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فيما طالبت هيئة الدفاع بانق�ساء الدعوى ب�سبب التقادم

الهامل يرتاجع عن بع�س اأقواله
م�ست�سفى بن بادي�ص بق�سنطينة

اإيداع املدير احلب�س املوؤقت 
نفى اإ�ساعة تقدمي للعطلة

العطلة الربيعية يوم 19 مار�س

تورط فيها �سالل خليل متار فرعون متازيرت وعدة وزراء �سابقني
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�ص4

الفاف را�سلت الكاف الإعالمها بقرار 
ال�سلطات العليا

ISSN
 2761-7771

بني ال�سلطة واحلراك

هل هي نهاية الهدنة؟
النخب املُ�ّستلبة من الرنج�سية اإىل وهم الثورة 

اأن�ست اإىل جنوى الغرفة اخللفية للتاريخ
�ص6

�ص7

مقاالت

احللقة الثالثة 

  .           الق�سية االأوىل ب�سركة "اأ�س اأن �سي الفاالن"
  .          تهم "تبيي�س االأموال والعائدات االإجرامية" الناجتة عن جرائم الف�ساد

وة
ال

 ع
ري

ب�س
ير 

�سو
ت

وة
ال

 ع
ري

ب�س
ير 

�سو
ت



عني الو�سطاخلمي�س 12  مار�س  2020  املوافـق  ل 17 رجب  1441ه 2
فعاليات املجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي

تثمني دعوة الرئي�س اإ�سراك 
اجلميع يف مناق�سة الد�ستور

نظمه بنك التنمية املحلية 

يوم حت�سي�سي لفائدة العمال 
�سد داء كورونا

فريو�س  �ضد  العمال  لفائدة  يوما حت�ضي�ضي  املحلية  التنمية  بنك  نظم 
و  البنكية، مب�ضاركة  الوكاالت  و  املركزية  املديريات  كورونا، مبختلف 
تن�ضيط اأطباء خمت�ضني يف جمال االأمرا�س الوبائية منها الدكتورة مرمي 

كبري ل�رشح �ضبل الوقاية من فريو�س كورونا امل�ضتجد.
وقدمت ال�ضيدة كبري مرمي، طبية خمت�ضة، �رشوحات حول كيفية انتقال 
االأهمية  الوقاية منه، ف�ضال عن  به و�ضبل  االإ�ضابة  واأعرا�س  الفريو�س 
خا�ضة  و�ضالت  خالل  من  مت  كما  العدوى  تفادي  يف  للنظافة  الكبرية 
الوقاية  للنظافة يف  البالغة  االأهمية  اإبراز  حول هذا املر�س امل�ضتجد 
احلملة  هذه  برنامج  ويت�ضمن  اخلطرية  اأعرا�ضه  الفريو�س وجتنب  من 
توزيع  التنمية املحلية،  بنك  ت�ضتهدف جميع وكاالت  التي  التح�ضي�ضية، 
بخ�ضو�س  وتوجيهات  ن�ضائح  تت�ضمن  حت�ضي�ضية  ومنا�ضري  مل�ضقات 

ال�ضبل الكفيلة بالوقاية من الفريو�س وجتنب االإ�ضابة به.
كما ت�ضمل احلملة التح�ضي�ضية، القيام بحملة تنظيف وا�ضعة على م�ضتوى 
كل الوكاالت البنكية و التح�ضي�س وتوعية العمال عن طريق ر�ضائل ن�ضية 
ق�ضرية و عرب فيديوهات ل�رشح كيفية تفادي فريو�س كورونا عرب مواقع 
املحلية،  التنمية  لبنك  فاي�ضبوك  موقع  خا�ضة  االجتماعي  التوا�ضل 
باالإ�ضافة اىل متويل و رعاية الندوات التح�ضي�ضية للمواطن عن طريق 

اجلمعيات حول الفريو�س خا�ضة يف املدار�س.
باملوازاة مع ذلك، قام بنك التنمية املحلية بتخ�ضي�س كل االإمكانيات 
املادية على م�ضتوى املديرية العامة ووكاالت بنك التنمية املحلية على 
غرار �رشاء قارورات املطهر الكحويل و املناديل الورقية و قفزات من 

اأجل الوقاية من الفريو�س.

بلدية ونوغة بامل�شيلة

ال�سكان ي�ستكون من اهرتاء 
الطرقات والأر�سفة

بعد  على  امل�ضيلة،  والية  �ضمال  الواقعة  ونوغة  بلدية  �ضكان  ي�ضتكي 
اإىل برك من املياه  التي حتولت  الطرقات،  اإهرتاء  60 كلم، من م�ضكل 
تهيئتها  ب�ضبب عدم  اإىل كرثة احلفر واملطبات،وذلك  اإ�ضافة  واالأوحال 
من طرف امل�ضالح املخت�ضة وان�ضداد يف قنوات ال�رشف ال�ضحي وقد 
اإليها  اآلت  التي  الو�ضعية  من  قلقهم  البلدية عن  �ضكان  من  العديد  عرب 
طرقات هذه البلدية التي غرقت يف م�ضاكل االأميار الذين تعاقبوا عليها 
تنقل  ي�ضعب  ،مما  �ضاحلة  غري  اأ�ضبحت  التي  الطرقات  اإهرتاء  ب�ضبب 
املواطنني خا�ضة يف ف�ضل ال�ضتاء ورغم توجيه العديد من املرا�ضالت 
�رشيع  حل  اإيجاد  يف  بالتفكري  ملطالبته  البلدي  للمجل�س  وال�ضكاوى 

وتزفيت الطرقات وتهيئتها، اإال اأن الوعود بقيت حبي�ضة االأدراج .
عبدالبا�شط بديار

كورونا يوؤجل مباراة حمرز 
اأمام املدفعجية  

تاأّّجلت املباراة التي كان يفرت�س اأن يلعبها اأول اأم�س رفقاء الالعب 
الدوري  حل�ضاب  اأر�ضنال  اأمام  حمرز  ريا�س  جلزائري  الدويل 
يثري  الذي  كورونا  فريو�س  من  التخوفات  ب�ضبب  املمتاز  االإجنليزي 
الهلع عرب خمتلف دول العامل، اأين اأخذ االحتاد االإجنليزي لكرة القدم 
كافة االحتياطات لتفادي انتقال املر�س اإىل العبي الفريقني خا�ضة 
الذي  بالفريو�س  اليوناين  اأوملبياكو�س  نادي  رئي�س  اإ�ضابة  تاأكد  بعد 
كان التقى العبي ت�ضكيلة »املدفعجية« مبنا�ضبة لقاء الدور ال�ضاد�س 

ع�رش من مناف�ضة الدوري االأوروبي.

 جناة ،ح 

ثمنت التن�ضيقية اجلهوية لفعاليات 
املجتمع املدين باجلنوب ال�رشقي 
اجلمهورية  رئي�س  جمهودات 
وا�ضتقبال  باإقحام  القا�ضية 
ملناق�ضة  الفاعلة  الهيئات  جميع 
تعديل  م�ضودة  حول  وامل�ضاورة 

الد�ضتور .
لفعاليات  اجلهوي  املن�ضق  قال 

باجلنوب  املدين  املجتمع 
ال�رشقي علي بن عيوة يف ت�رشيح 
مقت�ضب له معنا ، اأن قرار رئي�س 
با�ضتقبال  اجلمهورية  املتعلق 
وروؤ�ضاء  املنظمات  الوطنية 
وجمعيات  ال�ضيا�ضية  االأحزاب 
من  الهادفة  املدين  املجتمع 
اجلديدة  باجلزائر  النهو�س  اأجل 
ي�ضمن  د�ضتور  قوانني  وجت�ضيد 
املظلومني  واإن�ضاف  احلق 

�ضابقة  هي  الع�ضابة  طرف  من 
اأن  علمنا  اإذا  خا�ضة  تاريخية 
للجميع  »اجلزائر  مفهوم  جت�ضيد 
ويبينها اجلميع » جاء مبا�رشة بعد 
القا�ضي  اجلمهورية  رئي�س  تاأكيد 
االأول بالبالد وزير الدفاع الوطني 
امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  والقائد 
احلراك  اأن   ، تبون  املجيد  عبد 
وم�ضتعد  مبارك  ال�ضلمي  ال�ضعبي 
للتحاور معه و ال�ضعي بنية �ضادقة 

لال�ضتجابة ملطالبه �رشط تطبيق 
مبداأ ح�ضب االأولويات واالإمكانات 

املتاحة .
يف  اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
اجلزائر  فاإن  عيوة  بن  نظر 
الغاية  جديدة  مرحلة  تعي�س 
 ، الق�ضاء  جهاز  ا�ضتقاللية  منها 
و اإح�ضاء مناطق الظل باملناطق 
النائية و احلدودية االأهلة بال�ضكان 
بواليات جنوب البالد الكبري هذه 

اإنه  حمدثنا  عنها  قال  االأخرية 
لها  االعتبار  لرد  الوقت  حان 
التي  بان�ضغاالتها  اجلاد  بالتكفل 
فجر  منذ  االأدراج  حبي�ضة  ظلت 

اال�ضتقالل .
املن�ضق  ثمن  فقد  ثانية  من جهة 
املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 

علي  ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
املكثفة  التحركات  عيوة  بن 
الوطني  للجي�س  االأركان  لقائد 
�ضنقريحة  ال�ضعيد  اللواء  بالنيابة 
على  للوقوف  الوطن  داخل  �ضواء 
اجلاهزية الق�ضوى لقوات اجلي�س 

بال�رشيط احلدودي .

متكنت عنا�رش امن والية وهران 
�ضيدي  والية  اأمن  مع  بالتن�ضيق 
ب�ضبكة  االإطاحة  من  بلعبا�س 
مالية   06 من  اأفارقة  متكون 
اأعمارهم  ترتاوح  غيني  ومواطن 
�ضنة  خمت�ضة  و27  ال21  بني 
املخدرات  وتهريب  نقل  يف 
بني  �ضيدي  القطار  طريق  عن 

بلعبا�س ووهران و حجز 44 كلغ 
من الكيف املعالج .

ا�ضتغالال  جاءت  العملية 
هذه  قيام  ملعلومات  حول 
بني  املخدرات  بنقل  ال�ضبكة 
ووهران  على  بلعبا�س  �ضيدي 
امل�ضافرين  نقل  قطار  منت 
ليتم  تفتي�س القطار ليتم توقيف 

كلغ   5 نقل  ب�ضدد  اإفريقي  رعية 
القطار  منت  على  من  الكيف 
معه  تو�ضيع  التحقيق  وبعد   ،
اجلمهورية  وكيل  اإبالغ  واثر 
متديد  وهران  مت  حمكمة  لدى 
عني  من  كل  اإىل  االخت�ضا�س 
�ضان  حي  تليالت و   ، البي�ضاء 
عنا�رش  باقي  توقيف  بيار مت 

اإىل  اأدى  كما  ال�ضتة  ال�ضبكة 
ب�ضيدي  االخت�ضا�س  متديد 
م�ضالح  مع  بلعبا�س  وبالتعاون 
االأمن املحلية من حجز 36 كلغ 
من الكيف املعالج ، هذا والتزال 
التحقيقات جارية مع املوقوفني 

قبل تقدميهم اإىل العدالة .
حممد بن ترار

اأفارقة ينقلون الكيف على منت القطار 

خبر في 
صورة

كورونا يغلق مالعب اأوروبا 
اأمام اجلماهري 

                                        جتاوزات خطرية يف ملعب برج بوعريريج

�ضهد ملعب 20 اأوت 1955 بربج بوعريريج جتاوزات خطرية خالل 
برج  اأهلي  اجلارين  الفريقني  مباراة  اأم�س  اأول  م�ضاء  احت�ضانه 
اجلمهورية،  كاأ�س  نهائي  ربع  حل�ضاب  �ضطيف  ووفاق  بوعريريج 
ال�ضغب  اأعمال  ب�ضبب  خطرية  جتاوزات  عدة  اأطواره  عرفت  اأين 
على  االإقدام  خالل  من  »الكابا«  ت�ضكيلة  اأن�ضار  فيها  توّرط  التي 
رمي االألعاب النارية واملقذوفات ت�ضبب يف اأ�رشار كبرية الأر�ضية 
طرف  من  امللعب  اقتحام  اللقاء  نهاية  تعرف  اأن  قبل  امللعب، 
نظرائهم  من  االعتداء  اإىل  تعر�ضهم  ب�ضبب  ال�ضطايفية  االأن�ضار 
لل�ضيارات  الربايجية  حتطيم  اإىل  االأمور  وتطورت  الربايجية، 

واحلافالت التي تنقل بها اأن�ضار الوفاق من اأجل متابعة اللقاء.

نفى اإ�شاعة تقدمي للعطلة

العطلة الربيعية يوم 19 مار�س
كذب وزير الرتبية الوطنية، حممد 
بع�س  تداولته  اأم�س، ما  اأوجاوت، 
مواقع  من  الف�ضائية،  القنوات 
التوا�ضل االجتماعي، حول تقدمي 

انت�ضار  ب�ضبب  الربيعية،  العطلة 
اأوجاوت  وكتب  كورونا  فريو�س 
�ضفحته  عرب  له،  من�ضور  يف 
اأن  الفاي�ضبوك،  على  الر�ضمية، 

تتخذ  مازالت  القنوات  »بع�س 
االجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
يف  موؤكدا  ملعلوماتها«  م�ضدرا 
تتخذ  مل  الوزارة  اأن  الوقت،  ذات 

املو�ضوع،  هذا  يخ�س  قرار  اأي 
يوم  �ضتكون  الربيع  وبالتايل عطلة 

19 مار�س2020.
 مرمي خمي�شة

با�ضم رئي�س اجلمهورية، القائد 
امل�ضلحة،  للقوات  االأعلى 
ووفقا  الوطني،  الدفاع  وزير 
يف  املوؤرخ  الرئا�ضي  للمر�ضوم 
�ضي�رشف   ،2020 مار�س   07

ال�ضيد اللّواء ال�ضعيد �ضنقريحة، 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 
غد  يوم  بالنيابة،  ال�ضعبي 
 ،2020 مار�س   12 اخلمي�س 
للّواء  الر�ضمي  التن�ضيب  على 

قائدا  حمبلي،  الدين  نور 
اخلام�ضة  الع�ضكرية  للناحية 
عمار  للّواء  خلفا  بق�ضنطينة، 
قائدا  ُعني  الذي  اأعثامنية، 

للقوات الربية.

هذا التن�ضيب �ضي�ضكل �ضانحة 
اأركان  رئي�س  اللّواء،  لل�ضيد 
ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س 
بالنيابة، لعقد لقاء توجيهي مع 

اإطارات واأفراد الناحية.

اأ�شرف عليه رئي�س اأركان اجلي�س بالنيابة

تن�سيب القائد اجلديد للناحية الع�سكرية اخلام�سة بق�سنطينة



املكلف مبهمة لدى رئا�سة اجلمهورية، حممد لعقاب

رئي�س اجلمهورية يطلع على 
الن�سخة الأوىل اليوم

.        170 موؤ�س�سة اإعالمية �ست�ستلم م�سودة الد�ستور الأ�سبوع املقبل
ك�سف املكلف مبهمة لدى رئا�سة اجلمهورية، حممد لعقاب، اأم�س، اأن 170 موؤ�س�سة اإعالمية �ست�ستلم 

م�سودة تعديل الد�ستور، مع بداية الأ�سبوع املقبل، يف حني �سيطلع رئي�س اجلمهورية اليوم اخلمي�س، اأو 
على اأق�سى تقدير الأحد املقبل، على الن�سخة الأوىل منها، ليتم بذلك طبع م�سودة تعديل الد�ستور، يف 

نهاية هذا الأ�سبوع.
م.�س

مبنا�سبة  لعقاب،  �أف�سح  جهته،  من 
حول  �إعالمية  ندوة  يف  �سيفا،  نزوله 
�ملنظمة  نظمتها  �لد�ستور«،  »تعديل 
�لريا�سيني  لل�سحفيني  �لوطنية 

�جلز�ئريني، باملركب �لأوملبي، ملعب 
�لإعالميني  �أن  جويلية،  �خلام�س 
يعتربون من �لنخبة، ومنه يتعني عليهم 
�مل�ساريع  كل  يف  بقوة  �لنخر�ط 
بالك  فما  �ملجتمع،  تهم  �لتي  �لهامة 
�لد�ستور،  تعديل  وثيقة  كانت  �إن 

للدولة  �أ�سا�سية  وثيقة  تعترب  �لتي 
و�ملجتمع، خا�سة �أن �لإعالمي يلعب 
�لأكرث  وهو  �لجتماعي،  �لرقيب  دور 
لهذ�  و�ن�سغالتهم،  بالنا�س  �حتكاكا 
بهذ�   ، �لإعالم ح�سبه  حتظى و�سائل 

�لقدر �لكبري من �لهتمام و�ملتابعة.

الإعالم  1000 منت�سب لقطاع 
مل يتقا�سوا اأجورهم 

يف حني �أكد ذ�ت �ملتحدث، �أن �لندوة 
تاأتي يف ظروف �سعبة، مير بها قطاع 
�أكرث  �أن  �جلز�ئر،خا�سة  يف  �لإعالم 

من 1000 منت�سب لقطاع �لإعالم، من 
�سحفيني وتقنيني وم�سورين وغريهم، 
 7 �إىل   5 منذ  �أجورهم  يتقا�سو�  مل 
ماأ�ساة  ح�سبه،  ميثل  ما  �أ�سهر،وهو 
�أ�سبح  �أين  لهوؤلء،  ومهنية  �جتماعية 
�إر�ديا  �إما  �ملهنة،  يغادرون  �لكثريون 

�أو حتت �لإكر�ه، بعد �أن فقدو� �لأمل، 
يف �حل�سول على حقوقهم �مل�رشوعة، 
من �ملوؤ�س�سات �لإعالمية، م�سري� �إىل 
�أن هذ� �سيوؤدي �إىل خ�سارتني، خ�سارة 
نتيجة  مهنية،  و�أخرى  �جتماعية 

فقد�ن خرب�ت �إعالمية و�عدة.
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با�سرتها اجلزائر مع اأع�ساء الأوبيب و حلفائهم

مباحثات حثيثة لإقرار توازن اأ�سعار النفط

�أم�س  عرقاب  حممد  �لطاقة  وزير  دعا 
منظمة  يف  �لأع�ساء  �لبلد�ن  �لأربعاء 
و  )�أوبيب(  للنفط  �مل�سدرة  �لبلد�ن 
�للجنة  خرب�ء  �جتماع   �إىل  حلفائهم 
�لتقنية �مل�سرتكة ق�سد حتليل �لظروف 
تو�جه  �لتي  �لنفطية  لل�سوق  �حلالية 
و  �لعر�س  جمال  يف  مزدوجة  �سدمة 

�لطلب ب�سبب وباء فريو�س كورونا.
و  عرقاب  �أو�سح  به  خ�س  حديث  يف  و 
هو �أي�سا �لرئي�س �حلايل لندوة �لأوبيب، 
متت  حثيثة  حمادثات  و  »�ت�سالت  �إن 
�لبلد�ن  مع  �لثنني  يوم  منذ  مبا�رشتها، 
�لأع�ساء  غري  و  �لأوبيب  يف  �لأع�ساء 
و  �لطرق  �لبحث عن  يف �ملنظمة ق�سد 
�لو�سائل �لكفيلة باإقر�ر تو�زن و ��ستقر�ر 

�ل�سوق �لنفطية.
�لطاقة  وزير  ذكر  �ل�سياق،  هذ�  يف  و 
عليه  �مل�سادقة  متت  �لذي  بالتفاق 
�أوبيب/خارج  �لوز�ري  �لجتماع  خالل 
بفيينا  مار�س   6 يوم  ُعقد  �لذي  �أوبيب 

�حلو�ر  �آليات  على  �حلفاظ  �أجل  من 
�لتي و�سعها �إعالن �لتعاون �سنة 2016 و 
متديد عهد�ت �للجنة �لوز�رية �مل�سرتكة 
�مل�سرتكة  �لتقنية  �للجنة  و  للمتابعة 
حتادثت  »لقد  �لوزير  قال  و  �وبيب+. 
مع �لأمني �لعام ملنظمة �لأوبيب و نحن 
�لذي  �لوقت  هذ�  يف  �أنه  على  متفقان 
�لإبقاء  �لأجدر  من  عميقة،  �أزمة  ي�سهد 
�لأوبيب  بني  �لت�سال  و  �حلو�ر  على 
�مل�ستويات«،  كل  على  �لأوبيب  غري  و 
كبلد  »�جلز�ئر  باأن  قناعته  عن  معربا 
�سقيق و �سديق جلميع �لبلد�ن �لأع�ساء 
�سيكون  �لأوبيب،  خارج  و  �لأوبيب  يف 
من �ل�سهل عليها �لتحادث و �لبحث عن 
تو�فق من �أجل �لقيام بعمل ت�سامني من 

�ساأنه �مل�ساهمة يف ��ستقر�ر �ل�سوق«.
و حر�س �لوزير على �لتاأكيد بان م�سعى 
�حلو�ر  بعث  �إعادة  �إىل  �لر�مي  �جلز�ئر 
�ل�سياق  هذ�  يف  متطرقا  نف�سه،  يفر�س 
�إىل و�سعية �ل�سوق �لنفطية �لتي تدهورت 

ب�سبب  �لأخرية  �لأ�سابيع  خالل  بحدة 
و  �لعاملي،  بالقت�ساد  �مل�رشة  �لآثار 
�لطلب على �لنفط �لذي تاأثر بحدة وباء 
قائال  �لوزير  �أو�سح  و  كورونا.  فريو�س 
�تفاق،  �إىل  بالتو�سل  متفائلون  »نحن 
خارج  و  �لأوبيب  بلد�ن   م�ستوى  على 
ق�سد  �لإنتاج  خف�س  �أجل  من  �لأوبيب 
تقلي�س �ملخزونات �حلالية، خا�سة و �أن 
�لنفط، متت  �لطلب على  توقعات زيادة 

مر�جعتها نحو �لنخفا�س«.
بلد�ن  عرقاب  دعا  �ل�سياق،  هذ�  يف  و 
مو��سلة  �إىل  �لأوبيب  خارج  و  �لأوبيب 
مما  �لتعاون،  �إعالن  �إطار  يف  �حلو�ر 
�إ�سارة  بعث  من  قال،  ح�سبما  �سيمكن، 

»�يجابية«  لل�سوق �لنفطية.
جهة  من  �رتياحه،  عن  عرقاب  و�أعرب 
�أم�س  بها  �أدىل  �لتي  للت�رشيحات  �أخرى 
�لثالثاء وزير �لطاقة �لرو�سي، �ليك�سندر 
نوفاك، م�سيفا �إن بلده �سيو��سل �لتعاون 
�تفاق  �أن  من  �لرغم  على  �لأوبيب،  مع 
�بعد  �إىل  يتم متديده  �لإنتاج مل  تقلي�س 

من �سهر مار�س.
»من  �نه  عرقاب  �أو�سح  �أخري�،  و 
�ل�رشوري« �لإبقاء على �حلو�ر و �لت�سال 
بني جميع بلد�ن �لأوبيب و خارج �لأوبيب 
�أن  موؤكد�  �مل�ستويات،  جميع  على 
�إىل  �لتي ترت�أ�س ندوة �لأوبيب  »�جلز�ئر 
لعب  �ستو��سل   ،2020 �سنة  نهاية  غاية 
دورها و �ستعمل على �لإبقاء على تعاون 
على  �ملوقعة  �لبلد�ن  جميع  بني  فعال 

�إعالن �لتعاون«. 

م�سروع القانون املتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية: 

منح جمعيات حقوق الإن�سان حق اإيداع �سكوى 
.    الن�س حدد جمال حماية �سحايا هذه الأفعال الإجرامية

�ملتعلق  �لقانون  م�رشوع  يقرتح 
بالوقاية من �لتمييز وخطاب �لكر�هية 
�أم�س  �أول  �ملحال  مكافحتهما،  و 
�لقانونية  �ل�سوؤون  �لثنني، على جلنة 
للمجل�س  و�حلريات  و�لإد�رية 
قانوين  �إطار  و�سع  �لوطني،  �ل�سعبي 
�ملرتبطة  �جلو�نب  جلميع  �سامل 
عن�رشي  �إىل  ��ستناد�  بالظاهرتني، 
�لت�سامح و �حرت�م �لكر�مة �لن�سانية 
�لتمهيدي  �مل�رشوع  يت�سمن  و 
حظي  قد  كان  �لذي  �لن�س  لهذ� 
�ملنعقد  �لوزر�ء  جمل�س  مب�سادقة 
بتاريخ 23 فرب�ير �ملن�رشم ، »�إعد�د 
��سرت�تيجية وطنية للوقاية من جر�ئم 
باإ�رش�ك  �لكر�هية  وخطاب  �لتمييز 
�خلا�س  و�لقطاع  �ملدين  �ملجتمع 
وكذلك  وتنفيذها،  حت�سريها  يف 
للتح�سي�س  تعليمية  بر�مج  و�سع 

و�لتوعية ون�رش ثقافة حقوق �لإن�سان 
و�مل�ساو�ة و�لت�سامح و�حلو�ر«.

كما كان هذ� �لن�س �لقانوين قد حدد 
�لأفعال  هذه  �سحايا  حماية  جمال 
حقوق  جمعيات  منح  مع  �لإجر�مية، 
�سكوى  �إيد�ع  حق  �لوطنية  �لإن�سان 
�لتاأ�س�س  و  �لق�سائية،  �جلهات  �أمام 
�إن�ساء  عن  ف�سال  مدين،  كطرف 
�لتمييز  من  للوقاية  وطني  مر�سد 
رئي�س  لدى  يو�سع  �لكر�هية  وخطاب 
�لقانون  ينطلق م�رشوع  و  �جلمهورية 
و  �لتمييز  من  بالوقاية  �ملتعلق 
من  مكافحتهما  و  �لكر�هية  خطاب 
و�حرت�م  �لدولية،  �ملو�ثيق  »مر�عاة 
�جلز�ئري«،  �ملجتمع  �سو�سيولوجيا 
»�أغلب  كون  �لعتبار  بعني  �لأخذ  مع 
�لكر�هية  وخطاب  �لتمييز  جر�ئم 
تكنولوجيات  با�ستخد�م  ترتكب 

ي�ستلزم  مما  و�لت�سال،  �لإعالم 
حتديد �لأحكام �ملتعلقة بامل�ساعدة 
تعقيبه على  �لدوليني«. ويف  و�لتعاون 
�جلمهورية  رئي�س  كان  �لعر�س، 
على  »رد�  �لقانون  هذ�  �عترب  قد 
�جلز�ئري  �ملجتمع  تفتيت  حماولت 
وب�سفة خا�سة عرب ��ستخد�م و�سائل 
م�سدد�  �لجتماعي«،  �لتو��سل 
�أبد�  تعني  ل  �لتعبري  »حرية  �أن  على 
وزرع  و�لتمييز  و�لقذف  �ل�ستم  حرية 
�لكر�هية و�لتفرقة«. كما �أمر �لرئي�س 
بع�س  باإدخال  �ل�سياق  ذ�ت  يف  تبون 
على  »�حلفاظ  �أجل  من  �لتعديالت، 
�لقانون،  �إعد�د  من  �جلوهرية  �لغاية 
بكل  �لوطنية  �لوحدة  �سيانة  وهي 
�ل�سيا�سية  �حلياة  �أخلقة  و  مكوناتها، 

و�لعامة و�سونها من �لنحر�ف«.
م.�س

يف اجتماع عمل خ�س�س لتقييم الو�سع القت�سادي

تبون ي�ستنفر احلكومة لتجاوز اأثار 
انهيار اأ�سعار البرتول

تر�أ�س رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد 
رئا�سة  مبقر  �لأول   �أم�س  تبون 
خ�س�س  عمل  �جتماع  �جلمهورية 
للبلد غد�ة  �لو�سع �لقت�سادي  لتقييم 
�لنفط  برميل  لأ�سعار  �حلاد  �لنهيار 
به  �أفاد  ح�سبما  �لدولية،  �لأ�سو�ق  يف 
دعا  حيث  �جلمهورية،  لرئا�سة  بيان 
من خالله �لرئي�س �حلكومة بالإ�رش�ع 
�لظرف  هذ�  لتجاوز  �إجر�ء�ت  �تخاذ 
مالية  قانون  وو�سع  �لقت�سادي 
تكميلي لتجاوز بع�س �ختاللت قانون 

�ملالية �حلايل
على  عالوة  �لجتماع  هذ�  ح�رش  و 
�لوزير �لأول، وزر�ء �ملالية، و �لطاقة، 
و  �لفالحة  و  �ملناجم،  و  �ل�سناعة  و 
�لتنمية �لريفية، و �لتجارة و حمافظ 
�لديو�ن  مدير  وكذ�  �ملركزي،  �لبنك 
�جلمهورية  لرئا�سة  �لعام  �لأمني  و 
�ملقدمة  للعرو�س  �ل�ستماع  بعد  و 
�للقاء،  هذ�  يف  �مل�ساركني  قبل  من 
توجيهاته  �جلمهورية  رئي�س  �أعطى 
من �جل مو�جهة هذ� �لظرف �ل�سعب 
�لإمكانيات  على  �لدولة  تتوفر  �لذي 
هذ�  يف  ملو�جهته  �لالزمة  �لوطنية 

�جلمهورية  رئي�س  �أعطى  �ل�سدد 
تعليماته لأع�ساء �حلكومة �حلا�رشين 
جميع  �تخاذ  �أجل  من  �لجتماع  يف 
�لإجر�ء�ت �لالزمة للحد من �أثار هذ� 
�لوطني  بالقت�ساد  �مل�رش  �لظرف 
باي  �ملو�طن  يتاأثر  ل  حتى  كذلك  و 
مدخوله  يف  �سو�ء  �لأحو�ل،  من  حال 
�أو يف  حياته �ليومية ،يف ذ�ت �ل�سياق 
لوزير  تعليمات  �لدولة  رئي�س  وجه 
وقت  �قرب  يف  يقدم  بان  �ملالية 
بغية  تكميلي  مالية  قانون  �أول  ممكن 
ت�سمنها  �لتي  �لختاللت  بع�س  رفع 
ليتم   ،2020 ل�سنة  �ملالية  قانون 
معاجلة  �سانها  من  �إجر�ء�ت  �إدر�ج 
�لأزمة  عن  �لناجمة  �ملالية  �لآثار 
�حلالية، وحت�سيل �لإير�د�ت �جلبائية 
مت  كما  �ملح�سلة  غري  و�جلمركية 
بنوك  �إن�ساء  م�سار  بت�رشيع  تكليفه 
بذ�ت  �أخرى،و  و  خا�سة  �إ�سالمية 
�جلمهورية  رئي�س  رف�س  �ملنا�سبة 
ب�سكل قاطع �للجوء �إىل �ل�ستد�نة �أو 
�لتمويل غري �لتقليدي كما مت �إ�سد�ء 
�أجل  من  �لتجارة   لوزير  تعليمات 
�أن  للو�رد�ت دون  �سمان ت�سيري ذكي 

يحرم �ملو�طن و �لقت�ساد  �لوطني 
�لدولة  �أن   كان،علما  منتج  �أي  من 
تتوفر على و�سائل كافية ل�سنتي 2020 
و 2021 ،و لكي ل يتعر�سان لندرة يف 
�ملنتجات  �أو  �ل�سناعية  �ملدخالت 

�ل�رشورية حلياة �ملو�طن.
تعليمات  تبون  �لرئي�س   �أعطى  كما 
�لإنتاج  زيادة  لأجل  �لفالحة  لوزير 
 50 بن�سبة  تقلي�س،  بهدف  �لوطني 
باملائة على �لأقل، من ��ستري�د مو�د 
�حليو�ين،  و  �لإن�ساين  �ل�ستهالك 
�للحوم  و  للذرة  بالن�سبة  �سيما  ل 

�حلمر�ء
و  �ل�سناعة  وزير  تلقى  جهته  من  و 
�لتد�بري  لتخاذ  تعليمات  �ملناجم 
وطني  �إنتاج   لتحقيق  �ل�رشورية 
مرتكز على �إدماج، بن�سبة 70 باملائة 
�لتي  �خلفيفة  لل�سناعة  �لأقل،  على 
�لآن �سارية بف�سل �سيغة  بقيت حلد 
CKD/SKD، و كذ� بعث �ل�سناعة 
تكون  �إدماج  بن�سبة  �مليكانيكية 
على  باملائة   35 تقارب  �لبد�ية  يف 

�لأقل.
باية ع 

اخلبري القت�سادي عبدالرحمان هادف

 رف�س الرئي�س لال�ستدانة اخلارجية قرار منطقي و �سليم
.    الآنية يف التعامل مع امل�ستجدات جتنبنا اأزمات متوقعة«

�لتنمية  يف  �مل�ست�سار  ثمن 
هادف،  �لرحمان  عبد  �لقت�سادية، 
�لظرفية  �لجتماعات  �أم�س، 
رئي�س  بها  يقوم  �لتي  و�مل�ستعجلة، 
فيما  تبون،  �جلمهورية، عبد �ملجيد 
�لقت�سادية  �لو�سعية  در��سة  يخ�س 
للبالد، ق�سد �إيجاد حلول عملية �آنية، 
تفاديا  تاأزمه،  قبل  �لو�سع،  لتد�رك 

لنعكا�ساته �ل�سلبية على �ملو�طن.
ت�رشيح  يف  هادف  �أكد  جهته،  من 
على  »�لو�سط«،  يومية  به  خ�س 
�لتي  �لأخرية،  �لإجر�ء�ت  خلفية 
خالل  �جلمهورية،  رئي�س  �تخذها 
�جتماع طارئ لطاقمه �حلكومي، يف 
�سياق �حلد من �آثار �نخفا�س �أ�سعار 
�لقر�ر�ت  �أن  �ملو�طن،  على  �لنفط 
ثقة  و�ستمنح  كبد�ية،  جيدة  �ملتخذة 
ما  للعمل،  �لوطنية  لل�رشكات  �أكرب 
لتح�سني  د�فع  �سيكون ح�سبه، مبثابة 
من  و�لت�رشيع  �لوطني،  �لإنتاج  جودة 
م�سيفا  �لقت�سادي،  �لنهو�س  وترية 
رئي�س  برنامج  تطبيق  بد�ية  �أنها  �ىل 
�لقطاع  يخ�س  فيما  �جلمهورية، 

�لقت�سادي.
كما ��ستح�سن �خلبري �قت�سادي خالل 
�لأرقام  دخول  »�لو�سط«،  مع  حديثه 
يف هذه �لقر�ر�ت ب�سفة و��سحة، ما 
�لناحية  من  لها  �أكرث  قيمة  �سيعطي 
ب�رشورة  طالب  حني  يف  �مليد�نية، 
�أي�سا،  م�ستعجلة  �أخرى  ملفات  فتح 
على �ملدى �لقريب، كملف �لقت�ساد 
�لأمو�ل  ل�سرتجاع  �ملو�زي، 
يف  و��ستثمارها  فيها،  �مل�ستخدمة 
�إىل جانب تطوير  �لوطني،  �لقت�ساد 
وتطهري  وت�سحيح  �لبنكي،  �لنظام 
وفيما  وتر�س  �ملالية،  �ملنظومة 
�عترب  �لإ�سالمية،  �لبنوك  يخ�س 
�لتجارة  لغرفة  �ل�سابق  �لرئي�س 
�أنها  مدية،  ولية  �لتيرتي  و�ل�سناعة 
�لأمو�ل  وعاء  لتو�سيع  جيد،  بديل 
�ملنظومة  وتنويع   �ملدخرة، 
�مل�رشفية، من خالل �سيغ �إ�سالمية، 
�ملو�طنني  فئة  جذب  يف  �ست�ساهم 
تتعامل  ل  كانت  �لتي  و�مل�ستثمرين، 
وبالتايل  �لربا،  خ�سية  �لبنوك  مع 
حالل،  �إ�سالمية  قرو�س  لهم  �ستوفر 

تفتح لهم �آفاق �أخرى.
�لأو�مر  حول  هادف  �أ�سار  حني،  يف 
�ملقدمة لوزير �ملالية، لإعد�د قانون 
منطقية  فاعتبارها  تكميلي،  مالية 
جد�، حيث �سيتم من خالله ت�سحيح 
�لتي ت�سمنها قانون �ملالية  �لأخطاء 
،2020 �إىل جانب تعديل وحتيني مو�د 
�ملثال،  �سبيل  على  ت�سعى  �أخرى، 
لإيجاد مو�رد مالية، لإدماج موظفي 
ما قبل �لت�سغيل، بالإ�سافة �إىل بحث 
نفقات  لتقلي�س  و�آليات  ميكانيزمات 

�لدولة.
�خلبري  ك�سف  �أخرى،  جهة  من 
�لقت�سادي لـ«�لو�سط«، �أن �ل�ستد�نة 
�خلارجية ملف �سائك ومعقد، ورف�س 
و�لتمويل  لال�ستد�نة  �لقاطع  �لرئي�س 
�لغري تقليدي، يف �لوقت �لر�هن، حل 
نتجهز  �أن  يجب  لكن  �سليم،  منطقي 
�ملتو�سط،  �ملدى  على  م�ستقبال  لها 
من خالل �إيجاد م�ساريع ذ�ت جناعة، 
كفيلة بتحريك عجلة �لقت�سادية، يف 

�جلز�ئر، وجرها لالأمام م�ستقبال.
مرمي خمي�سة
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فتح 6 ملفات ف�ساد جديدة 
يف عهدة بوتفليقة

.     تهم »تبيي�س الأموال والعائدات الإجرامية الناجتة عن جرائم الف�ساد
.     الق�سية الأوىل ب�سركة »اأ�س اأن �سي لفالن«

تورط فيها �سالل خليل متار فرعون متازيرت وعدة وزراء �سابقني

باية ع 

يف  �أنه  �مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح 
مت  �لف�صاد،  ق�صايا  معاجلة  �إطار 
��صتالم ملفات �صدرت فيها �أو�مر 
�ل�صخ�صي  �الخت�صا�ص  بعدم 
�جلز�ئر  ق�صاء  جمل�ص  من 
ب�صبب  �لعليا  �ملحكمة  ل�صالح 
بامتياز  يتمتعون  �أ�صخا�ص  وجود 
�لتقا�صي ومت �إحالة �مللفات على 
�ملحققني  �مل�صت�صارين  �ل�صادة 
ب�رشكة  �الأوىل  �لق�صية  وتتعلق 
�تهم  �لتي  الفاالن«  �صي  �أن  »�أ�ص 
فيها كل من خليل �صكيب حممد، 
�صابقا،  و�ملناجم  �لطاقة  وزير 
�لرئي�ص  �لدين،  نور  وبوطرفة 
�صونلغاز  ل�رشكة  �لعام  �ملدير 
ووزير �صابق ومن معهما �ملتابعني 
مبا�رش  ب�صكل  بقبول  تتعلق  بتهم 
مز�يا غري م�صتحقة  مبا�رش  وغري 
عمل  �أد�ء  �أجل  من  للغري  ومنحها 
عمدية  ب�صفة  منح  و�جباته،  من 
عند  مربرة  غري  �متياز�ت  للغري 
و�صفقات  و�تفاقيات  عقود  �إبر�م 
لالأحكام  خمالفة  ومالحق 
مبنا�صبة  و�لتنظيمية،  �لت�رشيعية 
ق�صد  مفاو�صات  و�إجر�ء  حت�صري 
عمومية  �صفقات  وتنفيذ  �إبر�م 
و�ملوؤ�ص�صات  �لدولة  با�صم  وعقود 
وجهت  كما  �القت�صادية  �لعمومية 
�أمو�ل  تبديد  تهم  للمعنيني 
�لفعلي  �لنفوذ  ��صتغالل  عمومية، 
على  �حل�صول  بهدف  و�ملفرت�ص 
ومنحها  م�صتحقة  غري  مز�يا 
�لوظيفة  ��صتغالل  �إ�صاءة  للغري، 
عمل  �أد�ء  �أجل  من  عمدية  ب�صفة 
يف �إطار ممار�صة �لوظيفة بغر�ص 
�حل�صول على منافع غري م�صتحقة 

ومنحها للغري، �أخذ فو�ئد ب�صورة 
وغري  مبا�رشة  ب�صفة  قانونية  غري 
و�ملناق�صات  �لعقود  من  مبا�رشة 
طرف  من  �ملربمة  و�ملقاوالت 
�ملوؤ�ص�صة �لتي هو مدير وم�رشف 
»تبيي�ص  تهم  جانب  �إىل  عليها«، 
�الإجر�مية  و�لعائد�ت  �الأمو�ل 
�لناجتة عن جر�ئم �لف�صاد، حتويل 
عن  �لناجتة  و�الأمو�ل  �ملمتلكات 
�لعائد�ت �الإجر�مية بغر�ص متويه 
م�صدرها غري �مل�رشوع و�كت�صاب 
ناجتة  و�أمو�ل  ممتلكات  وحيازة 

عن عائد�ت �إجر�مية
�أما �لق�صية �لثانية فتتعلق ب�رشكة 
من  كل  فيها  �ملتهم  »باتيجاك« 
�مل�صاهمات  وزير  حميد،  طمار 
وبن  �صابقا،  �ال�صتثمار  وترقية 
�لعام  �ملدير  حممد،  مر�دي 
�لتجارة  ووزير  �لوطنية  لالأمالك 
�ملتابعني  معهما  ومن  �صابقا 
بتهم تتعلق باإبر�م عقود خمالفة 
و�لتنظيمية  �لت�رشيعية  لالأحكام 
�جلاري بها �لعمل بغر�ص �إعطاء 
�متياز�ت غري مربرة للغري، تبديد 
على  و��صتعمالها  عمومية  �أمو�ل 
�أو  ل�صاحله  �رشعي  غري  نحو 

�آخر،  كيان  �أو  �صخ�ص  ل�صالح 
�لغري  �لتخفي�ص  �أو  �الإعفاء 
و�لر�صوم،  �ل�رش�ئب  يف  قانوين 
و�أخذ  �لوظيفة  ��صتغالل  �صوء 
قانونية  غري  ب�صفة  فو�ئد 
يف  �ملت�صبب  �لو��صح  و�الإهمال 

�رشر �ملال �لعام
ب�رشكة  �لثالثة  �لق�صية  وتتعلق 
)بي  كوندور«  روت  �أند  »بر�ون 
من  كل  فيها  �ملتهم  �صي(  �أر 
وزير  حممد،  �صكيب  خليل 
ومن  �صابقا  و�ملناجم  �لطاقة 
تتعلق  بتهم  �ملتابعني  معه 
باإبر�م �صفقات خمالفة لالأحكام 
بغر�ص  و�لتنظيمية  �لت�رشيعية 
�إمالء �متياز�ت هي مربرة للغري، 
عمومية  �أمو�ل  وتبديد  �ختال�ص 
�ل�رشعي  غري  و�ال�صتعمال 
ل�صالح  وخا�صة  عمومية  الأمو�ل 
�صلطة  من  �ال�صتفادة  �لغري، 
يف  للزيادة  هيئات  �أعو�ن  وتاأثري 
�الأ�صعار و�ال�صتفادة غري �ملربرة 
يف  وتخفي�صات  �إعفاء�ت  من 

�ل�رش�ئب و�لر�صوم
مركب  �لر�بعة  �لق�صية  وتخ�ص 
متازيرت  فيها  و�تهمت  قور�صو، 

وزيرة  �إختا�ص،  زوجة  جميلة 
ومن  �صابقا  و�ملناجم  �ل�صناعة 
معها  �ملتابعني بتهم تتعلق باإ�صاءة 
على  عمد�  �لوظيفة  ��صتغالل 
و�لتنظيمات  �لقر�ئن  يخرق  نحو 
منافع  على  �حل�صول  بغية  وذلك 
�متياز�ت  منح  م�صتحقة،  غري 
�ل�صفقات  �إبر�م  عند  غري مربرة 
�لعمدي  �لتبديد  �لعمومية، 
عمومية  ممتلكات  و�ختال�ص 
�أو  وظيفته  بحكم  �إليه  بها  عهد 
ب�صبها، ��صتغالل �لنفوذ، تعار�ص 
�لكاذب  �لت�رشيح  �مل�صالح، 
�لعائد�ت  وتبيي�ص  باملمتلكات 
جر�ئم  عن  �لناجتة  �الإجر�مية 
�خلام�صة  �لق�صية  �أما  ف�صاد 
ح�صني  متيجي  بق�صية  فتتعلق 
من  كل  فيها  و�ملتهم  من�صور، 
�ول  وزير  �ملالك،  عبد  �صالل 
كرمي،  م�صطفى  ورحيال  �صابقا، 
�الأول  �لوزير  ديو�ن  مدير  وزير 
تتعلق  بتهم  معهما  ومن  �صابقا 
مبنح �متياز�ت غري مربرة للغري، 
�إ�صاءة  عمومية،  �أمو�ل  تبديد 
��صتغالل  �لوظيفة،  ��صتغالل 
�لتمويل  يف  و�مل�صاركة  �لنفوذ 

�خلفي للحملة �النتخابية
�ل�صاد�صة  �لق�صية  وتتعلق 
�ت�صاالت  بق�صية  و�الأخرية 
فرعون  فيها  و�تهمت  �جلز�ئر 
�لربيد  وزيرة  �إميان،  هدى 
و�الت�صال  �الإعالم  وتكنولوجيا 
تخ�ص  بتهم  معها  ومن  �صابقا 
�لت�رشيعية  �الأحكام  خمالفة 
غري  �متياز�ت  مبنح  و�لتنظيمية 
مربرة للغري عند �إبر�م �ل�صفقات 
و�إ�صاءة  عمومية  �أمو�ل  وتبديد 

��صتغالل �لوظيفة

 متت اإحالة ملفات 6 ق�سايا جديدة تتعلق بالف�ساد على امل�ست�سارين املحققني لدى 
املحكمة العليا، ومن بني املتهمني فيها وزراء �سابقون يتمتعون بامتياز التقا�سي، على 

غرار الوزير الأول الأ�سبق عبد املالك �سالل ووزير الطاقة ال�سابق �سكيب خليل ووزيرة 
الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�سال �سابقا اإميان هدى فرعون، ح�سب ما اأفاد 

به  الأربعاء بيان للنائب العام لدى ذات املحكمة.

فيما طالبت هيئة الدفاع بانق�ساء الدعوى 
ب�سبب التقادم

الهامل يرتاجع عن بع�ض 
اأقواله لل�سبطية الق�سائية

.    25 ح�ساب بنكي با�سم املتهم 

و�جه �ملدير �لعام �ل�صابق لالأمن 
�أم�ص  هامل  �لغني  عبد  �لوطني 
�صيدي  حمكمة  هيئة  �الأربعاء 
�أحممد �لتهم �لتي يو�جها يف عدة 
ق�صايا ف�صاد �أبرزها تبي�ص �أمو�ل 
م�رشوعة  غري  �أعمال  عائد�ت 
للح�صول  �لنفوذ  و��صتغالل 
من  مناطق  بعدة  عقار�ت  على 
�لوطن برف�ص هذه �لتهم » جملة 
�العرت�ف  كما رف�ص   « وتف�صيال 
با�صمه  بنكي  ح�صاب   25 بوجود 
يف خمتلف واليات �لوطن وتقدم 
دفاع �ملتهم قبل �نطالق �جلل�صة 
خالل  من  طالبت  �صكلية  بدفوع 
بانق�صاء �لدعوى �لعمومية ملرور 
�لذي  �لوقائع  على  �صنو�ت   3
وبع�ص  وعائلته  �ملتهم  بها  يتابع 
وكذ�  �ل�صابقني  و�لوالة  �لوزر�ء 
�لوزير �الأول �ل�صابق عبد �ملالك 

�صالل ك�صاهد�
و��صتهل �ملتهم عبد �لغني هامل 
�لذي �أودع حب�ص �حلر��ص بتاريخ 
تورطه  خلفية  على  �لفارط  ماي 
على  �لرد  ف�صاد  ق�صايا  عدة  يف 
�أ�صئلة رئي�ص �جلل�صة برف�ص �لتهم 
�ملوجهة �إليه » جملة وتف�صيال » 
ال�صتعطاف  حماولة  يف  م�صيفا 
�لعد�لة بانه » لي�ص مف�صد� وعمل 
على حماربة �لف�صاد خالل توليه 
قيادة  يف  �ملنا�صب  خمتلف 
�ملديرية  ثم  �لوطني  �لدرك 
�لعامة لالأمن �لوطني وذهب �أبعد 
ع�صكري  �نه  قال  ذلك حيث  من 
كفئ وكان يحظى باملرتبة �الأوىل 
يف جميع �لرتب�صات �لدولية �لتي 
�ملعاهد  خمتلف  يف  بها  قام 
�نه  و�برز  �لع�صكرية  و�لكليات 

�صفري  �لريا�ص  مبدينة  �نتخب 
توليه  خالل  �لف�صاد  ملحاربة 
�ل�رشطة  منظمة  رئي�ص  من�صب 

�الإفريقية �فريبول .
�ل�صياق  نف�ص  يف  �لهامل  و�أنكر 
حيازته على قطعة �أر�صية ببلدية 
على  حت�صل  �أنه  و�قر  ��صطاويل 
ببلدية  غرف  ثالثة  من  �صقة 
حيدرة بعدما تقدم بطلب لوزير 
�لد�خلية �ل�صابق دحو ولد قابلية 
�أر�ص  لقطع  �متالكه  �أنكر  كما 
�متالكه  �أما  �لعنا�رش  به�صة 
بوهر�ن  �جلري  ببئر  قطع  لثالثة 
�رش�ئه  مت  قطع  �أنها  �أكد  فقد 
ت�صهريها  ومت  �أبنائه  طرف  من 
�صقة  بامتالكه  و�عرتف  با�صمه 
�متالكه  �ملتهم  ونفى   . بوهر�ن 
خمتلف  يف  بنكي  ح�صاب  ل25 
�نه  موؤكد�  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات 
بالبنك  ح�صابني  �صوى  ميلك  ال 
�لوطني �خلارجي وبنك يف بريد 
�صهريا  له  ت�صب  كانت  �جلز�ئر 
كما  دينار  مليون  ب48  �أجرته 
وظيفته  ��صتغل  يكون  �أن  نفى 
�متياز�ت  على  �أبنائه  حل�صول 
لزيت  مع�رشة  لبناء  �أر�ص  منها 
�ل�صياق  هذ�  يف  وو�صف  �لزيتون 
ملفه ب« �مل�صخم« . وكانت هيئة 
و�أبنائه  هامل  �لغني  عبد  دفاع 
�ملعنوية  و�الأطر�ف  وزوجته 
�أي�صا  متابعتها  تتم  �رشكات  من 
بدفوع  تقدمت  �مللف  هذ�  يف 
النق�صاء  �ملحكمة  لهيئة  �صكلية 
�لدعوى �لعمومية وبطالنها وهي 
رئي�ص  �أو�صحت  �لتي  �لطلبات 

�ملحكمة ب�صمها �ىل �ملو�صوع
 باية ع 

القن�سل اجلزائري  مبيالنو يطمئن

مل ت�سجل اأي اإ�سابة الكورونا يف �سفوف اجلزائريني 
للجز�ئر  �لعام  �لقن�صل   �أكد 
�أم�ص  رجال،  مبيالنو  علي 
�أية   ت�صجيل  يتم  مل  �أنه  �الأربعاء، 
لدى  كورونا  حالة عدوى بفريو�ص 
�ملقيمني  �جلز�ئريني  �لرعايا 

باإيطاليا.
ت�رشيح  و�رشح �لقن�صل  رجال يف 
مل  �لعمومي  �أنه  للتلفزيون 
حالة  �أي  �حلظ،  حل�صن  ي�صجل، 
لدى  كورونا  بفريو�ص  عدوى 

�ملتو�جدين  �جلز�ئريني  �لرعايا 
�لعام  �لقن�صل  ذكر  و  �إيطاليا  يف 
كورونا  فريو�ص  ظهور  منذ  �أنه 
�ل�صلطات  �تخاذ  و  �يطاليا  يف 
بغر�ص  وقائية  لتد�بري  �اليطالية 
�أطلقت  �لفريو�ص،  تف�صي  تفادي 
للجز�ئر مبيالنو  �لعامة  �لقن�صلية 
�لفور حملة حت�صي�صية �جتاه  على 
�ملقيمة  �لوطنية  �جلالية  �أع�صاء 
ب�صمال �يطاليا، �أي �ملنطقة �لتي 

من  بكرثة،  �لفريو�ص  فيها  �نت�رش 
�الت�صال  قنو�ت  ��صتخد�م  خالل 
�صبكات   غر�ر  ،على  �ملتوفرة 
�لتو��صل �الجتماعي و �الت�صاالت 

�لهاتفية.
�لرعايا  ن�صح  مت  �نه  �أو�صح  كما 
�لتي  �لتعليمات  باتباع  �جلز�ئريني 
للبلد  �ل�صحية  �ل�صلطات  قدمتها 
و  باليقظة  �لتحلي  و  �مل�صيف، 
حالة  يف  �ال  �لتنقالت  من  �حلد 

بالبقاء  كذ�  و  ملحة  �رشورة 
�مل�صالح  مع  د�ئم  �ت�صال  يف 
�لقن�صلية، مربز� يف هذ� �ل�صدد �أن 
هذ� �لعمل يتم بالتن�صيق �لوثيق مع 
و  �جلز�ئر  �لعمومية يف  �ل�صلطات 
مع �صفارة �جلز�ئر بروما و ح�صب 
�أخر ح�صيلة، �صجلت �يطاليا 631 
��صابة موؤكدة،  و 7755 حالة  وفاة 

جر�ء فريو�ص كورونا.
عطار ب

البي�س

اإدانة مدير الن�ساط 
االجتماعي يف ق�سية ف�ساد 

�أد�ن جمل�ص ق�صاء �لبي�ص م�صاء 
�لوالئي  �ملدير  �لثالثاء  �أم�ص 
�الجتماعي  للن�صاط  �حلايل 
نافذ  حب�ص  بعام  و�لت�صامن 

وغر�مة مالية قدرها 
ف�صاد،  ق�صية  يف  دينار  100�ألف 
�الأربعاء  �أم�ص  ��صتفيد  ح�صبما 
ذ�ت  لدى  �لعامة  �لنيابة  لدى 
�أن  �مل�صدر  و�أفاد  �ملجل�ص. 
�لق�صية  هذه  يف  �أدين  �ملعني 
رفقة متعامل �قت�صادي يف ق�صية 
�القت�صادية  �لفرقة  عاجلتها 
للم�صلحة  �لتابعة  و�ملالية 
�لوالئية لل�رشطة �لق�صائية الأمن 

والية �لبي�ص و�لتي تتعلق بعملية 
�الأطفال  لفائدة  مبعد�ت  متوين 
للمتهمني  وجهت  وقد  �ملعوزين 
�الأمنية  �لتحقيقات  لتلك  تبعا 
غري  �متياز�ت  عمد�  »منح  تهم 
مربرة و�ال�صتفادة منها«، �إ�صافة 
�لوظيفية  ��صتغالل  »�إ�صاءة  �إىل 

على نحو يخرق 
�ملعمول  و�لتنظيمات  �لقو�نني 
�لطرفني  �إد�نة  ليتم  بها«، 
حب�ص  عام  بالعقوبة  �ملذكورين 
قدرها  مالية  وغر�مة  نافذ 
لذ�ت  وفقا  دج،  100�ألف 

�مل�صدر.
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ربط 10 موانئ خمتلطة 
بالطريق ال�سيار �سرق-غرب

اقتناء باخرة بطاقة 1800 م�سافر لتدعيم النقل البحري 

م.�س

مراد  قدمه  عر�ض  وبح�سب 
خوخي خالل لقاء نظم باجلامعة 
حول مو�سوع »ع�رصنة قطاع النقل 
االقت�سادي«,  التحول  يف  ودوره 
عديد  اأ�سغال  حاليا  جتري  فانه 
قطاع  لع�رصنة  الرامية  امل�ساريع 
النقل, ال�سيما منها �سبكة ال�سكك 
احلديدية ما من �ساأنه بلوغ 6300 
اأن  قبل   2022 �سنة  طويل  كلم 
مع  طويل  كلم   12.500 اإىل  ت�سل 
امل�سوؤول  ذات  واأبرز   2030 اآفاق 
جميع  ربط  يف  يتمثل  الهدف  اأن 
ال�سكة  ب�سبكة  الوطن  مناطق 
احلديدية من ال�سمال اإىل اجلنوب 
تقوية  يف  حتما  �سي�ساهم  ما 
واالقت�سادية  التجارية  احلركية 

للوطن.
عمليات  عن  خوخي  ك�سف  كما 
ب�سبكة  خمتلطة  موانئ   10 لربط 
اآفاق  ال�سيار �رصق-غرب  الطريق 
اأن هناك عديد  اإىل  2030,م�سريا 
ب�سبكة  ربطها  مت  التي  املوانئ 
اإىل  وال�رصيعة  الوطنية  الطرقات 
احلديدية  ال�سكك  �سبكة  جانب 
بني  من  اأن  ال�سياق  هذا  يف  وقال 
تعرف  من  هناك  امل�ساريع,  تلك 
على  االأ�سغال  من  متقدمة  وترية 
غرار م�رصوعي ميناء بجاية و جن 
ع�رصنة  جانب  اإىل  بجيجل  جن 
مردودية  متوقعا  عملها  و�سائل 

اأكرب لتلك الهياكل م�ستقبال.
النقل  قطاع  ع�رصنة  �سياق  ويف 
البحري, ك�سف املدير العام للنقل 
بوزارة النقل واالأ�سغال العمومية, 
باخرة  اقتناء  عن  خوخي,  مراد 
اأنها  مربزا  م�سافر,   1800 بطاقة 
بناء  ور�سات  باأحد  حاليا  ت�سنع 
طاقة  تت�سع  كما  بال�سني  ال�سفن 
الباخرة  هذه  م�ستودع  ا�ستيعاب 
امل�سوؤول,  يقول  مركبة,   600 اإىل 
لتدعيم اأ�سطول املوؤ�س�سة الوطنية 

للنقل البحري.
وجدد التذكري مب�رصوع اقتناء 10 
بواخر لنقل الب�سائع يف وقت �سابق 
يف اإطار م�رصوع اقتناء 26 باخرة 

منها واحدة لنقل امل�سافرين.

ويف هذا ال�سدد اأبرز خوخي اأهمية 
البحري,  النقل  اأ�سطول  تدعيم 
حيث  الب�سائع,  نقل  منه  �سيما 
ح�سة  رفع  اإىل  التوقعات  ت�سري 
الوطنية  ال�سوق  هذه  من  اجلزائر 
اإىل   3 للب�سائع من  البحري  للنقل 
 .2030 �سنة  اآفاق  مع  باملائة   30
الذي  امللتقى  هذا  وبخ�سو�ض 
موا�سيع  ويناق�ض  يومني  يدوم 
اأكد  النقل,  باإ�سكاليات  تتعلق 
خالل  من  اأهميته  على  امل�سوؤول 
على  واالأكادمييني  اخلرباء  اإطالع 
مع  ج�سور  مد  وكذا  القطاع  دور 
الف�ساء اجلامعي من خالل اإظهار 
واحليوية  االإ�سرتاتيجية  املكانة 
لقطاع  واالجتماعية  واالقت�سادية 

اجلامعة  رئي�ض  واأو�سح  النقل 
عثمان,  يخلف  الربوفي�سور, 
على  يقع  اأنه  ال�سياق  هذا  يف 
اجلامعة كف�ساء علمي واالأ�ساتذة 
التحدي  اجلامعيني م�سوؤولية رفع 
للم�ساهمة بقوة يف اإن�ساء اقت�ساد 
وطني وذلك من خالل االحتكاك 
بامل�سريين ومن ثمة االطالع عن 

م�ساكل كل قطاع الإيجاد حلول.
اجلامعة  من  ينتظر  اأنه  واأ�ساف 
من  حميطها  على  اأكرث  تنفتح  اأن 
وفتح  املبادرات  هذه  مثل  خالل 
ف�ساءات احلوار والنقا�ض العملي 
واإيجاد  الروؤى  بتقريب  ي�سمح  ما 
اأو  اإ�سكالية  لكل  الالزمة  احللول 

مع�سلة تعرت�ض القطاعات.

�سيبلغ طول �سبكة ال�سكك احلديدية باجلزائر 12.500 كلم مع اآفاق �سنة 2030, فيما يرتقب اأن يتم ربط 
العام  املدير  بتيبازة  الأربعاء  اأم�س  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  �سرق-غرب,  ال�سيار  بالطريق  خمتلطة  موانئ   10

للنقل بوزارة القطاع.

احممد  �سيدي  حمكمة  اأدانت 
ال�سيا�سي  النا�سط  االأربعاء  اأم�ض 
منها  حب�سا  ب�سنة  طابو  كرمي 
تهمة  عن  نافذة  حب�سا  اأ�سهر   6
اإ�سعاف معنويات اجلي�ض  الوطني 
الوطنية  الوحدة  وتهديد  ال�سعبي 
طابو  �سيغادر  احلكم  وبهذا 
املوؤ�س�سة العقابية بالقلعية بتاريخ 
اأجال  اآخر  هو  القادم  مار�ض   26
انق�ساء عقوبته املقررة من طرف 
حميط  وعرف   . املحكمة  ذات 
باحلكم  النطق  قبل  املحكمة 
جتمهرا كبريا للمواطنني من كافة 
واليات الوطن الذين للتعاطف مع 
اأمنية  تعزيزات  و�سط  طابو  كرمي 

الأ�رصة  قيا�سي  وح�سور  م�سددة 
حمامي   100 فاق  الذي  الدفاع 
اغلبهم نا�سط يف منظمات حقوقية 
واإن�سانية باالإ�سافة والديه واأفراد 

من اأ�رصته ورفقائه .
قد  العامة  النيابة  ممثل  وكان 

خالل  الفارط  االأ�سبوع  التم�ض 
جل�سة حماكمة هذا االأخري عقوبة 
وخالل  نافذة  �سجنا  �سنوات   4
التهم  كل  طابو  نفى  اليوم  نف�ض 
ترعرع  اأنه  مربزا  اإليه  املوجهة 
يف ح�سن املجاهد الراحل ح�سني 

بعد  فيما  كلفه  الذي  احمد  اأيت 
االأول  الوطني  ال�سكرتري  مبن�سب 
لفرتة  اال�سرتاكية  القوى  جلهة 
منه  يغادر  اأن  قبل  ال�سنتني  فاقت 
طابو  ا�ستدل  كما   2016 نهاية  يف 
كونه  اإليه  املوجهة  التهم  بنفيه 
الوحدة  عن  املدافعني  اأبرز  كان 
خالل  القبائل  مبنطقة  الوطنية 
عرفت  التي   2001 �سنة  اأزمة 
اأن  يذكر  املنطقة   هذه  واليات 
الثانية  للمرة  قد  كان  طابو  كرمي 
 , الفارط  �سبتمرب  التوايل يف  على 
مبا�رصة بعد االإفراج عنه من قبل 

غرفة اتهام جمل�ض ق�ساء تيبازة 
باية ع

حمكمة �سيدي احممد

اإدانة كرمي طابو ب�سنة حب�سا منها 6 اأ�سهر نافذة

وزارة املوارد املائية

اإطالق تطبيقة الكرتونية 
للتبليغ عن ت�سربات املياه 

.    ا�ستالم ت�سيري �سبكات املياه ال�سروب
 عرب 558 بلدية

املائية,  املوارد  وزارة  �ستطلق 
للماء  العاملي  واليوم  تزامنا 
مار�ض,  �سهر  من  لـ22  امل�سادف 
عن  للتبليغ  الكرتونية  تطبيقة 
علم  ح�سبما  املياه,  ت�رصبات  
املكلفة  لدى  االأربعاء  اأم�ض 

باالإعالم بذات الوزارة.
على  مدبدب  ن�سرية  و�رّصحت 
نظمت  �سحفية  ندوة  هام�ض 
واآفاق  واقع  ل�رصح  الوالية  مبقر 
»وزارة  اأن  املائية,  املوارد  قطاع 
املوارد املائية �ستطلق خالل 22 
تزامنا  اجلاري,  مار�ض  �سهر  من 
التطبيقة  للماء,  العاملي  واليوم 
ت�رصبات  عن  للتبليغ  االلكرتونية 

املياه«.
التي  التطبيقة  هذه  اأن  واأبرزت 
من  حتميلها  مواطن  الأي  ميكن 
للتطبيقات  االلكرتوين  املتجر 
بالهاتف النقال, �ست�ساهم يف التبليغ 
عن كل الت�رصبات واحلوادث التي 
ميكن اأن تطراأ على �سبكتي التزود 
باملياه ال�رصوب وال�رصف ال�سحي 
ولفتت ال�سّيدة مدبدب اإىل اأن هذه 
اإ�رصاك  اإطار  يف  تدخل  العملية 
اخلدمة  حت�سني  يف  املواطن 
املاء  على  واملحافظة  العمومية 
من الهدر و�سوء اال�ستخدام, بحيث 
وفور  اإر�ساله )املواطن( لبالغ من 
النظام  التطبيق, يقوم  خالل هذا 
بتحديد موقع الت�رصب ليتم توجيه 
اأن  وبعد  للتدخل  فريق  اأقرب 
اإ�سالح  ويتم  الفريق  يتدخل 
ن�سية  ر�سالة  اإر�سال  يتم  الت�رصب 
باأنه  تبلغه  املواطن  هاتف  اإىل 
لذات  وا�ستنادا  العطل  اإ�سالح  مت 
امل�سدر فاإن هذه التطبيقة �سيتم 
اأن  البليدة على  جتريبها يف والية 
باقي  على  الحقا  تعميمها  يتم 
التطبيقة  هذه  وطّور  الواليات 
النا�سئة بطلب  اإحدى املوؤ�س�سات 
�سعيا  املائية  املوارد  وزارة  من 
منها لتح�سني خدماتها وع�رصنتها 
مبا  ال�رصيع  التدخل  و�سمان 
خدمة  بتقدمي  االأخري  يف  ي�سمح 
عمومية راقية ت�ستجيب لتطلعات 

املواطن. 

اجلزائرية للمياه حت�سل 
على  ديونا  ماليري دينار   5

البلديات

اجلزائرية  موؤ�س�سة  لت  ح�سّ
اأزيد   2019 �سنة  بر�سم  للمياه 
جمموع  من  دينار  ماليري   5 من 
البلديات  خمتلف  لدى  ديونها 
واجلماعات املحلية, ح�سبما علم 

العام  املدير  لدى  االأربعاء  اأم�ض 
لهذه ال�رصكة.

عمريو�ض  اإ�سماعيل  واأو�سح 
لل�سحافة  �سوؤال  على  رّده  يف 
املحلية, خالل ندوة نظمت مبقر 
واآفاق  »واقع  حول  ال�سلف  والية 
قطاع املوارد املائية«, بخ�سو�ض 
ال�سيما  املوؤ�س�سة  ديون  حت�سيل 
اأن  املحلية,  اجلماعات  لدى 
اجلزائرية  ديون  حت�سيل  »عملية 
اجلماعات  عاتق  على  للمياه 
املحلية خالل �سنة 2019 بلغت 5 
ماليري دينار من جمموع 11 مليار 

دينار«.
هذه  اأن  امل�سوؤول  ذات  واأبرز 
وزارة  بالتن�سيق مع  العملية »متت 
الداخلية واجلماعات املحلية التي 
االإجراءات  من  جمموعة  اتخذت 
ملختلف  ماليا  غالفا  وخ�س�ست 
عن  عاجزة  كانت  التي  البلديات 
يف  االأخري  يف  �ساهم  مما  الدفع, 

حت�سيل 5 ماليري دينار«.
واعترب عمريو�ض اأن هذه احل�سيلة 
يف  ت�ساهم  بحيث  اإيجابية«,  »جد 
واإمكانية  املالية  ال�سيولة  توفري 
ا�ستثمارها يف م�ساريع جديدة من 
�ساأنها حت�سني اخلدمات املقّدمة, 
�سبكات  لت�سيري  بالن�سبة  خا�سة 
جديدة  ببلديات  ال�رصوب  املياه 
املتحّدث  لفت  ال�سياق  هذا  ويف 
مع  وبالتن�سيق  م�ساحله  اأن  اإىل 
منذ  اتفقت  الو�سية  ال�سلطات 
ت�سيري  ا�ستالم  على   2017 �سنة 
 558 عرب  ال�رصوب  املياه  �سبكات 

بلدية عرب 
�رصيطة  مراحل,  على  الوطن 
تقّدر  مالية  اعتمادات  توفري 
لذات  وا�ستنادا  دينار  مليار  بـ60 
امل�سدر فاإن العملية مّكنت خالل 
ت�سيري  ا�ستالم  من   2018 �سنة 
 143 عرب  ال�رصوب  املياه  �سبكات 
بلدية عرب الوطن, لتعرف العملية 
ب�سبب  توقفا   2019 �سنة  خالل 
حيث  املالية  االعتمادات  نق�ض 
بلدية,   250 ا�ستالم  مربجما  كان 
 ,)2019( ال�سنة  نهاية  مع  لتنطلق 
ا�ستالم  من  االنتهاء  يتم  اأن  على 
ال�سنة  نهاية  مع  البلديات  جميع 
اإىل  عمريو�ض  واأ�سار  اجلارية 
املياه  �سبكات  جتديد  تكلفة  اأن 
البلدية  عرب  وت�سيريها  ال�رصوب 
 100 معدل  اإىل  ت�سل  الواحدة 
اإىل  باملنا�سبة  دينار, الفتا  مليون 
التي  الع�سوائية  الربط  عمليات 
وت�سبب  بال�سبكة  ت�رص  ما  عادة 

تذبذبات يف التوزيع.)

ق�سنطينة

اإيداع مدير م�ست�سفى بن بادي�س احلب�س املوؤقت 
لدى حمكمة  التحقيق  قا�سي  اأمر 
اأم�ض االأربعاء  الزيادية بق�سنطينة 
للم�ست�سفى  العام  املدير  باإيداع 
بق�سنطينة  بادي�ض  بن  اجلامعي 
احلب�ض املوؤقت ملتابعته يف ق�سية 
م�سدر  من  علم  ما  ح�سب  ف�ساد 

ق�سائي.
املتهم  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
متابع بق�سايا ف�ساد  تخ�ض »اإبرام 
�سفقات عمومية خمالفة للتنظيم و 
الت�رصيع املعمول به« على م�ستوى 
بادي�ض  ابن  اجلامعي  امل�ست�سفى 

للتذكري, فقد مت و�سع  بق�سنطينة 
كل من مدير امل�ست�سفى اجلامعي 

بن بادي�ض و م�سوؤول مكتب 
املوؤ�س�سة  بذات  ال�سفقات 
اإىل  باالإ�سافة  اال�ست�سفائية 
املمون الرئي�سي لنف�ض املوؤ�س�سة 

يونيو  يف  الق�سائية  الرقابة  حتت 
2019 عقب تقدميهم اأمام العدالة 
بـ«منح  تتعلق  ف�ساد  ق�سية  يف 
جمال  يف  مربرة  غري  امتيازات 
احل�سول  و  العمومية  ال�سفقات 
عليها و اإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة«. 
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اح�سن خال�س   

م�ؤ�رشات  تق�ل  ت�صعيد 
يخرت  مل  اأنه  عديدة 
ال�صيما  املنا�صب  وقته 
ت�صتعد  ال�صلطة  واأن 
اإ�صالحات  م�ص�دة  ل��صع 
طاولة  على  �صيا�صية 
مدع�ة  وهي  احل�ار 
اقت�صادية  اأزمة  مل�اجهة 
اأفرزها  االأفق  يف  حادة 
هب�ط اأ�صعار املحروقات 
بحك�مة جديدة هجينة ال 
تزال بعيدة عن اال�صتقرار 
و�صري عملها  اأجندتها  يف 
ال  وب�صلطة  وخطابها 
�رشعية  عن  تبحث  تزال 
تغنيها  ق�ية  اجتماعية 
االأزمة  ت�صيري  عن 

باللج�ء  وحلها 
الق�ة  اإىل 

العم�مية.
وزير  يخرت  مل 
خلية  ا لد ا
ب  �صل� الأ ا
الديبل�ما�صي 
اختاره  الذي 

لدع�ة  االأول  ال�زير 
اإخالء  اإىل  املتظاهرين 
وال�صاحات  ال�ص�ارع 
من  ولي�س  العم�مية، 
يتزامن  اأن  ال�صدفة 
االأول  ال�زير  ت�رشيح 
اجلزائرية  االأنباء  ل�كالة 
مع الت�رشيح الناري ل�زير 
الداخلية من ب�صكرة وقد 
جاءا عقب اجتماع دوري 
مما  ال�زراء  ملجل�س 
ال�صلطة  اأن  ي�حي  قد 

كل  ا�صتنفدت  اأنها  ارتاأت 
الإيقاف  ال�صيا�صية  ال�صبل 
احلراك  تظاهرات 
الذي  ال�قت  يف  ال�صعبي 
من  االأخري  هذا  �صعد 
لهجته وو�صع رقعته ومدد 
رزنامته اإىل ثالثة اأيام يف 
االأ�صب�ع وهناك من يفكر 

يف اإ�صافة ي�م رابع.
بلج�د  ت�رشيح  اأن  غري 
اأكرث  على  لالنتباه  ملفت 
اأن  ويبدو  �صعيد،  من 
بعناية  اختريت  كلماته 
داخلية  ر�صائل  لرت�صل 
وخارجية اأولها اأن ال�صلطة 
تعرب الأول مرة وب�رشاحة 
امتعا�صها  عن  تامة 
ا�صتمرار  من  ال�صديد 
م�صريات احلراك ال�صعبي 

واجلمعة  الثالثاء  ي�مي 
التي قبلتها من قبل، على 
تدخل  ال  لكي  م�ص�س، 
مع  اأمنية  م�اجهات  يف 
وتظهر  ال�صلمي  طابعها 
غري  املعتدي،  مبظهر 
الإ�صافة  الباب  فتح  اأن 
ثالث،  كي�م  ال�صبت  ي�م 
اأو قد ياأتي ي�م رابع، قد 
اأمني ال  اإىل و�صع  يف�صي 
ميكن التحكم فيه ب�صه�لة 
التبعات  اإىل  بالنظر 

واملعن�ية  املادية 
ق�ات  على  والنف�صية 

االأمن. 
اخلطاب  هذا  اأن  غري 
متاما  ين�صف  ال�رشيح 
اخلطاب املت�صامح الذي 
تب�ن  الرئي�س  يبديه  ظل 
احلراك  بارك  عندما 
انطالقه  ي�م  من  وجعل 
اللتحام  وطنيا  ي�ما 
اأنه  ول�  بجي�صه  ال�صعب 
الكائدين  كيد  من  حذر 
فيه.  اخلائ�صني  وخ��س 
طبعة  اأمام  اإذن  نحن 
من  جديدة  ر�صمية 
جتاه  ال�صلطة  م�اقف 
اأي  ت�ص�بها  ال  احلراك 

مراوغة �صيا�صية.
وثاين ر�صائل ال�صلطة التي 

الداخلية  وزير  عنها  عرب 
اأنها  مفادها  ب��ص�ح 
اأي خمرجات  تخ�صى من 
تربز  قد  �صيا�صية جديدة 
الت�صعيد  اتخذ  ما  اإذا 
�صبال اأخرى غري تلك التي 
التعامل  ال�صلطة  اعتادت 
معها منها اإعادة �صيناري� 
االإ�رشاب ال�صيا�صي الذي 
االإ�صالمية  اجلبهة  قادته 
لالإنقاذ قبل ما يقرب من 
30 �صنة والذي اأف�صى اإىل 

حك�مة حمرو�س  �صق�ط 
احل�صار  حالة  واإعالن 
عجز  مالحظة  بعد 
عن  ال�رشطة  ق�ات 
عن  الت�صعيد  م�اجهة 
ال�ص�ارع  طريق احتالل 
العم�مية  وال�صاحات 
وكاأننا  بالعا�صمة، 
اأن  تريد  ال  باحلك�مة 
تتدحرج االأم�ر اإىل و�صع 
يخرج عن �صيطرتها مما 
حالة  اإعالن  ي�صتدعي 
اإجراءات  اأو  ط�ارئ 
ا�صتثنائية قد ت�صكل عقبة 
ال�صيا�صية  اخلطة  اأمام 

ر�صمتها  التي 
من  للخروج 
ال�صيا�صية  االأزمة 
خطة  وهي 
الهدوء  تتطلب 
ومد  وال�صكينة 
الت�ا�صل  ج�ص�ر 
�صي  ل�صيا ا

اأكرب  انخراط  ل�صمان 
م�صعاها  يف  للمجتمع 
الذي تهدف منه كما قال 
وزير الداخلية تلبية جميع 

مطالب احلراك.
احلراك  احلك�مة  تدع� 
ه�  مبا  لالكتفاء  اإذن 
وانتظار  الي�م  مت�فر 
حتى  احلالية  ال�صلطة 
العملية  من  تنتهي 
�رشعت  التي  ال�صيا�صية 

يف  تنتهي  وقد  فيها 
نهاية  مع  االأوىل  طبعتها 
فاملطالبة  العام،  هذا 
باملزيد قد ت�صع احلراك 
ويف  نف�صه  م�اجهة  يف 
زاد  الذي  »ال�صيء  و�صع 
اإىل �صده«  عن حده ارتد 
ما  معها  ي�صيع  وقد 
كامل  عام  خالل  اكت�صبه 
ال�صلمي.  التظاهر  من 
ال  قد  الذي  النداء  وه� 
اأمام  �صاغية  اآذانا  يجد 
تهدئة  ب�ادر  انعدام 
ال�صلطة  قبل  من  حقيقية 
اأخرى  مرة  جلاأت  التي 

يف  نا�صطني  اعتقال  اإىل 
ا�صتمرار  ويف  احلراك 
يف  االإعالم  و�صائل  غلق 
املخالف  اخلطاب  وجه 

خلطاب ال�صلطة.
اأن  الر�صائل  وثالث 
م�قفها  تربر  احلك�مة 
ال�صتمرار  الراف�س 
ب�ج�د  احلراك  م�صريات 
اخرتاقات اأجنبية تق�دها 
اإ�رشائيل  ثالث دول وهي 

ي�صميهما  مل  وبلدين 
واآخر  اأوروبي  اأحدهما 
الدول،  هذه  عربي. 
وزير  تعبري  ح�صب  جتند 
الداخلية عنا�رش معروفة 
لدى الدولة اجلزائرية من 
اأجل اتخاذ احلراك مطية 
واإعادته  البالد  لتهدمي 
الع�رشية  مربع  اإىل 
احلراك  والأن  ال�ص�داء. 
العم�مي  الف�صاء  ي�صتغل 
جميع  على  املفت�ح 
فاإن  والتيارات  االأطياف 
لي�س  التهمة  من  التحقق 
باالأمر الي�صري على الراأي 

اأن  ميكنه  ال  الذي  العام 
اأجنبية  تاأثريات  يالحظ 
تخ�صع  م�صريات  يف 
لرقابة م�صددة من اأجهزة 
�صديدة  وليقظة  االأمن 
وطنيني  جزائريني  من 
تدخل  الأي  راف�صني 
اأجنبي مهما كان م�صدره. 
يف  العام  الراأي  فاإن  لذا 
انتظار مزيد من الت��صيح 
التهم  هذه  م�صدر  ح�ل 

وطبيعتها وه�ية العنا�رش 
املتهمة باخل�ص�ع لتحكم 
ف�صح  قبل  اأجنبية  دوائر 
االأوروبية  الدولتني  هاتني 
تزال  ال  اللتني  والعربية 
معهما  تقيم  اجلزائر 

عالقات ديبل�ما�صية.
ح�ل  اإثنان  يختلف  وقد   
ما اإذا كانت هذه الر�صالة 
املجتمع  اإىل  م�جهة 
لال�صتهالك  اأم  الدويل 
التحلي  �صبيل  املحلي يف 
اليقظة  من  باملزيد 

ال�صعبية.
اجلدل  هذا  و�صمن 
واالأمني  ال�صيا�صي 
ا�صتمرار  ح�ل 
احلراك وخم�ده تطل 
علينا اأزمة اقت�صادية 
حادة يف االأفق ال ينفع 
معها اجلدل وال ميكن 
اعتقالها وال قمعها اإال 
ال�رشاكة  اأب�اب  بفتح 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية 
ظل  يف  اجلزائريني  اأمام 
عن  والكف  ال�صفافية 
ممار�صات  اإنتاج  اإعادة 
وال  ال�صابقة.  احلك�مات 
ميكن حتقيق هيبة الدولة 
انخراط  ب�صمان  اإال 
بعقد  فيها  اجلميع 
متني  واجتماعي  �صيا�صي 
الكل يف �صياغته  ي�صارك 

وتنفيذه.

هل هي نهاية الهدنة؟
هل اأعلن وزير الداخلية كمال بلجود هذا الأ�سبوع عن انتهاء الهدنة مع احلراك ال�سعبي 
والتي كانت قد اأعلنتها ال�سلطة من جانب واحد منذ تويل الرئي�س تبون مقاليد ال�سلطة؟ 

فقد عاد الت�سعيد من جديد واتخذ منحى اأخطر من ذلك الذي ميز فرتة تويل رئي�س اأركان 
اجلي�س الراحل قايد �سالح زمام خطاب ال�سلطة. 

اخلطاب ال�سريح ين�سف متاما اخلطاب 
املت�سامح الذي ظل يبديه الرئي�س تبون عندما 

بارك احلراك وجعل من يوم انطالقه يوما 
وطنيا للتحام ال�سعب بجي�سه

ال�سلطة ت�ستعد لو�سع م�سودة اإ�سالحات �سيا�سية 
على طاولة احلوار وهي مدعوة ملواجهة اأزمة 
اقت�سادية حادة يف الأفق اأفرزها هبوط اأ�سعار 

املحروقات

بني ال�سلطة واحلراك

24 �ساعة
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الوليد فرج

كتابه  يف  )�سكادر(  يقول 
ب�سدد  هو  و   ، الدم  اأمري 
الثورة  بوؤرة  عن  احلديث 
الأوىل ق�رص الياليه رويال : 
لقد كان هذا الق�رص ي�سغل 
اأكرث مما   ، ال�رصطة  رجال 
يف  املناطق  بقية  ت�سغلهم 

باري�س كلها جمتمعة . 
اإن �سذاجة امللكة اأنطوانيت 
الدائر  املحيط  �سعف  و 
بها ، يعتربان اأحد الأ�سباب 
التي غذت ن�ساط ال�سيطان 
ماير اأتباعه ، فلو ا�ستمعت 
للر�سائل التي كانت تر�سلها 
�سقيقتها حمذرة اإياها من 
خيوطها  يحيك  موؤامرة 
امل�سارف  اأ�سحاب 

مبعية  العامليني 
نية  �سو ملا ا
 ، الفرن�سية 
ماري  لكن 
 ، اأنطوانيت 
ت�سدق  مل 
التحذير  هذا 
وبذلك   ،
قد  تكون 
اأوىل  خطت 
تها  ا خطو

نحو 
املق�سلة . 

عمل  يف  املتمعن  اإن 
للنورانيني   ال�سيطان  اآلة 
الوظيفي  الت�سابك  و 
تدور  التي   ، لعنا�رصها 
حول حمور الرذيلة و تلطيخ 
ال�ستدراج  عرب  ال�سمعة 
ملراتع اخلنى ، ثم الت�سهري 
جل  اأن  للقول  يدفعنا   ،

اأخطاأوا  قد  املوؤرخني 
ماري  امللكة  �سمعة  يف 
�سعى  التي   ، اأنطوانيت 
ت�سويهها  اإىل  النورانيون 
خللق   ، الطرق  ب�ستى 
للمق�سلة  يقودها  م�سوغ 
و  العنفوان  �سورة  لتبقى   ،
بها  واجهت  التي  الرفعة 
املق�سلة  �سفرة  امللكة 
اخلبيثة  �سنائعهم  تتحدى 
. وما ق�سة )عقد اجلوهر( 
وايزهاوبت  تدبرها  التي 
مندلوه�سن  مو�سى  و 
التي  الأدلة  من  واحدة 
تثبت براءتها ، فاأمعنوا يف 
خلق املخططات باختالق 
خبثا  اأكرث  جديدة  ق�سة 
على  ر�سالة  بكتابة  وذلك 
مزورين  امللكة  قلم  ل�سان 

اإىل  اأر�سلت  و  توقيعها 
دي  برن�س  الكاردينال 
لقاءها  منه  تطلب  روهان 
رويال  الباليه  ق�رص  يف 
لأجل   ، الليل  منت�سف  يف 
 ، العقد  ق�سة  يف  احلديث 
املوم�سات  اإحدى  وكلفوا 
امللكة  زي  يف  بالتنكر 

يف  الكاردينال  مقابلة  و 
 ، لذلك  املحدد  التوقيت 
و يف �سبيحة يوم الغد كان 
اللقاء املفربك هو  اخلرب  
و املنا�سري  للجرائد  الأول 

به تغطي ار�س باري�س . 
وبعد اأن حّدت حبات عقد 
املق�سلة  �سفرة  اجلوهر 
رحلت اإىل اجنلرتا لتحفظ 
)الي�سون(  اليهودي  بحيازة 

.
الكهنوت  لكتاب  وبالرجوع 
الليدي  ال�سيطاين ملكاتبته 
عرثت  التي  و  كوينزبورو 
كتبته  قدمي  ا�سطري  على 
لزار(  )برتار  اليهودي 
العداء  ا�سمه   1849 عام 
لل�سامية ، اأثبتت من خالله 
�سميد  جولود  بنيامني  اإن 
واأخاه   ،
و  اأبراهام 
يكهما  �رص
ميكانا  مو�سى 
اأخيه  وابن 
مو�سى  ال�سري 
ر  نتيفيو مو
يعتربون  الذين 
اأثرياء  من 
باجنلرتا  اليهود 
ارتباطاتهم  و 
اليهود  باإخوانهم 
بفرن�سا وعالقتهم 
الثورة  اإلهاب  يف  الوظيفية 
مع  تن�سيقهم  و  الفرن�سية 
النا�سط  مع  برلني  خلية 
دافيد  و�سهره  ايت�سع 
غريرب  هريز  و  فريدلندر 

من اللزا�س .
الثورة  لعبة  اإن  لنخل�س 
املال  من  تنطلق  القذرة 

انطالقا   ، اإليه  تنتهي  و 
احلكومات يف  اإ�سقاط  من 
يكون  الذي  املايل  العجز 
اأول خرم يتغلغل منه. جرذ 
فعلوا  كما   ، النورانيون 
اأمريكا و رو�سيا  بعدها يف 
.. ويبقى و�سف  ا�سبانيا  و 
الكاتب ال�سري والرت �سكوت 
لتعامل املمولني اليهود مع 
احلكومة الفرن�سية كتعامل 
امل�رصف  مع  املرابي 
املتالف املفل�س ، تعطيه 
ثروته  لتعت�رص  باليمني 
بفوائد القر�س بال�سمال . 

الت�سهري  اآلة  تبقى  و 
مرتكزاتهم  ثاين  والدعاية 
بثها   ، القذر  ن�ساطهم  يف 
كل  على  اللعنات  ي�سقط 
اأو  بالدولة  عالقة  له  من 
الكني�سة ، فينما كان اأمثال 
روب�سبري و دانتون تهدهما 
حلكم  كزعماء  ال�رص  اآلة 
الإرهاب و جمموعة اأخرى 
تلتقي  كانت  بعناية  منتقاة 

اليعاقبة  دير  يف 
على  الهجوم  لأجل 
�سجن البا�ستيل وفك 
عقال كل من فيه من 
لغر�س  جمرمني 
الفو�سى  اإ�ساعة 
يف  و  واجلرمية 
الذي  الدير  هذا 
مكان  يعترب  كان 
لي�سبح  مقد�سا 

قائمة  فيه  �سبطت  وكرا 
بالت�سفية  عليهم  املحكوم 
طرف  من  حجزهم  بعد 

باإدارة  ال�رصية  اخلاليا 
فيما  اأ�سبح  الذي  مانويل 
بعد مدعيا عاما لباري�س .

و انفجرت الثورة الفرن�سية 
على  اليعاقبة  لي�ستويل 
على  فر�سوا  و  ال�سلطة 
الت�سويت  دورليان  الدوق 
على اإعدام امللك ابن عمه 
كي يلت�سق فيه دمه ، لتكون 
اأوراق رذائله بعدها جاهزة 

جلره للمق�سلة اأي�سا .
كان  الأجواء  هذه  يف   
يتاأمل  مريابو  املاركيز 

حماول  الو�سع  ماآلت 
بتهريب  الو�سع  ا�ستدراك 
كانت  خطته  لكن  امللك 
 ، ال�سيطان  اأعني  حتت 
فلحق به ما حلق ب�سابقيه 

م�سري املق�سلة . 
الإرهاب  عهد  راأ�سا  يبقى 
اأن  بعد  دانتون  و  روب�سبري 
تنتظرهما  مهمتهما  اأمتا 

املق�سلة . 

من رحم ال�رص هذا خرجت 
العلمانية  و  التنوير  افكار 
حقوق  منظومة  ا�س�ست  و 

يف  ت�سهر  كورقة  الإن�سان 
كما   ، املتمردين  وجه 
التي  املقا�سل  اأ�سهر 
ماير  ال�ساب  �سفرتها  حّد 
الدرع  ذلك  يتاأمل  هو  و 
دكان  باب  اأعلى  الأحمر 
عن  ورثه  الذي  ال�سريفة 
الدرع  عبارة  ليرتجم  والده 
فت�سري  لالأملانية  الأحمر 
التي اتخذها  )روت �سيلد( 

كا�سم عائلي . 
والآن م�ستلبو العقول 
حول  النخب  من 
يف  و  العربي  العامل 
من  العزيز  بلدي 
)دولة  �سعار  ا�سحاب 
مدنية مي�س ع�سكرية( 
هل اقتنعوا انهم جمرد 
دون  اجنرف  قطيع 
�سعور منه ،  وراء روت 

�سيلد ال�سيطان اليهودي .
هل اأب�سط لكم خفايا الثورة 

المريكية ؟!!

كان )كاعلي�سرتو بجوزيف بال�سامو( قد و�سل من بالريمو ، لأجل اإمتام مهمة يف غاية احل�سا�سية و كنائب )ل�سودر لو�س( ، اأ�س�س 
مطبعة لغر�س ن�سر كل ما يتعلق بالثورة من منا�سري حتري�سية و اإعالنات لن�ساطات ذات �سلة بالن�ساط التخريبي للنورانيني ، 

متخذا اأحد منازل الدوق دورليان مقرا له ، وكّون جلنة اإعالمية اأوكل لها تهييج اجلماهري و بث الروح الثورية فيها ب�ستى الو�سائل 
والطرق ، متهيدا لإ�سعال الثورة . 

تلبة من الرنج�سية اإىل وهم الثورة  النخب املُ�سّ

اأن�صت اإىل جنوى الغرفة اخللفية للتاريخ

بالرجوع لكتاب الكهنوت 
ال�سيطاين ملكاتبته الليدي 

كوينزبورو و التي عرثت على 
ا�سطري قدمي كتبته اليهودي 
)برتار لزار( عام 1849 ا�سمه 

العداء لل�سامية ، اأثبتت من 
خالله اإن بنيامني جولود �سميد

اإن املتمعن يف عمل اآلة ال�سيطان 
للنورانيني  و الت�سابك الوظيفي 

لعنا�سرها ، التي تدور حول حمور 
الرذيلة و تلطيخ ال�سمعة عرب ال�ستدراج 

ملراتع اخلنى

احللقة الثالثة :

24 �صاعة
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�صالح عو�س

منذ قنبلة هريو�شيما وناجازاكي 
اال�شرتاكية  الكتلة  �شقوط  اإىل 
اأمريكيا  �شعود  فرتة  كانت 
يف  الفاعل  للح�شور  مبنهجية 
حتطيم حماوالت التحرر العاملي 
وال�شيا�شة  االقت�شاد  جمال  يف 
ب�شكل  ت�شيدها،  معامل  لتكر�س 
راأى  مبا�رش..  غري  او  مبا�رش 
اأمريكا  يف  ال�شيا�شات  �شانع 
على  حقيقي  خطر  االإ�شالم  اأن 
اعتبار انه ميثل القارة املتو�شطة 
كما يقول كي�شنجر وميتلك ثروات 
�شخمة  ب�رشية  وكتلة  مذهلة 
جذب  قوة  فيه  العرب  وميتلك 
روحي ومادي ا�شرتاتيجي لدوائر 

عديدة،.. فد�شنت عدوانها 
على  بحرب  املبا�رشة 
العراق واأفغان�شتان لتحقيق 
اأهداف اإ�شرتاتيجية اأهمها 
اجلميع  لت�شل  ال�شدمة 
ووعيا  ودوال  اأحزابا 
اإغفال  ميكن  ال  جمعيا.. 
تدخالت اأمريكا منذ قرن 
يف بلداننا بدءا بفل�شطني 
يف  بالنفط  ومرورا 
ولي�س  العربية  اجلزيرة 

االنقالبات  بجملة  انتهاء 
يف  حدثت  التي  الع�شكرية 
ان  ينبغي  ولكن  العربية..  بلداننا 
يحدث  ما  على  النظر  نق�رش  ال 
حتت  كله  فالعامل  بلداننا  يف 
املادية  واالإبادة  البط�س  طائلة 
اأن  نكت�شف  بتعمق  واملعنوية، 
الدولة  خلف  تقف  قوى  هناك 
ال�شيا�شات  جممل  يف  االأمريكية 
ومبوجب  واالقت�شاد  واحلروب 
االأمريكية  الدولة  اأ�شبحت  ذلك 
اأداة  �شوى  لي�شت  مبوؤ�ش�شاتها 
للحكومة  الهيمنة  اأدوات  من 
ال�رشية« القوى املالية ال�شخمة« 
ال�شناعات  جممع  تدير  التي 
احلربية و�رشكات النفط والبنوك 
واالإعالم..  وهوليود  والعقارات 
ال�رشية  احلكومة  هذه  تتحرك 
الرثوة  ازدياد  اإال  لها  هدف  ال 
بغ�س النظر عن اأي نتيجة تلحق 
القانون  حدود  متجاوزة  بالب�رش 
ينك�شف  وهكذا  واالأعراف.. 
حقيقته  على  االأمريكي  الت�شيد 
وهولن يقبل بالرتاجع عن املوقع 
الذي تبواأه..  كيف تدير احلكومة 
هل  بلداننا؟  يف  ملفاتها  ال�رشية 

باالإمكان الت�شدي لها؟

ع�صابة حتكم العامل

والأننا  اخل�شم؟  معرفة  من  البد 
ال  اأ�شباحا  نحارب  يبدو  كما 
م�شاريع  ف�شل  �شبب  نعرف 
التنمية والعمران والتحرر؟ وهذا 
اأحلق بنا فواجع يف الوطن العربي 
من  اقرتبت  التي  تلك  ال�شيما 
االأمريكية  االإدارة  مع  حتالفات 
او الدوائر االمربيالية جملة ظنا 
واملخطط..  املقرر  هي  باأنها 
مل  اإن  اأمريكا  حركة  ي�شري  فمن 
بل  االأمريكية؟  احلكومة  تكن 

ومن ي�شيطر على حركة العامل؟
اإنها »نخبة عاملية« يطلق عليها 
وتتكون  اخلفية«  »احلكومة 
ذوي  من  العامل  اأباطرة  من 

)العائالت  الكبري  املايل  النفوذ 
وال�رشكات  الكربى  امل�رشفية 
املتعددة اجلن�شيات(، واملحافل 
ومنتديات  العاملية،  املا�شونية 
وموؤمتر  العاملية،  ال�شهيونية 
ال�شوؤون  وجمل�س  بيلدربريغ، 
وت�شاثام  اأمريكا،  يف  اخلارجية 
ومنتدى  بربيطانيا،  هاو�س 
وتكتالت  االقت�شادي،  دافو�س 
على  الكربى  املالية  العائالت 

غرار اآل روت�شيلد واآل مورغان.
يف  االآن  تتحكم  النخبة  هذه   
وت�شريها  االأمريكية  الدولة 
حول  الربحية  مل�شاحلها 
غربية  بدول  تتحكم  كما  العامل 
عديدة.. وتنفق الدولة االأمريكية 
ال  حروب  على  الرتيليونات 
ي�شتفيد منها اإال هوؤالء االأباطرة 
االأمريكي  املواطن  يكون  فيما 
مثله  ال�رشائب  ارتفاع  �شحية 
حلق  الذين  العامل  اأبناء  مثل 
االأمريكية..  احلروب  اأذى  بهم 
فالدولة االأمريكية ت�شن احلروب 
وال�شواريخ  االأ�شلحة  وتخزن 
جيوب  مل�شلحة  الت�شلح  و�شباق 
فاأ�شبحت  الع�شابة..  تلك 
تلك  برغبات  رهينة  الدولة 

�شيا�شاتها  يف  ملتزمة  الع�شابة 
مب�شالح  والداخلية  اخلارجية 

تلك الع�شابة. 
هذه  حتتكر  نف�شه  الوقت  ويف   
العامل  حركة  �شياغة  النخبة 
�شيا�شيا واقت�شاديا، والتحكم يف 
ال�شعوب،  وم�شائر  االأمم  ثروات 
ال�رشعية  قوانني  م�شخرة 
الدولية وموؤ�ش�شاتها واملنظمات 
االإغاثية لتحقيق اأهدافها، مرورا 
والبور�شات  االإعالم  بو�شائل 
والبنوك الكربى، وانتهاء باأجهزة 
اال�شتخبارات القوية والع�شابات 
املنظمة  وغري  املنظمة 

وا�شتخدام القوة الع�شكرية.
العامل  وثروات  ثرواتنا  كل  اإن 
احلكومة  اهتمام  دائرة  يف  تقع 

القومي  اأمننا  ان  كما  ال�رشية، 
ال يغادر اأجنداتهم، بل ان االأمن 
اأوربا  يف  اأعينهم  حتت  العاملي 
وا�شيا واإفريقيا اإما ب�شكل مبا�رش 
او عن طريق الوكالء االإقليميني، 
ميتلكون  االأحوال  كل  يف  وهم 
�شيناريوهات عديدة للتعامل معنا 
ومع غرينا الإحباطنا واإغراقنا يف 
بامل�شرتيات  اال�شتهالك  �شوق 
الغذائية او الع�شكرية وي�شتدعي 
االإنتاجية  قدراتنا  حتطيم  ذلك 
واإغراقنا  وال�شناعية،  الزراعية 
يف احلروب بني كل دولة وجارتها 
من  الواحد  البلد  داخل  اأو 
الوهمي  اخلطر  �شناعة  خالل 
للمنطقة  او  للبلد  واحلقيقي 
عدم  ينبغي  هنا  ومن  وهكذا.. 
هناك  بان  الوهم  اإىل  الذهاب 
من يقرر اأ�شعار النفط ون�شوب 
الت�شويات  وفر�س  املعارك 

يف  ال�رشية  احلكومة  �شوى 
اأمريكا.

القوة  روؤية  معامل  ترت�شم   
باملوؤ�ش�شات  املتحكمة 
الرثوات  بتحديد  االأمريكية 
املراد  واالأرباح  واالأ�شواق 
العامل  يف  عليها  ال�شيطرة 

املهمات  لتلك  اأعدت  قد  وهي 
اأ�شبحت  وهكذا  عدتها.. 
القومي  االأمن  دائرة  يف  ثرواتنا 
االأمريكي، واأن املحافظة عليها، 
االأمريكية  االإمدادات  وتاأمني 
العاملية،  الطاقة  وم�شارات  بها، 
دائما،  اأمريكيا  قوميا  اأمنا  يعُدّ 
يحر�س عليه كل رئي�س اأمريكي. 
ولتاأمني ذل كله كما يقول ت�شاملرز 
ع�شكري  موؤّرخ  اأبرز  جون�شون، 
“اإّن  دد:  ال�شّ هذا  يف  اأمريكي، 
ن�شف  من  اأكرث  ين�رش  جي�شنا 
وتقني  وجا�شو�س  جندي  مليون 
مديّن  ومتعاقد   وموّظف  ومعلم 
يف دول اأخرى، من اأجل الهيمنة 
وبحاِره،  العامل  حميطات  على 
ع�رشة  ثالث  نحو  اأن�شاأنا  فقد 
منت  على  بحرّية  قّوة 
التي  الّطائرات  حامالت 
حتمل اأ�شماء تلّخ�س اإرثنا 
العديد  ندير  احلربي.. 
من القواعد ال�رّشية خارج 
تقوم  ما  ملراقبة  اأرا�شينا 
به �شعوب العامل، مبن فيهم 
مواطنونا، وما يقولونه وما 
ير�شلونه بالفاك�س اأو الربيد 
بع�شهم  اإىل  االلكرتوين 
على  احلرب  البع�س. 
االإرهاب لي�شت اأكرث من �شعار.. 
كي  ترفعه  املّتحدة  فالواليات 
االإمربيايل..  طموحها  تخفَي 
هذه  لبناء  احلقيقي  فال�ّشبب 
االأمريكية  القواعد  من  احللقة 
هو  اال�شتواء  خّط  مدار  على 
وتعزيز  اإمرباطورّيتنا  لتو�شيع 
على  الع�شكرّية  هيمنتنا 

العامل”..
االأمريكي  اجلي�س  يحتفظ   
على قواعد يف ت�شعة وخم�شني 

مبا�رش  ب�شكل  االأقّل  على  بلداً 
قواعد  من  اكرب  عدد  وعلى 
املتحدة  االأمم  مظلة  حتت 
دخول  على  �شخمة  قدرةٌ  وله 
يف  ت�شكيلها  و  املحلّية  احلياة 
كما  العامل،  دول  من  العديد 
ال�شعودية  العربية:  البلدان  يف 
والبحرين  وعمان  وقطر 
واملغرب  واالإمارات  والكويت 
القاعدة  وتعترب  وجيبوتي.. 
الع�شكرية االأمريكية يف العراق 
موظفي  ان  حيث  االأكرب  هي 
العراق  يف  االأمريكية  ال�شفارة 
من عدد موظفي  يقرتب كثرياً 

البنتاغون..  

حرب اإبادة: 

مادلني  �شوئلت  عندما   
اأولربايت وزيرة خارجية اأمريكا 
احل�شار  ان  الت�شعينات:  يف 
مقتل  يف  ت�شبب  العراق  على 
متى  فايل  طفل  مليون  ن�شف 

»اإن  موؤكدة:  ردت  �شي�شتمر؟ 
هذا العدد ال يكفي..« 

هو  كما  االإبادة  م�شاألة  اإن 
وا�شح م�شتقرة يف وجدان تلك 
الإنهاء  �رشوري  كحل  الع�شابة 
نذهب  وعندما  امل�شكلة.. 
املتبعة  املنهجية  يف  للتعمق 
ككل  يقرون  انهم  نرى  لديهم 
االقت�شاد  دعائم  باأن  النا�س 
االأ�شا�شية،  املوارد  ثالث: 
العاملة،  والقوة  املال،  وراأ�س 
على  ال�شيطرة  اىل  فاجتهوا 
وت�شخيم  االأ�شا�شية  املوارد 
ذهبوا  ولكنهم  املال  راأ�س 
القوة  عن  اال�شتعا�شة  اىل 
التخل�س من  اأي  باالآلة  العاملة 
تخرج  وبداأت  الب�رش..  ماليني 
تفيد  نظريات  ال�شطح  اىل 
م�شاألة  والكوارث  املوت  باأن 
الب�رشية  للم�شرية  �رشورية 
رجال  بريطانيا  يف  وظهر 
الع�شابة  بهذه  مرتبطون  دين 
ال�شعيد  »القدر  عن:  يتكلمون 
يف  املاليني  بقتل  املتمثل 
وهناك  والكوارث«..  احلروب 
نوادي  من  يت�رشب  كالم 
تخفي�س  من  البد  انه  هوؤالء 
بل  الن�شف  اىل  العاملة  القوة 

للحديث  منهم  البع�س  واجته 
الع�رش..  اىل  التخفي�س  عن 
التي  املوا�شيع  اأهم  اأحد  هذا 
روما«  »نادي  عليها  يجتمع 
من  قليلة  ع�رشات  من  املكون 
االأر�شية  الكرة  رجال  اأخطر 
ب�رشية  ق�شاياه  يحيط  والذي 
رغبته  اأف�شح عن  اأنه  اإال  بالغة 
يف حتديد �شكان االأر�س.. فهل 
يقل عن  قتل ماال  يتم  ان  عبثا 
منطقة  يف  عربي  ماليني  �شتة 
خالل  والعراق  ال�شام  بالد 
ان  عبثا  وهل  قليلة..؟  �شنوات 
مدغ�شقر؟  يف  االأوبئة  تنت�رش 
�شعب  ترحيل  يتم  عبثا  وهل 
وحماولة  بكامله  فل�شطني 
حتت  ووجوديا  معنويا  اإبادته 
اإ�رشاف االإدارة االأمريكية؟ هل 
جماعية  اإبادة  من  مت  ما  عبثا 
هل  والعراق؟  اأفغان�شتان  يف 
اأكرث  انت�شار االأمرا�س يف  عبثا 
واالأفارقة  الزنوج  من مكان يف 

هل  و�شواهم؟  احلمر  والهنود 
الهندو�س  ترمب  يحر�س  عبثا 
حرب  الفتعال  امل�شلمني  �شد 
من  الب�رش  ماليني  �شتح�شد 
وهل  وامل�شلمني؟..  الهنود 
عبثا تدعم االإدارات االأمريكية 
اأدي�س اأبابا الإقامة �شد عمالق 
على نهر النيل االأزرق ميكن ان 
م�رش  يف  الب�رش  ماليني  يهدد 
ال�رشب  عن  املاء  بانح�شار 

والزراعة او بالفي�شان عليهم؟
توج�س  بدون  النظر  ميكن  ال 
وتدمري  االإجها�س  الإجازة 
وعمليات  املمنهج  االأ�رشة 
التي  الغرب  يف  الن�شل  حتديد 
باالنقرا�س  جمتمعات  تهدد 
ويف الغرب اأي�شا تتجلى �شيطرة 
اأ�شخا�س على البنك الفيدرايل 
اأوربية  وبنوك  اأمريكا  يف 
حت�شل  ان  كثرية..واحتمال 
املوؤ�ش�شات  بانهيار هذه  كارثة 
من  بتخطيط  العاملية  املالية 
كاإلغاء  عمد  عن  الع�شابة  قبل 
حني  من  احلديث  ويتم  العملة 
اىل اخر عن تخزين الذهب يف 
اأمريكا واأ�شبح رائجا اأن البنك 
اإىل  الفيدرايل يتدخل من حني 
الدوالرات  مليارات  ب�شخ  اآخر 
من  رقيب  بدون 
يحدث  وقد  الدولة. 
اإفال�س  االإعالن عن 
او  العمالقة  البنوك 
�شانه  اأي ت�رشف من 
النا�س  ثروات  تدمري 
الكوارث  لتحدث 
واحلروب  االجتماعية 

الكونية.

   جوهر ال�صراع الدائر؟

عبودية جديدة:
الكرة  على  يح�شل  ما  ان   
طريقة  هو  اإمنا  االأر�شية 
يف  الب�رش  ال�شتعباد  منهجية 
قومياتهم  بكل  وال�رشق  الغرب 
واأديانهم وحتويلهم اإىل عبيد.. 
ويقوم جمموعة من االأ�شخا�س 
ن�شف  متلك  التي  والعائالت 
الكون »احلكومة ال�رشية«  ثروة 
باألوانها  ال�رشاعات  باإدارة 
خطتهم    يتموا  ولكي  املختلفة 
اأ�شباب  اختالق  اىل  يوجهون 
حلروب قومية او دينية او وطنية 
لت�شتمر  وال�شعوب  الدول  بني 
باالإ�شافة  عمليتهم اجلهنمية.. 
الغربي  لالإن�شان  ي�شنعونه  ملا 

لت�شخيم اأموال الع�شابة.
كثري  احلكومات يف  حولوا  لقد 
واالأحزاب  العامل  دول  من 
من  عبيد  اإىل  واملثقفني 
الوعي«  »كي  ي�شمى  ما  خالل 

وال  فلكهم  يف  يتحركون 
اأو  قرار  اتخاذ  ي�شتطيعون 
م�شبق   اإذن  دون  خيار  انتخاب 
فهي  العاملية  ال�رشكات  اأما 
ال�شعوب  ثروات  على  ت�شيطر 
الإنتاجها  �شوقا  بلدانها  وجتعل 
واملجتمع  االإن�شان  فاأ�شبح 
عبيدا  اجلنوب  بلدان  يف 
مينحون  بدونها  او  باتفاقيات 
ما مينح للعبد: اأن ياأكل وي�رشب 
فان  واإال  قليال،  ويتمتع  بقدر، 
به  �شيلحق  واحل�شار  الدمار 
من  قطيعا  احلكام  اأ�شبح  لقد 
العبيد يقدمون ثرواتهم  طوعا 
نظريا  املخيف..  او  للحامي 
يف  االإن�شان  اأ�شبح  وعمليا 
باحثا  بيولوجي  روبوت  الغرب 
ب�شل�شلة قيود  عن املتع مقيدا 
الت�رشف  على  قدرة  بال  بنكية 
وهكذا  ال�شي�شتم..  خارج 
نكت�شف ان االإن�شان يف اأمريكا 
نظام  حتت  يعي�س  والغرب 
على  يفر�شونها  كالتي  عبودية 
هنا  ومن  اآخر..  ب�شكل  العامل 
بناء دول م�شتقلة  تاأتي �شعوبة 
بل دوال  بلداننا  ذات �شيادة يف 
�شعوبة  تاأتي  هنا  ومن  تبعية، 
يف  حقيقية  دميقراطية  وجود 
اأمريكا او الغرب بل دميقراطية 
ممثلي  بني  ال�شلطة  تداول 

روؤو�س االأموال ال�شخمة.

املخرج:

ال  انه  نتاأكد  يوم  بعد  يوما 
ميكن الأي بلد عربي اأن ينه�س 
التكامل  اأن  و نكت�شف  مبفرده، 
العربي يف �شتى امليادين نقطة 
هذا  ولعل  االأ�شا�شية  االرتكاز 
تو�شيع  لزاما  في�شبح  يكفي،  ال 
االإ�شالمي  بالعامل  الدائرة 
للت�شدي  االإن�شاين  واملحيط 
بعد  ويوما  االأ�رشار..  لهيمنة 
ميكن  ال�شيء  اأن  نكت�شف  يوم 
اأن ير�شي االأ�رشار اإال العبودية 
كاملة.. ولذا نعلن اأن االإن�شانية 
خا�س،  نوع  من  اأعداء  تواجه 
يريدون لها العبودية وال�شقاء.. 
الروؤية  ت�شبح  هنا  من  و 
وممار�شة  خلقا  االإن�شانية 
كل  االإن�شان  كرامة  اأجل  من 
ولعل  االأر�س..  كل  االإن�شان يف 
املبادرة  �رش  ميتلكون  العرب 
االإن�شانية مبا لديهم من جتربة 
لديهم  ومبا  متميزة  ح�شارية 
ومادية  روحية  اإمكانات  من 

هائلة.

  قوى املال يف الوليات املتحدة جاهزة للقيام باأي عمل لتحقيق اأهدافها الإ�صرتاتيجية 
فهي تتمتع ب�صفة »اإمرباطورية اإبادة الآخر« بدءا بالهنود احلمر والزنوج بالوليات 

املتحدة مرورا بفيتنام اإىل حروب الإبادة يف اأكرث من مكان وباأكرث من و�صيلة بالنابامل حينا 
وبالفريو�س والأوبئة حينا و باحل�صار واجلوع اأحيانا.. 

  اأمريكا 

اإمرباطورية الإعالم والهيمنة وال�سالح واملال

يوما بعد يوم نتاأكد انه ل ميكن لأي بلد عربي 
اأن ينه�س مبفرده، و نكت�صف اأن التكامل العربي 
يف �صتى امليادين نقطة الرتكاز الأ�صا�صية ولعل 

هذا ل يكفي، في�صبح لزاما تو�صيع الدائرة بالعامل 
الإ�صالمي واملحيط الإن�صاين للت�صدي لهيمنة 

الأ�صرار..

فد�صنت عدوانها املبا�صرة بحرب على العراق 
واأفغان�صتان لتحقيق اأهداف اإ�صرتاتيجية اأهمها 

ال�صدمة لت�صل اجلميع اأحزابا ودول ووعيا 
جمعيا.. ل ميكن اإغفال تدخالت اأمريكا منذ قرن 

يف بلداننا

24 �ساعة
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط:2020/03/12

الو�سط:2020/03/12

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذة كما�سي زوليخة 

حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء ورقلة
حي باحميد مقابل مدر�سة عائ�سة نوا�سر ورقلة 

حم�سر تبليغ م�سمون حكم عن طريق الن�سر طبقا للمادة 106 من ق.اإ.م.اإ
لفائدة : بوبالل عبد الكرمي العنوان : حي تزقرارت ورقلة 

و بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ورقلة حتت رقم الفهر�س : 00528/20 ال�سادر يف : 13/02/2020 
رقم اجلدول : 19/03743 

قمنا بتبليغ املنفذ عليه : بوبالل عفاف العنوان حي تزقرارت ورقلة 
القا�شي يف منطوقه : يف املو�شوع : اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة ورقلة -ق�شم �شوؤون الأ�رسة – بتاريخ 11-11-
2019 حتت رقم الفهر�س 02791-19 و اعتماد تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري بوليفة حممد الأمني املودع 
لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2019/12/10 حتت رقم 548-19 و بالنتيجة احلكم بتوقيع احلجر على املرجع 
�شدها امل�شماة بوبالل عفاف املولودة بتاريخ 05-06-2000 ب : ورقلة ابنة عبد الكرمي و بن زاهي فطيمة الزهراء 

و تعيني املرجع والدها مقدما عليها لت�شيري �شوؤونها القانونية و املالية و الإدارية 
- الأمر بن�رس منطوق هذا احلكم يف احدى اجلرائد اليومية لالإعالم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة 

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

مكتب النتخابات و اجلمعيات
رقم : 04 /م ت �س ع/م ت ع /م ج اأ/2020

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

كامب باجللفة 
الكائن مقرها : حي م�شطفاوي بلقا�شم مقاطعة 02 باب 

رقم 14 بعني و�شارة ولية اجللفة 
طابعها : �شياحي

جمال ن�ساطها : ولئي
برئا�سة ال�سيد)ة( : هاين �شالح الدين

املولود )ة( : بتاريخ : 1993/03/10 باجللفة 
ال�ساكن )ة( : حي بن جرمة 06/439 باجللفة 

الإم�ساء 

الو�سط:2020/03/12

ANEP N°:  2016005327الو�سط:2020/03/12



ق.ف

العتقال الإداري..
الأ�سري اأحمد زهران يف 

مواجهته من جديد

الإ�رسائيلي  الحتالل  يوا�صل 
الإداري  العتقال  فر�ض 
اأ�صري   )430( يقارب  ما  على 
على  ا�صتناداً  فل�صطيني/ة، 
اأمر اإداري ع�صكري ي�صدر عن 
خمابرات الحتالل "ال�صاباك" 
بذريعة وجود ما ي�صمى "بامللف 
ال�رّسي" وطبقاً للقانون الدويل 
مي�ض  العتقال  هذا  فاإن 
ب�صبب  الإن�صانية  باحلقوق 
الق�صائية،  الإجراءات  غياب 
واأ�صول  لقواعد  مراعاة  ودون 
و�صع  الذي  الدويل  القانون 
بخ�صو�ض  �صارمة  قيوداً 
الر�صد  تقارير  وتُفيد  تطبيقه، 
�صلطات  اأن  اإىل  واملتابعة 
 )107( اأ�صدرت  الحتالل 
اأوامر اعتقال اإداري بني جديد 
وجتديد خالل �صباط/ فرباير 

.2020

عن الأ�سري اأحمد زهران

الحتالل  �صلطات  اأ�صدرت 
اجلاري،  مار�ض  �صهر  مطلع 
اأمراً بتجديد العتقال الإداري 
زهران  اأحمد  الأ�صري  بحق 
اأبو  دير  قرية  من  عاماً(   42(
لأربعة  اهلل  رام  غرب  م�صعل 
تثبيتها  جرى  جديدة  �صهور 
يف  �صهور،  ثالثة  على  اأخرياً 
املتوقع  من  كان  الذي  الوقت 
لتفاق  وفقاً  �رساحه،  اإطالق 
الحتالل.  مع خمابرات  جرى 

قد  كان  زهران،  اأحمد  الأ�صري 
اأ�رسب عن الطعام نهاية العام 
لـ  وا�صتمر   ،)2019( املا�صي 
�صد  التوايل،  على  يوماً   113
اعتقاله الإداري وعلق اإ�رسابه 
بعد   ،2020/1/14 بتاريخ 
للتحقيق  بتحويله  ق�صى  اتفاق 
بعد تعليقه لالإ�رساب، وانتظار 
عنه  والإفراج  التحقيق  نتائج 
تهمة  اأي  ثبوت  عدم  حال  يف 
/ �صباط   26 تاريخ  يف  بحقه 
حتويله  وبعد   ،2020 فرباير 
مل  "امل�صكوبية"،  يف  للتحقيق 
تظهر نتائج التحقيق �صيئاً، اإل 
نق�صت  الحتالل  �صلطات  اأن 
واأ�صدرت  جمدداً،  التفاق 
اعتقاله  بتجديد  قراراً 

الإداري.
يعاين  يزال   ما  الأ�صري زهران 
م�صتقرة  حالة �صحية غري  من 
العام  خالل  خو�صه  ب�صبب 
الطعام  عن  اإ�رسابان   2019
الأول  الإداري،  اعتقاله  �صد 
وانتهى  يوماً،   39 لـمدة  ا�صتمر 
اإل  عنه،  بالإفراج  وعود  بعد 
اأعادت  الحتالل  �صلطات  اأن 
ملدة  الإداري  اعتقاله  جتديد 
كان  والثاين  اأ�صهر،  اأربعة 
وا�صتمر  املا�صي  العام  نهاية 
فيها خلطر  تعر�ض  يوماً،   113
ال�صحي  ال�صعيد  على  حقيقي 
ليعاود  حياته،  يفقده  اأن  كاد 
على  اأخرى  مرة  الحتالل 
نق�ض التفاق وجتديد اعتقاله 
الأ�صري  اأن  اإىل  يُ�صار  الإداري. 
ما  اأم�صى  قد  كان  زهران 
جمموعه )15( عاماً يف �صجون 
لأربعة  اأب  وهو  الحتالل، 
�صهر  يف  اعتقاله  ومت  اأبناء، 

اآذار/ مار�ض 2019.

الأ�سرى الأطفال يف �سجن 
م�ستمرة معاناة  "الدامون".. 

الحتالل  �صجون  اإدارة  وا�صلت 
واإجراءاتها  �صيا�صاتها  ممار�صة 
ب�صكل  الأ�رسى  بحق  التع�صفية 
الأطفال،  الأ�رسى  ومنهم  عام، 
املوؤ�ص�صات  متابعة  على  وبناًء 
الأ�رسى  لأو�صاع  ال�رسيكة 
خالل  الحتالل  �صجون  داخل 
�صهر �صباط/ فرباير املن�رسم، 
الأ�رسى  معاناة  ا�صتمرت  فقد 
نقلهم  جرى  الذين  الأطفال 
�صجن  اإىل  "عوفر"  �صجن  من 
عنهم  ممثلني  دون  "الدامون" 
هو  وكما  البالغني،  الأ�رسى  من 
اأق�صام  بقية  يف  عليه  متعارف 
ال�صجون.   يف  الأطفال  الأ�رسى 
الأطفال  الأ�رسى  وتعر�ض 
منذ تاريخ نقلهم يف تاريخ 13 
كانون الثاين/ يناير 2020، اإىل 
�صل�صلة من الإجراءات القمعية 
فر�ض  اأن  بعد  والعقوبات، 
مواجهة  الأطفال  الأ�رسى 
الطعام  عن  بالإ�رساب 
نقلهم  اإجراء  على  احتجاجاً 
واحتجازهم  ممثليهم  دون 
اأدنى  فيه  تتوفر  ل  ق�صم  يف 
حيث  الآدمية،  احلياة  �رسوط 
ا�صتمر الإ�رساب ملدة خم�صة 
كانون   13 تاريخ  منذ  اأيام 
الثاين/ يناير 2020  اإىل تاريخ 
17 كانون الثاين/ يناير 2020. 
�رسعت  الإ�رساب  على  ورداً 
يف  "الدامون"  �صجن  اإدارة 
بحق  عقوبات  عدة  فر�ض 
اأبرزها  الأطفال،  الأ�رسى 
ومنعهم  عليهم  الق�صم  اإغالق 
كافة  وم�صادرة  الفورة،  من 
اأغرا�صهم، مبا فيها املقتنيات 

الكهربائية والأغطية واملدافئ 
الغرف  وحتولت  والفر�صات، 
اأي  وحديد  اإىل جمرد جدران 
وفر�صت  كما  بالعزل،  اأِ�صبه 
عقوبات متثلت بحرمانهم من 
"الكانتينا".  زيارة الأهل، ومن 
لعمليات  تعر�صهم  اإىل  اإ�صافة 
بال�رسب  عليهم  واعتداء  قمع 
قبل  من  غرفهم  اقتحام  اأثناء 
القمع، وتقييدهم بقيود  قوات 
 – "الأبرا�ض"  يف  بال�صتيكية 

"الرب�ض" اأي ال�رسير.
حممد  لالأ�صري  �صهادة  ويف 
الأ�رسى  اأحد  وهو  حامد 
من  نقلهم  مت  الذين  البالغني 
�صجن  اإىل  "عوفر"  �صجن 
على  فرتة  بعد  "الدامون" 
كافة  وجد  الأطفال،  نقل 
الق�صم  يف  الأطفال  الأ�رسى 
بال�صتيكية،  بقيود  مقيدين 
التي  الأحداث  ت�صاعد  وبعد 
اإدارة  نقلت  الق�صم،  يف  جرت 
اأحد  اأيام  عدة  بعد  ال�صجون 
�صجن  يف  الأ�رسى  ممثلني 
�صالح  الأ�صري  وهو  "جميدو" 
رياحي، اإىل �صجن "الدامون"، 
لي�رسف على الأ�رسى الأطفال 

"الدامون"،  يف  املحتجزين 
ظروف  اأن  اأفاد  بدوره  والذي 
�صيئة  "الدامون"  يف  ال�صجن 
حتت  يقع  فالق�صم  جداً، 
الأر�ض، وهو مكون من خم�صة 
يوجد  ل  منها  ثالثة  غرف، 
فيها نوافذ، وحتى الغرف التي 
عدمية  النوافذ  فيها  تتواجد 
التهوية ب�صبب ال�صور اخلارجي 
املحيط بها، ول يوجد اأبواب 
لل�صالة  مكان  ول  للحمامات، 
عدم  اإىل  بالإ�صافة  واللعب، 
وغالبية  "كانتينا"،  وجود 
اأغطية،  ميلكون  ل  الأطفال 
فيها  تنت�رس  الغرف  اأن  كما 
لالأكل  وبالن�صبة  احل�رسات. 
جاهزاً  ياأتي  اأنه  رياحي  اأكد 
غري  وبكميات  املطبخ  من 
جداً،  �صيئة  ونوعيات  كافية 
ل  الأطفال  الأ�رسى  واأن 
طعامهم  حت�صري  من  يتمكنون 
مبفردهم  م�رسوباتهم  اأو 
�صخانات  توفر  عدم  ب�صبب 
ويف  الطهي،  بالطات  اأو  مياه 
�صيء  باأي  الأطفال  قام  حال 
باإدخال  ال�صجون،  اإدارة  تقوم 
التي  "الّيماز"  القمع  وحدة 

ل�صاعات  بتقييدهم  تقوم 
عنهم.  الكهرباء  قطع  وتتعمد 
وبناء على حوار طويل وجهود 
ال�صجون،  يف  الأ�رسى  بني 
تاريخ  التفاق يف  والإدارة، مت 
22 �صباط/ فرباير 2020، على 
الأطفال  لالأ�رسى  نقل ممثلني 
ملتابعة  "الدامون"   يف 
�صوؤونهم، كما هو قائم يف كافة 
يف  الأطفال  الأ�رسى  اأق�صام 

ال�صجون.

الأ�سري موفق عروق 
يف مواجهة ال�ّسجان 

وال�سرطان

عروق  موفق  الأ�صري  خ�صع 
�صهر  بداية  يف  عاماً(،   77(
لعملية جراحية   ،2020 فرباير 
"برزلي"  م�صت�صفى  يف 
جرى  خاللها  الإ�رسائيلي، 
يف  وورم  املعدة،  ا�صتئ�صال 
العملية  اإجراء  وبعد  الأمعاء، 
اإدارة  قامت  وجيزة،  بفرتة 
ت�صمى  ما  اإىل  بنقله  ال�صجون 
رغم  الرملة"،  "عيادة  ب�صجن 
ال�صعب، حيث  ال�صحي  و�صعه 
واأ�صبح  الكثري  وزنه  من  فقد 
خم�ص�صة  اأنبوب  على  يعتمد 
اإدخاله عرب فتحة  لتغذية، يتم 
وكررت  املعدة،  يف  جراحية 
عملية نقله عدة مرات من واإىل 
مراعاة  اأدنى  دون  امل�صت�صفى 
وا�صتعر�صت  ال�صحي.  لو�صعه 
املحطات  اأبرز  املوؤ�ص�صات 
التي تعر�ض لها الأ�صري العروق 
منذ تاريخ اعتقاله عام 2003، 
بنقل  الحتالل  اتهمه  حيث 
نفذا  اأنهما  تبني لحقاً  �صابني 
و�صدر  ا�صت�صهادية،  عملية 

ملدة  بال�صجن  ُحكماً  بحقه 
فرتة  وخالل  عاماً،   )30(
بئر  �صجن  من  نُقل  اعتقاله 
�صجن  اإىل  ثم  "اي�صل"،  ال�صبع 
�صجن  اإىل  ثم  "هدارمي"، 
فيه  اُحتجز  الذي  "جلبوع" 
واأخرياً  �صنوات،  ثماين  ملدة 
"ع�صقالن".ويف  �صجن  اإىل 
 ،2019 يونيو  حزيران/  �صهر 
�صعبة  �صحية  اأعرا�ض  بداأت 
فحو�ض  وبعد  عليه،  تظهر 
له تبني يف �صهر  اأُجريت  طبية 
اأنه م�صاب  يوليو 2019  متوز/ 
بال�رسطان، حيث ماطلت اإدارة 
�صجون الحتالل بتقدمي العالج 
الكيماوي له حتى �صهر ت�رسين 
وبعد   ،2019 نوفمرب  الثاين/ 
عدة جل�صات عالج خ�صع لها، 
اأكد الأطباء اأنه ا�صتنفد العالج 
عليه  تظهر  وبداأت  الكيماوي، 
من  كنزيف  جديدة،  اأعرا�ض 
الأنف، وتقيوؤ م�صتمر، وفقدان 
التوازن،  وفقدان  ال�صهية، 
الوزن،  يف  حاد  وانخفا�ض 
اإجراء  الأطباء  قرر  اأن  اإىل 
اإىل  يُ�صار  له.  جراحية  عملية 
وهو  متزوج  عروق  الأ�صري  اأن 
)ماهر،  هم:  اأبناء  ل�صتة  اأب 
ومنار،  وو�صيم  ونهى،  ومنى، 
ومراد( وله )21( حفيداً، علماً 
اأن عائلته مل تتمكن من زيارته 

منذ مطلع العام اجلاري. 
الأ�صري  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
ع�رسة  بني  من  واحد  عروق 
من  يعانون  الأقل  على  اأ�رسى 
بدرجات  بال�رسطان  الإ�صابة 
�صمن  من  وهم  متفاوتة، 
)700( اأ�صري مري�ض يف �صجون 

الحتالل. 
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اعتقلت قوات الحتالل الإ�سرائيلي )471( فل�سطينيًا/ًة من الأر�س الفل�سطينية املحتلة خالل �سهر �سباط / فرباير 2020، من بينهم )95( طفاًل، ومن الن�ساء )11(. وت�سري 
موؤ�س�سات الأ�سرى وحقوق الإن�سان )هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحّررين، نادي الأ�سري الفل�سطيني، موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان(؛ �سمن ورقة حقائق 

�سدرت عنها اليوم الثالثاء، اإىل اأن �سلطات الحتالل اعتقلت )156( مواطنًا من القد�س، و)49( مواطنًا من رام اهلل والبرية، و)120( مواطنًا من اخلليل، و)37( مواطنًا من 
جنني، ومن بيت حلم )24( مواطنًا، فيما اعتقلت )16( مواطنًا من نابل�س، ومن طولكرم )10( مواطنني، و)25( مواطنًا من قلقيلية، اأما من طوبا�س فقد اعتقلت مواطنني 
اثنني، ومواطنني اآخرين جرى اعتقالهما من �سلفيت، و)21( مواطنًا من اأريحا، بالإ�سافة اإىل)9( مواطنني من غزة. وبذلك بلغ عدد الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني 

يف �سجون الحتالل حّتى نهاية �سهر فرباير/ �سباط 2020 قرابة )5000(، منهم )43( اأ�سرية، فيما بلغ عدد املعتقلني الأطفال قرابة )180( طفل، واملعتقلني الإداريني ملا 
يقارب )430(، وبلغ عدد اأوامر العتقال الإداري ال�سادرة )107( اأوامر اإدارية، بني جديد وجتديد لأ�سرى �سبق اأن �سدر بحقهم اأوامر اعتقال اإداري.

موؤ�س�سات الأ�سرى:

 االحتالل اعتقل )471( فل�شطينيا خالل �شهر فرباير 2020

اعتقلت قوات الحتالل الإ�رسائيلي 
 )15( اأم�ض   وفجر  املا�صية  الليلة 
من  غالبيتهم  ال�صفة  من  مواطناً 
تعود  منازل  وداهمت  بيتا،  بلدة 
اأموال،  و�رسقت  �صابقني،  لأ�رسى 
اإن  الأ�صري  نادي  وقال  وذهب. 

ع�رسة مواطنني جرى اعتقالهم من 
بلدات بيتا وعورتا واأ�رسين ق�صاء 
نابل�ض وهم: منور عبد الرحمن بني 
فتح  حركة  �رّس  اأمني  وهو  �صم�صه 
يف البلدة، ورائد عبد الرحيم داود، 
وح�صني  داود،  حممود  واإبراهيم 

حممود داود، وجهاد فايز حمايل، 
حمدان فايز حمايل، و�صيف �صيف 
اهلل حمايل، وح�صني عر�صان داود، 
بالإ�صافة اإىل الباحث عبد ال�صالم 
و�صامر  عورتا،  بلدة  من  عواد 
اأو�رسين،  بلدة  من  مفلح  حمدي 

ومن  �صابقان.  اأ�صريان  وكالهما 
اعتقل  اهلل  رام  ق�صاء  �صلواد  بلدة 
حامد،  اهلل  خري  حمدي  الحتالل 
يُ�صاف  خزين،  اهلل  خري  و�صاهر 
بلدة  من  مواطن  املعتقلني  اإىل 
وجدي  وهو  القد�ض  ق�صاء  الرام 

ثلث  كفر  بلدة  ومن  الرحمن،  عبد 
ق�صاء قلقيلية الأ�صري ال�صابق علي 
ومن  عاماً(،   40( �صواهنة  رفيق 
اخلليل حازم كاظم الرجبي. يُ�صار 
اإىل قوات الحتالل داهمت منزل 
عبد اهلل نواف اأبو حم�صن من بلدة 

اأ�صري �صابق، و�رسقت  تيا�صري وهو 
ذهب واأموال بقيمة 12 األف �صيقل 
امريكى  دولر   4500 يعادل  ما  اى 
يعقوب  منزل  داهمت  كذلك   ،
تُ�صجل حالت  اأن  اأمني دبك، دون 

اعتقال.

نادي الأ�سري الفل�سطينى

قوات االحتالل تعتقل )15( مواطنًا من ال�شفة غالبيتهم من بلدة بيتا
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الأ�سري املحرر عمر �سائد ... 

ثمن احلرية ال يقدر واحلرية هي احلياة
ثمانية ع�سر عامًا من القيد والظلم والقهر، حمرومًا من نور ال�سم�س ومن عبري احلرية التي �سلبت منه وهو ابن اخلم�سة ع�سر ربيعًا، تلك هذه الأعوام ق�ساها وهو 

بني جدران الظلم وعذاب ال�سجن، وعتمة الزنازين، وق�سبان الأ�سر، لتتبدل هذه ال�سنني الطويلة العجاف وت�سرق �سم�س احلرية عليه من جديد. املحرر �سائد 
عمر)42عامًا( من بلدة دير احلطب ق�ساء نابل�س يروي حلظات الإفراج وجتربته مع الأ�سر والتي و�سفها باملريرة وال�سعبة.

تقرير: اإعالم الأ�سرى

حلظة الإفراج

�أن  �ملحرر  �لأ�سري  يقول 
ميكن  ل  �لإفر�ج  حلظة 
ثمن  ب�أي  تقدر  ول  و�سفه�، 
ف�حلرية ل ثمن�َ له�، ول ميكن 
بقيمته�  ي�سعر  �أن  �أحد  لأي 
وع��ش  �ل�سجن  دخل  من  �إل 
�لق��سية  وظروفه  مع�ن�ته 
ك�ن  �س�ئد:  وي�سيف  جد�ً. 
يل  �لأخري  �ليوم  يف  �سعوري 
بني  خمتلط،  �ل�سجن  د�خل 
بعد  ع�ئلتي  بلق�ء  فرحتي 
�حلرم�ن  من  �ل�سنو�ت  هذه 
نف�سه  �لوقت  ويف  و�لفر�ق، 
�لذين  �لأ�رسى  على  حزين 
فهن�ك  خلفي،  تركتهم 
من  يع�ين  من  منهم  �لكثري 
جد�ً  �سعبة  �سحيِة  ظروِف 
بلحظة  حلظة  وينتظرون 
من  ومنهم  عالجهم،  يتم  �أن 
ب�ملوؤبد�ت  عليه  حمكوم  هو 
�ملحرر  وي�سف  �لع�لية. 
فرحة ع�ئلته �لتي مل ت�سدق 

يف �لبد�ية �أنه �أفرج عنه بعد 
ل  ويقول:  �ل�سنو�ت  هذه 
�أعرف م�ذ� يدور يف د�خلهم 
على  �لفرحة  ر�أيت  ولكّني 
عينهم  بريق  وملحة  وجههم 
خ�رج  �س�هدوين  عندم� 
�ل�سجن. ويت�بع عمر حديثه: 
ووجدت  �لأ�رس  من  خرجت 
�أن هن�ك 30 بنت وولد يقولون 
�عرف  ول  وخ�يل  عمي  يل 
�إل  يعرفوين  ول  منهم  �أحد�ً 

من خالل �ل�سورة .
جتربة الأ�سر

د�خل  �لأ�سري  جتربة  وحول 
ك�نت  يقول:  ومعن�ته  �لأ�رس 
للغ�ية  مريرة  �لأ�رس  جتربة 
�لبد�ية  يف  �أمتكن  مل  و�سعبة 
�ل�سجن،  ظروف  مع  �لت�أقلم 
�خل�رج  يف  تكون  ف�أنت 
جتد  وفج�أة  بحرية  تعي�ش 
وبني  �ل�سجن  د�خل  نف�سك 
مع  ولكن  جدر�ن،  �أربعة 
جمبور�ً  تكون  �لوقت  مرور 
�لو�سع  وتقبل  �لعتي�د  على 
�أّن  ويت�بع:  عليه.  �أنت  �لذي 

�لأ�رسى  �أن  �لأمر  ي�سهل  م� 
�لقد�مى يح�ولون �أن يخففو� 
يدخلون  �لذين  �لأ�رسى  على 
�ل�سجن بعدهم، فهم يح�ولون 
لدية  يكون  �أل  �لإمك�ن  قدر 
�أن  و�إقن�عه  كبري  �سدمة 
�لو�قع ويجب عليك  هذ� هو 
تقبله، و�أّن غد�ً �سي�أتي �أ�رسى 
ب�لت�أقلم  و�ستقنعهم  �أخرين 

و�لعتي�د على �ل�سجن.
�ل�سجن  مر�رة  رغم  وي�سيف 
�لكثري  نتعلم  �أنن�  �إّل  وق�سوته 
�ل�سجن"  د�خل  �لأ�سي�ء  من 
نحن د�خل �لأ�رس نتعلم على 
�لإن�سب�ط و�لإلتز�م، و�لنظ�م، 
و�لتعرف على �أبن�ء بلدك من 
عد�  فل�سطني،  �أنح�ء  جميع 
على �أن �ل�سجن يعترب مدر�سة 
�لأ�رس  د�خل  ف�أن�  لالأ�سري 
بعدة  وتثقفت  ز�دت معرفتي 
خ�رج  �أعرفه�  �أكن  مل  �أمور 
د�خل  ف�لأ�سري  �ل�سجن، 
�أن  بو�سعه  لي�ش  �جلدر�ن 
يكت�سب  �أن  �سوى  �سيء  يفعل 
هذه  خلف  و�خلربة  �ملعرفة 
�لق�سب�ن. وحول كيف يق�سي 

�ل�سجن  د�خل  يومه  �لأ�سري 
ن�ستيقظ  كن�  �ملحرر:  يقول 
ثم نذهب  �لب�كر،  �ل�سب�ح  يف 
�لري��سية  �لتم�رين  لعمل 
نذهب  وبعده�  �س�عة،  ملدة 
�أي�س�ً،  �س�عة  ملدة  للمط�لعة 
وجبة  ت�أتي  ذلك  بعد  ثم 
قيلولة  ن�أخذ  بعده�  �لفطور، 
تقريب�ً،  �س�عتني  ملدة  �لنوم 
وبعده� نعقد جل�س�ت منوعة 
و�حلزبية،  �لثق�فية  منه� 
�لأخب�ر  �س�عة  نت�بع  بعده� 
ويحدث  يجري  م�  لنعرف 

حققه  م�  وحول  �خل�رج.  يف 
يقول  �لأ�رسى  د�خل  �لأ�سري 
�أنني  عمر:  �ملحرر  �لأ�سري 
�ل�سف  يف  وكنت  �عتقلت 
�لت��سع، قبل �أن �أنهي تعليمي، 
فح�سلت على �سه�دة �لث�نوية 
ومتكنت  �ل�سجن،  د�خل  من 
على  �حل�سول  من  �أي�س�ً 
�سه�دة �لبك�لوريو�ش من د�خل 
ح�سويل  عن  عد�  �ل�سجن، 
�لدور�ت يف  �لعديد من  على 
و�لإعالم  �ل�سح�فة  جم�ل 
و�ل�سع�ف�ت �لأولية. وي�سيف 

�ل�سجون ك�نت  �إد�رة  �أن  رغم 
من  وعلى  علين�  ت�س�يق 
ك�نت  فهي  يتعلم،  �أن  يح�ول 
متنعن� من �ملط�لعة و�إدخ�ل 
من  علين�  وتنخ�ش  �لكتب، 
�إىل  �سجن  من  نقلن�  خالل 
�ل�ستقر�ر،  وعدم  �آخر، 

وتخريب نظ�من�.

و�سع �لأ�رسى د�خل �ل�سجون
�ملحرر  �لأ�سري  وبح�سب 
�ل�سجن  د�خل  �لأ�رسى  ف�إّن 
�رس�سة  لهجمة  يتعر�سون 
�ل�سج�ن،  مع  يخو�سونه� 
�قرت�ب  وقت  يف  وخ�سو�س�ً 
�لنتخ�ب�ت، ف�لورقة �لر�بحة 
�ل�سغط  هي  �أيديهم  بني 
�لأ�رسى،  على  و�لت�سييق 
�نتخ�بية، فهذ�  لتكون دع�ية 
ر�أي  ك�سب  على  ي�س�عدهم 
عندهم.  �لإ�رس�ئيلي  �ل�س�رع 
�لأ�رسى  تركت  لقد  وي�سيف 
�لفرتة  ففي  �سعب  و�سع  يف 
تفتي�ش  هن�ك  ك�ن  �لأخرية، 
�لنقب، حيث  ك�مل يف �سجن 
مت �إخر�ج جميع �لأ�رسى من 

توزيعهم على  �لق�سم 13 ومت 
�لأق�س�م �لأخرى ملدة �أ�سبوع 
وتزد�د  تغطية،  �أي  دون 

معن�تهم مع �لربد �ل�سديد.

مطالب الأ�سرى
عمر  �لأ�سري  ويط�لب 
بق�سيتهم  �لهتم�م  ب�رسورة 
حقوق  ملنظم�ت  ورفعه� 
وحمكمة  �لدولية  �لن�س�ن 
ويوؤكد  �لدولية،  �جلن�ي�ت 
على �أن �لأ�رسى جمعيهم من 
و�لإ�سالمية  �لوطنية  �لقوى 
�لتع�ون  ب�رسورة  تط�لب 
�سفقة  لرف�ش  و�لحت�د 
�أي  تلبي  ل  فهي  �لقرن، 
�لفل�سطيني.  لل�سعب  مط�لب 
�إنه�ء  �رسورة  �إىل  وي�سري 
توحيد  و�رسورة  �لإنق�س�م 
و�أن  �لفل�سطيني  �ل�س�رع 
وننهي  و�حدة  يد�أَ  نكون 
جميع  يف  �خلالف�ت،  جميع 
�ملنطقة �جلغر�فية ملو�جهة 
هو  ف�لتوحد  �ل�سفقة،  هذه 
�إنه�ء  على  ي�س�عدن�  �لذي 

هذه �ل�سفقة.

بقلم: عي�سى قراقع

تتدفق"  حرية  ذ�كرة  وحدك،  ل�ست 
�لدر��س�ت  مركز  عن  �س�در  كت�ب 
علي  �لأ�سري  لل�سحفي  �لفل�سطينية 
جر�د�ت �لذي ق�سى �كرث من 14 ع�م� 
د�خل �سجون �لحتالل وم� ز�ل يقبع 
و�سه�دة  توثيقي  �أنه ن�ش  �ل�سجن.  يف 
و�قع  عن  وحقيقية  �س�دقة  ت�ريخية 
من  �لحتالل  �سجون  يف  �لأ�رسى 
ب��سم  ن�طقة  �سخ�سية  جتربة  خالل 
و�لأ�سري�ت  لالأ�رسى  �جلم�عي  �لهم 
و�ل�سه�دة  �ل�سفوي  �لت�ريخ  بني  جتمع 
�لرو�ية  ��س�ليل  مو�جهة  يف  �حلية 
و�لتي  وعن�رسيته�  �ل�رس�ئيلية 
�لق�سب�ن،  خلف  وح�سية  بكل  تتج�سد 
ت�سمى  �لتي  �خللفية  �جلبهة  تلك  يف 
�س�ح�ت �ل�سجون، حيث تدور �حلرب 
�ن�س�نية  لتدمري  و�ل�س�متة  �لط�حنة 
�سه�دة  هو  �لن�ش  �ل�سري.  �لن�س�ن 
�لأ�رسى  حرية  عن  ملحمي  دف�ع 
حتولت  ذ�كرة  خالل  من  وكر�متهم 
�س�رخة  �ن�س�نية  �سمري  حم�كمة  �ىل 
بحق  وطغي�نه  وجر�ئمه  لالحتالل 
�سعبن� و��رس�ن�، ف�لن�ش رفع �ل�سحية 
تتكلم  �ل�سحية  �ل�سمو،  مرتبة  �ىل 
وت�سري �ىل دولة �لحتالل كدولة فوق 

و�لعر�ف  �لقيم  كل  تنتهك  �لق�نون 
�ل�سحية  و�لخالقية،  �لن�س�نية 
بقوة  �ل�رس�ئيليني  �ملجرمني  تالحق 
�لق�سية  بعد�لة  و�مي�نه�  �ر�دته� 
�ل�سحية  �سبيله�،  يف  �سحت  �لتي 
مع  موعد  على  �ل�سحية  تن�سى،  ل 
ل�ست  �لدولية.  �ملح�كم  يف  �لقتلة 
وجزء  �أدبي  ثق�يف  ن�ش  هو  وحدك 
�لفل�سطينية،  �ملق�ومة  فكر  من 
�ل�رسى  و�بد�ع�ت  بطولت  يك�سف 
و�لذين  �لكبرية  وت�سحي�تهم 
�ملريعة  �لظروف  كل  يف  ��ستط�عو� 
�ىل  مقربة  من  �ل�سجن  يحولو�  �ن 
لت�سبح   ، ومدر�سة  وج�معة  مرت��ش 
�ملر�حل  من  مرحلة  يف  �ل�سجون 
منطقة ��ستقالل ذ�تي حمررة، يقول 
ول  �ل�سجن  ن�سكن  �أ�سبحن�  علي: 
ن�سمح له �ن ي�سكن فين�. يتن�ول ن�ش 
�برزه�  ق�س�ي�  عدة  وحدك"  "ل�ست 
م�ستمرة  حرب  كجرمية  �لتعذيب 
على  �ل�رسى  له�  يتعر�ش  وممنهجة 
��س�ليب  �ل�رس�ئيليني،  �ملحققني  يد 
ك�سفه�  و�نتق�مية  و�س�دية  وح�سية 
�لك�تب يف هذ� �لن�ش بقوله: �دركت 
ب�رس،  هيئة  يف  وحو�ش  �م�م  �نني 
ق�لته  �لك�تب مع م�  ويتط�بق و�سف 
�لقن�ة  �ملذيعة �ل�رس�ئيلية كوتلر يف 

يف   2019/2/16 يوم   13 �لعربية 
و�سفه� جنود �لحتالل خالل تنكيلهم 
ب�أن  مكبلني  وهم  �ل�رسى  وتعذيبهم 
وحو�ش  �ىل  �جلنود  يحول  �لحتالل 
مي�ر�سون  �لذين  �ملحققون  ب�رسية. 
و�سفهم  �لتعذيب  �جل  من  �لتعذيب 
يعربون  �لذين  ب�لهمج  جر�د�ت  علي 
�لرببرية  �لحتالل  دولة  �سورة  عن 
�لعدو�نية  يف  �لغ�رقة  و�لبهيمية 
نظرية  عليهم  تنطبق  و�لف��سية، 
د�روين يف �لتطور، ق�ل علي للمحقق: 
يف  �رتقت  كلم�  �حلية  �لك�ئن�ت  �ن 
��ستخد�م  لديه�  يزد�د  �لتطور  �سلم 
دم�غه� ويقل ��ستخد�مه� لطر�فه�، 
ويق�سد علي �ن �ملحققني يت�رسفون 
و�لرف�ش  و�لركل  ب�ل�رسب  ك�لبه�ئم 
و�لب�سق و�ل�ستم و�للطم و�لهز، وهذ� 
م� ي�سقط �دع�ء ��رس�ئيل ب�أنه� دولة 
يف  وح�س�رية  ومتطورة  دميقر�طية 
�ملنطقة. 74 حمقق�ً مرو� على علي 
فرت�ت  خالل  �لتعذيب  م�س�لخ  يف 
قبل  م�  ع�سور  من  ج�ءو�  �عتق�له، 
جلود  �سوى  تنق�سهم  ل  �لت�ريخ، 
تغيري  �هد�فهم  وك�نت  �حليو�ن�ت، 
هوية �ملعذب من متمرد �ىل خ��سع 
�ق�سى  �ىل  �ل�سحية  �ي�س�ل  و�ىل 
وجتريده�  و�لتذلل  �ل�سعف  ح�لت 

من �ل�سفة �لن�س�نية، وعلى مد�ر 14 
علي  ك�ن  �لتعذيب  م�س�لخ  يف  ع�م� 
�ل�رسى  نحن  �نن�  للمحقق:  يقول 
لو  حتى  كر�متن�  ب�أن مت�ش  ن�سمح  ل 

كلفن� ذلك حي�تن�.
كت�ب ل�ست وحدك يتعر�ش لالعتق�ل 
علي  ق�سى  �لذي  �لتع�سفي  �لد�ري 
ويتعر�ش  ع�م�،   12 ط�ئلته  حتت 
�لق��رسين  �لطف�ل  لعتق�ل  كذلك 
�ل�رس�ئيلي  �لق�س�ء  تو�طوؤ  ويك�سف 
ديكور  جمرد  علي  و�سفه  �لذي 
�لحتالل  و�نته�ك�ت  جر�ئم  لتغطية 
للم�ست�س�ر  �لك�تب  ق�له  م�  وهذ� 
�ليكيم  �لحتالل  لدولة  �لق�نوين 
لل�سجن:  زي�رته  خالل  روبن�ست�ين 
ق�س�وؤكم جمرد ديكور وختم مط�طي 
ولتزيني  �ل�سود�ء  �سفحتكم  لتبيي�ش 
ن�ش  �لق�نون.  �سع�ر  حتت  جر�ئمكم 
ل�ست وحدك �كرث من كت�ب توثيقي، 
�نه يربز �سج�عة �ملع�ن�ة يف فل�سفة 
بطولت  �لق�سب�ن،  خلف  �ملو�جهة 
�سجله�  ودم�ء  �سهد�ء  وت�سحي�ت، 
�جل  من  �ل�سرية  �حلركة  ت�ريخ 
�حلرية و�لكر�مة، ق�ل �ملحقق لعلي: 
�ىل  و�يديكم  تولدون  �لعرب  �نتم 
�مه�تن�  تلدن�  بل  علي:  رد  �خللف، 
ن�ش  يف  �ملع�ن�ة  �سج�عة  �حر�ر�. 

ل�ست وحدك ��سقطت نظرية �ل�سجن 
�لقدرة  �ل�رس�ئيلي:  ب�ملفهوم 
معنى  للمع�ن�ة  �لأمل،  �جتي�ز  على 
بحريتهم  �حتفظو�  ف�ل�رسى  وحي�ة، 
�لروحية رغم �هو�ل �ل�سجن وظروفه 
�لتي  �لروحية  �حلرية  هذه  �لق��سية، 
من  �سلبه�  �ل�سج�نون  ي�ستطع  مل 
�لن�س�ن �ل�سري، لهذ� ر�أى علي عيني 
�بنته �ل�سغرية �سجى يف �ل�سورة �لتي 
وتقول  تتحرك�ن  �ل�سجن  �ىل  و�سلته 
ذ�ت  ويف  �حلي�ة،  �ن�  �حلي�ة  �ن�  له: 
�كرث  لي�سو�  �ل�سج�نني  ر�أى  �لوقت 
و�بر�ج  وبن�دق  ومع�سكر�ت  �لت  من 
حم�سورين  ك�أنهم  قمع  ومنظوم�ت 
يف من�زل لالمو�ت. �سج�عة �ملع�ن�ة 
يف  ه�م�  در�س�  �ل�رسى  علمت 
�ملو�جهة يتمثل كم� يقول �لك�تب ب�أن 
�ل�سمود يبد�أ قبل �لذه�ب �ىل م�س�لخ 
�لذ�ت  بتح�سني  وذلك  �لتعذيب، 
�ل�سي��سي  ب�لوعي  و�لنتم�ء  و�لعقل 
و�لفكري و�لثق�يف وب�أ�س�ليب وو�س�ئل 
هذ�  و�لتحقيق،  �لعتق�ل  مق�ومة 
�ل�رسى  �سالح  هو  �ملق�وم  �لوعي 
�ل�س�بقة  �ل�سنو�ت  كل  مد�ر  على 
ومو�جهة  �ن�س�نيتهم  عن  �لدف�ع  يف 
غطر�سة �لحتالل و��س�ليبه �لقمعية. 
ل�ست  ن�ش  يف  �ملع�ن�ة  �سج�عة 

�ل�رسى  �لبط�ل  �سرية  هي  وحدك 
لي�سو�  هم  �لذين  �لحي�ء  و  �ل�سهد�ء 
ب�لت�ريخ  ملت�سقون  لأنهم  وحدهم 
�ملن��سل،  �سعبن�  وم�سرية  و�لهوية 
�لتي  و�ملق�ومة  �حلرية  ثق�فة  �نه� 
ميثله� �ل�رسى كرموز حلركة �لتحرر 
�لفل�سطيني، و�لك�تب هن� ل  �لوطني 
يعرف �ل�رسى ب�مل�سجونني و�من� هم 
�ل�رسى �لحر�ر �لطليقني يف �لن�س�ن 
ويف �لكون، هم �سوت كل مظلوم هب 
لرفع �لظلم، كل م�ستعبَد �نتف�ش على 
م�ستعِبد، �ملطلوب حم�يتهم و�ل�سعي 
لجل حريتهم و�حلف�ظ على مك�نتهم 
�لق�نونية و�لن�س�نية من �ل�ستهد�ف 
�ل�رس�ئيلي �لذي ي�سعى �ىل حتويلهم 
�ىل �ره�بيني وجترمي ن�س�لهم �لوطني 
ل�ست وحدك  �لطليقة.  وقتل روحهم 
�جلم�عة:  ن�س�ل  ق�نون  ن�ش  هو 
ي�سبح  �حل�ملة  �لرو�ح  تتالقى  حني 
�ملمكن،  عد�د  يف  �حللم  حتقيق 
وحني تتالقى �لرو�ح �لعط�سى ينهمر 
�ل�سجني  و�نت  وحدك  ل�ست  �ملطر، 
من �جل حرية فل�سطني �لتي ت�سري يف 
دروب �جللجلة، فمعك كل �حل�ملني 
بزو�ل عتمة ط�لت، معك  �لب�رس  من 
�غنية  وجعه  من  ي�سيل  �ن�س�ن  كل 

للفجر.

قراءة يف ن�ص "ل�ست وحدك" للأ�سري علي جرادات...
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عي�شة ق.

الفريق  اأن�صار  ثائرة  ثارت  اأين 
املحلي والذين اأقدموا على ر�صق 
النارية  بالألعاب  امليدان  اأر�صية 
حتطيم  يف  ت�صبب  واملقذوفات 
للتلفزيون اجلزائري والتي  كامريا 
اأن  الكوابل وتعّطلت، قبل  اأحرقت 
تتوا�صل اأطوار املباراة حتت �صغط 
الذين  الأن�صار  وا�صل  اأين  كبري، 
خلف  املدرج  يف  يجل�صون  كانوا 
خذايرية  الوفاق  مرمى  حار�س 
الر�صق،  يف  الثاين  ال�صوط  يف 
الأمن  اأعوان  اإثرها  على ّ ا�صطر 
الحتياطيني  الالعبني  حماية  اإىل 

قبالة  يجل�صون  كان  الذين  للوفاق 
منهم،  اأي  اإ�صابة  لتفادي  املدرج 
املوؤ�صفة  العنف  �صور  وتوا�صلت 
نهاية  �صافرة  احلكم  اإعالن  عقب 
ان�صار  اقتحام  خالل  من  اللقاء، 
هربا  امليدان  لأر�صية  الوفاق 
قبل  الربايجية،  اعتداءات  من 
لأر�صية  كبري  اإتالف  يحدث  اأن 
كبري  ب�صكل  تاأثرت  والتي  امليدان 
من  الع�صب  اقتالع  خالل  من 
اإ�صعال  على  والإقدام  الأر�صية، 
كبريا  تلفا  فيها  اأحدث  فيها  النار 
ومل تعد �صاحلة ل�صتقبال اللقاءات 
خالل الفرتة املقبلة، ودخلت جلنة 
خمت�صة من اأجل ت�صجيل اخل�صائر 

وتوا�صل  الأر�صية،  تكّبدتها  التي 
اأقدم  بعدما  امللعب  خارج  العنف 
حتطيم  على  الربايجية  الأن�صار 
التابعة  النقل  ال�صيارات وحافالت 
قدرت  حيث  الوفاق،  لأن�صار 
اخل�صائر  الأوىلية  الإح�صاءات 
التي  العنف  حالة  �صهدتها  التي 
 80 جمموع  تلقي  اللقاء  عرفها 
اإ�صابة يف �صفوف اأن�صار الفريقني 
 10 وحتطيم  اخلطورة  متفاوتة 

�صيارات.
يف املقابل، ينتظر ان ت�رضب جلنة 
عقب  حديد  من  بيد  الن�صباط 
عرفتها  التي  اخلطرية  الأحداث 
املواجهة، خالل الجتماع املقبل 

اأع�صاوؤها  يعقده  اأن  ينتظر  الذي 
غدا من اأجل الإطالع على تقارير 
اللقاء،  وحمافظ  بوترعة  احلكم 
اأين يرتقب اجلميع ت�صليط الهيئة 
قرارات �صارمة حتى يكون الأمر 
اأن�صار الأندية الأخرى  عربة لبقة 
اإىل  العنف  �صور  عودة  وتفادي 

البطولة الوطنية من جديد.
اأن  ينتظر  خمتلف،  مو�صوع  يف 
ينهي اأ�صبال املدرب بالل دزيري 
لقاءاتهم يف املو�صم  ما تبقى من 
الواد  راأ�س  اجلاري مبلعب مدينة 
ملعب  اأر�صية  لتلف  كبرية  بن�صبة 
تعد  مل  اأين  واحرتاقها  اأوت   20
موؤهلة ل�صتكمال اللقاءات عليها.

�شربت اأحداث العنف بقوة وعادت ال�شور املوؤ�شفة لت�شكل احلدث يف املباريات، بعد الأحداث التي 
يندى لها اجلبني والتي �شهدها ملعب 20 اأوت 1956 بربج بوعريريج خالل املقابلة التي جمعت فريقي 

الأهلي املحلي ووفاق �شطيف اأول اأم�س حل�شاب ذهاب الدور ربع النهائي اأين اندلعت اأحداث عنف 
خطرية خالل اأطوار اللقاء وما بعده، من خالل قيام اأن�شار الأهلي الربايجي بر�شق اأر�شية امليدان عند 

افتتاح الفريق الزائر باب الت�شجيل 

جلنة االن�ضباط مطالبة ال�ضرب اأحداث العنف تعود من ملعب الربج يف �شورة يندى لها اجلبني
بيد من حديد

.      حرق الأر�شية اإ�شابة 80 �شخ�شا وحرق 10 �شيارات

ريا�صة  يف  ال�صابقة  البطلة  اأعربت 
�صواكري  �صليمة  اجلزائرية  اجليدو 
عن« افتخارها و �صعادتها بح�صولها 
على جائزة اللجنة الوملبية الدولية 
الريا�صة عن قارة افريقيا  املراأة و 
باملنا�صبة  موؤكدة   2020 للعام 
الدائم  ن�صالها  مبوا�صلة  التزامها 
بني  امل�صاواة  حتقيق  اأجل  من 
الإناث والذكور يف جمال املمار�صة 
يف  �صواكري  واأعربت   الريا�صية، 
اجلزائرية  الأنباء  لوكالة  ت�رضيح 
مب�صاهمتي  �صعيدة  جّد  اأنا  قائلة: 
بطلة  �صفتي  و  موقعي  من   -
�صابقة - يف ترقية الريا�صة الن�صوية 
هذا  اجلزائرية،  واملراأة  واجلزائر 
اأعتز  اعرتاف  مبثابة  يعّد  التكرمي 
دوما يف  اأبقى  اأن  الأهمية  به، فمن 
م�صتوى هذا البلد الذي اأدين له بكل 
واأ�صافت  الآن«،  حلّد  حققته  �صيء 
يف  موقعي  »بحكم  قائلة:  �صواكري 
جلنة امل�صاواة يف الحتادية الدولية 
حث  على  دوما  اأحر�س  للجيدو، 
على  بناتهم  ت�صجيع  على  الأولياء 
الإقبال بقوة على ممار�صة الريا�صة 
بنف�س الطريقة التي يحر�صون فيها 
علينا  يجب  الذكور،  اأولدهم  على 

منح  يف  من�صفني  نكون  اأن  كاأولياء 
نف�س الفر�س لالإناث و الذكور«.

ومعلوم ، اأّن جائزة املراأة و الريا�صة 
للجنة الوملبية الدولية متنح كل مرة 
قدمت  هيئة  اأو  ريا�صية  ل�صخ�صية 
ممار�صة  ترقية  يف  فعالية  م�صاهمة 
الفتيات  ت�صجيع  و  للريا�صة  املراأة 
على ولوج عامل املمار�صة الريا�صية 
وعن  الخت�صا�صات،  خمتلف  يف 
عن  �صواكري  اأعربت  التكرمي،  هذا 
اجلائزة  هذه  حتفزها  ان  يف  اأملها 
على اإعطاء دفع و ديناميكية جديدة 
للريا�صة الن�صوية يف اجلزائر و على 
اجليدو  ريا�صة  اخل�صو�س  وجه 
تت�صلم  ان  يفرت�س  كان  انه  م�صيفة 
بنيويورك لكن هذا احلفل  جائزتها 
كورونا«،  فريو�س  ب�صبب  اأجل  قد 
�صواكري  ت�صبح  التكرمي  وبهذا 
الثانية  اجلزائرية  املراأة  �صنة   45
اجلائزة،  هذه  على  تتح�صل  التي 
�صفوف  يف  ال�صابقة  العداءة  بعد 
القوى  لألعاب  الوطني  املنتخب 
التي  اأو�رضيف  خليلي  م�صعودة 
ح�صلت على هذه اجلائزة مبراك�س 

�صنة 2004 .
ق.ر.

بعد تتويجها بجائزة اللجنة الوملبية 
الدولية املراأة والريا�شة

�ضواكري: �ضاأوا�ضل الن�ضال الأجل 
امل�ضاواة يف املمار�ضة الريا�ضية

الوفاق يطالب بامل�شاواة ولع لقاء اإياب الكاأ�س بح�شور اجلمهور

اإدارة وفاق �ضطيف حتمل بن حمادي 
م�ضوؤولية اأحداث الربج

�صطيف  وفاق  نادي  اإدارة  حّملت 
اأن�س  بوعريريج  برج  اهلي  رئي�س 
اأحداث  م�صوؤولية  حمادي  بن 
وبعد  خالل  وقعت  التي  العنف 
جمعت  التي  املقابلة  اأطوار 
ذهاب  مباراة  �صمن  الفريقني 
اأين  اجلمهورية،  كاأ�س  نهائي  ربع 
ال�صطايفي  النادي  م�صوؤولو  �صّدد 
ال�صتفزازية  الت�رضيحات  اأن 
الأول  امل�صوؤول  اأطلقها  التي 
رفعت  الربايجي  النادي  على 
ردة  وجعلت  العنف  اأحداث  حّدة 
لتلك  عنيفة  فريقه  لأن�صار  الفعل 
تعرث  يتقبلوا  مل  بعدما  الدرجة، 
مناف�صة  يف  ملعبه  على  ناديهم 
بلن  وعدهم  التي  الكاأ�س  ال�صيدة 
واألقت  بها،  بالتتويج  حمادي 
باللوم  حلفاية  فهد  الرئي�س  اإدارة 
تغيري  مّت  بعدما  حمادي  بن  على 
التي  التذاكر  بيع  عملية  موعد 
كانت مقررة يف يوم املواجهة اإل 
ان م�صوؤويل الربج فتحوا الأك�صاك 

الوفاق  اأن�صار  اللقاء وحرموا  ليلة 
يف  بيعها  اأجل  من  ح�صتهم  من 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صوداء،  ال�صوق 
املرا�صلني  مبنع  اأوامر  منحه 
من  وامل�صورين  ال�صحافيني 
مبهمة  والقيام  بالدخول  �صطيف 
تغطية اللقاء رغم تنقلهم حاملني 

تكليف باملهمة.
يف �صياق اآخر، قررت اإدارة »الن�رض 
اإىل جلنة  الأ�صود« توجيه مرا�صلة 
كاأ�س اجلمهورية التابعة لالحتادية 
اأجل  من  القدم  لكرة  اجلزائرية 
خو�س  يف  الفريق  بحق  املطالبة 
اأمام  الكاأ�س  ال�صيدة  اإياب  مقابلة 
 21 يف  املقرر  الربايجي  الأهلي 
مار�س املقبل يف ح�صور اجلمهور 
اأفريل  �صهر  اإىل  اللقاء  تاأجيل  اأو 
ال�صلطات  لقرار  احرتاما  القادم 
غياب  يف  اللقاءات  خو�س  العليا 
فريو�س  لنت�صار  تفاديا  اجلمهور 
»كورونا«، حيث ت�رض اإدارة الوفاق 
على حتقيق مبداأ امل�صاواة باأحقية 

املباراة  متابعة  الوفاق يف  ان�صار 
وت�صجيع الالعبني من املدرجات 
مثلما حدث مع اأن�صار الأهلي يف 

مقابلة الذهاب.
اأ�صبال  �رضع  اأخرى،  جهة  من 
ملدرب نبيل الكوكي يف التح�صري 
تنتظرهم  التي  املقبلة  للمقابلة 
القبائل  �صبيبة  يالقون  عندما 
 22 اجلولة  �صمن  املقبل  الأحد 

الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
ح�صة  ام�س  �صبيحة  اأجروا  اأين 
على  احل�صول  دون  ال�صتئناف 
لقاء  يعرف  و�صوف  راحة،  يوم 
اأمري  الالعب  غياب  »الكناري« 
اإنذار  ب�صبب ح�صوله على  قراوي 
الحتجاج يف لقاء اأول اأم�س اأمام 

الأهلي الربايجي.
عي�شة ق.

فر�س فريق وداد بوفاريك النا�صط 
يف بطولة الهواة التعادل على م�صيفه 
احتاد ب�صكرة الرابطة الأوىل بنتيجة 
ال�صوط  متفوقا يف  كان  بعدما   1-1
نهائي  ربع  ذهاب  �صمن   0-1 الول 
كاأ�س اجلزائر التي جرت م�صاء اأول 
بب�صكرة،  »العاليا«  ملعب  اأم�س على 
وكان الوداد ال�صباق اإىل افتتاح باب 
عن  الثانية  الدقيقة  يف  التهديف 
فيما  معمري،  اأحمد  لعبه  طريق 
انتظر اأبناء »الزيبان« حتى الدقيقة 
طريق  عن  النتيجة  ليعدلوا   75
اكرب  اأزاح  وبعدما  خمتار،  ه�صام 
الأندية على غرار مولودية اجلزائر 

و   16 الدورين  يف  وهران  ومولودية 
ثمن النهائي، يكون الوداد قد خطا 
خطوة نحو الدور ن�صف النهائي يف 
التاأكيد خالل مباراة الإياب  انتظار 
حيث  مار�س،   21 بتاريخ  املقررة 
حظوظا  الربتقايل  النادي  ميلك 
�صنع  موا�صلة  اأجل  من  كبرية 
م�صابقة  غمار  وموا�صلة  املفاجاأة 
ال�صيدة الكاأ�س، وهو الذي يوؤدي دور 
خا�صة  باقتدار،  الأ�صود  احل�صان 
واأنهم ي�صتفيدون من ال�صتقبال على 
ملعبهم يف الإياب والذي يعترب مقرة 

الأندية الكبرية التي اأق�صيت عليه.
ق.ر.

فر�س التعادل على احتاد ب�شكرة

وداد بوفاريك ي�ضجل خطوة نحو 
التاأهل للمربع الذهبي

احلجل  عني  وفاق  فريق  حقق 
فوزا جديدا مدعما به ر�صيده من 
الكبرية  حظوظه  ومعززا  النقاط 
املو�صم  لهذا  ال�صعود  حتقيق  يف 
عندما ا�صتقبل على اأر�صية ملعبه 
فريق احتاد �صباب حمام ال�صلعة، 
�صمن افتتاح اجلولة 21 من مرحلة 
�صل�صة  بذلك  ليوا�صل  العودة  
هزمية  بدون  اليجابية  نتائجه 
العودة هدفا  انطالق مرحلة  منذ 
الثاين  ال�صوط  يف  جاءا  الوفاق 
الالعب  من  كل  عليهما  تداول 
زميله يف  لي�صيف  حممد قرنوط  
عالك  املتاألق  املهاجم  الفريق 
يو�صف الهدف الثاين لفريقه، هذا 
واأ�صبح الوفاق يحتل املرتبة الثانية  
املت�صدر  على  نقاط   4 بفارق 

الرتتيب  �صلم  يف  ال�صلعة  حمام 
هدفه  حتقيق  من  كثريا  واقرتب 
اجلهوي  الق�صم  اإىل  ال�صعود  وهو 
الأول لرابطة باتنة، جدير بالذكر 
اأن الوفاق �صيتنقل اإىل الربج ليواجه 
نادي غيال�صة فيما �صيواجه حمام 
بو�صقرون  الرتتيب  ثالث  ال�صلعة 
يف اجلولة القادمة و�صيكون معفيا 
يخدم  مما  القادمة  اجلولت  يف 

الوفاق .
الالعبني  فوز  هذا  كرمي:  عواج  
�صجاعتهم  على  الالعبني  اأ�صكر 
وارادتهم ، �صنعمل لتحقيق الهدف 
وهو ال�صعود ، �صكرا جدا للجمهور 
الذي وقف معنا ودعمنا اىل اخر 

دقيقة ونهديه الفوز .  
خلــ�شر بن يو�شف

وفاق عني احلجل يطيح باحتاد �شباب حمام ال�شلعة

العالمة الكاملة للوفاق وحلم 
ال�ضعود يقرتب



الدويل  الالعب  يتوّجه 
بن  اإ�سماعيل  اجلزائري 
عن  الغياب  نحو  نا�رص 
الذي  التح�سريي  الرتب�ص 
الوطني  املنتخب  يخو�سه 
املقبل  23مار�ص  من  ابتداء 
للقاءين  للتح�سري  ا�ستعداد 
منتخب  اأمام  املزدوجني 
للت�سفيات  حت�سبا  زميبابوي 
اإفريقيا  كاأ�ص  اإىل  املوؤهلة 
ويف  بالكامريون،   2021
موقع  ك�سف  ال�سدد  هذا 
من  القريب  نيوز«  »ميالن 
عدة  اأن  اللومباردي  الفريق 
نادي  �سفوف  من  العبني 
عن  يغيبون  �سوف  ميالن 
بلدانهم  منتخبات  مقابالت 
عن  التوقف  فرتة  خالل 
تواريخ  ال�ستغالل  املناف�سة 
لعب  اأجل  من  الدولية  الفيفا 
املقابالت الر�سمية والودية، 
�سفر  ا�ستبعاد  ياأتي  حيث 

الت�سكيلة  ميدان  متو�سط 
اجلزائر  اإىل  الوطنية 
�سيدي  برتب�ص  وااللتحاق 
مو�سى، اإىل االحتياطات التي 
االإيطايل  االحتاد  اتخذها 
منع  اأجل  من  القدم  لكرة 
مدينة  يف  القاطنني  الالعبني 
تفاديا  ال�سفر  من  ميالنو 
النت�سار فريو�ص كورونا، والذي 
تعاين منه املدينة ب�سكل الفت 
واأحد املدن االأكرث ت�رصرا من 
االأمر  اأن  ورغم  الوباء.  هذا 
التوقعات  فاإن  بعد،  مل يرت�سم 
التقارير االإعالمية من  ح�سب 
غياب  فر�سية  ترجح  اإيطاليا 
املتوج بجائزة اأف�سل العب يف 
دورة كاأ�ص اإفريقيا التي جرت 
�سائفة العام الفارط يف م�رص، 
الناخب  موقف  انتظار  يف 
من  بلما�سي  جمال  الوطني 
العبا   23 قائمة  �سمن  و�سعه 

املعنية بالرتب�ص من عدمه.

رفقاء  يتوقف  اآخر،  �سياق  يف 
على  التدريبات  عن  نا�رص  بن 
القادم  مار�ص   15 تاريخ  غاية 
اإدارة  عنه  ك�سفت  مثلما 
التي  »الرو�سونريي«،  ت�سكيلة 
اإىل العبيها  ف�سلت منح راحة 
بعد قرار احلكومة االإيطالية 
الريا�سية  الن�ساطات  توقيق 
خو�ص  ا�ستئناف  وعدم 
االإيطايل  الدوري  مباريات 
على  اأفريل  الثالث  غاية  اإىل 

االأقل.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

تلعب  املقابلة  واأن  خا�سة 
والتعليمة  مار�ص   26 يف 
�سوف تكون �سارية املفعول 
من   31 تاريخ  غاية  اإىل 

فاإن  وبالتايل  ال�سهر،  نف�ص 
�سوف  ت�ساكر  ملعب  موقعة 
اأمام  املنتخبني  بني  تلعب 
مدرجات �ساغرة يف �سابقة 
و�رصبة  الوطنية،  للنخبة 
موجعة للجماهري اجلزائرية 

التي كانت متني النف�ص من 
اأجل متابعة املقابلة الأبطال 
عن  وت�سجيعهم  اإفريقيا 
قرب من اأجل حتقيق ثالث 
يف  ت�ساعدهم  ثمينة  نقاط 
جدول  يف  الر�سيد  تدعيم 

الرتتيب و�سمان الهروب يف 
ال�سدارة قبل مقابلة العودة 
اأمام نف�ص املناف�ص بجنوب 
اإفريقيا، بعد رف�ص االحتاد 
القدم  لكرة  االإفريقي 
اأحد  تاأهيل  على  املوافقة 

اأجل  من  زميبابوي  مالعب 
مباريات  عليها  اال�ستقبال 

دولية.
هيئة  را�سلت  لالإ�سارة، 
زط�سي  الدين  خري  الرئي�ص 
لكرة  االإفريقي  االحتاد 

اإ�سعاره  اأجل  من  القدم 
االحرتازية  باالإجراءات 
طرف  من  اتخاذا  مت  التي 
طريق  عن  العليا  ال�سلطات 
اإقامة املباريات جون  قرار 
من  تبقى  ما  خالل  جمهور 

االأمر  وهو  احلايل  ال�سهر 
يتم  �سوف  الذي  نف�سه 
تطبيقه على مباراة اخل�رص 
�ستلعب  اين  وزميبابوي، 
ح�سور  بدون  بدورها 

اجلمهور.

الفاف را�شلت الكاف لإعالمها بقرار ال�شلطات العليا

تر�ضيم مباراة اخل�ضر وزميبابوي 
دون جمهور

جتري مباراة املنتخب الوطني ونظريه زميبابوي املقررة بتاريخ 26 مار�س املقبل على 
ملعب م�شطفى ت�شاكر بالبليدة بدون جمهور، وفق التعليمات التي اأعطاها رئي�س 

اجلمهورية عبد املجيد تبون ونفذها وزير ال�شباب والريا�شة �شيد علي خالدي من خالل 
اإ�شدار تعليمة ر�شمية م�شاء اأول اأم�س تلزم باإجراء كافة املقابالت واملواعيد الريا�شية 
دون جمهور من اأجل اأخذ التدابري الوقائية من انت�شار فريو�س كورونا، ولهذا الغر�س 

فاإن مواجهة اأ�شبال الناخب الوطني جمال بلما�شي �شوف تكون معنية بدورها بالتعليمة 
التي اأ�شدرتها وزارة ال�شباب والريا�شة

اأعلن عن نقل جميع لقاءات اجلولة 22 على املبا�شر

مدوار: اتخذنا التدابري االحرتازية بناء 
على تعليمة الوزارة

الرابطة  رئي�ص  �سّدد 
عبد  القدم  لكرة  املحرتفة 
هيئته  اأن  مدوار  الكرمي 
الوقائية  التدابري  اتخذت 
التي  التعليمة  على  بناء 
ال�سباب  وزارة  اأ�سدرتها 
خو�ص  اأجل  من  والريا�سة 
الوطنية  البطولة  مباريات 
منها  �سعيا  جمهور،  بدون 
حاالت  انت�سار  تفادي  اإىل 
يف  واأو�سح  كورونا،  فريو�ص 
اأن  تلفزيونية  ت�رصيحات 
اللعب دون جمهور �سوف يتم 
 31 تاريخ  غاية  اإىل  تطبيقه 
االأمر  وهو  املقبل،  مار�ص 
جت�سيد  يجعل  �سوف  الذي 

على  يتم  »الويكلو«  اإجراء 
البطولة  يف  واحدة  جولة 
الوطنية وهي اجلولة 22 من 
االأوىل  املحرتفة  الرابطة 
املحرتفة  للرابطة  و23 
لقاءات  جتري  حيث  الثانية، 
البطولة  من   22 اجلولة 
الوطنية على مدار ثالثة اأيام 
املقبل،  مار�ص  و16   15  ،14
تطبيق  يتوا�سل  �سوف  بينما 
لقاءات  على  االإجراء  نف�ص 
من  النهائي  ربع  الدور  اإياب 
ي�سيف،  اجلمهورية  كاأ�ص 
الفيفا  تاريخ  يلتحق  اأن  قبل 
يعرف  �سوف  الذي  الدويل 
اأجل  من  املقابالت  توقف 

املنتخب  بتح�سري  ال�سماح 
اأمام  للقاءيه  الوطني 
يومي  املقررين  زميبابوي 
ال�سهر  هذا  من  و29   26
ت�ساكر  ملعب م�سطفى  على 
حل�ساب  اإفريقيا  وجنوب 
الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ص 
وا�ستطرد  املقبلة،  اإفريقيا 
توؤثر  ال  اأن  يف  رغبته  مدوار 
ال�سري  على  القرارات  هذه 
احل�سن ملا تبقى من مناف�سة 
ت�سع  باإقامة  املو�سم  هذا 
الوطنية  البطولة  يف  جوالت 

ومباريات كاأ�ص اجلمهورية.
االأول على  امل�سوؤول  وك�سف 
جميع  اأن  الكروية  الهيئة 

من   22 اجلولة  مباريات 
البطولة الوطنية �سوف تكون 
من  املبا�رص  على  منقولة 
اجلزائري  التلفزيون  طرف 
على  ال�سماح  اأجل  من 
لقاءات  متابعة  اجلماهري 
انديتها املف�سلة، �سعيا منها 
اللقاءات  لعب  تعوي�سهم  اإىل 
وت�سهيل  جمهور،  دون 
اللقاءات  اأن  باعتبار  املهمة 
مدار  على  جتري  �سوف 
عائقا  ت�سكل  ولن  اأيام  ثالثة 
من  التلفزيون  موؤ�س�سة  على 

اأجل نقلها على املبا�رص.

الكاأ�س الوطنية الع�شكرية للم�شارعة

تتويج الناحية الع�ضكرية االأوىل وقيادة 
الدرك الوطني

الع�سكرية  الناحية  فريقا  توج 
االأوىل امل�سارعة احلرة وقيادة 
االغريقية  الوطني  الدرك 
الوطنية  بالكاأ�ص  الرومانية 
الع�سكرية للم�سارعة امل�سرتكة 
>ح�سب الفرق< التي اختتمت 
مبركز  اأم�ص  اأول  فعالياتها 
الفرق  وحت�سري  جتمع 
ال�سهيد  الع�سكرية  الريا�سية 
عكنون  بنب  بوجريو  م�سعود 
النهائية،  املنازالت  باإجراء 
احلرة  امل�سارعة  نهائي  يف 
الناحية  لفريق  الغلبة  عادت 
الناحية  اأمام  االأوىل  الع�سكرية 
وقت  يف  اخلام�سة،  الع�سكرية 
عادت فيه امليدالية الربونزية 
الع�سكرية  الناحية  لفريق 
ن�سف  االأدوار  ويف  الثانية، 
املتوج  الفريق  كان  النهائية 
االثنني  اأق�سى  قد  باللقب 
البحرية،  القوات  قيادة  فريق 
الناحية  فريق  تخطى  بينما 
الع�سكرية اخلام�سة نظريه من 
الثانية، ويف  الع�سكرية  الناحية 

عادت  الرومانية،  االغريقية 
الكاأ�ص  ولقب  االوىل  املرتبة 
ح�سب  الع�سكرية  الوطنية 
الدرك  قيادة  لنادي  الفرق 
يف  اجتيازه  عقب  الوطني 
النهائي نادي الناحية الع�سكرية 
االأوىل، فيما نال فريق الناحية 
املرتبة  الرابعة  الع�سكرية 
الربونزية،  وامليدالية  الثالثة 
وكان تاأهل فريق قيادة الدرك 
الوطني اإىل النهائي بعد تخطيه 
الع�سكرية  الناحية  نادي  عقبة 
اأق�سى  وباملقابل،  الثالثة، 
فريق الناحية الع�سكرية االوىل 

نظريه من الناحية الرابعة.
الكاأ�ص  فعاليات  انتهاء  وعقب 
ح�سب  الع�سكرية  الوطنية 
جتمع  مركز  قائد  حيا  الفرق، 
الريا�سية  الفرق  وحت�سري 
اال�ستعمال  بدائرة  الع�سكرية 
اجلي�ص  الأركان  والتح�سري 
الوطني ال�سعبي العقيد غويني 
والفرق  امل�ساركني  بايزيد 
املتوجة باالألقاب، قائال: »لقد 

تناف�سيا  ريا�سيا  جوا  ع�سنا 
واحد  كل  خالله  عمل  بامتياز 
اظهار  على  امل�سارعني  من 
وفنيات  مهارات  من  لديه  ما 
من خالل  تبني  ما  وهو  قتالية 
عليها  املتح�سل  النتائج 
ابرزه  الذي  اجليد  وامل�ستوى 
املتناف�سون يف هذه املناف�سة، 
م�ستواكم  اإن  الريا�سيون  اأيها 
العايل واإمكانياتكم الكبرية هما 
خري دافع اىل بذل املزيد من 
املجال  هذا  يف  املجهودات 
تتطلب  املرحلة  الريا�سي الن 
منا ذلك ومهمتنا حاليا تفر�ص 
تدربا  مدربني  نكون  ان  علينا 
املحافظة  من  ميكننا  جيدا 
ولياقتنا.وبالتايل  قدراتنا  على 
النتائج  على  املحافظة 
املحققة«، وختم العقيد غويني 
الريا�سيني  كل  ب�سكر  كلمته  
املناف�سة  على  ومدربيهم 
التي  الريا�سية  والروح  النزيهة 
حتلو بها واالحتادية اجلزائرية 
التي  امل�سرتكة  للم�سارعة 

املناف�سة  تاأطري  على  اأ�رصفت 
الإدارة  حكامها  خرية  بتعيني 
الوطنية  الكاأ�ص  منازالت 

الع�سكرية.
الوطنية  الكاأ�ص  اأن  لالإ�سارة 
الفرق  ح�سب  الع�سكرية 
عرفت  االثنني  انطلقت  التي 
ينتمون  م�سارع   118 م�ساركة 
خمتلف  مثلوا  فريقا   11 اإىل 
والنواحي  القوات  قيادات 
الكربى.  والوحدات  الع�سكرية 
الفرقة  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
 40 الفرقة  مدرعة،  االأوىل 
قيادة  ميكانيكية،  م�ساة 
الدرك الوطني، قيادة احلر�ص 
القوات  قيادة  اجلمهوري، 
الع�سكرية  الناحية  البحرية، 
الع�سكرية  الناحية  االأوىل، 
الع�سكرية  الناحية  الثانية، 
الع�سكرية  الناحية  الثالثة، 
الع�سكرية  الناحية  الرابعة، 
الع�سكرية  الناحية  اخلام�سة، 

ال�ساد�سة.
ق.ر.

اإدارة ميالن توؤجل ا�شتئناف التدريبات اإىل 15 مار�س

بن نا�ضر مهّدد بالغياب اأمام 
زميبابوي ب�ضبب كورونا

مت ت�شنيفه ثالث اأح�شن مراوغ هذا املو�شم

بن رحمة �ضمن الت�ضكيلة املثالية 
لل�ضامبيون�ضيب �ضهر فيفري

الدويل  الالعب  تواجد 
رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري 
املثالية  الت�سكيلة  �سمن 
االأوىل  الدرجة  لدوري 
االإجنليزية عن �سهر فيفري 
و�سع  حيث  املن�رصم، 
املوقع العاملي »هو�سكورد« 
اإح�ساءات  يف  املخت�ص 
مهاجم  القدم  كرة  واأرقام 
�سمن  الوطني  املنتخب 
يف  العب  اأف�سل   11 قائمة 
»ال�سامبيون�سيب« بعد التاألق 
خالل  حققه  الذي  الالفت 
الذي  وهو  الفائت،  ال�سهر 
املن�رصم  فيفري  يف  متكن 
اأهداف  خم�سة  ت�سجيل  من 

مباراة  يف  ثالثية  منها 
هال  اأمام  برينتفورد  ناديه 
تقدميه  جانب  اإىل  �سيتي 
حا�سمتني،  متريرتني 
حول  رحمة  بن  ويتناف�ص 
دوري  اأف�سل العب يف  لقب 
االإجنليزية  االأوىل  الدرجة 
واأنه  خا�سة  املو�سم  هذا 
الالعبني  اأف�سل  اأحد  يعترب 
واأ�سحى  الدوري  هذا  يف 
االأندية  كبار  اهتمام  حمل 
التعاقد  اأجل  االجنليزية من 
املو�سم  نهاية  يف  معه 
نادي  غرار  على  اجلاري 

اأر�سنال.
رحمة  بن  يعترب  لالإ�سارة 

اأف�سل  ثالث  عاما   24 البالغ 
بعدما  الدوري  يف  مراوغ 
مراوغة   20 جمموع  اأحرز 
�سجل  الذي  وهو  ناجحة، 
املو�سم  انطالق  منذ 
ومنح  اأهداف   10 جمموع 

ثماين متريرات حا�سمة.
ع.ق.



مان�س�سرت  مباراة  تاأجلت 
الدوري  يف  واأر�سنال  �سيتي 
كانت  التي  املمتاز  الإجنليزي 
تعامل  ب�سبب  ام�س  مقررة 
لعبي النادي اللندين مع مالك 
الذي  اليوناين  اأوملبياكو�س 
وقال  بالفريو�س،  اإ�سابته  اأعلن 
مباراة  »تاأجلت  بيان  يف  �سيتي 
الدوري  يف  �سيتي  مان�س�سرت 
اأر�سنال،  �سيفه  �سد  الإنكليزي 
كاإجراء  ياأتي  التاأجيل  قرار 
بعد  طبية  لن�سائح  وفقا  وقائي 
اأر�سنال  يف  اأ�سخا�س  تعامل 
ماريناكي�س  اإيفاجنيلو�س  مع 
اأعلن  الذي  اأوملبياكو�س  مالك 
كوفيد-19«،  بفريو�س  اإ�سابته 
ميلك  الذي  ماريناكي�س  واأعلن 
الإنكليزي  فور�ست  نوتنغهام 
املناف�س يف الدرجة الثانية اأول 
كورونا،  بفريو�س  اإ�سابته  اأم�س 
�سيفا  اليوناين  الفريق  وحل 
على اأر�سنال اخلمي�س املا�سي 
ع�رش  ال�ساد�س  الدور  اإياب  يف 
بدوره،  الأوروبي،  بالدوري 
اإرجاء  عن  اأر�سنال  نادي  اأعلن 
مقررة  كانت  التي  مباراته 

�سيتي،  مان�س�سرت  م�سيفه  مع 
يف  لعبيه  من  عدد  و�سع  بعد 
على  املنزيل  ال�سحي  احلجر 
خلفية احتكاكهم مع مالك نادي 

اأوملبياكو�س اليوناين.
واأ�سبحت هذه املباراة الأوىل يف 
الدوري الإنكليزي املمتاز التي 
تتاأثر بانت�سار فريو�س »كوفيد-
19« الذي دفع اإىل اإرجاء العديد 
حول  الريا�سية  الأحداث  من 
املناف�سات  اإقامة  اأو  العامل 
النادي  وقال  جمهور،  دون  من 
واأربعة  لعبني  اأن  اللندين 
للحجر  يخ�سعون  موظفني 
مع  احتكاكهم  بعد  املنزيل 

مالك اأوملبياكو�س اإيفاجنيلو�س 
ماريناكي�س على هام�س مباراة 
الأوروبي،  الدوري  الفريقني يف 
نّتبع  »نحن  بيان:  يف  وجاء 
اإر�سادات احلكومة التي تو�سي 
اقرتب  �سخ�س  كل  يخ�سع  باأن 
بالفريو�س  م�ساب  �سخ�س  من 
حلجر منزيل ملدة 14 يوما منذ 
لقائهما الأخري«، وتابع: »نتيجة 
متاحني  غري  الالعبون  لذلك، 
مان�س�سرت  �سد  الليلة  ملباراة 
الدوري  رابطة  وقررت  �سيتي، 

الإنكليزي تاأجيل املباراة«.

ح�سل نادي باري�س �سان جريمان 
الفرن�سي على نتائج الفحو�سات 
ال�ساب  مهاجمه  اأجراها  التي 
ال�ستباه  ب�ساأن  مبابي،  كيليان 
كورونا،  بفريو�س  اإ�سابته  يف 
واأكدت �سبكة راديو مونت كارلو 

اأن العينة التي اأُخذت من مبابي 
لتزول  �سلبية،  جاءت  ام�س  اأول 
بذلك كل ال�سكوك حول اإ�سابته 
ال�سبكة  واأ�سافت  بكورونا، 
مبابي  م�ساركة  اأن  الفرن�سية 
بورو�سيا  �سد  الإياب  مباراة  يف 

مل  اأم�س  جرت  التي  دورمتوند 
تعد م�سمونة يف ظل غيابه عن 
التدريبات اجلماعية لثالثة اأيام 
بوعكة  اإ�سابته  جراء  متتالية؛ 
جي  اإ�س  بي  وتواجه  �سحية، 
ملعب  ىل  اأم�س  دورمتوند  مع 
تقام  مباراة  يف  الأمراء  حديقة 
لعدم  تفاديا  جمهور،  دون  من 
ولفتت  كورونا،  فريو�س  انت�سار 
مونت كارلو اإىل اأن وزارة ال�سحة 
الفريو�س  اأن  اأعلنت  الفرن�سية 
 86 بينهم  �سخ�سا   1784 طال 
كورونا  واأودى  خطرية،  حالة 

بحياة 33 فرن�سي حتى الآن.

الالعبني  احتاد  من  كل  طالب 
الالعبني  واحتاد  الإيطاليني 
بيان  عرب  اأم�س  اأول  الإ�سبان 
م�سرتك، الحتاد الأوروبي لكرة 
القدم باإلغاء املباريات بني الفرق 
م�ستقبال  واإقامتها  البلدين،  من 
واأقل  اأمانا  اأكرث  ظروف  يف 
خطورة يف الدولتني، وياأتي طلب 

الو�سع  »اإزاء  املوؤ�س�ستني  هاتني 
املجتمع  يعي�سه  الذي  اخلطري 
اإيطاليا  ويف  عامة،  ب�سورة 
واإ�سبانيا ب�سورة خا�سة«، واعترب 
للو�سع  نظرا  اأنه  الحتادان 
خا�سة  اأوروبا،  ت�سهده  الذي 
الأزمة  جراء  واإ�سبانيا،  اإيطاليا 
عن  الناجتة  اخلطرية  ال�سحية 

فريو�س كوفيد-19، يفر�س على 
اجلميع اتخاذ اإجراءات �سارمة 
لالأ�سف،  تالفيها  ميكن  ول 
يف  مباريات  عدة  اأن  واأ�سافا 
فرق  بني  الإق�سائية  الأدوار 
ينتظر  كان  واإ�سبانية  اإيطالية 
الأبطال  دوري  يف  اإجراءها 
لقاء  لكن  الأوروبي  والدوري 
الثالثاء،  اأقيم  واأتالنتا  فالن�سيا 
بينما رفعت احلكومة الإ�سبانية 
الطوارئ،  حالة  ذاته  الوقت  يف 
رحالت  ا�ستقبال  عدم  واأعلنت 
وتابعا:  اإيطاليا،  من  جوية 
الطوارئ  حالة  م�ستوى  »ويرتفع 
مبرور  اإ�سبانيا  يف  الوطنية 
الوقت، لذا فاإن اإجراء مباراة يف 
ي�سافر  اأن  ينبغي  التي  اإيطاليا، 
يعر�س  واإ�سبيلية،  خيتايف  اإليها 
الالعبني  من  الكثري  �سحة 

والأ�سخا�س للخطر«.

و�سط  لعب  اآيل  ديلي  علق 
فريقه  خ�سارة  على  توتنهام 
بنتيجة 0-3 يف اإياب ثمن نهائي 
واأطاحت  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
من  بتوتنهام  النتيجة  هذه 
خ�رش  بعدما  القارية،  البطولة 
رد،  دون  بهدف  ذهاًبا  ال�سبريز 
وقال اآيل يف ت�رشيحات اأبرزتها 
الربيطانية:  الإذاعة  هيئة 
قبل  نوؤمن  كنا  مدمر،  اأمر  »اإنه 
العودة،  على  بقدرتنا  املباراة 
دوري  ويف  نلعب،  مل  اأننا  اإل 
خطوة  تتقدم  مل  اإذا  الأبطال 
تاأكيد«،  بكل  �ستعاقب  لالأمام 
واأ�ساف »بعد الهدف الأول، مل 
يتغري الو�سع كثرًيا لكننا اأ�سبحنا 
الفر�س،  من  للكثري  نتعر�س 

العودة  ال�سعب  من  وبات 
كان  الهدفني،  فارق  وتعوي�س 
والن�سج  اخلربات  اإظهار  علينا 
والقتال من اأجل العودة، ولكننا 

مل نفعل ذلك«.
تقدمي  ميكننا  »ل  وتابع: 
بجودة  نتمتع  نزال  ل  اأعذار، 
نفتقد  ولكننا  امللعب  يف  عالية 
هذا  ولكن  جيدين  لعبني 
ي�سارك  يتعني على من  يحدث، 
ووا�سل:  الإ�سافة«،  تقدمي 
اخلروج  على  للجمهور  »نعتذر 
بهذه  واخل�سارة  البطولة  من 
ي�ستحقون  لأنهم  الطريقة، 
اأن  »يجب  واأردف  الأف�سل«، 
يف  نكون  اأن  ميكننا  ل  نقاتل، 
بالربميريليغ،  احلايل  مركزنا 

الختفاء،  ميكننا  ل  اأنه  كما 
لنا،  يكن جيًدا  املو�سم مل  هذا 
احلقيقة اإننا يف و�سع �سيئ، لقد 
واأمت:  دقيقة«،  يف  الثقة  فقدنا 
»جميع الالعبني نا�سجون ب�سكل 

كبري ملعرفة اأننا ل نحقق نتائج 
جيدة، يجب عليك دائًما النظر 
ذلك،  و�سنفعل  نف�سك  اإىل  اأوًل 
�سيفعلون  الآخرين  اأن  متاأكد 

ا«. ذلك اأي�سً

خامي�س  الكولومبي  اأن  يبدو 
مدريد  ريال  جنم  رودريغيز 
بالدوري  للعب  طريقه  يف 
املو�سم  يف  املمتاز  الإجنليزي 
عن  خامي�س  وغاب  املقبل، 
ريال  مع  الأ�سا�سية  امل�ساركة 
�سواء  املو�سم،  هذا  مدريد 
لالإ�سابة اأو لروؤية فنية من جانب 

زيدان،  الدين  زين  املدرب 
 »le10sport« موقع  وبح�سب 
لديه  خامي�س  فاإن  الفرن�سي، 
ل�سمه  العرو�س  من  العديد 
اأنه  اإل  املقبل،  ال�سيف  يف 
وولفرهامبتون  من  قريبًا  بات 
اإىل  التقرير  واأ�سار  الإجنليزي، 
ل  عاًما   28 البالغ  خامي�س  اأن 

يقف  ولن  زيدان،  بثقة  يحظى 
رحيله  اأمام  عائًقا  املدرب 
وميلك  ال�سيف،  يف  الريال  عن 
من  عر�سني  الكولومبي  النجم 
اأتلتيكو  من  وحتديًدا  الليغا 
مدريد وفالن�سيا، بالإ�سافة اإىل 
والذي  الربميريليغ  يف  اإيفرتون 
الإيطايل  تدريبه  على  ي�رشف 

الفني  املدير  اأن�سيلوتي  كارلو 
اأراد  والذي  لنابويل،  ال�سابق 
�سم خامي�س يف بداية املو�سم، 
يعترب  خامي�س  فاإن  ذلك  ورغم 
ظل  يف  لوولفرهامبتون،  اأقرب 
جتمع  التي  الطيبة  العالقات 
وكيله خورخي مينديز مب�سوؤويل 

النادي الإجنليزي.

ربع  الدور  الأملاين  ليبزيغ  بلغ 
اأبطال  دوري  مل�سابقة  النهائي 
تاريخه  يف  الأوىل  للمرة  اأوروبا 
بفوزه الكبري على �سيفه توتنهام 
الإجنليزي و�سيف بطل الن�سخة 
على  اأم�س  اأول   0-3 الأخرية 
ملعب »ريد بول اأرينا« يف ليبزيغ 
النهائي،  ثمن  الدور  اإياب  يف 
املباراة  نتيجة  ليبزيغ  وح�سم 
بت�سجيله  الأول  �سوطها  يف 
الدويل  قائده  عرب  ثنائية 
�سابيت�رش  مار�سيل  النم�ساوي 
اأن  قبل  و21،   10 الدقيقتني  يف 
ال�سويدي  الدويل  بديله  ي�سيف 
الثالث  الهدف  فور�سربغ  اإميل 
ومن  دخوله  من  ثانية   20 بعد 
اأول مل�سة، وكان ليبزيغ فاز 0-1 
ذهاباً يف لندن، وهي امل�ساركة 
الذي  لاليبزيغ  فقط  الثانية 
تاأ�س�س عام 2009، يف امل�سابقة 
املو�سم  الأوىل  بعد  القارية 
من  خرج  عندما  املا�سي  قبل 
ثالثاً  بحلوله  املجموعات  دور 
واأكمل  ال�سابعة  املجموعة  يف 
الدوري  م�سابقة  يف  م�سواره 
النهائي  ربع  وبلغ   « الأوروبي 
بها قبل اأن يخرج اأمام مر�سيليا 
ف�سل  املقابل،  يف  الفرن�سي. 
توتنهام يف تكرار اإجناز املو�سم 
نهائي  ن�سف  يف  املا�سي 
العريقة  القارية  امل�سابقة 

بقلب  املعجزة  حّقق  عندما 
الطاولة على اأجاك�س اأم�سرتدام 
 1-0 تخلفه  حمولً  الهولندي 
ذهاباً يف لندن و0-2 يف ال�سوط 
الأول اإياباً، اإىل فوز 3-2 بف�سل 
الدويل  مهاجمه  هاتريك 
الربازيلي لوكا�س مورا �سجله يف 
توتنهام  وخا�س  الثاين،  ال�سوط 
من  العديد  غياب  يف  املباراة 
ب�سبب  الأ�سا�سية  العنا�رش 
الدويل  قائده  اأبرزها  الإ�سابة 
الدويل  واجلناح  كاين  هاري 
هيونغ  �سون  اجلنوبي  الكوري 
الهولندي  اجلديد  والوافد  مني 
والفرن�سي  بريغفيني  �ستيفن 

مو�سى �سي�سوكو.

من جهة اأخرى، يبدو اأن اإيقاف 
الإيطايل يف دوري  الفريق  حلم 
للمزيد  يحتاج  اأوروبا  اأبطال 
حيث  الدفاعية،  ال�سالبة  من 
ربع  اإىل  الإيطايل  اأتالنتا  تاأهل 
بعد  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي 
لثالثة  اأهداف  باأربعة  فوزه 
الإ�سباين،  فالن�سيا  على م�سيفه 
ال�سلوفيني  لأتالنتا  و�سّجل 
جزاء  ركلتي  من  اإيلي�سيت�س 
ت�سبب بهما الفرن�سي دياكابري، 
فيما جنح مواطن الأخري غامريو 
يف تعديل النتيجة يف منا�سبتني، 
القليل  توري�س  فريان  واأعاد 
باإ�سافته  لفالن�سيا  الأمل  من 
اإيلي�سيت�س  لكن  الثالث  الهدف 

ثالث  بهدف  الأ�سواء  خطف 
رابع  ثم  من هجمة مرتدة ومن 
الأ�سلي  الوقت  انتهاء  قبل 
املرة  وهذه  دقائق،   8 بقرابة 
اأتالنتا  بها  يتاأهل  التي  الأوىل 
الدور مكماًل مغامرته  اإىل هذا 
اأف�سليته  ومتابعاً  ال�ستثنائية 
ذهاباً  بفوزه  فر�سها  التي 
ب�سكل  اأتالنتا  وا�ستفاد   ،1-4
فالن�سيا  افتقاد  من  باآخر  اأو 
ب�سبب  جماهريه  مل�ساندة 
فريو�س  انت�سار  من  اخلوف 
األف  قرابة  تواجد  رغم  كورونا 
من  امللعب  حميط  يف  م�سجع 
الفريق  م�ساندة  حاولوا  اخلارج 

الإ�سباين.

ريا�ضة دوليةاخلمي�س 12  مار�س  2020  املوافـق  ل 17 رجب  1441ه 14

دوري اأبطال اأوروبا

اليبزيغ واأتاالنتا يبلغان الدور ربع النهائي

ديلي اآيل: مل نقاتل ولي�س لدينا اأعذار

خامي�س يف طريقه اإىل الدوري االإجنليزي

مطالب باإلغاء املواجهات االإيطالية االإ�ضبانية

تاأجيل قّمة املان �ضيتي واأر�ضنال ب�ضبب كورونا

فحو�ضات �ضلبية ملبابي ب�ضاأن كورونا
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مع�ضلة  جمددا  للواجهة  عادت 
التيار  يف  املتكررة  االنقطاعات 
ما  وهو   ، بتمرنا�ضت  الكهربائي 
يوميات  يوؤرق  هاج�ضا  ي�ضكل  بات 
ان  باعتبار  والتجارة  العائالت 
دون  يتكرر  بات  القائم  امل�ضكل 
من  الع�رشات  اأبدى   . اإنذار  �ضابق 
عامة يف  ب�ضفة  واملواطنني  التجار 
»الو�ضط«،  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
عودة  من  كبريين  وتذمر  ا�ضتياء 
يف  املتكررة  االنقطاعات  هاج�س 
اإنذار  �ضابق  دون  الكهربائي  التيار 
باأجهزتهم  ال�رشر  اأحلق  ما  وهو 
الطني  زاد  ومما   ، منزلية  الكهرو 

تزامنا  املتوا�ضل  امل�ضكل  اأن  بلة 
مع بدء العد التنازيل ملو�ضم ال�ضيف 
درجة  فيه  تتجاوز  ما  عادت  الذي 
احلرارة عتبة الـ 60 درجة اأين يكرث 
املفرط  اال�ضتعمال  على  الطلب 
كالثالجات  الكهرو منزلية  لالأجهزة 

و املكيفات الهوائية .
من  اأكرث  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 
من  اأبعد  اإىل  املو�ضوع  متحدث يف 
ذلك موؤكدين اأن عودة االنقطاعات 
الكهربائي  التيار  يف  املتكررة 
عن  ت�ضاوؤل  من  اأكرث  تطرح  باتت 
املعنية  اجلهات  التزام  مدى  ما 
بو�ضع  القا�ضية  احلكومة  بتعليمات 

للتيار  امل�ضتمرة  لالنقطاعات  حد 
بوؤر  تطويق  بهدف  الكهربائي 
جنوب  بواليات  املحلي  االحتقان 
واملناطق  عموما  الكبري  البالد 
على  بال�ضكان  االهلة  احلدودية 
باالغلفة  مقارنة   ، اخل�ضو�س  وجه 
�ضنويا  املر�ضودة  ال�ضخمة  املالية 
الربامج  خمتلف  جت�ضيد  بهدف 
على  الق�ضاء  بهدف  اال�ضتثمارية 
الزمن  جتاوزها  التي  النقائ�س 
اأجمع  حيث   ، املذكور  بالقطاع 
بعا�ضمة  املحلي  لل�ضاأن  املتتبعني 
، عني  قزام  وببلديات عني  االأهقار 
يف  الزواى  وفقارة  اينغر   ، �ضالح 

على �رشورة  معنا  معر�س حديثهم 
اأ�ضغال  �ضمن  �ضونلغاز  ملف  اإدراج 
للمجل�س  املقبلة  العادية  الدورات 
ال�ضعبي الوالئي للوقوف على حقيقة 
الرتاكمات التي حالت دون النهو�س 

بواقع واآفاق القطاع .
التوزيع  امتياز  مديرية  اأن  ومعلوم 
تعترب  بتمرنا�ضت  والغاز  للكهرباء 
من بني القطاعات التي يحوم حولها 
ال�ضوائب خالل فرتة الت�ضيري ال�ضابقة 
و  والت�ضيب  الت�ضيري  �ضوء  ب�ضبب 
بخ�ضو�س  الرقابية  االأدوات  تفاوت 

ت�ضيري امل�ضاريع اال�ضتثنائية .
جناة ،ح

 
وح�ضبما اأفادت به كوالي�س الزيارة  
فاإنه  يوجد اأ�ضخا�س ا�ضتفادوا من 
وبقيت  ان�ضحبوا  بعدها  االأرا�ضي 
من  اأكرث  يطرح  مما  بور   اأر�س 
نقطة ا�ضتفهام ، خا�ضة اإذا علمنا 
طائلة  اأمواال  ت�ضتنزف  الدولة  اأن 
بالكهرباء  االأرا�ضي  تلك  لدعم 
النتائج  حتقيق  دون  والطريق 
املرجوة ، ومما زاد الطني بلة هو 
لل�ضقي  املوجه  املاء  توفر  عدم 
ثانية  جهة  من   . املناطق  بتلك 
فقد اجمع الفالحون خالل لقائهم 
والوزير  املائية  املوارد  بوزيري 
ال�ضحراوية  للفالحة  املنتدب 
من  كل  يف  �ضدود  بناء  ب�رشورة  
اأبل�ضة  اأن  كما  وتيت   اأوتول  واد 
واإدل�س مناطق فالحية منتجة لكن 
اأما  املرافقة،  تنق�ضهم  الفالحني 
عني  االإدارية  املقاطعة  فالحو  
مطالبهم   اخت�رشت  فقد  �ضالح 
و  الفالحية  املحيطات  ربط  يف 
الب�ضاتني القدمية  بالكهرباء  ، مع 
اإجناز م�ضدات الرياح، ناهيك عن 
�رشورة �ضبط برنامج للتخل�س من  

و  اجلودة  ل�ضمان  املاحلة  املياه 
الزراعية و  النوعية يف املحا�ضيل 

املنتجات املو�ضمية .
رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بادي  بتمرنا�ضت  البلدي  املجل�س 
ال�ضيخ على توفر حميطات فالحية 
باإمتياز تبعد 100 كلم عن عا�ضمة 
 « منطقة  يف  وبال�ضبط  الوالية  
املاء  جللب  فقط  بحاجة  اأغرر« 
 15 مل�ضافة  »تقريرة«  من  اإليها 

كلم ،حيث قامت م�ضاحله  باإدراج 
املداولة  القائم يف  امل�ضكل   هذا 

االأخرية للبلدية.
ويف اإنتظار حلول ملمو�ضة الإخراج 
مترنا�ضت  بوالية  الفالحة  قطاع 
الفالح  يبقى  الزجاجة  عنق  من 
خمتلف  بني  تائهني  واملربي 
امل�ضالح االدارة للبحث عن حلول 
الإن�ضغاالتهم عو�س خدمة االأر�س 
، رغم التعليمات ال�ضارمة للحكومة 

القا�ضية بتقدمي الت�ضهيالت وتذليل 
ال�ضعوبات لتمكني امل�ضتثمرين من 
خدمة االأرا�ضي و املحافظة على 
تعزيز  بهدف  احليوانية   الرثوة 
ثم  ومن  الوطني  الدخل  م�ضادر 
الهادفة  الدولة  �ضيا�ضة  جت�ضيد 
الإنهاء  حقيقية  بدائل  عن  للبحث 
الذي  املحروقات  لقطاع  التبعية 
البور�ضات  يف  اأ�ضعاره  تهاوت 

العاملية .

االت�ضال  خللية  بيان  اأفاد 
مبديرية  العامة  والعالقات 
قد  كانت   ، ورقلة  والية  اأمن 
»الو�ضط«ن�ضخة  يومية  ت�ضلمت 
املجهودات  اإطار  يف  اأنه   منه 
ال�رشطة  م�ضالح  تبذلها  التي 
اأجل  من   ، ورقلة  والية  باأمن 
احل�رشية  اجلرائم  مكافحة 
املحافظة  اأنواعها،  ب�ضتى 
واملمتلكات  االأ�ضخا�س  على 
امل�ضلحة  �ضجلت  العام  واملال 
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية خالل 
ق�ضية   35 االأخرية  اأ�ضهر  ال�ضتة 
ال�رشقات  ق�ضايا  بخ�ضو�س 
يف  النارية  الدراجات  باإ�ضتعمال 
اإلقاء  خالل  من  العام  الطريق 
الذين  �ضخ�ضا   48 على  القب�س 
اإمتام  بعد  العدالة  اأمام  اأحيلوا 
اأين �ضدرت  االإجراءات القانونية 
خمتلفة،  ق�ضائية  اأحكام  �ضدهم 
االإجرام  حماربة  بخ�ضو�س  اأما 
�ضالمة  على  واحلفاظ  املروري 
العمومية  وال�ضكينة  املواطنني 
الوالئية  امل�ضلحة  �ضجلت  فقد 
ال�ضاأن  هذا  يف  العمومي  لالأمن 
59 ق�ضية منها 27 جنحة مرورية، 
و11 خمالفة مع توقيف 11 �ضائق 
اإىل  دراجتني  ونقل  نارية  دراجة 
ال�ضبب  ويعود  البلدي  املح�رش 
عدم  اإىل  الق�ضايا  لهذه  الرئي�ضي 

على  ال�ضري  وكذا  الوثائق  حيازة 
اإحرتام  عدم  مع  الرتامواي  خط 
�ضواق  طرف  من  املرور  قانون 

هذه الدراجات.
الوالية  امن  م�ضالح  تبقى    لذا 
احلمالت  تكثيف  على  �ضاهرة 
لفائدة  التوعوية  التح�ضي�ضية 
من  النارية  الدراجات  �ضواق 
اجل اإحرتام قانون املرور ودعوة 
املتهورين  عن  للتبليغ  اجلميع 
من  وللحد  املركبات.  �ضياقة  يف 
هذه الظاهرة مت ت�ضطري برنامج 
تكثيف  خالل  من  ا�ضتثنائي 
م�ضتوى  على  الراجلة  الدوريات 
وبالقرب  االإخت�ضا�س  اإقليم 
ويف  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  من 
والية  اأمن  م�ضالح  تدعو  االأخري 
عن  للتبليغ  املواطنني  ورقلة 
باأمن  امل�ضا�س  �ضاأنه  من  ما  كل 
االأرقام  املواطن وممتلكاته على 
األو  تطبيقة    17- اخل�رشاء1548 

�رشطة. 
البيان  نف�س  به  اأفاد  وح�ضبما 
النوعية  االأمنية  العمليات  فاإن 
ال�ضارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
العامة  املديرية  ملخطط 
باإحتالل  القا�ضي  الوطني  لالأمن 
االإجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 

ب�ضتى اأنواعه.
اأحمد ،ب 

وقف الوزير املنتدب للفالحة ال�سحراوية �سهات فوؤاد خالل زيارته الأخرية لتمرنا�ست ، على حقيقة  
اأن هناك م�ساريع اأ�سبحت تنتج ويجب ت�سوية و�سعيتهم من ناحية العقار ومد يد العون لهم كما 

اأنه يوجد عدة م�ساريع معطلة لأ�سباب خمتلفة واأخرى جمرد حرب على ورق، م�سددا على �سرورة  
ال�ستعانة مبنهجية عمل حلل امل�ساكل تدريجيًا كما اأن امل�سوؤولني ملزمون-ح�سبه - حلل امل�ساكل .

على خلفية مواجهته بنقائ�س وتراكمات جتاوزها الزمن

تزامنا مع بدء العد التنازيل حللول مو�سم ال�سيف احلار 

�سبط بحوزته 94.44 غراما من املخدرات 

�سيخ مدقن

زيارة الوزير املنتدب للفالحة 
لتمرنا�ست تك�سف امل�ستور 

انقطاعات  متكررة للكهرباء بتمرنا�ست 

اأمن مترنا�ست يطيح بثالثيني 

مكن من معاجلة 35 ق�سية لل�سرقات
 با�ستعمال الدراجات النارية 

عا�سمة الولية ورقلة

اأمن  ورقلة ي�سع خمططا اأمنيا 
ا�ستثنائيا ملحاربة اجلرائم

جتمعات �سكنية تغرق
 يف املياه القذرة 

اأخبار اجلنوب

ال�ضكان  من  جمموعة  اأعرب 
و  االأحياء  من  بعدد  القاطنني 
ورقلة  الواحات  بعا�ضمة  املناطق 
املرتددين  ال�ضائقني  وكذا   ،
، عن  الوالية   على  طرقات هذه 
ال�ضديدين  �ضخطهم   و  ا�ضتياءهم 
قنوات  من  املياه  ت�رشب  جراء  
لل�رشب  ال�ضاحلة  املياه  �ضبكة 
�ضبكة  تهئية  اإعادة  اأ�ضغال  ب�ضبب 
االأمر   ، االأر�ضفة  و  الطرقات 
حركة  عرقلة  يف  ت�ضبب  الذي 
كالمية  مال�ضنات  ون�ضوب  املرور 
نتيجة  وال�ضائقني  ال�ضكان  بني 
تطاير املياه ، كما �ضاهم امل�ضكل 
من  عدد  حرمان  يف  املطروح  
التالميذ من االلتحاق مبوؤ�ض�ضاتهم 

الرتبوية .
االأحياء  �ضكان  من  الع�رشات  قال 
ال�ضكنية  والتجمعات  ال�ضعبية 
مع  لهم  ت�رشيح  يف  ورقلة  ببلدية 
امل�ضكل  اأن   ، »الو�ضط«  يومية 
اختالط  يف  ت�ضبب  املطروح 
ال�ضحي  ال�رشف  قنوات  مبياه 
املواطنني  م�ضالح  تعطيل  يف 
التي  الكريهة  الروائح  انت�ضار  و 
املواطنني  �ضحة  تهدد  اأ�ضبحت 
على  االأوبئة  و  االأمرا�س  بانت�ضار 
غرار اأمرا�س العيون و احل�ضا�ضية 
تلتزم  الذي  الوقت  ياأتي هذا يف   ،
فيه اجلهات املعنية ال�ضمت حيال 

اأ�ضبح  الذي  املتعفن  املو�ضوع 
ي�ضكل خطرا على �ضالمة التالميذ 
الذين يعربون الطريق الذي ي�ضبح 
باملياه القذرة للتوجه نحو مقاعد 
الدرا�ضة ، االأمر الذي اأثار تخوف 
من  اأكبادهم  فلذات  على  االأولياء 
من  عدد  منع  كما   ، غرقا  املوت 
ال�ضائقني من �ضلوك ذات الطريق 
نتيجة حجم املياه التي تغمر  هذا 
االأخري ، ما عطل م�ضاحلهم نتيجة 
عن  ف�ضال   ، للطريق  تغيريهم 
و  بينهم  كالمية  مال�ضنات  ن�ضوب 
بني املواطنني نتيجة تطاير املياه 

القذرة  .
من  عدد  ت�رشيح  وح�ضب 
املواطنني لـ » الو�ضط  » فاإنه رغم 
وجهوها  التي   ال�ضكاوي  عديد 
التكفل  بغية  املعنية  لل�ضلطات  
طال  الذي  املطروح  بامل�ضكل 
اأي  تتدخل  مل  اأنه  غري    ، اأمده 
الرتاكمات  الحتواء  بعينها  جهة 
احلا�ضلة على غرار اهرتاء �ضبكة 
الذي  االأمر   ، االأر�ضفة  و  الطريق 
زاد من حدة املع�ضلة املطروحة 
اجلهات  هوؤالء  نا�ضد  عليه  و   ،
للوقوف  العاجل  بالدخل  املعنية 
حماية  و  املتعفن  الو�ضع  على 
من  اأكبادهم  فلذات  و  �ضحتهم 

خمتلف االأمرا�س و االأوبئة  . 
جناة ، ح 

اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
امل�رشوع  غري  املتعلقة  باالإجتار 
واملوؤثرات  باملخدرات 
ال�رشطة  م�ضالح  العقلية متكنت 
يف  ممثلة  مترنا�ضت  والية  الأمن 
من  املخدرات  مكافحة  فرقة 
العمر  من  يبلغ  �ضخ�س  توقيف 
ق�ضية حيازة  يف  )36 �ضنة( 

املخدرات (الكيف املعالج ) ق�ضد 
 9 4 . 4 4  : بـ كميتها  ر قد لبيع  ا
ىل  اإ تعود  الق�ضية  غراما.وقائع 
�ضخ�س  وجود  مفادها  معلومات 
وترويج  اإخفاء  يف  م�ضكنه  ي�ضتغل 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
قامت عنا�س عليه  تربكات،  بحي 
منية م اأ بو�ضع خطة  لفرقة   ا ر 

توقيف  خاللها  من  مت  حكمة 
وكيل  مع  وبالتن�ضيق  فيه،  امل�ضتبه 
اجلمهورية لدى حمكمة مترنا�ضت 
بالتفتي�س  اإذن  ا�ضت�ضدار  مت 
كانت  اأين  فيه  امل�ضتبه  مل�ضكن 
العثور  مت  حيث  اإيجابية،  النتيجة 
املخدرات (الكيف  من  كمية  على 
بـ: 94.44  وزنها  املعالج ) قدر 

غراما، عليه مت حتويل امل�ضتبه فيه 
اىل املقر رفقة املحجوزات وفتح 

حتقيق يف الق�ضية.
مت تقدمي  بعد ا�ضتكمال التحقيق 
ال�ضالف الذكر اأمام اجلهات الق�س
ائية املخت�ضة التي اأ�ضدرت يف ح

قه اأمر ايداع.
�سيخ مدقن 
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وكاالت

�إميان  �سوى  �ل�سابة  هذه  تكن  مل 
�أثر  »يف  كتاب  موؤلفة  مر�سال، 
حديثاً  �ل�سادر  �لزيات«  عنايات 
�لقاهرة،  يف  خان  �لكتب  د�ر  عن 
عنايات  للكاتبة  �لرو�ية  وكانت 
�لتي   ،)1963 ـ   1936( �لزيات 
عرب  �أثرها  تّقفي  مر�سال  حاولت 
رحلة  يف  �لكتاب،  هذ�  �سفحات 
كاتبة  حلياة  توثيقية  �سحفية 
�أي  حياتها  يف  تنل  مل  غام�سة، 
�أحاط  كالذي  �الحتفاء،  من  قدر 

�سريتها وهي ر�قدة يف قربها.

مّرت  عاماً  ع�رشين  من  �أكرث  بعد 
جمع  �لذي  �الأول  �للقاء  على 
�أر�سفة  على  بالزيات  مر�سال 
تعود  �ملدينة،  و�سط  �سو�رع  �أحد 
مر�سال للقاهرة جمدد�ً بعد رحلة 
�أكادميية وبحثية عا�ستها يف كند�، 
كل  تنقيح،  بعد  تكتب،  �أن  لتقرر 
ما ميكن �أن ي�سل �إليه بحثها عن 

عنايات �لزيات.
بني  �جتمعت  كثرية  خيوط  من 
ن�سج  مر�سال  حاولت  يديها؛ 
�سرية  �إىل  �ل�سبه  قريبة  رو�ية 
بد�ية  �حلقيقية؛  �لزيات  عنايات 
�لوطّيدة  �ل�سد�قة  عالقة  من 

نادية  �لر�حلة  �لفنانة  وبني  بينها 
لطفي.

و�أثر تلك �لعالقة يف حياة عنايات، 
ب�سخ�ٍص  زو�جها  بق�سة  مرور�ً 
قا�ٍص، مل ت�ستطع طباعها �لرقيقة 
�الن�سجام معه، �إىل جانب حكاية 
رو�يتها �لوحيدة �لتي تعرث ن�رشها 
�لعام  يف  �لقومية  �لن�رش  د�ر  يف 
مع  معاناتها  �إىل  و�سوالً   ،1960
يف  قادها  �لذي  �الكتئاب،  مر�ص 
تناولها  بعد  �النتحار  �إىل  �لنهاية 
ع�رشين قر�ساً منوماً، يف 3 يناير 

.1963
بع�ص  مر�سال  �لتقت  رحلتها،  يف 

�إىل عنايات،  �لقريبة  �ل�سخ�سيات 
�لر�حلة  �لفنانة  ر�أ�سهم  على 
عنايات  �سديقة  لطفي،  نادية 
عظيمة  و�ملرتجمة  �ملقربة، 
�لزيات، �الأخت �ل�سغرى لعنايات، 
مبد�م  �لكاتبة  ��سرت�سدت  كما 
�حلي،  يف  �ساكنة  �أقدم  �لنحا�ص، 
و�آخر من ر�أى عنايات قبل وفاتها 

وبعد �أن ق�ست �سعرها.
�أثر  تتبعها  مر�سال  �إميان  �أنّهت 
عنايات �لزيات بزيارة �إىل قربها 
يف �لقاهرة، هناك ذرفت �لدموع 
�أن  حاولت  �إن�سانة  حكاية  على 
ت�سبع �سغفها بها، بالبحث �ملطول 

يف �أر�سيفها �ملفقود، �لذي قالت 
�أر�سيف  "تدمري  كتابها:  يف  عنه 
مثل  يل  بد�  �ل�سخ�سّي،  عنايات 
غيابه  لكن  �الأمر،  �أول  يف  كارثة 

جعلني �أتتبع �أثر ما مت طم�سه".

و�أكادميّية  �ساعرة  مر�سال  �إميان 
�أ�ستاذ  م�رشّية،  ومرتجمة 
�لعربي يف جامعة  م�ساعد �الأدب 
خم�ص  لها  �سدر  بكند�،  �ألربتا 
جانب  �إىل  �سعرّية،  جمموعات 

عدد من �لرتجمات.

�سرية حياة كاتبة غابت عن الذاكرة االأدبية

اإميان مر�سال يف اأثر عنايات الزيات
يف مطلع ت�سعينيات القرن املا�سي، فتاة حاملة تتم�سى يف �سوارع و�سط القاهرة، تقف قبالة اأحد 

بائعي الكتب، عيناها جتول بني الكتب القدمية املرتا�سة على الر�سيف، من بني كل االأوراق 
املتناثرة، ياأخذها �سحر رواية قدمية ُمعنونة بـ"احلب وال�سمت".

بن دودة: اإطالق يف القريب عملية لإعادة 
العتبار ملخطوطات خزانة القناد�سة

�لثقافة، مليكة  �أعلنت وزيرة 
بب�سار  �أم�ص  �أول  دودة   بن 
عن �إطالق يف �لقريب عملية 
الإعادة �العتبار ملخطوطات 
كلم   18( �لقناد�سة  خز�نة 

جنوب ب�سار(.
خالل  �لوزيرة  و�أو�سحت 
تفقدها لهذه �خلز�نة �لو�قعة 
�لقناد�سة  ز�وية  مبحاذ�ة 
�لتي  �لعمل  زيارة  �إطار  يف 
�رشعت فيها �إىل هذه �لوالية 
و�لتي تدوم يومني "�أن عملية 
لـ  �العتبار  �إعادة  ت�ستهدف 
�ملعلم  بهذ�  خمطوطا   250
تنفيذها  �سيتم  �لرت�ثي 
مب�ساركة خرب�ء وغريهم من 
هذ�  يف  وطنيني  خمت�سني 
�ملجال �سيما �لتابعني للمركز 
�لوطني للمخطوطات باأدر�ر 

ومن �ملكتبة �لوطنية".
ذ�ت  يف  دودة  بن  و�أكدت 
يف  نرغب  بقولها"  �ل�سياق 
�لثقايف  �لرت�ث  بهذ�  �لتكفل 
من  حمايته  بغر�ص  و�لعلمي 
للعو�مل  �ل�سلبية  �لتاثري�ت 
�إىل  بالنظر  وذلك  �لطبيعية، 

قيمته �لتاريخية".

�لثقافة  وزيرة  �أعلنت  كما 
�سي�رشع  �لقطاع  �أن   " �أي�سا 
ت�ستهدف  مبادرة  يف 
خمطوط   700 ��سرتجاع 
تتو�جد  و�لتي  �خلز�نة  لهذه 
بروفان�ص  �أون  باإيك�ص  حاليا 
)فرن�سا(، �سو�ء بن�سخ �أ�سلية 
�أو م�ستن�سخة بهدف و�سعها 

يف متناول �لباحثني".
م�سوؤول  جهته  من  و�أو�سح   
 " مبارك  طهاري  �خلز�نة 
تتو�جد  خمطوط   700 �أن 
منذ عهد ما قبل �ال�ستقالل 
يف  ونرغب  بفرن�سا، 
باعتبارها  ��سرتجاعها، 
لز�وية  ثقافيا  ر�سيد� 
�أن   " موؤكد�  �لقناد�سة"، 
�لقناد�سة  خمطوطات  قيمة 
بدور  وثيق  ب�سكل  مرتبطة 
وز�ويتها  �ملنطقة  هذه 
ن�رش  يف  �أدته  �لذي  �لزيانية 
وعرب  �لربوع  بهذه  �الإ�سالم 
جنوب غرب �لوطن عموما".

وهو  طهاري،  �ل�سيد  و�أ�سار 
منذ  �خلز�نة  هذه  موؤ�س�ص 
مب�ساعدة  �سنة   15 من  �أكرث 

ومادية  مالية  وم�ساهمة 
�أن  �ىل   " �لثقافة  وز�رة  من 
�لر�سيد �حلايل ملخطوطات 
 250 يف  تتمثل  �لتي  خز�نتنا 
�إىل  تعود  و�لتي  خمطوطا 
عديد  تعالج  �ألفية،  من  �أكرث 
�سلة  ذ�ت  �ملو�سوعات 
�الإ�سالمي  و�لدين  بالعلوم 
ملختلف  �ل�سعري  و�لرت�ث 
�أخرى  وم�سائل  �لع�سور، 

�أي�سا".
عقب  �لوزيرة  �طلعت  كما 
�لقناد�سة  لز�وية  زيارتها 
�إعادة  عملية  على  �أي�سا 
للف�ساء�ت  �العتبار 
�لقناد�سة  لق�سور  �مل�سرتكة 
وبني عبا�ص وتاغيت وموغل 
 180 تبلغ  برنامج  برخ�سة 

مليون دج.
ذكرت  �جلانب،  هذ�  ويف 
�ساو�ص  معمر  �ل�سيدة 
معمارية  مهند�سة  �سليمة، 
�لتقنية  باملتابعة  مكلفة 
لهذه  �العتبار  �إعادة  لعملية 
�لف�ساء�ت �لعمر�نية �لعريقة 
من �سمنها ق�سور بني عبا�ص 
�مل�سنفة  وموغل  وتاغيت 

�سمن �ل�سجل �لوطني للرت�ث 
�لعملية  هذه  �أن  �ملادي" 
�حلايل  �لوقت  يف  ت�سجل 
ن�سبة تقدم بن�سبة 80 باملائة، 
و�ساحات  �مل�ساجد  وم�ست 
�جلماعة و�ملد�ر�ص �لقر�آنية 

بهذه �لق�سور". 
�لثقافة  وزيرة  تفقدت  كما 
خالل �ليوم �الأول من زيارتها 
�ملعهد  ملحقة  للوالية 
�جلهوي للمو�سيقى و�مل�رشح 
و�لذي  مقعد(   500( �جلهوي 
مالية  بتكلفة  وجهز  �أجنز 
دج،  مليون   400 قيمتها 
�ملقدمة  �ل�رشوحات  ح�سب 

للوفد �لوز�ري.
دودة  بن  مليكة  وتو��سل 
غد�  ب�سار  لوالية  زيارتها 
تاغيت  �إىل  بتنقلها  �الأربعاء 
�لتي �ستطلع بها على م�رشوع 
حمطات  وتثمني  حماية 
بهذه  �ل�سخرية  �لنقو�ص 
م�سافة  على  �لو�قعة  �لبلدية 
عا�سمة  جنوب  كلم   97
�إعادة  �أ�سغال  وكذ�  �لوالية، 

�العتبار لق�رشها �لعتيق.
وكاالت 

تون�ض ترجئ املعر�ض الدويل للكتاب ب�سبب 
فريو�ض كورونا

�لثقافة  وز�رة  �أعلنت 
�لتون�سية، عن �إرجاء معر�ص 
�لذي  �لدويل  للكتاب  تون�ص 
مار�ص  يف  �سنوياً  يقام 
�الآالف  2020وي�ستقطب 
�سحية  لدو�ٍع  �لز�ئرين،  من 
فريو�ص  �نت�سار  من  حت�سباً 

كورونا �مل�ستجد.
�أيام  �أي�ساُ  �لوز�رة  و�أرجاأت 

و�أ�سبوع  �ل�سعرية،  قرطاج 
للم�رشح،  �لعاملي  �ليوم 
قنون  عز�لدين  ومهرجان 
للتوقي  كاإجر�ء  للم�رشح، 
عدوى  ت�رشب  خماطر  من 
�لفريو�ص. كما ذكرت �أنه من 
�إرجاء  عن  �الإعالن  �ملمكن 
�أو  �لفاعليات  من  �ملزيد 
�إلغائها بح�سب �مل�ستجد�ت.

�لتون�سية  �ل�سلطات  وكانت 
عن  �الثنني  �أم�ص  �أعلنت 
�مل�سابني  عدد  �رتفاع 
بكورونا �ىل خم�سة �أ�سخا�ص 
�ل�سحة  وز�رة  و�أ�سدرت 
باإلغاء جميع �لرحالت  قر�ر�ً 
�لبحرية �لقادمة من �إيطاليا، 
�جلوية  �لرحالت  جانب  �إىل 
حمدود  عدد  با�ستثناء 

من  �لقادمة  �لرحالت  من 
�لعا�سمة روما.

�لتي  �يطاليا،  يف  ويقطن 
عن  كيلومرت�ً   160 يف�سلها 
�لرت�ب  من  نقطة  �أقرب 
�ألف   200 حو�يل  �لتون�سي، 
مو�طن من �جلالية �لتون�سية 

�ملهاجرة.
وكاالت 

حتت اإ�سراف برتران بادي واملوؤّرخ الفرن�سي دومينيك فيدال

�سدور كتاب اأو�ساع العامل 2020:
 نهاية الَزعاَمة الأمريكّية

موؤ�س�سة  عن  �أخري�ً  �سدر 
بريوت  يف  �لعربي  �لفكر 
�لكتاب �ل�سنوي حتت عنو�ن 
�الأمريكّية؟  �لَزعاَمة  "نهاية 
 ."2020 �لعامل  �أو�ساع 
در��سات  �لكتاب   ويت�سّمن 
�لَهيَمنة  حول  معّمقة 
�الأمريكية، وعالقاتها بالدول 
�أزمتها  وجتلّيات  �الأخرى، 
�لظروف  ظّل  يف  �لر�هنة 
يُعاد  �لتي  �ملتغرّية،  �لدولية 
توزيع �الأدو�ر و�لُفر�ص فيها 

ب�رشعٍة كبرية.
�لكتاب  على  �أ�رشف 
�لدولية  �لعالقات  �أ�ستاذ 
للعلوم  �لعايل  �مَلعهد  يف 
�ل�سيا�سية يف باري�ص برتر�ن 
و�ملوؤّرخ  و�ل�سحايف  بادي، 

فيد�ل،  دومينيك  �لفرن�سي 
ن�سري  �لعربية  �إىل  ونقله 
�أهّم  �أّن  بادي  ويرى  مرّوة. 
�ملجال  هذ�  يف  يُقال  ما 
�أحادية  بد�أت  َهيمنَة  �إّنها 
 ،1945 �لعام  يف  منفردة 
"ُمتناظرة"  ثُنائية  �أ�سبحت 
حتّول  لدى  وتناف�سية 
�إىل  �ل�سوفياتي  �الحّتاد 
 ،1949 �لعام  يف  نووية  قّوة 
ذ�ك  مذ  �ُسّمي  ما  وظهور 
و�لتعايُ�ص  �لرعب،  بتو�زن 
"�لقّوتنَي  بني  �ل�ّسلمي 
كان  تو�زن  �لعظمينَي". 
ب�سقوط  ينتهي  �أن  يُفرت�ص 
�إىل  يُعيد  و�أن  برلني،  جد�ر 
�الأُحادية  َهيمنَتها  �أمريكا 
�لَعومَلة،  طارئ  لوال  �الأوىل، 

تر�بُط  من  يُر�فقها  وما 
و�سعيفها،  قوّيها  �لدول  بني 
�لقوّي  يجعل  تر�بٌط  وهو 
وهكذ�  لل�سعيف.  ُمرتَهناً 
بعد  �ستكت�سف  �أمريكا،  فاإّن 
�ليوغو�سالفية  مغامرتَيْها 
ت�ستطيع  ال  �أّنها  و�لعر�قية، 
�إر�دتها،  وفق  �لعامَل  تنظيم 
ثم ت�سل �أخري�ً مع �أوباما �إىل 
�بتد�ع َهيمنَة ر�سيقة وحديثة 
�مُلتكّتم  �ل�سغط  قو�مها 
�حللفاء،  بو��سطة  و�لتدّخل 
ما  ��ستخد�م  ة  وبخا�سّ ثم 
تتيحه �لَعومَلة من �ّتفاقيات 
لكّنها  و�قت�سادية،  جتارية 
�سيا�سات  �ستقّو�سها  َهيمنَة 

تر�مب.
وكاالت 

للدكتور عبد احل�سني �سعبان

�سدور الطبعة الثانية من كتاب "الهوية واملواطنة: 
البدائل امللتب�سة واحلداثة املتعّثة"

در��سات  مركز  عن  �سدر 
�لوحدة �لعربية �لطبعة �لثانية 
"�لهوية و�ملو�طنة:  من كتاب 
و�حلد�ثة  �مللتب�سة  �لبد�ئل 
عبد  للدكتور  �ملتعرّثة" 

�حل�سني �سعبان.
�لهوّية  مو�سوع  ي�سغل 
و�ملو�طنة حيز�ً غري قليل يف 
در��سات  ويف  و�لفكر  �لثقافة 
و�لقانون  �ل�سيا�سة  علوم 
و�الجتماع، وخ�سو�ساً يف ظل 
وتريته  �رتفعت  �لذي  �جلدل 
قرن،  ربع  على  يزيد  ما  منذ 
متعّددة  جمتمعات  �إطار  يف 
يف  �أو  و�لهوّيات،  �لتكوينات 
�مل�سالح  �حتد�مات  �إطار 

�لدولية و�الإقليمية. 

�الأنظمة  النهيار  وكان 
يف  وبخا�سة  �ل�سمولية، 
�لكبري  �أثره  �ل�رشقية،  �أوروبا 
بني  �ل�رش�ع  �نفتاح  يف 
وطنية،  حتت  فرعية  هوّيات 
بع�ص  عّر�ص  �لذي  �الأمر 
للت�سّدع  �لكربى  �لكيانات 
�الإقر�ر  و�أ�سبح  و�لتاآكل، 
�لثقايف  و�لتنّوع  بالتعّددية 
و�حرت�م  و�لديني  و�لقومي 
�لفرعية  �لهوّيات  حقوق 
وخ�سو�سياتها، م�ساألة كونية. 
تعّر�ست  �ل�ساكلة،  هذه  وعلى 
�لدولة �لوطنية �لعربية، ب�سبب 
ف�سلها يف حتقيق �لدميقر�طية 
للتمزق  و�مل�ساو�ة،  و�لعد�لة 
هوّيات  و�سعود  و�لت�سّظي، 

فرعية فيها. 
�لكتاب  هذ�  يناق�ص 
�لفكرية  �الإ�سكاليات 
و�الجتماعية  و�ل�سيا�سية 
و�ملو�طنة،  بالهوية  �ملتعلقة 
ويبحث يف �أ�سباب ونتائج تعرّث 
�حلد�ثة يف �لوطن �لعربي، من 
�ملفاهيم  عن  �لفح�ص  خالل 
�ل�سعار�ت  يف  و�لتدقيق 
عند  و�لوقوف  و�الأهد�ف 
�لغايات و�لو�سائل، ومقاربتها 
�إطار  يف  حقوقية  ز�وية  من 
�لد�ستوري،  �لفقه  تطّور 
�لتجارب  بع�ص  عند  متوقفاً 
وبع�ص  �لعربية  �ملحلية 

�لتجارب �لعاملية.
وكاالت 
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حكيم مالك 

تعزيز ال�سالم والتفاهم 
كرثوة لالأمم

لهذا  العلمية  اللجنة  وترتاأ�س 
والدكتورة  الأ�ستاذة  املوؤمتر 
�سيد  عي�سى  وحاج  عودة  مليكة 
التنظيمية  للجنة  كرئي�س  اأحمد 
التي  العلمية  الفعالية  لهذه 
»العي�س  ثقافة  ترقية  اإىل  تهدف 
يف  الأفراد  رغبة  وتعزيز  معا« 
مع  فاعلني  اأع�ساء  يكونوا  اأن 
الأفكار  وتبادل  التوا�سل  ت�سجيع 
الحرتام  على  املواطنة  وتدريب 
بجميع  العنف  وحظر  والت�سامح 
التنمية  مبادئ  واحرتام  اأ�سكاله 
القادمة  للأجيال  امل�ستدامة 
والن�سجام  الت�سامن  وتطوير 
الختلف  باأن  العرتاف  مع 
ال�سلم  بتعزيز  الأمم  ثروة  وتكمن 
والتفاهم وبالت�سجيع على الت�سامح 

والتعاطف.

التعاي�س والتناغم ملجتمع 
م�سرتك بني اأفراد من 

اأ�سول خمتلفة

جملة  على  الفعالية  هذه  وتركز   
بتعليمية  املتعلقة  املحاور  من 
والتعليمية  اللغوي  التعدد 
املتقاربة للغات واملقاربة متعددة 
والل�سانيات  للغات  الثقافات 
التفاعلية  والل�سانيات  املتباينة 
اأن  ميكن  معا«  »فالعي�س  وعليه 
ي�سمح  متناغما  تعاي�سا  يكون 
م�سرتك  جمتمع  م�رشوع  بربوز 
خمتلفة  اأ�سول  من  اأفراد  بني 
ولقد  الإقليم،  نف�س  يتقا�سمون 
احلقوق  جمال  يف  القرتاح  مت 
تعنى  حماور  ال�سيا�سية  والعلوم 
بالأمري عبد القادر رمز » العي�س 
مع  ملفهومه  التطرق  ومت  معا« 
كيف  الأ�سئلة  من  طرح جمموعة 
الختلفات؟  »رغم  معا  »نعي�س 
 ،« معا  و«العي�س  واملواطنة 
وكيفية  معا«،  و«العي�س  والإ�سلم 

وحمايتها؟  القيم  هذه  م�ساركة 
الإن�سان،  حقوق  على  واحلفاظ 
الأقليات،  حقوق  على  واحلفاظ 
»العي�س  ب�ساأن  ميثاق  اقرتاح  مع 

معا ».
 م�ساهمة ال�سياحة 

امل�ستدامة واالقت�ساد 
والت�سويق يف »العي�س معا«

هذا  يف  امل�ساركون  وركز    
بني  جتمع  حماور  على  املوؤمتر 
والعي�س  والت�سويق  القت�ساد 
حيث  امل�ستدامة،  والتنمية  معا 
الت�ساوؤلت  من  جملة  طرحت 
التي تدخل يف هذا الإطار حول » 
العي�س معا« والتنمية امل�ستدامة، 
الروابط؟  ماهي  يف:  واملتمثلة 
وماهي املفارقات؟ وكيف ميكن 
امل�ساهمة  امل�ستدامة  لل�سياحة 
الدعوة  مع  ؟   « معا  »العي�س  يف 
ح�سنة  ظروف  يف  معا«  »للعي�س 
مع  القت�سادية  للتنمية  كمحرك 
والتنمية  الإقليمي  ال�ستب�سار 

و«العي�س  امل�ستدامة  احل�رشية 
الإقليمي  والت�سويق  معا« 
والبتكار  الجتماعي  والت�سويق 
و«العي�س  امل�سرتك،  والبداع 

معا« يف ظروف ح�سنة.

الهوية االجتماعية 
والثقافية يف خدمة 

»العي�س معا«

على  ال�سوء  ت�سليط  ومت   
امل�ستويات الجتماعية والنف�سية 
والثقافية يف حماور تعتمد اأ�سا�سا 
والجتماعي  النف�سي  البعد  على 
والتفاعل  معا«  »العي�س  وتعلم 
واملواطنة  والثقايف  الجتماعي 
الجتماعية  والهوية  ال�سادقة 
»العي�س  خدمة  يف  والثقافية 

معا«.

بناء ا�سرتاتيجيات اإمنائية 
مبنية على فن معرفة 

كيفية »العي�س معا«

 

الدويل  املوؤمتر  هذا  ويدعو 
املو�سوم بـ »العي�س ب�سلم » الدول 
لأن تتعاون على بناء ا�سرتاتيجيات 
اإمنائية مبنية على فن معرفة كيفية 

ب�سكل  تهدف  والتي  معا«  »العي�س 
للرتاث  عقلين  ت�سيري  اإىل  اأ�سا�سي 
والطبيعي من  والثقايف  الجتماعي 
طويلة  املوارد  على  احلفاظ  اأجل 
املدى و�سمان التنمية امل�ستدامة.      

من تنظيم جامعة البليدة لوني�سي علي باال�سرتاك مع جامعة كرك كاله الرتكية

انطالق املوؤمتر الدويل حول " العي�ش ب�سالم " يف جمتمع متعدد اللغات والثقافات
 نظمت اأم�س جامعة البليدة لوني�سي علي باال�سرتاك مع جامعة كرك كاله الرتكية املوؤمتر الدويل 
»العي�س ب�سالم » حتت �سعار » ال�سالم غايتنا جميعا« وت�سعى هذه الفعالية العلمية لتقدمي خربات 
وطرق من �ساأنها احرتام االختالفات يف جمتمع متعدد اللغات ومتعدد الثقافات ـ وبالتايل »فالعي�س 

معا« يعزز قدرات العالقات بني االأفراد من اأجل العمل اجلماعي بروح ال�سالم وامل�ساحلة. 

جملة  حترير  هيئة  اأعلنت   
التنمية  القت�ساد  يف  امل�سكاة 
معهد  عن  ال�سادرة  والقانون 
التجارية  القت�سادية  العلوم 
اجلامعي  باملركز  الت�سيري  وعلوم 
متو�سنت  عني  بو�سعيب  بلحاج 
لكافة  الباب  فتح  عن  اجلزائر   -
املهتمني  والباحثني  الأ�ساتذة 
بن�رش اأبحاثهم ومقالتهم العلمية 
باللغة  املجلة  هذه  يف  الأ�سيلة 
الإجنليزية  اأو  الفرن�سية  العربية، 
التح�سري  اإطار  يف  هذا  ويدخل 
للعدد رقم 11 ل�سهر جوان 2020. 

تدعيم البحوث يف جمال 
الدرا�سات املتقدمة ذات 

ال�سبغة املعا�سرة

وتهتم جملة »م�سكاة » التي ت�سدر 
منذ 2016 بن�رش وتدعيم البحوث 
املتقدمة  الدرا�سات  جمال  يف 
املعا�رشة،  ال�سبغة  ذات 
املرتبطة  احلديثة  واملوا�سيع 
والتطوير،  البحث  قيد  مبجالت 
عن  �سابقا  ن�رشها  يتم  مل  والتي 
علمي  باأ�سلوب  املعاجلة  طريق 
املجلة  فهذه  وبالتايل  موثق، 

حمكمة  متخ�س�سة  دولية  علمية 
من  علمية  هيئة  اإ�رشاف  حتت 
والكفاءة  اخلربة  ذوي  الباحثني 
فهي  الوطن  وخارج  داخل  من 
ت�سدر بانتظام، بعددين يف ال�سنة 
ودي�سمرب(  )جوان  �سهري  يف 
الباحثني  جلميع  موجهة  وهي 
مراكز  اجلامعية،  املوؤ�س�سات  يف 
وخمابر البحث، الدوائر احلكومية 

اأو املوؤ�س�سات القت�سادية.

ن�سر كل الدرا�سات واالأبحاث 
االأكادميية

كل  بن�رش  املجلة  هذه  وتعنى 
الأكادميية  والأبحاث  الدرا�سات 
واملتمثلة  خمتلفة  جمالت  يف 
الإدارية  القت�سادية،  العلوم  يف 
واملالية،  املحا�سبة  والتجارية، 
اإدارة  الإ�سلمي،  القت�ساد 
التنمية،  والبتكار،  التكنولوجيا 
الب�رشية،  اإدارة املوارد  الت�سويق، 
ال�سرتاتيجية  املعلومات،  نظم 
والإدارة، ال�سياحة واإدارة الفنادق، 
والقانون. باللغات الثلث: العربية 

والفرن�سية والإجنليزية.
حكيم مالك 

ال�سادرة عن معهد العلوم االقت�سادية التجارية وعلوم الت�سيري باملركز اجلامعي عني متو�سنت

فتح باب امل�ساركة يف جملة » امل�سكاة« الدورية » ل�سهر جوان 2020
الكتاب ال�سادر عن الدار امل�سرية

 اللبنانية يف القاهرة

»اأبي فيودور«..اأ�سرار 
د�ستويف�سكي بقلم ابنته

�سرية  على  �سيّطلع  الكتاب  هذا  قارئ 
اأدبية حقيقية للروائي الرو�سي ال�سهري 
فيودور د�ستويف�سكي، ففي هذه ال�سرية 
امل�رشي  القارئ  �سيكت�سف  اجلديدة 
املغلوطة  املعلومات  كم  والعربي 
عملق  عن  ال�سابق  يف  كونها  التي 
الأدب الرو�سي، ومنها مثًل اأن اإدمانه 
اأخلقه،  ف�ساد  عن  ناجماً  كان  القمار 
حياة  حتولت  القارئ  �سيكت�سف 
د�ستويف�سكي، وكيف كان نبيًل �رشيفاً، 
وللفقراء،  وللإن�سانية،  للخري،  حمباً 
الرو�س، غري متعاٍل  للفلحني  منحازاً 
على اأبناء وطنه من الطبقات الفقرية، 
يخ�سع  اأن  يف  هذا  نبله  ت�سبب  بل 
اأقاربه،  اأقرب  من  املادي  للبتزاز 
ومنهم اأبناء اأ�سقائه، وربيبه من زوجته 

الأوىل.
امل�رشية  الدار  عن  ال�سادر  الكتاب 
عنوان  حتت  القاهرة  يف  اللبنانية 
اأنور  برتجمة  د�ستويف�سكي«  »حياة 
للكتاب  عربية  ترجمة  هو  اإبراهيم، 
الكاتب  لبنة  بالفرن�سية  ال�سادر 
فيودوروفنا  »لوبوف  الأ�سهر  الرو�سي 
بعد رحلة  د�ستويف�سكايا«، عام 1920، 
على  وداأب  �سرب  يف  قطعتها  طويلة 
هذا  حقق  وقد  والدها،  حياة  و�سف 

الكتاب اآنذاك �سهرة كبرية.
ف�سًل،  ثلثني  الكتاب  يحوي 
الرو�سي  للكاتب  اإحداهما  ومقدمتني، 
بوري�س تيخومريوف، والثانية بوا�سطة 
املقدمة  هذه  ويف  نف�سها،  لوبوف 

�سرية  لن�رش  اأ�سبابها  فيها  ت�ستعر�س 
اأبيها الذاتية يف اأوروبا بدلً من رو�سيا، 
حانت  ميلده  مئوية  منا�سبة  اإن  اإذ 
رو�سيا،  البل�سفية يف  الثورة  اندلع  مع 
ي�ستولون على  البل�سفة  ما جعل  وهو 
لوبوف  وعزت  عائلتها،  ممتلكات 
يف  اأبيها  �سرية  اإ�سدار  اإىل  رغبتها 
اأوروبا، نظراً لأنه اأ�سبح منذ زمن كاتباً 
من املنارات  اأهمية عاملية واحداً  ذا 
للب�رشية  الطريق  تنري  التي  املجيدة 

كلها.
اإىل  تتطرق  الثلثون  الكتاب  ف�سول 
وعائلته،  د�ستويف�سكي  حياة  مراحل 
اإذ كر�ست البنة نف�سها لتق�سي اأ�سول 
العائلة، والكتابة عنها، بدءاً من اجلد، 
ما  وهو  ليتوانيا،  يف  العائلة  ون�ساأة 
نتعرف عليه يف اأول الف�سول، والكتاب 
اإن  اإذ  ماهر،  روائي  باأ�سلوب  مكتوب 
وكانت  اأدبي  طموح  لها  كان  �ساحبته 
مهتمة ب�سور العامل اخلارجي، وخلعت 
ا�سمها  بطلتها  من  واحدة  على 
ال�سخ�سي، لوبوف فيودورفنا، واأعطت 
اأخرى ا�سم عائلة جدها لأمها، وثالثة 
�سوارع  اأحد  يف  جوارها  اإىل  اأ�سكنتها 

بطر�سبورغ.
يف  مهمة  مراحل  الكتاب  يغطي  كما 
زيجته  ومنها  د�ستويف�سكي،  حياة 
الأوىل التي مل ت�سفر عن اأبناء، وتورطه 
يف موؤامرة على القي�رش، واعتقاله يف 

�سيبرييا.
 وكاالت 

ملقتب�سها الفنان ونوقي خالد

م�سرحية »زودها ...الدبلوما�سي« ت�سنع احلدث يف اجللفة 
امل�رشحي  العر�س  جذب 
الذي  الدبلوما�سي«  »زودها.... 
على  اأم�س  اأول  �سهرة  اأقيم 
مبدينة  بوزيد«  بن  »اأحمد  ركح 
من  عري�سا  جمهورا  اجللفة، 
حمبي اأبو الفنون الذين تفاعلوا 
ب�سكل كبري مع هذا العمل الفني 
هذه  اأحداث  ودارت  املتميز. 
كعمل  تاأتي  التي  امل�رشحية  
ثالث من اإنتاج امل�رشح اجلهوي 
»اأحمد بن بوزيد« موجه للكبار 
-- يف مكانني خمتلفني اإذ يعي�س 
حدثني  »اأري�ستاخ«  البطل  فيها 
اجلمهور  فيها  يرى   ، متتاليني 
»احلوذي«  ممثلني  حتمل  عربة 
الرحلة  تبداأ  اأري�ستاخ« حيث  و« 
يف زمن املغيب ويخيم الظلم، 
ونظرا ل�سكل »احلوذي املخيف 

يت�سلل  الدام�س  والظلم 
يجعله  مما  لـ«اأري�ستاخ«  اخلوف 
يبداأ باملبالغة لتخويف احلوذي 

وت�سجيع نف�سه.
عك�سها  متميزة،  م�ساهد  ويف 
الركح،بداأ  على  الفنانني  اأداء 
الأحداث  وت�ساعدت  ال�رشاع 
لقمة  و�سل  اأن  اإىل  بينهما، 
الأخر  اجلانب  وعلى  اخلوف 
يتج�سد  ال�رشاع  اجلمهور  راأى 
يف  والكاتب  »اأري�ستاخ«  بني 
اإخبار  الأول  من  حماولة 
لتت�ساعد  بوفاة زوجته،  الكاتب 
الأحداث مرة ثانية، ويخيم جو 
الكاتب  ي�سل  حتى  التوتر  من 

لكت�ساف خرب وفاة زوجته.
امل�رشحية  ملخرج  كلمة  ويف 
ونوقي  الفنان  ومقتب�سها، 

الرتدد  »اأنه بني  خالد قال فيها 
النف�س  حب�س  وهو  واخلوف 
الأمل  م�ساعر  بني  الب�رشية 
بعقول  يعبث  الذي  واخلوف 
اأفلطون،  يقول  كما  الب�رش 
كل  ملقاومة  الفن  دور  ياأتي 
اأ�سكال البوؤ�س وحماربة روا�سب 
املا�سي الفا�سدة التي قد يرثها 
اإىل  حياته  فتحول  الإن�سان 

جحيم«.
 - املقابلة  اجلهة  يف  »وبينما 
ف�ساء  ي�سيع   - املخرج  يقول 
احلياة  بجمالية  للتمتع  ف�سيح 
املمكنة،  اللحظات  وا�ستثمار 
حلياة اأف�سل، قمنا باإعادة تاأثيث 
هذه امل�رشحية للكاتب الرو�سي 
ت�سيكوف يف حلة خمتلفة لتعيد 
ترتيب احلياة مبا ينا�سب طبيعة 

الأ�سياء وتقدمي البدائل املمكنة 
حلياة اأكرث اإيجابية«.

امل�رشحي  العمل  هذا  »ويعالج 
يربك  الذي  اخلوف،  عقدة 
على  الأفق  ويفتح  احلياة 
خيارات اأخرى كاملحبة واخلري 
اأن  يجب  ل  والتي  واجلمال، 
تف�سدها �سلبية اخلوف والرتدد« 

ح�سب ما لفت اإليه املخرج .
العر�س  هذا  �ساهم  للإ�سارة، 
نف�س  اإعطاء  يف  امل�رشحي 
بالولية،  الثقايف  للم�سهد  قوي 
و  امل�رشح  بفن  الهتمام  حيث 
اأعمال  ما يقدم على الركح من 
عري�س  جمهور  لها   ، مميزة 
بولية اجللفة ، التي لها تقاليد 

خا�سة يف هذا اللون الفني.
 وكاالت 
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ملاذا ترتفع معدالت الوفيات الناجمة 
عن فريو�س كورونا يف اإيطاليا؟

فريو�س كورونا يحتاج اإىل خم�ضة اأيام حتى تظهر اأعرا�ضه

عن  الناجمة  الوفيات  ارتفعت 
يف  الأخرية  الأيام  يف  كورونا 
عن  البالد  اأبلغت  حيث  اإيطاليا، 
ب�سبب  اإجمالية  وفاة  حالة   463
حالة   9172 اأ�سل  من  الفريو�س، 
موؤكدة، حتى يوم الثنني، 9 مار�س 
اأكرب عدد  الآن،  اإيطاليا  وت�سجل 
من الوفيات يف العامل، يف اأعقاب 
-COVID ب�سبب  ال�سني، 
الوفيات  معدل  اأن  حيث   ،19
بلغ  الفريو�س،  جراء  البالد  يف 
بكثري من املعدل  اأعلى  اأي   ،%5
البالغ %3.4،  العاملي  املتو�سط 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  وفقا 
التي  العوامل  اأحد  يكون  وقد 
يف  الوفيات  معدل  على  توؤثر 
حيث  �سكانها،  عمر  هو  البالد 
من  عدد  اأكرث  اإيطاليا  يف  يوجد 
اأوروبا،  يف  �سنا  الأكرب  ال�سكان 
ال�سكان  من   %23 نحو  بلوغ  مع 
بح�سب  اأكرب،  اأو  عاما   65 عمر 
�سحيفة »نيويورك تاميز«وذكرت 
يف  العمر  متو�سط  اأن  ال�سحيفة 
البالد هو 47.3، مقارنة بـ38.3 

يف الوليات املتحدة.
يف  الوفيات  من  العديد  وكانت 
يف  الأ�سخا�س  بني  من  اإيطاليا 
من  والت�سعينات  الثمانينات 
الأكرث  ال�سكان  من  وهم  العمر، 
ال�سديدة  للم�ساعفات  عر�سة 
بح�سب   ،19-COVID من 
وقالت  والدرا�سات  البحوث 
الأ�ستاذة  جوردون،  اأوبري 
يف  الأوبئة  علم  يف  امل�ساعدة 
معدل  اإن  ميت�سيغان،  جامعة 

دائما  يعتمد  الإجمايل  الوفيات 
ويف  ال�سكانية،  الرتكيبة  على 
هذه احلالة، فاإن معدل الوفيات 
»ت�سحيح  لي�س  عنه  املبلغ 
علم  يف  م�سطلح  وهي  العمر«، 
ي�ستخدم  ال�سكان،  وعلم  الأوبئة 
معدلت  مبقارنة  لل�سماح 
النت�سار يف خمتلف املجموعات 
»ت�سحيح  يُ�ستخدم  ول  ال�سكانية 
العمر  متو�سط  ل�ستقاق  العمر« 
املتوقع، والذي يُح�سب مبا�رشة 
املرتبطة  الوفيات  معدلت  من 
بالعمر. واأ�سافت اأنه بالنظر اإىل 
كبار ال�سن يف اإيطاليا: »كنا نتوقع 
اأن يكون معدل وفياتهم اأعلى يف 

املتو�سط .. مقارنة بدولة ذات 
كري�س  �سنا«وقالت  اأ�سغر  �سكان 
جون�سون، عاملة الأوبئة يف كلية 
ال�سحة العامة بجامعة متبل، اإنه 
فر�س  تزداد  العمر،  تقدم  مع 
على  واحدة  بحالة  الإ�سابة 
جهاز  ت�سعف  التي  من  الأقل، 
املناعة لديهم، مثل ال�رشطان اأو 
مر�س ال�سكري، وتابعت قائلة اإن 
مثل هذه الظروف جتعل النا�س 
باأمرا�س  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث 

خطرية مثل فريو�س كورونا.
م�سكلة  اأن  جوردون  واأو�سحت 
اأخرى قد تكون ال�سبب وراء عدد 
وجود  وهي  املرتفع،  الوفيات 

الكثري من الأ�سخا�س امل�سابني 
منطقة  يف  خطرية  باأمرا�س 
اأن  ميكن  الذي  الأمر  واحدة، 
يربك النظام الطبي، م�سرية اإىل 
الأرجح،  على  وقع  ما  هذا  اأن 
ال�سينية،  ووهان  مدينة  يف 
كورونا،  فريو�س  تف�سي  من�ساأ 
غالبية  �سهد  الذي  واملكان 
-COVID بـ  الإ�سابة  حالت 
اأفاد تقرير  ال�سني، حيث  19 يف 
حديث ملنظمة ال�سحة العاملية 
اأن معدل الوفيات بلغ يف ووهان 
باقي  يف  بـ%0.7  مقارنة   ،%5.8
ذكره  بح�سبما  البالد،  اأنحاء 

موقع »ليف �ساين�س« �سابقا.

كورونا  فريو�س  اأن  علماء  اأكد 
يف  اأيام  خم�سة  اإىل  يحتاج 
اأعرا�سه  تظهر  حتى  املتو�سط 
على ال�سخ�س امل�ساب به، وهذه 

فرتة ح�سانة الفريو�س.
الذي  كورونا،  فريو�س  وي�ستمر 
 - "كوفيد  با�سم  علميا  يُعرف 
19"، والذي ميكن اأن يت�سبب يف 
وم�ساكل  و�سعال،  حمى،  حدوث 
حول  النت�سار  يف  التنف�س،  يف 
وقد  احلايل،  الوقت  يف  العامل 
اأ�ساب بالفعل اأكرث من 114 األف 

�سخ�س.
العلماء  من  فريق  در�س  وقد 
اإ�سابة  حالت  الأمريكيني 
ودول  ال�سني  من  بالفريو�س 
اأخرى، لفهم املزيد عن املر�س 

الذي ي�سببه ذلك الفريو�س.
اأن  اإىل  الباحثني  فريق  وتو�سل 
على  تظهر  بداأت  الأعرا�س 
معظم الأ�سخا�س الذين اأ�سيبوا 
اخلام�س  اليوم  يف  بالفريو�س، 

تقريبا.
تظهر  ل  �سخ�س  لأي  وبالن�سبة 
 12 غ�سون  يف  الأعرا�س  عليه 
اأن  املرجح  غري  فمن  يوما، 
يظل  لكنه  باملرة،  عليه  تظهر 

حامال للعدوى.

الأ�سخا�س  الباحثون  وين�سح 
حاملني  يكونوا  اأن  ميكن  الذين 
عليهم  ظهرت  �سواء  للفريو�س، 
بعزل  تظهر،  مل  اأو  الأعرا�س 
لتجنب  يوما   14 ملدة  اأنف�سهم 

نقل العدوى اإىل اآخرين.
واإذا اتبع هوؤلء تلك الإر�سادات، 
التي اعتُمدت بالفعل يف بريطانيا 
والوليات املتحدة، فاإن من بني 
للحجر  يخ�سع  �سخ�س   100 كل 
قد  اأ�سبوعني،  ملدة  ال�سحي 
�سخ�س  على  الأعرا�س  تظهر 
احلجر  من  خروجه  بعد  واحد 
التي  للدرا�سة  وفًقا  ال�سحي، 
ن�رشت يف دورية "حوليات الطب 

الباطني".
لي�سلر،  جا�ستني  الأ�ستاذ  وقال 
بلومربغ  هوبكنز  جونز  كلية  من 
بالوليات  العامة  لل�سحة 
هذه  على  وامل�رشف  املتحدة، 
كانت  النتائج  تلك  اإن  الدرا�سة، 
اأف�سل تقدير "�رشيع" لدينا حتى 
�سملت  درا�سة  على  بناء  الآن، 

181 حالة اإجمال.
اأمامنا  يزال  ل  اإنه  قال  لكنه 
الكثري الذي يجب اأن نعرفه عن 

الفريو�س.
عدد  بعد  الوا�سح  غري  ومن 

عليهم  تظهر  الذين  الأ�سخا�س 
جتر  ومل  عام،  ب�سكل  الأعرا�س 

الدرا�سة تقييما ذلك.
معظم  اأن  اخلرباء  ويعتقد 
ي�سابون  الذين  الأ�سخا�س 
�سوى  لديهم  يكون  لن  بالعدوى، 
اعتالل طفيف يف ال�سحة، بينما 
الآخر  بع�سهم  لدى  تظهر  لن 
يحملون  اأي  باملرة،  اأعرا�س 
ظهور  دون  لكن  الفريو�س 

اأعرا�س.
يكون  قد  املر�س  هذا  لكن 
بالن�سبة  ومميتا  جدا  خطريا 
للبع�س، خا�سة كبار ال�سن الذين 
�سحية  م�سكالت  من  يعانون 

موجودة من قبل.
يف  خبري  بول،  جوناثان  وقال 
اجلزيئية  الفريو�سات  علم 
بريطانيا،  يف  نوتنغهام  بجامعة 

بالن�سبة  اأنه  اأكدت  الدرا�سة  اإن 
احلالت،  من  العظمى  للغالبية 
فاإن فرتة احل�سانة وبالتايل فرتة 
احلجر ال�سحي لفريو�س كورونا 

اجلديد، �ست�سل اإىل 14 يوما.
على  تبعث  التي  الأ�سياء  ومن 
يكون  يكاد  "ل  اأنه  الإطمئنان 
النا�س  اأن  على  دليل  اأي  هناك 
ميكن اأن ينقلوا الفريو�س ب�سكل 
روتيني خالل الفرتة اخلالية من 

الأعرا�س".
يكونون  الأ�سخا�س  اأن  ويُعتقد 
العدوى عندما  لنقل  اأكرث قابلية 
وا�سحة،  اأعرا�س  لديهم  تظهر 

مثل ال�سعال واحلمى.
وقد يكون انتقال املر�س ممكنا 
ل  لكن  الأعرا�س،  ظهور  قبل 
الطريقة  هي  هذه  اأن  يُعتقد 

الرئي�سية لنت�سار الفريو�س.

�ضحة
انخفا�س م�ضتوى التلوث يف 

ال�ضني بعد تف�ضي كورونا
يُتح الوقت للوقوف على كيفية  اأدرجت جميع املر�سى الذين مل  اإذا 
تطور اإ�سابتهم، فاإنك تقلّل بهذا من املعدلت الفعلية للوفاة، وذلك 

ب�سبب غياب حالت الإ�سابة التي �ستنتهي بالوفاة لحقاً.
يجمع العلماء قطعا فردية من الأدلة عن كل �سوؤال من هذه الأ�سئلة، 

وذلك لبناء �سورة عن معدل الوفاة.
ويقوم العلماء، على �سبيل املثال، بتقدير ن�سبة احلالت التي تعاين من 
اأعرا�س طفيفة من جمموعات �سغرية وحمددة من الأ�سخا�س الذين 
تتم مراقبتهم عن قرب، مثل الأ�سخا�س الذين يعودون اإىل اأوطانهم 

من اخلارج.
اإل اأّن وجود اختالف ب�سيط يف الإجابات من هذه الأجزاء الفردية من 

الأدلة �سيوؤدي اإىل تغيريات كبرية يف ال�سورة العامة الأ�سمل.
ال�سينية، حيث  للبيانات على مقاطعة هوبي  اإذا اقت�رش ا�ستخدامك 
كان معدل الوفاة اأعلى بكثري من اأي مكان اآخر يف ال�سني، فاإّن املعدل 

الأ�سمل �سيبدو اأ�سواأ بكثري.
لذلك يعطي العلماء معّدلً يرتاوح بني ن�سبتني كاأف�سل طريقة لتقدير 

عدد حالت الوفاة.
الكاملة لأنه ل يوجد معدل وفاة  الن�سب  يت�سّمن  ولكن حتى ذلك ل 

واحد.

اأف�ضل الطرق حلماية نف�ضك 
وكبح انت�ضار الفريو�س هي:

غري  على  يبدون  الذين  بالأ�سخا�س  قرب  عن  الت�سال  •جتنب  	
ما يرام.

غري  يداك  تكون  حني  وفمك،  واأنفك  عينيك  مل�س  •جتنب  	
مغ�سولتني.

�سلة  يف  األقه  ثم  ال�سعال،  اأو  العط�س  عند  منديال  •ا�ستخدم  	
املهمالت واغ�سل يديك.

•اغ�سل يديك كثريا باملاء وال�سابون. 	

�ضائعات طبية عليك 
جتاهلها

ي�ستمر فريو�س كورونا يف النت�سار يف جميع اأنحاء العامل، ول يوجد 
انت�سار  له عالج معروف حتى الآن. ول�سوء احلظ، مل يحد ذلك من 
ي�سكل  الآخر  والبع�س  ن�سبيا  �سار  غري  بع�سها  واإر�سادات،  ن�سائح 

خطرا على ال�سحة.
قمنا بالنظر يف اأكرث املزاعم انت�سارا عرب الإنرتنت، وبحثنا عن راأي 

العلم فيها.
الثوم

الثوم ملنع  بتناول  تو�سي  في�سبوك  كثرية عرب موقع  ر�سائل  انت�رشت 
الإ�سابة بفريو�س كورونا.

»طعام  الثوم  اأّن  من  الرغم  على  اإنه  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتقول 
اأّن  �سحي وقد ي�ساعد يف مواجهة امليكروبات«، ل يوجد دليل على 

تناول الثوم قد يحمي من الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
ويف الكثري من احلالت - طاملا اأن العالجات البديلة ل متنعك من 
ل  قد  العالجات  فهذه   - مثبتة  اأدلة  على  مبنية  طبية  ن�سيحة  اتباع 

ت�رش يف حّد ذاتها.
لكن، رمبا ت�سبح �سارة يف بع�س الأحيان. فقد ن�رشت �سحيفة »�ساوث 
ا�سطرت  امراأة  ق�سة  املثال،  �سبيل  على  بو�ست«،  مورنينغ  ت�ساينا 
لتلقي العالج يف امل�ست�سفى ب�سبب تعر�سها للتهاب �سديد يف احللق 

بعد تناولها 1.5 كيلوغرام من الثوم.
ومن املعروف اأّن تناول الفاكهة واخل�رشوات و�رشب املياه، جميعها 
دليل على  اأي  يوجد  لكن، ل  ب�سحة جيدة.  البقاء  ت�ساعدنا يف  اأمور 

فائدة اأي نوع من هذه الأطعمة يف مكافحة فريو�س كورونا.
احلل »املعجزة«

املتابعني  اآلف  لديه  الذي  �ساثر،  يوتيوب جوردان  موقع  يزعم جنم 
عرب من�سات خمتلفة على مواقع التوا�سل الجتماعي، اأّن ثاين اأك�سيد 
الكلور وهو عامل تبيي�س ي�ستخدم يف مواد التنظيف وتبيي�س الأقم�سة 

والبقع، ي�ساعد على »التخل�س« من فريو�س كورونا.
املا�سي، من خماطر  العام  الأمريكية  والدواء  الغذاء  اإدارة  وحذرت 
�رشب ثاين اأك�سيد الكلور على ال�سحة. كما اأ�سدرت ال�سلطات ال�سحية 

يف بلدان اأخرى تنبيهات حول هذا املو�سوع.
وتقول اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية اإّنها »لي�ست على علم باأي بحث 
يثبت اأن هذه املنتجات اآمنة اأو فعالة لعالج اأي مر�س«. وحذرت من 
اأّن �رشب »منتجات ثاين اأك�سيد الكلور ميكن اأن ي�سبب الغثيان والقيء 

والإ�سهال واأعرا�س اجلفاف ال�سديد«.
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مظاهر رحمة �هلل بعباده
نف�سه  وجل-  -عز  اهلل  و�سف 
وهما  والرحيم؛  الرحمن  باأنه 
الرحمة،فاهلل  من  �سفتان 
الرحيم  هو  وتعاىل-  -�سبحانه 
بعباده وحده دون �سواه، ورحمة 
اثل رحمة املخلوقني،  اهلل ال تمُ
وال �سك اأن رحمة اهلل -تعاىل- 
تفوق  فهي  �سيءٌ،  ي�ساهيها  ال 
كل �سيء، يقول تعاىل: )َوَرحَمتي 
َو�ِسَعت كمَُلّ �َسيٍء(،وقد �سّبه النبي 
لل�سحابة  -تعاىل-  اهلل  رحمة 
مب�سهٍد حقيقٍيّ ح�سل اأمامهم، 
اإذ اأ�ساعت اأٌمّ ابنها الر�سيع يف 
احلرب  انتهاء  وبعد  احلرب، 
القتلى  يف  عنه  تبحث  اأخذت 
اأخذته  واجلرحى، فلما وجدته 
اأ�سحابه:  النبي  ف�ساأل  و�سّمته، 
َطاِرَحًة  امَلْراأََة  هِذه  )اأَتََرْوَن 
 ِ َواهلَلّ اَل،  لْنَا:  قمُ النَّاِر؟  يف  َولََدَها 
اأَْن ال تَْطَرَحهمُ،  َوهي تَْقِدرمُ علَى 

مُ  اهلَلّ لَّى  �سَ اهللِ  ولمُ  َر�سمُ َفقاَل 
بِعبَاِدِه  اأَْرَحممُ  مُ  هلَلَّ َو�َسلََّم:  عليه 
تعّد  بَولَِدَها(.]٣[  هِذه  ِمن 
�سفة  من  اأبلغ  الرحمن  �سفة 
-�سبحانه  اهلل  وخ�ّص  الرحيم، 
الرحمن،  ب�سفة  نف�سه  وتعاىل- 
فت�ستخدم  الرحيم  �سفة  اأما 
رجٌل  فيقال  الب�رش؛  يف  اأي�ساً 
لها  مثيل  ال  اهلل  ورحمة  رحيم، 
ورحمته  رحمن،  باأنه  فيو�سف 
دون  جميعاً  للخلق  �ساملة 
�سيء،  لكل  وتّت�سع  ا�ستثناء، 
دعت  وقد  حّي،  كل  بها  وينعم 
املالئكة اهلل -�سبحانه وتعاىل- 
اهلل ملن  يغفر  باأن  ال�سفة  بهذه 
تاب واآمن وعمل �ساحلاً، يقول 
الَْعْر�َص  يَْحِملمُوَن  )الَِّذيَن  تعاىل: 
وَن ِبَحْمِد َرِبِّهْم  َوَمْن َحْولَهمُ يمُ�َسِبّحمُ
ِللَِّذيَن  َويَ�ْستَْغِفرمُوَن  ِبِه  َويمُوؤِْمنمُوَن 
�َسْيٍء  كمَُلّ  َو�ِسْعَت  َربَّنَا  اآَمنمُوا 

ْحَمًة َوِعلًْما َفاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابمُوا  َرّ
َعَذاَب  َوِقِهْم  �َسِبيلََك  َواتَّبَعمُوا 
اأن  لالإن�سان  ميكن  ِحيِم(.  اجْلَ
اهلل  رحمة  مظاهر  ي�ست�سعر 
عند تاأّمله يف الكون واخللق من 
حوله، فريى من مظاهر رحمته 
-تعاىل- ما ال يعّد وال يمُح�سى، 
املظاهر:خلْق  هذه  ومن 
على  مكّرماً  وجْعله  االإن�سان، 
وحّفه  املخلوقات،  من  غريه 
رزقه  بتي�سري  ورحمته  بنعمه 
وهو جنني حتى يكرب ويخرج اإىل 
احلياة الدنيا، وو�سع الرحمة يف 
وحتّن  ترعاه  حتى  والدته  قلب 
الرزق  اأ�سباب  وت�سهيل  عليه، 
من  حاجاته  لتح�سيل  لوالده 
رحمته  ومن  وال�رشاب،  الطعام 
اأح�سن  يف  خلقه  اأْن  باالإن�سان 
تقومٍي واأف�سل �سورة. خلق الليل 
االإن�سان  ي�ستعني  والنهار، حيث 

وال�سعي يف  العمل  على  بالنهار 
وي�ستعني  ينفعه،  مبا  االأر�ص 
واأخذ  النوم  على  الليل  ب�سكون 
قال  ن�ساطه،  ال�ستعادة  الراحة 
ممُ  لَكمُ َجَعَل  ْحَمِتِه  َرّ )َوِمن  تعاىل: 
ِفيِه  نمُوا  ِلتَ�ْسكمُ َوالنََّهاَر  اللَّيَْل 
ْم  َولََعلَّكمُ ِلِه  َف�سْ ِمن  َوِلتَبْتَغمُوا 

مبا  االأر�ص  رمُوَن(.ت�سخري  تَ�ْسكمُ
ولت�سهيل  االإن�سان  خلدمة  فيها 
مظاهر  ومن  فيها،  عي�سه 
ال�سماء  من  ينزل  اأنه  رحمته 
لكل  احلياة  اأ�سا�ص  فاملاء  ماء، 
ولواله  االأر�ص،  هذه  يف  �سيء 
عا�ص  وما  النباتات  عا�ست  ما 

قال  احليوان،  وال  االإن�سان 
َر  �َسَخّ  َ اهلَلّ اأََنّ  تََرْوا  )اأََلْ  تعاىل: 
يِف  َوَما  َماَواِت  ال�َسّ يِف  ا  َمّ م  لَكمُ
ِنَعَمهمُ  ْم  َعلَيْكمُ َواأَ�ْسبََغ  ااْلأَْر�ِص 
النَّا�ِص  َوِمَن  َوبَاِطنًَة   َظاِهَرًة 
ِبَغرْيِ ِعلٍْم َواَل   ِ َمن يمَُجاِدلمُ يِف اهلَلّ

ِنرٍي(. ًدى َواَل ِكتَاٍب ممُّ همُ

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

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

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«ل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً وال متفح�ساً وال 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
ْر  ِذ الَْعْفَو َواأْممُ من اأخالق النا�ص فقال تعاىل }خمُ

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالْعمُْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن اجْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �سرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

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

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

وروى اأن�ص بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

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

عطاء �هلل هي رحمة �هلل 
العطاء اجلامع، املانع، ال�سامل، الوا�سع، 
اهلل  عطاء  مطلق،  نقول:  اأن  االأ�سح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َص  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�سورة  تْهمُْم﴿  َم�َسّ اَء  �رَشَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�ص االآية:21[
 معناها: املطر رحمة، اجلفاف �رَشّاء، 
الفقر  رحمة،  ال�سحة  �رشاء،  املر�ص 

ال�سديد �رشاء، الكفاية رحمة، اخلالفات 
الزوجية �رشاء، ال�سعادة الزوجية رحمة، 
االأوالد  �رشاء،  امل�ساك�سون  االأوالد 

ال�ساحلون رحمة، هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َص  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  يِف  َمْكٌر  ْم  لَهمُ اإَِذا  ْم  تْهمُ َم�َسّ اَء  �رَشَّ
لَنَا يَْكتمُبمُوَن َما  اإَِنّ رمُ�سمُ مُ اأَ�رْشَعمُ َمْكراً  ِل اهلَلّ قمُ

رمُوَن﴿ َتْكمُ

]�سورة يون�ص االآية:21[ االآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثمَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َساَن  ااْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�سورة  َكفمُوٌر﴿  لَيَئمُو�ٌص  اإِنَّهمُ  ِمنْهمُ 

االآية:9[
 معنى ذلك: كل �سيء مريح، رحمة اهلل 
كل �سيء م�سعد، رحمة اهلل كل �سيء ي�رش 

لك اأمرك )رحمة( .
]�سورة هود االآية:28[ 

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�ص امل�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن تتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ص واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ص، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�ص توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: ٣0(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
ينمُ الَْقِيّممُ )٣0(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َص َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف االأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�ص ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�ص الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�ص املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�ص 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا ل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن ل ت�ستِح فال خري فيك، واإن ل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�ص.
ْم اإِىَل التَّْهلمَُكِة )195( ﴿  )  وا ِباأَيِْديكمُ ِ َواَل تمُلْقمُ يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴿ َواأَنِْفقمُوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن ل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.



اخلمي�س 12  مار�س  2020  املوافـق  ل 17 رجب  1441ه 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
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نقا�س 
مع كورونا.. اأدب الأوبئة ونهاية العامل يعود للواجهة

جنيب مبارك
   

من املوت الأ�سود اإىل اأدب 
الدي�ستوبيا

حتت  االأيام  هذه  العامل  يعي�ش 
فريو�ش  بعدوى  االإ�شابة  تهديد 
كورونا امل�شتجّد، و�شط خماوف 
اأ�شود«  »موت  اإىل  يتحّول  اأن  من 
من  باملاليني  يفتك  جديد 
الب�رشية  ف�شلت  اإذا  ال�شكان، 
عليه،  والق�شاء  حما�رشته  يف 
اأمام  نهائياً  ال�شيطرة  فقدت  اأو 
م�شطلح  اإّن  ال�رشيع.  انت�شاره 
اإىل  عادًة  ي�شري  االأ�شود«  »املوت 
وباء الطاعون الذي اجتاح اأنحاء 
و1352   1347 عامي  بني  اأوروبا 
عن  يقّل  ال  ما  وفاة  يف  وت�شّبب 
الّرواة  وكان  القاّرة.  �شّكان  ثلث 
الدمناركيون وال�شويديون هم اأّول 
من ا�شتخدم هذا امل�شطلح، وقد 
»املوت  كتاب  اإ�شدار  مع  تكّر�ش 
ع�رش«  الرابع  القرن  يف  االأ�شود 
يو�شتو�ش هيكر  االأملاين  للطبيب 
يف عام 1832، والّذي لقي �شدى 
مع  تزامن  اأّنه  خا�شة  كبرياً، 
اأوروبا.  يف  الكولريا  وباء  انت�شار 
وقبل �شدور هذا الكتاب ب�شنوات 
التي  �شيلي،  ماري  كانت  قليلة، 
قد  »فرانكن�شتاين«،  رائعة  كتبت 
»الرجل  بعنوان  رواية  اأ�شدرت 
حتكي  وهي   ،1826 عام  االأخري« 
عامل  يف  يعي�ش  رجل  ة  ق�شّ
الب�رش  منه  اختفى  م�شتقبلي 
ل�شاعر  االأوبئة، وقد �شبق  ب�شبب 
بابتي�شت  جان  ا�شمه  فرن�شي 
اأ�شدر  اأن  غرانفيل  دي  كوزان 
بالعنوان  ملحمّية  نرثية  ق�شيدة 
تعترب يف  وهي   ،1805 عام  نف�شه 
حديث  عمل  اأّول  الكثريين  نظر 

يف اأدب الدي�شتوبيا.
»اأدب  ي�شّمى  ملا  بالن�شبة  اأما 
الروايات  انت�رشت  فقد  االأوبئة«، 
على  واالأوبئة  الفريو�شات  حول 
القرنني  خالل  وا�شع  نطاق 
كبري  عدد  وهناك  املا�شيني. 

ال�شهادات احلقيقية  االأمثلة: من 
لدانيال ديفو يف »جملة الطاعون« 
الكال�شيكية  االأعمال  اإىل 
»الطاعون«  مثل  احلديثة، 
زمن  يف  »احلب  اأو  كامو  الألبري 
غار�شيا  لغابرييل  الكولريا« 
�شعبية  ازدادت  وقد  ماركيز. 
هذه الروايات املهوو�شة باالأوبئة 
خم�شينيات  مطلع  منذ  الفتاكة 
ج  تاأُجّ فرتة  يف  الع�رشين،  القرن 
املخاوف من نهاية العامل ب�شبب 
بني  نووية  حرب  ن�شوب  احتمال 
وعموماً،  العظميني.  القّوتني 
حتكي هذه الروايات حول االأوبئة 
عن  اإّما  الب�رشية  تهّدد  قد  التي 
يف  معروف  غري  مر�ش  انت�شار 
تعقب  اأحداث  عن  اأو  املا�شي 
تف�ّشيه، وقد ياأتي املر�ش اإّما من 
فريو�شات متحّولة اأو متطّورة من 
مر�ش معروف، اأو من فريو�شات 
عن  اأو  )عمداً  العلماء  اأن�شاأها 
اأغلب  يف  لكن  اخلطاأ(،  طريق 
اأو  االأحيان ال يتّم حتديد م�شدر 
احلبكة  مينح  ما  املر�ش،  من�شاأ 

مزيداً من الغمو�ش.
 

»عيون الظالم« تتنباأ 
بفريو�س كورونا؟

قبل  كورونا  فريو�ش  ظهور  مع 
اأ�شابيع، عادت بقّوة اإىل الواجهة 
القدمية،  االأوبئة  روايات  بع�ش 
النوع  هذا  اأّن  للجميع  تبنّي  الأّنه 
امل�شتجّد من االأنفلونزا لي�ش اأقّل 
املتخّيلة.  االأوبئة  تلك  من  فتكاً 
رواية  مثاًل،  الروايات،  هذه  من 
كونتز  دين  االأمريكي  الكاتب 
هذه  �شدرت  الظالم«.  »عيون 
وف�شاًل   ،1981 عام  يف  الرواية 
روايات  من  رواية  كونها  عن 
مع  تت�شابه  فاأحداثها  الرعب، 
ب�شكل  الراهن  الواقع  اأحداث 
مثري للده�شة. اإذ رغم اأنها ُكتبت 
قبل 39 عاماً فاإنها تفاجئ كّل من 
على  الرهيبة  بقدرتها  يطالعها 
التنبوؤ بامل�شتقبل، اإذ تتحّدث عن 

فريو�ش ينطلق من مدينة ووهان 
�رشيعاً  ويتف�ّشى  )كذا!(،  ال�شينية 
وهو  ال�شيطرة،  عن  خارج  ب�شكل 
من  اأكرث  منذ  ما حدث  بط  بال�شّ
كورونا  فريو�ش  ظهور  مع  �شهر، 
يف هذه املدينة ال�شينية حتديداً، 
احلدود  خارج  ينت�رش  اأن  قبل 
متنامياً.  عاملياً  خطراً  وي�شري 
وقد ا�شتهر الكاتب االأمريكي دين 
حتمل  التي  برواياته  دوماً  كونتز 
طابع الت�شويق والغمو�ش، ومتزج 
والفانتازيا  الرعب  بني  اأحياناً 
بع�ش  و�شّنفت  العلمي،  واخليال 
اأعماله يف قائمة نيويورك تاميز 
الأعلى الكتب مبيعاً، وهو يبلغ من 
العمر 74 عاماً، واأ�شدر حّتى االآن 
غرائب  ومن  رواية.   80 من  اأكرث 
الذي  املخترب  اأّن  دف  ال�شّ
على  يقع  روايته،  عنه  تتحّدث 
بعد 22 كيلومرتاً فقط من مركز 
تف�ّشي فريو�ش كورونا امل�شتجّد.

ما عالقة الأوبئة باللغة؟

العامل«  »نهاية  رواية  تكون  رمبا 
هذه  يح�شل  مما  اأي�شاً  قريبًة 
وهي  كورونا،  فريو�ش  مع  االأيام 
الّرعب  عبقري  كتبها  رواية 
1978. يف هذه  عام  كينغ  �شتيفن 
من  العامل  نهاية  تبداأ  الرواية، 
�شيء تافه وب�شيط مثل االإنفلونزا 
عادية،  اإنفلونزا  لي�شت  لكّنها 
يف  الفريو�ش  هذا  تعديل  مّت  اإذ 
ال�رّشية  الع�شكرية  املختربات 
فتاكاً.  بيولوجياً  �شالحاً  لي�شبح 
بخطوة  خطوة  الرواية  ت�شف 
وي�شبح  املجتمع  ينهار  كيف 
�شبيهاً بغابة، وكيف يرتقي الّنا�ش 
نون �شّد املر�ش اإىل مرتبة  املح�شَّ
االآلهة ال�شغرية. تتمّيز �شخ�شيات 
مثل  البة،  وال�شّ باملناعة  الرواية 
كينغ،  �شتيفن  �شخ�شيات  اأغلب 
على الّرغم من تهديد االإنفلونزا 
العامل،  اجتاحت  الّتي  القاتلة 
التهرب  عليهم  ي�شعب  بحيث 
فر�ش  املواجهة:  من  طوياًل 

خروقات  وقوع  ال�شحي،  احلجر 
ثم  االعتقاالت،  وتزايد  اأمنية 
الّتي  البقاء  غريزة  �شطوة  اأخرياً 
احلياة  اإىل  بالّنظر  ت�شمح  ال 
على  ترّكز  واإمّنا  �شموليتها،  يف 
تفر�ش  الّتي  الفردية  احللول 
على ال�ّشخ�ش التفكري يف النجاة 
ذلك  كان  ولو  حّتى  اأّوالً،  بجلده 

على ح�شاب جميع الب�رش.
انعكا�شاً  ميّثل  االأوبئة«  »اأدب  اإّن 
وهو  االإن�شان،  له�شا�شة  حقيقياً 
اآخر  نوع  اأي  عن  اأهمية  يقّل  ال 
هذا  جند  احلقيقي.  االأدب  من 
العلمي  اخليال  رائد  عند  مثاًل 
ال�شهرية  روايته  يف  ويلز  ج.  هـ. 
تخّيل  حينما  العوامل«،  »حرب 
كائنات  تقودها  مركبات  هبوط 
ت�شتعمر  متطّورة،  ف�شائية 
النا�ش  وت�شتعبد  االأر�ش 
ممتلكاتهم،  كّل  من  وجتّردهم 
املتقّدمة  اأ�شلحتها  بف�شل 
اجليو�ش  بها  تهزمت  التي 
لكن،  العمران.  وتدّمر  الب�رشية 
وا�شت�شلموا  النا�ش  يئ�ش  حني 
يتوّقعه  مل  ما  حدث  للعبودية، 
تلك املخلوقات يف  بداأت  اأحد: 
الهالك ب�شورة مفاجئة، واأخذت 
االآخر  تلو  الواحد  تت�شاقط 

البحث  وبعد  نف�شها.  تلقاء  من 
املخلوقات  اأّن  اّت�شح  والتّق�شي 
مناعة  لديها  تكن  مل  الف�شائية 
االأمر  االأر�شية،  اجلراثيم  �شّد 
الذي اأّدى اإىل اإ�شابتها باأمرا�ش 
غري معروفة يف جمالها احليوي 
مناعة  لديها  لي�شت  اإذ  البعيد، 
االأر�ش.  كوكب  على  حتميها 
مراراً  الدي�شتوبيا  حت�رش  اأي�شاً 
الكندية  الكاتبة  اأعمال  يف 
جنده  ما  وهو  اأتوود،  مارغريت 
وغري  ال�شّيقة،  روايتها  يف  مثاًل 
»كريك  غريب،  ب�شكل  املعروفة 
واأوريك�ش«. وفيها ت�شف الّدمار 
اإثر طاعون اأهلك الب�رشية، حيث 
يعي�ش الناجي الوحيد من الب�رش 
اإىل  يوم  كّل  ويتطلّع  الغابة،  يف 
واأثناء  عظيمة،  مدينة  اأنقا�ش 
وجود  معنى  عن  يت�شاءل  ذلك 
االأطفال، وما هو �شكلهم، الأنه ال 
االإطالق.  على  تخيُّلهم  ي�شتطيع 
عميقاً  �شوؤاالً  اأتوود  تطرح  وهنا 
ما  االإن�شانية:  الهوية  بخ�شو�ش 
وحتاول  باللغة؟  االأوبئة  عالقة 
االإجابة عنه بو�شوح واأملعية من 

خالل اأحداث هذه الرواية.
انعكا�شاً  ميّثل  االأوبئة«  »اأدب 
حقيقياً له�شا�شة االإن�شان . جند 

اخليال  رائد  عند  مثاًل  هذا 
روايته  يف  ويلز  ج.  هـ.  العلمي 

ال�شهرية »حرب العوامل«

من  النوع  هذا  األهم  لقد  اأخرياً، 
االأوبئة الكثري من االأدباء، وكّتاب 
اخليال العلمي ب�شكل خا�ش، من 
�شتيوارت  ر.  جورج  مثاًل  بينهم 
وهي  االأر�ش«،  »بقايا  رواية  يف 
الب�رش  من  خالياً  عاملاً  ت�شف 
بعد اأن فتك بهم فريو�ش غريب. 
ومن االإ�شدارات احلديثة اأي�شاً، 
�شكالزي،  جلون  »اإقفال«  رواية 
الكبار يف هذا  الكّتاب  اآخر  وهو 
حتكي  وهي  االأدب،  من  النوع 
اأعرا�شه  تظهر  فريو�ش  عن 
ب�شيطة،  اإنفلونزا  �شكل  على 
احلايل،  كورونا  فريو�ش  ي�شبه 
اإذ ي�شيب واحداً يف املئة فقط 
اإىل  يوؤّدي  ال  لكّنه  ال�شكان،  من 
املوت واإمّنا ي�شّل ويجّمد حركة 
م�شتيقظاً  ويرتكه  امل�شاب 
قادر  غري  ي�شري  بحيث  واعياً، 
على اال�شتجابة الأّي حمّفز. من 
جتري  بولي�شية  رواية  تبداأ  هنا 
كما  مرعب،  ف�شاء  يف  اأحداثها 
هي احلال اليوَم يف مدينة ووهان 

ال�شينية.

كيف تناول الأدب مو�شوع الأوبئة عمومًا؟
خالل الأيام املا�سية، ر�سدت و�سائل الإعالم اإقباًل كبرياً من الإيطاليني على �سراء وقراءة روايتي »الطاعون« لألبري كامو و«العمى« 

خلو�سيه �ساراماغو، وال�سبب هو النت�سار ال�سريع لفريو�س كورونا امل�ستجّد الذي يجتاح اإيطاليا حاليًا، وهو وباء ح�سد يف اأ�سابيع قليلة 
ر تاريخيًا كّلما حَلّ وباء  اأرواح املئات حول العامل. اإّن هذه العودة املحمومة لقراءة ما ي�سّمى »اأدب الأوبئة« لي�ست وليدة اليوم، فهي تتكَرّ

جديد يف مكان ما من العامل، والإن�سان بغريزته مّيال اإىل البحث عن وقائع اأو حالت م�سابهة يف التاريخ، لي�ستلهم منها و�سائل عملية 
للوقاية اأو ملواجهة الوباء يف حال ف�سلت حكومته يف ذلك. وهذه ظاهرة تدفعنا اإىل الت�ساوؤل: كيف تناول الأدب مو�سوع الأوبئة عمومًا؟ 

وهل تنّباأت الرواية من قبل بوباء ُي�سبه فريو�س كورونا احلايل؟
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بحكم القانون

تعديالت غري مقنعة

للأ�شخا�ص  امل�رشوع  وي�شمح 
ت�شجيلهم  وثائق  وفق  املعنويني، 
غري  الأموال  متلّك  اململكة،  يف 
املحمية  حدود  خارج  املنقولة 
الأثرية اأو املواقع الأثرية الأخرى 
يف الإقليم وفق املخطط ال�شمويل 
للإقليم وبقرار من جمل�ص الوزراء، 
الإقليم،  جمل�ص  تن�شيب  على  بناًء 

وموافقة وزارة الداخلية.
ن�شبة  تكون  اأن  لذلك  وي�شرتط 
يف  الأردنيني  ال�رشكاء  متلك 
 %51 من  اأكرث  املعنوي  ال�شخ�ص 
مبداأ  مراعاة  مع  احل�ش�ص،  من 
ال�رشكاء  جلميع  باملثل  املعاملة 
متتع  حال  ويف  الأردنيني،  غري 
يطبق  جن�شية  من  باأكرث  ال�رشيك 
على  باملثل  املعاملة  �رشط 
البطلن،  طائلة  اجلن�شيتني، حتت 
املعاملة  �رشط  ي�رشي  ل  واأن 
باملثل هنا على غري الأردين، الذي 

يحمل جن�شية اأي دولة عربية.
الأموال  تاأجري  القانون  ويتيح 
الأردنيني  لغري  املنقولة  غري 
اأن  على  املعنويني،  والأ�شخا�ص 
اأو  املحمية  حدود  خارج  تكون 
املخطط  وفق  الأثرية،  املواقع 
مراعاة  مع  الإقليم،  يف  ال�شمويل 
حال  ويف  باملثل،  املعاملة  مبداأ 
متتع ال�شخ�ص الطبيعي اأو املعنوي 
�رشط  يطبق  جن�شية،  من  باأكرث 
اجلن�شيتني،  على  باملثل  املعاملة 

وحتت طائلة البطلن.

خطر حقيقي

�شالح  النائب  رف�ص  جانبه  من 
على  احلكومة  اإ�رشار  العرموطي 
قانون  م�رشوع  تعديلت  اإعادة 
اإقليم البرتاء اإىل النواب على الرغم 
اأ�شابيع،  قبل  رف�شوه  اأنهم  من 
خطورة  من  ت�رشيٍح  يف  حمذراً 
بيع اأرا�شي البرتاء، يف اإطار وجود 
على  لل�شتيلء  �شهيونية  اأطماٍع 
ت�رشيحه  وفق  الأثرية،  املدينة 
بدوره قال وزير ال�شوؤون ال�شيا�شية 
مو�شى  املهند�ص  والربملانية 
حري�شة  »احلكومة  اإن  املعايطة: 
على الوطن واأرا�شيه، ويف املقدمة 

منها البرتاء«.

البيع عرب و�سطاء عرب

النائب دمية طهبوب، اأكدت وجود 
ت�رشبت  القد�ص  يف  »عقارات 
من  �شعيفة  نفو�ص  عرب  لل�شهاينة 

عليه  هانت  ومن  عرب،  م�شرتين 
اأر�ص القد�ص فل قيمة عنده لأي 

اأر�ص اأخرى«.
م�شطفى  النائب  اأكده  ما  وهذا 
»اإن  بالقول:  الع�شاف يف ت�رشيحه 
خماوف النواب م�رشوعة وحقيقية 
لأرا�شي  اليهود  متلك  جلهة 
غري  ا�شتثمار  ورف�ص  البرتاء... 
قائم  البرتاء  اإقليم  يف  الأردنيني 

على حقائق ووقائع«.
يف  اأطماع  لهم  »ال�شهاينة  وقال: 
الأردن حتديداً يف البرتاء كما كانت 

لهم اأطماع يف فل�شطني املحتلة«.
ويخ�ص م�رشوع القانون التملك يف 
اإقليم البرتاء التابعة ملحافظة معان 
البالغة م�شاحتها )755 كلم مربعا(، 
)البرتاء(  الأثرية  املدينة  خارج 
التي �شنفت يف عام 2007 كاإحدى 
ت  قرر  وقت  يف  الدنيا،  عجائب 
فيه احلكومة الأردنية اإغلق مقام 
والواقع  اأ�شهر،  قبل  هارون  النبي 

اأن  بعد  البرتاء،  مدينة  غربي 
اأظهرت �شور وفيديو وجود حوايل 
يوؤدون  وهم  اإ�رشائيلي  �شائح   500

طقو�شاً يهودية يف املقام.

رحالت دينية

الأردنية  البرتاء  مدينة  وتعد 
التي  ال�شبع  الدنيا  عجائب  اإحدى 
عملية  بعد   ،2007 عام  اختريت 
اأ�شهًرا  ا�شتمرت  �شعبية  ت�شويت 
عّدة، و�شارك فيها نحو 70 مليون 

�شخ�ص حول العامل.
اإعلنات  انت�شار  عن  ف�شًل  هذا 
عن  املا�شي،  العام  اإ�رشائيلية، 
البرتاء،  مدينة  اإىل  دينية  رحلت 
الأو�شاط  بني  كبرية  �شجة  اأثارت 
الإعلنات  اأحد  كان  اإذ  الأردنية، 
اإىل  اأ�شار  العربية  باللغة  املن�شور 
البرتاء باأنها مدينة يف »اإ�رشائيل«، 

وو�شفها بـ«اأر�ص الأجداد«.

حتذيرات وخماوف من �سيطرة 
اإ�سرائيلية على اأرا�سي البرتاء
ما يزال اجلدل جارًيا حول �سن قانوٍن ي�سمح لغري الأردنيني بتملك الأرا�سي يف البرتاء، واخل�سية من اأن 

ي�سمل ذلك اليهود من حاملي اجلن�سيات املختلفة ومع اإ�سارة بع�س النواب اإىل وجود اأطماٍع يهودية حقيقية 
يف مدينة البرتاء، اإل اأن هذه املخاوف مل ت�سفع لهم يف اإقرار جمل�س النواب يف جل�سته التي عقدها -اليوم 

الثالثاء- القانون املعدل لقانون اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي.

وكالت 

غزة خالية من الفريو�س..

ال�سحة بغزة تعلن توفر فحو�سات »كورونا«
ق.ف

بوزارة  املختربات  دائرة  مدير  قال 
ال�شحة بغزة عميد م�شتهى اإن التحاليل 
اخلا�شة بفريو�ص )كوفيد-19( »كورونا« 
املركزي  املخترب  يف  متواجدة  باتت 
لدى وزارة ال�شحة الفل�شطينية يف غزة، 
موؤكًدا اأنه مت اإجراء فحو�شات للعائدين 
يف  امل�شت�شافني  من  غزة  قطاع  اإىل 

رفح  مبعرب  ال�شحي  احلجر  مركز 
ومل  �شلبية  فحو�شاتهم  وكانت  الربي 
يتم ت�شجيل اأي اإ�شابة بينهم مما يوؤكد 
فايرو�ص  من  غزة  قطاع  خلو  جمددا 

كورونا اجلديد.
موؤهلة  الوزارة  كوادر  اأن  اإىل  ولفت 
بالفايرو�ص  اخلا�شة  التحاليل  لإجراء 
للتعامل  م�شبقاً  معدة  لنماذج  وفقاً 
الفريو�شات،  من  املختلفة  الأنواع  مع 

توفر  ال�شحة  وزارة  اأن  اإىل  م�شرياً 
اإجراءات ال�شلمة للكوادر التي جتري 

التحاليل.
فاإن  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  ووفقا 
فريو�ص  هو  )كوفيد-19(  فريو�ص 
التي  الفريو�شات  بعائلة  يرتبط  جديد 
الفريو�ص امل�شبب ملر�ص  اإليها  ينتمي 

)�شارز( وبع�ص اأنواع الزكام العادي.
�شل�شلة  اتخذت  ال�شحة  وزارة  وكانت 

من اإجراءات الوقاية ملواجهة فريو�ص 
�شلمة  على  حر�شا  وذلك  كورونا، 

املواطنني وال�شحة العامة للمجتمع.
املجاين  الرقم  الوزارة  وخ�ش�شت 
والإبلغ  لل�شتف�شار   )  103  ( املبا�رش 
العائدين  بني  �شحية  تطورات  اأي  عن 
اإجراءات  جانب  اإىل  غزة،  قطاع  اإىل 
احلجر ال�شحي املنزيل ملدة 14 يوماً 

من تاريخ و�شولهم.

بني احلوار والت�سعيد

اإىل اأين تتجه اأزمة �سد النه�سة؟
اجتماع  عن  غيابها  اإثيوبيا  ف�رشت 
وا�شنطن الأخري ب�شاأن �شد النه�شة 
خلله  يتم  اأن  يفرت�ص  كان  والذي 
ب�شاأن ملء هذا  اتفاق  التوقيع على 
من  كل  مع  وت�شغيله  ال�شخم  ال�شد 
البنك  برعاية  وال�شودان  م�رش 
وقالت  املتحدة،  والوليات  الدويل 
يف بيان ر�شمي اإن »فريق التفاو�ص 
الجتماع،  يف  ي�شارك  لن  الإثيوبي 
مع  الت�شاور  بعُد  يكمل  مل  لأنه 

اأ�شحاب امل�شلحة داخل البلد«.
وزارة  دخلت  املا�شي  والعام 
اخلزانة الأمريكية على خط الزمة 
بني اإثيوبيا وم�رش وال�شودان، بعدما 
طلب الرئي�ص امل�رشي عبد الفتاح 
ال�شي�شي من حليفه الأمريكي دونالد 

ترامب للتدخل.
و   27 يف  وا�شنطن  اجتماع  وبعد 
وزارة  اأ�شدرت  املا�شي  فرباير   28
اخلزانة الأمريكية بيانا اأعلنت فيه 
التو�شل اإىل اتفاق، داعية اإثيوبيا اإىل 
توقيعه »يف اأ�رشع وقت ممكن«ونفت 
زارة اخلارجية الإثيوبية التي تغّيبت 
الأخرية،  املفاو�شات  جولة  عن 
التو�شل اىل اتفاق، واأعربت يف بيان 
وزارة  بيان  من  اأملها«  »خيبة  عن 
عار�ص  الذي  الأمريكية  اخلزانة 
بدء ملء ال�شد دون اإبرام اتفاق بني 

الدول الثلث.
وقالت اخلارجية الإثيوبية اإن م�شودة 
التفاق الذي وقعته م�رش بالأحرف 
حم�شلة  لي�ص  وا�شنطن،  يف  الأوىل 
الفنية  املناق�شات  ول  املفاو�شات 

وال�شيا�شية للدول الثلث.
لحق  وقت  يف  اإثيوبيا  واأعلنت 
غيدو  خارجيتها  وزير  ل�شان  وعلى 
يف  م�شاركتها  عدم  اأندرغا�شيو، 
النه�شة  �شد  حول  مفاو�شات  اأي 
بامل�شالح  ت�رش  اأن  �شاأنها  »من 
اأنها  اإىل  م�شرية  للبلد«،  الوطنية 
�شتبداأ ملء بحرية ال�شد على النيل 
الأزرق مع ا�شتكمال عمليات البناء، 
وم�شددة على اأنه ل توجد قوة على 
هذا  اإيقاف  ميكنها  الأر�ص  وجه 

امل�رشوع.

اإثيوبيا تعتزم بدء التعبئة 
الأولية خلزان �سد النه�سة

وبلغة قوية خرج اأندرغا�شيو، ليعلن 
اأن اإثيوبيا تعتزم بدء التعبئة الأولية 
اأ�شهر   4 بعد  النه�شة  �شد  خلزان 
اأي  وجود  عدم  موؤكداً  )جويلية(، 
عن  اإثيوبيا  تثني  اأن  ت�شتطيع  قوة 
يعد  ما  وهو  ال�شد،  بناء  ا�شتكمال 
امل�رشية  لل�شلطات  وا�شحاً  حتدياً 

التي تقف عاجزة منذ �شنوات.
ومل يكتِف وزير اخلارجية الإثيوبي 
بتاأكيداته ملء اخلزان، بل ذهب اإىل 
اأكرث من ذلك برف�شه لأي حتذيرات 
علقاتها  تدمري  عن  م�رشية 
ل  »اإثيوبياً  اأن  موؤكداً  بلده،  مع 
الأمل  بذلك  منهياً  اأحداً«،  تخ�شى 
جولت  بعد  اتفاق  اإىل  الو�شول  يف 

مفاو�شات رعتها اأمريكا.
وزارة  بيان  اأندرغا�شيو  رف�ص  كما 
تعبئة  حول  الأمريكية  اخلزانة 
تطلب  اأن  نقبل  »لن  قائًل:  ال�شد، 
منا اأمريكا اأن نفعل �شيئاً ل نريده، 
لفائدة  علينا  ال�شغوط  وممار�شة 

الآخرين«.
الإثيوبي  اخلارجية  وزير  وت�شاءل 
والبنك  املتحدة  الوليات  دور  عن 
الدويل يف عملية التفاو�ص، معتربا 
يف  ينح�رش  اأن  بد  ل  دورهما  اأن 
الرئا�شة  واأعلنت  فقط  »الرقابة« 
الرئي�ص  اأن  موؤخرا  امل�رشية 

اأكد  ترامب  دونالد  الأمريكي 
الفتاح  عبد  امل�رشي  لنظريه 
هاتفي،  ات�شال  خلل  ال�شي�شي، 
و�شاطتها  يف  م�شتمرة  وا�شنطن  اأن 
النه�شة  �شد  حول  املفاو�شات  يف 
وين�ص اتفاق اإعلن املبادئ املربم 
بني  مار�ص2015  يف  اخلرطوم  يف 
وال�شودان،  واإثيوبيا  م�رش  زعماء 
قواعد  على  التفاق  �رشورة  على 
البدء  قبل  وت�شغيله  ال�شد  ملء 
على  اأ�رشار  اأي  مينع  مبا  بامللء، 

دول امل�شب.
وزراء  اأكد  ال�شياق  هذا  ويف 
دورتهم  ختام  يف  العرب  اخلارجية 
العادية يوم الربعاء املا�شي )3-4-

يف  م�رش  ملوقف  دعمهم   )2020
ب�شاأن  اأبابا  اأدي�ص  مع  مفاو�شاتها 
اجراءات  اأي  و«رف�ص  النه�شة  �شد 
اأحادية قد تقوم بها اثيوبيا« يف هذا 
للجامعة  العام  الأمني  ال�شاأن. وقال 
اأبو الغيط يف موؤمتر  العربية اأحمد 
�شحايف اإن القرار ين�ص على »رف�ص 
التاريخية«  باحلقوق  م�شا�ص  اأي 
اأي  و«رف�ص  النيل  مياة  يف  مل�رش 
اإجراءات اأحادية تقوم بها جمهورية 
اأبو  واعترب  تعبريه  ح�شب  اثيوبيا«، 
يدفع  )العربي(  »القرار  اأن  الغيط 
حول  املفاو�شات«  ا�شتئناف  نحو 
�شد النه�شة وكانت م�رش قد طالبت 
اأزمة  يف  بدعمها  العربية  الدول 
طبيعة  اأن حتدد  دون  النه�شة،  �شد 
ظل  يف  وذلك  املطلوب  الدعم 
ان�شحاب  وبعد  املفاو�شات  انهيار 
املتبادل  الهجوم  وت�شاعد  اإثيوبيا 

بني ادي�ص اآبابا والقاهرة.
اأعلنت  الإثيوبيية  اخلارجية  لكن 
لبيان  رف�شها  املا�شي  اجلمعة  يوم 
�شد  ب�شاأن  العربية  الدول  جامعة 
النه�شة، واتهمت يف ردها على هذا 
البيان، اجلامعة باأنها قدمت »دعما 
مراعاة  دون  ع�شو  لدولة  اأعمى 
مفاو�شات  يف  الرئي�شية  احلقائق 

�شد النه�شة«.
رف�شها  عن  م�رش  اأعربت  فيما 
اخلارجية  لبيان  وتف�شيل  جملة 
الإثيوبية حول قرار جمل�ص جامعة 
�شد  ب�شاأن  ال�شادر  العربية  الدول 
اإنه افتقد  النه�شة الإثيوبي، وقالت 
للياقة والدبلوما�شية، وانطوى على 
الدول  جلامعة  مقبولة  غري  اإهانة 

العربية ودولها.
وقالت اخلارجية امل�رشية يف بيان 
نية  على  يدل  الإثيوبي  »النهج  اأن 
يف ممار�شة الهيمنة على نهر النيل 
وتن�شيب نف�شها كم�شتفيد اأوحد من 
خرياته. وقد جتلى ذلك يف اإ�رشار 
اإثيوبيا على ملء �شد النه�شة ب�شكل 
دون   2020 جويلية  �شهر  يف  منفرد 
التو�شل لتفاق مع دولتي امل�شب«.

الأخري  الإثيوبي  الت�شعيد  وبعد 
اجتمع الرئي�ص امل�رشي عبد الفتاح 
ال�شي�شي مع املجل�ص الأعلى للقوات 
امل�شلحة، واأكد »�رشورة ال�شتمرار 
احليطة  درجات  باأعلى  التحلي  يف 
القتايل،  وال�شتعداد  واحلذر 
و�شول اإىل اأعلى درجات اجلاهزية 
لتنفيذ اأي مهام توكل اإليهم حلماية 
ظل  يف  وذلك  القومي،  م�رش  اأمن 
بها  متر  التي  الراهنة  التحديات 

املنطقة«.
اإىل  املفاو�شات  و�شول  ظل  ويف 
اخليارات  تبدو  »اللعودة«،  نقطة 
يف  للغاية  حمدودة  م�رش  اأمام 
تُهدد  التي  الأزمة،  مع  التعامل 
الرقعة  ن�شف  من  اأكرث  بجفاف 
الزراعية احلالية يف البلد، وارتفاع 

ن�شبة الفقر والبطالة يف البلد.

االحتالل يفرج عن والدة ال�سهيد نعالوة 19 ال�سهر اجلاري
الحتلل  حمكمة  حددت 
 19 يوم   ، »عوفر«،  يف  الع�شكرية 
للإفراج  موعداً  اجلاري  )مار�ص( 
والدة  مهداوي؛  وفاء  الأ�شرية  عن 
ال�شهيد اأ�رشف نعالوة، من �شاحية 

)�شمال  طولكرم  �شمايل  �شويكة 
ال�شفة الغربية املحتلة(.

الع�شكرية  املحكمة  وفر�شت 
غرامة مالية على الأ�شرية مهداوي 
)56 عاًما(، قدرها 40 األف �شيكل، 

ون�شف،  عام  منذ  معتقلة  وهي 
نعالوة  ال�شهيد  عائلة  وتعر�شت 
والأم  الأب  واعتقال  منزلها  لهدم 
»اأ�رشف«  ال�شهيد  ونفذ  والأبناء، 
عملية فدائية يف م�شتوطنة بركان 

فل�شطينية  اأرا�ٍص  على  املقامة 
ال�شفة  )و�شط  �شلفيت  قرب 
وقتل   ،2018 اأكتوبر  يف  املحتلة( 
خللها م�شتوطنني، وا�شت�شهد بعد 

�شهرين من املطاردة.
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يانزهونغ هوانغ/ باحث يف 
ال�صحة العامة

بالقول  مقاله  الكاتب  ويبداأ   
اأ�صبحوا  االآالف  »ع�رشات  اإن 
 ،2900 من  اأكرث  ومات  مر�صى، 
من  اأ�رشع  اخلوف  وانت�رش 
امل�صانع،  واأغلقت  الفريو�س، 
الطرقات،  وو�صعت احلواجز على 
واأغلقت املدن،  القرى  وحو�رشت 
وتعد موجة انت�صار فريو�س كورونا 
امل�صتجد )كوفيد-19( اأخطر اأزمة 
القيادة  تواجه  �صيا�صية  اجتماعية 
الذي   ،1989 عام  منذ  ال�صينية 
�صهد قمعا يف �صاحة تيانامني، اإال 
ال�صني،  يف  تنح�رش  مل  االأزمة  اأن 
خارج  اإىل  انت�رش  الفريو�س  اإن  بل 
الرد  و�صيرتك  ال�صينية،  احلدود 
الفزع على هذا االنت�صار اأثره على 

ال�صيا�صات واالأمن واحلكم«.
الفريو�س يرتك الكثري مما 

ال يعرف عنه

هذا  »كون  اأن  الباحث  يعتقد 
ال  مما  الكثري  يرتك  الفريو�س 
اأي  لدينا  فلي�صت  عنه،  يعرف 
وال  انت�صاره  طريقة  حول  فكرة 
عن  نعرف  وال  انت�صاره،  حدة 
قد  التي  للفريو�س،  احل�صانة  مدة 
ت�صتمر لـ24 يوما، كما ال نعرف عن 
مدى عدوى االأ�صخا�س قبل ظهور 
االأعرا�س عليهم، وال نعرف ملاذا 
اأ�صخا�س  اإ�صابة  الفحو�س  اأثبتت 

حتى بعد تعافيهم الظاهري«. 
 ويرى هوانغ اأن »ال�صائعات تنت�رش 
واملوجة  اليقني،  غياب  على  بناء 
كورونا  فريو�س  من  اجلديدة 
امل�صتجد اأ�صافت اجلديد، فخالل 
اأ�صابيع من ظهور املر�س املعدي 
حفلت من�صات التوا�صل االجتماعي 
كان  الفريو�س  اأن  اإىل  باإ�صارات 
ال�صني  طورته  بيولوجيا  �صالحا 
ت�رشب من املختربات يف ووهان، 
وراء  تقف  التي  هي  اأمريكا  اأن  اأو 
ومع  ووهان،  يف  الفريو�س  انت�صار 
اأن ال�صائعات ال اأ�صا�س لها؛ الأنه ال 
الواليات املتحدة اأو ال�صني لديهما 
املحفزات لتطوير �صالح بيولوجي، 
وذلك  تبديدها،  ال�صعب  من  لكن 
القادة  لدى  ال�صك  نظرة  ب�صبب 
حول  البلدين  يف  الع�صكريني 
برامج  لتطوير  طرف  كل  دوافع 
التنظيمات  واأثرت  بيولوجي،  اأمن 
االأمن  جمال  يف  لل�صني  ال�صعيفة 
�صماحها  وعدم  البيولوجي، 
من  االأمريكيني  االأمرا�س  خلرباء 
مكافحة  طرق  على  ووهان  دخول 

املر�س«.
»منذ  اأنه  اإىل  الكاتب  وي�صري 
اأن  العام  الراأي  اأخرب  البداية، 
مالم�صة  ب�صبب  انت�رش  املر�س 
احلية،  الربية  للحيوانات  االإن�صان 
اإال اأن انت�صاره املفاجئ والغمو�س 
فتح املجال  الفريو�س  رافق  الذي 
اإمكانية  حول  التكهنات  اأمام 

الهند�صة  بطريقة  الفريو�س  توليد 
الفهم  هذا  وعززت  الوراثية، 
قالوا  هنود  لعلماء  بحثية  ورقة 
من  مكونات  يحمل  الفريو�س  اإن 
ي�صبب  الذي  يف  اأي  اأت�س  فريو�س 
الباحثني  �صحب  ورغم  االإيدز، 
اأن  اإال  طوعية،  بطريقة  الورقة 
مثل  مواقع  انتباه  اأثار  الرابط 
)زيرو هيج( الذي زعم اأن فريو�س 
جديد  نوع  هو  امل�صتجد  كورونا 
طورته ال�صني �صالحا، ومل ي�صتبعد 
والية  عن  اجلمهوري  ال�صيناتور 
حديثه  يف  كوتون،  توم  اأركن�صا�س، 
ت�رشبه  اإمكانية  نيوز(  )فوك�س  مع 

من خمترب يف ووهان«. 

تكهنات حول اأ�صول 
الفريو�س

 يلفت هوانغ اإىل اأن »)تويرت( منعت 
اأن من�صات  اإال  موقع )زيرو هيج(، 
حافلة  االجتماعي  التوا�صل 
الفريو�س،  اأ�صول  حول  بالتكهنات 
اأمريكية �صد ال�صني،  واأنه موؤامرة 
التي  املوؤامرة  نظريات  ومن 
االأمريكيني  اجلنود  اأن  انت�رشت 
الذين �صاركوا يف مهرجان االألعاب 
هم   2019 لعام  الدويل  الع�صكرية 
�صوق  يف  الفريو�س  �رشبوا  الذين 
وحذر  ووهان،  يف  البحرية  الثمار 
ال�صعب  جي�س  يف  متقاعد  جرنال 
احلروب  من  )نوع  من  للتحرير 
نظام  بناء  اإىل  ودعا  البيولوجية( 

دفاعي بيولوجي يف ال�صني«.  
موجة  »اندالع  اإن  الباحث  ويقول 
االأول  لي�س  ال�صني  يف  الفريو�س 
بني  ما  الفرتة  ففي  نوعها،  من 
ال�صني  �صهدت   2003  -2002
علمي  باحث  وزعم  �صارز،  موجة 
مزيج  عن  عبارة  كان  اأنه  رو�صي 
مت  الذي  والنكاف  احل�صبة  من 
عدد  واعترب  املخترب،  يف  تطويره 
اأمريكية  اأنه حماولة  ال�صينيني  من 

ال�صتهدافهم«. 
اأمريكا  »يف  اأنه  اإىل  هوانغ  وينوه   
�صارز  بني  ال�صني  خرباء  ربط 
ال�صينية،  البيولوجية  واحلرب 
جينيا،  �صالحا  يكن  مل  �صارز  لكن 
املتحدة  الواليات  مركز  وبح�صب 
ومنعها  االأمرا�س  على  لل�صيطرة 
�صارز  حالة   166 بني  من  فاإن 
 ،2005 عام  اأمريكا  يف  �صجلت 
كانت ن�صبة 58% منهم بي�صا و%32 

من اأ�صول اآ�صيوية«. 

فر�س تطوير اأ�صلحة 
بيولوجية

قيام  فر�س  عن  الكاتب  ويت�صاءل 
املتحدة  الواليات  اأو  ال�صني 
قائال  بيولوجية،  اأ�صلحة  لتطوير 
»التاريخ يخربنا عن حماوالت  اإن 
العاملية  احلرب  يف  اأمريكية 
بيولوجية،  عوامل  لتطوير  الثانية 
م�صكالتها،  االأ�صلحة  هذه  ولدى 
فهي ال ترتك اأثرها ب�صكل مبا�رش، 
قام  الذي  اجلي�س  اأ�صابت  ورمبا 

للطبيعة  باإطالقها، وهي ح�صا�صة 
ال�صبب  ولهذا  اجلوية،  والظروف 
املنطقة  تلوث  اإىل  توؤدي  قد 
املحدد،  الوقت  من  اأطول  ملدة 
ومع ذلك ظلت الواليات املتحدة 
تقوم بتطوير اأ�صلحة بيولوجية يف 

مرحلة ما بعد احلرب«.
ويفيد هوانغ باأن »ماثيو ميزل�صون 
حملة  قاد  هارفارد  جامعة  من 
البيولوجية  االأ�صلحة  �صد  ناجحة 
يف ال�صتينيات من القرن املا�صي، 
اأمريكا  تخل�صت   1969 عام  ويف 
من اأ�صلحتها البيولوجية اخلطرية، 
على  التفاو�س  يف  و�صاهمت 
معاهدة حول االأ�صلحة البيولوجية، 
التي منعت اإنتاج وتخزين وحتميل 

العوامل البيولوجية«.
 ويقول الباحث اإن »ال�صني جاءت 
الأنها  متاأخرة،  امليدان  لهذا 
البيولوجية  للحروب  هدفا  كانت 
العاملية  احلرب  اأثناء  اليابانية 
اأنها  ال�صني  �صعرت  ولهذا  الثانية، 
بحث  من�صاآت  بناء  على  جمربة 
البيولوجية،  الدفاعية  للحروب 
ويف عام 1951 افتتح رئي�س الوزراء 
ت�صوان الي اأكادميية العلوم الطبية 
دفاع  باأبحاث  للقيام  الع�صكرية 

بيولوجية«.
»لكون  اأنه  اإىل  هوانغ  وي�صري   
ال�صالح  على  حت�صل  مل  ال�صني 
النووي اإال يف منت�صف ال�صتينيات 
فلرمبا  املا�صي  القرن  من 
لتطوير  طرق  ا�صتك�صاف  حاولت 
ذلك  ب�صفة  البيولوجية  االأ�صلحة 
ا�صرتاتيجيا،  ردعا  اأو  وحيدا  حال 
وبحلول 1982 ح�صلت ال�صني على 
عامني  وبعد  قوية،  نووية  تر�صانة 
من  احلد  معاهدة  على  وقعت 
ال�صالح البيولوجي؛ العتقادها اأن 

الرت�صانة النووية اأكرث فعالية«.
»ال�صني  اأن  اإىل  الكاتب  ويلفت   
بداأت يف منت�صف الثمانينيات من 
القرن املا�صي تركز على االإ�صالح 
الدعم  خف  حيث  االقت�صادي، 
لالأبحاث البيولوجية، وحتول عمل 
املراكز نحو املنتجات املدنية«.

تر�صانة بيولوجية 
هجومية

توقيع  »رغم  اأنه  هوانغ  ويجد   
معاهدة  على  واأمريكا  ال�صني 
اأن  اإال  البيولوجي،  ال�صالح  منع 
عالقة ال�صك ظلت قائمة، و�صكت 
ال�صابقة  االأمريكية  احلكومات 
باحتفاظ ال�صني برت�صانة بيولوجية 
على  بكني  توقيع  قبل  هجومية 
املعاهدة، وبح�صب م�صوؤول �صابق 
طورت  فقد  الدفاع  وزارة  من 
الت�صعينيات  يف  واختربت  ال�صني 
من  عددا  املا�صي  القرن  من 
املعدية  املكروبيولوجية  الربامج 
اأثناء  لتحميلها  وطرقا  وال�صامة 

اإطالق ال�صواريخ البالي�صتية«.
»رغم  باأنه  الباحث  وي�صتدرك   
هذه  تدعم  اأدلة  وجود  عدم 

ي�صري  ما  هناك  اأن  اإال  املزاعم، 
وطورت  احتفظت  ال�صني  اأن  اإىل 
املقابل  ويف  بيولوجية،  برامج 
باحتفاظ  ال�صيني  ال�صعب  �صك 
باأ�صلحة  املتحدة  الواليات 
�صارز  انت�صار  وبعد  بيولوجية، 
تخيل الباحثون ال�صينيون �صيناريو 
تقوم فيه الواليات املتحدة بر�س 

بكني بفريو�صات ت�صبه �صارز«. 
طبي  باحث  عن  هوانغ  وينقل   
اإن  قوله  بارز،  �صيني  ع�صكري 
طورت  التي  املتحدة  الواليات 
االأنرثاك�س  لغاز  م�صادة  عوامل 
اإىل  �صارز  فريو�س  بتحويل  قامت 
�صالح، م�صريا اإىل اأن اإدارة جورج 
بو�س رف�صت يف عام 2001  دبليو 
احلد  معاهدة  لتعديل  مقرتحا 
ال  الأنها  البيولوجية  االأ�صلحة  من 
الرف�س  هذا  وقاد  بغر�صها،  تفي 
باأن  لل�صك  ال�صينني  من  عددا 
يف  جهودها  من  جددت  اأمريكا 
اأن  الكاتب  هذا املجال.   ويذكر 
ن�رشوا  �صينيني  ع�صكريني  باحثني 
يف عام 2007 ورقة بحثية، اتهموا 
فيها الواليات املتحدة با�صتخدام 
تكنولوجيا جديدة لتطوير عوامل 

بيولوجية. 

قرارات واأفعال ت�صهم يف 
زيادة عدم االأمن

الثقة  »عدم  اأن  هوانغ  ويعتقد 
و�صوء الفهم يدفعان الدول التخاذ 
زيادة  يف  ت�صهم  واأفعال  قرارات 
احلرب  اأثناء  ففي  االأمن،  عدم 
بريطانيا  طورت  الثانية  العاملية 
اأ�صلحة  املتحدة  والواليات  وكندا 
بيولوجية بناء على اعتقاد اأن هتلر 

اأنتجها مع اأنه مل يفعل ذلك«.
كانت  »�صواء  اإنه  الباحث  ويقول   
انت�رشت  اأم  طبيعية  االأمرا�س 
من  فاإنه  مق�صودة،  بطريقة 
االأمر،  هذا  من  التاأكد  ال�صعب 
العوامل  من  الكثري  اأن  خا�صة 
البيولوجية متوفرة ب�صكل طبيعي، 
وميكن اإنتاجها الأغرا�س مزدوجة، 
للتحول  قابلة  يجعلها  ب�صكل 
العالقات  �صياق  ويف  �صالح،  اإىل 
الثنائية الباردة فاإنه يتم النظر اإىل 
االأمرا�س املعدية وكاأنها هجمات 

بيولوجية«.  
املوؤرخ  اأن  اإىل  هوانغ  وينوه   
احلمى  باأن  �صك  كرو�صبي  األفرد 
نتاج  هي   1918 عام  االإ�صبانية 
عوامل بيولوجية اأملانية، ويف عام 
الهندية  احلكومة  اتهمت   2004
»باك�صتان الفا�صقة« باإدارة »جهاد 
اإرهابي«، من خالل ن�رش اأت�س اأي 
انت�رشت  وعندما  ك�صمري،  يف  يف 
 ،2008 عام  يف  الطيور  اإنفلونزا 
اتهمت وزيرة ال�صحة االأندوني�صية 
الواليات  �صوباري  �صيتي  حينه  يف 
من  عينات  با�صتخدام  املتحدة 
االأ�صلحة  لتطوير  فريو�صات 
وحدة  عملية  وعلقت  البيولوجية، 
يف  للمارينز  التابعة  البحث 

جاكرتا. 
انت�صار كورونا اأ�صعف 

اجلهود الدولية الحتوائه

تدهور  ظل  »يف  اأنه  الكاتب  يبني 
فاإن  ال�صينية  االأمريكية  العالقات 
اأ�صعف  كورونا  مر�س  انت�صار 
اجلهود الدولية الحتوائه، ورف�صت 
عرو�س  اأ�صابيع  ولعدة  ال�صني 
مركز  قدمها  التي  امل�صاعدة 
ال�صيطرة على االأمرا�س ومنعها يف 
مقال  وبح�صب  املتحدة،  الواليات 
ن�رش على مدونة مرتبطة ب�صحيفة 
�صك  البع�س  فاإن  ديلي(،  )جيفانغ 
رمبا  االأمريكي  املركز  خرباء  باأن 
جاءوا للقيام مبهمة للتج�ص�س على 
جنح  وقد  البحثية،  ال�صني  قدرات 
اإىل  باالن�صمام  اأمريكيان  باحثان 
وفد منظمة ال�صحة العاملية الذي 
الزيارة  ال�صني يف فرباير، لكن  زار 
مركز  ووهان،  ت�صمل  مل  امليدانية 

انت�صار املر�س«.
انت�صار  »زعم  اأن  الباحث  ويرى   
�صالحا  باعتباره  كورونا  فريو�س 
فقط،  �صارا  لي�س  بيولوجيا 
والحظ  علمي،  اأ�صا�س  دون  لكنه 
الفريو�س  يف  الت�صكل  اأن  الباحثون 
الطبيعي،  التطور  مع  تتفق  عملية 
فاإن  الن�صيت(،  )ذا  جملة  وبح�صب 
اأن  اأكدوا  دول  عدة  من  باحثني 
امل�صتجد ظهر يف  كورونا  فريو�س 

االأماكن الربية«.
فريو�س  »الأن  اأنه  هوانغ  ويقول   
كورونا اأ�صله حيواين قفز لالإن�صان، 
اأنه  اإىل  العلماء  تو�صل  فقد 
العلماء  ويعتقد  املن�صاأ،  حيواين 
ح�صانة  مكان  هي  اخلفافي�س  اأن 
يف  �صك  البع�س  اأن  مع  الفريو�س، 
كون الثعابني هي مكان تخلقه، والأن 
ماأكوال  تعد  الربية  احليوانات  هذه 
من  فلي�س  ال�صينيني  لدى  مطلوبا 
منها  الفريو�س  انتقال  امل�صتبعد 

للب�رش«.
فاإن  هنا  »من  اأنه  الكاتب  ويجد 
الفريو�س  انت�صار  اأن  يرون  العلماء 
احليوان  من  انتقاله  عن  مثال  هو 
الفريو�س  وجود  ورغم  لالإن�صان، 
يف  عملوا  الذين  االأ�صخا�س  لدى 
فيها  تعي�س  التي  الرطبة  االأ�صواق 
معظم  اأن  اإال  احليوانات،  هذه 
احلاالت اكت�صفت لدى اأ�صخا�س مل 
اإىل  ي�صري  ما  اأبدا،  االأ�صواق  يزورا 
انتقاله يف اأماكن اأخرى اأو قبل فرتة 

طويلة«. 
وي�صري هوانغ اإىل اأن »العلماء ي�صتبعد 
خمتربات،  من  الفريو�س  انتقال 
حيث ف�صل الباحثون يف اتباع تعاليم 
وتظل  العامة،  احلياة  تلويثه  منع 
االأدلة ب�صاأن هذه النظرية عر�صية، 
اأن  اإىل  للنظرية  الداعمون  وي�صري 
يف  بداأت  الفريو�س  انت�صار  عملية 
الذي  للفريو�صات،  ووهان  معهد 
االأمان،  من  كبرية  بدرجة  يتمتع 
املعهد  يف  الباحثة  اإىل  واأ�صاروا 
امللقبة  جينغلي،  �صي  الدكتورة 
تقوم  كانت  التي  اخلفا�س،  باملراأة 
كورونا،  فريو�س  مبالحقة  بن�صاط 
املكان  هي  اخلفافي�س  اأن  واإثبات 
ونفت  الفريو�س،  لتخلق  الطبيعي 
اأ�صل  املعهد  يكون  اأن  الدكتورة 
)تقوم  وقالت:  الفريو�س،  انت�صار 
الطبيعة بعقاب العرق الب�رشي على 

العادات غري احل�صارية(«. 

�صالمة املختربات يف ال�صني

وي�صتدرك الباحث باأنه »رغم اتهام 
باأنها باعت حيوانات  اأخرى  باحثة 
على  لل�صيطرة  بحثي  مركز  يف 
يوؤكد  مل  اأحدا  اأن  اإال  االأمرا�س، 
هذه االتهامات اأو نفاها، لكن تظل 
�صالمة املختربات يف ال�صني ق�صية 
رئي�صية، خا�صة اأن مركز ال�صيطرة 
على االأمرا�س ومنعها كان م�صدرا 
لت�رشب اأربع حاالت ي�صك باإ�صابتها 
ب�صارز، مبا فيها حالة وفاة يف بكني 
عام 2004، ويف جانفي 2020 �صجن 
لبيعه  عاما   12 ملدة  �صيني  باحث 
االأ�صواق  اإىل  جتارب  حيوانات 
اأفعال  اأن  �صك  وال  املحلية، 
احلكومة ال�صينية منحت م�صداقية 

لهذه النظريات«. 
اإن  بالقول  مقاله  هوانغ  ويختم 
عامليا،  اليوم  انت�رش  »الفريو�س 
واقت�صادية  �صيا�صية  اآثارا  تاركا 
حتديد  فاإن  هنا  ومن  حل،  حيثما 
اخلرباء  �صي�صاعد  الفريو�س  من�صاأ 
واحلكومات على حتديد االإجراءات 
امل�صادة واحلد من انت�صار موجات 
وباء يف امل�صتقبل ومنعه، وعليه ال 
اأن الفريو�س  يوجد ما يدعم فكرة 
اأو  بيولوجي،  �صالح  من  جزء  هو 
اأبحاث،  خمترب  من  ت�رشب  اأنه 
�صممت  املوؤامرة  نظريات  لكن 
ال�صينية  االأمريكية  العالقات 
واأعمت النظر عن من�صئه احلقيقي 

وهو احليوانات الربية«.

ما حقيقة نظريات املوؤامرة حول انت�ضار فريو�س كورونا؟
ن�صر موقع »فورين اأفريز« مقاال للباحث يف ال�صحة العامة، يانزهونغ هوانغ، يقول فيه اإن حالة عدم الثقة بني الواليات املتحدة وال�صني هي �صبب 

يف انت�صار نظريات املوؤامرة اخلطرية حول فريو�س كورونا.  ويوؤكد هوانغ يف مقاله، اأن هذا الو�صع ي�صعف من جهود مكافحة الفريو�س. 



خل�سر بن يو�سف 

املتعددة  النداءات  جتد  ومل 
واملتكررة اجتاه اجلهات املعنية 
لتح�سني  �ساغية  اآذانا  والو�سية 
ورفع  جهة  من  ال�سحي  التكفل 
جهة  من  العيادة  على  ال�سغط 
قادرة  تعد  مل  حيث  اأخرى 
والتوافد  ال�سغط  حتمل  على 
طالب  اأين   للمر�سى  اليومي 
موظفي  من  اليوم  املحتجون 
اجلمعيات  وبع�ض ممثلي  ال�سحة 
واملجتمع املدين ب�رضورة توفري 
لتطوير  والأجهزة  املعدات 
و  ال�سحة  مدير  ورحيل  القطاع  
ال�سحية  اخلدمات  اأب�سط  توفري 

لنقل  اإ�سعاف  �سيارة  اإىل  اإ�سافة 
يف  خا�سة  امل�ستعجلة  احلالت 
املطالب  اأهم  من  الليلية  الفرتة 
التبعية  انهاء  اإىل  .بال�سافة 
حتقيق  وفتح  عي�سى  �سيدي  اىل 

من  جملة  على  يقف  وزاري 
الواقع  نخرت  التي  التجاوزات 
ال�سحي وجعلت منه غري مواكب  
تدين  ب�سبب  املر�سى  لتطلعات 

اخلدمات ال�سحية بالدائرة  

ال�رضوريات  اأب�سط  وتغيب 
يعمل  حيث  املذكورة  بالعيادة 
باملوجود  والأطباء  املمر�سون 
ب�سخط  اأحيانا  يقابل  ما  وهو 
وعدم ر�سى املر�سى ومرافقيهم 
مع  مناو�سات  يف  يدحلون  الذين 
الأطباء واملمر�سني دون مراعاة 

لظروف العمل . 
ي�سار اأن حوايل 20جمعية وطبيب 
لئحة   على  اأم�سو  و�سيدلية  
كر�سالة  املطالب  فيها جملة من 
ال�سحة  وزير  اإىل  م�ستعجلة 
اأجل  من  امل�ست�سفيات  وا�سالح 
الكارثية  الو�سعية  هذه  النظر يف 
غياب  يف  املاأ�ساوي  والو�سع 

و�سمت تام من اجلهات املعنية
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 الدرك الوطني البليدة

الإطاحة مبختل�س اأموال 
منحة الطلبة اجلامعيني  
الوطني  للدرك  الأبحاث  ف�سيلة  اأطاحت 
الطلبة  منحة  اأموال  مبختل�ض  بالبليدة 
ثالث  مدار  على  بالبليدة  اجلامعيني 
به  اأفاد  ح�سبما  الأخرية,  درا�سية  �سنوات 
الهيئة  هذه  عن  �سادر  بيان  الأربعاء  اأم�ض 

الأمنية.
واأو�سح البيان اأنه يف اإطار مكافحة الظواهر 
الإجرامية وحماية املواطنني وممتلكاتهم, 
الوطني  للدرك  الأبحاث  ف�سيلة  متكنت 
يبلغ  القب�ض على �سخ�ض  اإلقاء  للبليدة من 
اأموال  اختال�ض  بتهمة  �سنة   34 العمر  من 

عمومية.
لذات  ا�ستنادا   - الق�سية  حيثيات  وتعود 
امل�سدر- اإىل معلومات متح�سل عليها من 
طرف اأفراد ف�سيلة الأبحاث للدرك الوطني 
اجلامعة  اإدارة  موظفي  اأحد  بوجود  تفيد 
يقوم باختال�ض اأموال خا�سة مبنحة الطلبة 
عملية  يف  التزوير  طريق  عن  اجلامعيني 
احلجز يف قوائم الطلبة واأرقام احل�سابات 
اأ�سماء  بحجز  يقوم  كما  اجلارية,  الربيدية 
يجددوا  مل  اأو  الدرا�سة  عن  توقفوا  طلبة 
التمدر�ض,  منحة  من  ال�ستفادة  ملفات 
وحجز  ودقة  بعناية  اختيارهم  بعد  وهذا 
به  اخلا�ض  اجلاري  الربيدي  احل�ساب  رقم 
بحكم  وهذا  نف�سه  الطالب  ح�ساب  ولي�ض 
رقم  تطابق  من  التحقق  يتم  ل  باأنه  علمه 
الطالب  ولقب  ا�سم  مع  اجلاري  احل�ساب 

اأثناء عملية �سخ املنح يف احل�سابات.
متت  العملية  هذه  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
�سنوات  ثالث  مدار  وعلى  ثالثي  كل  يف 
واقتياده  توقفيه  ليتم  الأخرية,  درا�سية 
ومت  التحقيق  ملوا�سلة  الف�سيلة  مقر  اإىل 
تقدمي امل�ستبه فيه اأمام اجلهات الق�سائية 
العقابية  باملوؤ�س�سة  اإيداعه  و  املخت�سة 

بالبليدة, اأ�ساف امل�سدر.

منظمة ال�سحة العاملية

ميكن ت�صنيف فريو�س 
كورونا باأنه وباء عاملي

قال املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية 
اأم�ض  غيربي�سو�ض,  اأدهانوم  تيدرو�ض 
الأربعاء, اإنه ميكن ت�سنيف فريو�ض كورونا 
العام  املدير  واأ�ساف  عاملي  وباء  باأنه 
ال�سني  خارج  احلالت  عدد  اأن  للمنظمة 
الأ�سبوعني  خالل  �سعفا   13 بواقع  زاد 

الأخريين.
وتابع اأن منظمة ال�سحة العاملية تعرب عن 
الفريو�ض  انت�سار  العميق مل�ستويات  قلقها 
عدم  جتاه  عميق  قلقها  اأن  كما  وحدته, 
قال  جهته,  من  الكافية  الإجراءات  اتخاذ 
املدير التنفيذي لربنامج الطوارئ ال�سحية 
باملنظمة, مايك رايان, اإن ا�ستخدام عبارة 
من  يغري  لن  كورونا  لو�سف  عاملي  وباء 
واأ�ساف  الفريو�ض  مع  تعاملنا  طريقة 
رايان اأن دول اأخرى �ستكون يف نف�ض و�سع 
قريبا  كورونا  فريو�ض  مع  واإيران  اإيطاليا 
تف�سيا  البلدان  هذان  يعرف  حيث  جدا, 

كبريا للفريو�ض.

مبنزله الوظيفي ب�سر�سال

وفاة وكيل جمهورية 
وعائلته اختناقا بالغاز

مبحكمة  م�ساعد  جمهورية  وكيل  توفى   
وابنه  زوجته  رفقة  الأربعاء  بتيبازة  �رض�سال 
الوظيفي  مب�سكنه  غاز  ت�رضب  اإثر  ال�سغري 
به   اأفاد  ما  ح�سب  املحكمة,  بذات  الكائن 
جمل�ض ق�ساء تيبازة. واأو�سحت ذات امل�سادر 
اأن م�سالح احلماية املدنية تدخلت يف حدود 
على  الأربعاء   �سباح  من  التا�سعة  ال�ساعة 
م�ستوى �سكن وظيفي كائن مبحكمة �رض�سال, 
اأين �سجل وفاة وكيل جمهورية م�ساعد رفقة 
للغاز,  ا�ستن�ساقهم  اإثر  ال�سغري  وابنه  زوجته 
الق�سائي  للتحقيق  الأولية  املعلومات  ح�سب 
وكيل  باملرحوم  الأمر  ويتعلق  املفتوح 
من  البالغ  مهدي  فوزي  امل�ساعد  اجلمهورية 
 28 العمر  من  البالغة  وزوجته  �سنة   30 العمر 
�سنة و ابنهما ال�سغري ذو ال�سنتني, ح�سب ذات 
امل�سادر من جهتها, فتحت م�سالح ال�سبطية 
ق�سائيا,  حتقيقا  اإقليميا  املخت�سة  الق�سائية 
ال�سلطات  رفقة  العام  النائب  تنقل  فيما 
الأمنية و املدنية اإىل مكان احلادث  للوقوف 
غدا  الرثى  ال�سحايا  و�سيوارى  حيثياته.  على 
العا�سمة  باجلزائر  براقي  مبقربة  اخلمي�ض 
للمرحوم مهدي  العائلي  يتواجد امل�سكن  اأين 
اأملت  التي  الأليمة  املنا�سبة  وبهذه  فوزي 
تيبازة  ق�ساء  جمل�ض  يتقدم  الق�ساء,  ب�سلك 

بتعازيه اخلال�سة لعائلة الفقيد.
 باية ع 

قلم جاف

ن�صور وحمائم الإعالم
الوليد فرج

حممد  ال�سيد  �رضح  الأنباء  وكالة  عن  نقال 
لعقاب املكلف مبهمة لدى الرئي�ض خالل لقاء 
حول  تعديل الد�ستور نظم من طرف املنظمة 
امل�سودة  اأن  الريا�سيني  لل�سحفيني  الوطنية  
الأوىل ونتحفظ على م�سطلح امل�سودة واأحبذ 
يكون جاهزا  �سوف  اأن  الأويل(  )الن�ض  القول 
يف غ�سون يومني لطرحه للنقا�ض العام , وكنت 
هذا  اهتمام  عن  التعريج  ت�رضيحه  انتظر يف 
ن�سمت  التي  اجلهة  اأن  مبا  بالريا�سة  الن�ض 
اللقاء هي ال�سحافة الريا�سية , فلم اأجد اأي 
حرف يف ت�رضيحه ي�سب يف هذا ح�سب ما ورد 
عن وكالة الأنباء , فالثابت اأن ترتيب اخلطوط 
له  عالقة  ل  اجلماعية  الكروية  الألعاب  يف 
برتتيب ال�سلطات ,  وتوزيع اللعب , ل عالقة 
له بتوزيع ال�سالحيات ول بتوزيع الأك�سوجني 
على و�سائل الإعالم فمن اإغداق الإ�سهار على 
البع�ض دون  الت�سييق على  و  البع�ض والتقتري 
يتنف�ض مبلء منخريه  , فهل من  �سبب مهني 
بقارورة  يتنف�ض  كمن  الهوائية  ق�سباته  بكل  و 
اأك�سجني , كمن يتنف�ض مبد اأنفا�ض فاه اآخر يف 

الغالب يكون اأبخر عطنا ..
انتف�ض  التي  املا�سي  نف�ض ممار�سات  لتبقى 
 , الإعالم  قطاع  يف  متار�ض  ال�سعب  ب�سببها 
مبهمة  املكلف  خروج  ومنها   , بتفا�سيلها  و 
التحول  يبقى  و   . الإعالم  وزير  جبة  يف 
كوابحه  الرئي�ض  ين�سده  الذي  الدميوقراطي 
يطلع  و  بنف�سه  ي�سخ�سها  اأن  اأمتنى  متعددة 
الإعالم  راأ�سها  وعلى  بنف�سه  حيثياتها  على 
الذي  الإ�سهار  ملف  الإعالم  راأ�ض  وعلى 

ظهرت بوادر حيدته عن املو�سوعية .

عني احلجل بامل�سيلة

املطالبة مب�صروع م�صت�صفى 60 �صرير 
ت�سهد عيادة  فران�ض فانون بعني احلجل و�سعا ماأ�ساويا خا�سة يف اخت�سا�ض اأمرا�ض الن�ساء والتوليد اإذ ان املوؤ�س�سة  بدون 
طبيبة خمت�سة يف التوليد اأين يتم حتويل احلوامل اإىل م�ست�سفيات اأخرى والتي تلقى الرف�ض يف تلك اجلهات مما يجعل 

مواطني عني احلجل يعي�سون يف كوابي�ض ال بداية وال نهاية له و العديد من النقائ�ض التي انعك�ست �سلبا على حق املواطنني 
يف اال�ست�سفاء اجلواري دون اأن يقدم م�سوؤولو ال�سحة بالوالية البدائل اأو ي�ساهموا يف حل مع�سلة التكفل ال�سحي بالبلدية 

التي حت�سي نحو 45 األف ن�سمة، فيما يبقى م�سروع اإجناز م�ست�سفى جديد ب�سعة 60 �سرير موؤجال اإىل وقت غري معلوم .

اأعلنت رابطة الدوري الفرن�سي 
اأن  الأربعاء  اأم�ض  القدم  لكرة 
املباراة النهائية مل�سابقة كاأ�ض 
يف  مقررة  كانت  التي  الرابطة 
اإىل  اأرجئت  اأبريل  من  الرابع 
تف�سي  ب�سبب  لحق  موعد 

فريو�ض كورونا امل�ستجد.
بيان  يف  الرابطة  واأفادت 
طريف  مع  الت�ساور  بعد  اأنه 
جرمان  �سان  )باري�ض  املباراة 
البث  حقوق  واأ�سحاب  وليون( 
الفرن�سي  والحتاد  التلفزيوين 

الرابطة  مكتب  »�سيقوم  للعبة 
ظل  يف  جديد  موعد  بتحديد 
وامل�سار  ال�سحي  الو�سع  تطور 
امل�ساركني  للناديني«  الأوروبي 
اأبطال  دوري  م�سابقة  يف 
منتظرا  القرار  وكان  اأوروبا. 
اأكرث  ت�سم  التي  التجمعات  لأن 
من 1000 �سخ�ض, مبا يف ذلك 
 15 حتى  منعها  مت  الريا�سيني, 
قرار  مبوجب  املقبل  اأبريل 
فريو�ض  انت�سار  ب�سبب  وزاري 

كورونا امل�ستجد.

كاأ�ض الرابطة الفرن�سية

تاأجيل النهائي ب�صبب
 فريو�س كورونا

جرعة  اأن  علمي  فريق  ك�سف 
لقاح  وهو   ,Flu-v من  واحدة 
قد  لالإنفلونزا,  م�ساد  عاملي 
من  الأمد  طويلة  حماية  يوفر 

فريو�سات الإنفلونزا.
جملة  يف  النتائج  ون�رضت 
 Annals of Internal
مار�ض,   9 بتاريخ   ,Medicine
اجلرعات  اأن  اإىل  اأ�سارت  والتي 

مناعية  ا�ستجابات  اأثارت 
خالل  الوهمي  الدواء  من  اأكرب 
�سملت  التي  ال�سغرية  التجربة 

175 متطوعا.
اآمن  اللقاح  اأن  النتائج  واأظهرت 
لتوفري  فعال,  يكون  اأن  وميكن 
الإنفلونزا  �ساللت  �سد  حماية 
كبرية  جمموعة  لدى  و)ب(,  )اأ( 

من املر�سى.

الربيطانية,  ال�سحة  وزيرة  قالت 
متاأخر  وقت  يف  دوري�ض,  نادين 
من ليل يوم الثالثاء, اإن التحاليل 
بفريو�ض  اإ�سابتها  اأثبتت  الطبية 
 )19  – )كوفيد  امل�ستجد  كورونا 
واأ�سافت دروي�ض يف بيان ن�رضته 
»بي  الربيطانية  الإذاعة  هيئة 
اإبالغها  مبجرد  اإنه  �سي«,  بي 
جميع  اتخذت  التحاليل  بنتيجة 
بها,  املو�سى  الحتياطات 

وعزلت نف�سها يف املنزل«.
اأوف  »تاميز  �سحيفة  واأكدت 
تخ�سع  التي  دوري�ض,  اأن  لندن«, 
الطبية,  والرعاية  للعزل  حاليا 
مئات  مع  اجتمعت  قد  كانت 
الأ�سبوع  الربملان  الأ�سخا�ض يف 
املن�رضم, كما ح�رضت ا�ستقبال 

بوري�ض  الوزراء  رئي�ض  مع 
جون�سون.

الربيطانية,  ال�سحة  وزارة  كانت 
يف  اأ�سخا�ض   6 وفاة  عن  اأعلنت 
اململكة املتحدة ب�سبب فريو�ض 
كورونا, وت�سجيل 382 حالة اإ�سابة 
وانت�رض فريو�ض كورونا امل�ستجد 
يف العديد من البلدان الأوروبية, 
و�سع  يعترب  التي  اإيطاليا  خا�سة 
و�سع  اأ�سواأ  ثاين  فيها  الفريو�ض 
نحو  ت�سجيل  بعد  ال�سني,  بعد 
 8000 واأكرث من  وفاة,  500 حالة 
يعلن  اأن  ا�ستدعى  ما  اإ�سابة, 
اأم�ض,  الإيطايل,  الوزراء  رئي�ض 
حالة حجر  كلها يف  البالد  و�سع 
�سحي, ومنع دخول اأو خروج اأي 

�سخ�ض منها.

لقاح عاملي طويل الأمد
 �صد الإنفلونزا

بريطانيا

اإ�صابة وزيرة ال�صحة 
بفريو�س كورونا

امل�سيلة

يوم حت�صي�صي حول
 فريو�س كورونا

الرئي�سية  املكتبة  احت�سنت 
بامل�سيلة   « بلقا�سم  »بودراي 
توعوي  حت�سي�سيا  يوما  ام�ض 
نظمته  كورونا  فريو�ض  حول 
جمعية ب�سمة ابداع لرتقية املراة 
مديرية  مع  وبالتن�سيق  والفتاة 
ومديرية  وال�سكان  ال�سحة 
الن�ساط الجتماعي حيث ا�رضف 
خمت�سون  اطباء  تنظيمه  على 
املدنية  احلماية  ورجال  وائمة 
الداء  مفهوم  اىل  تطرقوا  اأين 

الوقاية  وطرق  وا�سبابه  اعرا�سه 
حول  �رضوحات  تقدمي  مع  منه 
التعامل  وطريقة  الفريو�ض  هذا 
وكان  فيها  امل�ستبه  احلالت  مع 
الغر�ض من هذا اليوم التح�سي�سي 
هو تفعيل خمطط اليقظة وتوعية 
و  الوقاية  ن�سائح  باإتباع  ال�سكان 
تعزيز الحتياطات  الإر�ساد وكذا 
ال�سبيل  هي  الحرتازية  والتدابري 

للت�سدي لهذا الفريو�ض .  
عبدالبا�سط ب

ي�سني بوغازي   

ننقل  يريد  ,كان  ال�سينما  الإن�سان  اخرتع  عندما 
؟  لنف�سه  ا�سطنعها  خيالت  يف  التعي�سة  يومياته 
في�سيف فيها ما يراه منا�سبا ,ويلغي منها  ما يراه 
م�رضا , لقد اخرتع يف جوهر ما اخرتعه عاملا اآخر, 
 , ظروف  تقلباته  يف  تت�رضف  ول  اأقدار  حتكمه  ل 

لطاملا ا�ست�سعرها طاغية  مبا ل يطاق  احتماله ؟
 مل اخرتع الإن�سان ال�سينما يف اأواخر القرن الثامن 
ع�رض بداأ الإبهار الب�رضي وتلك الرتجمات  الأدبية 
يف �سياغة �سور واأحداث ولغة, �سيئا مذهال ! رمبا 

اخرتع ما يخفف عليه قلقه  الأبدي.
لكن الإن�سان  بالرجوع اإىل  جوهر ذاته , مل يخرتع 

�سيئا ل ميلكه ؟ بقدر ما ترجم  ما كان خمتبئا خلف 
ت�رضفاته  �سياقات  من   اأمامه  ومتج�سدا  اأفكاره 
ال�سينما  مالئمة   بدت  لهذا  اخرتاعه,  ويومياته يف 
با�سمي  هو  يراه   ما  وفق  يريده  ما  لرتتيب   جدا 
غدت  فقد   ؟عندها  واألعيبه  نرج�سيته  جتليات 
من  �سيزيد   , له  جديد  ف�ساء  جمرد   ال�سينما  
جتليات  تلك الرنج�سية و�سحره وخدعه !ومع مرور  
ال�سنوات �سارا اخرتاعه جزء من ذاته املتوح�سة  , 
بل اإن اخرتاعه قد اثر فيه ببالغ الأثر ؟ فقد غدت 
! فما تال  اخرتاعه جمرد  ؟  �سينما وفقط  حياته  
منطق   فيه  يتحكم  ول  واقع  يربطها  ل  �سينمائيات 

اخرتاعه  �سحية  بات   فلقد   , الإن�سان  �سلوك  من 
العجيب الغريب !

خدعه  ,ومبهرة  الإن�سان  اأيام  �سينمائية  هي  وكم  
كي متكنه  هالت عجيبة   حوله   ي�سنع  ,فبع�سهم  
من خمادعة  حميطني به   يف زمن حم�سوب ؟ومنهم 
من يٌريك �سينمائيات �سلوكه وجتليات ت�رضفه ,وهي 
معاك�سة متاما مل هو عليه يف واقع حياته ؟ ومنهم 
من ي�ستمر يف متثيل اأدوار لي�ست منا�سبة له , ولي�ست 
مبقا�ساته الفكرية و الجتماعية مما يجعله ي�سقط  
من  ومنهم  ؟  و�سياع  جنون  من  مل�سات  يف  �رضيعا 
يبث خدع  �سينمائياته يف زمن حمدد ومكان حمدد 

, واأنا�ض حمددين  يختارهم اختيارا وفق مقدمات 
ما يريده ؟ وهكذا , فلو اأمعن النظر حولنا , لوجدنا 
 , بنا  يحيطون  مذهلة  مبقا�سات  بارعني  ممثلني 
رمبا  اأ�ساعوا م�سارات متثيلية عند �رضكات �سناعة 
يلب�سون  بارعني   ممثلني  جمرد   لأنهم   ! الأفالم 
يف  براعتهم   ا�ستغلوا  وقد   ؟  بيننا  اأخرى  اأدوارا 
خمادعة من حولهم  باخرتاع اأجواء �سحرية  لي�ست 
اأبدا واقعية ,والغريب العجيب اأنها  �سينما ل تتوقف 
على امتداد الليل والنهار ! لتنتهي يف النهاية جمرد 
حكايات من ِعرِب الدنيا , لأنها جمرد �سينما زائلة ل 

اأكرث ول اأقل.

�صينما النا�س !روؤى 

Yacine-bougha@hotmail.fr
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