت  �أينرت�خت  �صد 
ب�صبب  مدينته  يف  �لأملاين 
تف�صي فريو�س كورونا، وكتب 
�لنادي يف تغريدة على تويرت 
»مبار�ة �لإياب 19 مار�س يف 
�صد  ليغ  يوروبا  نهائي  ثمن 
بازل  يف  تقام  لن  �أينرت�خت 
ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا 
و�أ�صاف  �صوي�رص�«،  يف 
�لنادي يف بيان �أنه يعتقد �أن 

�مل�صجعني  من  مئات  عدة 
�لز�ئرين �صيتوجهون �إىل بازل 
�مللعب  خارج  ويتجمعون 
قر�ر  و�أتى  �ملبار�ة،  خالل 
�ل�رصطة  قررت  بعدما  بازل 
�ملبار�ة  �إقامة  منع  �ملحلية 
يحدد  �أن  دون  �ملدينة،  يف 

�لنادي مكان �إقامتها.
�لحتاد  قال  �ملقابل  يف 
�لأوروبي للعبة يف �ت�صال مع 
وكالة فر�ن�س بر�س �نه يدر�س 
�ملمكنة،  �ل�صيناريوهات  كل 
�ل�صوي�رصي  �لحتاد  وكان 
يف  �أرجاأ  قد  �لقدم  لكرة 
دوري  �ملا�صي  �لأ�صبوع 

و�لثانية  �لأوىل  �لدرجتني 
حماولة  يف  مار�س   23 حتى 
�حتو�ء  على  للم�صاعدة 
»كوفيد-19«  فريو�س  �نت�صار 

�أكرث  �أ�صفر عن م�رصع  �لذي 
من 3800 �صخ�س وطال نحو 

110 �آلف يف جميع �أنحاء 
�لعامل.                                                      

�لريا�صة  وزيرة  �أو�صت 
روك�صانا  �لفرن�صية 
ح�صور  مبنع  مار��صينيانو 
�جلمهور يف جميع �لن�صاطات 
�لريا�صية حتى تاريخ 15 �أفريل 
يف  �لتو�صية  وجاءت  �لقادم، 

�لأخرية  �لتطور�ت  �أعقاب 
فريو�س  تاأثري  �صهدها  �لتي 
من  �لكثري  حياة  على  كورونا 
�صكان �أوروبا عموماً وفرن�صا 
�لتو�صية  وت�صمح  خ�صو�صاً، 
فقط  �صخ�س   1000 بح�صور 

مبن  و�لقاعات  �ملالعب  يف 
و�ملنظمون،  �لالعبون  فيهم 
�حلكومة  قر�ر  مع  وتتما�صى 
جتمع  �أي  مبنع  �لفرن�صية 
يزيد عدده عن �ألف �صخ�س، 
�لفرن�صية  �ل�صلطات  وقررت 

يف وقت �صابق من �أول �أم�س 
�صان  باري�س  مبار�ة  باإقامة 
بورو�صيا  و�صيفه  جريمان 
�إياب  يف  �لأملاين  دورمتوند 
�أبطال  دوري  نهائي  ثمن 

�أوروبا دون جمهور.

�لإيطايل  �لوزر�ء  رئي�س  �أعلن 
كل  تعليق  كونتي  جوزيبي 
�لبالد  يف  �لريا�صية  �لأن�صطة 
كورونا  فريو�س  �نت�صار  ب�صبب 
�لقدم  كرة  دوري  �صمنها  من 
كونتي  وقال  �آي«،  »�صريي 
توجد  »ل  �صحايف  موؤمتر  يف 
�ملباريات  ل�صتمر�ر  �أ�صباب 
و�لأحد�ث �لريا�صية و�أنا �أعني 
�آ�صف  �أنا  �لقدم،  كرة  دوري 
�أن�صار  جميع  على  يتعني  لكن 
ياأخذو�  �أن  تيفوزي  �للعبة 
�أن  دون  من  بذلك«  علماً 
�ملباريات  م�صري  �إىل  يتطرق 
�لأندية  �صتخو�صها  �لتي 
�أبطال  دوري  يف  �لإيطالية 
�لأوروبي  و�لدوري  �أوروبا 
�إىل  ول  �ملقبلة،  �لأ�صابيع  يف 
�لريا�صات �لأخرى«، و�أ�صاف: 
»�صاأقوم بالتوقيع على مر�صوم 
ميكن تلخي�صه بالتايل �صاأبقى 
باأ�رصها  �إيطاليا  �ملنزل،  يف 

�صتكون منطقة حممية«.
وجاء قر�ر �حلكومة �ليطالية 
بعد �أن �أو�صت �للجنة �لأوملبية 
�لإيطالية �لثنني بتعليق جميع 
�لأن�صطة �لريا�صية على جميع 
�مل�صتويات حتى �لثالث �أفريل 
يف هذ� �ل�صدد، و�أكدت �للجنة 
هي  �ل�صحية  �لوقاية  باأن 
وبالتايل  �لأولويات  ر�أ�س  على 
جميع  بتعليق  تطالب  فهي 

على  �لريا�صية  �لأن�صطة 
جميع �مل�صتويات حتى �لثالث 
�أن  �ىل  م�صرية   2020 �أفريل 
تدخل  ل  �لدولية  �مل�صابقات 
�لق�صائي  �خت�صا�صها  �صمن 
�ملبار�ة  تتاأثر  لن  وبالتايل 
�ملقررة بني جوفنتو�س وليون 
�لفرن�صي يف �إياب ثمن �لنهائي 
�أوروبا  �أبطال  دوري  من 
ما  و�رصعان  �ملقبل،  �لأ�صبوع 
فيت�صنزو  �لريا�صة  وزير  رد 
�صباد�فور� بالقول: »بد�أت للتو 
يتعلق  مر�صوم  لو�صع  �لعمل 
�ن  و�آمل  �لريا�صية  بال�صوؤون 
من  �عتبار�  عليه  �لتوقيع  يتم 
�أن  قبل  –�أم�س-«،  �لثالثاء 
تعليق  �لوزر�ء  رئي�س  يوؤكد 
�ليطايل  �لقدم  كرة  دوري 

بعدها بقليل، وكان �صباد�فور� 
طالب بتعليق �لدوري �ليطايل 
دقائق  قبل  �ملن�رصم  �لأحد 
مبار�ة  �نطالق  من  معدودة 
�صاعات  وقبل  و�صبال  بارما 
من �إ�صد�ر �ملر�صوم �حلكومي 
�حلكومة  قر�ر  وياأتي  ر�صميا. 
�ليطالية بعد تد�بري ��صتثنائية 
�تخذتها �لأحد �لفارط بفر�س 
حجر �صحي على ماليني من 
�لبالد  �صمال  يف  �لإيطاليني 
�إجر�ء�ت  �إىل  بالإ�صافة 
�أنحاء  خمتلف  يف  تقييدية 
حتى  مفعولها  ي�رصي  �لبالد 
�أي�صا،  �ملقبل  �أفريل  �لثالث 
مت  �لإجر�ء�ت  هذه  ومبوجب 
�لريا�صية  �ملناف�صات  �إجر�ء 
�أبو�ب مو�صدة، لكن منذ  ور�ء 

عدة  �أ�صو�ت  ظهرت  �لأحد 
�ملناف�صات  بتعليق  مطالبة 
�لدوري  وحتديد�  �لريا�صية 
وطالب  �أ«،  »�صريي  �ليطايل 
فيت�صنزو  �لريا�صة  وزير 
�لدوري  بتعليق  �صباد�فور� 
دقائق  قبل  �لحد  �ليطايل 
مبار�ة  �نطالق  من  معدودة 
�صاعات  وقبل  و�صبال  بارما 
من �إ�صد�ر �ملر�صوم �حلكومي 
�أم�س  �أول  و�أقيمت  ر�صميا، 
بري�صيا  مع  �صا�صوولو  مبار�ة 
من   26 �ملرحلة  ختام  يف 
�لدوري �ملحلي وباتت بالتايل 
�آخر مبار�ة تقام قبل 3 �أفريل 
�ملر�صوم  بح�صب  �ملقبل 

�جلديد.

ريا�ضة دوليةالأربعاء 11 مار�س  2020  املوافـق  ل 16 رجب  1441ه 14

اإيقاف الأن�ضطة الريا�ضية باإيطاليا ب�ضبب كورونا

بازل يالقي اأينرتاخت خارج املدينة ب�ضبب كورونا

منع اجلمهور من ح�ضور الن�ضاطات الريا�ضية بفرن�ضا

لي�ضرت �ضيتي يعود اإىل �ضكة النت�ضارات

�ضيتني يخطط لثورة يف بر�ضلونة

مونتريو: �ضنكون ندا لليفربول يف الأنفيلد

هالند: مبابي مثري للجنون

فيليبي  �لرب�زيلي  �أكد 
�أتلتيكو  مد�فع  مونتريو 
�صيلعب  فريقه  �أن  مدريد 
يف  ليفربول  �أمام  للند  �لند 
�إياب  خالل  �ليوم  مبار�ة 
�لأبطال  دوري  نهائي  ثمن 
فوز  بعد  �أنفيلد،  ملعب  يف 
�لإ�صباين ذهابا على  �لفريق 
وقال  نظيف،  بهدف  �أر�صه 
ل�صاحلنا  »�لنتيجة  مونتريو: 

تز�ل  ل  لكن  هدف،  بفارق 
�أخرى،  دقيقة   90 هناك 
�أل  هو  �لأهم  �أن  �أعتقد 
نعاين كثري�، �إنها خطوة نحو 
قوة  »نعرف  وز�د:  �لتاأهل«، 
يحظى  �أر�صه،  على  �لليفر 
مبقومات هجومية ودفاعية 
هائلة، �إذ� مل نعاين، �صنكون 
�أقرب للفوز«، و�أ�صاف: »�إنها 
�لت�صامبيونزليغ  يف  مبار�ة 

�إ�صايف،  د�فع  �أن هذ�  و�أظن 
يطمحون  �لالعبني  كل  لأن 
لبلوغ هذ� �مل�صتوى وخو�س 
بطولة كهذه«، وختم: »لعبت 
و�أعرف  مرتني  هناك 
لكننا  �لأمر،  يكون  كيف 
�لأتلتي  �أظهر  م�صتعدون، 
�لأوىل،  �ملبار�ة  يف  ذلك 
�صنلعب  �لثانية،  يف  و�صيفعل 

�لند للند«.
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وكالت 

ومل يت�سن �لوقوف على �أ�سباب 
�لالجئة  وترحيل  �عتقال 
حقوقيني  �أن  غري  �لفل�سطينية، 
�أملحو�  �لأديبة  من  مقربني 
دون  بحقها  و�سايات  لوجود 

�تهام حمدد.
منذ  م�رص  يف  بي�سان  وتقيم 
ر�سد  �بن  د�ر  وتدير  طفولتها، 
كّرمها  كما  و�لن�رص،  للطباعة 
�حتاد كتاب م�رص قبل �أ�سبوعني 
�لأدب  عن  فعاليات  �سمن 

�لرقمي.
على  من�سور  يف  بي�سان  وقالت 
 « في�سبوك  موقع  يف  �سفحتها 
حد  وكل  �أ�سحابي  لكل  �سكر� 
وقف معايا يف �ملحنة هاي من 
لأهلي  �سكر�  �أ�سبوع  من  �أكرت 
و�لفل�سطينيني  �مل�رصيني 
ما  زي  بلدي  م�رص  وحتف�سل 
ده  �حلب  كل  بلدي  فل�سطني 
م�رصية  د�ر  ر�سد  �بن  ود�ر 
�رصح  هي  �أمانة  وحتف�سل 
م�رصي ثقايف ومكملني وحرجع 

يف  �سو�  وتكمل  م�رص  قريب 
حب م�رص وفل�سطني وبطمنكم 
ع�سو  ر�سد  �بن  د�ر  بدير  �أن 
�مل�رصيني  �لنا�رصين  �حتاد 
�لتنفيذي ح�سن جمال  و�ملدير 
حتبقي  ر�سد  �بن  �أن  ومطمنة 
وت�سحيح  و�قوي  �قوى  بيكم 

�بنة جهاد عدو�ن  �نا  �ملعلومة 
وخال �أبي �ل�سهيد كمال عدو�ن 

للت�سحيح«
و�أكد نا�سطون �أن بي�سان تعي�ش يف 
م�رص منذ مدة طويلة ول يوجد 
�سبب حقيقي لرتحيلها، و�أنه مت 
�لقب�ش عليها و�حتجازها عقب 

يف  �إقامتها  لتجديد  توجهها 
م�رص �لأ�سبوع �ملا�سي.

وحقوقيون  مثقفون  و�نتقد 
و�سحفيون م�رصيون �خلرب عرب 
�لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
�ل�سديد  ��ستيائهم  عن  معربني 

من ترحيل بي�سان.

ال�صلطات امل�صرية ترحل الأديبة 
والنا�صرة الفل�صطينية بي�صان عدوان

رّحلت ال�صلطات امل�صرية الأديبة والنا�صرة الفل�صطينية بي�صان العدوان من م�صر، 
بعد احتجازها ملدة اأ�صبوع داخل اأحد اأق�صام ال�صرطة، مما �صبب �صدمة يف الأو�صاط 

الثقافية والأدبية.

�صكل النباأ �صدمة يف الأو�صاط الثقافية 

�جلمهور �مل�ستهدف لهذ� �لكتاب 
حمبو ومتذوقو �ملو�سيقى �لعربية 
يف م�رص، و�أية دولة �أخرى، حيث 
�لفئة من  �لكتاب هذه  ي�سطحب 
يف  �لعربية  �ملو�سيقى  جمهور 
بناء  كيفية  على  للتعرف  رحلة، 
و�سناعة �لأغنية �لعربية لإ�ساعة 
�سكان  بني  �ملو�سيقية  �لثقافة 

م�رص و�لوطن �لعربي.

اأغنيات ذات طابع خا�س 

حتت  حديثاً،  �ل�سادر  �لكتاب 
عنو�ن »�سدو �لأحلان«، للدكتورة 
�لنقد  �أ�ستاذة  فر�ج  يا�سمني 
�لعايل  باملعهد  �ملو�سيقى 
�لفنون  باأكادميية  �لفني  للنقد 
ف�سول:   4 من  يتكون  �مل�رصية، 
�لأول  �لف�سل  �ملوؤلفة  خ�س�ست 
�لأغنيات  من  جمموعة  لتحليل 
خ�س�ست  بينما  �لعاطفية، 
�لف�سل �لثاين لالأغنيات �لوطنية، 
فخ�س�سته  �لثالث  �لف�سل  �أما 
لأغنيات �ملنا�سبات فيما �لف�سل 
»�أغنيات  بعنو�ن  و�لأخري  �لر�بع 

ذ�ت طابع خا�ش » .

النقد التف�صريي 
والتقديري

من  عدد�ً  �لكتاب  و��ستخدم 
»�لنقد  مثل:  �لنقدية  �لنظريات 
�لتف�سريي و�لتقديري، فاأحدهما 
يف�رص �لعمل، و�لآخر يحكم، فال 
تقديري  حلكم  �لو�سول  ميكن 
�لعملية  يف  �خلو�ش  دون  للعمل 
�ملوؤلفة  وحاولت  �لتف�سريية«، 
�لغنائية،  �لأعمال  جمع  جاهدة 
�لكتاب،  ف�سول  ت�سمنتها  �لتي 
لعدد  �لو�سول  عليها  تعذر  لكن 
�ل�رصدي  بالتحليل  منها، و�كتفت 
لعنا�رص �لأغنية وعالقة �أجز�ئها 

ببع�سها.
ف�سول:   4 من  �لكتاب  ويتكون 
�لأول  �لف�سل  �ملوؤلفة  خ�س�ست 
�لأغنية  من  جمموعة  لتحليل 
�لعاطفية، وت�سمن ع�رص �أغنيات 
ر�يحني  يا  �لربيع،  �حلبيب،  »رق 
�أمانة  جفاه،  م�سناك  �لغورية، 
عليك يا ليل طول، �سافيني مرة، 
غريب �لد�ر، يا رمي و�دي ثقيف، 
يف  �ساكن  �أحبك،  خلتني  ليه 
بينما  �لأيام«،  لعبة  �ل�سيدة،  حي 

لالأغنيات  �لثاين  �لف�سل  خ�س�ش 
ع�رصة  ثالث  وت�سمن  �لوطنية، 
�أغنية، ويتناول �أغنيات »يا �سباب 

�لنيل، �لكرنك«
.

اأغنيات املنا�صبات

�أخي  مقاديره،  �رص  �لأر�ش  ويف 
م�رص  �ملدى،  �لظاملون  جاوز 
تتحدث عن نف�سها، ن�سيد �لبعث 
�أغنيات  �خلالد،  �لنهر  �جلديد، 
حول قناة �ل�سوي�ش، با�سم مني، يا 
حبيبتي يا م�رص، �أقوى م �لزمان، 
�أحبها«، �أما �لف�سل �لثالث بعنو�ن 
فخ�س�سته  �ملنا�سبات«  »�أغنيات 
لأغنيات  فر�ج  يا�سمني  �لدكتورة 
يف  ن�سمعها  �لتي  �ملنا�سبات 
�ملنا�سبات �ل�سنوية �أو �ملرتبطة 
باأحد�ث تاريخية حمددة، وتناول 
مرحب  جانا،  »رم�سان  �أغنيات 
�لعيد  ليلة  يا  �ل�سوم،  �سهر 
عاجل  خطاب  عندي  �آن�ستينا، 
و�لأخري  �لر�بع  و�لف�سل  �إليك«، 
طابع  ذ�ت  »�أغنيات  بعنو�ن  جاء 
خا�ش«، وتناول �أغاين ذ�ت جانب 
فل�سفي مثل رباعيات �خليام، �أو 

�أخرى تتغنى للطبيعة، مثل �أغنية 
»يا بدع �لورد«.

يا�سمني  �لدكتورة  و��ستخدمت 
من  عدد�ً  كتابها  يف  فر�ج 
�لنقد  مثل:  �لنقدية  �لنظريات 
�لتف�سريي و�لتقديري، فاأحدهما 
يف�رص �لعمل، و�لآخر يحكم، فال 
تقديري  حلكم  �لو�سول  ميكن 
�لعملية  يف  �خلو�ش  دون  للعمل 
�ملوؤلفة  وحاولت  �لتف�سريية، 
�لغنائية  �لأعمال  جمع  جاهدة 
�لكتاب،  ف�سول  ت�سمنتها  �لتي 
لعدد  �لو�سول  عليها  تعذر  لكن 
�ل�رصدي  بالتحليل  منها، و�كتفت 
لعنا�رص �لأغنية وعالقة �أجز�ئها 

ببع�سها.
فر�ج  يا�سمني  �لدكتورة  وقالت 
�جلمهور  �إن  كتابها:  مقدمة  يف 
�مل�ستهدف لهذ� �لكتاب هو حمبو 
�لعربية  �ملو�سيقى  ومتذوقو 
فما  �أخرى،  دولة  و�أية  م�رص  يف 
يهمني هو ��سطحاب هذه �لفئة 
�لعربية  �ملو�سيقى  جمهور  من 
يف رحلة للتعرف على كيفية بناء 

و�سناعة �لأغنية �لعربية.
وكالت 

للدكتورة يا�صمني فراج

�صدو الأحلان .. كيفية بناء و�صناعة الأغنية العربية

تد�عيات  من  جديدة  حلقة  يف 
حول  �ملتز�يدة  »كورونا«  فريو�ش 
�لنا�رصين  �حتاد  قال  �لعامل، 
باري�ش  معر�ش  �إن  �لفرن�سيني 
�ل�سنوي للكتاب يف دورته �لأربعني 
�ملفرت�ش  من  كان  -�لذي 
�نعقاده يف وقت لحق من مار�ش 
�لتد�بري  ب�سبب  �سيلغى،  �جلاري- 
�لفرن�سية  �حلكومة  تتخذها  �لتي 

لحتو�ء تف�سي �لوباء.
»بعد  �أنه  �لحتاد  بيان  و�أ�ساف 
حظر  �لفرن�سية  �حلكومة  قر�ر 
�آلف  خم�سة  من  لأكرث  جتمع  �أي 
ناأ�سف  مغلق،  مكان  يف  �سخ�ش 
�إلغاء دورة 2020 من  لتخاذ قر�ر 

معر�ش باري�ش للكتاب«.
معر�ش  �إلغاء  مع  وبالتز�من 
باري�ش، �أفاد تقرير ملجلة »معيار 
�أن  �لإلكرتونية  �جلديد«  �لن�رص 
و�لعار�سني  �لنا�رصين  معظم 
�لأمريكيني �ملتوجهني �إىل معر�ش 
لندن للكتاب قد �ن�سحبو�، و�أ�سبح 
يف  �لربيطاين  �ملعر�ش  م�سري 
معر�ش  ويجتذب  �لريح.  مهب 
�ألف م�سارك من  لندن للكتاب 25 
يف  للم�ساركة  �لعامل،  �أنحاء  جميع 
يف  �أيام،  ثالثة  ملدة  مغلقة  بيئة 
ماليني  ثمانية  يقطنها  مدينة 
لبلد�نهم بعد  �سخ�ش، ثم يرحلون 

�نتهاء �ملعر�ش. 
�لإلغاء  مربر�ت  فهم  ي�سعب  ول 
و�لن�سحاب بالنظر لتز�يد حالت 

�لإ�سابة بفريو�ش كورونا عامليا.
نقابة  �أع�ساء  �سّوت  �لأثناء،  ويف 
�لفرن�سي  �للوفر  متحف  موظفي 
ثالثمئة  قر�بة  عددهم  -�لبالغ 
يعد  �لذي  �ملتحف  يف  موظف 
�لأكرث زيارة يف �لعامل- على عدم 
ب�سبب  �لأحد،  �أم�ش  �أول  �فتتاحه 
�لعامة  و�ل�سحة  �لوقاية  تد�بري 
�لفرن�سية،  �حلكومة  �أعلنتها  �لتي 

يوم  غاية  �إىل  �لإغالق  و��ستمر 
�لإثنني . وقال �مل�سوؤول يف �لنقابة 
�لأنباء  لوكالة  جالين  كري�ستيان 
�لفرن�سية �إن »متحف �للوفر مكان 
مغلق ي�ستقبل �أكرث من خم�سة �آلف 
»هناك  و�أ�ساف  يوميا«،  �سخ�ش 

قلق حقيقي من �ملوظفني«.
وبينما �أجرت �لإد�رة حمادثات مع 
�لعاملني يف �ملتحف -�لذي ي�سم 
�لإيطايل  للفنان  �ملوناليز�  لوحة 
ليوناردو د�فن�سي- لبحث �ملخاوف 
�ملتعلقة بفريو�ش كورونا، ُو�سعت 
للمتحف  �لرئي�سي  �ملدخل  على 
عليها  ُكتب  متعددة،  بلغات  لفتة 
»تاأجل �ليوم فتح �للوفر. �سنبلغكم 
�أقرب  يف  للفتح  حمتمل  مبوعد 
لتفهمكم«،  �سكر�  ممكن.  وقت 

بح�سب وكالة رويرتز.
قبل  �أعلنت  قد  �إيطاليا  وكانت 
�أ�سبوع تاأجيل معر�ش بولونيا لكتب 
وتعد  �ملقبل،  ماي  حتى  �لأطفال 
ي�سجل  �أوروبي  بلد  �أكرب  �إيطاليا 
فايرو�ش  بعدوى  �إ�سابة  حالت 
�ل�سلطات  و�أعلنت  كورونا، 
يف  �ل�سحي  �حلجر  �لإيطالية 

�أجز�ء متفرقة من �لبالد.
كربى  معار�ش  �إقامة  ويتوقع 
وبلجيكا  وبولند�  تركيا  يف  للكتاب 
جدل  و�سط  �ملقبلة،  �لفرتة  يف 
وتكاليف  م�سريها  حول  م�ستمر 
وخ�سائر  �ملحتمل  �لتاأجيل 

�لنا�رصين وخماوف �لقر�ء.
وكان معر�ش تايو�ن �لدويل للكتاب 
فيفري  مطلع   عادة  يعقد  -�لذي 
لنت�سار  �أول �سحية  عام-  كل  من 
وتقرر  كورونا،  فايرو�ش  عدوى 
يف  �أدبيا  �لأكرب  �حلدث  تاأجيل 
�لبالد �إىل ماي �ملقبل، و��ست�ساف 
من  �أكرث  �ملا�سي  �لعام  �ملعر�ش 

ن�سف مليون ز�ئر.
 وكالت 

فريو�س كورونا يهدد الثقافة.. اإلغاء 
معار�س دولية للكتاب واإغالق متحف اللوفر

و�ل�سيا�سي  و�لكاهن  �ل�ساعر  تويف 
�ل�سخ�سية  كاردينال،  �إرن�ستو 
يف  �ل�ساندينية  �لثورة  يف  �لبارزة 
�لتحرير،  لهوت  ويف  نيكار�غو�، 
ما  على  عاماً،   95 عن  �أم�ش  �أول 
معاونة  وقالت  م�ساعدته.  �أعلنت 
عاماً   40 من  �أكرث  منذ  كاردينال 
»لو�ش مارينا �أكو�ستا، رحل ب�سالم 
�أن  و�أو�سحت  �أبد�«.  تام ومل يعان 
قبل  �مل�ست�سفى  �أدخل  �لكاهن 
باأزمة  �إ�سابته  جر�ء  وتويف  يومني 
د�نيال  �لرئي�ش  و�أعلن  قلبية، 
�أورتيغا �لذي كان رفيقه يف �جلبهة 
�ل�ساندينية للتحرير �لوطني خالل 
�لثورة، فور�ً �حلد�د �لعام يف �لبالد 

ملدة ثالثة �أيام.
جانفي   25 يف  كاردينال  وولد 
�لعا�سمة  قرب  غر�ناد�  1925، يف 
 ،1965 يف  كاهنا،  و�سيم  ماناغو� 
و�سارك  �لتحرير  لهوت  و�عتنق 
يف �لثورة �ل�سانديدنية �لتي جنحت 
بنظام  �لإطاحة  يف   1979 �لعام 

�أنا�ستا�سيو �سوموز� �ل�ستبد�دي.
وتوىل وز�رة �لثقافة يف �أول حكومة 
يوحنا  �لبابا  ونهره  �ساندينية، 
بول�ش �لثاين علناً على مدرج مطار 

زيارة  يف  و�سوله  لدى  ماناغو� 
�لبابا  ورف�ش   .1983 �لعام  ر�سمية 
�لكاهن  مباركة  يومها  �لبولندي 
�أن  منه  وطلب  �أمامه  ركع  �لذي 

»يت�سالح مع كني�سته �أولً«.
يغادر  مل  ذلك،  على  �سنتني  وبعد 
فقرر  �ل�سيا�سي  من�سبه  �لكاهن 
�لكهنوتية،  مهامه  تعليق  �لبابا 
�لقر�ر  هذ�  فرن�سي�ش  �لبابا  ورفع 
وكان   .2019 )�سباط(  فرب�ير  يف 
عن  بنف�سه  ناأى  كاردينال  �إرن�ستو 
�جلبهة  وغادر  �أورتيغا  د�نيال 

�ل�ساندينية يف 1994.
منها  عدة  �سعرية  دو�وين  وله 
�ل�سفر(  )�ل�ساعة  �سريو«  »�أور� 
مونرو  مارلني  بور  و«�أور��سيون 
)�سالة  بوميا�ش«  �أوترو�ش  �إي 
وق�سائد  مونرو  مارلني  �أجل  من 
�إيفانخيليو  »�إل  وخ�سو�ساً  �أخرى( 
)�إجنيل  �سولنتينامي«  دي 
�سمن  كتبه  �لذي  �سولنتينامي(، 
ت�سم  �سهرية  م�سيحية  جماعة 
�أ�س�سها  وفنانني  �أ�سماك  �سيادي 
و�سط  يف  �سولنتينامي  جزر  على 

بحرية كو�سيبولكا.
وكالت 

ال�صخ�صية البارزة يف الثورة ال�صاندينية

وفاة ال�صاعر وال�صيا�صي اإرن�صتو 
كاردينال من نيكاراغوا
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حكيم مالك 

ال�سعي لتج�سيد 
الإ�سرتاتيجية التقنية 

و العملية مل�سروع احلظائر 
الثقافية اجلزائرية

مع  ت�شاورية  لقاءات  و�شتعقد 
املنتخبني املحليني و القطاعات 
اإيليزي،  م�شتوى  على  ال�رشيكة 
اأجل   من  وجانت  احلوا�س  برج 
الت�شيري  اإطالق جتديد مقاربات 
البيئي-الثقايف  الت�شاركي للرتاث 
التي بادر بها امل�رشوع يف كّل من 
اهرير،  انهاف،  تيهوداين،  موقع 
حتديد   خالل   من   ، مداك  و 
جت�شيد  يف  طرف  كّل  التزامات 
برامج  اقرتاح  مع  االتفاق  هذا 
جت�شيدها  ينبغي  بيئية  تنموية 
التاأكيد  مع  تعاونية  بطريقة 
ال�شكان  اإ�رشاك  �رشورة  على 
املحليني يف كل مراحل جت�شيد 

التقنية  االإ�شرتاتيجية  هذه 
احلظائر  مل�رشوع  العملّية  و 

الثقافية اجلزائرية.

تثمني الرتاث الثقايف 
و تّنمية الأقاليم

 وتهدف  هذه املهمة امليدانية 
املحليني  الفاعلني  جمع  اإىل  
قدراتهم  لتوحيد  ال�شياحة  يف 
املادية  جهودهم  و  الب�رشية 
الثقافية  البيئية  ال�شياحة  خلدمة 
عائدات  �شمان  و  بالتا�شيلي 
املحلّية،   لل�شاكنة  اقت�شادية 
مبيثاق  الثانية   تتعلّق  حني  يف 
االلتزام االأخالقي ل�شياحة بيئية 
اإر�شاء  اإىل  ت�شبو  التي   ثقافية 
تراعي   ال�شياحة  يف  ممار�شات 
وتثمنّي  البيولوجي  التنّوع  حفظ 
االأقاليم  تّنمية  و  الثقايف  الرتاث 
جديدتان  اآليتان  عر�س   و�شيتم 
الثقافية  البيئية  ال�شياحة  لتنمية 

الثقافية  احلظرية  باإقليم 
االأوىل  تتمّثل  ازجر،  ن  للتا�شيلي 
الت�شاركي  الت�شيري  اتفاقية  يف 
وعليه  امل�شتدامة  لل�شياحة 
امل�شعى   هذا  اأهداف  فلتحقيق 
الفعالة    امل�شاهمة  من  البد 
كل  جهود  تظافر  طريق   عن 
االأطراف  الفاعلة من اأجل تبني 
ت�شيري  و �شاملة يف  روؤية موّحدة 
الإقليم  الثقايف  البيئي  الرتاث 
ن  للتا�شيلي  الثقافية  احلظرية 
املعايري  مع  يتما�شى  مبا  اأزجر 
�شمن  املوقع  لت�شنيف  العاملية 
املختلط  العاملي  الرتاث  قائمة 

لليون�شكو منذ 1982.
م�رشوع  هو   PPCA اأن  كما 
 ، الثقافة  )وزارة  دويل  تعاون 
املتحدة  االأمم  وبرنامج   FEM
احلفاظ  اإىل  يهدف  االإمنائي(. 
على التنوع البيولوجي وا�شتخدامه 
العاملية  االأهمية  ذو  امل�شتدام 
خلدمات  امل�شتدام  واال�شتعمال 

احلظائر  يف  البيئية  االأنظمة 
الثقافية باجلزائر ، ويرتاأ�س هذا 
اأمقران  �شالح  الوطني  امل�رشوع 
ال�رشيك  هي  الثقافة  ووزارة   ،

والوكالة  تنفيذه   عن  امل�شوؤول 
املتحدة  االأمم  برنامج  املنفذة 
االإمنائي  باجلزائر بالتن�شيق مع 
ومن  اخلارجية   ال�شوؤون  وزارة 

بني املواقع : االأهقار والتا�شيلي 
ال�شحراوي  واالأطل�س  ازجر  ن 
تيديكلت   - قورارة   - توات   ،

تندوف .

 يف املواقع ذات الأولوية باحلظرية الثقافية للتا�سيلي ن اأزجر

جتديد اتفاقيات الت�شيري الت�شاركي للرتاث الطبيعي و الثقايف
 تتوا�سل املهمة امليدانية بجانت و اإيليزي والتي ت�سعى لتجديد اتفاقيات الت�سيري الت�ساركي للرتاث البيئي الثقايف وال�سياحة امل�ستدامة باإقليم احلظرية 

الثقافية للتا�سيلي ن اأزجر التي انطلقت يوم 8 مار�س اجلاري اإىل غاية 12 من نف�س ال�سهر املنظم من طرف املديرية الوطنّية مل�سروع "املحافظة على 
التنّوع البيولوجي ذو الأهمية العاملية وال�ستعمال امل�ستدام خلدمات الأنظمة البيئية يف احلظائر الثقافية باجلزائر" وبالتن�سيق مع "الديوان الوطني 

للحظرية الثقافية للتا�سيلي ن اأزجر.

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

القنوات  اإحدى  عر�شت 
تبدو  العربية حادثة ال  التلفزيونية 
هي  مما  اأكرث  عار  وو�شمة  غريبة 
القرى يف  اإحدى  عن  �شحية.وهي 
يقارب  �شكانها  عدد  فنلندا  دولة 
االأربعني األفا ال اأزيد، وفيها خم�شة 
يهودي  ومعبد  بالتمام  كنائ�س 
واحد.... ا�شتقبلت هذه القرية ما 
يزيد عن ع�رشين األف الجئ �شوري 
االأ�شد....ويف   نظام  �رشدهم  ممن 
�شكان  اتفق  حم�س  اإن�شاين  جانب 
واأعيان هذه البلدة ال�شغرية التنازل 
عن اإحدى الكنائ�س وو�شعها حتت 
يومي  كم�شلى  امل�شلمني  ت�رشف 
فيه  �شوؤونهم  يتدبروا  اأن  ع�شى 
هذه  تدم  �شعائرهم...ومل  ويوؤدون 
وبعد  بحيث  اأيام  ثالثة  اإال  النعمة 
بانتظام  اأوقاتهم  اجلميع  �شلى  اأن 
اأول  �شالة  اليوم االأول.  وقبل  يف 
وهي  كبرية  مع�شلة  حدثت  جمعة 
بني  لل�شطح  طفت  اخل�شومات  اأن 
حول  العرب  ال�شوريني  من  عدد 
االإمامة.  يف  احلق  له  ومن  اأحقية 
ا�شتباكات  حدثت  اأن  درجة  اإىل 
علنية مما ا�شتدعى تدخل ال�رشطة 
....م�شايخ  املتخا�شمني  لتفريق 
الكنائ�س  وق�شاو�شة  البلدة  هذه 
اتفقوا على قرار �شائب وهو غلق 
كان  كما  واإعادته  امل�شجد  هذا 

عليه وهو )الكني�شة اخلام�شة(.
املغزى  فهم  اجلميع  اأن  واأكيد 
وا�شرت�شل خياله يف التفا�شيل دون 

اأن نذكرها وخلد بذهنه اأن العرب 
دميقراطيني  يكونوا  اأن  ي�شتحيل 
ومتعاي�شني مع اأقرانهم. على الرغم 
من اأن مقا�شد دينهم احلنيف تدل 
 ) بينكم  �شورى  واأمركم  على ذلك) 
وخلقناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا.  
رحمة....ورمبا  االختالف  واأن 
الالجئني  هوؤالء  من  كثري  جتد 
يحفظونها ورمبا حتى من يحفظ 
اأو  يخافون  لكنهم  كامال  القراآن 
يتعمدون  نقول  ال  حتى  يتنا�شون 
مفاهيمه  تطبيق  ويتجاهلون 
الواقع..ومن  اأر�س  على  وقيمه 
بيننا  متباينة  الفوارق  كانت  هنا 
بدين  اهلل  حاباها  م�شلمة  كاأمة 
تعمل  ال  لالأ�شف  عظيم.لكنها 
جنده  العك�س  مبناهجه...بينما 
وكاأنهم  يومياتهم  ويف  الغرب  يف 
حرفا  االإ�شالم  تعاليم  يطبقون 
بحرف.ورمبا يتذكر اجلميع مقولة 
العالمة امل�رشي حممد عبده يوم 
قال بعد عودته من فرن�شا)وجدت 
م�شلمني... بال  اإ�شالما  هناك 
اإ�شالم(  بال  م�شلمني  هنا  ووجدت 
امل�شلمة  العربية  الدول  اأن  اأي 
ال�شفة  باخل�شو�س ال حتمل �شوى 
والنعت وغالبا ما تتغنى بال�شعارات 
املنا�شباتية لكن يف حياتها العامة 
جتد وت�شمع ماال عني راأت وال اأذن 
�شمعت...  تناطحات ود�شائ�س...
واأخرى  خمزية  اجتماعية  ظواهر 
وملفات  تعاركات  مقززة...  بيئية 
يف املحاكم يدل فحواها يدل  عن 
بدوية  وقبائل  جهلة  اأ�شحابها  اأن 
الر�شالة  قبل  ما  بفكر  تتعاي�س 

يف  جرائم  كذلك  ؟ا  املحمدية 
اأتفه  اأجل  من  وتقاتل  االأ�شول 
مادي  ودوافعها  اأغلبها  االأ�شباب 
اأو  اأخالقي  �شمري  دون  بحت. 

اإعماال للعقل... 
اأبواحل�شن   ( ال�شاعر  قال  وقدميا 
ابن  الب�رشي  جعفر  بن  حممد  بن 
الزمانا  كلهم  النا�س  يعيب  لنكك( 
نعيب  �شوانا....  عيب  ومالزماننا 
نطق  ولو  فينا  والعيب  زماننا 
كلنا  ذئاب     ... لهجانا  الزمان 
فيه  الذي  .ف�شبحان  نا�س  زي  يف 
برانا . يعاف الذئب ياأكل حلم ذئب 
.وياأكل بع�شنا بع�شا عيانا ........
خالدة  تظل  احلكمة  هذه  الأن 
اأن  لنا  البد  و  فكان  الب�رش.  خلود 
الأنها  فوائدها  من  وننهل  ن�رشب 
و�شلت  عما  مبا�رش  ب�شكل  جتيب 
يف  الرئي�س  وال�شبب  اأحوالنا  اإليه 
ت�رشفاتنا.وع�شبيتنا  �شوء  ذلك 
دون  اليومي  �شلوكنا  املتحكمة يف 
وعي.لذلك ال بكاء عن غريب فعل 
بنا ذلك اأو طرف جمهول ا�شتخف 
...فقط  اأحوالنا  عن  و�شحك  بنا 
قاطبة  كعرب  نحن  فينا  امل�شكلة 
العنان  وبا�ستر�شال  نطلق  يوم 
وكذا  البالية  وتقاليدنا  لغرائزنا 
تفعل  ال�شاذجة  العادات  بع�س 
وتدبر...وال  تب�رش  دون  فعلتها 
من  حية  مناذج  نذكر  اأن  حاجة 
هذه العرثات والتماثيل الطوطمية 
فقط  نفو�شنا.  يف  ال�شاكنة 
عبد  الباحث  قول  هنا  يح�رشين 
اإحدى  يف  قال  يوم  كحيل  الدامي 
اإال  التطرف  اأجد  مل  ح�ش�شه) 

القراآن  يفهمون  ممن  اأولئك  عند 
التي  الكوارث  بلغة خاطئة...وكل 
حتدث يف العامل االإ�شالمي �شببها 
..من  لالإ�شالم  اخلاطئ  الفهم 
اأجد �شخ�شا معتدال يف  جهة الأم 
القراآن  فهم  وجدته  اإال  �شلوكه 
حادثة  فمن  علميا(...  فهما 
يفهم  اأعظم(  خفي  )وما  فنلندا 
يف  دائما  امل�شكلة  اأن  اجلميع 
يت�رشف  الذي  امل�شلم  االإن�شان 
دون اإدراك ووعي منه .الأن هذا ال 
يتطابق مع التعاليم االإن�شانية اأوال 
واالإ�شالمية ثانيا واأنه اأي امل�شلم 
يفهم الن�شو�س واالأحاديث ب�شكل 
ظاهري لي�س اإال... النبي الكرمي 
فقد  العلم  طريق  اتبع  من  يقول 
وحده  ؟!وهذا  احلق  طريق  اتبع  
وتب�رش  علم  اأمة  نكون  كي  يكفي 
كان  مهما  للمعرفة  و�شاعني 
 ( العاقل  الأن  وزمانها..  مكانها 
عقال  ميلك  ملن  بالن�شبة  وهذا 
و�شبل  والعدل  االإحكام  يعرف   )
وبات  كان  لالأ�شف  لكن   ... احلق 
االأمة  هذه  من  العظيم  اجلزء 
وفطنة  دراية  دون  اأعرجا  ي�شري 
التعديل  اأو  النقد  يتقبل  .ال  منه 
بدع  باأنها  والتحديث.معتقدا  
من �شنع االآخر ويجب حتا�شيها.
اأنه  يعتقد  ظل  وحماربتها.لذلك 
كله  احلقيقة.وهذا  م�شعل  يحمل 
نتيجة املوروثات ال�شيئة واملقيتة 
منذ  وخاطره  جاأ�شه  �شكنت  التي 
كبرية  م�شاحات  واحتلت  قرون 
من تفكريه.وال ميكن جتاوزها اإال 

بقدرة قادر؟ !

راأي

امل�شكلة يف امل�شلمني ......ولي�شت يف الإ�شالم ؟ !

للرواية  العاملية  اجلائزة  اأعلنت 
اأوبل  ر�شمي،  بيان  عرب  العربية، 
عن  االإعالن  اإلغاء حفل  عن  اأم�س  
احلالية،  بالدورة  الفائزة  الرواية 
يف  تنظيمه  املقرر  من  كان  والذي 

14 اأفريل 2020 يف اأبوظبي.
االإجراءات  اإطار  يف  ذلك  وياأتي 

دولياً  املتبعة  االحرتازية  والتدابري 
للحفاظ على ال�شحة العامة، و�شيتم 
التفا�شيل  كافة  عن  الحقاً  االإعالن 
املوقع  عرب  باجلائزة  املتعلقة 
وبالتن�شيق  بها،  اخلا�س  االإلكرتوين 
وال�شياحة-  الثقافة  دائرة  مع 

اأبوظبي.
وكالت 

للكاتب العماين حممد بن �سيف الرحبي

خمترب  الرابع" يف  "الرجل 
�شرديات مكتبة الإ�شكندرية

مبكتبة  ال�رشديات  خمترب  نظم 
يف  ندوة   ، اأم�س  االإ�شكندرية،  
رواية  ملناق�شة  م�شاء  ال�شابعة 
العماين  للكاتب  الرابع"  "الرجل 
حيث  الرحبي،  �شيف  بن  حممد 
يناق�س الرواية الناقدان حممد عبد 
ال�رشنوبي،  وحنان  خليفة  احلميد 
عتيبة  منري  الكاتب  الندوة  ويدير 
مبكتبة  ال�رشديات  خمترب  مدير 

ال�شكندرية.
روائي  الرحبي،  �شيف  بن  وحممد 
ورحالة،  و�شحفي  و�شاعر  وقا�س 
اجلوائز،  من  عدد  على  ح�شل 
وفازت جمموعته "ما قالته الريح" 
لالإبداع  الثقايف  النادي  بجائزة 

الق�ش�شي.
يف  اإ�شدار  اأف�شل  بجائزة  فاز  كما 

وفازت  العماين،  الثقايف  اال�شبوع 
العماين"  زيد  اأبو  "رحلة  رواية 
بجائزة ال�شارقة لالإبداع العربي – 
فرع الرواية، وقدم للم�رشح العماين 
امل�رشحية  االأعمال  من  جمموعة 
ال�شهم  العام،  املدير  �شعادة  منها 

اأمنيات احللم االأخرية.
اأو  اجلديدة  االإ�شكندرية  ومكتبة 
االإ�شكندرية  ملكتبة  العامة  الهيئة 
هي اإعادة اإحياء لـمكتبة االإ�شكندرية 
ع�رشها  مكتبات  اأكرب  القدمية 
م�رش  به  قامت  �شخم  م�رشوع  يف 
املتحدة،  االأمم  مع  باال�شرتاك 
حيث مت بناء املكتبة من جديد يف 
القدمية  املكتبة  من  قريب  موقع 

مبنطقة ال�شاطبي باملدينة.
وكالت

 اإلغاء حفل الإعالن عن الرواية الفائزة 
باجلائزة العاملية للرواية العربية 2020
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الأقنعة الال�صقة:

 مركز امل�صتقبل لالأبحاث 
والدرا�صات املتقدمة

وعلى �لرغم مما يبدو �أن مو�ضوع 
�لكمامات �لطبية يندرج يف �إطار 
ويبتعد عن  �ل�ضحية،  �لتحليالت 
در��ضات �لعلوم �ل�ضيا�ضية، �إال �أن 
ترتبط  حيث  �ضحيح،  غري  ذلك 
�لتوظيف  مو�جهة  �إجر�ء�ت 
�القت�ضادي له بال�ضيا�ضات �لعامة 
مثل  �الإقليم،  دول  تطبقها  �لتي 
تعزيز �أد�ء �لنظم �ل�ضحية و�ضبل 
�لطارئة  لالأزمات  �ال�ضتجابة 
ومنع  �لعامة  �خلدمات  وتوفري 
�حتكار �ل�ضلع وحماية �مل�ضتهلك 
و�إعادة ت�ضغيل �مل�ضانع �ملتوقفة 
و�ال�ضتري�د  �لت�ضدير  وحركة 
تعرث  بعد  ال�ضيما  �لدول،  بني 
�ال�ضتري�د من �ل�ضني �لتي كانت 
للكمامات  �ملوردين  �أكرب  من 
�أن  قبل  �لعامل  م�ضتوى  على 

ينطلق �لفريو�س من �أر��ضيها.
طلب متزايد:

على  �ملجتمعي  �لطلب  تز�يد 
يف  �ملعرو�ضة  �لكمامات 
�لعديد  �أن  وخا�ضة  �الأ�ضو�ق، 
توفريها  حتاول  �الأ�رس  من 
�ملد�ر�س،  مو��ضم  يف  الأطفالها 
ف�ضاًل عن �لعاملني يف �ل�رسكات 
�أ�ضعار  ترتفع  بحيث  �ل�ضياحية، 
كبرية،  بدرجة  �لكمامات  تلك 
ويف �لوقت نف�ضه ترت�جع كمياتها 
�رتفاع  مع  وحتى  �ملعرو�ضة. 
�لعديد من  �لكمامات يف  �أ�ضعار 
�لعثور  ميكن  ال  �الإقليم،  دول 
عليها ب�ضهولة، يف بع�س �الأحيان، 
�أ�ضحاب  من  �لعديد  يلجاأ  �إذ 
فيما  تخزينها،  �إىل  �ل�ضيدليات 
يقوم بع�س �لتجار بتجميع �لعدد 
�لت�ضدير.  بغر�س  منها  �الأكرب 
�ل�ضوق  ت�ضكل  ذلك  �إىل  ي�ضاف 
من  لبيعها  )�ل�ضود�ء(  �ملو�زية 
جانب �لبع�س بطريقة ال تر�عي 
�ملو��ضفات لتحقيق �أرباح مالية 

�ضخمة.
وهنا جتدر �الإ�ضارة �إىل �لدعو�ت 
�لوعى  ب�رسورة  ظهرت  �لتي 
��ضتخد�م  وتوقيت  باأهمية 
�ملثال،  �ضبيل  فعلى  �لكمامات. 
عبده  �إ�ضماعيل  حممد  دعا 
رئي�س �ضعبة �مل�ضتلزمات �لطبية 
يف  بالقاهرة،  �لتجارية  بالغرفة 
�ملو�طنني  �لفائت،  فرب�ير   3
�رس�ء  على  �لتكالب  عدم  �إىل 
من  تقي  ال  لكونها  �لكمامة، 
الأن  »كورونا«،  فريو�س  خطر 
مما  للتنف�س  ت�ضمح  ثقوباً  »بها 
بالفريو�س«،  �الإ�ضابة  ي�ضهل 
نا�ضحاً بـ«�حلفاظ على �لنظافة 
ذلك  على  و�ملد�ومة  �ل�ضخ�ضية 
�أهم  �الإ�ضابة  �أماكن  عن  و�لبعد 
تقي  ال  �لتي  �لكمامة  و�ضع  من 
بن�ضبة  �إال  �الإ�ضابة باملر�س  من 

�ضئيلة جد�ً«.
كما �أن هناك بع�س �لدول، مثل 
خيار�ت  على  �عتمدت  �الأردن، 
»�ل�ضماغ«  مثل  للكمامة  بديلة 
ما  وهو  »كورونا«،  من  للوقاية 
�ضعد  �ل�ضحة  وزير  �إليه  �أ�ضار 
جابر يف مد�خلة عرب �لتلفزيون 
�لفائت،  فرب�ير   25 يف  �الأردين، 
�لوطنية  �للجنة  »�إن  بقوله: 
�ل�ضماغ  �إن  تقول  �لطبية  و�لفرق 
ويغني  �لكمامة،  مثل  مثله  فّعال 
عنها عندما يغ�ضل ويعقم ب�ضكل 
نرجع  »خلينا  م�ضيفاً:  دوري«، 
فهو  �ل�ضماغ،  ونلب�س  الأ�ضولنا 
�ضىء  وهذ�  �لتقبيل  ومينع  فّعال 
�ل�ضحة  وزير  و�ضدد  �إيجابي«. 
ت�ضدير  منعت  »�الأردن  �أن  على 
�لطبية  و�ملو�د  �لكمامات 
�لفريو�س  من  بالوقاية  �خلا�ضة 
منظمة  �أن  �إال  �ململكة«.  خارج 
�أن  �أكدت  �لعاملية  �ل�ضحة 
�الأقم�ضة  من  ت�ضنع  ال  »�لكمامة 
�لعادية �لتي ي�ضنع منها �ل�ضماغ 

لذلك فهو غري فّعال«.
موؤ�صرات عاك�صة:

تو�ضح  �لتي  �ملوؤ�رس�ت  تعددت 
للكمامات«  »�قت�ضاديات  تبلور 
منطقة  ومنها  ككل،  �لعامل  يف 
على  وذلك  �الأو�ضط،  �ل�رسق 

�لنحو �لتايل:
دولية  ت�رسيحات  �إطالق   -1
�لطبية:  �لكمامات  نق�س  ب�ضاأن 
ملنظمة  �لعام  �ملدير  طلب 
تيدرو�س  �لعاملية،  �ل�ضحة 
 4 يف  غيربي�ضو�س،  �أدهانوم 
�لعامل  من  �جلاري،  مار�س 
�لكمامات  تخزين  عن  �لتوقف 
�لوقائية  و�ملعد�ت  و�لقفاز�ت 
�أن  من  »َقِلق  �أنه  قائاًل  �الأخرى، 
فريو�س كورونا �مل�ضتجد يعرقل 
�لوقائية  �ملعد�ت  �إمد�د�ت 
ومنها �لكمامات �ملطلوبة ب�ضدة 
�لذين  بال�ضحة  �لعاملني  حلماية 
�لعامل«،  �لتف�ضي حول  يكافحون 
من  قلقون  »نحن  و�أ�ضاف: 
تعر�س قدر�ت �لدول لال�ضتجابة 
�لبالغة  �لعرقلة  ب�ضبب  للخطر 
�لعاملي  لالإمد�د  �ملتز�يدة 
ملعد�ت �لوقاية �ل�ضخ�ضية و�لتي 
يت�ضبب فيها زيادة �لطلب و�إ�ضاءة 

�ال�ضتخد�م و�لتخزين«.
»�لنق�س  �أن  غيربي�ضو�س  وذكر 
و�ملمر�ضني  �الأطباء  يرتك 
غري  على  بال�ضحة  و�لعاملني 
مر�ضى  مع  للتعامل  ��ضتعد�د 
�إىل  م�ضري�ً  كوفيد-19«، 
حمدود�ً  و�ضوالً  »هناك  �أن 
�لقفاز�ت  مثل  الإمد�د�ت 
و�أجهزة  �لطبية  و�لكمامات 
وو�قيات  و�لنظار�ت  �لتنف�س 
و�ملاآزر  و�الأثو�ب  �لوجوه 
ميكننا  »ال  و�أنه  و�الأغطية«، 
�لت�ضدي لكوفيد-19 دون حماية 
جاءت  وقد  بال�ضحة«.  �لعاملني 
�إعالن  بعد  �لت�رسيحات  تلك 
�إميانويل  �لفرن�ضي  �لرئي�س 
ماكرون �أن حكومته �ضتطلب كل 
�ملخزونات �حلالية و�مل�ضتقبلية 

من كمامات �لوقاية.
وز�رية  قر�ر�ت  �ضدور   -2
�لكمامات  �أ�ضعار  بتحديد 
على  ينطبق  ما  وهو  �لطبية: 
حيث  �لكويت،  يف  جرى  ما 
و�ل�ضناعة  �لتجارة  وزير  �أ�ضدر 
فرب�ير   24 يف  �لرو�ضان،  خالد 
بتحديد  وز�رياً  قر�ر�ً  �ملا�ضي، 
�لطبية،  �لكمامات  بيع  �أ�ضعار 
وزير  من  خطاب  على  بناًء 
�أ�ضعار  حتديد  ب�ضاأن  �ل�ضحة 
�خلا�س،  �لقطاع  يف  �لكمامات 
بني  ما  �الأ�ضعار  ترت�وح  بحيث 
كويتي  دينار  و1.320  فل�س   100

للكمامة.
�الأ�ضعار  »�أن  على  �لقر�ر  ون�س 
�الأق�ضى  �حلد  هى  �ملحددة 
الأ�ضعار بيع �لكمامات �لطبية وال 
ي�ضمح بتجاوزها«، حمذر�ً من �أن 
»كل من يخالف هذ� �لقر�ر تطبق 
�ملن�ضو�س  �لعقوبات  بحقه 
�لكويتي �خلا�س  بالقانون  عليها 
باالإ�رس�ف على �الإجتار يف �ل�ضلع 
�حلرفية  و�الأعمال  و�خلدمات 
و�ضددت  �أ�ضعارها«.  وحتديد 
وز�رة �لتجارة و�ل�ضناعة، على �أن 
وحماية  �لتجارية  �لرقابة  قطاع 
ملر�قبة  خطة  و�ضع  �مل�ضتهلك 
يف  �لطبية  �مل�ضتلزمات  �أ�ضعار 
�لطبية،  و�ملر�كز  �ل�ضيدليات 
�لتز�مها  مدى  على  للوقوف 
باملعايري و�لنظم �ملعمول بها. 

�ملوؤ�ض�ضات  د�خل  نقا�س   -3
�لربملانية حول نق�س �لكمامات 
ناق�ضت جلنة  �أ�ضعارها:  و�رتفاع 
�لنو�ب  جمل�س  د�خل  �ل�ضحة 
فرب�ير  بد�ية  منذ  �مل�رسي، 
من  �الأول  �لثلث  وحتى  �لفائت 
مار�س �جلاري، عدد�ً من طلبات 
�لعاجلة  و�لبيانات  �الإحاطة 
�ل�ضحة  وز�رة  خطة  ب�ضاأن 
�لكمامات  للت�ضدي الأزمة نق�س 
�لطبية و�رتفاع �أ�ضعارها، ب�ضبب 
�رس�ئها،  على  �الإقبال  زيادة 
�لوز�رة  �إعالن  عقب  ال�ضيما 
م�ضابة  حالة  �أول  �كت�ضاف  عن 

بفريو�س »كورونا«. 
4- عودة م�ضانع �إنتاج �لكمامات 
للعمل: �أدى رو�ج �ضوق �لكمامات 
عودة  يف  ن�ضبي  تز�يد  �إىل 
�ملتوقفة،  �إنتاجها  م�ضانع 
�خلا�ضة، يف  �أو  �حلكومية  �ضو�ء 

بعد  باالإقليم،  �لدول  من  عدد 
تعر�ضت  �لتي  �لركود  من  فرتة 
�ضعف  ب�ضبب  �ل�ضلعة  هذه  لها 
يف  �أنه  ال�ضيما  �ملحلي،  �لطلب 
يجري  كان  �أو�ضطية  �رسق  دول 
من  غالباً  �لكمامات  ��ضتري�د 
�ل�ضني وماليزيا وتايالند، �إال �أنه 
بعد �نت�ضار �لفريو�س بد�أ �لطلب 
�ملحلي،  �ملنتج  على  يتز�يد 
وجرى ت�ضغيل �مل�ضانع �ملتوقفة 
�الإنتاج.  خطوط  �إىل  �إ�ضافة 
بع�س  �أ�ضارت  ذلك،  من  و�الأكرث 
م�ضنعي  �أن  �إىل  �الإعالم  و�ضائل 
بد�أو�  لبنان  يف  �ل�ضيار�ت 
تخ�ضي�س خطوط �إنتاج ل�ضناعة 

كمامات �ضحية باأعد�د كبرية.
�لكمامات  مبيعات  تز�يد   -5
بع�س  ن�رست  �الإنرتنت:  عرب 
�ل�رسكات »�لوهمية« عرب و�ضائل 
ق�ض�ضاً  �الجتماعي  �لتو��ضل 
فريو�س  نتيجة  توفو�  الأ�ضخا�س 
�لعامل،  دول  بع�س  يف  »كورونا« 
بهدف �إثارة �لفزع بني �ملتابعني، 
مع حتفيزهم على �رس�ء كميات 
حلماية  �لكمامات  من  وفرية 
ما  وهو  �لفريو�س،  من  �أنف�ضهم 
�الإعالم  و�ضائل  بع�س  ر�ضدته 
�أ�ضارت  حيث  �الإمار�تية، 
 4 يف  �ليوم،  �الإمار�ت  �ضحيفة 
»جميع  �أن  �إىل  �جلاري،  مار�س 
�الإعالنات �لتابعة لل�رسكات �لتي 
تبيع �لكمامات �لطبية، تكون من 
��ضتغالل  بهدف  �لدولة،  خارج 
بها  مير  �لتي  �ل�ضحية  �الأزمة 
�ملجتمعات  وترهيب  �لعامل، 
نظر�ً  قاتل،  مر�س  بوجود 
ل�رس�مة تعامل �لقانون معها يف 
ما يتعلق بن�رس �ل�ضائعات �أو رفع 

�الأ�ضعار«. 
�ل�ضوق  بنمو  توقعات  �ضدور   -6
�لطبية«:  لـ«�لكمامات  �لعاملية 
تت�ضكل  عاملية  �ضوق  هناك 
م�ضتوردين  من  �لكمامات  لتلك 
�ضيدليات.  و�أ�ضحاب  وموزعني 
�أ�ضارت  �ملثال،  �ضبيل  فعلى 
يف  �لكويتية،  »�لقب�س«  �ضحيفة 
26 يناير �ملا�ضي، نقاًل عن موقع 
�لبيانات،  لتحليل   »decision«
�إىل �أن �ل�ضوق �لعاملية للكمامات 
�لطبية �ضوف تنمو مبعدل �ضنوي 
خالل   %10 ن�ضبته  تبلغ  مركب 
�ل�ضنو�ت �خلم�س �ملقبلة، حيث 
�ضت�ضل قيمة �ل�ضوق �لعاملية �إىل 
4.4 مليار دوالر يف عام 2024، 
دوالر يف عام  مليار  مقابل 2.5 

 .2019

الكفاءة ال�صحية:

�نت�ضار  �إن  �لقول،  خال�ضة 
دول  بع�س  »كورونا« يف  فريو�س 
تز�يد  �إىل  دفع  �الأو�ضط  �ل�رسق 
�لطبية،  �لكمامات  على  �لطلب 
�إذ �ضار حال �ملو�طنني �لعاديني 
ال  �لذين  �الأطباء،  حال  ي�ضبه 
عن  �لكمامات  هذه  تنف�ضل 
وجوههم، وهو ما يثري �لت�ضاوؤالت 
حول مدى كفاءة �لنظم �ل�ضحية 
�نت�ضار  ومكافحة  لر�ضد 
�ملر�س، ال�ضيما يف ظل �لنق�س 
�حلماية  وم�ضتلزمات  �أدو�ت  يف 
و�ضعف  �لطبية،  �ل�ضخ�ضية 
�لتجار  على  �لر�ضمية  �لرقابة 
�لذي  �الأمر  �الأزمات،  وقت  يف 
موؤ�ض�ضات  دور  تعزيز  يتطلب 
�ملجتمع �ملدين �ملعنية بحماية 
�مل�ضتهلك و«�حلق يف �لدو�ء«.    

كيف ت�سكلت اقت�ساديات "الكمامات الطبية" يف ال�سرق الأو�سط؟
تنتع�س مبيعات الكمامات الطبية والقفازات املتخ�ص�صة والأ�صرطة الال�صقة وغريها من املعدات الوقائية يف دول الإقليم بعد متدد انت�صار 

فريو�س »كورونا« اإىل دول العامل ومنها منطقة ال�صرق الأو�صط، ل�صيما بعد اأن رفعت منظمة ال�صحة العاملية، يف 29 فرباير الفائت، خطورة انت�صار 
الفريو�س يف العامل اإىل »اأعلى م�صتوى«، معتربة اأن الزيادة امل�صتمرة يف عدد احلالت اجلديدة والدول املتاأثرة »تبعث بالتاأكيد على القلق«، على 
نحو اأدى اإىل زيادة الطلب على الكمامات بدرجة و�صلت اإىل حد »الهو�س« يف بع�س الأحيان، الأمر الذي اأثار تخوفات دولية واإقليمية، بعد ارتفاع 

اأ�صعارها ونفاذ كمياتها وت�صكل �صوق موازية لها.
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درا�سة حديثة تك�سف عن متو�سط 
فرتة ح�سانة فريو�س كورونا

بخ�صو�س »كورونا«

»غوغل« تك�سف اأهم الأ�سئلة الواردة اإليها واإجاباتها

رمبا يكون من ال�صعب العثور 
واحدة  علمية  ن�صيحة  على 
كورونا  انت�صار فريو�س  و�صط 
من  الكثري  اأن  حيث  اجلديد، 
اإما  املوجودة  املعلومات 
خاطئة  اأو  فقط  حتذيرية 
اأحدث  اأظهرت  والآن،  متاما 
جونز  جامعة  اأجرتها  درا�صة 
 19-COVID اأن  هوبكنز، 
ح�صانة  فرتة  متو�صط  لديه 
على  ويتعني  اأيام.   5.1 تبلغ 
م�صوؤويل ال�صحة اتخاذ قرارات 
معلومات  على  بناء  مهمة 
دائما  اجليد  ومن  حمدودة، 
بالعلوم.  القرار  هذا  دعم 
هوبكنز  جونز  فريق  ودر�س 
 19-COVID لـ  حالة   181
يف  هوبي  مقاطعة  خارج 
من  فرباير   24 قبل  ال�صني، 

هذا العام.
وقت  ت�صجيل  خالل  ومن 
وظهور  املحتمل،  التعر�س 
واكت�صاف  واحلمى  الأعرا�س 
اأن�صاأ  حالة،  لكل  ال�صلطات 
فرتة  لتوزيع  منوذجا  الفريق 
فرتة  وبب�صاطة،  احل�صانة 
بني  الوقت  هي  احل�صانة 
ظهور  وبدء  للمر�س  تعر�صك 
الأعرا�س. ويحدث هذا عادة 
قبل الفرتة املعدية، حيث من 
العدوى  تُنقل  اأن  املحتمل 

لالآخرين.
مدى  الآن  حتى  يُعرف  ول 

كورونا  فريو�س  عدوى 
اأعرا�س  تظهر  ل  عندما 
ذلك،  ومع  الأفراد،  على 
انت�رشت تقارير قليلة عن نقل 
اإظهار  دون  للفريو�س  الأفراد 
الإطالق  على  الأعرا�س 
مع  احلال  هو  كما  ذلك،  ومع 
الأخرى،  كورونا  فريو�صات 
من املرجح اأن يُنقل الفريو�س 
اأو  اأثناء ال�صعال  اآخر  اإىل فرد 

العطا�س.
اأقل  اأن  البحث  فريق  ووجد 
امل�صابني،  من   %2.5 من 
يف  الأعرا�س  عليهم  �صتظهر 
غ�صون 2.2 يوم. وخالل فرتة 

املقدرة  املتو�صطة  احل�صانة 
بـ5.1 اأيام، �صتظهر الأعرا�س 
امل�صابني  من   %97.5 على 
ويقول  يوم   11.5 غ�صون  يف 
جا�صتني  الوبائيات  اأخ�صائي 
لي�صلر، من كلية جونز هوبكنز 
بلومربغ لل�صحة العامة: »بناء 
على حتليلنا للبيانات املتاحة 
التو�صية  فاإن  للجمهور، 
اأو  الن�صطة  للمراقبة  احلالية 
احلجر ال�صحي مدة 14 يوما، 

معقولة«.
الأبحاث  من  النوع  هذا  ويعد 
ي�صدق  ل  ب�صكل  مفيد 
الأمرا�س  يف  للمتخ�ص�صني 

يتخذون  الذين  املعدية، 
ب�صيا�صة  تتعلق  قرارات 
وانت�رشت  كورونا  فريو�صات 
فرتة  اأن  من  �صابقة  خماوف 
احل�صانة لي�صت طويلة مبا فيه 
الكفاية، بعد اأن اكت�صفت فرق 
فرتات  الباحثني  من  اأخرى 
و   19 حتى  ا�صتمرت  ح�صانة 
24 يوما. وينبغي اإجراء املزيد 
الأبحاث- مع جمموعات  من 
للتاأكد  الأ�صخا�س-  من  اأكرب 
اإذا كانت فرتات احل�صانة  ما 
الأطول قد تت�صبب يف م�صكلة 
ال�صحي  احلجر  ل�صيا�صات 

احلالية.

كورونا  انت�صار فريو�س  و�صط 
يف  ت�صليل  يحدث  القاتل، 
املر�س،  حول  املعلومات 
»غوغل«  �رشكة  ك�صفت  لذلك 
عن اأهم الأ�صئلة التي يطرحها 

النا�س حول الوباء.

وفيما يلي بع�س اأهم الأ�صئلة 
مع اإجاباتها:

ما الفرق بني الفريو�س التاجي 
و الأنفلونزا؟

ي�صمل الفريو�س التاجي احلمى 
وال�صعال و�صيق التنف�س، وقد 
تظهر الأعرا�س بعد 2 اإىل 14 

يوما من التعر�س لالإ�صابة.

اأما الأنفلونزا فت�صمل احلمى 
بالق�صعريرة،  ال�صعور  اأو 
احللق،  والتهاب  وال�صعال، 

ان�صداده،  اأو  الأنف  و�صيالن 
وال�صداع،  اجل�صم،  يف  واآلم 
الإ�صهال.  اأو  والتقيوؤ  والتعب، 
الأنفلونزا  حتدث  ما  وغالبا 

فجاأة.

الفريو�س  اأعرا�س  تبداأ  قد 
ب�صكل  والأنفلونزا  التاجي 
يكون  اأن  ميكن  ولكن  خفيف 

املر�صان مميتني.

�سحة

هل الفريو�س التاجي اأ�سواأ من الإنفلونزا؟
الفريو�س  يف  الوفيات  معدل 
الإنفلونزا.  من  اأعلى  التاجي 
ميوت اأكرث من 3% من مر�صى 
كورونا)COVID-19( مقابل 
الإنفلونزا  ب�صبب   %1 من  اأقل 
منذ اأوائل مار�س. �صتتغري هذه 

فريو�س  انت�صار  مع  الأرقام 
املزيد  واكت�صاف  كورونا 
ماليني  ي�صاب  احلالت.  من 
كل  بالإنفلونزا  الأ�صخا�س 
التاجي  كورونا  وفريو�س  عام. 
الأطفال،  لدى  �صيوعا  اأقل 

على  ال�صيطرة  ملركز  وفقا 
الأمرا�س.

بني  العدوى  حالت  معظم 
وكبار  الأطفال  البالغني. 
خلطر  ب�صدة  معر�صون  ال�صن 

الإ�صابة بالإنفلونزا.

ما الذي يجب اأن اأحتفظ به 
يف حالة تف�سي املر�س؟

يقول خرباء �صل�صلة التوريد اأنه ل توجد حاجة للتخزين بعد 
اإمدادات الطوارئ وال�رشوريات املو�صى بها ملدة 14 يوما.

التي يجب الحتفاظ  الأ�صا�صية  الإمدادات  بع�س  اإليك  ولكن 
بها يف املنزل يف اأي حالة طارئة: الأطعمة املعلبة واجلافة. 
قد تكون الأطعمة املف�صلة لديك مثل الرقائق اأو ال�صوكولتة 
ورق  ومنظفات غ�صيل.  لليدين  ومعقم  �صابون  اأي�صا.  مريحة 
تواليت وحفا�صات اإذا لزم الأمر. توفري 30 يوما من الو�صفات 

الطبية والأدوية التي ت�صتخدمها بانتظام.

كما اأنه يف�صل احل�صول على بع�س و�صائل الرتفيه مثل الكتب 
والبطاقات واألعاب الطاولة.

هل تعمل الأقنعة يف الواقع؟
 

ل فائدة من ارتداء القناع يف الوقت احلايل، اإل اإذا كنت مري�صا 
وتظهر عليك اأعرا�س الفريو�س. ميكن اأن ي�صبح القناع نف�صه 
ملوثا ويعمل كم�صدر للعدوى، مما يوؤدي يف الواقع اإىل الإ�رشار 

اأكرث من النفع.

اجلمهور  منها  والوقاية  الأمرا�س  مكافحة  مراكز  تن�صح  ل 
الفريو�صات  من  للحماية  كو�صيلة  الوجه  اأقنعة  با�صتخدام 

التاجية اأو اأمرا�س اجلهاز التنف�صي الأخرى.

يجب عليك ارتداء القناع فقط اإذا اأو�صى به اأخ�صائي الرعاية 
ال�صحية. يجب ا�صتخدام قناع الوجه من قبل الأ�صخا�س الذين 

لديهم الفريو�س COVID-19 وتظهر عليهم الأعرا�س.

ين�صح  ل  بالعدوى.  الإ�صابة  من خطر  الآخرين  هذا حلماية 
با�صتخدام الأقنعة للحماية العامة اإذا مل تكن مري�صا.

يعاجلون  الذين  ال�صحية  الرعاية  اأخ�صائيي  على  يجب 
ويتعاملون بانتظام مع املت�رشرين ارتداء اأقنعة واقية ، خا�صة 

.N95 اأقنعة التنف�س الطبية

ملرة  ا�صتخدام  بعد  منه  فتخل�س  قناعا،  ت�صتخدم  كنت  اإذا 
واحدة، ول ميكن اإعادة ا�صتخدامه.

هل ت�ستطيع جتنب مل�س وجهك 
لتفادي الإ�سابة بالفريو�س؟

جميع  بني  من 
ال�صلوكيات التي متيزنا 
غرينا  عن  الب�رش  نحن 
من املخلوقات، ال�صعور 
يعرتي  الذي  بالقلق 
املرء على نحو خا�س 
ما.  مر�س  تف�صي  عند 
الب�رشي  اجلن�س  ويعد 
بني  من  الوحيد  النوع 

تلقائي،  الوجه، ب�صكل  الذي يعرف مبالم�صة  الكائنات احلية 
ورمبا دون اأن ي�صعر اأفراده بذلك، وهو الأمر الذي ي�صاعد يف 

انت�صار اأمرا�س مثل فريو�س كورونا امل�صتجد.
لكن ملاذا نفعل ذلك؟ وكيف ميكننا وقف ممار�صة هذا ال�صلوك 

غري الإرادي؟

مل�س الوجه
درا�صة،  تو�صلت  وقد  وجوهنا،  حت�ص�س  على  جميعا  داأبنا 
يف  الطب  كلية  طالب  من  عددا  �صملت   ،2015 عام  اأجريت 
اأ�صرتاليا، اإىل اأنهم اأي�صا ل ي�صتطيعون مقاومة اأنف�صهم ب�صاأن 
الطب  كلية  طالب  يكون  اأن  ال�صلوك.ويُفرت�س  هذا  ممار�صة 
اأكرث وعيا باملخاطر مقارنة بغريهم، لكن الدرا�صة خلُ�صت اإىل 
اأنهم يلم�صون وجوههم باأيديهم مبعدل ل يقل عن 23 مرة يف 

ال�صاعة، من بينها عمليات مل�س متكررة للفم والأنف والعني.
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�ليتيم ياأخذنا �إىل �جلنة
 النبي �صلى اهلل عليه و �صلم و«اليتيم«  قال ـ �صلى اهلل عليه 

و�صلم ـ م�صجعاًعلى رعاية اليتيم: )اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة 
هكذا، واأ�صار بال�صبابة والو�صطى وفرج بينهما �صيئاً( رواه 

البخاري.
وجعل ر�صول اهلل »�صلى اهلل عليه و�صلم« الإح�صان اإىل اليتيم 

عالجاً لق�صوة القلب، فعن اأبي الدرداء ـ ر�صي اهلل عنه ـ 
قال: اأتى النبَيّ ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ رجل ي�صكو ق�صوة 
قلبه، فقال له النبي »�صلى اهلل عليه و�صلم«: ) اأحتب اأن 

يلني قلبك وتدرك حاجتك؟، ارحم اليتيم، وام�صح راأ�صه، 
واأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك( رواه 

الطرباين كما ب�رش النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ من اأح�صن 
اإىل اليتيم ولو مب�صح راأ�صه ـ ابتغاء وجه اهلل ـ بالأجر والثواب 
الكبري، حيث قال ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ: ) من م�صح راأ�س 
يتيم ـ مل مي�صحه اإل هلل ـ كان له بكل �صعرة مرت عليها يده 
ح�صنات، ومن اأح�صن اإىل يتيمة اأو يتيم عنده، كنت اأنا وهو 

يف اجلنة كهاتني( رواه اأحمد. وقد كان ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل 
عليه و�صلم ـ يحر�س كل احلر�س على رعاية م�صاعر الأيتام 
واإدخال ال�رشور عليهم، ففي ق�صة اخت�صام اأبي لبابة ـ ر�صي 

اهلل عنه ـ ويتيم يف نخلة، ق�صى ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه 
و�صلم ـ لأبي لبابة بالنخلة؛ لأن احلق كان معه، لكنه ـ �صلى 

اهلل عليه و�صلم ـ ملا راأى الغالم اليتيم يبكي، قال لأبي لبابة: 
)اأعطه نخلتك، فقال: ل، فقال اأعطه اإياها ولك عذق يف 
اجلنة، فقال: ل، ف�صمع بذلك ابن الدحداحة فقال لأبي 

لبابة: اأتبيع عذقك ذلك بحديقتي هذه؟، فقال نعم.. ثم جاء 
ر�صوَل اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ فقال: النخلة التي �صاألت 

لليتيم اإن اأعطيته األيِ بها عذق يف اجلنة؟!، فقال ر�صول اهلل 

ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ نعم . ثم ُقتيِل ابن الدحداحة �صهيداً 
يوم اأحد، فقال ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ: ُرب عذق 

مذلل لبن الدحداحة يف اجلنة( رواه البيهقي
وقد مدح النبي  ن�صاء قري�س لرعايتهن اليتامى، فقال: 
)خري ن�صاء ركنب الإبل ن�صاء قري�س، اأحناه على يتيم يف 
�صغره، واأرعاه على زوج يف ذات يده( رواه اأحمد وملا 

مات جعفر بن اأبي طالب ـ ر�صي اهلل عنه ـ تعهد الر�صول 
اأولده واأخذهم معه اإىل بيته، فلما ذكرت اأمهم من يتمهم 

وحاجتهم، قال ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ: )العيلة )يعني الفقر 
واحلاجة( تخافني عليهم واأنا وليهم يف الدنيا والآخرة( 
رواه اأحمد ،ثم اإن النبي مل يقت�رش يف اهتمامه باليتيم 

على الت�صجيع فقط، بل حذر من الإ�صاءة اإىل الأيتام، اأو 
اأكل اأموالهم بالباطل، فعن اأبي هريرة ـ ر�صي اهلل عنه ـ اأن 

النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ قال: )اجتنبوا ال�صبع املوبقات 
)املهلكات(، قالوا: يا ر�صول اهلل، وما هن؟، قال: ال�رشك 

باهلل، وال�صحر، وقتل النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق، 
واأكل الربا، واأكل مال اليتيم، والتول يوم الزحف، وقذف 

املح�صنات املوؤمنات الغافالت( رواه البخاري.. فعَدّ 
الر�صول ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ اأكل مال اليتيم من ال�صبع 

املوبقات، ومن كبائر الذنوب وعظائم الأمور.
وخلطورة وعظم حق مال اليتيم، منع ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل 

عليه و�صلم ـ من كان �صعيفاً من ال�صحابة من اأن يتوىل مال 
يتيم، فعن اأبي ذر - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل 
عليه و�صلم ـ قال: )يا اأبا ذر، اإين اأراك �صعيفا، واإين اأحب لك 

ما اأحب لنف�صي، ل تاأمرن على اثنني، ول تولني مال يتيم( 
رواه م�صلم

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

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

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

، ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

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

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

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

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

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخذيِ الَْعْفَو َواأُْمْر 

ليِنَي{ )الأعراف/169(. اهيِ �ْس َعنيِ اجْلَ بيِالُْعْرفيِ َواأَْعريِ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

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

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�صوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

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

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

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

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

توقريه و�لتاأدب عند �حلديث عنه �سلى �هلل عليه و �سلم 
اأن  اأمته  على  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حقه  من 
لهم  الدين  اإي�صال  �صبيل  يف  عاناه  ملا  تعظمه 
وهدايتهم، وميكن التعرف على ذلك من خالل 
بحياته  ال�صخ�س  علم  وكلما  العطرة،  �صريته 
وتوقريه  تعظيمه  زاد يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

والتاأدب معه، لذلك نرى اأن ال�صحابة هم الأكرث 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  معه  احلديث  عند  تاأدباً 
والتوقري  التعظيم  هذا  ويكون  له،  ملعاي�صتهم 
تقدمي  من  بد  ول  واجلوارح،  والل�صان  بالقلب 
حمبته �صلى اهلل عليه و�صلم على حمبة النف�س 

والولد والأهل، والثناء عليه يف جميع املجال�س، 
والتيقن باأنه مر�صل من عند اهلل عز وجل، ولكن 
يجب األ يكون يف هذه املحبة الغلو ورفعه فوق 
كالتقدي�س  له؛  التي حددها اهلل تعاىل  املرتبة 

اأو التعبد اأو العتقاد باأنه يعلم الغيب.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�س امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم 

مع الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون 
ع�رشة من الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، 

الإن�صان له فطرة �صليمة لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة 
ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة 
هذه الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�صيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح 

له، وما نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفاً، و�صمي ال�صيء الذي 

تاأباه الفطر ال�صليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س 
توافقاً تاماً الدليل:

ينيِ َحنيِيًفا  ) �صورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على  ْم َوْجَهَك ليِلديِّ َفاأَقيِ
فطرتك:

يُن الَْقييُِّم  يِ َذليَِك الديِّ لْقيِ اهلَلّ َ يَل خليِ يِ الَّتيِي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبْديِ ْطَرَة اهلَلّ ينيِ َحنيِيًفا فيِ ْم َوْجَهَك ليِلديِّ َفاأَقيِ
 )30(

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�س الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتحيِ فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتحيِ فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتحيِ من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�س.
يُكْم اإيِىَل التَّْهلَُكةيِ )195(   ) �صورة  اأَيْديِ يِ َوَل تُلُْقوا بيِ ُقوا يفيِ �َصبيِيليِ اهلَلّ يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: َواأَنْفيِ

البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم و�صطي.



حتريك  العراقية  ال�سينما  حتاول 
عجلة ال�سينما التجارية التي مرت 
احل�سار  نتيجة  عجاف  ب�سنوات 
على  فر�ض  الذي  االقت�سادي 
العراق ت�سعينيات القرن املا�سي، 
اإذ يعر�ض االآن يف �ساالت العر�ض 
»اإىل  العراقي  الفيلم  بالعا�سمة 
ق�سة  عن  مقتب�ض  الفيلم  بغداد«. 
»اأحلى  م�سابقة  لبطل  حقيقية 
للعام   )The voice( �سوت« 
�ستار  العراقي  املطرب   2014
حياته  بداية  اأ�سيب  الذي  �سعد 
قدرته  لفقدان  باالكتئاب  الفنية 
على معاجلة والده املتقاعد الذي 
يحتاج عملية جراحية الإنقاذ قلبه، 
تعمل  منظمة  ع�سابة  فت�ستغله 
تهديدات  فرت�سل  اأذربيجان،  يف 
اأجل حثهم  للكفاءات العراقية من 
على الهجرة ال�ستغاللهم للعمل يف 
امل�ست�سفيات والنوادي الليلية التي 

تديرها.

اخلفاجي  زيد  نت  للجزيرة  يقول 
موؤ�س�ض »عراق �سينما« التي تدير 
املوالت  يف  عر�ض  �ساالت  ثالث 
التجارية بالعا�سمة اإن الفيلم يعترب 
اإعادة  طريق  يف  نوعه  من  االأول 
وخروج  العراقية،  ال�سينما  اإحياء 
املهرجانات  من  ال�سينما  �سناعة 

اإىل �ساالت العر�ض.
وقد بداأ عر�ض الفيلم يف الع�رشين 
واحتل   ، املا�سي  فيفري  من 
املرتبة الثالثة من حيث االإيرادات 
االأفالم  جانب  اإىل  العراق،  داخل 
املعرو�سة  والعربية  االأجنبية 
الثالث  ال�سينما  دور  يف  حاليا 
وفقا  بغداد،  بالعا�سمة  املوجودة 

للخفاجي.
القري�سي،  كاظم  املمثل  واعترب 
التجربة  الفيلم،  اأبطال  اأحد 
دعم  يف  �ساهمت  الأنها  ناجحة 
االأموال  روؤو�ض  وت�سجيع  ال�سينما 
وجود  من  بالرغم  االإنتاج  على 

ق�سة  على  املالحظات  بع�ض 
العمل  فريق  اأن  م�سيفا  الفيلم. 
واجه �سعوبات اأثناء الت�سوير، مثل 
ال�رشطة  قبل  من  الكادر  احتجاز 
النهرية اأثناء ت�سوير اأحد امل�ساهد 
بالعا�سمة،  دجلة  نهر  يف  الليلية 
با�ستمرار  رغبته  اإىل  م�سريا 
ودعمها  توقفها  وعدم  التجربة 
اجلماهريي  احل�سور  خالل  من 

مل�ساهدة الفيلم.

مهدي  ال�سينمائي  الناقد  اأما 
ي�سنف  »الفيلم  باأن  فقال  عبا�ض  
للجمهور،  م�سنوع  الأنه  ب�سيطا 
قوية  عنا�رش  على  يحتوي  لكنه 
�سورا  قدمت  التي  الكامريا  مثل 
جميلة ومعربة عن بغداد باالإ�سافة 
اإىل املو�سيقى التي األفها د. دريد 
للنجوم  الكبري  واالأداء  فا�سل 
الربيعي  وفاطمة  قفطان  �سامي 

واآ�سيا كمال«.

»�سرم ال�سيخ امل�سرحي« ُيكرم 
الفنان العاملي ميخائيل  جوريفوي

  
الدويل  ال�سيخ  �رشم  مهرجان  اإدارة  اأعلنت 
للم�رشح ال�سبابي برئا�سة الفنان مازن الغرباوي 
عن تكرمي الفنان العاملي ميخائيل جوريفوي يف 
اإقامتها  املقرر  اخلام�سة،  الدورة  افتتاح  حفل 
حيث  املقبل،  اأفريل   7 اإيل   1 من  الفرتة  خالل 
خا�ساً  وبرناجماً  �سحفياً  موؤمتراً  اإقامة  تقرر 

لزيارته �رشم ال�سيخ.
»جوريفوي  بيان:  الغرباوي، يف  قال  جانبه  ومن 

جنم عاملي من جنوم هوليود و�سارك موؤخرا يف 
الفيلم ال�سهري »ج�رش اجلوا�سي�ض« للمخرج �ستيفن �سبيلربج، وبطولة كل من 
توم هانك�ض، ومارك رايالن�ض، واأميي رايان واألن األدا، وبجانب جنوميته فهو 
اأ�ستاذ اأكادميي يف كلية الفنون بجامعة مو�سكو، وميتلك م�رشحا خا�سا وفرقة 

م�رشحية من اأهم فرق امل�رشح يف رو�سيا.
منها  العامل  دول  خمتلف  من  دولة   35 من  اأكرث  م�ساركة  املهرجان  وي�سهد 
فرن�سا واإ�سبانيا واجلزائر وال�سعودية ورو�سيا والدمنارك و�رشبيا واأوكرانيا 
دورته  يف  التاأليف  جائزة  اإهداء  املهرجان  اإدارة  قررت  كما  واملك�سيك، 
املقبلة لروح الكاتب الراحل اأحمد �سخ�سوخ الذي اأعطي للم�رشح امل�رشي 
الفنانة  �رشفيا  وترتاأ�سه  والنقدية،  امل�رشحية  الكتابات  من  الكثري  والعربي 

القديرة �سميحة اأيوب.

اأ�سماء املنور وحامت عمور 
يدعمان مر�سى ال�سرطان

ويف  �سابق  وقت  يف  املنور  واأ�سماء  عمور  حامت  املطربان  عرب  اأن  بعد 
ت�رشيحات اإعالمية متفرقة بانخراطهما يف االأعمال اخلريية التي من �ساأنها 

اأن تخفف من اآالم االأطفال مر�سى ال�رشطان، 
اآخرين  فنانني  بخالف  بوعديهما  اأوفيا  واأ�سماء  باأن حامت  موؤكداً  بات  فاإنه 
اإ�سدار  قرب  عن  خمتلفة  اإعالمية  اإطالالت  ويف  موؤخراً  معاً  ك�سفا  حيث 
»ديو« غنائي �سيتم الرتويج له قبل طرحه يف القناة الر�سمية للفنانني، على اأن 
تخ�س�ض عائداته لفائدة مر�سى ال�رشطان دون اإعطاء تفا�سيل اأكرث عن هذا 

الديو الذي بات جاهزاً.
وياأتي اإ�سهام حامت عمور واأ�سماء املنور يف هذا العمل االإن�ساين النبيل موازاة 
فيها  وطالب   ، عليها  التوقيع  التي مت  ال�رشطان  بعري�سة  يعرف  بات  ما  مع 
اأن  ينبغي  الذي  ال�رشطان  مكافحة  �سندوق  اإحداث  مكوناته  بكل  املجتمع 
عري�سة  الن�سطاء  عمم  حيث  ال�رشطان.  مر�سى  عالجات  لدعم  يخ�س�ض 
وجتاوز عدد املوّقعني عليها العدد املطلوب قانونياً والذي يبدو باأن اجلهات 
اإحداث �سندوق  اإيجابياً معها، و�ستعمل على  احلكومية امل�سوؤولة �ستتفاعل 

خا�ض مل�ساعدة مر�سى ال�رشطان.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأ�سماء املنور اأعلنت ويف تدوينة �سابقة عن دعهما لفكرة 
اإحداث �سندوق مكافحة مر�سى ال�رشطان الذي ي�سبب متاعب نف�سية ومادية 
للمر�سى واأهاليهم. فيما اأ�سيبت هند التازي زوجة الفنان حامت عمور والتي 
تتكفل باإدارة اأعماله مبر�ض �رشطان الثدي، حيث الزمها حامت، يف عالجها 

وعا�ض التجربة عن قرب من خالل رفيقة عمره هند التازي.
ر�سمياً  باالإعالن  واملر�سى  املدين،  املجتمع  حلم  يتحقق  اأن  انتظار  ويف 
عن اإحداث �سندوق للدعم، حتاول بع�ض اجلمعيات اخلريية اإقامة حفالت 

غنائية بني الفينة واالأخرى مل�ساعدة املر�سى.

اأمري كرارة يخو�ض معارك حربية 
يف  امل�سل�سل الرم�ساين »االختيار«

  
ق�سرياً  دعائياً  اإعالناً  تامر مر�سي  طرح املنتج 
مل�سل�سل »االختيار« للمخرج بيرت ميمي، وبطولة 
ال�سخ�سية  �سفحته  عرب  كرارة،  اأمري  الفنان 

مبوقع »في�سبوك«.
وتركز االإعالن على حوار يدور بني كرارة وابنه، 
عن  خالله  يتحدث  حيث  االأحداث،  بح�سب 
بحكم جت�سيده  الع�سكرية مب�رش،  املناطق  اأهم 
كما  املن�سي،  اأحمد  ال�ساعقة  �سهيد  ل�سخ�سية 
التي  احلربية  املعارك  من  عدد  االإعالن  اأبرز 

غلب عليها طابع االإبهار والواقعية.
وي�سارك يف بطولة »االختيار« املقرر عر�سه يف دراما رم�سان املقبل كل من 
اأحمد العو�سي، دينا فوؤاد، اأحمد فوؤاد �سليم، �سارة عادل وعدد من �سيوف 
ال�رشف، اأبرزهم اآ�رش يا�سني، حممد رجب، كرمي حممود عبدالعزيز، اأحمد 

رزق واإياد ن�سار، �سيناريو وحوار باهر دويدار.

فرقة »ال�ض ميقا�ض« االإ�سبانية يف 
حفل فني �ساهر باجلزائر العا�سمة

اأحيت الفرقة الن�سوية االإ�سبانية 
باجلزائر  ميقا�ض«   »ال�ض 
�ساهرا  فنيا  حفال  العا�سمة 
اجلمهور  خالله  اأمتعت 
يف  مميزة  بباقة  العا�سمي 
جمعت  الفالمنكو  مو�سيقى 
واالأغاين  االإ�سباين  الرتاث  بني 

اجلديدة للمجموعة.
نظمه  -الذي  احلفل  هذا  وكان 
باجلزائر  االإ�سباين  املعهد 
الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون 
العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�سبة 
الفن  لع�ساق  فر�سة  للمراأة- 
مبجموعة  لال�ستمتاع  االإ�سباين 
الغنائية  الو�سالت  من 
وكذا  والت�سفيق  والرق�سات 
التي  والكمان  الغيتار  معزوفات 
املغنية  من  كل  اأدائها  يف  اأبدع 
املوهوبة  والراق�سة  والعازفة 
وعازفتي  فرنانديز  كارولينا 
واأليثيا  روبل�ض  مارتا  الغيتار 
عازفة  اإىل  غريوباالإ�سافة 

الكمان كارولينا دوران.
-ن�سبة  »كواترو«  عنوان  وحتت 
ال�سادر  االأخري  األبومهم  لعنوان 
يف 2019- قدمت فنانات الفرقة 
ب�سغف كبري العديد من عناوين 
التي  اجلديد  االإ�سدار  هذا 
واحلنني  والوطن  باحلب  تغنت 
كومنيغو«  »بنتي  غرار  على 
زارزمورا«  و«ال  معي(  )تعال 
)فاهك(  بوكا«  و«تو  )العليق( 
تارارا«  »ال  رائعة  اإىل  باالإ�سافة 

ال�سعبية  االأغنية  )املجنونة( 
التي  ال19  القرن  من  االإ�سبانية 
جتوب  جميلة  فتاة  عن  حتكي 
وتغني  ترق�ض  وهي  احلقول 
غارثيا  فيديريكو  خلدها  والتي 

لوركا يف اإحدى اأ�سعاره.
الكمان  اآلة  اإدخال  احلفل  وميز 
عليها  العزف  يف  اأبدعت  التي 
دوران وكذا االأداء الرائع على 
فرنانديز  للثالثي  الغيتار 
تقليد  وهو  وغريو  وروبل�ض 
جديد يف مو�سيقى الفالمنكو 
فيها  يقت�رش  ما  عادة  التي 
الرجال  على  الغيتار  عزف 
بالغناء  الن�ساء  تقوم  حني  يف 
الت�سفيق وفقا  وكذا  والرق�ض 
للتقاليد املحلية املتوارثة يف 

هذا الفن.
تفاعال  ال�سهرة  هذه  وعرفت 
امل�رشح  جمهور  من  رائعا 
الوطني اجلزائري حمي الدين 

با�سطارزي الذي غنى و�سفق 
اآخر  اإىل  الفرقة  اأع�ساء  رفقة 
ح�سور  و�سط  وهذا  احلفل 
مميز للعديد من اأبناء اجلالية 
باجلزائر  املقيمة  االإ�سبانية 
ال�سلك  من  اأع�ساء  وكذا 
الدبلوما�سي االأجنبي املعتمد 

باجلزائر.
�سعادتها  عن  دوران  واأعربت 
للجزائر  باحل�سور  »الكبرية« 
»ذواق«  جمهور  اأمام  والغناء 
فنا  تقدم  فرقتها  اأن  م�سيفة 
»ميزج بني الفالمنكو والعديد 
املو�سيقية  االأنواع  من 
واملو�سيقى  كاجلاز  االأخرى 
)االأوروبية(  الكال�سيكية 

وغريها«.
ميقا�ض«  »ال�ض  فرقة  وجتمع 
تاأ�س�ست  -التي  )الفتات( 
�رشق  )�سمال  بكاتالونيا 
وحت�رش   2004 يف  اإ�سبانيا( 

اأربع  للجزائر-  مرة  الأول 
خمتلفة  مناطق  من  فنانات 
من البالد )كاتالونيا واأندل�سيا 
قدمت  وقد  واإ�سرتميادورا( 
بلدان  من  بالعديد  حفالتها 

العامل.
و�ستقدم الفرقة خالل جولتها 
الفنية باجلزائر حفلني اآخرين 
اجلهوي  امل�رشح  من  بكل 
االثنني  اليوم  �سهرة  لعنابة 
بق�سنطينة  الزينيت  وقاعة 

غدا الثالثاء.
ويعترب فن الفالمنكو من اأ�سهر 
اإ�سبانيا  االأنواع املو�سيقية يف 
باالأندل�ض  ظهر  حيث  والعامل 
متاأثرا  اإ�سبانيا  بجنوب 
ال�سعوب  ثقافات  من  بالعديد 
منذ  املنطقة  عرفتها  التي 
�سمن  �سنف  وقد  قرون  عدة 
العاملي  االإن�ساين  الرتاث 

الالمادي يف 2010.

»اإىل بغداد«.. اأول فيلم عراقي بال�ساالت منذ 2003
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 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�ض التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع االأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ض  الهاتف:   
021737128 

اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 

ال�سحب  
مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  االدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رش

 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

فني
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الو�سط:2020/03/11

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

الأ�ستاذة حيمور نورة
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبنا ب 72�سارع بوجمعة

موغنى ح�سني داي -اجلزائر
0556260980

رقم امللف 47 /2020
اعالن عن بيع عقار )فيال( باملزاد العلني رقم الفهر�س /2020 

)طبقا للمواد 747 و 750 و 766 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية ( 
مبقت�سى ال�سند التنفيذي احلكم ال�سادر عن حمكمة ح�سني داي الق�سم :العقاري بتاريخ:17/10/02 

جدول رقم :17/00759 فهر�س رقم :04728 /17 املمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ:2018/02/19 
حتت رقم :2018/292 

لفائدة/ورثة املرحوم كال�س فو�سيل وهم:را�سية-دليلة-منري-ر�سيد-حممد-غليب- املختارين موطنا للتنفيذ لدى مكتب املح�رضة الق�سائية الكائن بح�سني 
داي �سد /ورثة املرحوم كال�س جمال وهم:ارملته بومهدي ح�سينة وبناته:كال�س ن�رضين-رمية-جنية ال�ساكنني/جنان بن عمر رقم 261 القبة-اجلزائر

بناء على امر عري�سة ال�سادر عن ال�سيد رئي�س ق�سم البيوع العقارية لدى حمكمة ح�سني داي 
بتاريخ:2020/02/14 حتت رقم:20/0565 املحدد جلل�سة البيع العقار االأول االتي تعيينه:

التعيني:العقار االأول الكائن/ب�سارع المريتني رقم 08 بلدية القبة املتكون من طابق ار�سي و طابق علوي اول وطابق ثاين م�ساحته 375م2
وعليه نعلن نحن املح�رضة الق�سائية للجمهور ان �سيتم بيع العقار االأول )الفيال( باملزاد العلني للجل�سة بتاريخ:16 /03 /2020 مبحكمة ح�سني داي )قاعة رقم 

15 م�ساءا  الثالثة  ال�ساعة  على   )02
ولذلك الكرب واخر مزايد

�سروط البيع:ت�ستقبل املزايدة على اأ�سا�س �سعر افتتاحي قدره 100.000.000 دج مائة مليون دينار جزائري وهو الثمن املحدد ح�سب اخلربة املنجزة من طرف 
اخلبري االأ�ستاذ خنو�س بلحول/يجب على الرا�سي عليه دفع خم�س5/1 مبلغ  ر�سو املزاد ي�ساف اليها م�ساريف التنفيذ واحلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�سائي يوم 
جل�سة البيع بوا�سطة �سيك بنكي او نقدا على ان ي�ستكمل دفع باقي الثمن خالل اجل اأق�ساه 08 اأيام من تاريخ ر�سو املزاد/ملزيد من املعلومات و االطالع على 

دفرت  �رضوط البيع و معاينة العقار يرجى االت�سال بامانة �سبط املحكمة او مبكتب املح�رض الق�سائي بالعنوان اأعاله  

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
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
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

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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موقع »بلومبريغ«..

ويبداأ غو�ش مقاله، الذي ترجمته 
يومان  »مر  بالقول:  »عربي21«، 
يف  املهمة  االعتقال  عملية  منذ 
يوجد  ال  لكن  اململكة،  تاريخ 
هناك اأي تف�سري ر�سمي بعد، وعلم 
»بلومبريغ« اأنه مت اإخبار اأفراد يف 
جمل�ش البيعة، الذي ي�سوت على 
اأن االأمري  ق�سايا تتعلق بالوراثة، 
-اآخر  العزيز  عبد  بن  اأحمد 
بن  �سلمان  للمك  الباقني  االإخوة 
حممد  واالأمري  العزيز-،  عبد 
ال�سابق  العهد  -ويل  نايف  بن 
مع  قوية  عالقة  له  كانت  الذي 
االأمريكية-  االأمنية  املوؤ�س�سة 

كانا يخططان النقالب«.
هذه  كانت  »رمبا  الكاتب:  ويقول 
املحاولة اأقوى حتد مبا�رش على 
التي  �سعودي،  حلاكم  االإطالق 
�سالح  يف  �سباط  حماولة  ت�سبه 
نظام  لتغيري   1969 عام  اجلو 
احلكم، التي اأحبطت يف مهدها، 
املتوقع  فمن  هذا  على  وبناء 
ابنه  اأو  �سلمان  امللك  يقوم  اأن 
ال�سعودي  لل�سعب  خطاب  باإلقاء 
بحقيقة  الدويل  واإخبار املجتمع 
مل  االأمر  هذا  لكن  يجري،  ما 

يحدث«.
اأنه مت االإفراج  اإىل  وي�سري غو�ش 
ممن  القوية  الرموز  بع�ش  عن 
االأمريين  اأن  اإال  اعتقالهم،  مت 

البارزين ال يزاالن يف االحتجاز.
ويلفت الكاتب اإىل اأنه »يف الريا�ش 
لديها  ال�سائعات  طاحونة  فاإن 
اأر�سية للدراما التي ح�سلت نهاية 
االأ�سبوع، فهل مل ويل العهد من 
منه  ي�ستكون  الذين  االأمراء  بقية 
يف اجلل�سات العائلية لهم؟ اأم اأنه 
العائلة  اأفراد  لبقية  ير�سل ر�سالة 
باأنه ال يحتمل اأي معار�سة؟ وهل 
بديل  مركز  من  يتخل�ش  كان 
حت�سريا لو�سوله اإىل العر�ش؟ اأم 
ن�سطة  االآخرون مبحاوالت  يقوم 

ملنعه من تويل العر�ش؟«.
بع�ش  هناك  باأن  غو�ش  ويفيد 
ال�سائعات التي ربطت االعتقاالت 
بو�سع امللك �سلمان )84 عاما(، 
وباأنه على فرا�ش املوت، م�سريا 
ب�سور  رد  امللكي  البالط  اأن  اإىل 
وفيديو يك�سفان عن و�سع امللك، 

وباأنه يف حالة جيدة.
»غياب  اأن  الكاتب  ويجد 
على  مهم  مو�سوع  يف  الو�سوح 
والدولية  الوطنية  ال�ساحة 
احلكومات  يقلق  اأن  يجب 
وكذلك  وامل�ستثمرين،  االأجنبية 
بدء  بعد  خا�سة  ال�سعوديني، 
اأ�سعار  حرب  ال�سعودية  احلكومة 
اأدت اإىل تراجع �سعر نفط برنت 
ما  االثنني،  �سباح  دوالرا   31 اإىل 
االأ�سواق  يف  فزع  حالة  اإىل  قاد 
جديدة  �سائعة  وهناك  العاملية، 
قبل  جاءت  االعتقاالت  اإن  تقول 
لقطع  النفط  اأ�سعار  بداية حرب 
الطريق اأمام اأي �سكوى اأو تذمر 
حول اأثر ذلك كله على االقت�ساد 

ال�سعودي«.
ويرى غو�ش اأن »ال�سفافية مل تكن 
اأبدا من �سفات حممد بن �سلمان، 
وت�رشر موقفه الدويل من خالل 
قرارات متعجلة ومتهورة، وغالبا 

ما تتفوق �رشا�سة ويل العهد على 
اأي م�سداقية له ب�سفته م�سلحا، 
اأ�سباب  تو�سيح  يتم  مل  ولو 
اعتقاالت نهاية االأ�سبوع فاإن هذا 
املفهوم  تعميق  يف  اإال  يزيد  لن 

عنه«.
من  »�سيكون  اإنه  الكاتب  ويقول 
برواية  العامل  اإقناع  ال�سعب 
التح�سري،  طور  يف  كان  انقالب 
�سلمان  ابن  فاإن  كله  هذا  فبعد 
ي�سيطر على املوؤ�س�سات االأمنية: 
واحلر�ش  واملخابرات  اجلي�ش 
احلكومة  بتطهري  وقام  الوطني، 
من االأمراء وامل�سوؤولني ممن هم 
يف و�سع لتحديه، وبعد اأ�سهر من 
باحتجاز  اأمر  للعهد  وليا  ت�سميته 
ورجال  االأمراء  من  اأعداد 
االأعمال، ومل يفرج عن الكثريين 
جزء  عن  التخلي  بعد  اإال  منهم 
من اأر�سدتهم، من اأرا�ش واأموال 

نقدية وح�س�ش يف �رشكات«.
ذلك  »منذ  اأنه  اإىل  غو�ش  وينوه 
باأي  العهد  ويل  ي�سمح  مل  الوقت 
يف  �سواء  للمعار�سة،  م�ساحة 
ال�سعب،  اأو  العائلة املالكة  دوائر 
الن�سويات  النا�سطات  �سجن  ومت 
االإن�سان  حقوق  يف  والن�سطاء 
نقاده  تع�سفي، فيما واجه  ب�سكل 

وتركت  ا�ستفزازات،  اخلارج  يف 
جمال  ال�سحايف  قتل  جرمية 
تقرير  فذكر  اأثرها،  خا�سقجي 
بن  حممد  اأن  املتحدة  لالأمم 
اجلرمية،  عن  م�سوؤول  �سلمان 
فيما قالت املخابرات االأمريكية 

اإنه هو من اأمر بالقتل«.
»االأمريين  اأن  الكاتب  ويوؤكد 
لي�سا  اجلمعة  يوم  اعتقال  اللذين 
يف و�سع لزحزحة ابن �سلمان عن 
نايف،  بن  فمحمد  العهد،  والية 
مفا�سل  على  مرة  �سيطر  الذي 
على  قادرا  يعد  مل  كلها،  الدولة 
اأعوام،  مغادرة ق�رشه منذ ثالثة 
عبد  بن  اأحمد  لدى  لي�ست  فيما 
ال�سعودية  اإىل  عاد  الذي  العزيز، 

من منفاه يف لندن، اأي قوة«.
اإنه  بالقول  مقاله  غو�ش  ويختم 
»ب�سبب ظروفهما فاإنهما بحاجة 
املتاآمرين  من  جمموعة  اإىل 
ووريث  �سلمان  بامللك  ليطيحوا 
اعتقاالت  كانت  ورمبا  عر�سه، 
نهاية االأ�سبوع هي مقدمة حلملة 
ال�سفافية  اأن  ومع  جديدة،  قمع 
لي�ست من اهتمامات ابن �سلمان، 
م�سلحته  تكون  اأن  يجب  لكن 
ال�سعودية  م�سلحة  من  -وكذلك 

والعامل- تو�سيح ما يحدث«.

فكرة االنقالب بال�سعودية 
بعيدة فما هدف االعتقاالت؟

ن�سر موقع »بلومبريغ« مقال لل�سحايف بوبي غو�س، يت�ساءل فيه عما يجري يف داخل 
ال�سعودية، قائال اإنه من ال�سعب اإقناع العامل باأن انقالبا �سيحدث، خا�سة اأن حممد بن �سلمان 

ي�سيطر على جهاز املخابرات، وقام بحمالت تطهري للمناف�سني له.

وكالت 

لهذا ال�سبب ..

قلق اإ�سرائيلي من انت�سار فريو�س »كورونا« يف غزة
ق.ف

»هاآرت�ش«  �سحيفة  ذكرت 
اأم�ش  �سباح  العربية، 
املوؤ�س�سة  اأن  الثالثاء، 
االإ�رشائيلية  االأمنية 
تخ�سى من انت�سار فريو�ش 

»كورونا« يف غزة.

فاإن  لل�سحيفة،  ووفقا 
من  تخ�سى  »اإ�رشائيل« 
الفريو�ش يف غزة؛  انت�سار 
�سيجربون  الأنهم  وذلك 
ذلك  مع  التعامل  على 
كما  االأمر،  ومعاجلة 
يف  �سعوبة  �ستجد  اأنها 
يف  عنها  امل�سوؤولية  اإبعاد 

القطاع  يف  انت�ساره  حال 
كما  ال�سحيفة،  واأ�سافت 
اأن  من  »اإ�رشائيل«  تخ�سى 
يقبل  لن  الدويل  املجتمع 
باأنها  االإ�رشائيلية  احلجة 
مل تعد م�سوؤولة عن الو�سع 
فك  بعد  غزة  قطاع  يف 

االرتباط يف عام 2005.

اأن�سام �سواهنة

�سجون االحتالل حتول بينها 
وحلِم »ال�سحافة«

اأربعة  وقبل  اليوم  هذا  مثل  يف 
حلم  االحتالل  �رشق  اأعوام 
�سواهنة  اأن�سام  ال�سابة  وطموح 
اإماتني  قرية  من  )21عاماً(، 
اعتقلها  حيث  قلقيلية،  مبدينة 
م�ستوطنة  قرب  االحتالل 
اأرا�سي  على  املقامة  كدوميم 
املواطنني �رشقي املدينة، وذلك 
خالل عودتها من مدينة نابل�ش.

ح�سلت  والتي  �سواهنة،  كانت 
يف   %97 على  زاد  معدل  على 
باأن  حتلم  العامة،  الثانوية 
ت�ستعد  وكانت  �سحفية،  ت�سبح 
بكلية  التعليمية  الإكمال م�سريتها 
جامعة  يف  واالإعالم  ال�سحافة 
االحتالل  اأن  اإال  الوطنية  النجاح 
م�سريها  وكان  حلمها،  حطم 

ال�سجن 5 �سنوات.

لوعة الفراق

اأربعة اأعوام مل تكن باالأمر ال�سهل 
�سواهنة؛  عائلة  على  والهني 
فابنتهم الوحيدة واملدللة للعائلة 
خلف  تر�سف  اأ�سقاء  خم�سة  بني 
الزنازين،  وعتمة  االأ�رش  ق�سبان 
املنزل  متالأ  كانت  التي  وهي 
التي  بابت�سامتها  وحيوية  ن�ساطاً 

ال تفارق وجهها.
�سواهنة  االأ�سرية  والدة  تقول 
اأ�سعر  االأ�رشى:  اإعالم  ملكتب 
غياب  يف  باملنزل  كبري  بفراغ 
فقط،  ابنتي  لي�ست  فهي  اأن�سام؛ 
واأختي،  �سديقتي  كانت  بل 
تعي�ش  عائلتي  واأن  ا  خ�سو�سً
كانت  التي  هي  البالد.  خارج 
وعندما  حياتي،  علّي  متالأ 
اأنتظر  كانت تذهب اإىل اجلامعة 
قبل  ولكن  ال�سرب،  بفارغ  عودتها 
اليوم  هذا  مثل  يف  اأعوام  اأربعة 
والدة  وت�سيف  تعد  ومل  ذهبت 
علينا  �سعباً  االأمر  كان  �سواهنة: 
نعلم  نكن  مل  فنحن  البداية،  يف 
ماذا حدث معها وملاذا اعتقلت. 

كان اعتقالها �سدمة كبرية لنا.
من  ا  اأي�سً عانينا  لقد  وت�سيف: 
جل�سات  وح�سور  التنقل  معاناة 
املحاكمة التي تاأجلت الأكرث من 
ت�سدر  اأن  قبل  متتالية،  مرة   20
الع�سكرية  �سامل  حمكمة  بحقها 
حكماً بال�سجن الفعلي 5 �سنوات، 

وعامني مع وقف التنفيذ.

قد  كانت  العائلة  اأن  اإىل  ي�سار 
ابنتهم  اعتقال  بداية  يف  ُحرمت 

اأن�سام من زيارتها �ستة اأ�سهر.
بعيون  حديثها  �سواهنة  وتتابع 
لفلذة  واحلنني  ال�سوق  اأنهكها 
يوم  اأول  اأتذكر  اأزال  ال  كبدها: 
حرمان  بعد  اأن�سام  فيه  راأيت 
فاحلنني  اأ�سهر،  �ستة  جتاوز 
غيابها  على  واللوعة  وال�سوق 
كان �سيد املوقف، وكانت عيوين 
عندما  ولكن  الدموع،  متلوؤها 
تبكي  ال  يل:  قالت  اأن�سام  راأتني 
اأن  اأي�ساً  هي  وحاولت  اأمي،  يا 
نف�سها  وجترب  دمعتها،  تخفي 

لتكون قوية �سامدة، فهي ال تريد 
اأن نذّل اأمام اأعني االحتالل.

اإن  اأن�سام:  االأ�سرية  والد  يقول 
تختلق  دائماً  االحتالل  �سلطات 
باأبناء  الزّج  اأجل  من  الذرائع 
الفل�سطيني  ال�سعب  وبنات 
احلكم  ا  عاًدّ ال�سجون،  داخل 
اجلائر الذي �سدر بحقها حكماً 
االحتالل  يحاول  وردعيا  باطاًل 
الن�ساء  من  االنتقام  خالله  من 
كما  الفل�سطينيات  والفتيات 
منذ  منهن  الع�رشات  مع  حدث 

بدء انتفا�سة القد�ش.
اأن  حديثه  �سواهنة  وا�ستطرد 
حلق  يف  �سوكة  �سيبقى  �سعبنا 
جرائم  من  نفذ  مهما  االحتالل 
حق،  اأ�سحاب  واأننا  بحقه، 
من  يوم  يف  حقنا  و�سن�ستعيد 
اإ�سناد  �رشورة  اإىل  ودعا  االأيام، 
�سجون  يف  واالأ�رشى  االأ�سريات 
اقرتاب  مع  وخا�سة  االحتالل 
الفل�سطيني  االأ�سري  يوم  ذكرى 

ال�سهر القادم.

اإجنازات اأن�سام

فاإن  االأ�سرية؛  والدة  وبح�سب 
داخل  وقتها  ا�ستغلت  قد  اأن�سام 
�سجون االحتالل لتطوير نف�سها، 
تعليم  خالل  من  مفيدة،  باأمور 
القراآن، واالإ�رشاف على طالبات 
الثانوية العامة، واأخذ العديد من 
جمال  يف  وخ�سو�ساً  الدورات 
ال�سحافة واالإعالم، فهي حتاول 
اأن  حلمها  من  جزًءا  حتقق  اأن 
اأن حرمها  بعد  ت�سبح �سحافية، 
والدة  وتتابع  ذلك  من  االحتالل 
ظروف  رغم  اأنه  اأن�سام  االأ�سرية 
ال�سجن ال�سعبة ومعاناته التي ال 
اأن�سام عزمية  لدى  اأن  اإال  تنتهي 
كل  ففي  عالية؛  ومعنويات  قوية 
زيارة هي التي تخفف عنا ولي�ش 

نحن.

�سعوبة النتظار

رغم  اأنه  االأ�سرية  والدة  وت�سيف 
دخول  اليوم  هذه  انتظرت  اأنني 
واالأخري  اخلام�ش  عامها  اأن�سام 
علينا؛  االأ�سعب  �سيكون  اأنه  اإال 
ونحن  �سعب  �سيكون  فالوقت 
ال�سرب  بفارغ  االأيام  ونعد  ننتظر 
وتكمل  حمكوميتها  لتنتهي 
ال�سابع  يف  اأن  حديها  والدتها 
�ستكون  املقبل،  العام  اآذار  من 
احلرية،  مع  موعد  على  اأن�سام 
اأن�سام  على  ال�سم�ش  و�ست�رشق 
حياة  معها  و�سنبداأ  وعلينا، 
باأن  حلمها  و�ستحقق  جديدة، 
تخدم  تلفزيونية  مرا�سلة  ت�سبح 

ق�سايا �سعبها.
االأ�سرية  والدة  تاأمل  النهاية  ويف 
يكون  اأن  �سواهنة  اأن�سام 
االأ�رشى  جلميع  العاجل  الفرج 
حريتهم،  ينالوا  واأن  واالأ�سريات، 
ويجتمع كل اأ�سري بعائلته وينتهي 

هذا الفراق.
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اأزمات غري متوقعة:

 د. حمدي عبدالرحمن
مركز امل�ستقبل للدرا�سات 

و الأبحاث املتقدمة

توقعات اقت�سادية 
متفائلة:

االقت�صادية  التوقعات  اأكدت 
االإقليمية ملنطقة اإفريقيا جنوب 
عن  ال�صادرة  الكربى  ال�صحراء 
هذا  الدويل  النقد  �صندوق 
اأ�صار  وقد  االإفريقي.  ال�صعود 
ال�صندوق اإىل ا�صتقرار النمو عند 
من  واأنه   ،2019 عام  يف   %3.2
يف   %3.6 اإىل  ي�صل  اأن  املتوقع 

عام 2020.
التوقعات  لتقرير  ووفًقا 
االقت�صادية االإفريقية لعام 2020 
ال�صادر عن بنك التنمية االإفريقي 
فقد ظل معدل النمو االقت�صادي 
 2019 عام  يف  ا  م�صتقًرّ الإفريقيا 
عند 3.4%، وهو يف طريقه لي�صل 
اإىل 3.9% يف عام 2020، و%4.1 
يف عام 2021. وقد حافظت �رشق 
باعتبارها  ريادتها  على  اإفريقيا 
ا يف القارة،  املنطقة االأ�رشع منًوّ
 %5.0 النمو  متو�صط  بلغ  حيث 
�صمال  كانت  كما   ،2019 عام  يف 
حيث  ن�صبة،  اأ�رشع  ثاين  اإفريقيا 
معدل  ارتفع  بينما   .%4.1 بلغت 
يف   %3.7 اإىل  اإفريقيا  غرب  منو 
يف  بـ%3.4  قيا�ًصا   ،2019 عام 
معدل  بلغ  وقد  ال�صابق.  العام 
منو و�صط اإفريقيا 3.2% يف عام 
2019، بعد اأن كان 2.7% يف عام 
تباطاأ منو جنوب  2018، يف حني 
الفرتة  اإفريقيا ب�صكل كبري خالل 
 ،%0.7 اإىل   %1.2 من  نف�صها، 
اإيداي  اإع�صاري  تاأثري  حتت 

وكينيث املدمرين.
بيد اأن الرياح تاأتي مبا ال ت�صتهي 
اإفريقيا  وقعت  فقد  ال�صفن، 
ال�صوداء،  البجعة  نظرية  �صحية 
اجلراد  اأ�رشاب  هاجمت  حيث 
حما�صيل  ال�صماء  من  القادمة 
اأرزاقهم  فحرمتهم  اأهلها 
فريو�س  جاء  كما  واأقواتهم، 
بظالل  ليلقي  االآخر  هو  كورونا 
ال�صعود  اإمكانيات  على  قامتة 
الثالث  العقد  بداية  االإفريقي يف 

من االألفية اجلديدة. 
ال�صوداء«  »البجعة  نظرية  ولعل 
طالب«  »ن�صيم  لنا  قدمها  التي 
غري  االأحداث  تاأثري  حول 
ا لفهم  املتوقعة متثل مدخاًل مهًمّ
العر�صية  االإفريقي  النمو  كوابح 
اأن  من  الرغم  وعلى  واملفاجئة. 
�صهدت  اإفريقيا  غرب  منطقة 
انت�صار وباء االإيبوال القاتل خالل 
الفرتة من 2014-2016، كما تكرث 

اجلراد  اأ�رشاب  القارة  مبناطق 
التوقع  عقم  اأن  اإال  ال�صحراوي؛ 
فر�صة  اأ�صاع  املمار�صة  وف�صاد 
من  والتعلم  امل�صتفادة  الدرو�س 
خربات املا�صي. نحن اليوم اأمام 
عا�صفة من اجلراد والوباء كانت 
املعتادة،  التوقعات  حدود  خارج 
كبرية  املتوقعة  اآثارها  اأّن  كما 

وفارقة.

اأزمة »اجلراد 
ال�سحراوي«:

يف  اإفريقيا  �رشق  منطقَة  جتتاح 
�صخمة  موجٌة  احلايل  الوقت 
ال�صحراوي.  اجلراد  اأ�رشاب  من 
توراتًيّا  طابًعا  يكت�صب  وباء  اإنه 
مئات  العام.  االإدراك  يف  ودينًيّا 
اأ�رشاب  املليارات من اجلراد يف 
على  تاأتي  الكربى  املدن  بحجم 
االأخ�رش والياب�س من املحا�صيل 
منذ  وباء  اأ�صواأ  اإنه  طريقها.  يف 
اإثيوبيا  من  كٍلّ  �صنوات طويلة يف 
احلالية  املوجة  وت�صمل  وكينيا. 
واإريرتيا،  وال�صومال،  اأوغندا، 
ويُ�صهم  الدميقراطية.  والكونغو 
توافر  وعدم  املناخي،  التغري 
لدى  احلديثة  املقاومة  و�صائل 
هذه  تكاثر  زيادة  يف  املزارعني، 

احل�رشات. 
اأن  و�صك  على  امل�صكلة  وتبدو 
عدد  يرتفع  فقد  �صوًءا،  تزداد 
اجلراد مبتوالية هند�صية معدلها 
 .2020 يونيو  �صهر  بحلول   500
وت�صف منظمة االأغذية والزراعة 
الو�صع  املتحدة  لالأمم  التابعة 
»مقلق  باأنه  االإفريقي  القرن  يف 
اإىل  التقديرات  وت�صري  للغاية«. 
واحًدا  كيلومرًتا  يُغطي  �رشًبا  اأن 
ما  الغذاء  من  ي�صتهلك  اأن  ميكن 
يف  �صخ�س  األف   35 نحو  يكفي 

اليوم الواحد. 
االأمن  يف  ملحة  اأزمة  وثمة 
الغذائي، حيث يواجه املزارعون 
اإفريقيا  �رشق  اأنحاء  جميع  يف 
ا يف الغذاء، الأن اجلراد  االآن نق�صً
من  كٍلّ  يف  املحا�صيل  ي�صتهلك 
احلقول واأماكن التخزين. وتواجه 
الغذائي  االأمن  انعدام  املنطقة 
يوجد  حيث  وا�صع،  نطاق  على 
�صخ�س  مليون   12.7 حوايل 
وت�صمل  الغذاء.  يف  ا  �صًحّ يعانون 
العوامل الرئي�صية التي تقف وراء 
انعدام االأمن الغذائي: ال�صدمات 
واأزمات  وال�رشاعات،  املناخية، 
االقت�صاد الكلي. لكن بالنظر فقط 
اإىل املناطق التي تاأثرت باجلراد 
ال�صحراوي، فاإن معظمها يواجه 
حالًيّا اأزمة انعدام االأمن الغذائي 
لـتقديرات  ووفًقا  الغذاء.  �صح  اأو 

فاإن  الدولية،  االأزمات  جماعة 
9.75 ماليني �صخ�س يعي�صون يف 
اجلراد  من  املت�رشرة  املناطق 
وكينيا  اإثيوبيا  يف  ال�صحراوي 
اأو  احلايل،  الوقت  يف  وال�صومال 
اأزمة  يف  يكونوا  اأن  املتوقع  من 
االأزمة، وهي  اأ�صواأ من  اأو ما هو 

حالة من عدم اليقني.

الآثار القت�سادية لـــ 
»كورونا«:

ظل  يف  فاإنه  اأخرى،  جهٍة  من 
تداعيات العوملة، واإلغاء احلواجز 
يف  يحدث  ما  اأ�صبح  االأمم؛  بني 
العامل  على  يوؤثر  ال�صني  اقت�صاد 
ب�صكل  اإفريقيا  وعلى  ككل، 
اإنه  مقولة  ُدُق  تَ�صْ ورمبا   خا�س. 
فاإن  بالربد  ال�صني  اأُ�صيبت  اإذا 
االأفارقة �صوف ي�صابون بال�صعال. 
�صوف يوؤدي فريو�س )كوفيد-19 ( 
اإىل التاأثري  �صلبًا على اأرقام النمو 
ووفًقا  اإفريقيا.  يف  االقت�صادي 
لبع�س التقديرات ميكن اأن يوؤدي 
الناجت  انخفا�س  اإىل  الفريو�س 
لل�صني  بن�صبة  االإجمايل  املحلي 

0.5% اإىل 1 %. 
االإنتاج،  انخفا�س  اإىل  وبالنظر 
�صيتم خف�س الطلب ال�صيني على 
ذلك  يف  مبا  اإفريقيا،  �صادرات 
البرتولية  املعادن  واملنتجات 
وقد  االأخرى.  اخلام  واملواد 
للنفط  امُل�صّدرة  البلدان  تواجه 
وم�صّدرو  ونيجرييا،  اأجنوال  مثل 
مثل  جمهورية  االأولية  املواد 
وجنوب  الدميقراطية  الكونغو 
ملحوًظا  ا  انخفا�صً اإفريقيا، 
�صيتاأثر  كما  املبيعات،  يف 
الذين  االأفارقة  امل�صتوردون 
ر  كُم�صِدّ على  ال�صني  يعتمدون 

رئي�صي للب�صائع.
وهناك جانب اإن�صاين اآخر، حيث 
يعي�صون  �صيني  مليون   2 يوجد 
االإفريقية،  يف  القارة  ويعملون 
طالب  األف   80 من  اأكرث  وهناك 
اإفريقي  اأعمال  ورجل  و�صائح 
يعملون ويعي�صون يف ال�صني. ومع 
قارات  اإىل  اأ�رشع  اإفريقيا  حتول 
املناطق  حجم  حيث  من  العامل 
اأن  احل�رشية، واأخًذا يف االعتبار 
جتاري  �رشيك  اأكرب  متثل  ال�صني 
ظهور  وانت�صار  خطر  فاإن  لها؛ 
 )19-  )Covidكورونا فريو�س 

 مرتفع    للغاية.
العاملية،  ال�صحة  وطبًقا ملنظمة 
توجد 13 دولة ذات اأولوية ق�صوى 
عر�صة  اأكرث  الأنها  اإفريقيا  يف 
للخطر ب�صبب الروابط املبا�رشة 
وارتفاع  حجم ال�صفر اإىل ال�صني  ، 
اأنغوال، جمهورية  وهي: اجلزائر، 

اإثيوبيا،  الدميقراطية،  الكونغو 
كينيا،  ديفوار،  كوت  غانا، 
جنوب  نيجرييا،  موري�صيو�س، 
وال  اأوغندا.  تنزانيا،  اإفريقيا، 
بديناميات  الفريو�س  يرتبط 
ميثل  ولكنه  الداخلية،  ال�صوق 
التي  حالة عدم  اليقني اخلارجية 
فهي  وبالتايل  حل،  دون  تزال  ال 
من  ال�صوداء«  »البجعة  مبثابة 

الناحية االقت�صادية. 
جهد  كثري  اإىل  االأمر  يحتاج  ال 
املخاطر  حجم  تقدير  يف 
اخلا�صة بتلك البلدان التي تعتمد 
يف  ال�صني  على  كبرًيا  اعتماًدا 
حيث  االأ�صا�صية،  �صلعها  ا�صترياد 
)النفط  ال�صلع  انخف�صت  اأ�صعار 
اإىل  والفحم(  والنحا�س  اخلام 
العام.  بداية  منذ   %20 من  اأكرث 
اأنغوال،  حاالت  الفور  على  تربز 
برازافيل،  وجمهورية  والكونغو 
وغينيا  الدميقراطية،  الكونغو 
ونيجرييا،  وزامبيا،  اال�صتوائية، 

وجنوب اإفريقيا.

اأزمة ديون جديدة:

ال�صوداء  اإذا كانت عوامل البجعة 
�صوف تُ�صهم يقيًنا يف تباطوؤ النمو 
يف اإفريقيا؛ فاإن الديون املرتاكمة 
تظهر  بي�صاء-  بجعة  -وهي 
كخطر داهم. على مدى ال�صنوات 
تقريبًا  ت�صاعف  املا�صية،  ال�صت 
عدد البلدان التي تُعاين من اأزمة 
الديون اأو التي تعاين من خماطر 
�صديدة من االقرتا�س اخلارجي. 
اإىل  الدين  ن�صبة  جتاوزت  لقد 
الناجت املحلي االإجمايل يف بع�س 
يَخفى  وال  الـ%80.  حاجز  الدول 
ميثل  اإفريقيا  ديون  عبء  اأن 
احتماالت  اأمام  رئي�صية  عقبة 
واال�صتثمارات،  املدخرات  زيادة 
وال ميكن اإنكار تاأثريه على النمو 

االقت�صادي واحلد من الفقر.
املرتاكمة  القارة  ديون  وحالت 
البنية  يف  العام  اال�صتثمار  دون 
واالجتماعية.  املادية  التحتية 
اأعاق  العام  الدين  اأن  كما 
اال�صتثمار اخلا�س، حيث ال ميكن 
اأن يطمئن امل�صتثمر اإىل ا�صتقرار 
بيئة  ظل  يف  املتبعة  ال�صيا�صات 
اخلارجية  باالختالالت  تت�صم 
تقوي�س  خالل  ومن  ال�صديدة. 
ال�صحة  يف  املهمة  اال�صتثمارات 
فاإن  الب�رشية،  املوارد  وتنمية 
اأ�رش  الديون املرتاكمة قد  عبء 
للنمو  االأ�صا�صية  ال�رشوط  ببع�س 
امل�صتدام واحلد من  االقت�صادي 

الفقر.
االإفريقية  الدول  تف�صل  ما  عادًة 
يف  املالية  م�صاكلها  على  االإبقاء 

الظروف  ولكّن  الكتمان،  طي 
اخلارجية غري املتوقعة قد تدفع 
يف  اآخر.  منحى  لتنحو  باالأمور 
يف  النفط  اأ�صعار  انهيار  اأعقاب 
عام 2014، ك�صفت الكونغو -بعد 
اأن اأثرت مدفوعات خدمة الديون 
على مواردها املالية- عن اأنها قد 
الدوالرات  مليارات  على  ح�صلت 
الك�صف  يتم  مل  قرو�س  �صكل  يف 
اإىل  االأمر  احتاج  �صابًقا.  عنها 
قدمها  النهاية  ويف  اإنقاذ،  خطة 
ب�رشوطه  الدويل  النقد  �صندوق 
احللقة  هي  تلك  املعتادة. 
من  العديد  جتعل  التي  املفرغة 
جنوب  الواقعة  االإفريقية  الدول 
اليوم  تقف  الكربى  ال�صحراء 
تكون  اأن  ميكن  هاوية  �صفا  على 
وبا�صتثناء  اأخرى.  ديون  اأزمة 
املرتفع،  الدخل  ذات  البلدان 
اإفريقيا  ديون  اإجمايل  ت�صاعف 
تقريبًا  الكربى  ال�صحراء  جنوب 
اإىل 584 مليار دوالر خالل الفرتة 
الدين  ارتفع  بينما   ،2018-2010
املحلي  الناجت  من  كن�صبة  العام 
االإجمايل من 40% اإىل 59%، وفًقا 

لتقديرات البنك الدويل.

البجعة ال�سوداء.. روؤية 
معرفية:

ال�صورة  هذه  من  الرغم  على 
يف  النمو  كوابح  عن  القامتة 
اإفريقيا، اإال اأن هناك توقعات على 
حتوالت  الطويل  بظهور  املدى 
فارقة يف االقت�صادات االإفريقية. 
مدى  على  اأنه  التاريخ  يعلمنا 
ميكن  ن�صبًيّا،  اأطول  زمنية  فرتة 
ب�رشعة.  تنمو  اأن   لالقت�صادات 
يف  بوت�صوانا  املثال  �صبيل  فعلى 
اأقل من 5  عام 1967،  كان لديها 
املمهدة،  الطرق  كيلومرتات  من 
فقط!  ثانوية  مدار�س  وثالث 
خم�صني  من  اأكرث  بعد  واليوم، 
الدول  اإىل م�صاف  انتقلت  عاًما، 
اأن  مُيكن  فهل  الدخل .   متو�صطة 
يف  �صوداء  بجعة  الكونغو  متثل 

ق�صة النمو االإفريقي؟.
قد  ال�صورة  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأن  جمهورية  اإال  قامتة،  تبدو 
تتمتع  الدميقراطية  الكونغو 
حتقق  اأن  ميكن  هائلة  مبوارد 
املعجزات يف ظّل وجود حكومة 
اإجمايل  يقدر  وفعالة.   اإ�صالحية 
 24 بحوايل  املعدنية  ثروتها 
يفوق  ما  وهو  دوالر،  تريليون 
الأوروبا  املحلي  االإجمايل  الناجت 
جمتمعة.  املتحدة  والواليات 
كما اأنها متتلك اأكرث من 70% من 
الكولتان يف العامل، الذي يُ�صتخدم 
املحمولة،  الهواتف  �صناعة  يف 
احتياطيات  من   %30 ولديها 
اإىل  باالإ�صافة  العامل،  يف  املا�س 
الكوبالت  من  كبرية   احتياطيات 
والذهب  والبوك�صيت  والنحا�س 
والق�صدير  والنفط  والبالتني 
اإنغا  �صد  كما  اأن  واليورانيوم. 
نهر  على  اإن�صاوؤه  املزمع  الكبري 
الكونغو �صوف يكون اأكرب حمطة 
العامل.  يف  الكهرومائية  للطاقة 
احلكم  وغياب  الف�صاد  يظل   لكن 
الر�صيد من اأبرز معوقات وكوابح 

النمو يف اإفريقيا.
مت  اإذا  فاإنه  االأمر  يكن  واأًيّا 
يف  الالزمة  االإ�صالحات  اإجراء 
ال�صيا�صة، وظهر جيل جديد من 
البلدان  على  توجيه  قادر  القادة 
النمو  طريق  اإىل  االإفريقية 
اأن  املحتمل  فمن  واال�صتقرار؛ 
والع�رشون  احلادي  القرن  يكون 
ال�صوداء  البجعة  اإن  اإفريقًيّا. 
املعرفة  مل�صكلة  ا�صتعارة  هي 
اإىل  الو�صول  اأي  اال�صتقرائية، 
العامل  عامة  حول  ا�صتنتاجات 
حمددة.  جتارب  اأو  اأمثلة  من 
امل�صكلة هي: هل ميكن للمرء اأن 
ي�صتنتج اأن جميع البجعات بي�صاء 
يَر بجعة �صوداء  بب�صاطة الأنه مل 
اأبًدا؟ يف الواقع، مت اكت�صاف مثل 
الحًقا  ال�صوداء  البجعات  هذه 
البجعة  فاإن  وعليه  اأ�صرتاليا.   يف 
م�صابًها  حتدًيا  ت�صكل  ال�صوداء 
للمعرفة امل�صتندة على املظاهر 
ال�صائدة، من خالل  تقدمي حاالت 
املركزية  مناه�صة  على  تعتمد 
اإفقار  حتاول  التي  االأوروبية 

اإفريقيا على مر الع�صور.

كوابح ال�ضعود الإفريقي من منظور "البجعة ال�ضوداء"
هل وقعت اإفريقيا �سحية تغري املناخ وانت�سار الأوبئة واحل�سرات الفتاكة؟ لقد بداأ عام 2020 بتقديرات متفائلة توؤكد مفهوم ال�سعود 

الإفريقي، وحت�سن اأداء كثري من القت�سادات مت�سارعة النمو، ويف هذا ال�سياق، تبّنى الحتاد الإفريقي خطَة »اإ�سكات املدافع«، وهي من 
اأهداف اأجندة 2063، حيث ينبغي اإنهاء جميع احلروب والنزاعات الأهلية، والق�ساء على ممار�سات العنف، ومنع جرائم الإبادة اجلماعية 

من خالل تعزيز اآليات احلكم الر�سيد وامل�ساءلة وال�سفافية. وبالفعل، بداأ العام واعًدا حول اأداء اإفريقيا، ول �سيما يف منطقة جنوب 
ال�سحراء الكربى، وهو ما اأكدته التوقعات القت�سادية لعدد من املوؤ�س�سات الدولية الكربى، اإل اأن اإفريقيا �سهدت عدد من الأزمات مثل: 

اجلراد ال�سحراوي، وفريو�س كورونا، وتزايد الديون.



م.ن 

زيدان  الفرن�سي  املدرب  ويعي�ش 
احلايل،  الوقت  يف  ع�سيبة  اأياما 
من  اأيام   3 قبل  ح�سوله  فرغم 
ريال  بني  الأخري  الكال�سيكو 
مدريد وبر�سلونة، على دعم اإدارة 
النادي له، فهو يعي عدم ا�ستمرار 
هذا الدعم يف ظل وجود خالفات 
الفريق  اإدارة  كيفية  وا�سحة على 

الأول.
برييز  بني  العالقة  تبدو  ول 
مو�سوع  يرام يف  ما  وزيدان على 
مع  ال�سبان  الالعبني  دمج 
الأول،  الفريق  يف  املخ�رضمني 
اإذ طاملا ما اأثار تعامل زيدان مع 
عدم  النتقادات يف ظل  ال�سبان  
الكافية للعب مع  منحهم الفر�ش 

الفريق، مع اعتماده املتكرر على 
النجوم املخ�رضمني واأدى تراجع 
نتائج ريال مدريد موؤخرا، ملزيد 
عقب  زيدان،  على  ال�سغوط  من 
 7 اآخر  هزائم يف   4 الفريق  تلقي 
�سدارة  خاللها  فقد  مباريات، 

واخلروج  الليغا،  ترتيب  جدول 
اإ�سبانيا،  ملك  كاأ�ش  م�سابقة  من 
من  بالإق�ساء  مهددا  بات  كما 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف   16 دور 
�سيتي  مان�س�سرت  اأمام  بخ�سارته 
1-2 يف »�سانتياغو برنابيو« معقل 

املرينغي.
باأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
بوكيتينو،  ماوري�سيو  الأرجنتيني 
هوت�سبري  توتنهام  مدرب 
رادار  على  ال�سابق،  الإجنليزي 
النادي امللكي، حيث ي�سعه برييز 
على راأ�ش اأولوياته كبديل حمتمل 
يف  املقبل،  ال�سيف  يف  لزيدان 

حال قرر ا�ستبعاده..
»ذا  �سحيفة  عن  ماركا  ونقلت 
اأنباء  الربيطانية  اإندبندنت« 
الإ�سباين  النادي  توا�سل  توؤكد 
راأي  على  لالطالع  بوكيتينو،  مع 
املدرب الأرجنتيني كما يربز ا�سم 
األيغري،  ما�سيميليانو  الإيطايل 
كخيار  ال�سابق،  يوفنتو�ش  مدرب 
يف  مدريد،  ريال  اإدارة  اأمام  ثان 

حال عدم التعاقد مع بوكيتينو.
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الوادي 

197 حالة ملر�س 
اللي�شمانيوز اجللدي 

اجللدي  اللي�سمانيوز  لداء  حالة   197 �سجلت 
بولية الوادي خالل �سهري يناير وفرباير 2020، 
ح�سبما اأفاد به اليوم الثالثاء م�سوؤولو  مديرية 

ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.
باخل�سو�ش  احلالت  تلك  اأح�سيت  وقد 
ق�سة  )بن  الثالث  احلدودي  ال�رضيط  ببلديات 
والطالب العربي ودوار املاء( حيث �سجلت بها 
81 حالة وهو ما ميثل ن�سبة 41 باملائة من عدد 
احلالت امل�سجلة على م�ستوى بلديات الولية 
الثالثني، مثلما ذكر مدير ال�سحة، عبد القادر 

لعويني.
البويرة

وفاة �شخ�س واإ�شابة 4 
اآخرين يف حادث مرور

 4 واإ�سابة  م�رضعه  �سخ�ش  اأم�ش  �سبيحة  لقي 
اآخرين يف حادث مرور وقع مبخرج نفق اجلباحية 
البويرة  بولية  غرب   - �رضق  ال�سيار  بالطريق 
حافلة  بني  با�سطدام  الأليم  احلادث  وجنم   ،
واجلزائر  �سطيف  خط  ت�سغل  امل�سافرين  لنقل 
ال�سحية  لقي  حيث  مقطورة  و�ساحنة  العا�سمة 
ولية  من  واملنحدر  �سنة   52 العمر  من  البالغ 
امل�سيلة حتفه بعني املكان ومت نقل اجلرحى اإىل 
امل�سالح  فرقة  طرف  من  الأخ�رضية  م�ست�سفى 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  فيما   ، املدنية 
الذي  احلادث   هذا  مالب�سات  لك�سف  حتقيقا 
ت�سبب يف اختناق مروري رهيب بالطريق ال�سيار 

ل�ساعات طويلة .
اأح�سن مرزوق

خن�سلة 

الوايل يوقف حتفظيا ملدير 
التجهيزات العمومية 

يق�سي  قرارا  بوزيدي  علي  خن�سلة  وايل  اأ�سدر 
بالتوقيف التحفظي ملدير التجهيزات العمومية، 
ح�سب ما اأفادت به اأم�ش الثالثاء م�سالح  الولية. 
التوقيف  قرار  فاإن  امل�سدر  لذات  وا�ستنادا 
على  بناء  جاء  امل�سوؤول  ذات  حق  يف  التحفظي 
بولية  املعني  لها  يخ�سع  التي  »التحقيقات 
امل�سيلة التي كان ي�سغل بها يف وقت �سابق مدير 
ببو�سعادة«  العمومية  للتجهيزات  الفرعي  الق�سم 
وذلك يف اإطار ق�سية تتعلق بـ«خمالفة الت�رضيعات 
العمومية«وك�سف  ال�سفقات  باإبرام  اخلا�سة 
امل�سدر اأنه مت اليوم تكليف ه�سام عروف لإدارة 
بالولية  العمومية  التجهيزات   مديرية  �سوؤون 

بالنيابة. 

ما هو الفائز الأكرب من 
حرب اأ�شعار النفط؟

الذعر  امل�ستفيدين من حالة  اأحد  الذهب  يعترب 
يف  ول�سيما  العاملية،  البور�سات  ت�سهدها  التي 
�سوق النفط ، ب�سبب حرب الأ�سعار بني العمالقني 
النفطيني رو�سيا وال�سعودية وجاء ذلك بح�سب ما 
�رضكة  يف  الأبحاث  مدير  بورنو،  األك�سندر  قاله 
الدرا�سات NXTanalytic، الذي اأ�سار اإىل اأن 
»رو�سيا على الأرجح ميكنها اأن تتحمل لفرتة اأطول 
من ال�سعودية انخفا�ش اأ�سعار النفط«واأ�ساف، اأن 
ذلك يرجع اإىل ال�سرتاتيجية املالية التي اتبعتها 
مو�سكو خالل الأعوام املا�سية، حيث عملت على 
زيادة ح�سة الذهب يف احتياطياتها على ح�ساب 

الدولر .

�سحيفة فاينن�سال تاميز

قرار ال�شعودية النفطي 
يت�شبب يف عواقب وخيمة

ال�سعودية  اإن  تاميز«  »الفينن�سال  �سحيفة  قالت 
اإنتاجها من  النووي« برفع  �ستعاين بعد »قرارها 
ويقول  اأ�سعاره  يف  مدٍوّ  لنهيار  اأدى  ما  النفط، 
املفاو�سات بني منظمة  انتهاء  بعد  اإنه  التقرير 
العربية  للنفط، بقيادة اململكة  الدول امل�سدرة 
اآخر،  جانب  من  ورو�سيا  جانب،  من  ال�سعودية 
التو�سل لتفاق على �سيا�سة موحدة  بالف�سل يف 
العزيز  عبد  الأمري  خرج  اليومي،  الإنتاج  حلجم 
اإن  قائاًل:  ال�سعودي  الطاقة  وزير  �سلمان  بن 

»العامل �سيقف مرتقباً خلطوة بالده التالية«.
تنتظر طوياًل  اأن اململكة مل  ال�سحيفة  وت�سيف 
اإنتاجها  بزيادة  واحد  يوم  بعد  اتخذت قراراً  اإذ 
املقبل،  ال�سهر  من  بداية  النفط،  من  اليومي 
لتتهاوى اأ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية، وهو 
الذين تو�سطوا بني  اأوبك  ما يراه ممثلو منظمة 
قوى  ا�ستعرا�ش  »لعبة  باأنه  ومو�سكو  الريا�ش 

وع�ش الأ�سابع بني الطرفني«.
ويو�سح التقرير اأن ال�سعودية قررت رفع الإنتاج 
مو�سكو  رف�ست  بعدما  النفط  اأ�سعار  وخف�ش 
التفاهم، م�سرياً اإىل اأن »الريا�ش نف�سها �ستعاين 
القت�سادية  اخل�سائر  ب�سبب  القرار  هذا  من 
يف  اقت�سادها،  عاتق  على  �ستقع  التي  الكبرية 
العاملي  القت�ساد  فيه  يواجه  الذي  الوقت 

خماطر الك�ساد ب�سبب تف�سي فريو�ش كورونا«.
من  اأكرث  لديها  اململكة  اأن  التقرير  وي�سيف 
اإليه  �ستلجاأ  نقدي  احتياطي  دولر  مليار   500
اإىل  م�سرياً  املتوقع،  املايل  العجز  ل�سد  بالطبع 
لل�سغط  حماولة  يف  ياأتي  الأخري  »قراراها  اأن 
على رو�سيا للعودة اإىل طاولة املفاو�سات«، لكن 
اخلرباء ل يتوقعون اأن تنجح هذه املحاولة، واأن 
يكون لها عواقب وخيمة على منتجي النفط على 

م�ستوى العامل.

قلم جاف

فكت لغز ع�شتار .. 
الوليد فرج

الأخري  مبقالها   ، الثقافة  وزيرة  معايل  لعل 
اأن  اأرادت   ، الثامن مار�ش  املن�سور مبنا�سبة 
لت�سرتيح   ، ال�سيا�سي  املن�سب  قبعة  تنتزع 
ال�سواح(  )فرا�ش  املفكر  تنقيبات  مع  بجولة 
الأنرثوبولوجيا  و  امليثولوجيا  بني  الهائم 
 ، الغابرة  الغو�ش يف مكنونات الأمم  حماول 
)الألوهة املوؤنثة  لغز ع�ستار  فاختارت كتابه 
منه  ملتم�سة  الأ�سطورة(  و  الدين  واأ�سل 
قناة  هامزة   ، عيدها  يف  لالأنثى  انت�سارها 
الذكور و �سلفهم ، منتقية يف ذلك ديباجة ، 
بانتقائية   ، قلمها  حرية  فيها  املن�سب  م  جَلَ
تتوافق مع مركزها اجلديد و الذوق العام غري 
املتخ�س�ش ، لتبقى الآلهة ع�ستار غا�سبة من 
العلمية  الأمانة  ملجانبتها  الوزيرة  معايل 
، وهي  بها  اأقرت هي  ل�سورة ع�ستار  ببرتها 
الكتاب  ال�سفحة 07 من  نف�سها يف  تبوح عن 
فة  امُلعِرّ ع�ستار  بوح  ليبقى  اأعاله  املذكور 
جميلة  ق�سيدة  يف  متكامل  ككل  بنف�سها 
يتجاوز مقال الدكتورة مليكة بن دودة . و اأنا 
ثيابه  ي�ستغ�سي  و  اأذنيه  م  يَ�ُسّ �سوف  من  اأول 
اإن اأنت و�سلت لل�سفحة 177 من كتاب : لغز 
ع�ستار . منتظرا مقال اآخر اأو ن�ساطا يتواءم 
بني باحثي الآثار و املوؤرخني لت�سليط ال�سوء 
للم�ستعمر  الآثار  م�ستك�سفي  ن�ساط  على 
الفرن�سي التي كانت تروم اىل تطويع و تزوير 
ولنا   ... اإفريقيا  ب�سمال  الروماين  التواجد 

عودة يف هذا املو�سوع

�سحيفة ماركا الإ�سبانية

برييز يعتزم اإقالة زيدان وتعيني مدرب بديل للريال
ك�سفت �سحيفة ماركا الإ�سبانية عزم فلورنتينو برييز، رئي�س نادي ريال مدريد، اإقالة زين الدين 
زيدان من من�سبه كمدرب ومدير فني للفريق الأول للنادي، يف حال عدم حت�سن نتائج الفريق قريبا.

ذوي  الأ�سخا�ش  جتاه  ملتزمة 
نظمت  اخلا�سة،  الحتياجات 
مع  بال�رضاكة   Ooredoo
الفيديرالية اجلزائرية لالأ�سخا�ش 
 08 الأحد  يوم  الإعاقة،  ذوي 
�رضف  على  حفل   ،2020 مار�ش 
م�ستوى  على  املعاقات،  الن�ساء 

فندق العبا�سيني باجلزائر. 
نُظم  الذي  اللقاء  هذا  جمع 
والن�ساء  »التوظيف  �سعار  حتت 
اأية  خربات،  اأية  املعاقات: 
 « عمل  فر�ش  واأية  كفاءات 
ذوي  من  امراأة  مائة  من  اأكرث 

حيث  اخلا�سة،  الحتياجات 
على  ال�سوء  ت�سليط  خالله  متت 
املراأة  ت�سادفها  التي  التحديات 
اليومية  حياتها  يف  املعاقة 
ل�سيما فيما يتعلق بفر�ش العمل 

والدماج الجتماعي واملهني. 
�سجل  الذي  احلفل،  هذا  خالل 
اجلمعيات،  عن  ممثلني  ح�سور 
قامت امل�ساركات بتبادل اأطراف 
حول  عمل  اأرباب  مع  احلديث 
املعاقة  املراأة  عمل  ظروف 
يف  فر�سها  زيادة  و�رضورة 

التوظيف. 

اليوم العاملي حلقوق املراأة  

اجلزائرية  والفيدرالية   Ooredoo
ي�شاندان احلق يف م�شاواة الفر�س 

�سي�ستفيد عمال ات�سالت اجلزائر 
من دورات تكوينية يف الإ�سعافات 
الأولية وهذا على خلفية التفاقية 
التي اأم�سيت بني الرئي�ش املدير 
ال�سيد  اجلزائر  لت�سالت  العام 
الواحد  عبد  بن  اأنور  حممد 
املدنية  للحماية  العام  واملدير 
�سيتم  مبوجبها  التفاقية  هذه 

�سمان دورات تكوينية يف الوقاية 
الأولية  والإ�سعافات  والأمان 
والتي  اجلزائر  ات�سالت  لعمال 
يف  خا�سة  فعالة  جد  �ستكون 
الو�سط املهني، وت�سعى ات�سالت 
اجلزائر من خالل هذه التفاقية 
لدى  واأمان  وقاية  ثقافة  زرع  اإىل 

عمالها.

اأح�ست اللجنة الولئية املكلفة 
تيبازة  بولية  الظل«  بـ«مناطق 
اأزيد من 400 منطقة عرب اأرجاء 
املعزولة  منها  ل�سيما  الولية، 
عنه  اأعلن  ما  ح�سب  واجلبلية، 
حاج  الوايل،  الثالثاء  اأم�ش 
م�سوؤول  واأو�سح  مو�سى.  عمر 
هام�ش  على  التنفيذية  الهيئة 
املعزولة  املناطق  بع�ش  زيارة 
»اللجان  اأن  قوراية،  بدائرة 
الفرعية املن�سبة على م�ستوى 
حتت  تعمل  والتي  الدوائر 
املكلفة  الولئية  اللجنة  لواء 
انتهت  الظل  مناطق  باإح�ساء 
من هذه العملية، حيث بلغ عدد 
منطقة«.   404 املناطق  هذه 
اإىل  بالإ�سافة  الأمر  ويتعلق 
حاجياتها  ت�سخي�ش  اإح�سائها، 
العزلة  فك  مبلفات  تعلق  فيما 

والرتبية  الطرقات  و�سق 
املدر�سيني  والإطعام  والنقل 
والغاز  والكهرباء  وال�سحة 
ال�سحي  ال�رضف  و�سبكة 
والهياكل  ال�رضوب  واملاء 
حاج  الوايل  ح�سب  ال�سبانية، 
عملية  بعد  وياأتي  مو�سى. 
عديد  ت�سجيل  الإح�ساء، 
بكل منطقة  التنموية  العمليات 
با�ستعمال  ذلك  و  حم�ساة  ظل 
تكنولوجيات الت�سال احلديثة، 
العملية  على  ت�رضف  حيث 
و�سعت  التي  الداخلية  وزارة 
ال�سلطات  ت�رضف  حتت 
باإدراج  ي�سمح  تطبيق  املحلية 
بطاقة  �سكل  يف  الحتجاجات 
مدعمة  م�رضوع  لكل  فنية 
بالتقدير املايل لإجنازه، يقول 

الوايل.

الإ�سعافات الأولية

عمال ات�شالت اجلزائر 
ي�شتفيدون من دورات تكوينية

تيبازة

اإح�شاء اأزيد من 400 منطقة ظل 
حمام ال�سلعة  امل�سيلة 

و�شع امل�شوؤول عن ملحقة الوكالة 
العقارية حتت الرقابة الق�شائية

اأمر قا�سي التحقيق لدى حمكمة 
اأم�ش  )امل�سيلة(  ال�سلعة  حمام 
عن  امل�سوؤول  بو�سع  الثنني 
بحمام  العقارية  الوكالة  ملحقة 
م�سح  مبديرية  وموظف  ال�سلعة 
الأرا�سي، حتت الرقابة الق�سائية 
لتورطهما يف ق�سايا ف�ساد، ح�سب 
الثالثاء من م�سدر  اأم�ش  ما علم 

ق�سائي.
باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
املعنيني متابعني يف عدة تهم من 
بينها »التزوير و ا�ستعمال املزور« 
كاذبة«  بت�رضيحات  و«الإدلء 

يف  حمفوظة  �سندات  و«اإتالف 
الزور«،  »�سهادة  و  املحفوظات« 
التحقيق  قا�سي  باأن  مردفا 
ا�ستمع لـ17 �سخ�سا يف اإطار هذه 

الق�سايا.
وخالل �سنة 2019، متت مبا�رضة 
الق�سايا  هذه  يف  داخلي  حتقيق 
امللكية  على  بالتعدي  املتعلقة 
ببلدية  العقارية بطريقة احتيالية 
م�سالح  طرف  من  ال�سلعة  حمام 
بعد  فيما  اإ�سنادها  ليتم  الولية 
ح�سب  الوطني،  الدرك  مل�سالح 

ما مت اإي�ساحه. 

ي�سني بوغازي   

�سيمة   فتلك  الآخرين   اإ�ساءات   اري  جتجٌ اأن 
العارفني  عند  تقية  اأي�سا  وهي   ، ال�ساحلني 
مرور  ترك  رمبا   ، املاكرين  عند  ،ودبلوما�سية 
جمابهة  من  اأهون  اإ�ساءات   من  يتلقونه  ما 
ل  اأن  يجب  اأبواب   �ستفتح   رمبا  التي  نتائجها 
تفتح ، واأن تظل مغلقة اأنفع واأف�سل ؟ لكن ذات 
املجاراة  لذات الإ�ساءات  التي قد ت�سدر من 
اأولئك الآخرين، قد تغدو جماراة اأخرى خارج 
فقراء  وجوه  يف  �سيما   ! �سبق  ما  مقا�سات 
جمرد   تغدو  عندها    ، لهم  حقوقا  يطلبون 
حولها  تثري   فجة   وردود    ، يليق  ل  اأخالق  
بدوره غ�سب  يثري  ما   ، وال�ستياء  الأ�سئلة  من 

النا�ش؟
اإىل  ردود  عن  منطية  انطباعات  بب�ساطة  هي 
معهم  التدبر  ي�ساء  حني  وم�ست�سعفني  فقراء 
اأحيان  يف  يلقون  تراهم  الأمل   فرط  من  ،هم 
اأحزانهم  �سفاء   اأنه  يظنون  اأقوال مما  كثرية  
من  ردود  وهي  ؟  يفعلون  وجراأة   عنف  ،بكل 
منطية طباع ل يعرفها غري اجلياع واملنت�رضين 
على هوام�ش اأيامهم كفطر  ينتظر اأن يزول مع 

تناوب الف�سول .
مدينة  يف   ، خلت  اأيام  منذ  حدث  ما  رمبا 
م�ستغامن كان �سيئا من ذاك الفراط يف  اإلقاء 
م�ساعر من حزن  كبري على من بدا  اأنه ال�سبب  

واحتياج   لعب غ�سب  فلقد   ، كلها  الأحزان  يف 
تقدير  وعدم  �سلطة  �سطوة  لعبت  كما  متاما  
وامراأة  وبرجلني   ، يقال مبا حدث  ما  عواقب 
مهند�ش  برتبة  موظفا  والآخرين  وال  الأول   ،

وامراأة برتبة �ساكية من جور الأيام
 ، الوايل رمبا ما ل قال  ل�سان قال  فلتة   ففي 
وفى ردة من حزن ا�ستدت املاأ�ساة اأكرث واأكرث، 
بل وراحت ت�سور احلادثة على مقا�سات �سحايا 
ووال ، �سحايا �سوء معاملة مكتملة الأركان من 
على  وي�سهر  ي�سون  اأن  راأ�سا  كلف  من  لدن 
وعلى  ملطالبهما  ال�ستجابة  ،وعلى  حقوقهما 

الرد جلميع ان�سغالتهما ؟

قد يحث هذا يف اأحايني كثرية وفى اأماكن كثرية  
من العامل ، قد يحث  اأي�سا على م�ستويات كثرية 
ومت�سعبة ، لكن رمبا  كان من ال�رضوري النتباه 
هو  وها   ، موقف  تقدير  �سوء   جمرد  اأنه  اإىل 
الوايل يرد  معتذرا! رمبا  هي الأوىل  التي يرد  
ارتكب  عما  معتذرا   ر�سمية  ب�سفة  واليا  فيها 
واملراأة  رمبا قد  الرجل  الآخرين  ؟ وهاهما  
اأخذا حقهما يف اإعادة اعتبار لهما ،ولو برمزية 
لهما  حدث  ما  حول  جتليات  من   جرى  ما 
اأن  �رضورة  على  ر�سالة   باخت�سار  ،واحلادثة  
يرعي الوايل م�سالح مواطنيه ، �سمن مقا�سات 

اإحرتامية واإن�سانية واأخالقية اأول واخريا .

طباع  وولة !روؤى 

Yacine-bougha@hotmail.fr



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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