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فريو�س كورونا

اجلوية اجلزائرية تعلق رحالتها
 من و اإىل فرن�سا

الرئي�س ي�ستقبل وزير 
ال�سوؤون اخلارجية الفرن�سي 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  ا�ستقبل 
اخلمي�س  اأم�س  تبون,  املجيد 
اأوروبا  وزير  العا�سمة,  باجلزائر 
وال�سوؤون اخلارجية الفرن�سي, جان 

اإيف 
مبقر  اال�ستقبال  وجرى  لودريان  
مدير  بح�سور  اجلمهورية  رئا�سة 

ال�سوؤون  وزير  و  دايج  بغداد  نورالدين  اجلمهورية,  برئا�سة  الديوان 
الناطق  لالت�سال,  امل�ست�سار  والوزير  بوقدوم  �سربي  اخلارجية, 

الر�سمي لرئا�سة اجلمهورية, بلعيد حمند اأو�سعيد.

تعليق ا�ستثنائي لعمل 
املجل�س ال�سعبي الوطني

اأعلن رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني, اأول اأم�س, ب�سفة ا�ستثنائية, 
العاملي  الوباء  تف�سي  من  احرتازي,  كاإجراء  الربملان,  عمل  تعليق 
بني  اتفاق  بعد  جاء  القرار,  هذا  اأن  للمجل�س,  بيان  »كورونا«واأفاد 
اأع�ساء مكتب املجل�س, على تاأجيل كافة الن�ساطات العامة, يف هذا 
اخل�سو�س, التي كانت مربجمة خالل االأيام القادمة, وهو االأمر الذي 

من �ساأنه اأن ي�ساهم يف احلفاظ على اأمن و�سالمة املواطنني.
 مرمي خمي�سة

اأ�سواأ يوم لالأثرياء
 منذ 30 عاما

يوم  العامل 78 مليار دوالر يف  اأغنى 20 مليارديرا يف  ثروة  تراجعت 
االأمريكية  االأ�سهم  الأ�سواق  يوم  اأ�سواأ  اخلمي�س  يوم  وكان  واحد, 
من  للتخل�س  امل�ستثمرين  تدافع  ب�سبب   عاما   30 منذ  واالأوروبية 
عامل  يف  املتخ�س�سة  االأمريكية  »فورب�س«  جملة  وح�سب  االأ�سول 
املال واالأعمال, فقد تراجعت ثروة جيف بيزو�س, الذي يعترب اأغنى 
الذي  الوحيد  امللياردير  ظل  لكنه  غريه,  من  اأكرث  العامل,  يف  رجل 
بيل  مناف�سه  ثروة  انخفا�س  بعد  دوالر  مليار   100 من  اأكرث  ميتلك 

غيت�س  اإىل ما دون تلك العتبة يوم اخلمي�س. 

يوم دويل للت�سامن مع ال�سعب 
ال�سحراوي 

دعا امل�ساركون يف اختتام فعاليات اجلزء االول من اأ�سغال املنتدى 
ال�سباين العاملي, ل�رضورة تخ�سي�س يوما دوليا للت�سامن مع ال�سعب 
ال�سحراوي وق�سيته العادلة عرب العامل يكون منا�سبة للتعريف بالكفاح 

امل�رضوع لل�سعب ال�سحراوي.
البيان  اأن  اجلمعة  اليوم  )واأ�س(  ال�سحراوية  االنباء  وكالة  ونقلت 
الالجئني  )خميمات  اأو�رضد  بوالية  املنظم  للمنتدى,  اخلتامي 
ال�سحراويني(, �سدد من جهة اأخرى على »�رضورة خلق �سبكة دولية 
الق�سية  مب�ستجدات  والتعريف  املعلومات  جمع  هدفها  �سبانيه 
ال�سحراوية«, هذا ودعوا املجتمع الدويل اىل »التعجيل يف ايجاد حل 
االمن  وجمل�س  العامة  اجلمعية  لقرارات  وفقا  ال�سحراوية  للق�سية 

ذات ال�سلة بالق�سية ال�سحراوية«.

 م .�س

اأعلنت اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
لرحالتها  موؤقت  بتعليق  القيام 
من  انطالقا  فرن�سا«   اإىل  و  »من 
مطارات �سطيف و باتنة و تلم�سان 
و الوادي و ب�سكرة و �سلف و بجاية 

و عنابة , كاإجراء احتياطي  ملنع 
 , كورونا  فريو�س  انت�سار  تف�سي 
ح�سبما اأفاد به اليوم اجلمعة بيان 

اجلوية اجلزائرية. 
اجلزائرية   اجلوية  قامت  و 
يوم  من  ابتداء  رحالتها  باقت�سار 
اأفريل   4 اإىل غاية  غد 14 مار�س 

املقبل »من و اإىل فرن�سا« و هذا  
اجلزائر  مطارات  من  انطالقا 

ووهران و ق�سنطينة .
كما علقت اجلوية اجلزائرية  كل 
رحالتها »من واىل ا�سبانيا« ابتداء 
من 16 مار�س اإىل غاية 4 ابريل, 

ي�سيف ذات البيان.

كما  تعلم �رضكة اخلطوط اجلوية 
املت�رضرين  زبائنها  اجلزائرية  
املوؤقتة  االإلغاءات  هذه  من 
اأو  احلجوزات  تغيري  باإمكانية 
تاأجيلها  بدون دفع اي م�ساريف 
من  بالتقرب  ذلك  و  اإ�سافية 

وكالتها.

اأعلنت   قد  كانت  للتذكري,  
اخلطوط اجلوية اجلزائرية  عن 
لرحالتها  موؤقت  بتعليق  القيام 
»من و اإىل روما« )ايطاليا( ابتداء 

من يوم االأحد 15 مار�س  كاإجراء 
فريو�س  انت�سار  ب�سبب  احتياطي 
كورونا اجلديد يف هذه املنطقة 

االيطالية. 

بجاية,ب�سفة  بوالية  التنمية  ت�سري 
تبلغ  ومل  �سلحفاة,  ب�رضعة  عامة 
�سنوات  منذ  املنتظر  امل�ستوى 
يف  العقار  غياب  ب�سبب  طويلة 
الواجهة االأوىل وا�ستفحال ظاهرة 
على  تغلبت  التي  البريوقراطية 
حتقيق  دون  حال  مما  �سيء,  كل 
والظاهر  املرجوة,  االأهداف 

للعيان اأن اأحمد معبد وايل بجاية 
بعدما  التاأخر  هذا  على  وقف 
ا�ستوقفته حمطات عدة اأبدى من 
خاللها ا�ستياءه لوترية �سري اأ�سغال 
وطبيعة  نوعيتها  وكذا  امل�ساريع 
الدرا�سات, حيث �سدد يف كل مرة 
التنفيذيني  املديرين  اأمام  اللهجة 
بطاقة  لهم  ووجه  واملقاولني 

تقاع�سهم  خلفية  على  حمراء 
التنمية  عجلة  دفع  يف  ومتاطلهم 
بوجوب  �سدد  وعليه  االأمام,  نحو 
اآجالها  امل�ساريع يف  اأ�سغال  اإمتام 
القوانني,  احرتام  مع  املحددة 
اأح�ست  قد  م�ساحله  اأن  خا�سة 
انطلقت  م�رضوع   2086 نحو 
خمطط  اإطار  يف  االأ�سغال,  فيها 

بعد  تنته  ومل  للبلديات,  التنمية 
املهلة  انق�ساء  رغم  االأ�سغال  بها 
وايل  الإجنازها.ك�سف  املحددة 
جناح  اأن  اأخرى  جهة  من  بجاية 
التنمية بواليته ال ميكن اأن يتحقق 
يف القريب العاجل, بل اأن العملية 

�سوف ت�ستغرق وقتا طويال, .
ج.ب

بجاية

م�ساريع مل تر النور ب�سبب العقار 

خبر في 
صورة

طن  لو ا �س  ر ا ملد ا كل  غلق 
نا  و ر كو �س  و فري ب�سب 

احتاد العا�سمة الأف�سل لبوداوي
                                                   

احتاد  نادي  بوداوي  ه�سام  اجلزائري  الدويل  الالعب  �سّنف 
ت�رضيحات  يف  اأو�سح  عندما  اجلزائر,  يف  فريق  اأف�سل  العا�سمة 
النادي  اأن  الفرن�سي  ني�س  لناديه  الر�سمي  املوقع  على  بها  اأدىل 
العا�سمي يعترب اأح�سن االأندية يف البطولة الوطنية من حيث تطبيق 
وهو  القارية  املناف�سة  الدورية يف  وم�ساركاته  االحرتاف  م�رضوع 
دوريا  ال�سمراء  القارة  يف  املناف�سات  م�ستوى  على  يتواجد  الذي 

خالل االأعوام االأخرية.

الفاف تعزي جماين يف وفاة والدته
 

لكرة  تقدمت االحتادية اجلزائرية 
القدم بالتعازي اإىل الالعب الدويل 
جماين  كارل  املعتزل  اجلزائري 
بعد  اأم�س  اأول  والدته  وفاة  بعد 
انتقلت  اأين  املر�س,  من  معاناة 
اإىل جوار ربها وهو الذي كان قرر 
الدولية  الكروية  م�سريته  اإيقاف 
اأين  ال�سعودي  الدوري  ومغادرة 

ال�سحية  الو�سعية  تعقد  بعد  اأحد  نادي  �سفوف  يف  ين�سط  كان 
لوالدته الفرن�سية وف�سل العودة اإىل فرن�سا واللعب يف اأحدى الندية 

النا�سطة يف البطوالت ال�سفلى للبقاء قريبا من والدته.

والية اجلزائر

اإح�ساء  299 منطقة ظل  
املكلفة  الوالئية  اللجنة  اأح�ست 
الظل« بوالية اجلزائر  ب« مناطق 
299 »منطقة ظل« موزعة عرب 34 
ح�سب  العا�سمة,  باجلزائر  بلدية 
ما اأعلن عنه اليوم اخلمي�س الوايل, 

يو�سف �رضفة.
هام�س  على  �رضفة  واأو�سح 
ور�سات  من  لعدد  تفقدية  زيارة 
باملقاطعتني  التنموية  امل�ساريع 
عبد  و�سدي  لزرالدة  االإداريتني 

املكلفة  الوالئية  اللجنة  اأن  اهلل 
الظل« بوالية اجلزائر  ب« مناطق 
اأح�ست 299 »منطقة ظل » موزعة 
العا�سمة  باجلزائر  بلدية   34 عرب 
احل�رضية  �سبه  منها  ال�سيما 

اإعطاءها  ت�ستدعي  ريفية(,  )�سبه 
امل�ساكل  وت�سوية  االأولوية 
م�ستوى  على  للتنمية  امل�ستعجلة 
لتوجيهات  وفقا  املناطق,  هذه 

رئي�س اجلمهورية .

ال�رضطة  فرقة  عنا�رض  متكنت 
لالأمن  التابعة  الق�سائية 
احل�رضي الرابع باأمن والية عني 
�سخ�س  توقيف  من  متو�سنت  
على  االحتيال  و  بالن�سب  يقوم 
ال�سياحة  و  االأ�سفار  وكاالت 

بوالية عني متو�سنت .
�سكوى  اإثر  جاءت  العملية 
تقدمت بها �ساحبة و كالة اأ�سفار 
بخ�سو�س تعر�سها لعملية ن�سب 
طرف املدعو من  احتيال  و 
فيه  : » زه«ـ 30 �سنة, امل�ستبه 

ال�سحية  ت�رضيحات  ح�سب 
احتيالية  طرق  با�ستخدام  قام 
التوا�سل  مواقع  طريق  عن 
اأنه  �سحاياه  باإيهام  االجتماعي 
االإ�سفار  وكاالت  اإحدى  ممثل 
بتنظيم  يقوم  اأنه  و  بالعا�سمة 

 , االأوروبية  الدول  نحو  رحالت 
بعد ت�سلمه مبلغ مايل معترب من 
مزورة  مواعيد  �سلمها  ال�سحية 
لزبائنها على م�ستوى القن�سلية و 

غاب مبا�رضة عن االأنظار.
حممد بن ترار

عينتمو�سنت

 الإطاحة  ب�سخ�س ين�سب على الوكالت ال�سياحية 



رئي�ش املجل�ش الد�ستوري كمال فني�ش

هناك ثغرات يجب �سدها عرب 
تعديل الد�ستور

اأكد رئي�ش املجل�ش الد�ستوري كمال فني�ش ب�سطيف على اأن التعديل الد�ستوري املرتقب الذي 
بادر اإليه رئي�ش اجلمهورية, عبد املجيد تبون, مبا يت�سمنه من حماور و اأفكار »�سي�ساهم يف 

ا�ستدراك النقائ�ش و  الثغرات التي كانت م�سجلة يف الد�ساتري ال�سابقة«.

م.�ش

نظمت  علمية  ندوة  يف  فني�ش  وقال 
)�سطيف2(  دباغني  ملني  بجامعة 
مكانة  و  الد�ستورية  »التعديالت  حول  
باأن  اجلزائري«  الد�ستوري  املجل�ش 
يف  �سي�ساهم  املرتقب  الد�ستور  »اأن 
النقائ�ش«  و  الثغرات  جميع  ا�ستدراك 
»الد�ستور  باأن  ال�سياق  نف�ش  م�سيفا يف 
اجلديد �سوف يوؤ�س�ش جلمهورية جديدة 
تقوم على مبادئ العدالة و الدميقراطية 
م�سدر  ال�سعب  فيها  يكون  امل�ساواة  و 
اأن  املتحدث  نف�ش  ذكر  و  �سلطة«.  كل 
تعديل  خالل  من  يهدف  الدولة  رئي�ش 

التحوالت  »مواكبة  اإىل   2016 د�ستور 
يف  اجلزائري  املجتمع  يعرفها  التي 
احلراك  اأن  واعترب  املجاالت«.  �ستى 
ال�سعبي »قد �ساهم يف بعث روؤية جديدة 
جلزائر احلقوق و احلريات كانت لبنتها 
االأوىل اإجراء انتخابات رئا�سية اأ�سفرت 
تبون  املجيد  عبد  ال�سيد  انتخاب  عن 
باإجراء  التزم  الذي  للجمهورية  رئي�سا 
ا�ستجابة  للد�ستور  �سامل  تعديل 
ي�سودها  دولة  بناء  ال�سعب يف  لتطلعات 
ذات  يف  دعا  كما  القانون«.  و  العدل 
النظام  يف  التفكري  �رضورة  اإىل  ال�سياق 
ال�سيا�سي الذي يكر�ش توجها اأكرث دقة 
يف دائرة القرار يف هرم الدولة »لتفادي 

التع�سفية«  االنحرافات  اأ�سكال  جميع 
من خالل  اإال  تتم  لن   « باأنها  قال  التي 

الف�سل و التوازن بني ال�سلطات.
قد  اجلمهورية  رئي�ش  باأن  فني�ش  وذكر 
اعتمد  عر�ش م�رضوع تعديل الد�ستور 
للت�سويت  بغرفتيه  الربملان  على 
على  املطبقة  االإجراءات  بنف�ش  عليه 
لال�ستفتاء  يعر�ش  ثم  الت�رضيعي  الن�ش 
ال�سعبي« معتربا هذه الطريقة  »االأكرث 
ب�سدق  تعرب  و  االأكرث جناعة  و  �سفافية 
من   8 و   7 املادتني  تت�سمنه  عما 
الد�ستور و اللتني تن�سان على اأن ال�سعب 

م�سدر كل �سلطة«.
العلمية  الندوة  هذه  اأ�سغال  يف  ومت 

كلية  تنظيمها  اإىل  بادرت  التي  الوطنية 
جلامعة  ال�سيا�سية  العلوم  و  احلقوق 
حول  حما�رضات  اإلقاء  )�سطيف2( 
بينها  من  الد�ستوري  التعديل  م�رضوع 
املعاهدات«  د�ستورية  على  »الرقابة 
التي حاول خاللها رئي�ش ذات اجلامعة 
بع�ش  تو�سيح  ق�سي  اخلري  الربوف�سور 
الن�سو�ش  بع�ش  تكتنف  التي  النقائ�ش 
باإبرام املعاهدات  الد�ستورية املتعلقة 
القانونية  املنظومة  يف  مكانتها  و 

اجلزائرية.
هذا  يف  ق�سي  الربوف�سور  قال  و 
نقاط  بع�ش  »هناك  اخل�سو�ش: 
من  �سواء  تداركها  يجب  التي  ال�سعف 

يتعلق  فيما  امل�سمون  اأو  ال�سكل  حيث 
التي  و  الد�ستور  ت�سمنها  التي  باملواد 
الد�ستوري  للمجل�ش  اخت�سا�سا  تعطي 

يف جمال رقابة املعاهدات«.
احلقوق  كلية  عميد  اعترب  جهته،  من 
اجلامعة  بذات  ال�سيا�سية  العلوم  و 
التعديل  مو�سوع  اأن  اأعراب  بن  حممد 
ب�رضورة  يربط  اأن  »يقت�سي  الد�ستوري 
اتخاذ جملة من االإجراءات و ال�سوابط 
و املقومات التي على امل�رضع اأو على 
بعني  اأخذها  الد�ستورية  املوؤ�س�سة 
االعتبار الإخراج تعديل د�ستوري توافقي 
مع متطلبات املجتمع و خمتلف اأهدافه 
ال�سيا�سية  اأو  االقت�سادية  املجاالت  يف 

اأو االجتماعية اأو الثقافية ».
الوطنية  الندوة  هذه  تنظيم  ياأتي  و 
حول  املفتوحة  الور�سات  خ�سم  يف 
على  اجلارية  الد�ستورية  التعديالت 
امل�ستوى الوطني و عرب عديد جامعات 
الوطن لدرا�سة و حتليل م�سودة م�رضوع 
خالل  �ستطرح  التي  الد�ستور  مراجعة 
االأيام املقبلة للدرا�سة و التحليل ح�سب 

ما ذكره املنظمون.
و  اأ�ساتذة  اللقاء  هذا  يف  �سارك  و 
ميثلون  اإطارات  و  املجال  يف  باحثون 
عديد القطاعات ذات ال�سلة على غرار 
الق�ساء و االأ�سالك االأمنية و ال�سلطات 

املدنية و طلبة باجلامعة
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الأكادميي باجلامعات الكندية �سنويف ميلود

حراك ال�سبت توجه نحو ت�سعيد م�سبوه
الدولية  العالقات  يف  االأ�ستاذ  ت�ساءل 
ن�رضت  له  م�ساهمة  يف  �سنويف  ميلود 
م�ساء  يومية  يف  اخلمي�ش  اأم�ش  اأول 
»هل  قائال  )لو�سوار داجلريي(  اجلزائر 
هناك »حراك يوم ال�سبت« من قرر ذلك 
اخليار  هذا  اأن  معتربا  هدف؟،  الأي  و 
اجل  من  تدريجي«  »ت�سعيد  نحو  يتجه 

الو�سول اإىل مرحلة »الع�سيان«.
»االحتمال  اأن  �سنويف  االأ�ستاذ  يرى  و 
تطور  يكون  ان  يف  جدا  �سعيفا  يبقى 
بان  مذكرا  ال�سعبي«،  للحراك  عفوي 
اخلريف  ف�سل  يف  تعالت  قد  »اأ�سواتا 
للحراك  مماثل  م�سعى  القرتاح  االأخري 

ال�سعبي« اإال اأن »املحاولة ف�سلت«.
ما،  »اأحدا  اأن  اجلامعي  ذات  اأ�ساف  و 
اإىل  يعود  القرار  و  قرر  ما،  مكان  يف 
وا�سحة:  جد  معامل  ذات  اإ�سرتاتيجية 
الفعلي«  االإ�رضاب  و  املدين  الع�سيان 
هذه  املن�سود  امل�سعى  اأن  اإىل  م�سريا 
املرة هو »الت�سعيد التدريجي« من اجل 

التو�سل  اإىل »مرحلة الع�سيان«.
و بعد اأن ت�ساءل حول �سبب عدم هيكلة 
الذي  اجلي�ش  عو�سه  »الذي  احلراك 
احلراك  جانب  اإىل  الوقوف  اختار 
نظام  انهيار  اإىل  اأدى  مما  ال�سعبي« 
ان  من  حذر  قد  �سنويف  فاإن  بوتفليقة، 
موا�سلة احلراك دون هيكلة »�سيعر�ش 

هذا االأخري اإىل خطر توجيهه رغما 

عنه«.
كما اأكد اأن »نداءات حركة ر�ساد الإعادة 
اجلزائر  يف  الليبي  ال�سيناريو  تكرار 
فان  بالتايل  و  �سدى،  اأي  لها  يكن  مل 
يف  جت�سدت  ال�سعبي  احلراك  عبقرية 
ق�سيته  اىل  اجلي�ش  ك�سب  و  العنف  نبذ 
من  مكن  الذي  التوافق  اأن  قوله  تابع  و 
»انتهك«،  قد  بوتفليقة  نظام  انهيار 
بالذات،  الوقت  هذا  »يف  انه  م�سيفا 
تتقدم  كانت  التي  القوى  اإحدى  جنحت 
و  اجلميع،  بني  من  الربوز  يف  متخفية 
ف�سيئا  �سيئا  متكنت  االآخرين  عك�ش 
من فر�ش راأيها على احلراك ال�سعبي، 
اآخر جديد  تبلور تقارب  بالتايل فقد  و 
ب�سكل تدريجي و هو الذي يقف وراء 

املحاولة االأخرية للت�سعيد نحو ع�سيان 
غري عنيف«.

خالل  »من  انه  �سنويف  االأ�ستاذ  تابع  و 
التهيكل  بعدم  املفهوم  غري  الرف�ش 
ال�سعبي  يكون احلراك  التعددية  �سمن 
عر�سة لال�ستحواذ من اإحدى التيارات 
مهيكلة«،  هي  و  معه  تتقاطع  التي 
احلراك  يكون  »بذلك  انه  مو�سحا 
ل�سياطني  عر�سة  اليوم  ال�سعبي 
الت�سعينات، و هو التطور االأ�سواأ، و ذلك 
-ح�سب راأينا- لكون العوامل ال�سيا�سية 
هي  املوؤملة  الفرتة  تلك  يف  املوؤثرة 
على نقي�ش الطابع الفريد غري العنيف 

و اجلامع للحراك ال�سعبي«.
اأننا  �سنويف  الربوفي�سور  اأكد  كما 
نف�سه  ال�سعبي  احلراك  داخل  الحظنا 
جمموعة  قبل  من  احلكم  تويل  »فكرة 
رئا�سية دون انتخابات لكن دون التفكري 
ت�سكيل  فيها  ميكن  التي  الطريقة  يف 
بالتايل  و  اجلماعية«،  الرئا�سة  هذه 
اخلط  عن  االبتعاد  »مت  فقد  قال  كما 
اإ�رضاقا« و املتمثل يف  التون�سي االأكرث 
الدميقراطية  بالو�سيلة  التغيري  »اإجراء 
تفوي�ش  يف  امل�رضوعة  و  الوحيدة 

ال�سلطة ال�سيا�سية : االنتخابات«.
الطريق  »ابتعدنا عن هذا  تابع قوله  و 
لنختار هيئات و �سيغ انتقالية اختارتها 
املعار�سات يف البلدان التي اجتهت يف 
الفو�سى«و  م�ستنقع  اإىل  العربي  الربيع 
اأن  على  التاأكيد  اإىل  االأخري  يف  خل�ش 
احلراك  روؤية  يف  قائما  الزال  »االأمل 
و  ال�سواب  جادة  اإىل  يعود  ال�سعبي 
يراد  الذي  الغام�ش  االجتاه  يتجنب 
فاإنه  ذلك  اأجل  من  و  عليه،  فر�سه 
اأ�سالته  ي�ستعيد  اأن  ال�رضوري  من 
املوروث  اجلمود  دون  ت�سعه  التي 
اأو  ال�سلطة  من  �سواء  املا�سي  عن 
املعار�سة« و »التهيكل �سمن التعددية 
للتنوع  التام  االحرتام  اإطار  يف  اأي 
مييز  الذي  اللغوي  و  االإيديولوجي 

املجتمع اجلزائري«.

يف جويلية املقبل

اجلزائر تقرتح احت�سان ندوة امل�ساحلة الليبية
جراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير  اأعلن 
بجمهورية  اأويو  مبدينة  اأم�ش،  اأول 
الحت�سان  اجلزائر  ا�ستعداد  الكونغو، 
الليبية، على  الوطنية  موؤمتر امل�ساحلة 
اأرا�سيها، املزمع عقده يف �سهر جويلية 
االإفريقي،  االحتاد  برعاية  املقبل، 

ومب�ساهمة االأمم املتحدة.
يف  اجلمهورية،  رئي�ش  ممثل  وقال 
اجتماع  اأول  خالل  األقاها،  التي  كلمة 
االإفريقي  لالحتاد  االت�سال،  ملجموعة 
اإىل  »تطلع  اجلزائر  اأن  ليبيا،  حول 
اجلدي  ال�سخ�سي  املبعوث  مع  التعاون 
يف  اأمله  عن  معربا   ، املتحدة،  لالأمم 
يف  ال�سخ�سي،  املبعوث  تعيني  ت�رضيع 
اإدامة  من  للتمكن  العاجل،  القريب 
الديناميكية احلالية التي يعرفها امللف 

الليبي، مع املحافظة على املكت�سبات 
اأكد   ، حني  يف  االآن«.  حلد  املحققة 
تتعهد  اجلزائر  اأن  باملنا�سبة،  جراد 
وتهيئة  ال�رضورية،  الت�سهيالت  بتقدمي 
الالزمة،  والظروف  االإمكانيات  كل 
ق�سد  الهام،  املوعد  هذا  الإجناح 
هذا  ي�سهدها  التي  لالأزمة  حد  و�سع 
احرتام  اإطار  يف  واجلار،  ال�سقيق  البلد 
�سيادة وا�ستقالل ليبيا، و�سمان اإ�رضاف 
الليبيني باأنف�سهم على م�سار ال�سيا�سي، 
الرتابية.  وحدتها  على  احلفاظ  مع 
اللقاء، ح�سب جراد،  �سي�سمح هذا  كما 
بحيث  وهامة،  جديدة  لبنة  بو�سع 
�ستتمخ�ش عنه جملة من القرارات، مبا 
اإىل  تقود  عمل  خطة  اعتماد،  ذلك  يف 
عقد موؤمتر امل�ساحلة الوطنية الليبية، 

القبائل  كل  عن  ممثلني  �سيجمع  الذي 
ليبيا،  يف  الفاعلة  والقوى  واالأطياف 
بهدف امل�ساهمة يف امل�ساعي الرامية 
كفيلة  وطني،  توافق  حكومة  لت�سكيل 

بت�سيري املرحلة االنتقالية يف ليبيا.
على  االأول،  الوزير  �سدد  جهته،  ومن 
يف  االأممي،  االأمن  جمل�ش  م�سوؤولية 
فر�ش ال�سلم واالأمن يف ليبيا، عن طريق 
حد  وو�سع  االأجنبية،  التدخالت  وقف 

لتدفق ال�سالح لالأطراف املتنازعة.
االأفارقة ملجموعة  القادة  اأكد  يف حني 
حول  االفريقي  لالحتاد  االت�سال 
طريق  ورقة  بتطبيق  التزامهم  ليبيا، 
املجموعة، والتي هدفها الرئي�سي عقد 

ندوة امل�ساحلة ال�ساملة بني الليبيني.
مرمي خمي�سة

اجلزائر فرن�سا

جلنة وزارية م�سرتكة �سهر 
جويلية املقبل

جان  الفرن�سي،  اخلارجية  ال�سوؤون  اأعلن 
باجلزائر  اأم�ش،  اأول  لودريان،  اإيف 
وزارية،  جلنة  عقد  قرار  عن  العا�سمة، 
رفيعة  فرن�سية،  جزائرية  م�سرتكة 
للبلدين،  االأولني  الوزيرين  بني  امل�ستوى، 

�سهر جويلية املقبل.
لل�سحافة،  ت�رضيح  يف  لودريان،  واأو�سح 
عبد  اجلمهورية،  رئي�ش  مع  لقاءه  عقب 
اإىل  التطرق  مت  قد  اأنه  تبون،  املجيد 
تلك  كانت  �سواء  ال�رضاكة،  م�سائل  كافة 

القادمة،  الرزنامة  اأو  بالذاكرة،  املتعلقة 
بني  امل�سرتكة،  الوزارية  اللجنة  اأن  معربا 
جممل  بتقييم  �ست�سمح  وفرن�سا،  اجلائر 
بامل�سائل  يتعلق  فيما  خا�سة  �رضاكاتنا، 
الثقافية، و اجلامعية، والتكوين، وال�سباب، 
معتربة اإياها، خطوة بناءة جلعل العالقات 

الثنائية »�رضاكة مميزة«.
الفرن�سي،  الوزير  اأف�سح  اأخرى،  من جهة 
للجزائر،  زيارته  مبنا�سبة  مت  قد  اأنه 
ال�سوؤون  وزير  مع  اجتماعات،  عدة  عقد 

بوقدوم،  �سربي  اجلزائري،  اخلارجية 
بني  موا�سيع �رضاكة  �سملت  ح�سبه، عدة 
اجتماع  اأهمها،  من  فرن�سا،  و  اجلزائر 
بني  االقت�سادية،  الرهانات  كافة  حول 
البلدين، لفتح اآفاق جديدة، باالإ�سافة اإىل 
مناق�سة الق�سايا الدولية، ال�سيما االأو�ساع 
يف ليبيا و ال�ساحل، يف اطار ا�ستتباب ال�سلم 
يف هذه املناطق، التي ت�سهد حاالت نزاع 

كبرية، على حد قوله.
مرمي خمي�سة

بن قرينة يحذر 

اأجندات م�سبوهة حتاول اخرتاق احلراك
عبد  الوطني،  البناء  حركة  رئي�ش  حذر 
القادر بن قرينة،  من اأ�سحاب االأجندات 
امل�سبوهة، الذين يريدون اخرتاق احلراك 
اإىل  اجلزائري  ال�سعب  داعيا  ال�سعبي 
االأزمة  لتجاوز  الدولة  موؤ�س�سات  م�ساندة 

احلالية املتعددة االأبعاد
منا�سليه  اأمام  كلمة  يف  قرينة  بن  وقال 
تتعامل  احلركة  قيادة  اإن  بق�سنطينة 
اجلزائرية  ال�سلطة  مطالب  مع  باإيجابية 
قال  تفهم  االأزمة  كما  املواطنني  وعلى 
الدولة  موؤ�س�سات  مع  والوقوف  بعمق، 
املتهددة  احلالية  االأزمة  جتاوز  اأجل  من 
حتمل  اأطراف  من  حذر  كما  االأبعاد 
اخرتاق  وحتاول  م�سبوهة  اأجندات 
م�ساره  عن  وحتويله  ال�سعبي  احلراك 

البادي�سية  احلراك  اأحيا  هذا  اأن  مربزا 
اأين  والتفتيت،  التق�سيم  من  النوفمربية 
التحم اجلي�ش مع ال�سعب من خالل �سعار 
جي�ش �سعب خاوة خاوة، ويجب اأن ي�سمن 
اجلديد  الد�ستوري  التعديل  خالل  ذلك 
والقانون  احلق  ودولة  احلريات  كنف  يف 
والتداول على ال�سلطة ونوه املتحدث ذاته 
االأمن  بدور اجلزائر املحوري  يف جمال 
القومي والدبلوما�سي، قبل جميء الع�سابة 
كما ثمن بن قرينة، الدبلوما�سية احلا�رضة 
التي تر�سم موقعها االإقليمي الرائد الذي 
يحمي اأمننا القومي، والوقوف يف وجه من 
ي�ستهدف  �سيادتنا الوطنية من جانب اآخر، 
مناطق  يف  النظر  الإعادة  قرينة  بن  دعا 
التي  امل�ستدامة  تنمية  خالل  من  الظل، 

املتحدث  الع�سابة  ودعا  منها  حرمتها 
الوطنية،  ومرجعياته  ال�سعب  احرتام  اإىل 
ال�سعب  امل�سوؤولون  يخاطب  اأن  مطالبا 

باللغة العربية.
مع  جمعه  الذي  اللقاء  عن  حديثه  ويف 
رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد تبون، قال 
ان لقائه  مع رئي�ش اجلمهورية كان فحواه 
�رضورة ا�ستكمال جمال االإ�سالح واالإ�رضاع 
الدميقراطية  واأ�ساف  يف ع�رضنة احلياة 
التعديل  يف  ح�سنة  نية  مل�سنا  قرينة  بن 
الد�ستوري اجلديد لب�سط جمهورية جديد 
مبادرة  عن  البناء  حركة  رئي�ش  وك�سف 
�ستطرحها احلركة، خالل جتمعها  ال�سبت 

بالعا�سمة.
عطار ب

يف طبعته ال56

احلراك يطالب بالإفراج عن
 باقي املعتقلني

ام�ش  اجلزائريني  من  املئات  وا�سل 
للجمعة  ال�سعبي  حراكهم   اجلمعة 
رئي�ش  فيه  مطالبني  التوايل   على  الـ56 
بالتغيري  تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية 
االأموال  اجلذري واالإ�رضاع يف ا�سرتجاع 
�سجناء  باقي  واإطالق  للخارج  املهربة 
الراأي و�سجناء احلراك ال�سعبي يف كافة 
حقيقية  �رضوط  وتوفري  الوطني  القطر 
الد�ستوري  التعديل  اإجراء  قبل  للتهدئة 

املرتقب
مت�سكهم  اجلزائريني  من  املئات  جدد 

 22 يوم  انطلق  الذي  ال�سعبي  باحلراك 
مقارنة  قليلة  وباأعداد   ، الفارط  فيفري 
تداعيات  ب�سبب  ال�سابقة  بالطبعات 
فتكك  الذي  كورونا  اخلوف من فريو�ش 
وترجمه  االآن  حلد  �سخ�سيني  بحياة 
املواطنني  من  املئات  ارتداء  ذلك  يف 
على  الهوائية  الفريو�سات  من  للواقيات 
املكلفني  ال�رضطة  اأفراد  كافة  غرار 
الأول  بداأت  حيث   ، العا�سمة  بتامني 
بن  ح�سيبة  و�سارع  ماي  اأول  �ساحة  مرة 
اجلماهري  ح�سود  من  فارغني  بوعلي 

التي كانت تتهاف عليه كل جمعة غري اأن 
بع�ش ال�سوارع الرئي�سية �سجلت ا�ستثناء 
على غرار �سوارع ديدو�ش مراد والعقيد 
املركزي  الربيد  و�ساحة  عمريو�ش 
يف  يو�سف  زيغوت  �سارع  اإىل  باالإ�سافة 

جانبه البحري  
احلراكيني  �سعارات  بع�ش  ونددت 
احلراك  مطالب  �رضقة  مبحاوالت 
طرف  من  با�سمه  احلديث  اأو  ال�سعبي 

اأطراف �سيا�سية وحزبيه 
باية ع
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عقارات �سقق و�سكنات اجتماعية 
ومزايا اأخرى   ؟

اليوم الثاين من حماكمة عائلة هامل 

باية  ع 

الثاين  اليوم  املحكمة  هيئة  وا�ستهلت 
با�ستجواب عناين  من هذه املحاكمة 
�سليمة زوجة عبد الغاين هامل والتي 
اأنكرت التهم املوجهة اإليها واعرتفت 
ببلدية  با�ستفادتها من ت�سعة حمالت 
رو�سة  بغر�ض  اجناز  فايت  اأوالد 
يقدر  رمزي  �سعر  مقابل  لالأطفال 
ب22 مليون �سنتيم كما مت ا�ستجواب 
هامل اأميار ابن املدير العام ال�سابق 
لالأمن الوطني الذي اأنكر بدوره التهم 
املوجهة اإليه و�رصح اأن العقارات التي 
العا�سمة  اجلزائر  بواليات  ميلكها 
وهران وتلم�سان ح�سل عليها باأمواله 
عن  اأرباح  عبارة  اخلا�سة  وهي 
اأنكر  كما  الفالحة  قطاع  يف  لن�ساطه 
التهم  االآخر  هو  مراد  هامل  املتهم 

املوجهة اليه .
وخالل الفرتة امل�سائية املحكمة ابن 
حول  هامل،  �سفيق  الرئي�سي  املتهم 
اأمالك عقارية وقطع اأرا�سي م�سجلة 
ووهران  اجلزائر  واليتي  يف  با�سمه 
اجتماعي  �سكن  من  وا�ستفادته 
لعدد  فتحه  وكذا  حق  وجه  دون 

يف  ك�رصيك  ودخوله  ال�رصكات  من 
ح�سابا  ل16  فتحه  جانب  اإىل  اأخرى، 
القا�سي  اأ�سئلة  على  رده  ويف  بنكيا. 
اأي  املتهم  نفى  اجلمهورية،  ووكيل 
اأجل  من  والده  ملن�سب  ا�ستغالل 
اال�ستماع  مت  كما  بامتيازات  الظفر 
�سهيناز  الرئي�سي  املتهم  ابنة  اإىل 
العقارات امل�سجلة  هامل، بخ�سو�ض 
العا�سمة وامتالكها  با�سمها يف والية 
بالعملة  البنكية  احل�سابات  من  لعدد 
وتورطها يف  ال�سعبة  والعملة  الوطنية 

والت�رصيح  االأموال  »تبيي�ض  اأعمال 
للح�سول  موظفني  وحتري�ض  الكاذب 
باأنها  �رصحت  حيث  امتيازات،  على 
مالية  اإعانات  من  ت�ستفيد  كانت 
ا�ستجواب  ومت  اإخوتها.  طرف  من 
الرتقية  لديوان  ال�سابق  العام  املدير 
رحاميية  حممد  العقاري  والت�سيري 
املتهم بتبديد اأموال عمومية واإ�ساءة 
املتهم  رف�ض  وقد  الوظيفة  ا�ستغالل 
هذه التهم ونفى الت�سبب يف اأي �رصر 
اأ�سعار  تخفي�ض  جراء  للديوان  مادي 

نفى  كما  هامل«،  لزوجة  بيع حمالت 
ات�سال املتهم هامل عبد الغني به من 
اأجل منحه امتيازات كما مت ا�ستجواب 
الت�سيري  لوكالة  ال�سابق  اأي�سا  للمدير 
اجلزائر  بوالية  العقاري  والتنظيم 
اأموال  تبديد  املتهم  في�سل  معا�سي 
الوظيفة،  ا�ستغالل  واإ�ساءة  عمومية 
ت�سهيل  يف  م�سوؤوليته  نفى  حيث 
ا�ستفادة ابنة هامل من قطعة اأر�سية 
والتغا�سي عن عدم دفعها  بالعا�سمة 
اال�ستماع  ومت  م�ستحقة.  اإتاوات 
ملدير ال�سناعة بالنيابة �سابقا لوالية 
الذي  الرحيم،  عبد  خلدون  وهران 
عمومية  اأموال  تبديد  تهمتي  رف�ض 
املتابع  الوظيفة  ا�ستغالل  واإ�ساءة 
بهما، ونفى اأي م�سوؤولية اأو عالقة له 
با�ستفادة اأبناء املتهم الرئي�سي هامل 
وعاءات  من  ومراد  و�سفيق  اأميار 
عقارية بوهران.  ومت ا�ستجواب معلم 
�سمري وهو مدير اأمالك الدولة بوالية 
االأرا�سي  قطع  حول  �سابقا،  وهران 
حينما  هامل  اأبناء  منها  ا�ستفاد  التي 
على  واليا  زعالن  الغني  عبد  كان 

وهران.

وا�سلت حمكمة جنح  �سيدي اأحممد, اأم�س الأول لليوم الثاين على  التوايل  حماكمة املدير العام 
ال�سابق للأمن الوطني عبد الغني هامل با�ستجواب زوجته واأبنائه واملتابعني اأي�سا  بتهم ذات �سلة 
بق�سايا ف�ساد واأبرزها تبيي�س الأموال والرثاء غري امل�سروع وا�ستغلل النفوذ وكذا احل�سول على 

اأوعية عقارية بطرق غري م�سروعة

التحقيق مع نا�سرين واإطارات من وزارة الثقافة  

70 مليار �سرفت لنا�سرين 
مقابل كتب وهمية 

احممد  �سيدي  حمكمة  تفتح 
يف  الف�ساد  ملف  املقبل  االأ�سبوع 
 15 امللف  ي�سمل  و  الثقافة  وزارة 
الثقافة  وزيرة  راأ�سهم  على  متهما 
وبع�ض  تومي  خليدة  ال�سابقة 

املدراء املركزيني.
من  م�سادر  مطلعة  ك�سفت 
التظاهرات  ق�سية  التحقيقات  يف 
ثغرات  وجود  الثقافية  عن 
التظاهرات  تنظيم  يف  باملاليري 
واإقامة  الكتب  وطبع  الثقافية 
ل  خال �سمية   لر ا ت   ال حتفا ال ا
كما   ، املا�سية  �سنة  الع�رصين 
منتجني  واإطارات  تبني  تورط 
�سامية من وزارة الثقافة ودور للن�رص 
املاليري مقابل برامج  نهب  يف 
وطبع  جت�سيدها  يتم  وهمية   مل 
اإىل  �سف   ، اليوم  اإىل  يتم  كتب  مل 
مقربني  نا�رصين  ا�ستفادة  ذلك 
من  اإطارات  وزارة الثقافة يف عهد 
جتاريا  تومي   اأقاما  �سجال  خليدة 
التظاهرات  من  قبل  اأ�سبوعني 
لكتب  حطمت  �سخمة  م�ساريع 
واأخرى  جمهول  بع�سها  الثقافة 
دون موؤلف ، وكتب ذات طبع ركيك 
او غري علمي كالزخرفة  والت�سوف 
ال�سعبية  والثقافة  احلاجيات   ،
 ، بالعامية  كلماتها  اأكرث  التي 
من  العديد  عن  ت�سكيل  ناهيك 
لتنهب  ل�سبكة  الوزارية  االإطارات 
يف   ، ممنهجة  بطريقة  العام  املال 
الثقافية  يف  الربامج  كانت  حني 
عن  التزيد  الن�ساطات  الر�سمية 
وذر  واالحتيال  للن�سب  م�رصحيات 
اأعني املجتمع  وهو  العام يف  املال 
الوزيرة  رفقة  االإطارات  �سيجر  ما 
ال�سابقة واأمينها العام وجلنة القراءة 

وم�سوؤولني �سامني اإىل العدالة   .
ك�سفت  الن�رص  جمال  ففي 
دار  التحقيقات  اأن 
راأ�ض  م�سقط  للن�رص  من  ب�سكرة 
بوزارة  ال�سامية  االإطارات  احد 
الثقافة  »ر ح« ا�ستفادت  من  مايزيد 
عن 70 مليار  �سنتيم لطبع 43  كتاب 
مرتبطة  كلها  االآن  تطبع  حلد  مل 
الثقافة  عا�سمة  تلم�سان  بتظاهرة 
اال�ستقالل  وخم�سينية  االإ�سالمية 
،  حيث مت اال�ستماع اإىل جلنة قراءة 
العام  يراأ�سها  االأمني  التي  الكتب 
لوزارة الثقافة »ح ح«  واملكونة  من 
تبني  والتي  الوزارة  من  اإطارات   10
اأنها  اأ�سندت عملية طبع الكتب اإىل 

م�سقط  من  ل�سقيقني  ن�رص ،  دار 
خ�سي�سا  اللجنة  اأن�ساأت  رئي�ض 
ا�ستفادت  حيث  العام،  املال  لنهب 
اأ�سبوعني  بعد  �سخمة  م�ساريع  من 
 ، ال�سجل  على  من  ح�سولها 
�سنة  اأ�ساأت  التي  املطبعة  هذه 
يف  حت�سلت  د«  »ي  2012   با�سم 
اأول م�رصوع ب05  ال�سنة على  نف�ض 
05عناوين   يف  لطبع  �سنتيم  ماليري 
يف  اال�ستقالل  يتم  خم�سينية  اإطار 
ظرف �سهرين فقط  يف حني مت  منح 
عناوين  ل�سقيقه   05 طبع  م�رصوع 
الكتب  �سنتيم  وهي  مليار  ب13 
 ، موؤلف  بدون  اأنها  تبني  التي 
اأخرى  ن�رص  دار  ا�ستفادت  كما 
ب�سكرة  من  طبع  الوالية  من  نف�ض 
�سنتيم  يف  ب5.4مليار  كتب   05
و03  خم�سينية  اال�ستقالل  اإطار 
دعم  اإطار  يف  مليار  ب5...2  كتب 
�سقيق  ا�ستفاذ  حني  الثقافة  يف 
ب�سكرة  والذي  من  وهو  ح«  »ر 
من  حديثة  ن�رص  دار  اأ�س�ض 
دعم  اإطار  يف  مليار  ب17  م�ساريع 
والفن  وم�ساريع  الثقافة  واالبتكار 
حني  خم�سينية  اال�ستقالل  يف 
 08 اأخرى  من  ن�رص  دار  ا�ستفادت 
نف�ض  النهج  �سنتيم   يف  ماليري 
وتبني اأن امل�رصوع ح�سل عليه  قبل 
احل�سول على ال�سجل  التجاري ، يف 
حني ا�ستفادت دار للن�رص من ب�سكرة 
من 4.6 مليار �سنتيم بعد اأ�سبوعني 
من تاأ�سي�سها ، واالأكرث من هذا ك�سفت 
التحقيقات اأن اغلب الكتب مل تطبع 
وهناك عناوين وهمية  وكتب اأخرى 
ويف  اآخر  جانب  من   . موؤلف  بدون 
االإبداعي  خ�س�ست  الن�ساط  اإطار 
للن�ساطات  الوزارة  املاليري 
بينها  ن�ساطات  كانت  الثقافية  من 
االأمني  من  عليها  مقربة  ت�رصف 
ال�سفر  والتي  من  العام   املمنوعة 
يف  املاليري  املئات  من  ا�ستهلكت 
وهمية  وذلك  اأنها  تبني  م�ساريع 
بالتواطوؤ مع مقربني منها  وعائلتها 
الفر�ض  ا�ستغلت  التي  بب�سكرة 
ال�ستنزاف اأموال الثقافة ، هذا ومن 
�ساأن التحقيقات اأن جر الع�رصات من 
نهب  الن�رص  الذين  ودور  االطارات 
الدولة  دون  من  خزينة  املاليري 
يتابع  كما  م�رصوع  باي  امل�ساهمة 
مدراء تنفيذيون بوزارة الثقافة عن 

تهمة الت�سرت على الق�سية.
حممد بن ترار

بعد انهيار اأ�سعار النفط, خمتار لعليل لـ«الو�سط«:

»اقت�سادنا �سيتدهور خالل الـ 15 يوما املقبلة«
باملائة  40 اإىل  نفقاتها  •       احلكومة ملزمة بتخفي�س 

خمتار  االقت�سادي،  اخلبري  ك�سف 
عاليل، اأم�ض، اأن تداعيات انهيار اأ�سعار 
�ستظهر  العاملية،  باالأ�سواق  النفط، 
خالل  الوطني،  اقت�سادنا  على  جليا 
االإ�سكال  اأن  معتربا  املقبلة،  يوما   15
احلقيقي اليوم، يكمن يف احلجم ال�سخم 
لنفقات الدولة، خا�سة من حيث تكاليف 

التجهيز.
ومن جهته،اأكد عاليل يف ت�رصيح خ�ض 
احلكومة  اأن  »الو�سط«،  جريدة  به 
ن�سبة  بتخفي�ض  ملزمة،  اجلديدة 
يخ�ض  فيما  باملائة،   40 اإىل  نفقاتها 
اأن  يجب  حني  يف  الت�سيري،  نفقات 
الوزارية  القطاعات  هذه  ح�سبه،  تلغي 
متاما، نفقات جتهيزها، لتفادي الوقوع 
على  القدرة  عدم  م�سكل  يف  م�ستقبال، 

ت�سيري موؤ�س�سات الدولة.
كما دعا اخلبري االقت�سادي، اإىل �رصورة 
االإ�سالمية،  التعجيل يف فتح امل�سارف 
ال�ستقطاب روؤو�ض االأموال املكتنزة لدى 
ال�سعب، معربا باملنا�سبة اأن املواطنني 
يف  اأموالهم  و�سع  عن  يعزفون  اليوم، 
فتح  وبالتايل  الربا،  من  خوفا  البنوك، 
�سيمكن  العمومية،  االإ�سالمية  البنوك 

من ا�ستقطاب الفعلي لهاته الفئة.

يف حني، �سدد عاليل على �رصورة العمل 
االأموال  ال�سرتجاع  احلثيث،  اجلدي 
املنهوبة من قبل الع�سابة، داخل وخارج 
الوطن، وباالأخ�ض عائدات اال�ستثمارات 
اأوروبا،  اإجنلرتا،  يف  لهوؤالء،  االأجنبية 
مع  حديثه  مبنا�سبة  م�سريا  واأمريكا، 
»الو�سط«، اإىل �رصورة التطبيق ال�سارم 

ل�رصيبة الرثوة، على اجلميع .
املتحدث،  ذات  اأبرز  ال�سياق،  ذات  يف 
مدى اأهمية ا�سرتجاع، ما ي�سمى بـ«البيع 
املحجوزة  للممتلكات  العلني،  باملزاد 
موؤقتا للع�سابة، ومنح الت�سيري املبا�رص 
باخل�سو�ض  الع�سكرية،  للموؤ�س�سة  لها، 
على  للحفاظ  ال�سناعية،  املوؤ�س�سات 

م�سالح، اليد العاملة بها.
واأف�سح اخلبري، على اأن احلكومة يجب 
ا�ستغالل  مبحاولة  عاجال،  تقوم  اأن 
بينها  من  والتي  الوطنية،  الرثوات 
والنحا�ض،  واليورانيوم،  الذهب،  مناجم 
مع  بال�رصاكة  باجلنوب،  املوجودة 
لها  التي  الناجحة،  العاملية  ال�رصكات 
لها  ولي�ض  وفقط،  اقت�سادية  اأطماع 
ا�ستقطاب  جانب  اإىل  �سيا�سية،  اأطماع 
نظرا  العرب،  واالأعمال  املال  رجال 
والتي  امل�ستقرة،  االأمنية  الأو�ساعنا 

يف  اال�ستثمار  على  �ست�ساعدهم 
اجلزائر.

االقت�ساد  اأ�ستاذ  ركز  ال�سدد،  نف�ض  يف 
�رصورة  على  تي�سم�سيلت،  بجامعة 
خا�سة  اجلزائر،  يف  اال�ستثمار  ت�سجيع 
الإعطاء  العمومية،  ال�رصكات  يف 
لالقت�ساد  وفعالة  جديدة  ديناميكية 
الوطني، م�سيفا اأن خطورة تف�سي وباء 
»كورونا« حاليا، حتتم علينا تاأجيل ملف 
والتوجه  اجلزائر،  يف  ال�سياحة  بعث 
مبا�رصة اإىل ا�ستغالل املناجم والرثوات 

الطبيعية للبالد.
تطرق  الفالحي،  اجلانب  يخ�ض  فيما 
ا�ستقطاب  �رصورة  اإىل  امل�سدر،  ذات 
يف  لال�ستثمار  العاملية  ال�رصكات 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سحراوية،  الفالحة 
وثروات  الطبية  االأع�ساب  ا�ستغالل 
اجلنوب،  يف  املوجودة  احليوانية 
خارج  ا�سرتاتيجي  بديل  توجه  باعتباره 
ت�رصيع  طبعا  جانب  اإىل  املحروقات، 
املتجددة،  على  الطاقات  االعتماد 

ال�سيما الطاقة ال�سم�سية.
يف  املخت�ض  جدد  منف�سل،  �سياق  يف 
خالل  باجلنوب،  امل�ستدامة  تنمية 
اأن  على  تاأكيده  »الو�سط«،  مع  حديثه 

احلكومة اجلديدة على املحك، وبالتايل 
اإىل  النفقات،  تخفي�ض  من  عليها  البد 
جانب االإ�رصاع يف اإعطاء منو ديناميكي، 
املختلفة  االقت�سادية  املجاالت  يف 
باملقابل،  م�سريا  املحروقات،  خارج 
يجعل  رم�سان،  �سهر  حلول  اقرتاب  اأن 
اإ�سرتاتيجية  بو�سع  مطالبة  احلكومة، 
خالل  من  املجال،  هذا  يف  جديدة 
توعية ال�سعب، ب�رصورة تخفي�ض تكلفة 

اال�ستهالك، من جهة.
وزارة  عاليل  دعا  اأخرى،  جهة  من 
حرة،  مناطق  اإن�ساء  اإىل  التجارة، 
قلة  لتدارك  اجلنوبية،  الواليات  يف 
الأن  اخلارجية،  واالأ�سواق  املنتوجات 
هاته  اإىل  �ستدخل  التي  املنتجات  كل 
قابلة  مواد  تعترب  احلرة،  املناطق 
يخ�ض  فيما  توازن  لتحقيق  للت�سدير، 
م�سيفا  اجلزائري،  التجاري  امليزات 
ا�ستغالل  �رصورة  اإىل  باملنا�سبة، 
الب�رصية والكفاءات اجلزائرية،  املوارد 
وتوظيف  املهجرة،  االأدمغة  خا�سة 
لال�ستثمار  بديل جديد  اأفكارها، خللق 
جديدة،  ديناميكية  الإعطاء  الب�رصي، 

لالقت�ساد الوطني.
مرمي خمي�سة 

وزارة الفلحة 

مطالب  بالتحقيق يف ت�سيري 
78 مزرعة منوذجية 

الفالحني  من   املئات  طالب 
مزرعة   78 حوايل  يف   العاملني 
من  الوطن  م�ستوى  على  منوذجية 
من  العاجل  التدخل  الفالحة  وزير 
ت�سيري  يف  معمق  حتقيق  فتح  اجل 
من  اإنقاذهم  و   املزارع  هذه 
الذين  املجمعني   اإطارات  جربوت 
ويتعلق  املزارع  هذه  يف  يتحكمون 
الإنتاج  الفالحية   باملوؤ�س�سة  االأمر 
»sapsec« وموؤ�س�سة   بذور احلبوب 
 »sotravi« الكروم  منتوج  حتويل 
الذين يهددون  تواجد هذه املزارع  
من خالل  حتطيمها ونهب ممتلكاتها 
، ويف املقابل جتويع عمالها  الذين 
الزهيدة  اأجورهم  يتلقى  بع�سهم مل 
التي التزيد عن 20 األف دج منذ  05 

اأ�سهر اأو اأكرث .

هذه  باأن  الفالحون  واأ�سار  هذا 
عن  يزيد  ما  توظف  التي  املزارع 
م�ساحات   وحتوي  فالح   1000
مزروعة  الهكتارات   باآالف  زراعية 
باحلبوب والبقول اجلافة ، االأ�سجار 
روؤو�ض  واآالف  والكروم   املثمرة 
اليوم  اأ�سبحت  واالأبقار   االأغنام 
حمرومة من  العتاد الذي ي�سجعها 
االإدارات  تتعمد  حيث  العمل   على 
الو�سية على كراء  االآالت واملعدات 
لتحقيق  وموؤ�س�سات  خوا�ض  من 
االهتمام   عو�ض  خا�سة   اأرباح 
باملوؤ�س�سات كهيئة عمومية ت�ساهم 
والعنب   احلبوب  اإنتاج  دعم  يف 
واخل�رص والفواكه واللحوم واحلليب 

.
حممد بن ترار

وزير ال�سناعة

» ت�سدير 12 دواء جزائري اإىل 4 بلدان افريقية«
واملناجم،  ال�سناعة  وزير  ك�سف 
اأول  اإبراهيم،  علي  اآيت  فرحات 
اأنه �سيتم خالل ال�سنة اجلارية،  اأم�ض، 
ت�سدير 12 منتوج جزائري جديد، من 

افريقية  الدول  اإىل  امل�سنعة،  االأدوية 
العاج،  و�ساحل  بوركينافا�سو،  التالية: 

مدغ�سقر، وال�سنغال.
علنية،  جل�سة  يف  الوزير  اأو�سح  كما 

ال�سفوية،  االأ�سئلة  لطرح  خم�س�سة 
فيما  الوطني،  ال�سعبي  باملجل�ض 
من  امل�سنعة،  االأدوية  بت�سدير  يتعلق 
طرف مركب �سيدال باملدية، باأنه مع 

نهاية ال�سنة اجلارية، �سي�سل عدد هذه 
االأدوية امل�سدرة، اإىل 18 دواء، موجه 

لل�سوق االإفريقية.
مرمي خمي�سة
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14 �سخ�سا يف احلجر ال�سحي 
مب�ست�سفى بوفاريك 

فريو�س كورونا 

م.�س

بقاء حلد  احل�صيلة عن  ذات  واأكدت 
الآن 14 �صخ�صا م�صابا بداء فريو�س 
مب�صت�صفى  ال�صحي  باحلجر  كورونا 
بوفاريك من �صمن 24 اإ�صابة موؤكدة 
ووفاة �صخ�س واحد م�صرية اإىل اأن 10 
اأ�صخا�س من املر�صى الذين متاثلوا 
لل�صفاء ثمانية منهم كانوا مب�صت�صفى 

بوفاريك واثنني مب�صت�صفى مع�صكر.
الأمرا�س  م�صلحة  رئي�س  وكان 
حممد  بوفاريك  مب�صت�صفى  املعدية 
يو�صفي اأكد يف ندوة �صحفية ن�صطها 
اآخرين  اأطباء  مبعية  �صابق  وقت  يف 
اإ�صابته  ب�صبب  املتويف  ال�صخ�س  اأن 
بوباء فريو�س كورونا ينتمي اإىل نف�س 
العائلة املنحدرة من ولية البليدة و 

يبلغ 

من  يعاين  وكان  �صنة  العمر67  من 
اأمرا�س  بينها  من  مزمنة  اأمرا�س 
»القلب وال�صغط الدموي« م�صريا اإىل 

اأنه مت التاأكد من اإ�صابته بهذا الوباء 
له  اأجريت  التي  التحاليل  تلقي  بعد 
عند دخوله امل�صت�صفى قبل وفاته و 

بح�صب مدير املعهد الوطني لل�صحة 
انت�صار  فان  رحال  ليا�س  العمومية 
عن  ناجم  اجلزائر  يف  كورونا  وباء 
ت�صجيل  »م�صتوردة« حيث مت  حالت 
اأول حالة م�صابة بهذا الفريو�س عند 
فرباير   25 يف  ايطالية  رعية  دخول 
مت  حيث  الوطن  اأر�س  اإىل  املا�صي 
بعالجه  والتكفل  عزله  يف  الإ�رساع 
واإعادة ترحيله بعد ذلك باجتاه بلده. 
اخلطري  الوباء  هذا  لنت�صار  ونظرا 
يف خمتلف بلدان العامل وجهت وزارة 
ال�صحة »دعوة للمواطنني امل�صطرين 
للذهاب  امل�صطرين  للمواطنني 
انت�صارا  تعرف  التي  البلدان  اإىل 
رحالتهم  »يوؤجلوا  اأن  للفريو�س 
والرعايا املتواجدين يف هذه البلدان 
اإل  للجزائر  العائلية  زياراتهم  تاأجيل 

لل�رسورة الق�صوى«.

يوجد حاليا 14 �سخ�سا م�سابا بفريو�س كورونا )كوفيد 19 ( يف احلجر ال�سحي مب�ست�سفى بوفاريك لتلقي 
العالج الكامل فيما متاثل 10 م�سابني اآخرين لل�سفاء وغادروا امل�ست�سفى نهائيا - ح�سب ح�سيلة اأوردتها 

وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.

املعدية  الأمرا�س  م�صلحة  رئي�س  اأكد 
يو�صفي  الدكتور  بوفاريك  مب�صت�صفى 
حممد اليوم اخلمي�س اأن املري�س الذي 
كورونا  بفريو�س  اإ�صابته  ب�صبب  تويف 
العائلة  نف�س  اإىل  ينتمي  )كوفيد-19( 
من  ويبلغ  البليدة  ولية  من  املنحدرة 
باأمرا�س  م�صابا  كان  و  �صنة   67 العمر 

مزمنة.
�صحفية  ندوة  خالل  يو�صفي  اأو�صح  و 
هذا  اأن  اآخرين  اأطباء  مبعية  ن�صطها 
ب�صبب  املنية  وافته  الذي  املري�س 
يعاين  كان  كورونا  بفريو�س  اإ�صابته 
اأمرا�س  بينها  من  مزمنة  اأمرا�س  من 
اإىل  م�صريا  الدموي«  وال�صغط  »القلب 

اأنه مت التاأكد من اإ�صابته بهذا 

اأجريت  التي  التحاليل  تلقي  بعد  الوباء 
له عند دخوله امل�صت�صفى قبل وفاته.

بوزارة  الوقاية  مدير  ذكر  جهته  ومن 
خم�س  بت�صجيل  فورار  جمال  ال�صحة 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  حالت 
لريتفع  وفاة,  حالة  بينها  من  باجلزائر, 
اإ�صابة  حالة   24 اإىل  الإجمايل  العدد 
مدير  اأو�صح  كما  الأمر  ويتعلق  موؤكدة 
الوقاية بحالتني كانتا مقيمتني بفرن�صا. 
واحدة من بينهما بولية �صوق اأهرا�س و 
الأخرى بولية تيزي وزو, فيما تتواجد 
م�صريا  البليدة  بولية  الثالث  احلالت 
اإىل اأن 10 مر�صى من �صمن 24 م�صابا 
وغادروا  لل�صفاء  متاثلوا  قد  الآن  حلد 

امل�صت�صفى.

اأغلبية  باأن  نف�صه  املتحدث  واأو�صح 
هي  الفريو�س  بهذا  امل�صابة  احلالت 
من نف�س العائلة املنحدرة من البليدة, 
م�صريا اىل اأن ثمانية من هوؤلء املر�صى 
مب�صت�صفى  كانوا  لل�صفاء  متاثلوا  الذين 

بوفاريك واثنني  مب�صت�صفى مع�صكر.
ال�صحفية  الندوة  هذه  من�صطو  وذكر 
اجلزائر  يف  كورونا  وباء  انت�صار  باأن 
ناجم عن  حالت »م�صتوردة« مطالبني 
اإىل  للذهاب  امل�صطرين  املواطنني 
البلدان التي تعرف انت�صارا للفريو�س اأن 
»يوؤجلوا رحالتهم والرعايا املتواجدين 
يف هذه البلدان تاأجيل زياراتهم العائلية 
من  و  الق�صوى«   لل�رسورة  اإل  للجزائر 
جهته دعا مدير املعهد الوطني لل�صحة 

العمومية ليا�س رحال اإىل تكثيف اجلهود 
الطبية وتوفري كل الو�صائل الالزمة من 
اأهمية  مربزا  الداء  لهذا  الت�صدي  اأجل 
الوقائية  والإجراءات  بالنظافة  اللتزام 
الف�صاءات  يف  التجمعات  وتفادي 
الن�صاطات  خمتلف  والغاء  العمومية 
انت�صار  ملنع  والرتفيهية  الريا�صية 
رئي�س  اأن  يذكر  فيه.  التحكم  و  الوباء 
اجلمهورية عبد املجيد تبون قرر غلق 
موؤ�ص�صات  و  اجلامعات  و  املدار�س 
التكوين و التعليم املهنيني و املوؤ�ص�صات 
ابتداء من  الريا�س  و  الرتبوية اخلا�صة 
اأول ام�س اخلمي�س و اإىل غاية 5 اأفريل 
من  للوقاية  احرتازي  كاإجراء  املقبل 

تف�صي وباء فريو�س كورونا

10 مر�سى غادروا امل�ست�سفى

املتويف )67 �سنة( م�ساب باأمرا�ض مزمنة   

اإىل  غاية يوم الأحد 05 اأفريل القادم

الرئي�ض يقرر غلق 
املوؤ�س�سات الرتبوية

وزارة  ال�سوؤون الدينية والأوقاف

تدابري وقائية على م�ستوى 
م�ساجد اجلمهورية 

فريو�س كورونا

ت�سجيل حالة اإ�سابة جديدة 

وذلك  الوطنية,  الرتبية  وزارة  قررت 
عبد  اجلمهورية,  رئي�س  لقرار  »تبعا 
باإغالق  القا�صي  تبون,  املجيد 
اليوم  ابتداء من  املوؤ�ص�صات الرتبوية, 
الربيعية,  العطلة  انتهاء  غاية  واإىل 
تف�صي  من  ووقائي  احرتازي  كاإجراء 

وباء كورونا قررت بتقدمي 
كانت  التي  الربيعية  العطلة  تاريخ 
اإىل  اجلاري  مار�س   19 يف  مربجمة 
كافة  م�صتوى  على  وذلك  اليوم  هذا 
للمراحل  والتعليم  الرتبية  موؤ�ص�صات 
العطلة  متتد  الثالث«حيث  التعليمية 
اإىل  غاية يوم الأحد 05 اأبريل القادم 
العايل  التعليم  وزارة  قررت  كما    .
تعليق  الأخرى  هي  العلمي  والبحث 
الدرا�صة باملوؤ�ص�صات اجلامعية ابتداء 
من اليوم كاإجراء احرتازي ووقائي من 

وباء فريو�س كورونا.
لأمر  »تبعا  اأنه  للوزارة  بيان  واأفاد 
املدار�س  باإغالق  اجلمهورية  رئي�س 
التعليم  وموؤ�ص�صات  واجلامعات 
احرتازي  كاإجراء  املهنيني  والتكوين 
ووقائي من وباء فريو�س كورونا, فاإن 
اجلامعية  الأ�رسة  كافة  تعلم  الوزارة 

عن تعليق الدرا�صة باملوؤ�ص�صات 
اجلامعية, ما عدا الكليات التي جتري 

بها المتحانات ال�صتدراكية وذلك من 
العطلة  انتهاء  غاية  اإىل  اليوم,  م�صاء 

الربيعية يوم 5 اأبريل 2020 �صباحا«.
وهو نف�س القرار الذي اتخذنه وزارتا 
بتعليق  الثقافة  و  الريا�صة  و  ال�صباب 

جميع التظاهرات اإىل اإ�صعار اآخر. 
وقت  يف  اأمر  اجلمهورية  رئي�س  وكان 
باأطوارها  املدار�س  باإغالق  �صابق 
و  اجلامعات  و  الثالث  التعليمية 
املهنيني  والتعليم  التكوين  موؤ�ص�صات 
ابتداء من اليوم  ولغاية انتهاء العطلة 
ال�صهر  من  اخلام�س  يف  الربيعية 
الوزراء  ا�صت�صارة  بعد  وذلك  القادم« 
تبون  الرئي�س  اأمر  كما   . املعنيني 
التعليم  ومعاهد  اجلامعات  باإغالق 
مازالت  التي  الكليات  ماعدا  العايل, 
ال�صتدراكية  المتحانات  فيها  جتري 
--ح�صب  اأي�صا  القرار  هذا  وي�صمل 
التعليم  مدار�س  امل�صدر--  ذات 
الأمية  حمو  واأق�صام  والزوايا  القراآين 
اخلا�صة  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  وجميع 
ال�صياق  ذات  ويف  الأطفال  وريا�س 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س  مكتب  قرر 
وقت  اإىل  العامة  الن�صاطات  تاأجيل 
من  واحرتازي  وقائي  كاإجراء  لحق 

فريو�س كورونا.

اأعلنت وزارة  ال�صوؤون الدينية والأوقاف 
عن تدابري وقائية على م�صتوى م�صاجد 
وباء  انت�صار  لتفادي  اجلمهورية 
رئي�س  لقرارات  تنفيذا  وذلك   كرونا 

اجلمهورية وتوجيهات الوزير الأول.
واأو�صح وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف 
مبقر  �صحفي  ت�رسيح  يف  بلمهدي 
اإجراءات  اتخذت  اإدارته  باأن  وزارته 
بينها  من  كورونا  وباء  تف�صي  لتفادي 
»اإعطاء توجيهات و تعليمات للمديرين 
على م�صتوى الوليات ومن خاللهم اإىل 
اأئمة امل�صاجد, خا�صة بالن�صبة جلمعة 
يف  اأمكن  ما  بالتق�صري  حتديدا,  الغد 
حول  املو�صوع  يكون  واأن  اخلطبة« 
اأهمية  والتاأكيد على  الوقائية  التدابري 

الطهارة والو�صوء.
و تندرج هذه التدابري �صمن املنظومة 
يف  و�صعت  التي  الوقائية  ال�صحية 
فريو�س  انت�صار  تفاقم  مع  البالد, 
عدد  ظهور  و  الدول  بع�س  يف  كورونا 

من احلالت  على م�صتوى الوطن.
امل�صوؤول  اأ�صدى  الإطار,  ذات  يف  و 
الأول عن القطاع جملة من التوجيهات 
التي  و  الوطني  امل�صتوى  على  لالأئمة 
التدابري يف  بالرتكيز على هذه  تق�صي 
الدرو�س التي يلقونها, خا�صة ما يتعلق 

مع  التالم�س  وعدم  بالطهارة  منها 
النا�س من خالل التقبيل اأو امل�صافحة 
متوجها  �رسورية«,  »لي�صت  لكونها 
املزمنة  الأمرا�س  اأ�صحاب  اإىل  اأي�صا 
اإىل   الذهاب  عدم  اإىل  دعاهم  الذين 
على  اأنف�صهم  عر�س  و  امل�صاجد 
امل�صالح املخت�صة يف حال اإح�صا�صهم 

بالأعرا�س املر�صية للفريو�س.
هذا  مع  التعامل  اإىل  الوزير  دعا  كما 
عن  و«البتعاد  الأمرا�س  ككل  الوباء 
الهلع واجلزع« و البقاء بعيدا ما اأمكن 
عن التجمعات يف امل�صاجد والف�صاءات 
م�صددا  واجبة  الوقاية  لأن  له  التابعة 
على »دور الأئمة اأي توجيه النا�س اإىل 

الرعاية ال�صحية والوقاية«.
فئات  كل  دعا  ال�صدد  هذا  ويف 
الإعالم  و�صائل  فيها  مبا  املجتمع 
التجند  اإىل  الدولة  وموؤ�ص�صات 
للحفاظ على املجتمع والدولة والبيئة 
اإح�صائيات  اآخر  اأن  بالذكر  اجلدير 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزارة 
 24 �صن  باأنه  ك�صفت  امل�صت�صفيات 
منهم  كورونا  لفريو�س  حامل  �صخ�صا 
ال�صت�صفائية  امل�صالح  غادروا   10
وبقي 14  �صخ�صا ليزالون يف احلجر 

ال�صحي . 

و  ال�صكان  و  ال�صحة  وزارة  �صجلت 
اإ�صالح امل�صت�صفيات, م�صاء اخلمي�س, 
بفريو�س  موؤكدتني  جديدتني  اإ�صابتني 
العدد  ليبلغ  وفاة,  حالة  منها  كورونا, 
الإجمايل لالإ�صابات املوؤكدة باجلزائر 

26 حالة بالإ�صافة اإىل وفاتني.
يبلغ  �صخ�صا  اجلديدة  الوفاة  تخ�س  و 
حالة  تتعلق  فيما  �صنة,   55 العمر  من 
من  عادت  بامراأة  اجلديدة  الإ�صابة 
مب�صت�صفى  حاليا  تتواجد  و  فرن�صا 

�صكيكدة, »يف حالة �صحية م�صتقرة«.
مر�صى  ع�رسة  غادر  قد  كان  للتذكري, 
بوفاريك  مب�صت�صفى  ال�صحي  احلجر 
من  التاأكد  عقب  مع�صكر  م�صت�صفى  و 

�صفائهم.
وتوؤكد وزارة ال�صحة على اأن »التحقيق 

و  ملعرفة  م�صتمرا  زال  ما  الوبائي 
الذين  الأ�صخا�س  كل  هوية  حتديد 
امل�صابني«,كما  مع  ات�صال  يف  كانوا 
الذي  التاأهب  و  اليقظة  نظام  »يبقى 
اأقرته الوزارة �صاري املفعول, و الفرق 
درجات  اأق�صى  على  و  جمندة  الطبية 

التاأهب«.
ا�صترياد  خطر  من  احلد  اأجل  ومن 
تن�صح  العاملي,  الوباء  هذا  وتف�صي 
اجلزائريني  املواطنني  ال�صحة  وزارة 
التي  البلدان  اإىل  للذهاب  امل�صطرين 
يوؤجلوا  اأن  للفريو�س  انت�صارا  تعرف 
رحالتهم والرعايا املتواجدين يف هذه 

البلدان تاأجيل زياراتهم 
العائلية للجزائر اإل لل�رسورة الق�صوى, 

ي�صيف امل�صدر ذاته.

تهافت على �سراء الكّمامات و�سوائل تنظيف اليدين

مديرية ال�سحة تفّند ت�سجيل اأّية حالة للفريو�ض ببجاية
مل ت�صّجل اأّية حالة اإ�صابة بفريو�س كورونا 
بولية بجاية, عك�س ما رّوج له عرب �صبكات 
به  طماأنت  ما  الجتماعي.هذا  التوا�صل 
عدم  اإىل  ودعتهم  املواطنني,  ال�صلطات 
الن�صياق وراء التهويل ,م�صيفة اأن هنالك 
حالت م�صتع�صية وهي عبارة عن اأنفلونزا 
املو�صمية لعديد املر�صى ومت التكفل بها 
مبا�رسة.ك�صف  نائب مدير ال�صحة لولية 
م�صاحله  اأّن  حمي�صي,  بجاية,الدكتور 
احليطة  اإجراءات  تطبيق  يف  م�صتمرة 
لفريو�س  تهديد  اأي  من  للوقاية  واليقظة 
جناح  ت�صخري  باملنا�صبة  ومّت  كورونا. 
توفري  مع  حمرتف  طبي  خا�س ,وطاقم 
خمتلف املعدات الطبية وال�صيدلنية.ويف 
ال�صحة  مديرية  فّندت  �صلة,  ذات  �صياق 

كورونا,  بفريو�س  اإ�صابة  بجاية, ت�صجيل 
وك�صفت عن التدابري الوقائية ملواجهة اأي 
طارئ حمتمل, م�صرية اإىل اأن وايل بجاية 
تعليمات يف اجتماع طارئ مع كل  اأعطى 
بو�صع  املعنية  واملديريات  الأطراف 
تدعيم  بهدف  م�صتعجل  وقائي  خمطط 
املواطنني  وحماية  الوقاية  �صبل  خمتلف 
من هذا الفريو�س الفتاك.من جهة اأخرى, 
التعبئة  حمالت  املكان  بعني  ر�صدنا 
املواطنني  ارتياح  و�صط  امليدان  يف 
الذين  املدين,  املجتمع  يف  والنا�صطني 
ل  اجلمعيات  حترك  �رسورة  على  اأّكدوا 
ال�صحي  املجالني  يف  تن�صط  التي  �صيما 
ولقاءات  توعية  حمالت  عرب  والبيئي 
باملدار�س,املتو�صطات,  حت�صي�صية 

الثانويات, اجلامعات وامل�صاجد, واحلفاظ 
على النظافة والوقاية.من جهتها مديرية 
اأبواب  بتنظيم  املدنية,بادرت  احلماية 
عمرو�س,  طاو�س  الثقافة  بدار  مفتوحة 
من  للتح�صي�س  جناح خم�ص�س  و�صع  ومّت 
ومت  منه,  الوقاية  وكيفية  كورونا  فريو�س 
اإعطاء توجيهات و�رسوح للمواطنني حول 
الحرتازية  واملراحل  النظافة  عمليات 
واإتباع  الطبية  الكمامة  و�صع  غرار  على 
مناديل  وا�صتعمال  ال�صليمة,  النظافة 
وجتنب  والعط�س  ال�صعال  بعد  خا�صة 
البجاويون  اأن  بالذكر,  التجمعات.جدير 
من  وتاأهب  اندفاع  حالة  يف  يتواجدون 
وو�صائل  الطبية  الكمامات  اإقتناء  اأجل 
تنظيف وغ�صل اليدين من �صابون وحملول 

خمتلف  عرب  اخرى,  جهة  ومعجون.ومن 
على  الكربى  بجاية  ببلديات  ال�صيدليات 
الق�رس,اميزور,اقبو,خراطة,  غرار 
الطبية  الكمامات  نفاذ  �صجلنا  وبجاية, 
وارتباكا  هلعا  اأحدث  ما  بجاية  مبدينة 
على  توافدوا  الذين  املواطنني  و�صط 
منها  لقتنائها  اأخرى  مدن  �صيدليات 
الق�رس, فيما تعرف اأ�صعار الكمامات تباينا 
ح�صب النوعية وت�صّوق باأ�صعار 70 دج,100 
اإىل  الإ�صارة  دج.بقي  و200  دج   150 دج, 
اأّن احلماية املدنية و�صعت حيز اخلدمة 
الرقم الأخ�رس 1021 من اأجل التبليغ عن 
كورونا  بفريو�س  اإ�صابتها  ي�صتبه  اأية حالة 
للتكفل الفوري بالأ�صخا�س املعنيني دون 

تاأخري.

اجلامعيني  الأ�صاتذة  من  الع�رسات  طالب 
باملغرب   ترب�صات  من  ا�صتفادوا  الذين 
ال�صنطة  جتار  من  جمموعة  وكذا 
والذين  ووهران  وجدة  بني  النا�صطني 
عقب  املغربية   باململكة  عالقني  لزالوا 
واملغرب  اجلزائر  بني  الرحالت  تعليق 
نهار اأول اأم�س من ال�صلطات العليا وعلى 
راأ�صهم الرئي�س عبد املجيد تبون التدخل 
بعد  اإىل اجلزائر خا�صة  اإعادتهم  ل�صمان 
بالت�رسد  مهددين  واأ�صبحوا  اأموالهم  نفاذ 

يف �صوارع الدار البي�صاء  .
اأن  الأولية  املعطيات  واأ�صارت  هذا 
املعنيني  الأ�صاتذة   من  الع�رسات 
وكذا  املغربية  باجلامعات  بالرتب�صات  
ال�صباب والن�صاء الذين ميار�صون التهريب 
وجدوا   »: »البزن�صة  ال�صنطة  طريق  عن 
نف�صهم  عالقني ول ميكنهم الرجوع نتيجة 
واملغرب   اجلزائر  بني  الرحالت  تعليق 
بع�س  وتفاجئ   هذا   , اأم�س  اأول  م�صاء 
الذين غادروا  الأ�صاتذة من جامعة �صلف 

اجلزائر  عرب مطار  احمد بن بلة الدويل 
الدار  نحو  اخلمي�س   م�صاء  بوهران 
اإبالغهم بالقرار, ما جعلهم  البي�صاء دون 
اأنهم  املقابل  ويف   , باملغرب  عالقني 
اأ�صبوع  اأق�صاه  اأجل  يف  بالعودة  مطالبني 
 , اجلزائرية  باجلامعات  عملهم  ملزاولة 
من جانب اآخر  يوجد اأكرث من 60 بزنا�صيا 
ين�صط بني وهران ومدينتي وجدة  وفا�س 
املغربية  واجلالبة  البلغة  يف  للمتاجرة 
عالقا  اجلزائرية   بالتمور  ومقاي�صتها 

باملغرب  يطالبون من  الرئي�س بحث عن 
يبقوا  اأن  لميكن  واأنهم  خا�صة  لهم  حل 
الأ�صعار  ارتفاع  بفعل  باملغرب  طويال 
مهددين  واأ�صبحوا   اأموالهم   ونفاذ 
بالت�رسد يف �صوارع الدار البي�صاء , بعدما  
اجلزائر  بني  الرحالت  بتوقيف  تفاجئوا 
واملغرب دون اأخذ بعني العتبار احلالت 

العالقة اأو اإعطائهم الوقت للرجوع .
حممد بن ترار

بعد قرار تعليق الرحالت بفعل وباء كرونا

ع�سرات الأ�ساتذة اجلامعني  والبزنا�سة عالقون  باملغرب  

ج. بـــلقا�سم

ا
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اح�سن خال�س   

الوا�ضحة  العبارات  بهذه 
اأن  ال�ضني  اأرادت 
التجارية  حربها  تاأخذ 
مع  والديبلوما�ضية 
الواليات املتحدة حمنى 
العامل  به  ت�ضهد  اآخر 
الواليات  اأن  على  اأجمع 
اإىل  جلاأت  املتحدة 
مدمرة  بيولوجية  حرب 
اأن ف�ضلت يف تفعيل  بعد 
ال�ضيربانية  احلرب 
التي  التجارية  واحلرب 
�ضد  ترامب  اأعلنها 
اعتالئه  مبجرد  ال�ضني 
االأبي�ض.  البيت  عر�ض 
تنت�رش  اآخر  جانب  ومن 
الدعاية باأن الفريو�ض من 

�ضنع �ضيني من 
اأجل دفع كربى 
ت  �ض�ضا ملوؤ ا
يكية  مر الأ ا
اإىل  واالأوربية 
اأ�ضهمها  بيع 
باأثمان زهيدة 
ة  ر د مغا و

هذا  وبني  ال�ضني. 
جميع  اآراء  فاإن  وذاك 
اخلرباء ت�ضتبعد اأن يكون 
تطور  نتيجة  الفريو�ض 
طبيعي فهم مييلون جدا 
اإىل اأنه �ضناعة خمربية. 

من  التثبت  انتظار  ويف 
االتهامات  هذه  حقيقة 
كان  ما  حتّول  املتبادلة 
البداية �ضحابة  يعترب يف 
البع�ض  اأدرجها  عابرة 

احلرب  نريان  �ضمن 
ال�ضني  بني  التجارية 
املتحدة  والواليات 
عرفت  التي  االأمريكية 
العام  ا�ضتعالها  ذروة 
ي�ضبه  ما  اإىل  املا�ضي، 
حتى  �ضاملة،  حربا 
العاملية  املنظمة  اأن 
نحو  تت�رشع  مل  لل�ضحة 
وباء  الظاهرة  اإعالن 
اأن حتول  اإال بعد  عامليا 
�ضكان  تعني  ق�ضية  اإىل 
العامل اأجمع يف ما ي�ضبه 
اإرها�ضات حرب عاملية 
جرثومية  باأ�ضلحة  ثالثة 
جرمية  مبوؤ�رشات  اأو 
كاملة  االإن�ضانية  �ضد 
ا�ضتمر  ما  اإذا  االأركان 
الفريو�ض  انت�ضار  تاأثري 

دعاية  من  يتبعه  وما 
وتهويل وما يثريه من هلع 
على االإن�ضان والراأ�ضمال 
اجلبان، فقد قطع �ضوطا 
كبريا يف اإرباك االقت�ضاد 
وتعطيل  العاملي 
االقت�ضادية  القطاعات 
حركة  على  تعتمد  التي 
واملمتلكات  االأ�ضخا�ض 
و�رشب �رشكات الطريان 
البحري  النقل  و�رشكات 
يف  والب�ضائع  لالأفراد 

لها  �ضبب  اأن  بعد  مقتل 
وحول  فادحة  خ�ضائر 
يف  التنموية  احلركية 
اإىل  اآ�ضيا  وبلدان  ال�ضني 
ركود وجمود انعك�ض �ضلبا 
املحروقات  اأ�ضعار  على 
االلتزامات  وخرق 
على  قطعتها  التي 
املنتجة  الدول  نف�ضها 
من  للبرتول  وامل�ضدرة 
اأوبيب  وخارج  داخل 
�ضقف  على  باالإبقاء 
تاأثريه  وامتد  لالإنتاج 
الن�ضاطات  كربيات  اإىل 

الريا�ضية العاملية. 
  

اأعلنت  اجلزائر  ويف 
اجلمهورية  رئا�ضة 
املوؤ�ض�ضات  غلق  عن 

جميع  يف  التعليمية 
الرتبوية  اأطوارها 
والدينية  واملهنية 
اإ�ضعار  اإىل  واجلامعية 
اآخر قد يتزامن مع موعد 
انتهاء العطلة الربيعية اأو 
يكون  وبهذا  يتعداه.  قد 
يف  دخل  قد  الكورونا 
االأزمة اجلزائرية  خلطة 
من الباب الوا�ضع وتكون 
هي  دخلت  قد  اجلزائر 
اأي�ضا �ضمن خلطة االأزمة 

اأن�ضاأها  التي  العاملية 
عن  فف�ضال  كورونا. 
الذي  اخلطر  ناقو�ض 
اأ�ضعار  هبوط  دقه 
وزارة  فاإن  النفط 
على  حر�ضت  ال�ضحة 
ات�ضالية  �ضيا�ضة  اتباع 
تطور  ب�ضاأن  مكثفة 
وعدد  الفريو�ض  انت�ضار 
ازدادت  الذي  �ضحاياه 
الع�رشة  االأيام  وتريته 
درجة  اإىل  االأخرية 
غلق  اإجراءات  اعتبار 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
املقابالت  واإجراء 

دون  الريا�ضية 
وحمالت  جمهور 
عرب  التوعية 
االإعالم  و�ضائل 
التوا�ضل  ومواقع 
عي  جتما ال ا
وعزل امل�ضابني 
كافية  غري 

اإىل  يدعو  من  فهناك 
اجلوي  املجال  غلق 
اجلزائري لفرتة ما اأمام 
ال�ضيما  املدين  الطريان 
القادم من اأوروبا ال�ضيما 

اإيطاليا وفرن�ضا.

اجلزائريون  يتابع 
كورونا  انت�ضار  تطورات 
فريو�ض الوافد مثل باقي 
�ضكان العامل من جوانبها 

حدث  كونها  املتعددة 
االأحداث بامتياز ومتغريا 
اأ�ضا�ضيا يف معادالت عدة 
ال�ضحي  البعد  من  بدءا 
احليوي مرورا اإىل البعد 
اأن  غري  االقت�ضادي. 
ا�ضتع�ضت  التي  املعادلة 
عن احلل هي مدى تاأثري 
كورونا على م�ضار االأزمة 
اأطلقها  التي  ال�ضيا�ضية 
وبهذا  ال�ضعبي.  احلراك 
لل�ضلطة  ال�ضدد ال ميكن 
اأحد  عن  تخرج  اأن 
اأن  اأحدهما  اخليارين 
من  التحذير  توا�ضل 

امل�ضريات  يف  امل�ضاركة 
ال�ضعبية وحماولة التقليل 
اإليها  الوافدين  من 
الداهم  اخلطر  بحجة 
االإ�رشاع  واإما  للفريو�ض 
الت�ضعيد  توقيف  اإىل 
املدة  يف  البارز  االأمني 
االأخرية باتخاذ اإجراءات 
وتفتح  الطماأنينة  تعيد 
حقيقي  حلوار  املجال 
ويدفع  اجلميع  ي�رشك 

ال�ضيما  االأزمة  حل  نحو 
واأن هناك دعوات جادة 
النا�ضطني  �ضفوف  من 
احلراك  م�ضريات  يف 
تقلي�ض  �رشورة  اإىل 
تتوفر  من  اإىل  التظاهر 
ال�ضحية  ال�رشوط  فيهم 
وقائية  �ضلوكات  والتزام 
اعتبار  واإىل  وحذرة 
ال�ضعبية  امل�ضريات 
مظهرا فقط من مظاهر 
الن�ضال ال�ضلمي من اأجل 
امل�ضاركة  واأن  التغيري 
الت�ضامنية  العملية  يف 
يف  هو  الوباء  ملحاربة 

احل�ضارية  القيم  �ضميم 
التي يحملها احلراك. 

اجلزائريون  ويدرك 
اليوم خطر كورونا متاما 
العام  اأدركوا  ما  مثل 
العهدة  خطر  املا�ضي 
لبوتفليقة  اخلام�ضة 
االأمن  يهدد  خطر  فهو 
اأن  اأدركوا  كما  القومي 
الذي  الفريو�ض  هذا 

زرعته  اأمريكا  اأن  يبدو 
بني  يفرق  ال  ال�ضني  يف 
النوفمربي«  »البادي�ضي 
وال مييز  »الزوايف«  وبني 
وال  الوطن  جهات  بني 
االإ�ضالمية  التيارات  بني 
والعلمانية وبني االأحزاب 
ال�ضجون  يف  يفرق  ال  بل 
العام  احلق  �ضجناء  بني 
وبني  للع�ضابة  واملنتمني 
والراية  الراأي  �ضجناء 
بني  ق�ضمة  االأكرث  فهو 
املواطنني. فهل �ضينجح 
ف�ضلت  ما  يف  كورونا 
والقوى  ال�ضلطة  فيه 
هل  لها؟  املناه�ضة 
�ضيجمع اجلزائريني 
احلوار  طاولة  على 
توحيد  اأجل  من 
و�ضبل  االأهداف 
قام  ما  بلوغها؟ 
اإىل  احلراك  به 
يف  جنح  اأنه  اليوم 
املوؤ�ض�ضات  من  طردنا 
يطردنا  وقد  التعليمية 
واالأ�ضواق  امل�ضاجد  من 
وال�ضاحات  وال�ضوارع 
االجتماع  وقاعات 
نهجر  و�ضيجعلنا 
والرتامواي  احلافالت 
فلن  امليرتو  وعربات 
دخل  من  اإال  منه  ياأمن 
نف�ضه،  على  واأغلق  بيته 

فهل من حل؟

حراك جديد �ضد الكورونا
اتهمت ال�سني على ل�سان املتحدث با�سم وزارة خارجيتها الوليات املتحدة الأمريكية ر�سميا ووجه 

الأ�سبع اإىل اجلي�س الأمريكي بكونه يقف وراء اإدخال فريو�س كورونا يف مدينة ووهان وب�سطه 
على اأرجاء الكرة الأر�سية، وقد ت�ساءل يف ح�سابه على تويرت: متى ظهر املر�س بالوليات املتحدة 

الأمريكية؟ وكم عدد الذين اأ�سيبوا؟ وما اأ�سماء امل�ست�سفيات؟ رمبا جلب اجلي�س الأمريكي الوباء 
اإىل ووهان، حتلوا بال�سفافية واأعلنوا بياناتكم. اأمريكا مطالبة بالتف�سري.

يدرك اجلزائريون اليوم خطر كورونا متاما مثل ما 
اأدركوا العام املا�سي خطر العهدة اخلام�سة لبوتفليقة 

فهو خطر يهدد الأمن القومي كما اأدركوا اأن هذا 
الفريو�س الذي يبدو اأن اأمريكا زرعته يف ال�سني

اجلزائر اأعلنت رئا�سة اجلمهورية عن غلق املوؤ�س�سات 
التعليمية يف جميع اأطوارها الرتبوية واملهنية 

والدينية واجلامعية اإىل اإ�سعار اآخر قد يتزامن مع 
موعد انتهاء العطلة الربيعية اأو قد يتعداه.

يف مواجهة حرب كونية اأ�سعلتها اأمريكا

24 �ضاعة
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الوليد فرج

ال  اجلزائري  الفرد  فن�صيب 
االأحوال  اأح�صن  يف  يتعدى 
�صنويا وهذه  300 مرت مكعب 
احلد  حتت  تعترب  الكمية 
الدويل  للتعريف  االأدنى 
املائي  بالفقر  اخلا�ص 
اأ�صباب  عدة  لتظافر  وهذا 
غري  التوزيع  راأ�صها  على 
املناطق  بني  للمياه  العادل 
رئي�ص  تو�صية  عك�صته  كما 
اجلمهورية يف اجتماع جمل�ص 

الوزراء االأخري . 
ذات  يف  الرئي�ص  اأكد  كما 
االجتماع على وجوب مواجهة 
للموارد  احلالية  الو�صعية 
من   ، واقعية  بحلول  املائية 
اجل تخفيف معاناة املناطق 
املت�رضرة ، ال �صيما الو�صطى 
واجلنوبية التي تتطلب حلوال 
ف�صل  دخول  قبل   ، عاجلة 
باأزمة  ينذر  الذي  ال�صيف 
عط�ص ، م�صددا على العدالة 

جهات  بني  املاء  توزيع  يف 
الوطن . 

اأربعة  بناء  احللول  بني  ومن 
مياه  حتلية  زيادة  مع  �صدود 
املبالغة  اأن  غري   ، البحر 
تعترب  ال  ال�صدود  اعتماد  يف 
 ، العط�ص  الزمة  ناجعا  حال 
ب�صبب عجز مكاتب درا�صات 
اجلدوى على ح�رض املخاطر 
و املنافع ملثل هذه امل�صاريع 
ال�صخمة امل�صتنزفة لالأموال 
معاينة  اأكدته  ما  وهذا 
لل�صدود  العاملي  املجل�ص 
الذي حتدث عن العجز الدائم 
تخمني  و�صع  عن  املطلق  و 
التاأثريات  و  االحتماالت 
ناهيك   ، لل�صدود  ال�صلبية 
 . لها  الباه�صة  التكلفة  عن 
تزامنا مع االأزمة املالية التي 
زاد يف  التي  و  البالد  تعي�صها 
البرتول  اأ�صعار  تدين  تفاقمها 
م�رضوع  اإلغاء  وما   ، موؤخرا 
�صنة  بعنابة  بوقنطا�ص  �صد 
الظروف  نف�ص  ب�صبب   2015

كما �رضحت اجلهات الو�صية 
هذا  على  دليل  اإال   ، اآنذاك 

القول . 
فيما  ال�صدود  ربط  ان  كما 
التوزيع  اجل  من  كاآلية  بينها 
العادل والت�صامن املائي بينها 
، يعترب دون جدوى تنتظر من 
هذه العملية ، لكرب و انب�صاط 
م�صاحة اأحوا�ص �صدودنا مما 
يجعلها عر�صة لعملية التبخر 
 ، اجلفاف  ف�صل  �صيما يف  ال 
قد  العملية  هذه  وتكاليف 
تثمر بربط ال�صاكنة بال�صدود 
 . ا�صتعجايل  كحل  مبا�رضة 
)خرزة  �صد  م�رضوع  و�صبقى 
موقعه  يعترب  الذي  لقمان( 
اجلغرايف مثاليا ي�صاعد على 
مع   ، االجناز  تكلفة  تخفي�ص 
نهاية  االعتبار  بعني  االأخذ 
التي  احل�صنة  ب�صط  م�صبه 
حممية  رطبة  منطقة  تعترب 
ويف   .  2001 �صنة  منذ  دوليا 
التمويل  ي�صتبعد  هذا  خ�صم 
الدويل لل�صناديق ذات ال�صلة 

ال  والتي  امل�صاريع  بهذه 
تتجاوز 15%  مع بقاء م�صالة 
للبنك  املاء كح�صان طروادة 
�صوؤون  انفه يف  لدك  العاملي 

البلدان العط�صى . 
و لعل عملية �صطف و جرف 
االوحال و الطمي من ال�صدود 
م�صكلة  اأي�صا  تبقى  القدمية 
�صعوبتها  و  لتكلفتها  موؤرقة 
كما هو حا�صل ب�صد الق�صب 
خطر  يبقى  و  بامل�صيلة 
الرت�صبات ال�صامة على البيئة 

م�صكلة اأخرى . 
غري اأن امللتقى العاملي للمياه 
موقف  اتخاذ  على  يجروؤ  مل 
ال�صدود  م�صاألة  يف  وا�صح 
و  ال�صغرية  امل�صاريع  لتبقى 
االأمثل  احلل  هي  املتعددة 
الدويل  اخلبري  اأكده  مثلما 
املخت�ص يف هذا ال�صاأن ليرب 

غاليك .
احلقيقي  اخلطر  رغم 
بع�ص  هنا  تبقى  املاء  الزمة 
جتيز  املو�صوعية  االأ�صباب 

احلذر  التفاوؤل  من  �صيء 
م�صدر  اأ�صبحت   حيث   ،
جمال  يف  والتقدم  التطور 
ال�صني  مثل  بلدان  يف  املاء 
ب�صيا�صات  والهند  والربازيل 
�صارمة و خربات دقيقة رغم 
انه على ال�صعيد الدويل تبقى 
اخلربات حكرا على ال�رضكات 

املتعددة اجلن�صيات . 
تكري�ص  و  ن�رض  يبقى  و 
وتر�صيد  عقلنة   اأخالقيات 

املادة  لهذه  اال�صتهالك 
اإعادة  خالل  من  احليوية 
حياتنا  منط  يف  النظر 
التق�صف  نحن  امل�صي  و 
هدر  فيها  نتالفى  بطريقة 
املياه و التقلي�ص من تلويثها 

 .
اإىل  التنويه  يجدر  اأنه  كما 
املجتمع  انخراط  وجوب 
املدين يف عملية التح�صي�ص و 
املراقبة اجلدية حلماية هذه 

احلياة  به  املتعلقة  املورد 
دوليا  ح�صوره  اأثبت  حيث   .
موؤمترات  تنظيم  ا�صتطاع  و 
تاأثري  عن  م�صتقلة  م�صادة 
اأي نفوذ يف عام 2003 موؤمتر 
كيوتو  فلورن�صا مقابل موؤمتر 
يجب  املنوال  هذا  على   ،
ن�رض ثقافة حماية املياه بكل 
تاأ�صي�ص  تكون  وقد  اأنواعها، 
رادعا  حال  املياه  �رضطة 

حلماية احلياة .

ترزح عدة مناطق عرب الوطن حتت رحمة اأزمة عط�س حادة ، لنف�س الأ�سباب الثابتة ، منذ �سنوات ، حتى �سارت من بديهيات 
الأزمة و التو�سيات و احللول املقرتحة نف�سها و العط�س هو الثابت معها . 

التوزيع غري العادل للمياه
24 �ساعة

نقا�س
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طالب جتار والية ب�سكرة اجلهات 
التدخل  اأجل  الو�سية  من 
مظاهر  لو�سع  حد  الإ�ستفحال 
خمتلف  عرب  الفو�سوية  التجارة 
واملمرات  العمومية  ال�ساحات 
التجارية،  املحالت  وبجانب 
وقلقهم  امتعا�سهم  عن  معربين 
الظاهرة  هذه  تنامي  من  الكبري 
عا�سمة  بو�سط  باخل�سو�ص 

الزيبان وما جاورها.
و اأ�سار ممثلي اجلمعيات املحلية 
بب�سكرة اأنهم  قدموا عدة �سكاوي 
امل�سوؤولة  اجلهات  خمتلف  اإىل 
اقرتاحات  خاللها  من  مربقا 
وحلوال جادة من �ساأنها اأن ت�ساهم 
وت�ساعد ب�سكل فعال يف امت�سا�ص 

من  والق�ساء  جهة  من  البطالة 
ناحية اأخرى على ظاهرة التجارة 
الفو�سوية بطريقة منظمة،  وهذا 
االأ�سواق  ف�ساءات  با�ستغالل 
ال�سلطات  بفتحها  قامت  التي 
املحلية امام ال�سباب ق�سد اإتاحة 
الفر�سة لهم من ممار�سة خمتلف 
الن�ساطات التجارية ب�سكل قانوين 
الدولة  اأقرتها  بت�سهيالت  و 
االونة  يف  انه  ،غري  ل�ساحلهم 
االخرية اإزداد ن�ساط هوؤالء ب�سكل 
ي�سيفون  الغريب  و  لالإنتباه  ملفت 
اأن ذلك يح�سل امام مراأى خمتلف 
امل�سالح املكلفة بالرقابة و االمن 

.
من جهة اخرى فقد طالب هوؤالء  

االإجراءات  بتفعيل  الوالية  وايل 
الردعية التي حتد من تفاقم الو�سع 
من  الكثري  يف  لهم  ت�سبب  الذي 
اخل�سائر املادية بل و اأ�سبح يهدد 
ن�ساط البع�ص االخر بالزوال،وذلك 
تعليمات �سارمة ملديرية  بتقدمي 
التجارة وامل�سالح االمنية املكلفة 
تخ�س�سه  جمال  يف  كل  بو�سع 
من  احلد  يف  االأمثل  التكفل  بغية 
احللول  تر�سيم  و  الظاهرة  هذه 
املقرتحة الإنعا�ص اأ�سواق اخل�رض 
والفواكه بدون احلديث عن جتارة 
ببع�ص  تباع  التي  االلبان  و  اللحوم 
االأ�سواق يف اأماكن تنعدم بها ادنى 
ال�سحية  و  الوقائية  املوا�سفات 

املطلوبة  .

هذه  من  املحتجون  واأ�ساف 
التي  الظاهرة  نف�ص  ان  الو�سعية 
واحلياة  احلركة  على  حتى  اأثرت 
االعتيادية ل�سكان عا�سمة الوالية، 
املدينة  بو�سط  فقط  ت�سجل  مل 
فح�سب بل حتى باأحياء اأخرى ذات 
يعي�سون  ،جعلتهم  �سكانية  كثافة 
حالة من القلق ال�سديد خمافة من 
تدهور ن�ساطاتهم التجارية وبذلك 
ال�سلطات  على  بالئمتهم  األقو 
توفق  مل  والرقابية  التي  املحلية 
مهامها  واإدارة  ت�سيري  يف  ح�سبهم 
ب�سفة قانونية كما جاء يف حمتوى 
توجيهات  و  احلكومية  التعليمات 

م�سوؤول الهيئة التنفيذية بالوالية
جناة ،ح 

 
ورقلة  والية  وايل  لديوان  بيان  اأفاد 
»الو�سط«  يومية  ت�سلمت  قد  كانت 
ن�سخة منه اأنه يف اإطار متابعة ملف 
اأ�سغال التهيئة للتجزئات االجتماعية 
املن�ساأة على م�ستوى الوالية ،تراأ�ص 
والـــي  املن�رضم  االأ�سبوع  خالل 
بو�ستة  ال�سديق  اأبوبكر  الوالية 
على  االأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
الوالية  مبقر   ، التنفيذية   الهيئة 
بح�سور  تن�سيقي  اجتماع  الديوان، 
والهند�سة  التعمري  مدير  من  كل 
م�سلحة  رئي�ص  والبناء،  املعمارية 
والربامج،  وال�سفقات  التن�سيط 
ومدير  املحلية  االدارة  عن  ممثل 
بالنيابة،وح�سبما  الوكالةالعقارية 
خ�س�ص  فقد  البيان  نف�ص  به  اأفاد 
اأ�سغال  و�سعية  لدرا�سة  االجتماع 
ببع�ص  املنطلقة  الغري  التهيئة 
بـــعد  وذلك  االجتماعية،  التجزئات 
من  التجزئات  هذه  و�سعية  عر�ص 
اأ�سدى  اين   ، املدراء  ال�سادة  طرف 
املعروفة  بالوالية  االأول  الرجل 

للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 
ال�رضقي  جملة من التعليمات تتمثل 
اأ�سا�سا يف  تكليف املدراء املعنيني 
مبلف التجزئات االجتماعية بالقيام 
مواقع  ملعاينة  ميدانية  بخرجات 
الكفيلة  احللول  واإيجاد  التجزئات 
كل  وا�ستئناف  ا�ستمرار  ت�سمن  التى 

اأ�سغال التهيئة.
اأبوبكر  �سدد  فقد  ثانية  جهة  من 

اتخاذ  �رضورة  على  بو�ستة  ال�سديق 
جميع االإجراءات القانونية املعمول 
باجناز  املكلفة  املقاوالت  �سد  بها 
يف  التجزئات  هذه  تهيئة  اأ�سغال 
حاالت عدم التزامها بالعقد املربم 
كلف  فقد  مت�سل  �سياق  ويف  معها، 
املعنيني  املدراء  الوالية   وايل 
التجزئات  مللف  اليومية  باملتابعة 
يتعلق  فيما  ال�سيما  االجتماعية، 

االأمر باأ�سغال التهيئة.
التجزئات  ملف  اأن  ومعلوم   
االجتماعية املدعمة و غري املدعمة 
والرهانات  التحديات  بني  من  يعترب 
القرار  �سناع  تنتظر  التي  الكربى 
اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ، ورقلة  بوالية 
باخلروج  هددوا  منها  امل�ستفيدين 
لل�سارع يف حالة ما عجزت ال�سلطات 

املحلية يف حلحلة الرتاكمات .

اجلرائم  حماربة  اإطار   يف 
املتعلقة  باالإجتار غري امل�رضوع 
واملوؤثرات  باملخدرات 
ال�رضطة  م�سالح  العقلية متكنت 
ممثلة  مترنا�ست  والية  الأمن 
التحري  و  البحث  فرقة  يف 
لل�رضطة  الوالئية  بامل�سلحة 
اأربعة  توقيف  من  الق�سائية 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�ص 
ق�سية  يف  30 �سنة(  و  بني  )25 
تكوين جماعة اإجرامية من اأجل 
البيع و املتاجرة باملخدرات من 
بانقو ، حيث مت حجز كمية  نوع 
كلغ   3 بـ  تقدر  املخدر  هذا  من 
خللية  بيان  غرام اأفاد   400 و 
والعالقات  واالت�سال  االإعالم 
والية  اأمن  مبديرية  العامة 
مترنا�ست كانت قد ت�سلمت يومية 
حيثيات  اأن  منه  »الو�سط«ن�سخة 
راكبة  لدوريات  تعود  الق�سية 
لعنا�رضنا بامليدان بحي تربكات 
اإنتباههم ل�سخ�سني  لفت  اأين   ،

اأحدهما  كان  م�سبوهني 
عند  و  بال�ستيكي  كي�ص  يحمل 
و  االإدارية  اإخ�ساعهما للمراقبة 
الكي�ص  العثور بداخل  االأمنية مت 
البال�ستيكي على كمية من خمدر 
البانقو قدر وزنها االجمايل بـ 03 
حتويل  ليتم   ، غرام   400 و  كلغ 
فيهما  امل�ستبه  و  املحجوزات 
للمقر و فتح حتقيق يف الق�سية .

املفتوح  التحقيق  يف   موا�سلة 
بالتن�سيق  و  م�ساحلنا  من طرف 
مع وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
مترنا�ست ، مت متديد االخت�سا�ص 
مت  اأين  قزام  عني  اىل مدينة 
م�ستبه  اآخرين  �سخ�سني  توقيف 
فيهما �سمن ال�سبكة االإجرامية و 
اجناز  . مت  املقر  اإىل  حتويلهما 
ملف جزائي �سد امل�ستبه فيهم 
اجلهات  اىل  حتويله  اجل  من 

الق�سائية املخت�سة .
�سيخ مدقن

ا�ستجابة لن�سغالت امل�ستفيدين من الأرا�سي ال�ساحلة للبناء احل�سري ببلديات ورقلة ، تراأ�س 
امل�سوؤول الأول على الهيئة التنفيذية اجتماعا تن�سيقي مع املدراء التنفيذيني والولئيني للوقوف 

على ما مدى تقدم وترية اأ�سغال الإجناز .

اأمر باتخاذ الإجراءات القانونية �سد املقاولني  املتقاع�سني   

يف وقت تلعب فيه ال�سلطات املحلية دور املتفرج  

يف مقابلة ل تقبل الق�سمة  على اثنان 

اأحمد، ب

وايل ورقلة يفتح ملف ت�أخر 
تهيئة التجزئ�ت االجتم�عية 

جت�ر  ب�ضكرة ن�قمون على ا�ضتفح�ل التج�رة الفو�ضوية  

م�ضتقبل املج�هدين يواجه وف�ق الفق�رة وعينه على النق�ط الثالث 

�سبط بحوزتهم 03 كلغ و 400 غرام 

اأمن ولية اأدرار

اأمن مترنا�ست 

توقيف اأربعة اأ�ضخ��ص يف ق�ضية 
تكوين جم�عة اإجرامية

توقيف ثالثة اأ�ضخ��ص �ضبط 
بحوزتهم 1 كلغ من املخدرات 

االإط�حة مبنتحل هوية الغري 

اأخب�ر اجلنوب

التابعة  ال�رضطة  مكنت قوات 
لل�رضطة  الوالئية  للم�سلحة 
الق�سائية باأمن والية اأدرار)فرقة 
االجرام  وقمع  البحث 
مكافحة  فرقة  مع  بالتن�سيق 
حماولة  اإحباط  املخدرات( من 
املخدرات  من  كمية  لرتويج 
غري  لال�ستهالك  موجهة  كانت 
ال�سباين،  الو�سط  يف  امل�رضوع 
بـ 01 كلغ  االإجمايل  وزنها  قدر 
990،6 غرام من مادة الكيف  و

املعالج.
اإثر و�سعية  على  العملية  جاءت 
مبدينة  ال�رضطة  لقوات  اأمنية 
اإنتباههم �سائق  اأين لفت  اأدرار، 
كان  ب�سخ�سني  مرفوق  مركبة 
فور  ال�سري  اإجتاه  تغري  يحاول 
ليتم  ال�رضطة،  لقوات  مالحظته 
ال�رضطة  ملقر  وحتويله  توقيفه 
اأين حاول اأحد الركاب الفرار من 
واإحرتافية  املركبة اإالاأن فطنة 
ال�رضطة حالت دون  قوات 
يف  وتوقيفه  دلك لتتم مالحقته 

احلني مع ال�سيطرة على ال�سخ�ص 
املركبة، ليتم  داخل  الثاين 
املركبة للتفتي�ص  اإخ�ساع 
من  كمية  مت �سبط  الدقيق اأين 
املخدرات ) كيف معالج( خمبئة 
اخللفية  الكرا�سي  حتت  باإحكام 
االجمايل  وزنها  قدر  للمركبة 
لتبا�رض  و990،6 غرام،  بـ 01 كلغ 
التحقيق  عملية  ال�رضطة  قوات 

والتحري.
جميع  ا�ستيفاء  بعد 
مت  القانونية  االإجراءات 

بتاريخ 08/03/2020
اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي 
لدى  اجلمهورية  وكيل 
اأحال  والدي  اأدرار  حمكمة 
قا�سي  ال�سيد  اأمام  امللف 
باإيداع  اأمر  التحقيق ، والدي 
حلب�ص  ا هن  ر  )0 2 ( مل�ستبهني ا
الثالث  املوقت يف حني امل�ستبه 
الرقابة  حتت  بو�سعه  اأمر 

الق�سائية.
اأحمد ،ب

قطاع  يف  دوريات  خالل  من 
م�سالح  متكنت  االخت�سا�ص 
االأمن احل�رضي الرابع باأمن والية 
�سخ�ص  توقيف  من  مترنا�ست 
على  تنقيطه  وبعد  �سبهة،  حمل 
املحلية  املحفوظات  م�ستوى 
هويات  بعدة  معروف  انه  تبني 
اأخرى، كما انه حمل عدة اأحكام 

وبعد  عليه  ق�سائية،  واأوامر 
االإجراءات  جميع  ا�ستكمال 
اجلها اأمام  تقدميه  مت  الالزمة 
ت الق�سائية املخت�سة التي اأ�ص

درت يف حقه حكم بـ 03 �سنوات 
حب�ص نافذة مع االإيداع وغرامة 
مالية نافذة قدرها 200000 دج.
�سيخ مدقن 

 يواجه اليوم م�ستقبل املجاهدين 
مقابلة  يف  الفقارة  وفاق  �سيفه 
اثنان  على  الق�سمة  تقبل  ال  قوية 
الثالثة  اجلولة  حل�ساب  وذلك   ،
الق�سم  بطولة  االياب   مرحلة  من 

ال�رضيف ب .
الريا�سي  امل�ستقبل  فريق  ي�سعى 
للمجاهدين بعني �سالح ال�ستغالل 
ا�سافة  واجلمهور  االأر�ص  عاملي 

ركائز  ثالث  عودة  من  لال�ستفادة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  ا�سا�سية 
بوخ�سبة  �سابر  امليدان  متو�سط 
عبد  اخلطريان  املهاجمان  و 
خمداين  ال�سعيد  و  زقري  املالك 
الفقارة   لالإطاحة باملت�سدر وفاق 
التفاو�ص جيدا خارج  الذي يجيد 
تقلي�ص  اأجل  من  وذلك  قواعده 

الفارق عن املت�سدر لنقطتني .

اأفادت  فقد  ثانية  جهة  من 
االأ�سداء الواردة الينا فاإن الطاقم 
بحجم  واعون  الالعبني  و  الفني 
عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
من اأجل الفوز على الوفاق ومن ثم 
كاملة  حظوظهم  على  املحافظة 
تا�سريتي  احدى  على  اللعب  يف 

ال�سعود للق�سم اجلهوي .
اىل جانب ذلك تخيم ال�رضية التامة 

بها يف  الزج  االأ�سماء املعول  على 
اأن  علمنا  اذا  اليوم خا�سة  مقابلة 
عديد  مينح  مما  مكتمل  التعداد 
اخليارات للمدرب ل�سبط التوليفة 
بعد  اجال�ص  ا�ستبعاد  مع  الالزمة 
دكة  على  االأ�سا�سية  العنا�رض 
رابحة  كاأوراق  وتوظيفها  البدالء 

وفق املعلومات املتاحة .
اأحمد ،ب 
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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:2020/03/14

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة

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

الرقم :15-2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س 
جمعية حملية

القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 �صفر  مبقت�صى 
1433 امل�افق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا الي�م 03-02-2020ت�صليم و�صل الت�رصيح 
الديني  الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�صي�س 
احل�صن  االمام  مل�صجد  الدينية  اللجنة   : امل�صماة 

ب�عامر – ورقلة
تاريخ  ب�نقالة  لرئي�س اجلمعية ال�سيد : حلبيب 

ومكان امليالد :24-02-1979 بتقرت
العنوان ال�سخ�سي حي بوعامر ورقلة   



بقلم: د. ح�سن عبد اهلل

التقريب  �سيا�سة  مقابل  ويف 
املعتقل  اجرتح  املوت،  من 
نقي�سا  توجهاً  الفل�سطيني 
ا�سرتاتيجية  خالل  من   ،
حيث  احلياة"،  من  التقريب 
املمكنة  الأدوات  بكل  نا�سل 
ان  اأجل  من  العتقال،  يف 
ولأن  من احلياة.  قريباً  يظل 
احد  ت�سكل  والكتابة  الثقافة 
الروحية،  احلياة  �رشايني 
فقد تبارى املعتقلون ل�سيما 
والثمانينيات  ال�سبعينيات  يف 
القرن  من  والت�سعينيات 
والكتابة  القراءة  املا�سي يف 
والتثقيف الذاتي واجلماعي، 
املعتقالت"  "ادارات  اإن  بل 
اعرتفت يف اكرث من منا�سبة 
باأن  واأمام ممثلي املعتقلني، 

فعلياً  حتولت  املعتقالت 
وجامعات.  مدار�س  اىل 
الن�سان  يكتب  حينما  اذن 
ق�سة  او  ق�سيدة  املعتقل 
واجباً  او  بحثياً  عماًل  او 
متطلبات  اطار  يف  جامعياً، 
ميار�س  فاإنه  اكادميية، 
ان�سانيته،  ويوؤكد  احلياة 
انفا�س  يتن�سم  انه  وي�سعر 
احلرية، حتى وهو ير�سف يف 
الغالل، ان�سجاما مع مقولة 
"احلرية  اأن  مفادها  فل�سفية 
قد  ال�رشورة".و  معرفة  هي 
مرت عملية الكتابة والبداع 
موا�سفات  ولها  مراحل،  يف 
�سخ�سيا  واأنا  وخ�سائ�س. 
تناولت هذه التجربة يف اكرث 
من ثماين درا�سات متكاملة، 
ا�سافة اىل ما كتبه عدد من 
الكتاب والنقاد، لكن ح�سيلة 

حمدودة  زالت  ما  كتب  ما 
زخم  مع  مقارنة  ومبعرثة، 
النتاجات  وغزارة  التجربة 
وتعدد  والبداعية  الثقافية 

القالم واملواهب.
كلما  الأمر،  يف  الغريب  لكن 
ور�سة  اأو  ندوة  يف  �ساركت 
هذه  حول  موؤمتر  اأو  عمل 
جديد  من  اكت�سفت  التجربة 
تعدد الت�سميات والت�سنيفات 
ملا كتب وانتج يف العتقال. 
فهناك من ي�رّش على ت�سمية 
وهناك  ال�سجون"،  "اأدب 
"اأدب  ت�سمية  يف�سل  من 
ثالث  وفريق  ال�رشى"، 
اختار "اأدب املعتقالت".ويف 
ال�سجون"  "ادب  اأن  راأيي، 
ت�سمية خاطئة مئة يف املئة، 
فاملعتقل لي�س �سجيناً ارتكب 
تتوافق  ل  جنائية  خمالفة 

ال�رشائيلية،  القوانني  مع 
ونحن  ذلك.  ب�سبب  ف�سجن 
ندرك ان ال�سجان ي�رش على 
الفل�سطيني  املعتقل  ت�سمية 
بذلك  وخماطبته  بال�سجني 
انه  لتثبيت  وكتابياً،  �سفوياً 
الل�س  مثل  للقوانني  خارق 
متجنباً  املغت�سب،  او 
او  معتقل  ت�سمية  ا�ستعمال 
ال�سيا�سية  لدللتها  ا�سري 
والن�سالية  واحلقوقية 
بخ�سو�س  اما  والخالقية. 
نطلق  فنحن  ال�سري،  ت�سمية 
هذه الت�سمية على اعتبار ما 
�سيكون، او من باب طموحنا، 
متمنني ان جترب املوؤ�س�سات 
�سلطات  الدولية  احلقوقية 
معاملة  على  الحتالل 
املعتقل الفل�سطيني، يف اطار 
واعتبارات  وحقوق  مكانة 

اىل  ا�ستناداً  احلرب،  ا�سري 
الرابعة. فهل  اتفاقية جنيف 
الفل�سطيني  املعتقل  واقع 
الآن واقع ا�سري ؟. هناك فرق 
بني الطموح والواقع املرير . 
للعامل  ن�سِوّق  اذن  فلماذا 
و�سلنا  وكاأننا  الت�سمية  هذه 
باأو�ساع املعتقل الفل�سطيني 
اىل مكانة ال�سري!! األي�س يف 
مق�سود  غري  جتميل  ذلك 
لوجه الحتالل، وكاأننا نزيف 
واقعاً، او نخطئ يف تو�سيفه. 
�سهد  الثمانينيات  بداية  يف 
بني  نقا�سا  ع�سقالن  معتقل 
ت�سنيف  حول  املعتقلني 
النقا�سات  وخل�ست  واقعهم، 
"املعتقلني"،  ت�سمية  اىل 
اخذوا  انهم  حتى 
الت�سمية  هذه  ي�سحبون 
واملجالت،  اللجان  على 

والبيان  العتقالية،  اللجنة 
املق�سود  وهنا  العتقايل، 
لذلك  حال.  واقع  تو�سيف 
ندوة  هام�س  وعلى  فاإنني 
كتب  ثالثة  توقيع  ملنا�سبة 
وحوله،  العتقال  يف  انتجت 
الثقافة  وزارة  اليها  بادرت 
الع�رشية  الكلية  مع  بالتعاون 
الكف  اقرتحت   ، اجلامعية 
"اأدب  ت�سمية  ا�ستعمال  عن 
ذلك  وا�ستبدال  ال�سجون"، 
اأو  املعتقالت"،  "اأدب  بـ 
"اأدب العتقال" اأو "نتاجات 
الفل�سطينيني"  املعتقلني 
او  فالق�سيدة  وهكذا. 
يف  جنيناً  تتكّون  اخلاطرة 
ذهن الكاتب عندما يطرقون 
او  اعتقاله،  بهدف  بيته  باب 
�سيارة  يف  به  يزجون  عندما 
ع�سكرية، اأو خالل التحقيق، 

انتظار  مرحلة  يف  اأو 
ا�سدار  بعد  او  املحاكمة، 
املعتقل  يكتب  وقد  احلكم. 
خالل  بحثاً  او  ق�سيدة 
وهكذا..  الداري  العتقال 
اعتقال  حالة  )اذن  انها 
فاإن  وبالتايل  اعتقال(،  يف 
انه  املفرو�س  من  الت�سمية 
التو�سيف.  يف  دقيقة  تكون 
الت�سمية  تناول  ان  واأخرياً 
لي�س ريا�سة فكرية او تالعباً 
وراء  ان�سياقاً  او  الكلمات  يف 
واأية  الت�سمية  لأن  �سكليات، 
ان  املفرو�س  من  ت�سمية 
وموؤ�رشاتها  دللتها  تكون 
احلال  واقع  عن  معربة 
اقرتح  هنا  من  دقيق.  ب�سكل 
ت�سمية  الثقافة  وزارة  على 
باإ�سدار  اخلا�س  م�رشوعها 
اأو  معتقلني  باأقالم  كتب 
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الكتابة يف املعتقل عملية �سائكة ومعقدة، وهي خال�سة تفاعل جديل بني الذاتي واملو�سوعي، وهي توق لالنطالق 
واالنعتاق ومعانقة االن�ساين الرحب، بعيداً عن الق�سبان واال�سالك ال�سائكة، على قاعدة ان ال�سجان عندما يعتقل 
منا�ساًل فل�سطينيًا، فاإنه ي�سعى لعزله عن جمتمعه، لكي مينع توا�سله ال�سيا�سي والفكري واالجتماعي والثقايف مع 

ابناء �سعبه، مبعنى ان ال�سجان لديه اجندة معنونة "بتقريب االن�سان املعتقل من املوت"، اي ان ي�سبح رقما ال حول له 
وال قوة، ي�سبه االن�سان احلي بيولوجيًا، لكنه ال ي�سبهه على م�ستوى الوعي الروحي بكل ا�سكال هذا الوعي من �سيا�سي 

وثقايف واخالقي وحقوقي وابداعي. لذلك فاإن "ادارات املعتقالت" ويف كل املراحل قد فر�ست ح�ساراً ثقافيًا م�سدداً 
على املعتقلني، وحتكمت يف حركة الر�سالة والكتاب، بل ان تثبيت القلم والورقة والكتاب كحق طبيعي للمعتقل، تطلب 

ا�سرابات مفتوحة عن الطعام، واالأمر ذاته ان�سحب على املذياع والتلفاز وكل املكت�سبات االأخرى.

لي�س �أدب �أو ثقافة �سجون!"

بقلم: علي �سك�سك

ل تخلو مفردةٌ فل�سطينيٌة من ظالل 
اأم  الأ�رش، �سواءٌ كانت مفردًة علماً 
ملفردة  كان  واإذا  جمردا،  معنًى 
اللغة  يف  ا�سطالحٌيّ  معنًى  الأ�رش 
اعتقال  يتم  الذين  اأولئك  تخ�ُسّ 
فاإّنه  ال�رشاع،  مناخ  يف  اأج�سادهم 
الفل�سطينية  احلالة  يف  الرتف  من 
على  ق�رشاً  التعريف  ذلك  اعتماد 
ِف اأنفاً وذلك لت�سابك احلالة  املعَرّ
الكيمياء  وفرادة  ال�رشاع  وفرادة 
املق�سودة  والأهداف  الفل�سطينية 
نادٍر  بتطرٍف  ي�سهد  �سياٍق  يف 
باأكمله  �سعٍب  بنفي  تقنع  ل  حالًة 
ليعريه من  بل ميتد  من اجلغرافيا 
ال�سماء والتاريخ واأكرث من ذلك اإىل 
اإنكار التاريخ ذاته وت�سل اإىل درجٍة 
من ال�سرييالية ل تطاق وهي ترّكب 
تواريخ اأخرى وتختلق وجداناً اآخر 
بِة  وحتاول حبك وقائَع يف رواية مرَكّ
متخيَّلٍة  ق�سٍة  ملحاكاة  الإعداد 
حدٍب  كّل  من  مفرداتها  جتمع 

تركيبها  اإعادة  وحتاول  و�سوب 
لتكون املحاكاة التاريخية حمبوكًة 
ومت�سل�سال،  متناغماً  والتزوير 
تتعّدُد  احتياٍل  رواية  اأب�سع  يف 
اختالق  من  واأوجهها  عنا�رشها 
�سياغة  واإعادة  املكان  ت�سميات 
ت�سبح  وقائع  �سنع  اإىل  امل�سهد 
تربر  حيثياٍت  قليلة  �سنواٍت  بعد 
اعتماد  اإىل  الأمر  وي�سل  الّدعاء، 
اأ�سماٍء جديدة تف�رِشّ راجَع التاريخ 
اأو حتاول، فما ا�سم حائط املبكى 
حمبوكاً  مثالً  اإل  امل�ستحَدث 
كانت م�ستهجنًة حتى  التي  للرواية 
ثمانني عاماً م�ست حتى على جلنة 
التي  اخلال�سة  الأوروبية  "�سو" 
الرباق  اأحداث  يف  حتقق  جاءت 
القرن  من  وع�رشين  ت�سعٍة  عام 
خال�س  اإىل  لتخل�س  املن�رشم 
للعرب  وا�سمه  احلائط  ملكية 
الفل�سطينيني، وهي حكاية ل ت�سلم 
التنقيب عنها  يتم  التي  الآثار  منها 
وبعيداً  ودوؤوبة  ممنهجة  بطريقة 
العربيني،  والهتمام  اليقظة  عن 

غ�سل  عملية  اأب�سع  جتري  حيث 
دماغ اآثاري يف الكون، دون اأن نغفل 
لالأ�سماء  املثابر  البطيء  التغيري 
التاريخ  وم�سطلحات  واملواقع 
وتهيئتها  اجلغرافيا  ر�سم  واإعادة 
القدمي  التوراتي  الإيحاء  لتعطي 
علماً  ومتواترة،  تلقائية  بطريقة 
باأّن الدرا�سات امل�سحية اجلغرافية 
التي حظيت بها فل�سطني مل حتظ 
بداأتها  وقد  العامل  يف  منطقٌة  بها 
عن  يزيد  ما  منذ  اأوروبية   ٌ بعثات 
مبنهجية  تعمل  وكانت  قرنني 
حتاول  توراتية  جغرافيا  اختالق 
وفق  وتف�سيلها  الأر�س  تع�سف 
كانت  التي  البعثات  وهي  التوراة، 
بني  التاريخية  امل�ساحلة  ثمرة 
والتي  الغربية  وامل�سيحية  التوراة 
الديني  الإ�سالح  حركة  نتاج  كانت 
الربوت�ستنتي التي تقتات من روؤيتها 
الألفية  نظرية  يف  اآنذاك  اجلديدة 
يف  الفا�سلة  واملعركة  ال�سعيدة 
وال�رش  اخلري  قوى  بني  هرجمدون 
بعد  العرب  بهزمية  تنتهي  التي 

�سبباً  �سيكون  الذي  امل�سيح  نزول 
يف اعتناق بني اإ�رشائيل امل�سيحية، 
امل�ساحلة  هذه  نتاج  كان  وقد 
التمهيَد للعودة اإىل "اأر�س امليعاد" 
والتي كان اأحد اآلياتها تلك البعثات 
التي كانت حترث الأر�س والذاكرة 
لت�سكل  جديد  من  تف�سيلها  وتعيد 
امتالأت  جديداً  اأوروبياً  وعياً 
قوامي�س  ذلك  بعد  مب�سطلحاته 
وخرائط  الآثار  ووثائق  اللغة 
منذ  تهداأ  مل  ماكينة  يف  ال�سياحة، 
ذلك احلني مع معادلتها ال�سيا�سية 
الع�سكرية  ولحقاً  واملالية 
حتقيق  حماولة  يف  والإعالمية 
بعد  فيما  �سيُنعت  الذي  امل�رشوع 
اجلهود  تخفى  ول  بال�سهيوين، 
يف  الآن  حتى  وامل�ستمرة  الالحقة 
العاملي باملقولت  الوعي  تكري�س 
التي تربر احتالل فل�سطني وتبحث 
ل  كما  م�ستندات،  عن  لنف�سها 
الهائل  الإعالمي  اجلهد  يخفى 
تتبنى  التي  امل�ستحدثة  واحلركات 
نظرية الألفية وعودة امل�سيح والتي 

املحافظني  لدى  ذروتها  بلغت 
ال�سهيونية  ظاهرة  وبروز  اجلدد، 
امل�سيحية، مبا لديها من موؤ�س�سات 
ولوبيات وم�سادر دعم وقوة تاأثري، 
الوعي  اأ�رش  النهائي  هدفها 
م�ساحة  اأكرب  واحتالل  الإن�ساين 
الأ�رش  �سور  اأخطر  وهي  منه، 
ذلك  ت�سادر  لأنها  الإطالق،  على 
وت�سوقه  الذات  عميق  من  اجلزء 
وغاياتها  لروؤاها  مربجماً  بالتايل 
اإن  كامل،  ور�سا  طوعية  بطريقة 
للرب  تبتاًل  به  العمل  ي�سبح  مل 
الأ�سري  مناخات  وقربى،يف  وعبادة 
ل�سالح  قهراً  حقوقه  تُ�سادر  الذي 
هذا  يكون  الذكر  ك�سالف  كياٍن 
لهرٍم  نهائيًة  فاتورًة  يدفع  الأ�سري 
من تراكمات معاين الأ�رش، يدفعها 
لأكرث  تتويجاً  ويدفعها  م�ساعفة، 
من ثالثة قرون من العمل احلثيث 
لتكري�س اأ�رش الوعي الإن�ساين الذي 
ي�سطدم  اأن  النهاية  يف  عليه  كان 
بالفل�سطيني والعربي عند ال�رشوع 
يف اإجناز امل�رشوع، وحينها لن يكون 

الكتفاء  منا�سباً  خياراً  ول  جمدياً 
احلال  و�سيقت�سي  الوعي،  باأ�رش 
وت�رشيداً  �سجناً  كامل  �سعٍب  اأ�رش 
امل�رشوع  هذا  لي�ستطيع  وح�ساراً 
اأن يُنَجَز ثّم اأن يتوا�سل، و�سيقت�سي 
وعي  اأ�رش  حماولت  اأي�ساً  احلال 
اإرادته  وارتهان  العربي  الإن�سان 
وتكبيل حريته واأ�رش مقدراته �رّشاً 
مبا�رشًة  وطواعية،  كرهاً  وعالنية، 
باأيدي  اأو  باأيديهم  بالتفاف،  اأو 
احللفاء، ذلك اأّن كياناً جوهره اأ�رش 
اإل  ي�ستمر  ولن  يتحقق  لن  الوطن 
اأ�رش  ابتداًء من  اأ�سكال الأ�رش  بكّل 
اإىل  الأغالل  يف  وو�سعه  اجل�سد 
والحتالل،  الأ�رش  جتليات  اأخطر 
وف�سحة  الوعي  م�ساحات  احتالل 
الإرادة  وهام�س  والأمل  احلرية 
القوة،  ومقدرات  امل�ستقبل  واآفاق 
وهو الأمر الذي ي�سيء الطريق اإىل 
الطريق حني ي�سبح خروج الإن�سان 
الذكر  ال�سالفة  زنازينه  من  العربي 
لتكامله  كاماًل  اإن�سانياً  �رشطاً 

واكتمال الوطن.

يف �لأ�سر
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اأحد اأبطال عملية ال�ساحل

يحيى �ضكاف .. الأ�ضري الغائب احلا�ضر
 يحيى �سكاف، الفدائي العربي االأ�سيل، منا�سل لبناين اجلن�سية ن�ساأ يف منبع املقاومة، ووجهه نحو فل�سطيني االنتماء والع�سق، وعيونه ترنو للقد�س اأوىل القبلتني وثالث احلرمني. 
ا�سم الأ�سري ُيعتقد اأنه ال يزال حيًا يف �سجون االحتالل ال�سرية وداخل جدران ذاك ال�سجن الذي ُيطلق عليه "غوانتانامو االإ�سرائيلي"، ولكن "اإ�سرائيل" تنفي احتجازها له اأو حتى 

معرفة م�سريه، كما تنكر احتجازها ملئات املفقودين الفل�سطينيني والعرب الذين �سبق واأن قدمت عائالتهم ب�سكاوي ت�سري اإىل اختفائهم وكاأن االأر�س ان�سقت وابتلعتهم.
بقلم/عبد النا�سر عوين 

فروانة

ال�شواهد  كافة  فيما   
اأن  توؤكد  والدالالت 
املعتقلني  واختفاء  اإخفاء 
من  هي  الُعزل  واملواطنني 
�شمات دولة االحتالل التي ال 
تزال تُ�رص على رف�شها بفتح 
املو�شدة  �شجونها  اأبواب 
اأمام  املح�شنة  مقابرها  اأو 
ممثلي املوؤ�ش�شات احلقوقية 
واالإن�شانية واالإعالمية. يحيى 
حممد �شكاف "اأبو جالل" من 
مواليد 1959/12/15 يف بلدة 
وعيونه  لبنان،  �شمال  بحنني 
اأظفاره  نعومة  منذ  ترنو 
واإىل  املقاوم  اجلنوب  اإىل 
ويحمل  املحتلة،  فل�شطني 
مع  اأ�شحى  حلماً  بداخله 
الوقت حقيقة باالن�شمام اإىل 
واالنتقام  املقاومة  �شفوف 
االحتالل  من  واأمته  ل�شعبه 
واعتداءاته الدموية وتعدياته 

امل�شتمرة على اأر�شه و�شمائه 
�شفوف  يف  انخرط  وبحره. 
العمل  و�شاركها  املقاومة 
ويف  االحتالل،  �شد  املقاوم 
احلادي ع�رص من مار�س عام 
1978 التحق مع جمموعة من 
التحرير  حركة  يف  اإخوانه 
"فتح"  الفل�شطيني  الوطني 
نوعية  فدائية  عملية  لتنفيذ 
ومميزة، حملت ا�شم ال�شهيد 
ودع  بعدما  عدوان،  كمال 
ال�شمال  من  وانطلق  والدته 
حيث  املقاوم  اجلنوب  اإىل 
املجموعة  جتمع  كان 
ت�شم  كانت  والتي  هناك 
جن�شيات  من  فدائيني 
ونقطة  خمتلفة،  عربية 
فل�شطني  �شوب  االنطالق 
عملية  االأ�رصى.    وحترير 
من  جمموعة  نفذتها  رائعة 
ال�شهيدة/  املنا�شلني قادتها 
بعدما  املغربي،  دالل 
املوؤلفة  املجموعة  جنحت 
اخرتاق  من  فدائياً   13 من 

زوارق  ظهر  على  احلدود 
ل�شاعات  اأبحرت  مطاطية 
االأبي�س  البحر  مياه  يف 
املتو�شط  حلني الو�شول اإىل 
املحتلة.  فل�شطني  �شاطئ 
ومرهقة  متعبة  رحلة  وبعد 
من  اثنان  خاللها  ا�شت�شهد 
عر�س  يف  غرقاً  الفدائيني 
املجموعة  جنحت  البحر، 
ومن بينها يحيى يف الو�شول 
هناك  فكمنوا  ال�شاطئ  اإىل 
ركاب  حافلة  مرت  اأن  اإىل 
و�شعدوا  فاأوقفوها  )با�س( 
اإليها وا�شتولوا عليها واأعلنوا 
واحتجاز  لها  �شيطرتهم  عن 
ملبادلتهم  كرهائن  فيها  من 
باأ�رصى. ويف الطريق اأوقفت 
ثانية  حافلة  املجموعة 
االأخرى  عليها هي  وا�شتولوا 
يف  الركاب  جميع  واحتجزوا 
حافلة واحدة وقادوها باجتاه 
تل اأبيب. ويف اإحدى املناطق 
وعلى   1948 عام  املحتلة 
الطريق املمتد بني حيفا وتل 

منطقة  يف  وبالتحديد  اأبيب 
على  اأبيب  تل  تقع يف حدود 
عليها  ويُطلق  البحر  �شاطئ 
"هرت�شيليا"  االإ�رصائيليون 
من  االحتالل  قوات  متكنت 
ودارت  احلافلة  مهاجمة 
وبني  بينها  ا�شتباكات 
اأدت  الفدائية  املجموعة 
فادحة  خ�شائر  اإحلاق  اىل 

عن  واأ�شفرت  كما  باحلافلة، 
ممن  الع�رصات  واإ�شابة  قتل 
الركاب  كانوا على متنها من 
االإ�رصائيليني  اجلنود  ومن 
اأدت  وباملقابل  املهاجمني، 
ا�شت�شهاد غالبية  اإىل  العملية 
واعتقال  املجموعة  اأفراد 
ثالثة منهم بعد نفاذ الذخرية 
وخالد  فيا�س  "ح�شني  هم 

�شكاف". ويحيى  اأ�شبع،  اأبو 
ومرت  االأيام  وم�شت 
اأ�شبع  اأبو  فتحرر  ال�شنوات 
التبادل  �شفقة  يف  وفيا�س 
وبقي   ،1985 عام  ال�شهرية 
�شكاف  يحيى  البطولة  لغز 
جمهوالً  وم�شريه  حمرياً، 
لي�شكل و�شمة عار على جبني 
اأمام  وي�شمت  كل من �شمت 
اإن  يُعرف  هذه اجلرمية، وال 
العملية  ا�شت�شهد يف  كان قد 
مقابر  اإىل  جثمانه  ونقل 
داخل  حياً  بقّى  اأم  االأرقام، 
ال�شجون  زنازين  جدران 
ال�رصية، فيما يعتقد الكثريون 
باال�شتناد  حياً  يزال  ال  باأنه 
امل�شتمدة  املعلومات  اإىل 
الذين  االأ�رصى  من  عدد  من 
ويبقى  �رصاحهم.  اأطلق 
لي�س  هو  �شكاف"  "يحيى 
جمهول  عابر  ا�شم  جمرد 
اأو  عاماً،   42 منذ  امل�شري 
ال�شهداء  من  لواحد  ا�شم 
ما  يف  جثامينهم  املحتجزة 

تُعرف مبقابر االأرقام، اأو من 
اأولئك املفقودين اأو القابعني 
يحيى  ال�رصية.  ال�شجون  يف 
ن�شمو  لبناين  لفدائي  ا�شم 
لق�شية  وعنوان  مبقاومته، 
ورمز  لها،  باالنتماء  نفخر 
واأحد  بها  نعتز  ملقاومة 
التي  ال�شاحل  عملية  اأبطال 
�شكاف،  يحيي  بها.  نتغنى 
�شهيداً  كنت  اإن  مهماً  لي�س 
حتت  جثمانه  حمتجزة 
االأرقام،  مقابر  يف  االأر�س 
اإك�س" احلي يف  "ال�شجني  اأم 
ال�شجون ال�رصية، املهم اأنك 
اأ�شرياً منذ 42 عاماً لدى دولة 
االحتالل بانتظار من يحررك 
واأهلك  وطنك  اإىل  ويعيدك 
وانتظر  اأحبك  الذي  و�شعبك 
لعناقك. اأحببناك  طويال 
ا�شمك  وحفرنا  واحرتمناك 
�شجالت  ويف  قلوبنا  يف 
تاريخنا الفل�شطيني والعربي 

املقاوم.

واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  حّيت 
حامية  الفل�شطينية  املراأة 
احلقوق الوطنية يف عيدها الثامن 
العاملي،  املراأة  يوم  اآذار،  من 
الفل�شطيني  الن�شال  اأن  واعتربت 
�شد  حتاك  التي  املوؤامرات  �شد 
تكون  لن  الفل�شطيني  ال�شعب 
رافعة  املراأة  م�شاركة  دون  كاملة 
واأكدت  الفل�شطيني،  الن�شال 
والفتيات  الن�شاء  الوزارة على حق 
باأمان  العي�س  يف  الفل�شطينيات 
العامل،  ن�شاء  من  كغريهّن  و�شالم 
لهّن  كفلتها  التي  باحلقوق  والتمتع 
والدولية  الوطنية  املرجعيات 
وحق  امل�شري  تقرير  حق  واأهمها 
والتمتع  واال�شتقالل،  العودة 
من  الالزمة  القانونية  باحلماية 
اال�رصائيلي  االحتالل  انتهاكات 
ووا�شعة  املمنهجة  اال�شتعماري 
النطاق حلقوقهّن، وذلك من خالل 
انتهاكاته  عن  االحتالل  م�شاءلة 
والقانون  االإن�شاين  الدويل  للقانون 
اأجل  من  االإن�شان  حلقوق  الدويل 
العقاب،  من  لالإفالت  حّد  و�شع 

والردع عن  العدل،  اإقامة  و�شمان 
االنتهاكات  من  املزيد  ارتكاب 
والفتيات  الن�شاء  بحق  واجلرائم 
الفل�شطينيات. و�شددت الوزارة اأن 
العقبة  هو  االإ�رصائيلي  االحتالل 
والفتيات  الن�شاء  اأمام  االأ�شا�شية 
باإعمال  يتعلق  فيما  الفل�شطينيات 
وحتقيق  بهّن  والنهو�س  حقوقهّن 
اعتمادهّن على الذات واندماجهّن 
و�رصورة  جمتمعهّن،  تنمية  يف 
التدابري  جلميع  الفوري  الوقف 
التي تتعار�س مع القانون الدويل، 
ف�شال عن الت�رصيعات وال�شيا�شات 
واالإجراءات التمييزية التي ترتكبها 
بحق  اال�رصائيلي  االحتالل  قوات 
الفل�شطينيات  والفتيات  الن�شاء 
ب�شيا�شات  وتاأثراً  ت�رصراً  االأكرث 
اال�رصائيلي  االحتالل  وجرائم 
مثل  العن�رصية؛  وممار�شته 
االإداري،  االعتقال  العمد،  القتل 
املنازل،  هدم  الق�رصي،  الرتحيل 
الو�شول  منع  االأرا�شي،  م�شادرة 
والعمل  كالتعليم  العامة  للخدمات 
وال�شحة وغريها، تطبيق �شيا�شات 

القد�س  يف  متييزية  وت�رصيعات 
العائالت  وت�شتيت  ال�رصقية، 
الطرق،  ب�شتى  الفل�شطينية 
امل�شتوطنني  اإرهاب  اإىل  اإ�شافة 
والفتيات  الن�شاء  �شد  اليومي 
واأو�شحت  الفل�شطينيات. 
 2019 العام  يف  اأنه  اإىل  الوزارة 
و28  فل�شطينيات   9 ا�شت�شهدت 
قوات  بر�شا�شات  وطفلة  طفل 
حني  يف  اال�رصائيلي،  االحتالل 
طفلة  و227  امراأة   732 اأ�شيبت 
فيها  مبا  الغربية  ال�شفة  يف 
غزة.  وقطاع  ال�رصقية  القد�س 
اأ�شيبت   2018 مار�س   30 ومنذ 
اأكرث من 2000 امراأة و600 طفلة 
ال�شلمية  العودة  م�شريات  خالل 
يف قطاع غزة جراء ا�شتن�شاقهّن 
بالر�شا�س  اإ�شابتهّن  اأو  للغاز 
قبل  من  املطاطّي  اأو  احلي 
قوات االحتالل اال�رصائيلي. كما 
اأن قوات االحتالل  بينت الوزارة 
حمالت  كثفت  اال�رصائيلي 
واالأطفال  الن�شاء  بحق  االعتقال 
الفل�شطينني، وقامت با�شتجواب 

باعتقالهّن  تقوم  بحيث  املئات، 
اأو  عملهّن  اأماكن  اأو  بيوتهّن  من 
من على مقاعد الدرا�شة اأو حتى 
اأثناء تاأدية العبادات يف امل�شاجد 
والكنائ�س، وحتى اللحظة ال تزال 
44 �شيدة وطفلة فل�شطينية تقبع 
يف �شجون االحتالل اال�رصائيلي 
ومهينة،  قا�شية  ظروف  ظل  يف 
حلقوقهّن  �رصيح  وانتهاك 
االأ�شا�شية مثل تعر�شهّن لالإذالل 
والنف�شي،  اجل�شدي  والتعذيب 
العزل  اجلن�شي،  التحر�س 
االنفرادي، احلرمان من احل�شول 
منع  االأ�شا�شية،  اخلدمات  على 
واالإهمال  العائلية،  الزيارات 
معظم  منه  تعاين  الذي  الطبي 
االأ�شرية  وخا�شة  االأ�شريات 
زالت  ما  التي  اجلعابي�س  اإ�رصاء 
العام  يف  اعتقالها  منذ  تعاين 
مبنا�شبة  الوزارة  واأكدت   .2015
دولة  اأن  للمراأة،  العاملي  اليوم 
لتعزيز  جاهدة  ت�شعى  فل�شطني 
الفل�شطينية  املراأة  حقوق  حالة 
التمييز  اأ�شكال  كافة  واإزالة 

والعنف �شدها، وذلك من خالل 
متابعة تنفيذ التزاماتها الوطنية 
والفتيات  الن�شاء  جتاه  والدولية 
تبني  خالل  من  الفل�شطينيات 
واال�شرتاتيجيات  اخلطط 
امل�شاواة  تكر�س  التي  الوطنية 
مراجعة  اجلن�شني،  بني 
ي�شمن  مبا  الوطنية  الت�رصيعات 
التمييزية،  الن�شو�س  كافة  اإزالة 
املوؤقتة  اخلا�شة  التدابري  اتخاذ 
امل�شاواة  اإىل  الو�شول  بهدف 
كافة  يف  اجلن�شني  بني  الفعلية 
الوزارة  وعربت  احلياة.  مناحي 
املراأة  احتاد  يف  فخرها  عن 
امل�رصفة  واملواقف  والرجل 
مواجهة  يف  الفل�شطينية  للمراأة 
ال�شيا�شات واالجراءات العدائية 
�شد ال�شعب الفل�شطيني، ورف�س 
الع�رص  ب�شفقة  ي�شمى  ما 
لقواعد  املخالفة  وعنا�رصها 
املراأة  ومت�شك  الدويل  القانون 
االأ�شيلة  بحقوقها  الفل�شطينية 
مبا فيها حق العودة وحق تقرير 
والعمل  واال�شتقالل  امل�شري 

على اإنهاء االحتالل اال�رصائيلي 
وطالبت  اأمده،  طال  الذي 
الوزارة املجتمع الدويل باحرتام 
القانون  اأحكام  احرتام  و�شمان 
م�شوؤولياتهم  واحرتام  الدويل، 
والفتيات  الن�شاء  جتاه  الدولية 
من  االأكرث ت�رصراً  الفل�شطينيات 
اال�رصائيلي  االحتالل  انتهاكات 
لهّن،  الالزمة  احلماية  وتوفري 
و�رصورة م�شاءلة االحتالل على 
الأحكام  امل�شتمرة  انتهاكاته 
االإن�شاين  الدويل  القانون 
والقانون الدويل حلقوق االإن�شان 
كما  الدويل.  اجلنائي  والقانون 
اأكدت الوزارة على اأنها �شتوا�شل 
االأ�شعدة  كافة  على  اجلهود 
الالزمة  احلماية  لتوفري  الدولية 
الفل�شطينيات،  والفتيات  للن�شاء 
االحتالل  اإنهاء  اإىل  و�شوالً 
ا�شتقالل  وجت�شيد  اال�رصائيلي 
ال�شيادة  ذات  فل�شطني  دولة 
ال�رصيف،  القد�س  وعا�شمتها 
الفل�شطينيني  الالجئني  وعودة 

اإىل ديارهم التي �رصدوا منها.

وزارة اخلارجية واملغرتبني

املراأة الفل�ضطينية حامية احلقوق الوطنية
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عي�سة ق.

بينما تتنقل ت�شكيلة »�حلمر�وة« �إىل 
��شتغالل  �إىل  �لعا�شمة �شعيا منها 
�لو�شعية �ل�شعبة لأ�شحاب �لأر�ض 
و�لعودة بنتيجة �إيجابية للبقاء على 
يف  �ملقدمة.  كوكبة  من  مقربة 
�جلز�ئر  مولودية  يجد  �ملقابل، 
�شانحة  و�شعية  �أمام  نف�شه 
عندما  ل�شاحله  �ملقابلة  حل�شم 
جنم  �لرتتيب  متذيل  ي�ش�شت�شيف 
مقرة وهدف �أ�شبال �ملدرب نبيل 

نغيز �حلفاظ على �لنقاط �لثالث 
�لتي  �لنت�شار�ت  نغمة  و��شتعادة 
جولتني،  �آخر  يف  عنهم  تغيب 
لت�شكيلة  ي�شمح  �لفوز  �أن  باعتبار 
�لو�شافة  على  بالعودة  »�لعميد« 
�ملت�شدر  على  �ل�شغط  وت�شديد 
ملو��شلة لعب حظوظه يف �لتناف�ض 
على �لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية، 
خا�شة و�أنهم يالقون �شيفا مل يحقق 
�أي فوز يف �آخر ثمان مو�جهات من 

�لبطولة.
د�ي  ح�شني  ن�رص  يجد  جهته،  من 

عندما  �شعب  تنقل  �أمام  نف�ض 
يالقي �مل�شيف جمعية عني مليلة، 
�لذي �شجل �نت�شارين على �لتو�يل، 
لالبتعاد  جديد  فوز  على  ويعول 
جدول  وت�شلق  �خلطر  منطقة  عن 
ت�شكيلة  تتم�ض  بينما  �لرتتيب، 
وذلك  �لبقاء  ورقة  بلعب  �لن�رصية 
من خالل �ل�شعي �إىل �لعودة بنتيجة 
�إيجابية من خارج �لقو�عد، وتاأكيد 
يف  �لفوز  معانقة  عقب  �ل�شحوة 
�شباب  �مام  �ملن�رصمة  �جلولة 

ق�شنطينة.

برنامج املباريات

عني  جمعية   15:00
مليلة / ن�سر ح�سني داي

 / العا�سمة  احتاد   16:00
مولودية وهران

اجلزائر  مولودية   17:45
/ جنم مقرة

جتري مباريات اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل على مدار ثالثة اأيام، ويف هذا ال�سدد تلعب 
م�ساء اليوم ثالث مقابالت يف الربنامج، يتقدمها القمة التي جتري على ملعب عمر حمادي ببولوغني 
ي�ستقبل خاللها نادي احتاد العا�سمة ال�سيف مولودية وهران يف مواجهة تلعب بهدف حتقيق الفوز 

للت�سكيلتني، اأين تعترب نقاط املواجهة اأكرث من اإلزامية للنادي العا�سمي الذي يدرك جيدا اأن التعرث 
على ملعبه اليوم �سوف يدخله دائرة اخلطر والتهديد باللعب على تفادي ال�سقوط 

القمة يف بولوغني العميد يرت�ضد اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل
الو�ضافة والن�ضرية ملوا�ضلة اال�ضتفاقة

�لعا�شمة مبار�ة  يدخل فريق �حتاد 
�ليوم �لتي جتمعه بال�شيف مولودية 
حمادي  عمر  ملعب  على  وهر�ن 
غري،  ل  �لنت�شار  بهدف  ببولوغني 
للنادي  �ملا�شة  �حلاجة  ظل  يف 
يف  �لثالث  �لنقاط  �إىل  �لعا�شمي 
منعرج �لبطولة �لوطنية، �أين ل خيار 
�لفوز ل غري يف  �أمام �لحتاد �شوى 
تنتظره  �لتي  �ملاأمورية  �شعوبة  ظل 
�إ�شد�ل  قبل  جولت  ثماين  �آخر  يف 
�ل�شتار على �لبطولة �لوطنية، خا�شة 
و�أن �أي نتيجة غري �لفوز �شوف ت�شع 
حامل لقب �لبطولة �لوطنية �ملو�شم 
�ملنق�شي �أمام و�شع حمرج، ويو��شل 
بقية �ملو�شم يف �ل�رص�ع على �لبقاء 
عن  �لحتاد  يف�شل  ل  �أنه  باعتبار 
نقاط  خم�ض  �شوى  �خلطر  منطقة 
ي�شع  �شوف  �لأمر  هطا  فح�شب، 
�ملدرب  بقيادة  �لفني  �لطاقم 
من  �شعبة  مهمة  �أمام  زغدود  منري 
على  و�لعمل  �لالعبني  �شحن  �أجل 
نغمة  ل�شتعادة  �ملعنويات  رفع 
تغيب  و�لتي  جمدد�،  �لنت�شار�ت 

على  جولت  �شبع  مد�ر  على  عنهم 
�أمامهم  مو�تية  و�لفر�شة  �لتو�يل، 
�شهرين  بعد  �لفوز  حتقيق  �أجل  من 
�لبطولة  يف  �ملتتالية  �لتعرث�ت  من 
�ملقابلة  تعرف  و�شوف  �لوطنية، 
تو��شل غياب �حلار�ض حممد �مني 

زمامو�ض ب�شبب �لإ�شابة.
مولودية  �لز�ئر  يعول  �ملقابل،  يف 
�لديار  �إىل  �لعودة  على  وهر�ن 
�إيجابية من ملعب بولوغني،  بنتيجة 
�لتي  �ل�شعبة  �لفرتة  و��شتغالل 
تفادي  �جل  من  �ملناف�ض  بها  مير 
مل  �لتي  �خل�شارة،  فخ  يف  �ل�شقوط 
مد�ر  على  »�حلمر�وة«  يحققها 
حيث  �لأخرية،  �ل�شت  �جلولت 
م�رصي  �هلل  عبد  �ملدرب  ي�شعى 
من  �أ�شباله  معنويات  تعزيز  �إىل 
نتيجة  على حتقيق  بهم  �لدفع  �أجل 
�إيجابية ت�شاهم يف بقاء �لنادي على 
�ملقدمة  كوكبة  ثالثي  من  مقربة 
�لأدو�ر  على  �لتناف�ض  ومر�قبة 

�لأوىل عن قرب.
عي�سة ق.

احتاد العا�سمة / مولودية وهران

اأبناء �ضو�ضطارة ال�ضتعادة نغمة الفوز 
واحلمراوة للبقاء اأمام كوكبة املقدمة

قراوي يغيب اأمام �سبيبة القبائل والتدريبات بح�سور اجلمهور

اأعراب: حّذرنا الفاف قبل لقاء الربج 
والوفاق اأ�ضحى م�ضتهدفا

�لن�شباط  جلنة  قر�ر�ت  �أ�شعلت 
لكرة  �ملحرتفة  للر�بطة  �لتابعة 
�لتون�شي  �ملدرب  باإيقاف  �لقدم 
مبار�ة  ملف  وترك  �لكوكي  نبيل 
�أهلي  �أمام  �لعليا  �له�شاب  ديربي 
نادي  �إد�رة  غ�شب  بوعريريج  برج 
�لنار  فتح  �لذي  �شطيف،  وفاق 
مع  �لتعامل  كيفية  يف  �لهيئة  على 
قر�ر  �أن  ظل  يف  �ملقابلة،  ملف 
ملف  ترك  ت�شمن  �لن�شباط  جلنة 
تلقي  عدم  بحجة  مفتوحا  �لديربي 
وم�شوؤول  �ملقابلة  حمافظ  تقرير 
�لعقوبات  يف  �لف�شل  وعدم  �لأمن 
على  �لعقوبة  �قت�شار  جانب  على 
و�إيقافه  �ل�شطايفي  �لنادي  مدرب 
�أمام  �لمتثال  غاية  �إىل  مهامه  عن 
�لجتماع  خالل  �للجنة  �أع�شاء 
�ملقرر �لثنني �ملقبل لال�شتماع �إىل 
�لتي  �لعقوبة  �أقو�له قبل �لف�شل يف 
�شوف يتم ت�شليبطها عليه، ويف هذ� 
�لإد�رة  رئي�ض جمل�ض  �شدد  �ل�شدد 
�أعر�ب  �لدين  عز  �شطيف  لوفاق 
من  م�شتهدفا  �أ�شحى  فريقه  �أن 
طرف بع�ض �لأطر�ف �لتي مل يرق 
»�لن�رص  لت�شكيلة  �لقوية  �لعودة  لها 
لعب  على  بقوة  و�لتناف�ض  �لأ�شود« 

�لأدو�ر �لأوىل يف مناف�شتي �لبطولة 
�لوطنية وكا�ض �جلمهورية، و�أ�شاف 
تتويج  من  يتخوف  �لبع�ض  �أن 
بعد  �ملو�شم  هذ�  بالثنائية  �لوفاق 
�لكروي  �ل�شعبة يف �ملو�شم  �لبد�ية 

�جلاري.
�لوفاق  �أن�شار  من  �أعر�ف  وطالب 
�لتحلي باحليطة و�حلذر لعدم تكر�ر 
نف�ض �شيناريو لقاء �لأهلي �لرب�يجي 
�أين  �لعقوبة،  �إىل  �لوفاق  وتعر�ض 
ربع  لقاء  �أحد�ث  �إىل  للحديث  عاد 
نهائي كاأ�ض �جلمهورية عندما حّمل 
�لتي  �ملوؤ�شفة  �لأحد�ث  م�شوؤولية 
�شهدتها �أطو�ر �ملقابلة وما بعدها 
بوعريريج  برج  �أهلي  �إد�رة  �إىل 
�لوفاق  على  �أن�شارها  �ألّب  �لتي 
�ل�شتفز�زية  �لت�رصيحات  ب�شبب 
و�لقيام  �للقاء  قبل  �أطلقوها  �لتي 
وهو  �شدهم  �أن�شارها  بتحري�ض 
�لت�رصقات  تلك  نتائج  جعل  ما 
ومل�ض  �ملقابلة،  يوم  متوقعة  تاأتي 
يعترب  �لذين  لالأن�شار  �لعذر  �أعر�ب 
�مل�شوؤولية  وحمل  مر�هقني  �أغلبهم 
�إىل �لإد�رة، م�شيفا �ن �إد�رة �لوفاق 
قامت مبر��شلة �لحتادية �جلز�ئرية 
�إ�شعارها  �أجل  من  �لقدم  لكرة 

لتلك  تاأثري�ت �شلبية  بتخوفاتها من 
موعد  قبل  �ل�شلبية  �لت�رصيحات 
�ملقابلة، وحذرت من �أمور ل حتمد 

عقباها.
�جلهاز  حّولت  �ملقابل،  يف   
جمموع  بوعريرج  لربج  �لق�شائي 
16 منا�رص� من �لوفاق نحو �ل�شجن 
�لقا�شي  �أم�ض  �أول  �متثالهم  بعد 
وتاأجيل  �ملوؤ�شفة  �لأحد�ث  عقب 
 19 تاريخ  �إىل  �حلكم  يف  �لف�شل 
�إطالق  مت  بينما  �ملقبل،  مار�ض 
من  ق�رص.  منا�رصين  ثالثة  �رص�ح 
جهة �أخرى، تو��شل ت�شكيلة �لوفاق 
�لتح�شري للمقابلة �لتي تخو�شها غد 
�أمام �شبيبة �لقبائل حل�شاب �جلولة 

22 من �لبطولة �لوطنية، حيث �أجى 
�لتدريبات  بوقلمونة  �لالعب  رفقاء 
ملعب  ميد�ن  على  �أم�ض  �أول  م�شاء 
ي�شت�شيف  �شوف  �لذي  ماي  �لثامن 
�لذي  �جلمهور  وبح�شور  �ملقابلة، 
ب�شبب  �للقاء  يف  متو�جد�  يكون  لن 
قر�ر �ل�شلطات �لعليا برجمة خمتلف 
�ملناف�شات �لريا�شية بدون جمهور 
كورونا،  لوباء  �حرت�زي  لإطار  يف 
و�شوف ي�شهد لقاء »�لكناري« غياب 
عوقب  �لذي  قر�وي  �أمري  �لالعب 
�إنذ�ر  تلقي  خلفية  على  و�حد  لقاء 
قر�ر�ت  على  �لحتجاج  ب�شبب 

�حلكم يف لقاء �أهلي �لربج.
عي�سة ق.

لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  �شّددت 
�لقدم �أن ��شتنفاذ �لأندية �ملعنية 
على  جمهور  دون  �للعب  بعقوبة 
�لن�شباط  جلنة  قر�ر�ت  خلفية 
�شهر  خالل  ت�شتنفذها  لن 
خاللها  مت  �لذي  �جلاري  مار�ض 
خمتلف  مباريات  لقاء�ت  برجمة 
ب�شبب  جمهور  دون  �ملناف�شات 
بالدنا،  يف  كورونا  وباء  تف�شي 
خطرية  م�شاعفات  لأي  وتفاديا 
حيث  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل 
�لكرمي  عبد  �لرئي�ض  هيئة  �أعلنت 
مدو�ر يف بيان ن�رصته على �ملوقع 
�للعب  عقوبة  �أن  للهيئة  �لر�شمي 
لالأندية �ملعنية على  دون جمهور 
�جلز�ئر  مولودية  فريقي  غر�ر 
عاقبتها  �لتي  �لعا�شمة  و�حتاد 

مو�جهة  بلعب  �لن�شباط  جلنة 
دون جمهور ب�شبب ��شتعمال ور�شق 
�شوف  �لنارية  بالألعاب  �لأر�شية 
يتم ��شتنفاذها بعد رفع �لإجر�ء�ت 
بخ�شو�ض  و�لحرت�زية  �لتحفظية 
دون  �ملقابالت  خمتلف  �إقامة 
�لدولة  �شيا�شة  �إطار  يف  جمهور 
�نت�شار  من  �ملو�طنني  حماية  يف 
�إىل  �أدى  و�لذي  �لعاملي  �لوباء 
�إ�شابة 26 �شخ�شا وت�شجيل حالتي 
وفاة، حيث لن يكون مبقدور �لفرق 
من  جمهور  دون  باللعب  �ملعاقبة 
��شتنفاذ �لعقوبة �شوى �نتظار رفع 
�شوف  �لتي  �لتحفظية  �لإجر�ء�ت 
تتو��شل مبدئيا �إىل غاية تاريخ 31 
مار�ض �ملقبل قبل �حل�شم جمدد� 

يف �لأمر.

يف بيان تف�سيلي للرابطة للمحرتفة لكرة القدم

ا�ضتنفاذ عقوبة اللعب دون جمهور بعد 
رفع االإجراءات التحفظية للكورونا

بريا�شة  �ملكلف  �لدولة  كاتب  �أ�شار 
�لنخبة نور �لدين مر�شلي �أن �ملن�شاآت 
جدية  �شيانة  �ىل  بحاجة  �لريا�شية  
�إن متت من طرف  �إل  فعالة  تكون  لن 
�إطار�ت موؤهلة، و خالل ندوة �شحفية 
تفقدية  زيارة  ختام  يف  تن�شيطها  مت  
حممد  �لأوملبي  �ملركب  لديو�ن 
ملركز  �لقوى  �ألعاب  مبلعب  بو�شياف 
�بر�هيم  بد�يل  �لريا�شية  �لفيدر�ليات 
�لدولة  »�أنفقت  يقول:  مر�شلي  �رصح 
من�شاآت  لبناء  �شخمة  مالية  مبالغ 
ريا�شية و تاأهيل من�شاآت �أخرى. ينبغي 
خربة  ذ�ت  و  موؤهلة  �أطارت  تقوم  �أن 
ب�شيانة هذه �ملو�قع و �حلفاظ عليها«، 
من  بو�شياف  حممد  مركب  وي�شتفيد 
�إطار  يف  وحد�ته  من  �لبع�ض  تاأهيل 
من�شاأة  كافة  ي�شمل  �جمايل  م�رصوع 
طالها  قوى  �ألعاب  و�أر�شية  �ملوقع 

 « يقول  �لوزير  و��شرت�شل  �لقدم، 
مبنا�شبة تنظيم بطولة �إفريقيا لألعاب 
باجلز�ئر  �ملقبل  جو�ن  يف  �لقوى 
�لعا�شمة، �غتنمت �ل�شلطات �لعمومية 
�لفر�شة لأجل ع�رصنة هذ� �ملوقع من 
يتم  مل  �لتي  قوى،  �ألعاب  �أر�شية  بينه 
جتديدها منذ �شنة 2003، حالة �أجربت 
عديد �لالعبني �لريا�شيني على رف�ض 
ممار�شة �لتدريب بها �أو لعب مناف�شات 
�لأ�شغال  �لإ�شابات.  خ�شية  عليها 
تتقدم ب�شكل جيد و �ملن�شاأة �لريا�شية 
�لريا�شي  للموعد  جاهزة  �شتكون 
�ألعاب  على  �لوزير  و�ألح  �لفريقي«، 
�لقوى �جلز�ئرية �لتي يجب �أن ت�شتعيد 
�شنو�ت جمدها بعد �أن جلبت  للبلد ما 
جمموعه 14 ميد�لية عاملية �ل�شاغر 

و �لأكابر وكذ� 11 ميد�لية �أوملبية.
ق.ر.

يف اأعقاب زيارته التفقدية ملركب 5 جويلية

مر�ضلي يلح على �ضرورة توفري اإطارات 
موؤهلة ل�ضيانة املن�ضاآت

عي�سة ق.
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مولودية  نادي  اإدارة  رفعت 
مدربها  اأمام  التحدي  اجلزائر 
الذي  كازوين  برنارد  ال�سابق 
العقد  ف�سخ  رف�ض  على  ي�رص 
اإىل غاية  العا�سمي  الفريق  مع 
ظل  يف  املالية  مطالبه  تلبية 
اأجوره  جميع  ت�سوية  ا�سرتاطه 
العقد  اإىل غاية نهاية  ال�سهرية 
واملقدرة   2021 جوان  يف 
�سنتيم،  3 ماليري  يقارب  مببلغ 
رئي�ض  ك�سف  ال�سدد  هذا  ويف 
النا�رص  عبد  الإدارة  جمل�ض 
من  يتخوفون  ل  اأنهم  اأملا�ض ّ
الفرن�سي  املدرب  تهديدات 
باللجوء اإىل الفيفا من اأجر رفع 
اإدارة  �سكوى  وتقدمي  دعوى 
الفريق، مو�سحا يف ت�رصيحات 
يف  القانون  اأن  اأم�ض  اإذاعية 
عقد  اأن  باعتبار  فريقه  �سف 
اللجوء  اإمكانية  ي�سم  كازوين 
طرف  من  العقج  ف�سخ  على 
مايل  تعوي�ض  منح  مع  واحد 

مو�سحا  اأ�سهر،  ثالثة  بقيمة 
اأنهم جلاأوا يف مفاو�سات ف�سخ 
البند  اإىل  كازوين  مع  العقد 
اإل  الفريق  م�سلحة  يربز  الذي 

اأن املعني رف�ض اخلطوة.
اإدارة  اأعلنت  املقابل،  يف 
جلنة  اأن  اجلزائر  مولودية 
املنازعات لالحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم قد اأّن�سفت فريقها 
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية 
ف�سخ  كازوين  رف�ض  عقب 
على  �سكوى  ورفعها  العقد 
طاولة اللجنة والتي اأكدت بعد 
اإدارة  حتويل ّ على   الوقوف 
وفق  التعوي�سات  قيمة  العميد 
ما هو من�سو�ض عليه يف العقد 
ف�سخ  على  املعني  مع  املربم 
�سمح  الذي  الأمر  معه  العقد 
احلايل  مدربها  بتاأهيل  لها 
الإجازة  وا�ستخراج  نغيز  تبيل 
على  اجللو�ض  من  يتمكن  حتى 
اللقاء  مبنا�سبة  الحتياط  دكة 

اأمام  اليوم  اأ�سباله  يجمع  الذي 
 22 اجلولة  �سمن  مقرة  جنم 
من البطولة الوطنية. يف �سياق 
من  م�سادر  ك�سفت  منف�سل، 
الالعب  اأن  العميد  بيت  داخل 
يعود  �سوف  املوؤمن جابو  عبد 
التدريبات  جو  ا�ستئناف  اإىل 
مقابلة جنم  بعد  زمالئه  رفقة 
يكون  ان  ينتظر  اأين  مقرة، 
ال�ستئناف  ح�سة  يف  حا�رص 
للمناف�سة  للتح�سري  ا�ستعدادا 

املتبقية من هذا املو�سم.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

اأن م�سادر من داخل الحتاد 
تفكر  القدم  لكرة  الإفريقي 
بتاأجيل  قرار  اتخاذ  يف 
املوؤهلة  الت�سفوية  اللقاءات 
القارية،  املناف�سة  اإىل 
مكافحة  �سبيل  يف  وذلك 
انت�ساره،  ومنع  كورونا  وباء 
اأن  باعتبار  الأمر  ياأتي  حيث 

الإفريقية  املنتخبات  اأغلب 
يف  حمرتفني  لعبني  متلك 
الأوروبية  الدوريات  خمتلف 
كبريا  انت�سارا  تعاين  التي 
به  تاأثرت  والذي  للفريو�ض 
لفت،  ب�سكل  العجوز  القارة 
دفعت  امل�ستجدات  هذه 
امللغا�سي  الرئي�ض  بهيئة 
اتخاذ  اإىل  اأحمد  اأحمد 

بتاأجيل  احل�سم  اإمكانية 
الكروية  املواعيد  خمتلف 
لهيئتها  التابعة  الدولية 
خالل  واملقررة  القارية 
من  الدويل  التوقف  فرتة 
�ستكون  التي  الفيفا  تواريخ 
من  املمتدة  الفرتة  خالل 
املقبل،  مار�ض   31 اإىل   23
وبالتايل العمل باملوازاة مع 

عدد من الحتادات الكروية 
العاملية التي اأخذت موقفها 
خمتلف  تاأجيل  بخ�سو�ض 
على  الكروية  مواعيدها 
الت�سفيات  تاأجيل  غرار 
العامل  كاأ�ض  اإىل  املوؤهلة 
2022 املقررة يف قطر بكل 
واأمريكا  اآ�سيا  قارتي  من 

اجلنوبية.

ترب�ض  فاإن  ال�سدد  هذا  يف 
مهدد  الوطنية  الت�سكيلة 
علمنا  اإذا  خا�سة  بالإلغاء 
من  معاناة عدد من لعبينا 
وباء كورونا على غرار القائد 
ريا�ض حمرز واإ�سماعيل بن 
الالعبني  من  وعدد  نا�رص 

الدوري  يف  النا�سطني 
والذين مت جتميد  الفرن�سي 
الدوريات  يف  املباريات 
ب�سبب  فيها  ين�سطون  التي 
الالعبني  من  عدد  معاناة 
فيها بالفريو�ض والذي ظهر 
اأنهم حاملون له، على غرار 

زميل حمرز يف املان �سيتي 
ميندي والذي يعترب ال�سديق 
نادي  خلريج  املقرب 
النادي  الفرن�سي يف  لوهافر 
الإجنليزي، اإىل جانب توقف 
عدد من لعبي اخل�رص عن 

التدريبات لنف�ض ال�سبب.

الكاف تدر�س اإمكانية تاأجيل الت�شفيات املوؤهلة اإىل »كان« 2021

ترب�ص اخل�ضر مر�ضح للإلغاء
تتوّجه مباراة املنتخب الوطني ونظريه زميبابوي التي تلعب حل�شاب اجلولتني الثالثة 

والرابعة من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة مطلع العام 2021 يف 
الكامريون نحو التاأجيل اإىل تاريخ الحق وعدم برجمتها يف التاريخ املحدد �شالفا يومي 
هذا  ويف   ، اإفريقيا  وجنوب  بالبليدة  ت�شاكر  ملعب م�شطفى  على  املقبل  و29 مار�س   26

ال�شدد ك�شف جريدة »اليوم ال�شابع« يف عددها ال�شادر اأول اأم�س 

الفاف والرابطة تدر�شان اإمكانية توقيف املناف�شة

مدوار: اأ�ضباه الأن�ضار �ضبب اأحداث الربج 
و�ضنطبق القوانني

الرابطة  رئي�ض  اأكد 
عبد  القدم  لكرة  املحرتفة 
هيئته  اأن  مدوار  الكرمي 
تقومك  �سوف  الكروية 
التي  التعليمات  بتطبيق 
اجلمهورية  رئي�ض  من  تاأتي 
لأخذ  حت�سبا  بحذافريها 
الحرتازية  الإجراءات 
وباء  انت�سار  من  والوقاية 
كورونا الذي تعاين منه بالدنا 
فاإن  وبالتايل  مئوية،  بن�سبة 
تطبيق اللعب دون جمهور يف 
املناف�سة  مباريات  خمتلف 
اإىل  يتوا�سل  �سوف  الوطنية 
غاية تاريخ 31 مار�ض املقبل، 
يجعل  �سوف  الذي  الأمر 
على  يقت�رص  بالوكيلو  اللعب 
جولة واحدة التي جتري هذا 
الأ�سبوع ولقاءات اإياب الدور 
ربع النهائي من ناف�سة كاأ�ض 
اجلمهورية املقررة يف تاريخ 
21 مار�ض اجلاري، وا�ستطرد 
عرب  تدخله  خالل  مدوار 
اأم�ض  الوطنية �سباح  الإذاعة 

اأن هيئته لكروية �سوف تطبق 
نهاية  غاية  اإىل  القرارات 
الوقوف  قبل  ال�سهر  هذا 
الوباء،  هذا  م�ستجدات  على 
انت�ساره  ن�سبة  على  والتعرف 
من  منه  والتعايف  بالدنا  يف 
مبوا�سلة  الأمور  ح�سم  اأجل 
اللعب بدون جمهور اأو العودة 
اإىل فتح اأبواب املالعب اأمام 
املتحدث  وقال  الأن�سار، 
للعبة  املحرتفة  الرابطة  اأن 
من  اأزمة  خلية  بت  ن�سّ قد 
رفقة  املر�ض  متابعة  اأجل 
ما  على  للوقوف  الأطباء 
�سياق  يف  البالد.  يف  يحدث 
الأحداث  مدوار  اأدان  اآخر، 
�سهدتها  التي  املوؤ�سفة 
بوعريريج  برج  اأهلي  مقابلة 
مناف�سة  يف  �سطيف  ووفاق 
عندما  اجلمهورية،  كاأ�ض 
املعقول  غري  من  اأنه  اأو�سح 
يف  اأحداث  على  الوقوف 
الفداحة عرفت خاللها  تلك 
 20 ملعب  اأر�سية  تخريب 

مادية  وخ�سائر   1955 اأوت 
�سيارات  تك�سري  �سورة  يف 
الطريق  ورواد  الأن�سار 
واإ�سابات  للملعب  املحاذي 
الأن�سار، وحمل  متفاوتة بني 
اإىل  الأحداث  تلك  م�سوؤولية 
الأن�سار  باأ�سباه  اأ�سماهم  من 
يف ظل العالقة الوطيدة التي 
ورئي�سي  الفريقني  جتمع 
الناديني يف نف�ض الوقت، برر 
املتحدث  ال�سياق  نف�ض  يف 
تاأجيل البث يف ملف املباراة 
تاأخر  اإىل  مفتوحا  وتركه 
حمافظ  تقري  على  احل�سول 
الأخري  ان  مربرا  املقابلة 
وم�سوؤول  املر�ض  يعاين 
اأع�ساء  ا�ستلم  اأين  الأمن، 
تقرير  الن�سباط  جلنة 
دون  الذي  املقابلة  حكم 
على  وقعت  التي  الأحداث 
ينتظر  بينما  امليدان  اأر�سية 
الأحداث  ا�ستكمال  اجلميع 
واأردف  خارجه،  وقع  مما 
�سوف  الن�سباط  جلنة  اأن 

تطبق القوانني بحذافريه ولن 
تنتظر اأي اأوامر فوقية للنظر 
يف امللف. ويف اإطار مت�سل، 
فاإن الحتادية اجلزائرية لكرة 
املحرتفة  والرابطة  القدم 
للعبة تدر�سان اإمكانية اإيقاف 
الكروية  املناف�سات  خمتلف 
ب�سبب  املقبلة  الفرتة  خالل 
انت�سار وباء كورونا، وذلك من 
اجتماع  عقد  اإمكانية  خالل 
يف  الكرويتني  الهيئتني  بني 
ي�ستبعد  ل  واللتان  بالدنا، 
اإيقاف  بقرار  تخرجان  انو 
برجمة اللقاءات خالل الفرتة 
ل  الذي  الأمر  وهو  القادمة، 
ي�ستبعد اأن يحدث بعد اإجراء 
من   22 اجلولة  مباريات 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
لقاءات  تاأجيل  يتم  قد  اأين 
من  النهائي  ربع  الدور  اإياب 
كاأ�ض اجلمهورية املقررة يف 

تاريخ 21 مار�ض القادم.
عي�شة ق.

اجلولة 23 من الرابطة املحرتفة الثانية

الإثارة يف غليزان والأربعاء وقمة البقاء يف 
ديربي احلماديني

منطقة  داربي  ي�ستقطب 
بجاية  �سبيبة  بني  ال�سومام 
-�سمن  بجاية  مولودية  و 
اأنظار  البقاء  �سمان  �رصاع 
اجلولة  مبنا�سبة  املتتبعني 
23 من الرابطة الثانية لكرة 
اأجل  من  اإ�سافة ملواجهتني 
�رصيع  بني  ال�سعود  هدف 
اأوملبي  الرائد  و  غليزان 
وداد  و  جهة  من  املدية 
من  الأربعاء  اأمل  و  تلم�سان 
جميع  توجه  اأخرى،  جهة 
ملعب  �سوب  الأنظار 
ببجاية  املغاربية«  »الوحدة 

يف لقاء يجمع بني ال�سبيبة و 
ودوما  املحليتني  املولودية 
ريا�سيا  تناف�سا  ي�سهد  ما 
كذلك  و  امليدان  فوق  ناريا 
اأن�سار  بني  املدرجات  يف 
وتاأتي  اجلارين،  الفريقني 
هذه املباراة يف ظل ظروف 
معقدة للفريقني القابعان يف 
اأ�سفل جدول الرتتيب، حيت 
 14 ال�سف  ال�سبيبة  حتتل 
لي�سبح   15 املولودية  تليها 
نقاط«،  ب�ست  اللقاء  هذا 
ال�سبيبة  فازت  حال  ففي 
وتغرق  قليال  �ستتنف�ض 

يف  اأكرث  املولودية  جارتها 
العك�ض  اأما  الرتتيب،  ذيل 
بتجاوز  »للموب«  ف�سي�سمح 
حظوظه  وانعا�ض  اجلار 
ن�سبيا يف م�سوار ال�رصاع من 

اأجل البقاء.
اأجل  من  ال�رصاع  ي�ستد  كما 
ق�سم  نحو  ال�سعود  بطاقات 
الطليعة،  فرق  بني  النخبة 
قبل ثماين جولت من نهاية 
فرق  تلتقي  حيث  البطولة، 
فيما  العام  الرتتيب  مقدمة 
بينها. فيتنقل اأوملبي املدية 
غليزان  �رصيع  ميدان  اإىل 

تعزيز  مهمة  يف  اخلام�ض 
مركز الريادة، كما ي�ست�سيف 
نظريه  )الرابع  الأربعاء  اأمل 
بنية  الثالث  تلم�سان  وداد 
املقدمة،  نحو  اأكرث  القفز 
اأما الو�سيف �سبيبة �سكيكدة 
يتنقل اإىل �سعيدة للتباري مع 
العا�رصة  املحلية  املولودية 
بهدف حتقيق نتيجة اإيجابية 
على  باملحافظة  له  ت�سمح 
اأمام مناف�ض  الثاين،  املركز 
اأكرث  للهروب  الفوز  ياأمل يف 

من منطقة اخلطر.
ق.ر.

جابو �شيعود للتدريبات بعد مقابلة جنم مقرة

اإدارة العميد تتحّدى كازوين 
وتوؤهل نغيز

احتاد العا�شمة

عنرت يحي الأقرب لتويل من�ضب 
املدير الريا�ضي

الدويل  الالعب  يقرتب 
عنرت  املعتزل  اجلزائري 
يحي من تويل من�سب املدير 
جمل�ض  رئا�سة  اأو  الريا�سي 
العا�سمة  احتاد  لنادي  الإدارة 
املفاو�سات  �سياق  يف  وذلك 
خالل  الطرفني  جتمع  التي 
خالل  من  املن�رصمة،  الأيام 
با�رصتها  التي  الت�سالت 
املالكة  »�سريبور«  �رصكة 
لأغلبية ا�سهم النادي العا�سمي 
من اأجل احل�سول على خدمات 
ال�سابق،  اخل�رص  لعب 
الت�سيري  وال�ستفادة خربته يف 
عليا  �سهادة  ميلك  الذي  وهو 
واأنه  خا�سة  الخت�سا�ض  يف 

الريا�سي  املدير  مهام  توىل 
اورليان  ال�سابق  ناديه  رفقة 
الثانية  الدرجة  يف  النا�سط 
ي�ستقيل  اأن  قبل  الفرن�سية، 
من املن�سب ويف�سخ العقد مع 
م�سوؤويل الفريق، حيث اأ�سحى 
من  املر�سحة  الأ�سماء  اأقرب 
احتاد  مع  املن�سب  تويل  اأجل 

رغبة  �سياق  يف  العا�سمة 
الإدارة اجلديدة للفريق القيام 
باأف�سل هيكلة اإدارية من اأجل 
اأف�سل  على  الحتاد  اإعادة 
املو�سم  بداية  بعد  م�ستوياته 
رفقاء  ي�سجلها  التي  الع�سيبة 
هذا  كودري  حمزة  الالعب 

ع.ق.املو�سم.



فابريغا�س  �سي�سك  انتقد 
الفرن�سي  موناكو  العب 
الربيطانية  احلكومة  رئي�س 
ظل  يف  جون�سون  بوري�س 
تف�سي وباء كورونا يف الفرتة 
فابريغا�س  وكتب  االأخرية، 
رًدا  تويرت،  على  عرب ح�سابه 
جون�سون:  ت�رصيحات  على 
املر�س  اأن  اأكدت  »لقد 
�سوف ينت�رص خالل االأ�سابيع 
اأو االأ�سهر القادمة، ومع ذلك 
املدار�س  اإغالق  تقرر  مل 
�ست�سطر  النهاية  ويف  بعد، 

ت�رصع  ال  ملاذا  الإغالقها، 
وتتفادى  االآن  القرار  بهذا 
وكان  امل�ساكل«،  من  العديد 
غرد  قد  االإ�سباين  الالعب 
فريو�س  ب�ساأن  يومني  قبل 
اأن  »يجب  قائاًل:  كورونا، 
من  اأكرث  بامل�سوؤولية  نتحلى 
نحب  كلنا  م�سى،  وقت  اأي 
القدم، وال ميكن  ونقدر كرة 
لكن  علي،  يزايد  اأن  الأحد 
�سحة واأمان اجلميع يجب اأن 
فريو�س  وت�سبب  اأوال«،  تاأتي 
الذي �سنفته منظمة  كورونا 

ال�سحة العاملية باأنه »وباء«، 
فعاليات  وتاأجيل  اإلغاء  يف 
ا  ريا�سية عديدة، ويهدد اأي�سً
يف  الدوري  م�سابقات  باإلغاء 
الكربى  االأوروبية  البلدان 

هذا املو�سم.

اأملاين  �سحفي  تقرير  اأكد 
اأم�س اأن تف�سي فريو�س كورونا 
االأملاين  الدوري  باإلغاء  ينذر 
ووفًقا  احلايل،  املو�سم  يف 
االأملانية،  »بيلد«  ل�سحيفة 
مهدًدا  بات  البوند�سليغا  فاإن 
باالإلغاء، بعد اإعالن اأول حالة 
بني  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة 
الالعبني، وكان نادي هانوفر 
االأربعاء  ر�سمًيا  بياًنا  اأ�سدر 
اإ�سابة  الإعالن  املا�سي، 
العبه تيمو هوبريز بالفريو�س 
الفحو�سات  لنتائج  وفقا 
اأجراها،  التي  الطبية 
اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
�سيعقد  االأملاين  االحتاد 
جميع  بني  طارًئا  اجتماًعا 

ملناق�سة  الدوري،  اأندية 
يف  قدًما  امل�سي  اإمكانية 
البطولة، واأو�سحت اأن الهيئة 
االإدارية للبوند�سليغا م�ستعدة 
تعليق  اإمكانية  ملناق�سة 

املو�سم موؤقًتا، لكنها م�ستعدة 
ا الحتمالية اإلغائه متاًما.  اأي�سً
 26 اجلولة  مباريات  اأن  يذكر 
املقرر  من  البوند�سليغا  من 

اإقامتها خلف اأبواب مغلقة.

لكرة  االأوروبي  االحتاد  اأعلن 
ريال  مباراتي  تاأجيل  القدم 
م�سيفه  مع  االإ�سباين  مدريد 
االإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
وجوفنتو�س االإيطايل مع �سيفه 

ثمن  اإياب  يف  الفرن�سي  ليون 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا، ياأتي 
انت�سار  اإطار احلد من  ذلك يف 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
يف  االنت�سار  يف  ي�ستمر  والذي 

تاأجيل  وجاء  االأوروبية،  القارة 
املباراتني اللتني كانتا مقررتني 
االإعالن  غداة  املقبل  الثالثاء 
جوفنتو�س  مدافع  اإ�سابة  عن 
ما  بالفريو�س  روغاين  دانييلي 
دفع اإىل ناديه اإىل و�سع العبيه 
احلجر  رهن  الفني  وجهازه 
اأي�ساً  له  يخ�سع  الذي  ال�سحي 
بعد  مدريد  ريال  اأفراد  كامل 
كرة  فريق  العبي  اأحد  اإ�سابة 
ال�سلة بالفريو�س، ما دفع رابطة 
اإىل  االإ�سباين  القدم  كرة  دوري 
تعليق مباريات الليغا للمرحلتني 

املقبلتني على االأقل.

الفرن�سي  االحتاد  اأعلن 
موقعه  على  القدم  لكرة 
تعليق  اخلمي�س  الر�سمي 
واأن�سطته  م�سابقاته  كافة 
بتوجيهات  عماًل  املحلية 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
البيان  يف  وجاء  ماكرون، 
نقاًل عن رئي�س االحتاد نويل 
ت�رصيحات  »اإن  لوغرايت: 
تقودنا  اجلمهورية  رئي�س 

لتحمل م�سوؤولياتنا للم�ساهمة 
دون غمو�س يف وقف االأزمة 
ال�سحية التي ت�رصب بالدنا«، 
»اأعلن تعليق جميع  واأ�ساف: 
التي  وامل�سابقات  االأن�سطة 
يف  مبا  االحتاد  يديرها 
للذكور  الهواة  بطوالت  ذلك 
واالإناث لكافة الفئات ال�سنية 
الفرن�سي،  على كامل الرتاب 
ن�ساط  تعليق  �سيتم  كما 

كرة  ومدار�س  التدريبات 
انطالقاً  وذلك  اأي�ساً  القدم 
مار�س   13 اجلمعة  يوم  من 
ومل  اآخر«،  اإ�سعار  وحتى 
اإ�سارات  اأية  لوغرايت  يعط 
الن�ساط  با�ستئناف  تتعلق 
ن�ستاأنف  »�سوف  ذكر:  حيث 
ي�سمح  اأن  مبجرد  ن�ساطنا 

الو�سع ال�سحي بذلك«.

لكرة  الدويل  االحتاد  اأعلن 
تاأجيل  اأم�س  اأول  القدم 
والثانية  االأوىل  اجلولتني 
االأمريكية  الت�سفيات  من 
ملونديال  املوؤهلة  اجلنوبية 
قطر،  يف  املقّرر   2022
العاملي  التف�سي  ب�سبب 
امل�ستجد،  كورونا  لفريو�س 
يف  الدويل  االحتاد  واأو�سح 
بيان اأن املباريات التي كانت 
مقررة يف الفرتة بني 26 و31 
اإىل  تاأجلت  احلايل  مار�س 
اأنه  واأ�ساف  الحق،  موعد 
بالت�ساور  القرار  هذا  اتخذ 
اجلنوبية  اأمريكا  احتاد  مع 
كان  الذي  »كومنيبول«  للعبة 
قلقه  عن  االأربعاء  له  اأعرب 
كورونا  فريو�س  تف�سي  من 

االحتاد  وكان  امل�ستجد، 
بعث  اجلنوبي  االأمريكي 
االأمينة  اإىل  االأربعاء  ر�سالة 
العامة لفيفا ال�سنغالية فاطمة 
»تخ�سى  فيها:  جاء  �سامورا 
اجلنوبية  اأمريكا  منتخبات 
االعتماد  من  التمكن  عدم 
يف  املحرتفني  العبيها  على 
من  القادمني  الأن  اأوروبا، 
فيها م�ستوى مرتفع من  دول 
يف  و�سعهم  ميكن  العدوى 
املقرر  ومن  �سحي«،  حجر 
اأن تنطلق مباريات الت�سفيات 
يف 26 مار�س مب�ساركة ع�رصة 
الت�سفيات  ومتتد  منتخبات، 
حتى  مرحلة   18 مدى  على 
نوفمرب 2021، وعربت الر�سالة 
الع�رصة  االأع�ساء  موقف  عن 

بوليفيا،  االأرجنتني،  وهم 
كولومبيا،  ت�سيلي،  الربازيل، 
الباراغواي،  االإكوادور، 
البريو، االأوروغواي وفنزويال، 
بتاأجيل  الر�سالة  وطالبت 
اأمريكا  ت�سفيات  انطالق 
لالحتاد  و�سبق  اجلنوبية. 
باالتفاق  اأعلن  اأن  الدويل 
اإرجاء  االآ�سيوي،  االحتاد  مع 
مباريات الت�سفيات املزدوجة 
العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة 
 ،2023 اآ�سيا  وكاأ�س   2022
والتي كانت مقررة يف مار�س 
العديد  ويحرتف  وجوان، 
اأمريكا  منتخبات  العبي  من 
اجلنوبية يف القارة االأوروبية، 
الفريو�س  ينت�رص  حيث 
كبرية  ب�رصعة  امل�ستجد 

مثال على ذلك، اختار مدرب 
�سكالوين  ليونيل  االأرجنتني 
يف  حمرتفني  العبني  �ستة 
الفريو�س  اأدى  حيث  اإيطاليا، 
يف  �سخ�سا   827 وفاة  اإىل 
ومل  فقط،  اأ�سبوعني  نحو 
يك�سف االحتاد القاري م�سري 
املقررة  اأمريكا  كوبا  بطولة 
وكولومبيا  االأرجنتني  يف 
جويلية،  و12  جوان   12 بني 
من  العديد  الفريو�س  وعطل 
يف  الريا�سية  امل�سابقات 
على  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
كرة  يف  اإيطاليا  بطولة  غرار 
ال�سلة  كرة  ودوري  القدم 
االأمريكي للمحرتفني، و�ستقام 
دون  املناف�سات  من  العديد 

جماهري.

و�سع نادي مان�س�سرت يونايتد 
ربع  يف  قدماً  االإجنليزي 
االأوروبي  الدوري  نهائي 
ال�سك  م�سيفه  على  بفوزه 
نظيفة  بخما�سية  النم�ساوي 
ثمن  ذهاب  يف  ام�س  اأول 
النيجريي  �سجل  النهائي، 
والويلزي  اإيغالو  اأوديون 
واالإ�سباين  جيم�س  دانيال 
خوان ماتا وما�سون غرينوود 
برييرا  اأندريا�س  والربازيلي 
وحّقق  يونايتد،  خما�سية 

فوزاً  با�سك�سهري  اأ�سطنبول 
كوبنهاغن  �سيفه  على  �سعباً 
نظيف  بهدف  الدمناركي 
�سجله البو�سني اإيدين فيت�سا 
ركلة  من   88 الدقيقة  يف 

جزاء.
بفوز  ال�سوي�رصي  بازل  وعاد 
من  نظيفة  بثالثية  ثمني 
فرانكفورت  م�سيفه  اأر�س 
ن�سف  ليقطع  االأملاين 
دور  بلوغ  نحو  الطريق 
�سامويل  �سجل  الثمانية، 

وفابيان  بوا  وكيفن  كامبو 
ال�سيوف،  ثالثية  فراي 
اأوملبياكو�س اليوناين  واكتفى 
 1-1 االإيجابي  بالتعادل 
ولفرهامبتون  �سيفه  مع 
املغربي  �سجل  االإجنليزي، 
هدف  العربي  يو�سف 
الدقيقة  يف  اأوملبياكو�س 
بيدرو  الربتغايل  واأدرك   ،54
يف  لل�سيوف  التعادل  نيتو 
باير  67.وعاد  الدقيقة 
بفوز  االأملاين  ليفركوزن 

م�سيفه  اأر�س  من   1-3 كبري 
ليخطو  اال�سكتلندي  رينجرز 
بلوغ  نحو  عمالقة  خطوة 
حّقق  بدوره  النهائي.  ربع 
االأوكراين  دونيت�سك  �ساختار 
ثميناً خارج ملعبه على  فوزاً 
االأملاين  فولف�سبورغ  ح�ساب 
مواجهتي  وتاأجلت   ،1-2
اإ�سبيلية مع روما واإنرت ميالن 
الحق  ملوعد  خيتايف  مع 

ب�سبب فريو�س كورونا.

اأعلن نادي اآر�سنال اأول اأم�س 
اأرتيتا  ميكيل  مدربه  اإ�سابة 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س 
وقال اآر�سنال يف بيان ر�سمي: 
»�سيتم عزل االأفراد يف النادي 
ات�سال  على  كانوا  الذين 
�سيجري  مبيكيل،  قريب 
مع  بالتوافق  ذاتيا  عزلهم 
احلكومية  االإر�سادات 
»نتوقع  واأ�ساف:  ال�سحية«، 
اأن ي�سمل هذا عددا كبريا من 
ملعب  كولني  يف  االأ�سخا�س 
التدريبات، مبن فيهم العبي 
الفريق االأول واأع�ساء اجلهاز 
جمموعة  وكذلك  الفني، 
يتبعون  النا�س  من  �سغرية 
والتي  اإند،  هايل  الأكادمييتنا 
كاإجراء  موؤقتا  اإغالقها  مت 
»نتوقع  واأردف:  احرتازي«، 
اأن يعود اأولئك الذين مل يكن 
لديهم ات�سال وثيق مع ميكيل 
املقبل،  االأيام  العمل يف  اإىل 

�سيخ�سع  ذلك،  غ�سون  يف 
مركزا التدريب كولني وهايل 
�سديدة،  تنظيف  لعملية  اإند 
و�ستعمل بقية االأق�سام ب�سكل 
قال  جانبه،  ومن  طبيعي«. 
بالنادي  القدم  كرة  مدير 
�سانليهي:  راوؤول  اللندين 
وكامل  ميكيل  دعم  »�سيتم 

الفريق والالعبني واملوظفني، 
للتدريب  العودة  اإىل  نتطلع 
ت�سمح  اأن  مبجرد  واللعب 
امل�سورة الطبية، من الوا�سح 
اأن التعايف الكامل مليكيل هو 
جميًعا«،  لنا  االآن  االأولوية 
مع  يعمل  اأنه  اأر�سنال  واأكد 
للتعرف  املخت�سة،  اجلهات 

كان  الذين  االأ�سخا�س  على 
اأرتيتا  مع  قريب  ات�سال  لهم 
الفني  املدير  وقال  موؤخرا، 
خميب  اأمر  »هذا  االإ�سباين: 
حقا، لكني خ�سعت لالختبار 
بالوهن،  �سعرت  بعدما 
�ساأعود للعمل مبجرد ال�سماح 

يل بذلك«.
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�آر�ضنال يعلن �إ�ضابة �أرتيتا بكورونا

تاأجيل ت�ضفيات �أمريكا �جلنوبية �ملوؤهلة ملونديال 2022

�ملان يونايتد ي�ضع قدمًا يف ربع نهائي �ليوروبا ليغ

�الحتاد �لفرن�ضي لكرة �لقدم يعّلق كافة م�ضابقاته

فابريجغ�س يهاجم رئي�س حكومة بريطانيا

كورونا يهدد باإلغاء �لدوري �الأملاين

تاأجيل مبار�تي �ملان �ضيتي ريال وجوفنتو�س ليون
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بقلم: جهاد اأحمد �سالح

يف  �إنعيم  غازي  �لفنان  ويعتقد 
�لّدرة:  مهّنا  �لفنان  �رسده مل�سرية 
�أننا لنعتقد �أنه مل تكن فر�ساة مهّنا 
�جلريئة ونظرته �حلادة �لنّفاذة ملا 
يظهرو�  �أن  الحقني  لفنانني  �أمكن 
ممهدة  تربة  على  ويزدهرو� 
من  �حلديثني  �أن  حتى  حمروثة، 
ي�سبحون  �أنهم  يدرون  ال  �لفنانني 
يف فلكه �لذي ر�سمه لهم منذ �أكرث 
من خم�سني عاماً، وما ز�ل يعطي 
كالّنبع �ملتجدد«. كو�حد من �لرّو�د 
�حلركة  يف  جتارب  قّدمو�  �لذين 
يف  �ملعا�رسة.  �الأردنية  �لت�سكيلية 
مهّنا  عند  �لفنية  �لبد�يات  مرحلة 
�لدّرة، يثري غازي �إنعيم �ل�سلة بني 
ير�ه من م�ساهد،  �لفنان ملا  روؤية 
�سيل  وبني  جتارب  من  عا�سه  وما 
وتذكرها  بها،  مر  �لتي  �الأمكنة 
بدقة،  ووزعها  �ألو�نه،  عرب 
و�الأمو�ج  �ملكان  »�سفافية  فبدت 
كخيوط  ترت�ق�ص  �لتي  �ل�سعيفة 
�لف�سة، بانعكا�ساتها �ملختلفة. �إذ� 
وهكذ�   . عليها«  �ل�سوء  �سقط  ما 
�إنتاج:  ينعك�ص �ملنظر، ويغدو من 
وفيل�سوف  �لفر�ساة  مو�سيقار 
قلعة  �لّدرة  ر�أى  هكذ�  �للون. 
عمان �الأثرية عندما كان يلعب يف 
�لكرك،  قلعة  ر�أى  وهكذ�  �أزقتها، 
بهدوئه  عمان  �سيل  �سّكل  وهكذ� 
عليه،  �ملطلّة  و�جلبال  و�سخبه، 
بالنفخة  جوفها  يف  حتفظ  �لتي 
�جلديدة.  �لنا�ص  حلياة  �ل�ساخمة 
لوحة  �إنعيم  غازي  يلتقط  هكذ� 
ر�سمها  �لتي  �الأوىل  �لّدرة  مهّنا 
حيث  عمره،  من  �لثامنة  يف  وهو 
�إنها »تلّخ�ص �أحالمه �مللّونة وفق 
�أ�سد  بها  وتاأثر  تاأملها  �لتي  روؤيته 
�لتاأثري )كوخ، ومز�رعني، وطاحونة 
هو�ء، وحيو�نات خمتلفة، و�ل�سماء 
و�لف�ساء�ت...«.  بالغيوم  �مللبدة 
ويف �لعا�رسة من عمره ر�سم لوحة 
مو�سوعها »�ل�سيخ« �لتي يقول فيها 
فريدة  لوحة  »�إنها  �إنعيم  غازي 
�أي�ساً...  ومبّكرة  ولزمنها،  لعمره 
فاللوحة متثل �سيخاً يوؤدي �ل�سالة 
�جللو�ص،  حالة  يف  وهو  بيته  يف 
و�الأدو�ت  �الأ�سياء  به بع�ص  يط  حتحُ
وملبة  �لفخار،  )�إبريق  �ملنزلية 

�نعك�ص  وقد  وفر�ص...(،  غاز، 
�لعمل  هذ�  يف  �لفنان،  بروؤية 
�لعبد  بني  ما  �لروحي  �جلانب 
ودرجته  �للون  خالل  من  وربه، 
باحليوية  م�سبعاً  د�سماً  جاء  �لذي 
يوؤكد  هذ�  كل  وفوق  و�ل�سوء«. 
�لت�سميم  عن�رس  على  »�لرتكيز 
يف  عن�رس  كاأهم  �لت�سكيلي  و�لبناء 
�لت�سوير«.هذ� �لرتكيز �لذي تعلّمه 
- عندما �أر�سله و�لده �إىل مو�سكو 
�لرو�سي  �لفنان  من  1948م-  عام 
تعلّم  حيث  �إلييف«  »جورج  �لكبري 
وحينها  يديه،  على  �لفن  �أ�رس�ر 
للفن  �لّدرة  مهّنا  �إدر�ك  »�أخذ 
معاينة  يف  جديد�ً  منحنى  ياأخذ 
حيث  وموجود�ته«  �لعامل  ظو�هر 
»كان  و�عتز�ز:  بفخر  مهّنا  يقول 
»�إلييف« �أول من علّمني �أ�سا�سيات 
جتربة  و�أول  �ملائية،  �الألو�ن 
�أو�جه بها مبا�رسة معرفتي بالفن، 
جعلتني  �لتي  �النطالقه  وكانت 
�لعامل«.و�سمن  ملو�جهة  م�ستعد�ً 
�إنعيم:  غازي  يقول  �ل�سياق  هذ� 
»وجد مّهنا يف مدينة عمان و�حة 
معاي�سة  �الإبد�عي  للتفاعل  رحبة 
وت�سجياًل لو�قع �حلياة يف لقطات 
يومية ر�ئعة، متّثل: �رسطي �ملرور 
�الآدمية،  و�لوجوه  �ملميزة،  بقبعته 
)�رسك�سية(  عربات  �إىل  باالإ�سافة 
يف  جتول  وهي  ثري�ن،  جترها 
بع�ص �سو�رع وحار�ت و�أزقة مدينة 

عمان«.�إىل جانب ذلك، �أبدع �لفنان 
�لّدرة يف هذه �ملرحلة �أعماالً فنية 
غاية يف �جلمال و�لروعة... تتدرج 
نفّذها  و�لتجريدية،  �لتعبريية  بني 
و�ملائية  �لزيتية  �الألو�ن  بتقنية 
و�لتقنيتان  �ل�سيني،  و�حلرب 
�خلامات  من  تحُعد�ن  �الأخريتان 
معرفة  �إىل  حتتاج  �لتي  �ل�سعبة 
و�أ�رس�رها،  بخو��سها  ودر�ية 
�خلامات  لتلك  ��ستخد�مه  وكان 
ومنفذ�ً  حمكماً  ��ستخد�ماً 
ومتكن  حرفّية  على  تدل  بطريقة 
يقول  وطبيعتها.  معاجلتها  من 
�سنو�ت   : عنو�ن  يف  �إنعيم  غازي 
�لدر��سة يف روما: �سخ�سية �رسقية 
�لّدرة  مهّنا  �لفنان  »�سافر  �أ�سيلة: 
�إىل روما يف �لعام 1954م، لدر��سة 
و�لن�سوج  باخلربة  م�سلّحاً  �لفن، 
و�ملمار�سة باأ�سول �لفن وقو�عده، 
ويف �أكادميية �لفنون يف روما  جّذر 
يف  تعلمه  كان  ما  �لّدرة  �لفّنان 
عّمان، وطّور �أ�سلوبه، من هنا تربز 
و�رتباطها  �الأوىل،  �ل�سنو�ت  قيمة 
كل  فبف�سل  �لفردّية،  باملوهبة 
��ستطاع  »هالوين«  و  »�إلييف«  من 
»�لدّرة« �أن يعي ذ�ته، �لتي �ختمرت 
فيها �لتجربة باخلربة و�ملمار�سة، 
�أعماالً  �لدر��سة  �أثناء  يف  لتعطي 
يف غاية �حل�سا�سّية �جلمالّية«.ويف 
روما �سعر �لّدّرة باأنه مّت ��سطياده 
من قبل ر�سامي �لع�سور �لو�سطى 

خروجه  بعد  وكان  و�لّنه�سة، 
ليق�سي  يذهب  �الأكادميية،  من 
�ملدينة  يف  �لطو�ل  �ل�ساعات 
�ل�ساحرة �أمام �الإبد�عات �ملتجددة 
للفّنانني �ملعا�رسين، وفيها تعّرف 
�ملعلمني  كبار  �آثار  على  �أي�ساً 
�لقدماء و�أ�ساتذة ع�رس �لنه�سة يف 
وعلى  وكنائ�سها،  �إيطاليا  متاحف 
روما،  ملدينة  �ملعماري  �جلمال 
نبع �لفنون �جلميلة، �لذي نهل منه 
�لعامل طو�ل �لقرون �ملا�سية. ويف 
�أثناء �سنو�ت �لدر��سة ر�سم لوحات 
�لفّنان  بخطوط  متاأثرة  خرجت 
لدة  �ل�سّ د�فنت�سي(  )ليوناردو 
كما  »ر�مرب�نت«،  وباأنو�ر  �حلّرة، 
كانت �حتكاكاته �لفكرية و�لثقافية 
ويف  قلبه  يف  فاأ�رسمت  و��سعة، 
�لتي  �ملقد�سة،  �ل�سعلة  عقله 
مهاجر  �أرديّن  كل  �سدر  ت�سيء 
�إىل ثقافة �أكرث تقّدماً، �رسعان ما 
برغبة  ممتلئاً  هديها،  على  م�سى 
لديه،  مما  �الأف�سل  �إىل  �لتطّور 
دون  �الأوروبي  �لفكر  يف  فاختلك 
�ملد�ر�ص  �رس�عات  تتغلب  �أن 
�الأ�سيلة  فطرته  على  �لفنية 
بجوهرها  حمتفظة  بقيت  �لتي 
تلك  كانت  وقد  �الأ�سيل.  �لعربي 
�لعو�مل  �أكرث  من  �الحتكاكات 
�ملوؤثرة يف تبلور وتكوين �سخ�سيته 
�لفنية �مل�ستقلة، �لتي �ساهمت يف 
�لكال�سيكية  �لقو�لب  من  حترره 

�لفّني،  �أ�سلوبه  ومقايي�سها، فن�سج 
�لّرحبة...  �الآفاق  يف  وحلّق 
�لبحث  د�ئب  ذلك  خالل  وكان 
يطالع  يفّت�ص،  ينّقب،  نف�سه،  يف 
ذلك:  حول  �لّدّرة  ويقول  ويجّرب، 
�لتجريد،  جّربت  �الأكادميية  »يف 
بني  كثرية  رجعات  هناك  وكانت 
جتريب و�آخر، وهي رجعات �إعادة 
يحقق  �أن  ��ستطاع  حتى  �سياغة«، 
�الأ�سيلة«. �ل�رسقية  �سخ�سيته 
�لفنان  ر�سم  �ملرحلة  هذه  يف 
�إنعيم،  غازي  بح�سب  �لّدّرة،  
من  »)م�ساهد  متثل:  لوحات  عدة 
�مل�ساهد  وهذه  عمان(  مدينة 
�لد�خلي  �لعامل  فيها،  �متزج 
للفّنان، باملكان، وعن طريق �إعادة 
عامله  عن  عرّب  �ملكان،  �سياغة 
�لتجريدي �خلا�ص، ولكن �لّتجريد 
بعده  يف  مطلقة  درجة  يبلغ  مل 
من  كلّياً  يتحرر  ومل  �لو�قع،  عن 
�للونية  �لفاعلية  الأن  �ملوجود�ت، 
�لتي  عمان،  بيوت  م�سدرها  كان 
خالل  من  م�ساحات  �سكل  �أخذت 
�سمن  �لّد�سمة،  �للونّية  �للّم�سة 
�أخذت  حيث  �لفر�غ،  ميثل  �إطار 
�ملعا�رس،  �لفني  �سكلها  �للوحة 
�لتي  وقد تكون جمموعة �الأعمال 
عّمان،  مدينة  عن  �لدّرة  �أجنزها 
ري�سته،  به  جادت  ما  �أجمل  من 
مما جعل من هذه �الأعمال ق�سيدة 
جانب  ياء«.ويف  و�ل�سّ لعمان  حّب 
يف  �إنعيم،  غازي  ي�ستعر�ص  �آخر، 
باملنهج  »�أ�سلوبيه  عنو�ن  تاأ�سي�ص 
�لدّرة  مهّنا  �لفنان  »�إن  و�لروؤية«، 
�أحد �ملتمّيزين يف فن )�لبورتريه( 
لنف�سه  وجد  �أن  بعد  و�سعه  �لذي 
�لفن  هذ�  قمة  يف  متمّيز�ً  مكاناً 
فيقول:  منازع،«  دون  �الأردن  يف 
»�ت�سمت تلك �لبورترتهات باللّم�سة 
على  �ملعتمدة  �ملتتالية،  �ل�رسيعة 
�خلطوط و�الألو�ن و�لظالل، وذلك 
�للونية  �لتاأثري�ت  �إعطاء  �أجل  من 
دفع  ذ�ته،  بحد  وهذ�  �ملعرّبة«. 
�لدّرة الأن ياأخذ �جتاه �لتجريد يف 
يف  يهتم  ومل  ولوحاته،  ر�سوماته 
�خلطوط  بتجديد  �ملجال،  هذ� 
يقم  ومل  لبورتريهاته،  �خلارجية 
باإبر�ز �لتفا�سيل؛ الأن كل ما يعنيه 
�لبناء  عن�رس  على  �لرتكيز  هو 
و�لتكوين يف �للوحة، و�لرت�بط بني 

�جلو �لعام �لذي يحيط مبن ي�سوره، 
�أ�سخا�سة«.ولقد مّنى مهّنا  ووجوه 
وببطء  �ملرحلة،  هذه  يف  �لدّرة 
وخا�ص  جمالية جديدة،  ت�سور�ت 
م�سار�ت...  له  فتحت  جتارب 
يف  �لفنية  مقا�سده  �أو�سل  بعدما 
نحو  على  �لال�سكلي،  �ملو�سوع 
�لب�سيط  �إىل  �لعودة  منه  ي�ست�سف 
�ل�سطح،  �إىل  �حلجم  من  و�الأويل: 
فيها  مّت  �خلط،  �إىل  �ل�سكل  من 
�ل�سعر  جانب  �إىل  ذكر  ما  توظيف 
للمو�سيقى،  �ل�سيمفوين  و�لبناء 
يف  �ملرئي  �لفني  و�لتكوين 
�ندماج  ت�سمن  �إبد�عية،  منظومة 
��ستثمار  مع  �لكّل،  يف  �الأجز�ء 
�خلطوط  وح�سور  ح�سورها 
و�الألو�ن و�ملو�سيقى يف خلق طرح 
و�الإعجاب،  �لده�سة  يثري  �إبد�عي 
�الهتز�ز  حد  �إىل  بنا  ي�سل  وقد 
طرباً يف بع�ص �الأحيان، ويحقق يف 
�أّخاذة  �سعرية  �لغنائية �سيغة  هذه 
يف �سناعة م�سهد �لر�سم. وي�سيف 
نظر  وجهة  من  �إنعيم  غازي 
و�الألو�ن  �خلطوط  »لي�ص  نقدية: 
فح�سب؛  وتو�فقها  و�ملو�سيقى 
يف  �ملجهول«.  �إىل  »�إمياء�تها  بل 
غازي  �لفنان  ي�سع  �لن�ص،  د�خل 
مر�سومة  لوحات  ت�سع  �إنعيم 
�ل�سيني،  و�حلرب  باخلطوط 
ملحقاً  ي�سع  �لكتاب،  نهاية  ويف 
باللوحات �لفنية للفنان مهّنا �لدّرة، 
لوحة.  ع�رسة  ثماين  على  ت�ستمل 
�لتي  للمو��سيع  فهر�ساً  وي�سع 
ناق�سها وهي: �لبد�يات، و�ل�رس�رة 
و�سنو�ت  ممّيز،  و�أ�سلوب  �الأوىل، 
�لدر��سة يف روما: �سخ�سية �رسقة 
�سفري  روما:  �إىل  �لعودة  �أ�سيلة، 
وتاأ�سي�ص  و�لبورترية،  �حل�سار�ت، 
�أ�سلوبية باملنهج و�لروؤية، وبورترية 
ناب�سة،  وتعبري�ت  �ملهرج، 
ومميز�ت �أ�سلوبية يف فن �لبورترية، 
و�لتجريدية،  و�لتخطيطات، 
و�حل�ص و�لبناء �ملن�سجم، وجتربة 
جتربة  يف  و�سهاد�ت  �لكوالج، 
�للوحات  وملحق  وخامتة،  �لّدرة، 
�لفنية. يبلغ عدد �سفحات �لكتاب 
من  �سفحة  وع�رسين  و�أربعاً  مائة 
د�ر  �أ�سدرتها  �ملتو�سط،  �لقطع 
هبة للن�رس و�لتوزيع )مكتبة �لفنون 

�لت�سكيلية -2- (، عّمان 2020م.  

غازي اإنعيم والكتابة عن رّواد الفن الت�شكيلي الأردين
حتت عنوان »مهّنا الّدّرة: مو�سيقار الفر�ساة – فيل�سوف اللون« كتب ال�سديق غازي اإنعيم  �سرية حياة الفنان الأردين الت�سكيلي، 
الذي �سق طريقه نحو القمة يف جتربة بارزة ورائدة يف مالحمها، لي�سبح �ساحب البداية الذاتية اخلالقة يف اإ�ساءة �سعلة فن 

الر�سم والتلوين يف الأردن منذ منت�سف القرن املا�سي حتى يومنا هذا.

حتت عنوان »مهّنا الّدّرة: مو�سيقار الفر�ساة – فيل�سوف اللون«

�لوحدة  در��سات  مركز  عن  �سدر 
جملة  من   493 �لعدد  �لعربية 
ب�سهر  �خلا�ص  �لعربي  �مل�ستقبل 
�لعدد  يت�سمن    .2020 مار�ص 
�ساهم  ومو�د  در��سات  جمموعة 
و�لباحثني  �لكتاب  من  نخبة  فيها 
�لعرب، وهي موزعة على �الأبو�ب 

�لتالية:

مو�جهة  »تفعيل  �لعدد:  �فتتاحية 
حممد  )علي  �لقرن«  “�سفقة 

فخرو(.
�القت�سادية  “»�حلروب  مقابلة: 
�لعوملة«  ع�رس  يف  �الإمربيالية 
)�أجرى  حمد�ن  كمال  مع  حو�ر 

�حلو�ر: عبادة ك�رس(.
�لوجه   - �خلنق  حروب   :2- ملف 

�القت�سادية  للعقوبات  �الإمربيايل 
�الأمريكية  »�لعقوبات  �الأمريكية: 
على �إير�ن �أد�ة �قت�سادية الأهد�ف 
»فنزويال  زعيرت(،  )علي  �سيا�سية« 
وحروب �خلنق �الأمريكية: �ل�سيطرة 
على �لكاريبي و�لدخول �إىل �أمريكا 

�لالتينية« )جمال و�كيم(.
�لنفطية  �لرثوة  »قوة  در��ســـات: 

�لعر�ق:  يف  �القت�سادي  و�لنظام 
و�آليات  �ملركزي  �لتخطيط  ثنائية 
ز�ير  )�سربي  �لتناف�سية«  �ل�سوق 
�ل�سيا�سي  »�لتوظيف  �ل�سعدي(، 
�ملجتمع  �ملجتمعية:  للثو�بت 
)بولرباح  �منوذجاً«  �جلز�ئري 
�مل�ستقبلية  »�لتوجهات  ع�سايل(، 
حال  يف  �لربيطانية  لل�سيا�سة 

�الأوروبي«  �الحتاد  من  �خلروج 
)نو�ر جليل ها�سم(. مقاالت و�آر�ء: 
�مل�رسية   – �لرتكية  �مل�ساألة  »عن 
وغاز �ملتو�سط« )م�سطفى �سل�ص(، 
»عو�ئق �مل�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة 

�لفل�سطينية« )عقل �سالح(.
�آليات  »تقرير  وقــر�ء�ت:  كــتب 
�لعر�ق«  يف  �لف�ساد  مكافحة 

)مر�جعة: عبد �خلالق فاروق(،«بني 
يف  در��سات  و�ل�سيا�سة:  �لتاريخ 
�لعربي«  و�لعامل  م�رس  تاريخ 
)مر�جعة:  عرب(  �سابر  )حممد 
ميادة مدحت(. �إ�سافة �إىل عر�ص 
كتب عربية و�أجنبية وتقارير بحثية 

خمتارة.
 وكالت 

خ�س�ست الفتتاحية لتفعيل مواجهة »�سفقة القرن« لعلي حممد فخرو

�شدور العدد اخلا�س من جملة »امل�شتقبل العربي ل�شهر مار�س 2020«
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وكاالت

وتنوع  القبح  تعقيدات  بني  وما 
ح�رصها،  ي�صعب  التي  موجوداته 
الرز  ال�صوري خليل  الكاتب  يخلط 
من  واخليال  الواقع  بني   )1956(
والغرائبّي من  جهة وبني املعقول 
روايته  عرب  ليربًز،  اأخرى،  جهٍة 
عن  ال�صادرة  الرو�صي"  "احلي 
االختالف"  �صفاف-   " من�صورات 
بتقنية  عارياً  القبَح   ،2019 عام 
فانتازيٍة  و�صبغٍة  خال�صة،  رمزية 
مكايّن  لف�صاء  كرنفاالً  حتيي 
يغزل  فرتاهُ  ومتخّيل.  افرتا�صي 
احلّكاء  مبهارة  وين�صجها  احلكاية 
ن�صاأ  حّي  �صرية  ق�ّص  املتقِن 
القدمية  العا�صمة  اأطراف  على 
)دم�صق(، حوى كّل مقومات احلياة 
االعتيادية؛ مكتبات و�صوارع ومالهٍ 
وحديقة  رو�صّي  ثقايف  ومركز 
حيوانات. اإال اأنه مل يكّون قبل ذلك 
اخلروج  اأو  التظاهر  يف  خربة  اأي 
حيث  املعتاد،  معي�صته  نطاق  عن 
تبدو  ب�صورة  الكاتب  تفرزه خميلة 
بالفعل  موجوداأً  كان  اأنه  لو  كما 
اأنه  اإال  العا�صمة،  اأطراف  على 
يختلف عما حوله بتف�صيله احلياد 
من  حوله  ي�صتعل  عما  والتعامي 
لهيبها  ي�صتعر  التي  ويالت احلرب 

يف البالد.

البناء الرمزي

عا�ص  الذي  الكاتب  تاأثر  يظهر 
�صنوات  يف رو�صيا الأكرث من ع�رص 
�صخ�صيات  مع  التماهي  ي�صبه  مبا 

تتداخل  التي  وتفا�صيلهم  روايته 
اأزمنة  عرب  وتتعّمق  موجوداتها 
الفانتازيا  متزج  وكتابٍة  متغايرة، 
التجريب  مهارة  فتربز  باحلرب، 
اإىل حنكة متنح  والتجدد، م�صافًة 
تاركاً  اخليط،  طرف  القارئ 
و  تفكريه  و  التف�صري خلياله  مهمة 

تاأويالته!

متخ�ص�ص  مرتجم  الرواية،  بطل 
يعمل  الرو�صي،  واالأدب  باللغة 
ويعي�ص  للحيوانات،  حديقة  �صمن 
على �صطح غرفة فيها �صمن احلي 
الرو�صية  �صديقته  مع  املفرت�ص، 
االأنثوي  الرمز  متّثل  والتي  "نوّنا" 
اإىل  االأحداث،  حتريك  يف  الفاعل 
ورئي�ص  احلديقة  مدير  جانب 
�صديقه  احلائط،  جملة  حترير 
�صاقته  والذي  اإيفانيفت�ص،  فيكتور 
ال�صيا�صية  واالأحداث  االأقدار 
دم�صق.  يف  العمل  اإىل  رو�صيا  يف 
اأخرى؛  �صخ�صياٍت  جانب  اإىل 
اللغة  معلم  �صليمان  علي  اأبو  مثل 
االألب�صة،  الفرن�صية و�صاحب حمل 
و"بوريا"  امل�رصحّي  اجلليل  وعبد 
�صكان  على  امل�صيطر  املتنّفذ 
كما  وحيواتهم،  واأرزاقهم  احلّي 
حكايات  اإحدى  من  خارج  اأنه  لو 
على  يتجراأ  اأن  دون  من  الفتوة، 
مواجهته اأحد �صوى "ع�صام" بطل 
ي�صري  والذي  االأ�صبق  املالكمة 
للقوة والظفر، واإن كان ذلك  رمزاً 
ب�صكل رمزي، بعد اأن يقف يف وجه 
ويوؤجل  يتوقف  احتدام  اإثر  بوريا 
احلي  على  الثلج  هطول  بعد 

و�صكانه.

ال�صابقة  ال�صخ�صيات  تتمازج 
اأبطال  مع  منطقي  ال  بتعاي�ص 
اأولئك  احلقيقيني.  الرواية 
تعّد  والتي  كالزرافة،  ال�صامتون، 
الرواية،  الرمزية دعامة  بدالالتها 
الن�ص،  طوال  �صامتة  اأنها  رغم 
من  ي�صتنطقها  الكاتب  اأن  اإال 
والتخاطر  احلد�ص  ملكات  خالل 
قيمة  ذا  ي�صبح  الذي  وال�صمت 
املتحّدث،  ال�صمت  ذلك  ومعنى؛ 
والذي ال تلتقط مداه �صوى امراأة 
رهيفة مثل "نونا" �صديقة الراوي، 
كلبة  اأخرى:  حيوانات  جانب  اإىل 
عجوز،  بودول  وكلب  رو�صية، 

وقطة!

اجتماع االأن�ساق املتعاك�سة

روايته  مكّونات  الكاتب  ير�صد 
االأثرية،  بطلته  �صمت  عرب 
احليوانات  جانب  اإىل  الزرافة، 
بروائح  تن�صح  اأجواء  يف  االأخرى، 
متجان�صة،  الال  واالأ�صداد  احلرب 
اأم  ذكريات  واملعارك.  والق�صف، 
واملجتمع.  العرف  يظلمها  ريفية 
اإ�صالمويون على الطرف املجاور 
تكفرييون،  الغوطة.  يف  للحي 
الأحوال  وم�صّيقون  وم�صفقون 
جانب  اإىل  املعي�صية  ال�صكان 
والعودة  للحياة،  واحلب  احلياد، 
ف�صاًل  امل�صلوب،  املوهبة  حللم 
املمزوج  والرت�صد  التهجري  عن 
االأ�صطوري  للوح�ص  بالرتقب 
الذي ي�صيطر على الن�ص. اأال وهو 

ال�صمت.
اإثر  باأفكارها،  الزرافة  تتحدث 

والقتل  العنف  م�صاهدتها م�صاهد 
�صغري  تلفاز  �صا�صة  على  واحلرب 
الذي  االأمر  الغرفة،  �صطح  على 
ما  والتخاطر  التنبوؤ  ملكة  يحر�ص 
الزرافة  لت�صري  نونا،  وبني  بينها 
املخبوء  وال�صمت  للوداعة  رمزاً 
من  موروٍث  كبري  ذعٍر  حتت 
وحو�ص  عاي�صوا  الذين  اأ�صالفها 

الغابات واأ�صودها وملوكها!

اإىل  وتتطور،  التنبوؤات  تت�صل�صل 
وع�صام،  نونا،  حتوكه  ع�صفور 
ع�صابات  تقتله  الذي  احلّي  بطل 
املفاجئ  رحيله  اإثر  تكفريية 
موته  في�صّكل  الغوطة،  باجتاه 
حياده  عن  احلّي  خلروج  حمر�صاً 
جتاه احلرب، بعد اأن كان مثل حّي 
خمّدر يتابع ببالدٍة مباراة كرة قدم 
متالأ  حني  يف  الزمن،  عليها  عفا 

�صماءه اأ�صوات املدافع والدبابات 
انعدام  حالة  فيدخل  والقذائف، 
ممزوجة  ذاهلة  ب�صورة  التحّيز 
بالده�صة والغ�صب بقيادة الزرافة 
النهاية،  عرب  تُقتل  التي  احلكيمة 
وقطة  الرو�صية  الكلبة  جانب  اإىل 
الكاتب  يرتك  مبدلوالت  ع�صام، 
واالحتماالت  االأوجه  ذي  تاأويلها 

املتعددة خليال القارئ.

خامتة جنائزية

حتت �صماء الغرائبية، واالختالف 
عن ال�صائد يف ال�رصد، وبعيداً عن 
املكرور يف الن�رص، تنتهي اأحداث 
ال  تكاد  �رصديٍة  �صمن  احلكاية 
حلّي  بذاتها،  اإال  تقنياتها  تت�صبه 
فدخل  وحياده،  �صمته  عن  خرج 
احلرب ب�صكٍل حكائّي مرغماً، بعد 

اأن ميوت بطله االأول "ع�صام" على 
وال�صالل،  بالكفر  اتهمه  من  يد 
الزرافة  بطلته  موت  اإىل  و�صوالً 
العا�صمة  �صاحات  من  �صاحٍة  يف 
احلّي  �صكان  قادت خلفها  اأن  بعد 
باأب�صارهم  ال�صاخ�صني  الذاهلني 
بدمها،  امل�صجى  ج�صدها  نحو 
اأ�صنة  على  املعلّق  وج�صدها 
القدي�صني  اأج�صاد  مثل  اجلرافات 

امل�صلوبة.
الرو�صي"  "احلي  رواية  اأن  يُذكر 
للرواية  البوكر  جلائزة  مر�صحة 
الرز،  خليل  اأما    .2020 العربية 
مواليد  من  �صوري  كاتب  فهو 
�صدرت   ،1956 عام  الرقة  مدينة 
له م�رصحية وت�صع روايات، اإ�صافة 
يف  الرو�صية  عن  مرتجمات  اإىل 

الق�صة وغريها.

للكاتب ال�سوري خليل الرز

رواية "احلي الرو�سي" كرنفال ال�سرد والتاأويل
يف مقابلٍة معه ن�سرتها �سحيفة "لونوفيل اأوبزرفاتور" الفرن�سية حتت عنوان "القبح املرّكز" �سئل الفيل�سوف والروائي االإيطايل اأومبريتو اإيكو "كيف تقرر 

اأن عماًل فنيًا ما جميل اأم قبيح؟". يفّرق اإيكو بني اجلمال الذي ي�سفه واقعًا �سمن اإطار حدوده املر�سومة واملحددة، وبني القبح الذي ي�سفه باأنه جمال 
متاأطٌر بتخوٍم ال متناهية.

رواية قيثارة الع�سب لرتومن كابوته تقدمها خالدة 
�سعيد لقراء العربية

خالدة  واملرتجمة  االأديبة  تنفق 
دون  اللغوية  �صعيد من خزينتها 
ترجمتها  يف  لتغدقها  ح�صاب 
لرائعة االأديب االأمريكي ترومن 
والتي  الع�صب  قيثارة  كابوته 
طاملا اعتربها من اأحب اأعماله 
عاطفي  بغطاء  مغلفة  قلبه  اإىل 
للريف  اأخاذ  وبو�صف  مفرط 

االأمريكي.
يف الرواية ي�صتعيد كابوته �صورا 
�صيما  وال  حياته  من  متفرقة 
ذلك  الباكرة  ويفاعته  طفولته 
بعيدا  يعي�ص  اأن  ا�صطر  الأنه 
انف�صال  ب�صبب  االأ�رصة  جو  عن 
والديه كما ال�صبي كولن فينويك 
ونلم�ص  الع�صب  قيثارة  بطل 
تفنن كابوته يف الو�صف احل�صي 
الأبطاله  والنف�صي  للطبيعة 
و�صخو�صه واإظهار اأمناط نف�صية 
منقطعة  و�صبه  الغرابة  �صديدة 
مثل  �صخ�صيات  عند  العامل  عن 

االأختني تالبو و�صواهما.
وال يكفي املرتجم اأن ينقل ن�صه 
اأن  عليه  بل  ودقة  باأمانة  للغته 
املكتوب  العمل  اأجواء  يعي�ص 
كتب  التي  والبيئة  الروح  ويفهم 
من وحيهما وهذا ما فعلته �صعيد 
بال�صبط حتى جعلتنا نت�صاءل اإن 
كانت الرواية مرتجمة اأم مكتوبة 
باللغة االأ�صلية فجاءت بعبارات 
قدمت فحوى املعنى وتراق�صت 

بر�صاقة.
هذه  يف  لكابوته  ي�صجل  ومما 
الفتى  جعل  يف  براعته  الرواية 
كولن �صبه �صامت فال نراه يتكلم 
ولكن  الراوي  اأنه  رغم  قليال  اإال 
بعيدا  الوراء  اإىل  به  دفع  كابوته 
ناطقا  منه  وجعل  احلوار  عن 
عنهم  ومتحدثا  اجلميع  با�صم 

ووا�صفا حتى دواخلهم.
وتنقلنا الرواية اإىل بلدة �صغرية 
االأمريكي  الريف  يف  واقعة 

�صكانها  عا�ص  التي  اجلنوبي 
مغامرات عديدة وكان لكل منهم 
�صوداء  وجتارب  اخلا�ص  همه 
مر بها لكنه اأراد اأن يخفيها عن 
عند  تالقوا  اأنهم  غري  االآخرين 
اأ�صجار الزنزرخت حيث  عرزال 
دويل  مع  كولن  ال�صبي  اختباأ 
اإليهما  ين�صم  اأن  قبل  وكارين 
الطائ�ص  وال�صاب  القا�صي 
�صوية  ويت�صدون  ريلي هندر�صن 
اأرادت  التي  البلدة  ل�صلطات 
على  بناء  العرزال  من  طردهم 

طلب فريينا اأخت دويل.
اأما ال�صخ�ص ال�رصير يف الرواية 
�صخ�صية  يف  كابوته  فيقدمه 
الذي قام  الدكتور موري�ص ريتز 
بعملية ن�صب على فريينا الرثية 
اأن  حتى  ثروتها  منها  و�رصق 
رجال البلدة باتوا يحقدون عليه 

نا�صني خ�صوماتهم مع فريينا.
عنا�رص  من  الكثري  الرواية  ويف 

اجلذب ما جعلها تغري القيمني 
وعلى  برودواي  م�رصح  على 
هوليوود ليقدموها مرتني االأوىل  
ثم   1959 عام  م�رصحي  كعر�ص 

فيلم �صينمائي عام 1995.
ي�صار اإىل اأن الرواية �صادرة عن 
والن�رص  للطباعة  التكوين  دار 
ترومان  موؤلفها  اأما  والرتجمة 
كابوته 1924-1984 فهو اأحد اأهم 
املعا�رصين  االأمريكيني  االأدباء 
يف  النتاجات  من  العديد  له 
والرواية  الق�صرية  الق�صة 
اأعماله  اأ�صهر  من  وامل�رصح 
رواية بدم بارد التي حتولت لفيلم 
�صينمائي واأما خالدة �صعيد فهي 
ناقدة ومرتجمة �صورية حا�صلة 
على �صهادة دكتوراه من جامعة 
لها  �صدر  باري�ص  يف  ال�صوربون 
النقد  يف  املوؤلفات  من  العديد 

االأدبي وامل�رصح والرتجمة.
وكاالت 

اكت�ساف لوحة بكتابة بدائية 
حل�سارة املايا يف غواتيماال

منحوتة  لوحة  باحثون  اكت�صف 
يف  عام  األفي  من  اأكرث  منذ 
موؤ�رصات  تعطي  غواتيماال، 
ح�صارة  يف  الكتابة  تاريخ  عن 
املايا التي �صيطرت على جنوب 
اأمريكا  من  وجزء  املك�صيك، 

الو�صطى.
حتمل  التي  اللوحة  واكت�صفت 
يف   2018 �صبتمرب  يف   87 الرقم 
االأثري،  اأباج  تاكاليك  موقع 
 125 اأ�صتينال،  اإيل  مقاطعة  يف 
العا�صمة  غرب  جنوب  كيلومرتاً 
اإىل  تاريخها  ويعود  غواتيماال، 

حواىل 100 عام قبل امليالد.
نيكوالي  االأملاين  العامل  وقال 
يف  بث  فيديو  عرب  غروبه، 
الق�رص الوطني للثقافة بح�صور 
األيخاندرو  الغواتيمايل  الرئي�ص 
هذه  اأهمية  "تكمن  جياماتي: 
اأنها مثال على تطور  اللوحة يف 

الكتابة يف اأمريكا الو�صطى".
لغوية  قراءة  تعذر  ورغم 

اأن  الباحث  اأو�صح  للكتابات، 
اللوحة  على  تظهر  التي  ال�صور 
والكتابات املرفقة تعطي دلياًل 

على اأنه ن�ص مبكر للمايا.
تكاليك  مدينة  االأومليك  و�صكن 
اأباج بني 1500 قبل امليالد و100 
بعد امليالد، و�صكنها املايا بني  
800 و300 عام قبل امليالد، ثم 
وا�صل  فيما  االأومليك  اندثر 

املايا تطورهم الثقايف.
وتعتقد عاملة االآثار الغواتيمالية 
كري�صتا �صيرب، ومن�صقة املوقع، 
دور  لعبت  اأباج  تاكاليك  اأن 
عديدة  لـ"جتارب"  املخترب 

للكتابة التي تطورت بعد ذلك.
ويف 2012، اأعلن علماء اأثار من 
امللك  قرب  اكت�صاف  غواتيماال 
رمبا  الذي  اأباج  تاكاليك  يف 
بني  الثقايف  التحّول  على  �صهد 
االأومليك واملايا بني 700 و400 

قبل امليالد.
 وكاالت 
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حكيم مالك 

قراءات و�سهادات يف حق 
الأ�ستاذ ورنيد 

القيم  الكتاب  هذا  ويت�ضمن    
للأ�ضتاذ   الأوىل  مقدمتني  على 
والثانية  طالبي  عمار  والدكتور 
مت  كما   ، مولي،   ناجم  للدكتور 
الأ�ضتاذ  للكاتب  تعريف  تقدمي 
الدكتور  و�ضارك   ورنيد  الطيب 
بقراءة   زرارقة  ال�ضلم  عبد 
القرن-   �ضاهد   « عنوان  حملت 
امل�ضجد  لتاريخ  حتليلية  مقاربة 
الدكتور  �ضجل  و  باأفلو«  العتيق 
م�ضاركته  �ضا�ضي   القادر  عبد 
�ضبيلك  الإجنليزية  »تعلم  بـ 
ال�ضوء  ت�ضليط  ومت   ،« للمتحان 
الذهبية  الأكاليل   « خلل  من 
قراءة  التاريخية«  عمو  جبال  يف 
والدكتورة  ب�ضري  بلحبيب  للدكتور 
عتيقة عبا�ضي،  وقراءة »القد�س 
يف قلوبنا »  للدكتور علي عدلوي 
روؤى  املوؤلف«  هذا  وي�ضم   ،
بو�ضلحيح  للدكتور  وتاأملت« 
 ، مولي  ناجم  والدكتور  حمدان 
بوعون  بودايل  الدكتور  تناول  و 
الجتماع،  علم  نحو  خطوة   «
 ،   « ، منهجية  تعاريف، نظريات 
البحث  ملنهجية  التطرق  مت  كما 
وهي  الجتماعية  العلوم  يف 
الفر�ضيات  درا�ضة  عن  عبارة 

،  ولقد مت  للدكتور نوري حممد 
من  ثمرات  » ع�رش  قراءة  تقدمي 
من  الأول«  اجلزء  النبوة  ب�ضتان 
بوفاحت،  العليم  عبد  الدكتور  قبل 
من  الثاين  اجلزء  يف  و�ضاركت 
ع�رش ثمرات من ب�ضتان النبوة  كل 
�ضامية  والدكتورة  الأ�ضتاذة  من  
جرادي  حف�ضة  واأ.د  عرعار 

والدكتورة �ضعيدة زيزاح.      

اأفنى جزءا من حياته يف 
�سبيل يقظة ونه�سة الأمة

الكتاب  هذا  دفتي  بني  ويجمع 
ظهر غلفه   على  جاء  ما  ح�ضب 
جمموعة من القراءات وال�ضهادات 
حق  يف  اأ�ضحابها  بها  اأدىل  التي 
حياته  من  جزءا  اأفنى  اأ�ضتاذ 
الأمة،  ونه�ضة  يقظة  �ضبيل  يف 
وتكرميا  الأ�ضتاذ  لهذا  تقديرا 
مبكانته  واعرتافا  جلهوده، 
العربية  الثقافة  كتاب  ككاتب من 
من  واحد  اإنه  والإ�ضلمية، 
ولغتها  الأمة  هاته  على  الغيورين 
يف  جهدا  يدخر  مل  اإذ  ودينها، 
اأمته،  عن  والذود  الدفاع  �ضبيل 
اأ�ضاليب  ذلك  �ضبيل  يف  متخذا 
وامل�رشح  :ال�ضعر  منها  عدة 
والنرث... حتى بات اأمنوذجا راقيا 
يف ر�ضم معامل اإ�ضلحية وفكرية 
ت�ضهم يف احلفاظ على  اأن  ميكن 

هويتنا ويف بناء وطننا .

ثروة ب�سرية منتجة فكريا 
وعلميا وثقافيا

يف  العطاء  اأ�ضحاب  تكرمي  اإن 
املختلفة  املعرفة  جمالت 
العناية  من  لبد  ح�ضاري  مطلب 
به واللتفات اإليه، ل�ضيما الإبداع 
امل�ضتقل عن الآخر للت�ضجيع على 
بذل املزيد من اجلهود يف خدمة 
العلم وطلبه، ويعترب هذا التكرمي 
تكرميا للفكر املبدع واعرتافا له 
بالف�ضل واجلميل والقيام بالواجب 
والوطن،  واملجتمع  الأفراد  جتاه 
الأمم  تقدم  مقيا�س  اأن  ل�ضيما 
فيما  يكمن  اليوم  اعتقادنا  يف   -
متلكه تلك الأمم من ثروة ب�رشية 

منتجة فكريا وعلميا وثقافيا.

ذخرية فل�سفية منقطعة 
النظري

من  مولي  ناجم  الكاتب  ويعد 
كنتة  زاوية  اأظوى  ق�رش  مواليد 
حا�ضل   ،1979 �ضنة  اأدرار  بولية 
على �ضهادة اللي�ضان�س يف الفل�ضفة 
،من  بوهران  ال�ضانية  جامعة  من 
خلل البحث املو�ضوم بـ » الأ�ض�س 
الفل�ضفي  للنقد  املفاهيمية  
خلل  من  الر�ضد  ابن   : عند 
واحلكمة  ال�رشيعة  بني  ما  موؤلفه 
وله  م،   2004 �ضنة  الت�ضال«  من 
الفل�ضفة  يف  املاج�ضتري  �ضهادة 

من  بوهران  ال�ضانية  جامعة  من 
خلل البحث املو�ضوم بـ » مفهوم 
الفل�ضفي  الإبداع  يف  التاأ�ضيل 
 2007  ،« الرحمن  عبد  :طه  عند 
الدكتوراه  �ضهادة  على  وحا�ضل  م 
الفل�ضفة من جامعة وهران 2  يف 
حممد بن اأحمد من خلل البحث 
»اإ�ضكالية احلداثة يف  بـ  املو�ضوم 
طه  املعا�رش  الإ�ضلمي  الفكر 

2018م.  اأمنوذجا«،  الرحمن  عبد 
اأخرى   م�ضاهمات  املوؤلف  ولهذا 
النفتاح  اأفاق  يف«  واملتمثلة 
الرحمن  عبد  طه  م�رشوع  على 
الفل�ضفي  الفكر  جتديد  يف 
وتاأ�ضي�س علوم اجتماعية بديلة«، 
والإبداع  للفكر  العربية  املوؤ�ض�ضة 
)موؤلف  لبنان2019  بريوت،  ط1، 
الآخر  مع  /«احلوار  جماعي( 

والتنوع  املرجعية  الثوابت  بني 
العلوم  البحث يف  مركز  الثقايف«، 
الأغواط،  واحل�ضارة،  الإ�ضلمية 
،2019)كتاب  ط1،اجلزائر 
جماعي( /وله موؤلف فردي حتت 
الإ�ضلمي  »التاأ�ضي�س  عنوان 
للحداثة« ، مركز البحث يف العلوم 
بالأغواط،  واحل�ضارة  الإ�ضلمية 

ط1 �ضدر يف 2019.

 يف كتاب جماعي اأ�سرف عليه الكاتب اجلزائري ناجم مولي 

 تكرمي "الطيب ورنيد" اعرتافا مبكانته الفكرية والإبداعية 
 اأ�سرف الكاتب ناجم مولي اأ�ستاذ  الفل�سفة والأخالق بجامعة عمار ثليجي بالأغواط على كتاب  »الطيب ورنيد قراءات و�سهادات« وهو من اإجناز 
جمموعة من الباحثني اجلزائريني وقام مبراجعة  وتدقيق هذا املوؤلف الدكتور خمتار ح�سيني ومت طبعه مبطبعة بن �سامل الأغواط – اجلزائر 

و�سدرت طبعته الأوىل �سنة 2019 .

الثقافة  وزارة  اأعلنت 
عن  اأم�س  اأول  التون�ضية، 
للكتاب  تون�س  اإرجاء معر�س 
يف  �ضنوياً  يقام  الذي  الدويل 
الآلف  وي�ضتقطب  مار�س 
�ضحية  لدواٍع  الزائرين،  من 
فريو�س  انت�ضار  من  حت�ضباً 

كورونا امل�ضتجد.
اأيام  اأي�ضاُ  الوزارة  واأرجاأت 

واأ�ضبوع  ال�ضعرية،  قرطاج 
للم�رشح،  العاملي  اليوم 
قنون  عزالدين  ومهرجان 
للتوقي  كاإجراء  للم�رشح، 
عدوى  ت�رشب  خماطر  من 
الفريو�س. كما ذكرت اأنه من 
اإرجاء  عن  الإعلن  املمكن 
اأو  الفاعليات  من  املزيد 
اإلغائها بح�ضب امل�ضتجدات.

التون�ضية  ال�ضلطات  وكانت 
عن  الثنني  اأم�س  اأعلنت 
امل�ضابني  عدد  ارتفاع 
بكورونا اإىل خم�ضة اأ�ضخا�س 
ال�ضحة  وزارة  واأ�ضدرت 
الرحلت  باإلغاء جميع  قراراً 
البحرية القادمة من اإيطاليا، 
اجلوية  الرحلت  جانب  اإىل 
حمدود  عدد  با�ضتثناء 

من  القادمة  الرحلت  من 
العا�ضمة روما.

التي  اإيطاليا،  يف  ويقطن 
عن  كيلومرتاً   160 يف�ضلها 
الرتاب  من  نقطة  اأقرب 
األف   200 حوايل  التون�ضي، 
التون�ضية  اجلالية  مواطن من 

املهاجرة.
 وكالة اأنباء ال�سعر

تاأليف الدكتورة بثينة جلخي كورونا يوؤجل معر�س تون�س الدويل للكتاب

تاريخ نظرية الإب�صار وطب العني 
عند العرب يف كتاب

والطب  احلكمة  علوم  يف  العرب  برع 
يف  م�ضبوقة  غري  اإ�ضهامات  وحققوا 
طب العيون وعلوم الب�رشيات ول تزال 
والرازي  ر�ضد  وابن  الهيثم  ابن  كتب 
هذا  يف  املراجع  اأهم  من  و�ضواهم 

التخ�ض�س الطبي.
يف  الإب�ضار  نظرية  “تطور  كتاب 
بثينة  للدكتورة  العربية”  احل�ضارة 
ذلك  يف  العرب  دور  ير�ضد  جلخي 
العلم ول �ضيما اهتمامهم بطب العيون 
املناظر  كتاب  على  معتمدين  علميا 
الفكر  يف  وتاأثريه  اإقليد�س  للإغريقي 
النظري  والطبي  الفل�ضفي  العربي 
كانت  الذي  العهد  يف  الف�ضيولوجي 
�ضم�س احل�ضارة العربية ت�ضع على كل 

الدنيا.
بابني  اإىل  الكتاب  املوؤلفة  وتق�ضم 
الإغريق  الفل�ضفة  اآراء  الأول  يت�ضمن 
واأفلطون  فيثاغورث  مثل  القدماء 
وبطليمو�س  واأبيقور  واأر�ضطو 
عندهم  الإب�ضار  ونظرية  وجالينو�س 
من  العني  من  اخلارج  اجل�ضم  وطبيعة 
كما  العني  وهيئة  القدماء  نظر  وجهة 

ت�ضوروها.
الباب الثاين من الكتاب يت�ضمن نظريات 
الإب�ضار عند العلماء العرب وامل�ضلمني 
كالكندي ودح�ضه لنظرية دخول �ضور 
نظرية  وتبنيه  العني  اإىل  املب�رشات 
بن  حنني  لإ�ضهامات  مقدما  اقليد�س 
�ضينا  وابن  والفارابي  والرازي  ا�ضحاق 
وابن الهيثم والبريوين يف علم الإب�ضار 
وهيئة العني لديهم ثم نظريات الإب�ضار 
احلموي  الدين  و�ضلح  الطو�ضي  عند 
من  وغريهم  الفار�ضي  الدين  وكمال 
الذين  وامل�ضلمني  العرب  الأطباء 

�رشحوا العني ودر�ضوها علميا.
العامة  الهيئة  ال�ضادر عن  الكتاب  يقع 
من  �ضفحة   353 يف  للكتاب  ال�ضورية 
الكبري والدكتورة جلخي باحثة  القطع 
العربية  العلوم  تاريخ  يف  متخ�ض�ضة 
ع�ضو هيئة تدري�ضية يف معهد الرتاث 
املجلت  من  عدد  يف  وع�ضو  العلمي 
اأ�رشفت على عدد من ر�ضائل  العلمية 
املاج�ضتري والدكتوراه يف تاريخ العلوم 

العربية.
 وكالت 

اإ�صابة وزير الثقافة الفرن�صي بكورونا
الثقافة  وزير  مكتب  اأعلن 
ري�ضرت  فرانك  الفرن�ضي 
اأّن  بر�س،  فران�س  لوكالة 
بفريو�س  اأ�ضيب  الوزير 
“يف  لكّنه  امل�ضتجّد  كورونا 

حال جّيدة” ويلزم منزله.
وقال مكتب ري�ضرت اإّنه “ثبتت 
بالفريو�س  الوزير”  اإ�ضابة 
طبية  فحو�ضا  اأجرى  بعدما 
“عوار�س” مر�س  اإثر ظهور 

اإىل  م�ضرياً  عليه،  كوفيد-19 
الأ�ضبوع  اأم�ضى  ري�ضرت  اأّن 
يف  عّدة  اأياماً  املا�ضي 
مّت  حيث  الوطنية  اجلمعية 
ت�ضخي�س عدد من الإ�ضابات 

بالوباء.
الوزراء  رئي�س  دوائر  وقالت 
“القواعد  اإّن  بر�س  لفران�س 
هي  الوزراء  على  ال�ضارية 
على  ت�رشي  التي  نف�ضها 

م�ضيفة  الفرن�ضيني”،  جميع 
تطّبق  احلذر  “قواعد  اأّن 

بالن�ضبة اإىل احلكومة”.

اأياماً  ري�ضرت  فرانك  وام�ضى 
يف  املا�ضي  الأ�ضبوع  عّدة 
وحتديداً  الوطنية،  اجلمعية 
الثقافية.  ال�ضوؤون  اأمام جلنة 
اأوىل  ت�ضجيل  اإعلن  وبعد 
لن  انه  او�ضح  الإ�ضابات، 

ي�ضارك خلل نهاية ال�ضبوع 
اطار  يف  مقررة  احداث  يف 
حملته للنتخابات البلدية يف 

جوار باري�س.
واثنان  نواب  خم�ضة  واأ�ضيب 
من موظفي اجلمعية الوطنية 
نائبتان  بينهم  بكورونا، 
جلنة  اجتماعات  يف  �ضاركتا 

ال�ضوؤون الثقافية. 
وكالة اأنباء ال�سعر
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فريو�س كورونا:

 كيف ي�ؤثر على اجل�سم؟

الرجال يف منت�سف العمر هم الأكرث ت�سررًا

بالن�سبة للأطباء، فاإن حماربة 
فريو�س كورونا اجلديد يعترب 

مبثابة حرب �سد املجهول.
هو  وما  اجل�سم؟  يهاجم  كيف 
للأعرا�س؟  الكامل  النطاق 
الأرجح  الأ�سخا�س  هم  ومن 
اأو ميوتوا؟  اأن مير�سوا ب�سدة 

وما هو اأ�سلوب العلج؟

اأطباء  يديره  ح�ساب  بداأ 
الأمامية  بال�سفوف  يعملون 
الوباء،  هذا  مواجهة  يف 
يف  جينينتان  م�ست�سفى  من 
على  اإجابات  بتوفري  ووهان، 

هذه الأ�سئلة.
عن  ل  مف�سّ حتليل  ونُ�رش 
يف  عوجلوا  مري�سا   99 اأول 
لن�سيت  بدورية  امل�ست�سفى 

الطبية.
اإ�سابة الرئتني

الذين  الـ99  املر�سى  جميع 
للعلج  امل�ست�سفى  اإىل  نقلوا 

كانوا يعانون من التهاب رئوي، 
اإذ كانت احلوي�سلت الدقيقة 
من  الأك�سجني  متّرر  التي   -
ممتلئة   - الدم  اإىل  الهواء 

باملاء.

الأعرا�س الأخرى:
82 عانوا من احلمى
81 عانوا من ال�سعال

يف  �سيق  من  عانوا   31
التنف�س

يف  اأوجاع  من  عانوا   11
الع�سلت

9 عانوا من الت�سو�س
8 عانوا من ال�سداع

5 عانوا من احتقان يف احللق

غالبية امل�سابني الـ99 هم من 
فئة منت�سف العمر، مبتو�سط 

56 عاماً، بينهم 67 رجل.
ت�سري  احلديثة  الأرقام  اأّن  اإل 
بني  اأكرث  تعادل  وجود  اإىل 
اإذ  الإ�سابة.  يف  اجلن�سني 
اأ�سارت هيئة "مراكز مكافحة 
منها"  والوقاية  الأمرا�س 
ال�سينية اإىل اأن ن�سبة الإ�سابة 
 1.0 لكل  رجل   1.2 هي 

امراأة.
حمتملن  تف�سريان  وهناك 

لذلك:
قد يكون الرجال اأكرث عر�سة 
لأن ي�سابوا باملر�س بطريقة 
ي�ستدعي  ما  وهو  �سديدة، 

نقلهم اإىل امل�ست�سفى
لأ�سباب  الرجال،  كان  رمبا 
اأكرث  ثقافية،  اأو  اجتماعية 
للفريو�س يف  للتعر�س  عر�سة 

بداية تف�سيه
ت�سانغ  يل  الطبيب  ويقول 
اإّن  جنينتان  م�ست�سفى  يف 
الإناث  تعّر�س  "انخفا�س 

ميكن  الفريو�سية  للعدوى 
من  احلماية  اإىل  يعزى  اأن 
اإك�س والهرمونات  كرومو�سوم 

اجلن�سية التي تلعب دوراً مهماً 
يف املناعة".

�سحة
اإغالق مدار�س واإلغاء فعاليات 

ريا�سية وفنية يف دول عدة ملنع 
انت�سار الفريو�س

اأُغلقت املدار�س واملوؤ�س�سات الثقافية يف اأنحاء متفرقة حول 
من  حماولة  يف  الريا�سية  الأحداث  اإلغاء  اإىل  اإ�سافة  العامل 

حكومات الدول لل�سيطرة على تف�سي فريو�س كورونا.
وُعلقت جميع الأن�سطة الريا�سية للبطولت الكربى يف الوليات 

املتحدة كما مّت اإيقاف عرو�س برودواي ملدة �سهر.
جميع  اأغلقت  التي  الأوروبية  الدول  اأحدث  فرن�سا  وتعّد 

املدار�س واجلامعات ودور احل�سانة على اأرا�سيها.
املر�س  تف�سي  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وو�سف 

باأنه اأخطر اأزمة �سحية ت�رشب فرن�سا منذ قرن.
 19-Covid ومّت ت�سخي�س اأكرث من 125 األف �سخ�س بفريو�س
العاملية.  ال�سحة  منظمة  بح�سب  العامل،  حول  دولة   118 يف 

وبلغ العدد الإجمايل للوفيات اأكرث من 4 اآلف و600.

ما اآخر الأخبار عن احلجر ال�سحي؟
احلجر  يف  الإ�سباين  كاتالونيا  اإقليم  يف  بلدات  اأربع  و�سع  مّت 
ظهور  منذ  البلد  يف  الأوىل  للمرة  يتخذ  اإجراء  يف  ال�سحي، 

فريو�س كورونا.
اإ�سبانيا  الوفاة يف  وجاءت الإجراءات مع ارتفاع عدد حالت 

اإىل 84 - مقارنة بـ 47 يف اليوم ال�سابق.
للمطاعم  �سامًل  اإغلقاً  احلكومة  فر�ست  اإيطاليا،  ويف 
واحلانات وجميع املتاجر تقريباً اإل اأنها اأبقت متاجر املواد 
الغذائية وال�سيدليات مفتوحة. وجتاوزت ح�سيلة القتلى الألف 
�سخ�س لكن وزير اخلارجية لويغي دي مايو قال اإّن الإجراءات 
املفرو�سة يف املنطقة الأوىل التي تف�سى فيها املر�س اأثبتت 

فعاليتها.
اخلمي�س،  يوم  دوتريتي  رودريغو  الرئي�س  اأعلن  الفلبني،  يف 
"اإغلق"  بـ  و�سفه  ما  مانيل يف  واإىل  ال�سفر من  على  حظراً 

العا�سمة.
يعزلون  اأنهم  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  عدد  ك�سف  كما 
بالفريو�س، من  اإ�سابتهم  اأنف�سهم و�سط خماوف من احتمال 
بينهم رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو الذي ثبتت اإ�سابة 

زوجته �سويف بالفريو�س.
ماذا عن اإغلق املدار�س؟

والربتغال  والفلبني  وفرن�سا  واإ�سبانيا  ايرلندا  من  كل  وكانت 
يوم  املدار�س  اإغلق  اأعلنت  التي  الدول  بني  من  وبوليفيا 

اخلمي�س.
مثل  النظر يف  يتّم  اإنه  احلكومة  قالت  املتحدة،  اململكة  يف 
قد  "ذلك  باأّن  كانت  العلمية  الن�سيحة  ولكّن  الإجراءات  هذه 

يت�سبب باأ�رشار اأكرث من منافع" يف هذه املرحلة.
اإل اأنه مّت حظر جميع الرحلت املدر�سية اإىل اخلارج ونُ�سح 
اأي �سخ�س يعاين من ال�سعال اأو ارتفاع درجة احلرارة بالعزل 

الذاتي ملدة �سبعة اأيام.
وقال رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون اإّن هذه "اأ�سواأ 

اأزمة �سحية عامة ".

طريقة جديدة للك�سف 
املبكر عن ف�سل القلب

اإ�سافة  كاليفورنيا  يف  �ستانفورد  جامعة  من  باحثون  اقرتح 
ف�سل  باحتمال  املبكر  التنبوؤ  خلله  من  ميكن  جديد  عامل 
الكهربائية  املوجات  مرور  �سهولة  مدى  قيا�س  وهو  القلب، 
الب�سيطة يف اأن�سجة دهون ال�ساق. وتو�سف حالة ف�سل القلب 
باأنها ا�ستمرار القلب يف اخلفقان دون اأن يقدر على �سخ ما 
يكفي من الدم اإىل اأجزاء اجل�سم. كرثة اجللو�س وقلة احلركة 
الأبحاث اجلديدة  نتائج  القلب ونُ�رشت  اكت�ساف ف�سل  توؤخر 
يف دورية جمعية القلب الأمريكية، ويتم قيا�س مقاومة دهون 
اجل�سم للموجات الكهربائية عن طريق مترير موجات ب�سيطة 
يف ال�ساق، وكلما زاد املاء وال�سوائل يف ال�ساق كلما كان مرور 
مرور  ي�سعف  الدهون  زيادة  وعند  �سهًل،  الكهربي  التيار 
املبكر  التنبوؤ  ميكن  ذلك  خلل  ومن  الكهربائية،  املوجات 

باحتمال ف�سل القلب.

فح�س جديد للدم يعتمد على �س�ر الهاتف الذكي
للدم  جديداً  فح�ساً  باحثون  طّور 
يعتمد على تقنيات الهاتف الذكي 
لتوفري نتائج �رشيعة بطريقة �سهلة 
�سواء يف املنزل اأو عيادة الطبيب. 
ك�سف  اجلديد  الفح�س  وي�ستطيع 
با�ستخدام  امل�سادة  الأج�سام 
املر�سى  على  ويوفر  الإنزميات، 

كبار ال�سن زيارة املخترب.
»بايو�سين�سور�س  دورية  وبح�سب 
ن�رشت  التي  وبايواإليكرتونيك�س« 
اجلديد  الدم  فح�س  عن  تقريراً 
ي�سّمى  الذي  الفح�س  هذا  يغني 
املخترب  زيارة  عن   Melisa

وهو  الفح�س.  وقت  ويخت�رش 
كغم  ن�سف  يزن  جهاز  عن  عباره 
يحت�سن  مائي  �سخان  من  ويتاألف 
عينات من الدم ويحللها عن طريق 
بهاتف  التقاطها  يتم  التي  ال�سور 

حممول.
طّوره  الذي  الفح�س  ويعتمد 
باحثون يف جامعة �ساوث فلوريدا 
على حتليل الربوتينات والهرمونات 
بوا�سطة اإنزمي ELISA الذي يتم 
فح�س اأمرا�س عديدة من خلله، 
نق�س  ومر�س  لمي  مر�س  مثل 

املناعة الب�رشية. 

مادة غذائية متنع الإ�سابة بال�سرطان وت�قف من�ه!
ميكن  معني  نوع  من  دهنية  اأحما�س  تناول  اأن  اأمريكيون  علماء  وجد 
جملة  ون�رشت  اأي�سا  انت�ساره  يوقف  واأن  بال�رشطان  الإ�سابة  مينع  اأن 
 3 اأوميغا  تناول  فائدة  على  اأكدوا  العلماء  اأن   »MedicalXpress«
الإن�سان.  لدى  وجدت  اإن  وتطورها  اخلبيثة  بالأورام  الإ�سابة  لتفادي 
الكانابينويد  اإنتاج  اأوميغا 3 ي�ساعد اجل�سم على  اإن تناول  وقال اخلرباء، 
هذه  و�ساعدت  )الأي�س(.  الغذائي  التمثيل  عملية  خلل  والإيبوك�سيدات 

املركبات الكيميائية، التي اأنتجها اجل�سم بتن�سيط من اأوميغا 3، على قتل 
دموية  اأوعية  تكوين  واأبطاأت  التجارب،  فئران  لدى  ال�رشطانية  اخلليا 
والإيبوك�سيدات،  الكانابينويد  اأن  كما  باأن�سجة �رشطانية  مرتبطة  جديدة 
اجل�سم  اأخرى يف  اأن�سجة  اإىل  بال�رشطان  امل�سابة  اخلليا  قمعت هجرة 
التي ي�سببها مر�س ال�رشطان عادة يذكر  واأوقفت امل�ساعفات اخلطرية 

اأن املاأكولت البحرية وبذور الكتان تعد من اأهم م�سادر اأوميغا 3.  
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من �أجل �لعباد�ت
لذلك كان �لدعاء من �أجل �لعباد�ت ومن �أقوى 
�أ�سلحة �ملوؤمن، كان �ل�سحابة عندما ي�ساألون 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن �سيء كان 
�لوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال 
ْمررِ َو�مْلَيْ�سرِ ُقْل  -تعاىل-: }يَ�ْساأَلُونََك َعْن �ْلَ

َما �إرِثٌْم َكبرِرٌي{، ومثيالتها كثرية، �أما يف �ساأن  يهرِ فرِ
ي َعنرِّي{؛  بَادرِ �لدعاء؛ فقد قال: }َو�إرَِذ� �َساأَلََك عرِ
يٌب{، فلم  فلم يقل: فقل، و�إمنا قال: }َفاإرِنرِّ َقررِ

يجعل �هلل بينه وبني عباده �أي و��سطة، حتى 
�أ�سف �للق �سلى �هلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 

هذه �لعبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك 
كان عمر بن �لطاب يقول: �إن ال �أحمل هم 
يُب  �الإجابة؛ الأن �هلل تكفل بذلك بقوله: }�أُجرِ

{، ولكني �أحمل َهَمّ �لدعاء،  �عرِ �إرَِذ� َدَعانرِ َدْعَوَة �لَدّ
وهذ� �لذي يجب �أن نهتم به، �أن يخرج �لدعاء 
ب�سدق و�إخال�ص، بت�سع و�نك�سار، بال �إثم 

وال قطيعة رحم، وعلى �لعبد �أن يتخرَيّ �أوقات 
�الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم �جلمعة، وعند نزول 
�ملطر ويف �لثلث �الأخري من �لليل وبني �الأذ�ن 

و�الإقامة، و�أن يبد�أ بحمد �هلل ومتجيده و�ل�سالة 
على �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، ويكون 
متو�ساأ م�ستقبل �لقبلة ر�فًعا يديه م�سمومتني 

بذل و�نك�سار، فحري به وهو على هذه �حلال �أن 
ي�ستجيب �لكرمي �ملنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون �لدعاء نافًعا -باإذن �هلل-؛ لذلك 

قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إن 
�لدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، 

ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي �هلل 
�أيوب؛ ملا �أ�سابه ما �أ�سابه من �ملر�ص، 
 ّ قال باأدب َجٍمّ كما حكى �هلل عنه: }�أَنرِ
نَي{؛  مرِ �حرِ ْرَحُم �لَرّ ُّ َو�أَنَْت �أَ نرَِي �ل�ُسّ َم�َسّ

ن �هلل }َفَك�َسْفنَا  فكانت �الإجابة مبا�سة مرِ
ْن �ُسٍّ{، وكذلك ملا ��ستاق زكريا  َما برِهرِ مرِ
عليه �ل�سالم للولد، قال بخ�سوع تام هلل 

-تعاىل-: }ربرِّ اَل تََذْرنرِ َفْرًد� َو�أَنَْت َخرْيُ 
ثرِنَي{؛ فجاءت �الإجابة مبا�سة:  �لَْو�ررِ

لَْحنَا  }َفا�ْستََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه يَْحيَى َو�أَ�سْ
لَُه َزْوَجة{.

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
�أوالً: �حلر�ص على ذكر �هلل -تعاىل- 
-تعاىل-  �هلل  وذكر  فيه  و�الجتهاد 
كما يكون بالل�سان؛ فاإنه كذلك يكون 
باأن  بالقلب  بالقلب و�جلو�رح، يكون 
�هلل  تعظيم  من  �لعبد  قلب  يف  يكون 
-جل  بحقه  له  و�الإقر�ر  -تعاىل- 
بََّك  َرّ }َو�ْذُكر  -تعاىل-:  قال  وعال- 
ويكون  يَت{)�لكهف:24(،  نَ�سرِ �إرَِذ� 

�الأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلو�رح 
ومر�ساته،  -تعاىل-  �هلل  طاعة  يف 
�هلل  ي�سخط  ما  كل  عن  حتجز  وباأن 
�أعظم  من  �هلل  وعال.وذكر  -جل 
�أ�سباب �ل�سالمة من �لغفلة وال�سيما 
قال  ون�سيانهم،  �لنا�ص  غفلة  عند 
بع�ص �ل�سلف :»ذ�كر �هلل يف �لغافلني 
�ملنهزمة،  �لفئة  يحمي  �لذي  كمثل 

لهلك  �لنا�ص  ولوال ذكر �هلل يف غفلة 
�لنا�ص«، ويف �الأثر »لوال �سيوخ ركع، 
ل�سب  ر�سع  و�أطفال  ركع،  وبهائم 
عليكم �لعذ�ب �سبا«. وقال �بن �لقيم 
-رحمه �هلل-: »على قدر غفلة �لعبد 
عن �لذكر يكون بعده عن �هلل«، وقال: 
ال  وح�سة  �هلل  وبني  بينه  �لغافل  »�إن 

تزول �إال بالذكر«.

على �مل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
�أيها �الأخوة، �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال:  ))�إن �هلل كتب كتاباً قبل �أن يخلق �للق: �إن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق �لعر�ص((  ] �أخرجه �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي عن �أبي هريرة [  �ملوؤمن �ل�سادق يجب �أن تغلب 
رحمته غ�سبه و�أنا �أقول: و�ملوؤمن �ل�سادق يتخلق بهذ� �لكمال، يجب �أن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَو�ترِ و�الأر�صرِ مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي �هلل عنه قال: قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم:  )) �إرَِنّ �هللَ َخلََق يوَم َخلََق �ل�َسّ
َماءرِ و�الأر�صرِ ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أي تغطي ما بني �ل�سماء و�الأر�ص. بَاُق ما بنََي �ل�َسّ رحمٍة طرِ
ها، و�لَوْح�ُص و�لطرُي بع�ُسها على بع�ص، َفاإرِذ� كان يوُم  ُف �لَو�لرِدةُ على َولَدرِ نَْها يف �الأر�صرِ َرحمة، فبها تَعطرِ )) َفَجَعَل مرِ
ياَمةرِ �أَكَملََها برِهذهرِ �لرحمة ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أو�سح مثل قلب �الأم، �إن�سانة تريد البنها  �لقرِ

كل �سعادة، تعرى من �أجله، جتوع من �أجله، ت�سحي بالغايل و�لرخي�ص من �أجله، وال تنتظر منه �سيئاً، هذه �الأم.

من هم �لأولياء ، وما هي درجاتهم؟
�أولياء �هلل – بكل و�سوح و�خت�سار – هم �أهل �الإميان و�لتقوى ، �لذين ير�قبون �هلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

�أو�مره ، ويجتنبون نو�هيه . 
يَاةرِ  يَن �آَمنُو� َوَكانُو� يَتَُّقوَن . لَُهْم �لْبُ�ْسَى يفرِ �حْلَ ْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن . �لَّذرِ رِ ال َخْوٌف َعلَيْهرِ قال �هلل تعاىل : ) �أَال �إرَِنّ �أَْولرِيَاَء �هلَلّ

يُم ( يون�ص/62-64 ،قال �حلافظ �بن كثري رحمه �هلل يف  رِ َذلرَِك ُهَو �لَْفْوُز �لَْعظرِ يَل لرَِكلرَِماترِ �هلَلّ َرةرِ اَل تَبْدرِ نْيَا َويفرِ �اْلآخرِ �لُدّ
»تف�سري �لقر�آن �لعظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل �أن �أولياءه هم �لذين �آمنو� وكانو� يتقون ، كما ف�سهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : �أنه ) ال 
ْم ( فيما ي�ستقبلون من �أهو�ل �لقيامة ، ) َوال ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما ور�ءهم يف �لدنيا . َخْوٌف َعلَيْهرِ

ر �هلل . وقد ورد هذ� يف  وقال عبد �هلل بن م�سعود ، و�بن عبا�ص ، وغري و�حد من �ل�سلف : �أولياء �هلل �لذين �إذ� ُروؤو� ُذكرِ
حديث مرفوع .

عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه ، قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : ) �إن من عباد �هلل عباد� يغبطهم �الأنبياء 
و�ل�سهد�ء . قيل : من هم يا ر�سول �هلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابو� يف �هلل من غري �أمو�ل وال �أن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ال يخافون �إذ� خاف �لنا�ص ، وال يحزنون �إذ� حزن �لنا�ص . ثم قر�أ : ) �أَال �إرَِنّ 

ْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن ( رو�ه �أبو د�ود باإ�سناد جيد – و�سححه �الألبان يف »�ل�سل�سلة �ل�سحيحة«  رِ ال َخْوٌف َعلَيْهرِ �أَْولرِيَاَء �هلَلّ
)1369/7( - » �نتهى باخت�سار وت�سف ي�سري . 

برِهرِ  َذَهبُو�ْ  ا  }َفلََمّ  : تعاىل  قوله 
َو�أَْجَمُعو�ْ �أَن يَْجَعلُوهُ يفرِ َغيَابَةرِ �جْلُبرِّ 
ْم َهـَذ�  هرِ اأَْمررِ ّئَنَُّهم برِ َو�أَْوَحيْنَا �إرِلَيْهرِ لَتُنَبرِ

َوُهْم الَ يَ�ْسُعُروَن { يو�سف:15
فكان هذ� �لوحي من �هلل �سبحانه 
–عليه  لتثبيت قلب يو�سف  وتعاىل 
�ل�سالم- وجلرب خاطره؛ الأنه ظلم 
و�أوذي من �أخوته و�ملظلوم يحتاج 
لنا  �سع  لذلك  خاطر،  جرب  �إىل 

جرب �لو�طر �ملنك�سة.
ي َفَر�َص  ومثله قوله تعاىل : }�إرَِنّ �لَّذرِ
َمَعاٍد ُقل  �إرِىَل  َك  لََر�ُدّ �لُْقْر�آَن  َعلَيَْك 
برِّي �أَْعلَُم َمن َجاء برِالُْهَدى َوَمْن ُهَو  َرّ

برِنٍي {�لق�س�ص:85 اَلٍل ُمّ يفرِ �سَ
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 
فيها  ولد  �لتي  مكة  �أحب  �لذي 
ون�ساأ �أُخرج منها ظلما، فاحتاج يف 
هذ� �ملوقف �ل�سعب وهذ� �لفر�ق 
�ملو��ساة  من  �سيء  �إىل  �الأليم 
و�ل�سرب، فاأنزل �هلل تعاىل له قر�آن 
موؤكد بق�سم؛ �أن �لذي فر�ص عليك 
و�أمرك  ر�سوال  و�أر�سلك  �لقر�آن 

بتبليغ �سعه �سريدك �إىل موطنك 
ما  وهذ�  منت�س�  عزيز�  مكة 
 : تعاىل  قوله  �أي�ساً  ومثله  ح�سل، 
ى{  َفرَتْ�سَ َربَُّك  يَك  يُْعطرِ }َولَ�َسْوَف 

�ل�سحى:
�مل�ستمر  �لعطاء  لروعة  و�نظر 
بامل�سلم  ي�سل  �الآية حتى  يف هذه 
ر�سالة  �الآية  فهذه  �لر�سا،  حلالة 
وت�سلية  ومغموم،  مهموم  كل  �إىل 
من  لكل  وفرج  �حلاجة،  ل�ساحب 
�أن �هلل يجرب كل  ببالء وفتنة؛  وقع 

قلب  جلاأ �إليه ب�سدق.
وقد ورد يف �سحيح م�سلم �أَنّ �لنبَيّ 
�هللرِ  قوَل  تال  و�سلََّم  عليهرِ  �هللُ  �سلَّى 
ّ �إرِنَُّهَنّ  عَزّ وجَلّ يف �إبر�هيَم : } َربرِ
َن �لنَّا�صرِ َفَمْن تَبرَِعنرِي  لَلَْن َكثرِرًي� مرِ �أَ�سْ
نََّك َغُفوٌر  انرِ َفاإرِ نرِّي َوَمْن َع�سَ َفاإرِنَُّه مرِ

يٌم {  �إبر�هيم :36 َرحرِ
}�إرِْن   : �ل�سالم  عليه  عي�سى  وقال 
ْر  تَْغفرِ َو�إرِْن  بَاُدَك  عرِ َفاإرِنَُّهْم  بُْهْم  ّ تَُعذرِ
يم{  كرِ �حْلَ يُز  �لَْعزرِ �أَنَْت  َفاإرِنََّك  لَُهْم 
وقال  يديهرِ  )فرفَع   118 �ملائدة: 

تي وبكى . فقال �هللُ  تي �أَُمّ �للهَمّ ! �أَُمّ
�إىل  �ذهب   ! يا جربيُل   : وجَلّ  عَزّ 
حممٍد، – وربَُّك �أعلُم -، ف�َسلُه ما 

يُبكيَك ؟ فاأتاهُ جربيُل عليهرِ �ل�سالةُ 
و�ل�سالُم ف�َساألُه. فاأخربهُ ر�سوُل �هللرِ 
�سلَّى �هللُ عليهرِ و�سلََّم مبا قاَل . وهو 

�أعلُم . فقال �هللُ : يا جربيُل ! �ذهْب 
�إىل حممٍد فقْل : �إنَّا �سُن�سيَك يف 

تَك وال نَ�ُسوءَُك . �أَُمّ

ما ي�ؤ�س�س جلرب �خل��طر يف �لقر�آن �لكرمي
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نقا�س 
الإدارة الذكية:

 د. اإيهاب خليفة/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات 
والأبحاث املتقدمة

مكملاً  بديلاً  الروبوتات   1-
يف  واملعاونة  الطبية  للطواقم 

امل�ست�سفيات:

التي  الرئي�شية  امل�شكالت  اإحدى 
انت�شار  دائرة  ات�شاع  عنها  ينجم 
احلاالت  خمالطة  هو  املر�ش،  هذا 
وهي  الطبية،  للطواقم  امل�شابة 
م�شكلة حرجة وملحة نظًرا ملحدودية 
عدد الطواقم الطبية الالزمة للتعامل 
باأعداد  مقارنة  احلاالت  هذه  مع 
ا�شتخدام  كان  هنا  ومن  امل�شابني، 
الطاقم  ملعاونة  الطبية  الروبوتات 
احلاالت  خمالطة  من  ومنعه  الطبي 
الروبوتات  تقوم  حيث  امل�شابة، 
وت�شجيل  املر�شى،  على  بالك�شف 
خطورتها  ودرجة  الطبية  حاالتهم 
وبياناتها ال�شحية مثل العمر ودرجة 
التي  االأخرى  واالأمرا�ش  احلرارة 
للطواقم  تقارير  رفع  ثم  منها،  تعاين 
العالج  نوعية  حتدد  التي  الطبية 
واجلرعة الالزمة، كما تقوم روبوتات 
واملواد  العالجات  بتو�شيل  اأخرى 
دون  املر�شى،  اإىل  املقررة  الطبية 
بينهم  مبا�رش  احتكاك  يحدث  اأن 
وبني الطاقم الطبي ملنع ات�شاع دائرة 

انت�شار املر�ش.

�سائق  بدون  اإ�سعاف  �سيارات   2-
املواد  وتو�سيل  املر�سى  لنقل 

الطبية: 

�شيارات  ا  اأي�شً ال�شني  ت�شتخدم 
بنقل  تقوم  �شائق  بدون  اإ�شعاف 
احلاالت امل�شابة اإىل امل�شت�شفيات، 
اأن  ال�شيارات  هذه  ت�شتطيع  حيث 
م�شابني  اأ�شخا�ش   6 حتى  حتمل 
بنقلهم  وتقوم  الواحدة،  املرة  يف 
املخ�ش�شة  امل�شت�شفيات  اإىل 
يحدث  اأن  دون  احلاالت  هذه  لتلقي 
غريهم  وبني  بينهم  مبا�رش  احتكاك 
كما  الطبية.  الطواقم  اأفراد  من 
بدون  �شيارات  ا�شتخدام  ا  اأي�شً يتم 
واالأغذية  الطلبات  لتو�شيل  �شائق 
امل�شت�شفيات،  اإىل  الطبية  واملواد 
منًعا الحتكاك باقي االأفراد بطواقم 
لتحجيم  حماولة  يف  امل�شت�شفيات، 
التعامل  وتقليل  املر�ش،  انت�شار 

الب�رشي املبا�رش قدر امل�شتطاع.

طيار  بدون  الطائرات   3-
وامل�سح  والتطهري  للتوعية 

الطبي للأفراد:

امل�شتخدمة  الذكية  التقنيات  اإحدى 
الدرونز،  هي  كورونا  اأزمة  اإدارة  يف 
يتم  حيث  طيار،  بدون  الطائرات  اأو 
امل�شح  عمليات  يف  ا�شتخدامها 
وتوجيه  ال�شوارع،  يف  للمارة  ال�رشيع 
الطبية  والتعليمات  االإر�شادات 
ّذر الطائرة  والتوعوية لهم. فمثاًل حتحُ
يف  الواقي  القناع  يرتدي  ال  من 
الع�شوائي  بالك�شف  وتقوم  ال�شوارع، 
تكون  اأن  ميكن  التي  احلاالت  عن 
درجة  قيا�ش  خالل  من  م�شابة، 
كامريات  على  باالعتماد  حرارتها 

الطائرات،  هذه  حتملها  حرارية 
امل�شابة  احلالة  ت�شخي�ش  ويتم 
التحكم  غرف  يف  املخت�شني  عرب 
بدون  طائرات  اأن  كما  املركزية، 
يف  ا�شتخدمها  يتم  اأخرى  طيار 
املواد  ر�ش  عرب  التعقيم  عمليات 
الطهرة على االأ�شخا�ش يف املناطق 
ملكافحة  ال�شوارع،  ويف  املزدحمة 

انت�شار الفريو�ش.

-4 جل�سات ت�سخي�س فورية عن 
بعد لتحديد حالة املر�سى:

الذكاء  نظم  ال�شني  ت�شتخدم 
بتقنيات  املرتبطة  اال�شطناعي 
وحتديد  ملراقبة  اخلام�ش  اجليل 
يتم  فمثاًل  بعد.  عن  املر�شى  حالة 
م�شت�شفيات  يف  املر�شى  مراقبة 
خالل  من  ال�شينية  ووهان  مدينة 
العا�شمة  يف  مركزية  اإدارة  غرف 
خالل  من  وذلك  بكني،  ال�شينية 
ونظم  ذكية  طبية  ونظم  كامريات 
ّكن  تحُ التي  ال�شخمة  البيانات  حتليل 
متابعة  من  املركزي  الطبي  الفريق 
وحتديد  للمر�شى،  ال�شحية  احلالة 
خروجها  ومواعيد  خطورتها،  درجة 

من امل�شت�شفيات.

العملقة  البيانات  ا�ستخدام   5-
لتتبع خط �سري امل�سابني:

تحُ�شاهم البيانات العمالقة يف احلد من 
اأ�شيب  اإذا  فمثاًل  الفريو�ش.  انت�شار 
ال�شلطات  ت�شتطيع  االأ�شخا�ش  اأحد 
الذكية  املراقبة  نظم  عرب  ال�شينية، 
املناطق  يف  املوجودة  ال�شاملة 

على  التعرف  ت�شتطيع  والتي  العامة 
دد  حتحُ اأن  هويتها،  وحتديد  الوجوه 
�شواء  ال�شخ�ش،  هذا  �شري  خط 
قطاًرا  اأو  عامة  حافلة  ا�شتقّل  كان 
ت�شوق  مناطق  اأو  ملطاعم  توّجه  اأو 
التي  معينة، وبالتايل تعقيم املناطق 
خاللها،  من  امل�شابة  احلالة  مرت 
اإىل  علني  حتذير  اإر�شال  عن  ف�شاًل 
بهذه  مروا  الذين  االأفراد  جميع 

املناطق للتوجه للك�شف الفوري.

تطبيقات  على  العتماد   6-
ملراقبة  الذكية  الهواتف 

املر�سى:

تعتمد ال�شني على تطبيقات الهواتف 
اأواًل  رئي�شيني؛  باأمرين  للقيام  الذكية 
التحكم يف �شالحية دخول املر�شى 
خالل  من  وذلك  العامة،  لالأماكن 
لكل  اإلكرتونية  تعريف  بطاقة  اإن�شاء 
مواطن عبارة عن QR code حتدد 
�شليًما وال  ال�شخ�ش  كان هذا  اإذا  ما 
اأو  الفريو�ش،  اأعرا�ش  من  يعاين 
اأنه  اأو  الإ�شابته  احتمالية  هناك  اأن 
يتم  م�شتوى  كل  على  وبناء  م�شاب، 
املناطق  بدخول  لل�شخ�ش  ال�شماح 
والكافيهات  املطاعم  مثل  العامة 
من  الرئي�شية  واملواقف  واملحطات 
ا  اأي�شً ال�شني  ت�شتخدم  كما  عدمه، 
تطبيقات الهواتف الذكية لبناء قاعدة 

اأ�شماءهم  ت�شمل  بامل�شابني  بيانات 
التي  وال�رشكات  اإقامتهم  ومناطق 
باقي  على  ي�شهل  حتى  بها،  يعملون 
االأ�شخا�ش معرفة امل�شابني، وجتنب 
ال�رشكات واملناطق املوجودين بها.

ذكية  وكامريات  �سا�سات   7-
للك�سف عن احلالت امل�سابة:

والبا�شات  القطارات  حمطات  يف 
احلكومة  توفر  الرئي�شية  واملوانئ 
كامريات  بها  ذكية  �شا�شات  ال�شينية 
حرارة  درجة  بقيا�ش  تقوم  حرارية 
املحطات،  يف  املوجودين  املر�شى 
ارتفاع  ر�شد  يتم  ملن  اإنذاًرا  وتوجه 
عليه  تظهر  اأو  حرارته  درجة  يف 
منعه  وبالتايل  الفريو�ش،  اأعرا�ش 
احلافلة  اأو  القطار  ا�شتخدام  من 
حتى تقوم اجلهات املعنية بالتعامل 
م�شت�شفيات  يف  وو�شعها  احلالة  مع 

احلجر ال�شحي.

الأبعاد  ثلثية  الطباعة   8-
لبناء غرف العزل ال�سحي:

الطباعة  تقنية  ال�شني  ت�شتخدم 
حجر  غرف  لبناء  االأبعاد  ثالثية 
مربع  مرت   10*10 م�شاحتها  �شحي 
ّكن  ميحُ ما  وهو  فقط،  �شاعتني  يف 
العزل  غرف  من  كبري  عدد  بناء  من 
اأعداد امل�شابني يف  ت�شتوعب جميع 

زمن قيا�شي.

للت�سالت  اخلام�س  اجليل   9-
التقنيات  هذه  كافة  لربط 

الذكية:
كورونا  فريو�ش  اأزمة  اأظهرت 
امل�شتجد كيف ميكن للجيل اخلام�ش 
اأهم  من  ي�شبح  اأن  االت�شاالت  من 
والكوارث  االأزمات  مواجهة  اأدوات 
الب�رش  التي قد تفوق قدرة  الطبيعية 
اعتمدت  حيث  االأحيان،  بع�ش  يف 
ال�شني على ربط الروبوتات والدرونز 
التحتية  بالبنية  االأ�شياء  واإنرتنت 
وهو  لالت�شاالت،  اخلام�ش  للجيل 
ما مّكنها -اإىل حٍدّ ما- من حماولة 
قدر  املر�ش  هذا  انت�شار  من  احلد 
تو�شيع  �رشعة  وتقليل  امل�شتطاع، 
دائرته بني االأفراد، و�رشعة اكت�شاف 
املر�شى املحتملني واجلدد، وكذلك 
حتديد البوؤر اجلديدة التي ميكن اأن 

يظهر فيها املر�ش.
الذكية  التكنولوجيا  فاإن  وبالتايل 
اإدارة  اأدوات  اأهم  اإحدى  اأ�شبحت 
على  قدرة  من  االأزمات، مبا تتلكه 
ناحية،  من  واجلهد  الوقت  توفري 
الب�رش  يعجز  قد  بوظائف  والقيام 
اأخرى.  ناحية  من  بها  القيام  عن 
وهي  االأهم  الق�شية  تبقى  ولكن 
�رشعة اكت�شاف م�شل يحُعالج االأ�رشار 

املبا�رشة لهذا الوباء اجلديد.

كيف توظف ال�شني التكنولوجيا ملكافحة فريو�س كورونا؟
ا با�سم فريو�س كورونا امل�ستجد؛ تلعب  يف الوقت الذي يت�سابق فيه العامل ملحاولة اكت�ساف علج لفريو�س )كوفيد-19(، اأو املعروف اإعلمياًّ

ا يف حماولة احلد من انت�سار هذا املر�س عرب حت�سني عملية اإدارة هذه الأزمة، وت�سييق ات�ساع نطاقها  ا هاماًّ التكنولوجيا الذكية دوراً
امل�ستطاع، وذلك بالعتماد على نظم الذكاء ال�سطناعي من الروبوتات والدرونز واإنرتنت الأ�سياء املت�سلة جميعها بالبنية التحتية 

للجيل اخلام�س للت�سالت، يف حماولة منها لكت�ساف امل�سابني باملر�س من ناحية، وتعقيم ال�سوارع واملناطق من ناحية اأخرى، وتوجيه 
الن�سائح والإر�سادات الطبية يف حالة خمالفة التعليمات من ناحية ثالثة، وغريها من ال�ستخدامات غري التقليدية التي تعتمد عليها 

الدول وعلى راأ�سها ال�سني لُتح�ّسن عملية اإدارة الأزمة بالعتماد على التقنيات احلديثة، وهو ما ميكن تو�سيحه يف التايل:
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هل ي�سلم الأ�سرى الفل�سطينيون من »كورونا«؟

وبدا القلق وا�سحاً لدى الفل�سطينيني 
الذي  الفريو�س  انت�سار  اإمكانية  من 
�سجل يف مدينتي بيت حلم وطولكرم 
وانت�رش  �سبق  حيث  الآن،  حتى 
ومت�سارًعا  كبرًيا  انت�ساًرا  الفريو�س 
رئي�س  ويو�سح  الحتالل  دولة  يف 
جلنة اأهايل اأ�رشى القد�س اأجمد اأبو 
لدى  اليومية  القلق  حالة  اأن  ع�سب 
حيث  ازدياد؛  يف  الأ�رشى  عائالت 
اإىل  الفريو�س  و�سول  من  يتخوفون 
اأنظمة  بانعدام  املعروفة  ال�سجون 

ال�سالمة والوقاية منها.
اإن  الأ�رشى:  اإعالم  مكتب  لـ  ويقول 
متكنوا  الذين  القد�س  اأ�رشى  اأهايل 
والثنني  الأحد  اأبنائهم  زيارة  من 
املا�سيني خ�سعوا ملعاملة �سيئة من 
التاأكد  دعوى  حتت  ال�سجون  اإدارة 
من عدم حملهم للفايرو�س وي�سيف: 
على  الأهايل  بتوقيع  اجلنود  »قام 
اأوراق ل يعرفون فحواها واإخ�ساعهم 
زاروا مدنا  كانوا  اإذا  لأ�سئلة حتقيق 
من  عائدين  اأو  املحتلة  بال�سفة 
تعر�سوا خالل  كما  باخلارج،  ال�سفر 
ذلك ملعاملة �سيئة؛ ما زاد يف قلقهم 
اأبنائهم  اإىل  الفايرو�س  و�سول  حول 

يف ال�سجون«.
لدى  التخوف  اأن  ع�سب  اأبو  ويوؤكد 
الأهايل منطقي؛ خا�سة واأن �سجون 

ال�سالمة  ملقومات  تفتقر  الحتالل 
بوؤرا  تعّد  اأنها  كما  العامة؛  والوقاية 
باأرواح  يفتك  الذي  الطبي  لالإهمال 
الأ�رشى ويوّدعون جراءه �سهداء بني 

احلني الآخر.
واقع  اأّن  الفل�سطينيون  ويعّد 
لنت�سار  مهياأ  ال�سهيونية  ال�سجون 
اكتظاظ  مع  خا�سة  الفريو�س  هذا 
للغاية  �سيقة  �سجون  يف  الأعداد 
لهم  يقدم  الذي  ال�سيئ  والطعام 
تنت�رش  الذي  ال�سجون  بناء  وطبيعة 
وتنعدم  والرطوبة  احل�رشات  فيه 

فيها اأ�سعة ال�سم�س.
»حماولت طماأنة«

اأ�رشى  يوؤكد  ذاته  الوقت  ويف 

ورغم  الأ�رشى  اأن  واأطباء  حمررون 
اأنهم  اإل  ال�سيئة  اعتقالهم  ظروف 
انت�سار  احتمالية  من  ن�سبيا  بعيدون 
املر�س؛ لكونهم معزولني عن العامل 
املحرر  الطبيب  ويقول  اخلارجي 
اإعالم  مكتب  لـ  القا�سي  �سمري 
الأ�رشى: اإن فريو�س الكورونا ينتقل 
بالرذاذ ولي�س عن طريق الهواء، وهو 
ما يجعل الأ�رشى بعيدين منه اإل اإذا 

لم�سوا �سخ�سا م�سابا.
خالل  من  الأ�رشى  اأن  ويو�سح 
ال�سهيونية  ال�سجون  يف  وجودهم 
يجب  ولكن  الفريو�س،  معزولون عن 
عليهم احلفاظ على اإجراءات الوقاية 
ال�سخ�سية،  النظافة  وهي  الالزمة؛ 
واحلفاظ  البارد،  باملاء  والغت�سال 

الليل  وقيام  وال�سالة  الو�سوء  على 
كما اأو�سى الطبيب القا�سي بالإكثار 
اأنها  رغم  واخل�رشوات  الفاكهة  من 
تقدم لهم بكميات قليلة، وتكاد تكون 

معدومة يف ال�سجون.
وي�سري القا�سي اإىل اأن طماأنة عائالت 
بعيدون  اإنهم  حيث  واجب؛  الأ�رشى 
ولكن  الفريو�س،  انت�سار  رقعة  من 
بطرق  تعريفهم  كذلك  الواجب  من 
»املدخل  وي�سيف:  منه  الوقاية 
اختالط  هو  للفريو�س  الوحيد 
اأو  للعيادات  يخرج  مبن  الأ�رشى 
قد  الذين  ال�سجانني  اأو  البو�سطة 
وهذا  م�ساب،  �سخ�س  من  يحملونه 
جيدا  له  يتنبهوا  اأن  يجب  الأمر 

باحلفاظ على النظافة والتهوية«.

االحتالل" �سجون  يف  "اأ�سرى 
اأبدى بع�س اأهايل اأ�سرى فل�سطني يف �سجون الحتالل، تخوفهم من انت�سار فريو�س »كورونا« امل�ستجد داخل 
ال�سجون ال�سهيونية وبني اأبنائهم الأ�سرى، يف �سياق ظروف معي�سية �سعبة وبيئة ل ت�سلح للعي�س الآدمي، 

فكيف ت�سلح للتعامل مع فريو�س عاملي مثل هذا؟!
وكالت 

ا زيارات االأ�سرى ب�سبب »كورونا« االحتالل يلغي ر�سمًيّ
ق.ف

الأحمر  ال�سليب  جلنة  اأكدت 
الحتالل  �سلطات  اأن  الدولية 
برنامج  باإيقاف  ر�سمًيّا  اأبلغتهم 

زيارات الأ�رشى يف ال�سفة الغربية 
املقبل  لالأ�سبوع  غزة  وقطاع 
فاإن  الأحمر؛  ال�سليب  وح�سب 
هذا القرار جاء حترزا من انت�سار 

فريو�س »كورونا«.

الحتالل  �سجون  اإدارة  وكانت 
عزلت 19 اأ�سرًيا فل�سطينًيّا يف �سجن 
اإ�سابة  اكت�ساف  بعد  ع�سقالن، 
كان  بالفايرو�س  اإ�رشائيلي  طبيب 
مع  وتوا�سل  ال�سجن  يف  اأيام  قبل 

جمموعة من الأ�رشى كما وفر�س 
عزًل  اخلمي�س،  اليوم  الحتالل، 
يف  امل�سكوبية  معتقل  على  كاماًل 
القد�س املحتلة؛ خ�سيًة من انتقال 

فريو�س »كورونا«.

التعليم عن ُبعد يتقدم
 يف زمن »الكورونا«

حت�سم وزارة الرتبية والتعليم بغزة، 
نهاية الأ�سبوع اجلاري قرار العودة 
عدمه  من  الدرا�سية  ال�سفوف  اإىل 
انت�سار فريو�س  القلق من  اإطار  يف 
املدار�س  »كورونا«وعا�ست 
الر�سمية واخلا�سة وريا�س الأطفال 
الر�سمية،  الإجازة  من  اأ�سبوعاً 
الأهايل  الوزارة  اأو�ست  حني  يف 
لأبنائهم  التعليم  موا�سلة  ب�رشورة 
للوزارة  الإلكرتونية  املواقع  عرب 
ودعت اأولياء الأمور لال�ستفادة من 
املواد الإثرائية والدرو�س امل�سورة 
للمناهج  التفاعلية  واملراجعات 
الدرا�سية املختلفة واأبرزها منهاج 

الثانوية العامة.
مبادرات ل�ستمرار التعليم

وفْور  فل�سطني  يف  املعلمني  بع�س 
الإعالن عن خطة الطوارئ، اأعلنوا 
ل�ستمرار  فردية  مبادرات  عن 

العملية التعليمية عن بُعد.
يعمل  الذي  �سباعنة  ثامر  املعلم   
عاماً،   17 منذ  التعليم  �سلك  يف 
تتمثل  التي  الفردية  مبادرته  اأطلق 
م�سورة  درا�سية  ح�س�س  ن�رش  يف 
في�سبوك  يومية على �سفحته على 
العطلة  خالل  وذلك  لطالبه، 
الإجبارية التي دخلت بها املدار�س 
لنت�سار  جتنبًا  �سهًرا  الفل�سطينية 

فريو�س »كورونا«.
واأعلن �سباعنة، عن ا�ستعداده لتلقي 
لالإجابة  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة 
عنها هاتفيا اأو عرب الإنرتنت، ودعا 
طلبته اإىل عدم هدر العطلة واإعداد 
برنامج درا�سي منا�سب خالل مّدة 

الطوارئ.
عن  الطلبة  »انقطاع  »اإّن  وقال: 
عن  �سي�رشفهم  �سهًرا  التعليم 
درو�سهم اليومية، وهم كما كل العامل 
التوا�سل  ملواقع  متابعون  اليوم، 
الإلكرتونية،  والألعاب  الجتماعي 
ا�ستثمارها  ميكن  من�سة  وهي 

لإكمال خطتهم الدرا�سية«.
وقبل الأزمة، كان �سباعنة ي�ستثمر 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
مع  للتفاعل  الإلكرتونية  والألعاب 
اأيام الدوام املدر�سي  طلبته خالل 
ال�سلطة  قرار  ومع  لكنه  العادية، 
املرافق  اإغالق  الفل�سطينية 
مر�س  تف�سي  خ�سية  التعليمية 
اليومية  درو�سه  نقل  قرر  كورونا، 

ليبثها عرب في�سبوك.
�رشكة  اأطلقت  ذاته،  ال�سياق  يف 
مبادرة  فل�سطني  يف  تكنولوجية 
امل�سرية  توقف  اأزمة  لتخطي 
التي قد تطول على وقع  التعليمية 
ارتفاع اأعداد الإ�سابات بالفريو�س 

يف فل�سطني.
واأطلقت �رشكة »كالودي تكنولوجي« 
اإطار  -يف  املعلومات  لتكنولوجيا 
مبادرة  الجتماعية-  امل�سوؤولية 
الكرتوين  نظام  اإن�ساء  على  تقوم 
بهدف  بُعد؛  عن  للتعليم  حمو�سب 
م�سورة  درا�سية  ح�س�س  تقدمي 

يومية خالل العطلة الإجبارية.
لل�رشكة  التنفيذي  املدير  واأو�سح 
التي  املبادرة  اأن  �سقورة  اإبراهيم 
�سياق  يف  تاأتي  �رشكته  اأطلقتها 
�سياق  يف  الجتماعية  امل�سوؤولية 
الأرا�سي  تعانيها  التي  الأزمة 
الفل�سطينية، ب�سبب انت�سار وتف�سي 

فريو�س كورونا )كوفيد - 19(.
كالودي  �رشكة  اأن  �سقورة  وبني 

املعلومات  لتكنولوجيا  تكنولوجي 
تعليق  لإعالن  الأوىل  اللحظة  منذ 
كورونا  اإ�سابات  ب�سبب  الدرا�سة 
عاتقها  على  اأخذت  فل�سطني  يف 
اإىل جانب جميع  حتمل امل�سوؤولية 
احلكومية  والهيئات  القطاعات 
امل�سوؤولية  اإطار  يف  والأهلية 
الجتماعية، ويف اإطار ن�رش الثقافة 

املجتمعية الإيجابية.
واأ�سار �سقورة اإىل اأَنّ مبادرة �رشكته 
وزارة  م�ساركة  مبداأ  على  تقوم 
»نظام  اإن�ساء  يف  والتعليم  الرتبية 
الكرتوين للتعليم عن بُعد«، يف �سياق 
حالة الطوارئ الناجتة عن فايرو�س 
وقع  على  تطول  قد  والتي  كورونا، 

ارتفاع اأعداد الإ�سابة به.
التعليمي  النظام  اأَنّ  بنّي  كما 
الرقمي �سي�ساعد يف وقت الطوارئ 
»النظام  الطبيعية  الأوقات  ويف 
امل�رشفني  �سيمكن  اإذ  املدر�سي«، 
مكتوبة  تو�سيحية  مواد  اإرفاق  من 
باإمكان الطالب طباعتها وحتميلها 
النظام  اأَنّ  اإىل جانب  اأي وقت،  يف 
تقدمي  يف  �سي�ساهم  الإلكرتوين 
واملدر�سني  للطلبة  كبري  خدمات 
الرتبية  ووزارة  وامل�رشفني 

والتعليم.

دور الأهايل
اإطالق حالة  حنان )34 عاماً( منذ 
التزمت  فل�سطني،  يف  الطوارئ 
مبنهجية  لأبنائها  الدرو�س  تقدمي 
الدرا�سية  اخلطة  وفق  مدرو�سة 

للمدر�سة.
الثالثة  اأبناءها  اإّن  حنان  تقول 
املختلفة  الدرا�سية  املراحل  يف 
درا�سي  بجدول  معها  ملتزمون 
منذ بداية العطلة، يقوم على مبداأ 
يراجعون  منهم  لكٍلّ  ون�سف  �ساعة 
واملواد  الدرو�س  خاللها  من 
الدرا�سية  املنهجية  اخلطة  وفق 

للمدر�سة التي يدر�س فيها.
اإيهاب العفيفي، فقد  اأما املدر�س 
العطلة  يف  اأبنائه  لتدري�س  تفرغ 
ل  اأنه  ملرا�سلنا  مبيناً  الإجبارية، 

يريد اأن تذهب هذه العطلة هباًء.
الأهايل  على  »يجب  واأ�ساف:   
املبادرة اإىل فتح قنوات بينهم وبني 
النرتنت  عرب  التدري�سية  الو�سائل 
لوزارة  التابعة  املختلفة  واملواقع 
مواقع  عرب  اأو  والتعليم،  الرتبية 
و�سفحات  الجتماعي  التوا�سل 

املعلمني اخلا�سة«.
يف  العفيفي،  املعلم  ويجتهد 
حت�سري الدرو�س التعليمية لطالب 
التوا�سل  مواقع  عرب  مرحلته 
ر�سائل  يف  وينقلها  الجتماعي، 
ي�ستفيد  لكي  ومكتوبة،  م�سورة 

منها جميع الطلبة.
العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الإجراءات  جهتها  من  ناق�ست 
التعليم  تو�سيع عمليات  العملية يف 
اللكرتوين لي�سمل �سفوًفا ومراحل 
عرب  العامة  الثانوية  غري  درا�سية 
والإذاعة  التعليمي  روافد  موقع 
الوزارة  ومن�سات  التعليمية 

الإعالمية.
برامج  لديها  وزارته  اأن  واأفاد 
التغلب  يف  رقمية  وحلول  مميزة 
ل�سمان  الظروف  خمتلف  على 
�سواء  التعليمية  العملية  ا�ستمرار 
يف فرتات الدوام اأو التعطيل اأثناء 

الظروف القاهرة.

فريو�س كورونا يرتب�س برتمب ويعزل ملك الرنويج ورئي�س وزراء كندا
وعدد  العدوى  دائرة  ات�ساع  مع 
كورونا  بفريو�س  الإ�سابات 
ومناطق  عّدة  دول  يف  امل�ستجد 
عرب العامل، بداأ الفريو�س تدريجيا 
القرار،  اتخاذ  مراكز  من  يقرتب 
حياة  تعري�س  يف  يت�سبب  ورمبا 

قادة وم�سوؤولني كبار للخطر.
الأمريكي  الرئي�س  اأعلن  فقد 
بالقلق  اأنه ل ي�سعر  دونالد ترمب 
املا�سي-  -ال�سبت  لقائه  بعد 
الربازيلي  الت�سالت  وزير 
بالفريو�س  اإ�سابته  تاأكدت  الذي 
ترمب  اإن  الأبي�س:  البيت  وقال 
يتفاعال  مل  بن�س  مايك  ونائبه 
داعي  ول  الربازيلي،  الوزير  مع 
ب�ساأن  فح�سا  لإجرائهما  بالتايل 

الفريو�س.
الربازيلية  ال�سلطات  واأعلنت 
م�ساب  الربازيلي  الوزير  اأن 
الرئي�س  ُو�سع  كما  بالفريو�س، 
حتت  بول�سونارو  جايري  الربازيلي 

املراقبة ال�سحية للتاأكد من عدم 
اإعالم  و�سائل  وذكرت  اإ�سابته 
�سكرتري  اأن  -اليوم-  برازيلية 
بكورونا،  م�ساب  اأي�سا  الرئي�س 
ويف  ال�سحي  احلجر  يف  وو�سع 
اأن  ال�سلطات  اأعلنت  الرنويج، 
وامللكة  اخلام�س  هارالد  امللك 
وجميع اأع�ساء احلكومة و�سعوا يف 

احلجر ال�سحي ب�سبب الفريو�س.
الوزراء  رئي�س  قرر  كندا،  ويف 
منزله  من  العمل  ترودو  جا�سنت 
تخ�سع  حني  يف  وقائي،  كاإجراء 
ما  وفق  كورونا،  لفح�س  زوجته 
ر�سمي:  بيان  وقال  مكتبه  اأعلن 
ترودو ظهرت  غريغوار  �سويف  اإّن 
لعوار�س  م�سابهة  عوار�س  عليها 
لندن،  من  عودتها  عقب  الزكام 
كوفيد- لفح�س  »تخ�سع  واأنها 

19«واأ�ساف »رغم اأّن رئي�س الوزراء 
اأي عوار�س، فقد  نف�سه ل يُظهر 
حتت  املنزل  من  العمل  اختار 

اإىل  وقائي،  اإجراء  ذاتي يف  حجر 
�سويف«ويعتزم  نتائج  �سدور  حني 
ترودو اإجراء ات�سالت هاتفية »مع 
قادة دوليني«، لكّنه األغى اجتماعات 
كانت مقّررة اأم�س اخلمي�س واليوم 
اجلمعة يف اأوتاوا مع روؤ�ساء وزراء 

املقاطعات والأقاليم الكندية.
ويف تركيا، اأعلنت الرئا�سة تاأجيل 
الزيارات اخلارجية للرئي�س رجب 
التدابري  اإطار  يف  اأردوغان،  طيب 

الحرتازية من كورونا.
اإعالم  و�سائل  قالت  اإيران،  ويف 
وليتي  اأكرب  علي  اإن  حملية: 
علي  الإيراين  املر�سد  -م�ست�سار 
بالفريو�س،  اأ�سيب  خامنئي- 
ال�سحي  للحجر  حاليا  ويخ�سع 
مرا�سل  اأفاد  فقد  فرن�سا،  اأما يف 
اأ�سيبوا  نواب   10 باأن  اجلزيرة 
بالفريو�س، يف وقت تقرر فيه نقل 
من  الوزراء  جمل�س  اجتماعات 
تقليديا  فيها  تُعقد  التي  القاعة 

ل�سمان  م�ساحة  اأكرب  اأخرى  اإىل 
مرت  م�سافة  على  املقاعد  ترتيب 

على الأقل.
تعليق  الإ�سباين  الربملان  كما قرر 
تف�سي  ب�سبب  يوما   15 جل�ساته 
كورونا ويف اجلزائر، قررت الغرفة 

الأوىل للربملان تعليق عملها.
التابع  الدويل  الأمن  وقرر جمل�س 
جدول  تقلي�س  املتحدة  لالأمم 
اجلاري  مار�س  خالل  اأعماله 
كاإجراء احرتازي، يف حني اأرجاأت 
كانت  عدة  منا�سبات  املنظمة 
املقبل  واأفريل  مار�س  يف  مقررة 
منها  الفريو�س،  تف�سي  ب�سبب 
اجتماع حول التنوع البيئي البحري 
الأ�سليني  ال�سكان  عن  ومنتدى 
لبع�س البلدان، واآخر حول املراأة 
واأفاد بيان ملجل�س حقوق الإن�سان 
جل�سته  بتعليق  للمنظمة  التابع 
ال�سنوية التي ت�ستمر اأربعة اأ�سابيع 

اعتبارا من اليوم اجلمعة.
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عوملة الأوبئة:

 علي �سالح/ مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

تاريخ طويل لالأوبئة:

الب�رش  ظل  التاريخ  مدار  على 
حول العامل يتعر�ضون للأوبئة، 
فعانوا وباء الكولريا وغريه من 
املوقع  ووفق  الفتاكة.  الأوبئة 
ال�ضحة  لـ«منظمة  الر�ضمي 
العاملية« على �ضبكة الإنرتنت، 
فاإن ع�رش اأبوقراط )377-460 
ق.م( وع�رش جالينو�س )129-
وا�ضًعا  تف�ضًيا  �ضهدا  م(   216
الكولريا،  هو  يكون  قد  لوباء 
الكولريا  ي�ضبه  ا  مر�ضً اأن  كما 
�ضهول  يف  معروًفا  كان  ا  اأي�ضً
الهند(  �ضمال  )يف  الغاجن  نهر 
التاريخ  منذ القدم. وقد �ضهد 
الكولريا  لأوبئة  كثرية  حالت 
والطاعون واحل�ضبة والإنفلونزا 
الطيور  واأنفلونزا  وال�ضار�س 
وغريها،  اخلنازير  واأنفلونزا 
بجانب احلروب  ت�ضببت  والتي 
يف هلك مئات املليني على 

مر التاريخ.
�ضهد  ميلدية   165 عام  ففي 
»الطاعون  ي�ضمى  ما  العامل 
الأنطوين« اأو »طاعون الأباطرة 
يف  ظهر  الذي  الأنطونيني« 
الرومانية،  الإمرباطورية 
وتظهر ال�ضجلت التاريخية اأن 
ما  وفاة  يف  ت�ضبب  الوباء  هذا 
ل يقل عن األفي �ضخ�س يومًيّا. 
التا�ضع  القرن  بدايات  ويف 
الكولريا  وباء  انت�رش  ع�رش، 
بدايته  وكانت  العامل،  حول 
من منطقة جنوب �رشق اآ�ضيا، 
حيث اأ�ضاب 100 األف �ضخ�س 
ثم  واإندوني�ضيا،  ال�ضني  يف 
انتقل تباًعا اإىل مناطق اأخرى 

من العامل. 
الذي  الكبري  التقدم  وبرغم 
الرعاية  يف  العامل  اأحرزه 
احلديث،  الع�رش  يف  ال�ضحية 
ما زال وباء الكولريا يُ�ضيب ما 
يرتاوح بني 1.3 مليون �ضخ�س 
�ضنوًيّا،  �ضخ�س  مليني  و4 
األف   21 بني  يرتاوح  ما  ويقتل 
�ضخ�ٍس  األف  و143  �ضخ�ٍس 
حمدًثا  عام،  كل  العامل  حول 
الأرواح،  يف  كبريًة  خ�ضائَر 
العاملي  القت�ضاد  وحممًل 

اأعباء ثقيلًة.

عوملة الأوبئة:

وارتفاع  الأوبئة  انت�ضار  ياأتي 
والقت�ضادية  الب�رشية  تكلفتها 
لأ�ضباب  احلايل  ع�رشنا  يف 
راأ�ضها  وعلى  اأهمها  عديدة، 
ففي  العوملة.  موجة  ات�ضاع 
فيه  �ضهدت  الذي  الوقت 
منذ  الذهبي،  ع�رشها  العوملُة 
من  الت�ضعينيات  عقد  بداية 
نهاية  وحتى  الع�رشين،  القرن 
القرن احلادي  الأول من  العقد 
العامل  �ضهد  فقد  والع�رشين، 
يف  ومت�ضارًعا  كبرًيا  تو�ضًعا 
وازدهاًرا  القت�ضادي،  الن�ضاط 
غري م�ضبوق يف احلركة الدولية 
وروؤو�س  وال�ضلع  للب�ضائع 
مرونة  كذلك  و�ضهد  الأموال، 
عرب  الب�رش  حركة  يف  كبرية 

احلدود الدولية.
عديدة  مناطق  تتمتع  وبينما 
م�ضتوى  يف  بارتفاع  العامل  من 
فاإن  والرخاء؛  ال�ضحية  الرعاية 
تراجًعا  تعاين  اأخرى  مناطق 
املوؤ�رشات  تلك  يف  �ضديًدا 
املوارد،  و�ضعف  الفقر  ب�ضبب 
تدمر  التي  احلروب  ب�ضبب  اأو 
ال�ضحي  للقطاع  التحتية  البنى 
ت�ضبح  الذي  الوقت  ويف  بها. 
ومناطق  الفقرية  املناطق  فيه 
لتفريخ  خ�ضبة  تربة  احلروب 
الفريو�ضات ون�ضاأة الأوبئة، فاإن 
الفريو�ضات  تلك  ينقلون  الب�رش 
هناك  من  �ضفرهم  والأوبئة يف 
مبا  العامل،  مناطق  باقي  اإىل 
والرعاية  الرخاء  مناطق  فيها 
م�ضتفيدين  املتقدمة،  ال�ضحية 
احلركة  حرية  من  ذلك  يف 
كاإحدى  الدول  بني  وال�ضفر 
مينع  ل  وهذا  العوملة.  ميزات 
لن�ضاأة  حالٍت  حدوث  ا  اأي�ضً
الرخاء،  مناطق  يف  الأوبئة 
مناطق  باقي  اإىل  انتقالها  ثم 
ا، عرب نف�س القنوات  العامل اأي�ضً

املنتجة بفعل العوملة.
بكلمات اأخرى، فاإن ما ي�ضتفيده 
انفتاح  من  العاملي  القت�ضاد 
خلل  من  العوملة،  ظل  يف 
والأيدي  الب�رش  انتقال  جعل 
وي�رًشا،  �ضهولة  اأكرث  العاملة 
قناة  ذاته  الوقت  يف  يُعد  فهو 
الدول،  بني  الفريو�ضات  لنقل 
يف  عاملية  اأوبئة  اإىل  وحتولها 
ميكن  ما  وهذا  معدودة،  اأيام 

و�ضفه بـ«عوملة الأوبئة«.

كورونا اجلديد:

�ضهر  من  والثلثني  احلادي  يف 
ال�ضني  اأعلنت   ،2019 دي�ضمرب 
اأول اإ�ضابة بفريو�س جمهول يف 
هوبي  مبقاطعة  ووهان،  مدينة 
ا�ضتبعدت  وبينما  الو�ضطى، 
يكون  اأن  ال�ضينية  ال�ضلطات 
نف�ضه  هو  اجلديد  الفريو�س 
فريو�س »ال�ضار�س«، الذي انت�رش 
 2002 عامي  يف  العامل  حول 
و2003، ففي اخلام�س من يناير 
ال�ضلطات  تلك  اأعلنت   ،2020
الفريو�س  هوية  حتديد  مت  اأنه 
منظمة  مع  بالتعاون  اجلديد، 
اأنه  واأعلنت  العاملية،  ال�ضحة 
التاجي،  الفريو�س  عائلة  من 
»ال�ضار�س«  يت�ضمن  والذي 
ويحمل  ال�ضائعة،  الربد  ونزلت 

ا�ضم »كورونا اجلديد«.
الإ�ضابات  اإعلن  توايل  ومع 
اأعلنت  فقد  الوفاة،  وحالت 
يف  ال�ضحي  احلجر  ال�ضني 
هوبي،  مبقاطعة  مدينة   13
مليون   41 يبلغ  �ضكان  باإجمايل 
ال�ضلطات  و�ضعت  كما  ن�ضمة، 
ال�ضفر  على  دة  م�ضَدّ قيوًدا 
للحد  حماولة  يف  الداخلي، 
وبحلول  الفريو�س.  انت�ضار  من 
حدثت   2020 فرباير   2 يوم 
اأرقام  ال�ضينية،  ال�ضلطات 
كورونا  بفريو�س  الإ�ضابات 
اجلديد حتى ال�ضبت الأول من 
عدد  لي�ضبح  اجلاري  فرباير 
 14.380 املوؤكدة  الإ�ضابات 
األف حالة منها 304 حالة وفاة، 
الإ�ضابات  عدد  بذلك  لريتفع 
اإىل  العامل  حول  امل�ضجلة 

14.542 األف حالة.
ظهرت  فقد  ذلك  وبجانب 
حالت اإ�ضابة بالفريو�س يف 26 
ال�ضني،  اإىل جانب  اأخرى  دولة 
اجلنوبية  وكوريا  كاليابان 
ودول  و�ضنغافورة،  وهوجن كوجن 
اإىل  الفريو�س  وو�ضل  اأوروبية، 
ودول  وكندا  الوليات املتحدة 

اأمريكا اجلنوبية.

التكلفة القت�سادية 
لكورونا اجلديد:

كورونا اجلديد  ت�ضبب فريو�س 
القلق  من  حالة  انت�ضار  يف 
فاتخذت  العاملي،  واخلوف 
الفريو�س  انتقل  التي  الدول 

انت�ضاره  ملنع  خطوات  اإليها 
وا�ضع،  �ضكانها على نطاق  بني 
اللتني  و�ضنغاورة  كال�ضني 
والفعاليات  الحتفالت  األغتا 
ب�رشية  جتمعات  تتطلب  التي 
ال�ضنة  كاحتفالت  كبرية، 
حني  يف  اجلديدة.  القمرية 
ت�ضهد  مل  التي  الدول  اتخذت 
اإجراءات  بالفريو�س  اإ�ضابات 
فمنعت  اإليها،  انتقاله  ملنع 
ورحلت  ال�ضفر  الدول  بع�س 
ال�ضني،  واإىل  من  الطريان 
رعاياها  اأخرى  دول  وحذرت 
وعملت  هناك،  اإىل  ال�ضفر  من 
الر�ضد  اإجراءات  تعزيز  على 
الدخول  ملنافذ  واملراقبة 
ال�ضني  من  القادمني  وح�رش 

وفح�ضهم.
وقد انعك�ضت حالة القلق هذه 
على اأداء اأ�ضواق املال العاملية، 
كبرية،  خ�ضائر  البع�س  فتكبد 
م�ضتويات  اإىل  تراجعت  عندما 
مثلما  �ضهور،  منذ  الأدنى  هي 
الأ�ضهم  موؤ�رشات  يف  حدث 
تراجعت  التي  الأمريكية 
من  اأكرث  لتخ�رش  حاد،  ب�ضكل 
يناير  الثنني 27  2% يف جل�ضة 
تراجعت  وكذلك  وحدها، 
الأوروبية  الأ�ضهم  موؤ�رشات 
يف  املتو�ضط  يف   %1.5 بن�ضبة 
ا،  اأي�ضً اآ�ضيا  ويف  اليوم.  نف�س 
الياباين  نيكاي  موؤ�رش  �ضجل 
خم�ضة  يف  يومية  خ�ضارة  اأكرب 
ا باأكرث من %2. اأ�ضهر، منخف�ضً

النفط عن  اأ�ضواق  تتخلف  ومل 
ا فانخف�ضت ب�ضكل  ْكب اأي�ضً الَرّ
الذي  القلق  ب�ضبب  ملحوظ 
بها،  املتعاملني  على  �ضيطر 
لقلقهم من اأن يت�ضبب الفريو�س 
النفط،  الطلب على  يف تراجع 

الني  ال�ضني،  يف  �ضيما  ول 
للطاقة  الأكرب  امل�ضتهلك  تُعد 
يف  ذلك  وانعك�س  العامل.  يف 
اإىل  برنت  خام  اأ�ضعار  تراجع 
اأقل من 60 دولًرا للربميل لأول 
كما  املا�ضي،  اأكتوبر  منذ  مرة 
الأمريكي  اخلام  اأ�ضعار  �ضجلت 
م�ضتويات هي الأدنى منذ اأكتوبر 
باركليز  بنك  توقع  وقد  ا.  اأي�ضً
بواقع  النفط  اأ�ضعار  تراجع 
عام  خلل  للربميل  دولرين 
القت�ضادي  الأثر  ب�ضبب   ،2020
فريو�س  لتف�ضي  املحتمل 
تراجع  البنك  ورجح  كورونا، 
اإىل  برنت  خام  �ضعر  متو�ضط 
وانخفا�س  للربميل،  دولًرا   62
الأمريكي  اخلام  �ضعر  متو�ضط 

اإىل 57 دولًرا للربميل.
لكن برغم هذه اخل�ضائر الكبرية 
يف اأ�ضواق املال واأ�ضواق النفط، 
ما  على  موؤ�رًشا  متثل  التي 
العاملي ككل  القت�ضاد  يتحمله 
تهديدات  ب�ضبب  �ضغوط  من 
انت�ضار فريو�س كورونا اجلديد؛ 
مثل  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  بد  ل 
تكون  ما  عادًة  الظروف  هذه 
متوقعًة ومربرًة، ل �ضيما يف ظل 
ملعنويات  املفاجئ  الرتاجع 
يف  واملتعاملني  امل�ضتثمرين 
ما  �رشعان  لكن  الأ�ضواق، 
مبرور  ال�ضغوط  هذه  تنح�رش 

ظهور  لدى  �ضيما  ول  الوقت، 
خماطر  لنح�ضار  بوادر  اأول 

انت�ضار الفريو�س.

ختاما

ل بد من التاأكيد على اأن انت�ضار 
وحتولها  الفريو�ضات  هذه  مثل 
النحو،  هذا  على  اأوبئة  اإىل 
اأو  بالغريب  لي�س  �ضيء  هو 
العوملة،  ع�رش  يف  ال�ضتثنائي 
العاملية  ال�ضحة  فمنّظمة 
ت�ضتقبل �ضنوًيّا اأكرث من 5 اآلف 
متف�ضية  اأوبئة  عن  مبكر  بلغ 
القت�ضاد  اأن  كما  العامل.  حول 
�ضنوية  تكلفة  يتحمل  العاملي 
دولر  مليار   500 بني  ترتاوح 
و570 مليار دولر ب�ضبب الأوبئة، 
النقد  �ضندوق  تقديرات  وفق 
القت�ضادي  واملنتدى  الدويل 
العاملي، وهي القيمة التي مُتّثل 
املحلي  الناجت  من   %0.7 نحو 
اأنها  كما  العاملي،  الإجمايل 
يتحملها  التي  التكلفة  تعادل 
التغري  اأزمة  ب�ضبب  العامل 
ثّم فاإن  املناخي كل عام. ومن 
اإل  لي�س  اجلديد  كورونا  وباء 
�ضجل  اإىل  يُ�ضاف  جديًدا  وباًء 
منظمة  لدى  العاملية  الأوبئة 
اأن  ويُرّجح  العاملية،  ال�ضحة 
تنح�رش خماطره على القت�ضاد 

العاملي قريبًا.

انعكا�ضات فريو�س »كورونا« على االقت�ضاد العاملي
ُتعد حالة فريو�س كورونا اجلديد، املكت�سف حديًثا يف ال�سني، اأحد الأوبئة التي ميكن اأن تتحول اإىل كارثة عاملية يف غ�سون وقت قليل، وب�سبب 

انت�ساره ال�سريع وارتفاع عدد امل�سابني به واملتوفني ب�سببه يف ال�سني فقد اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اأن فريو�س كورونا اأ�سبح ميثل حالة 
طوارئ �سحية عاملية، كما اأن انتقاله اإىل عدد من الدول، بداية من الدول املجاورة لل�سني، كاليابان وكوريا اجلنوبية وهوجن كوجن، مروًرا بدول 
اأوروبية ودول اإفريقية، و�سوًل اإىل اأق�سى غرب العامل، يف الوليات املتحدة وكندا وبع�س دول اأمريكا اجلنوبية؛ اأعاد اإىل العامل ذكرياته املريرة 

عن الأوبئة التي قتلت املاليني عرب التاريخ. ويف حال عدم انح�سار وباء كورونا اجلديد، وا�ستمرار انت�ساره بني الدول، فاإنه �سيهز ال�ستقرار 
ل القت�ساد العاملي اأعباء ثقيلة قد يحتاج اإىل �سنوات لتعوي�سها. العاملي، ويكبد العامل خ�سائر ب�سرية كبرية، ويحِمّ



باية عطار 

يف  ن�رش  بيان  و�أفاد 
للرئا�سة  �لر�سمية  �ل�سفحة 
فاي�سبوك  يف  �لتون�سية 
�جلمهورية  رئي�س  تلقى 
من  هاتفية  �سعّيد  قي�س 
رئي�س �جلمهورية �جلز�ئرية 
�لدميقر�طية �ل�سعبية �ل�سيد 
عبد �ملجيد تبون �أعلن فيها 
عن تاأجيل زيارة �لدولة �لتي 
يوؤديها  �أن  �ملقرر  من  كان 
�الثنني  يومي  تون�س  �إىل 
�أن   �لبيان  و�أ�ساف  و�لثالثاء 

�لرئي�س �جلز�ئري قرر  هذ� 
�لتاأجيل ياأتي نتيجة �الأو�ساع 
�لفرتة  يف  �ل�سائدة  �ل�سحية 

�حلالية، موؤكد� حر�سه على 
�أن تتم هذه �لزيارة يف �أقرب 
هذ�  جتاوز  بعد  �الآجال 

�لعامل  يعي�سه  �لذي  �لو�سع 
باأ�رشه. كما تناولت �ملحادثة 
بني  �ملتميزة  �لعالقات 
�مل�سرتكة  و�الإر�دة  �لبلدين 
جديدة  �آفاق  فتح  �أجل  من 
خمتلف  يف  للتعاون  �أرحب 

�ملجاالت.
كما مت �لتطرق باملنا�سبة �إىل 
�لو�سع �الإقليمي يف �ملنطقة 
و�إىل تطابق وتكامل موقفي 
يتعلق  فيما  خا�سة  �لبلدين 
و�رشورة  �لليبية  بامل�ساألة 
ـ ليبي  �لتو�سل �إىل حل ليبي 

لالأزمة �لر�هنة.
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موجهة كاأعالف للموا�سي مبع�سكر

حجز 120 قنطارا من 
القمح اللني 

�ملر�بطة  �لوطني   �لدرك  عنا�رش  متكنت 
واليةى  غرب  �سمال  دوز   مقطع  مبنطقة 
�إحباط  �أم�س من  �أول  ليلة  مع�سكر منت�سف 
تهريب �ساحنة حمملة بحو�يل 120 قنطار� 
كانت مهربة من    ) )فرينة  �للني  �لقمح  من  
�حد مر�كز �لتفريغ  لبيعها للمو�لني  كاأعالف 
و�لبقول  �حلبوب  دو�وين  بارونات  قبل  من 
�لدولة  قبل  من  مدعمة  �أنها   رغم  �جلافة 
لتكون غذ�ء للجز�ئريني  . �لعملية جاءت �ثر  
حاجز مر�قبة عادي على  �لطريق  �لوطني 
بلديتي  بني  �لر�بط  �سطره  يف    04 رقم 
مع�سكر  �رشق  �سمال  و�ملحمدية  �لغمري 
�يزيزي  نوع  �نتباههم �ساحنة  من  لفت  �أين 
و�لتي  كانت حمملة بحو�يل 120 قنطار من 
�لفرينة  �لقادمة من �إحدى  مر�كز �لتفريغ �أو 
�لتخزين �لو�قعة بوالية م�ستغامن �أو  وهر�ن 
دون وثائق  ليتم حجزها يف �نتظار ��ستكمال 
وخا�سة  م�سدرها  �إىل  للو�سول  �لتحقيقات 

�أنها لي�ست �الأوىل من نوعها .
حممد بن ترار

من خالل الرقم الأخ�سر 3030 
مل�سرتكيها

جازي ت�ساهم يف التوعية 
�سد فريو�س كورونا   

ب�سفته �رشكة مو�طنًة، قرر متعامل �لهاتف 
�ملجاين  �الت�سال  �إتاحة  جازي  �لنقال 
�لذي   3030 �الأخ�رش  بالرقم  مل�سرتكيها 
�أطلقته وز�رة �ل�سحة كجزء من حملة �لتوعية 
�سد �نت�سار فريو�س كورونا يف �لبالد، و هذ� 
�لربنامج  �إجناح  يف  �ملتعامل  من  م�ساهمة 
هذ�  �آثار  تخفيف  �إىل  يهدف  �لذي  �لوطني 

�ملر�س على �ملو�طنني �جلز�ئريني.
 كما �أر�سلت جازي ماليني �لر�سائل �لن�سية 
باالإجر�ء�ت  الإبالغهم  زبائنها  �إىل  �لق�سرية 
�لتي يجب �تخاذها لتجنب �لعدوى بالفريو�س 
�ملذكور و ذلك د�ئما يف �إطار حملة �لتوعية 

�لتي �أطلقتها وز�رة �ل�سحة.
�رشكة  فاإن  عمومية،  �قت�سادية  كموؤ�س�سة 
�أي  يف  للم�ساركة  د�ئًما  حا�رشة  جازي 
�ملجتمع  رفاهية  و  ر�حة  يف  ي�ساهم  عمل 

�جلز�ئري.

خطة بر�سلونة حلماية 
العبيه من الكورونا

يف  �جلمعة  تدريباته  مو��سلة  بر�سلونة  قرر 
بكرة  �الأوروبي  �الحتاد  لقر�ر  �نتظاره  ظل 
�لقدم حول ��ستمر�ر مناف�سات بطولة دوري 
�أبطال �أوروبا من عدمها وبعد تعليق �الحتاد 
�الأوىل  �لدرجة  دوري  لن�ساط  �الإ�سباين 
�لكتالوين  �لفريق  العبو  �سيح�سل  »�لليغا« 
على �إجازة يف نهاية �الأ�سبوع، على �أن يعود 
ملو�جهة  ��ستعد�د�  �لطبيعية  لتح�سري�ته 
نابويل �الإيطايل يف �إياب دور �لـ16 من دوري 

�الأبطال �الأربعاء �ملقبل.

بعد ظهور اأعرا�ض كورونا عليهم

عزل ثالثة العبني 
من لي�سرت �سيتي 

�أكد مدرب لي�سرت �سيتي برند�ن رودجرز، 
�أنه مت عزل ثالثة العبني من �لفريق عن 
ظهرت  �أن  بعد  وذلك  �ملجموعة،  باقي 
عليهم عو�ر�س فريو�س كورونا �مل�ستجد 
وجاءت ت�رشيحات رودجرز خالل �ملوؤمتر 
�ل�سحفي �لذي �أقيم م�ساء �خلمي�س، قبل 
مبار�ة �لفريق �ليوم �ل�سبت �أمام و�تفورد.

وقال رودجرز خالل �ملوؤمتر: »لدينا بع�س 
�أعر��س  عليهم  ظهرت  �لذين  �لالعبني 
�لتعليمات،  نتبع  نحن  كورونا(،  )فريو�س 
»لدينا  �لفريق«و�أ�ساف:  عن  عزلهم  ومت 
طاقم طبي ر�ئع هنا يف �لنادي يقدم �لن�سح 
وللجميع،  �مل�ساعد  و�لطاقم  لالعبني 
بو�سوح  منه  �حلذر  يجب  ما  حتديد  مت 
على  كورونا  فريو�س  تاأثري  وعن  �سديد«. 
كرة �لقدم ب�سكل عام، وما ينتج عن ذلك 
�الإجنليزي  �لدوري  مباريات  �إقامة  مثل 
رودجرز:  قال  جمهور،  بدون  �ملمتاز 
�إنه  �لقدم،  كرة  نظر  وجهة  من  »بالطبع، 
من  �أهم  �لعامة  �ل�سحة  لكن  حمزن،  �أمر 
بالالعبني  تتعلق  �للعبة  هذه  هذ�.  كل 
و�جلمهور، �إذ� كان �أي منهما غري موجود، 

فاإنها لن تعود كما كانت«.

قلم جاف

القانون اخلطر
الوليد فرج

قانون  م�رشوع  من  َر�َسَح  ما  على  ��ستناد� 
�لذي  �لكر�هية   وخطاب  �لتمييز  من  �لوقاية 
�أحيل يوم �الثنني على جلنة �ل�سوؤون �لقانونية 
و�الإد�رية و�حلريات للمجل�س �ل�سعبي �لوطني 
، وجل ما يخ�ساه �ملخت�سون يف هذ� �ملو�سوع  
هو �سن هذ� �لقانون خلو� من �سبط مفاهيم 
�لتي  �جلر�ئم  مو�سوع  و  �مل�سطلحات 
يت�سمنها ، ال �سيما مو�سوع �لكر�هية باعتبار 
�سخ�س  من  تتغري  نف�سية  حالة  �الأخرية  هذه 
خطابيا  م�سوؤولينا  �سعف  مع   ، �آخر  ل�سخ�س 
و رهق �أل�سنتهم، قد يجدون �أنف�سهم متابعني 
جز�ئيا وفقا الأحكام هذ� �لقانون . فلو �أجرينا 
�سرب �آر�ء حول خطاب وزير �ل�سحة �ملت�سمن 
نطالب  �أن  قبل  دمنركيني  نكون  الأن  دعوتنا 
خدمات  ت�ساهي  كاملة  عمومية  بخدمة 
�لكر�هية  ن�سبة  لوجدنا  �لدمنركي  �ملرفق 
لو�يل  كرههم  ن�سبة  تتجاوز  �لت�رشيح  لهذ� 

م�ستغامن .
ليبقى �سلوك �لت�سامح و �أخلقة �حلياة �لعامة 
و ن�رش ثقافة �لت�سامح و �حلو�ر و نبذ �لعنف 
قلم  ل�سان  على  ورد  كما  �ملجتمع  د�خل 
�لذكي  �لعي�س  تاأ�سي�س  الأجل  �الأنباء  وكالة 
�لظو�هر  هذه  ميت�س  �أن  ميكن  قانون  �أجنع 
��ستثمار�  القت  �لتي  جمتمعنا  على  �لو�فدة 
�للحمة  تهدد  �سارت  بل   ، فاأينعت  �سيا�سويا 
�أخالقية  بر�جما  ي�ستوجب  مما  �لوطنية 
يجب  �لذي  �الأخري  هذ�  �لقانون  هذ�  حتايث 
�أن ي�سبط مفاهيمه درء� الأي جمازفة ال�سيما 
لنقاط متا�س مو��سيعه مب�سالة حرية �لتعبري 

�ملكفولة د�ستوريا و �إن�سانيا

يف مكاملة هاتفية مع قي�ض �سعيد

تبون يوؤجل زيارته اإىل تون�س
اأعلنت الرئا�سة التون�سية اجلمعة، اأن الرئي�ض عبد املجيد تبون قرر تاأجيل زيارته اإىل 
تون�ض ب�سبب الأو�ساع ال�سحية يف اجلزائر الناجتة عن انت�سار فريو�ض كورونا  وذلك 

خالل مكاملة اأجراها مع نظريه التون�سي قي�ض �سعيد

�أم�س،حمكمة  �أول  م�ساء  نطقت 
مبجل�س  �ال�ستئنافية  �جلنايات 
حب�س  12�سنة  ببجاية،  ق�ساء 
متهمني،و�لرب�ءة  خلم�سة  نافذ 
مقتل  ق�سية  لل�ساد�س،بخ�سو�س 
 36 زوبري  عي�سي  �ل�ساب  �ل�سائح 
بوالية  �ملغري  مدينة  من  �سنة 
من  عليه  �العتد�ء  بعد  �لو�دي 
ب�ساطئ  �لباركينغ  مافيا  طرف 
لوطا يف �سوق �الثنني �سيف �سنة 
�لق�سية  بخ�سو�س  2018.�حلكم 
جماعة  تكوين  بجناية   وهذ� 
و�جلرح  �ل�رشب  جناية  و  �أ�رش�ر 
�لعمدي �ملف�سي �إىل �لوفاة دون 

ق�سد �إحد�ثها.
�ل�ساب  تعر�س  فقد  للتذكري 
من  قدم  �لذي  زبري  عي�سى 
من  �عتد�ء  �لو�دي،�إىل  والية 

م�ستوى  على  �سبان  خم�سة  قبل 
لوطا  ب�ساطئ  ع�سو�ئية  حظرية 
�أوت  �لفاحت  يوم  �الثنني،  ب�سوق 
رف�س  ما  بعد   ،2018 �ل�سنة  من 
ركن  ثمن  دفع  �الأخري  هذ� 
دينار،وقد  بـ200  �ملقدر  �سيارته 
�ملوت  ي�سارع  �ل�سحية  ظل 
�الإنعا�س مب�ست�سفى«خليل  بغرفة 
�أ�سبوع  لبجاية،لقر�بة  عمر�ن« 
�الأخرية  �أنفا�سه  يلفظ  �أن  قبل 
�لتي  �لبليغة  باالإ�سابات  متاأثر� 
يومها  فتحت  لها،وقد  تعر�س 
للدرك  �الإقليمية  �لفرقة  م�سالح 
حتقيقا  �الثنني  ل�سوق  �لوطني 
معمقا يف �لق�سية، �أين مت توقيف 
تورطهم  يف  �أ�ستبه  �سبان  خم�سة 

يف ق�سية مقتل �ل�سحية.

ق�سية مقتل �ساب من الوادي يف بجاية

12�سنة حب�سا نافذا خلم�سة 
متهمني 

�ملائية،  �ملو�رد  وزير  �أ�رشف 
على  باملدية،  بر�قي  �أرزقي 
توزيع �أربعني )40( حافلة موجهة 
�ملدر�سي  �لنقل  حظرية  لتعزيز 
بوالية �ملدية. و ينتظر من هذ� 
�لدعم �لذي مولته وز�رة �لد�خلية 
�سمان  �ملحلية،  �جلماعات  و 
للتالميذ  �أف�سل  در��سة  �رشوط 
�ملنحدرين من �لبلديات �ملعنية 
�ملقيمني  ال�سيما  �لعملية  بهذه 

باملناطق و �لقرى �ملعزولة.
بعد  �جلديد  �ملنح  هذ�  ياأتي  و 
ثمانية  ح�سة  توزيع  من  �سهر 
ع�رش )18( حافلة لفائدة �لتالميذ 
�ملتمدر�سني يف �ملناطق �جلبلية 
يف �سمال-�رشق و �رشق و جنوب-

ح�سب  �لتي،  و  �لوالية،  غرب 
»�ستقل�س  بد�وي،  عبا�س  �لو�يل 
يف  �لبلديات  بع�س  عجز  كثري� 

�لنقل �ملدر�سي«. 

�حتج نهاية �الأ�سبوع  �لع�رش�ت من 
�ملركز  �ملتخ�س�س  يف  عمال 
وقفة  بتنظيم  وقامو�  �حلماية 
مقر  �أمام  بو�بة  �حتجاجية 
تنامي  �مل�ساكل  �ملركز  نتيجة 
�ملركز  و�ل�سغوطات  د�خل 
من  �لعمال  على  �ملفرو�سة 
حملوه  �لذي  �ملركز  قبل  مدير 
م�ساكل  يف  كاملة  �مل�سوؤولية 
�ملركز �لذي يكابد عماله  تاأخر 
وبع�س  و�الأجور  �ملردودية  منح 
�إدر�ج  يف  التز�ل  �لتي  �ملنح 

�مل�سوؤول منذ 2017 ، هذ� وطالب 
�لعليا  �ل�سلطات  �ملحتجون 
�لعاجل  بغية  �لتدخل  و�لوالئية 
�ملزرية  �الأو�ساع  على  �لوقوف 
�ملركز  عمال  يعي�سها  �لتي 
ما  ت   � و لغز با ملتخ�س�س  �
�لرتبوي  �الأد�ء  على  �سلبا  يوؤثر 
بتو�سيع  ، مهددين  و�لبيد�غوجي 
�الحتجاجات �إىل غاية  د�ئرة 
عدم  حالة  مطالبهم  يف  حتقيق 

�اللتفات �إليهم .
حممد بن ترار

املدية

توزيع 40 حافلة لفائدة 
تالميذ الوالية

املركز  املتخ�س�ض  يف احلماية بالغزوات

العمال ينظمون وقفة 
احتجاجية 

ال�سلف

ارتفاع بن يف ق�سايا مكافحة 
املخدرات 

يف  �مل�سجلة  �لق�سايا  �سهدت 
جمال مكافحة �ملخدر�ت باأمن 
بن�سبة 35  �رتفاعا  �ل�سلف  والية 
باملئة خالل �سنة 2019، ح�سبما 
بيان  �جلمعة  �أم�س  عنه  ك�سف 
حول  و�الت�سال  �الإعالم  خللية 
�ل�سنوية  �لن�ساطات  ح�سيلة 

لذ�ت �لهيئة �الأمنية.

م�سالح  �أن  �لبيان  و�أو�سح 
�إطار  ويف  �لق�سائية  �ل�رشطة 
متكنت  �ملخدر�ت  مكافحة  
معاجلة  من   2019 �سنة  خالل 
ق�سية   420 مقابل  ق�سية   570
�أي   ،2018 �سنة  خالل  عوجلت 
بارتفاع ملحوظ تقدر ن�سبته ب 

35 باملائة.

ي�سني بوغازي   

بعدما قيَد �حلر�ك حكومة يكاد يكتمل تعد�د وزر�ئها 
�أ�سئلة   حتت  جوهرية   فكرة  !بات  �سجون  ب�سجالت 
�لف�ساد  �أن   �إذ  ؟  ما قيدت  �حلكومة  بعد  ما  بر�سم  
لي�س عمال مقت�رش� على كر��سي وزر�ء  فقط ، بل هو 
ظاهرة تبد�أ بخو�مِت  ر�سميِة  باإم�ساء �أولئك  �لوزر�ء 
وال تنتهى �إال  حتت  �أقد�م ما دون �لوزر�ء و�حلكومات  
وهم طو�ئف ونِحَل وِملّل ياأتون مبا�رشة  بعد ما �سنع 
بني  �أ�سمائهم   تر�وحت  وقد  ؟  باحلكومة  �حلر�ك  
م�سارب و�إيديولوجيات ، ففي زمن �لع�سابة  ما  �أ�ساب  
منت�رشون  �آخرون   منه   ي�سلم  و�حلكومة مل  �لوزر�ء  
مبقا�سات  وطنية  وعلمانية و�سيوعية و�إ�سالمية ، ومن  

ال دين لهم  وال هم  يعتقدون بجد�رة ما ! وهم خليط  
نِحل وملّل وم�سارب خارج  �حلكومة.

لقد كان �لف�ساد ريا�سية وطنية كما قال �حدهم يوما 
تلك  العبي  و�ن  �الرتكاب،  بامتياز  وطنية  !ريا�سة 
والهم  وز�ر�ت،  م�ستوى  على  فقط  لي�سو�  �لريا�سة 
بعد  ما  هم  بل  فقط،  �حلكومة  هم  وال  فقط،  وزر�ء 

هوؤالء جميعا !
�أكاد �أجزم  �أن ما قاله خرب�ء �قت�ساد باأن �لف�ساد �أفعى 
تنت�رش  يف كل بيت ، وترت�سد  بني حيطان كل عائلة 
�إد�رة  وفوق مكاتب كل  ،و�أنها قابعة عند بو�بات كل 
ومتتطي   �لنا�س   �أ�سو�ق  يف  تتجول  ،و�أنها  موؤ�س�سة 

ناله  �لف�ساد  قد   �إن   عيون جتار�  كبار و�سغار ؟بل 
تدجني ،�إذ غدت  منافعه ال ي�ستغني عنها �حد يف هذه  
�جلغر�فيا �لتي �أكل �لف�ساد  ما قارب �ألف مليار دوالر 
ومل  ي�سبع  جنونه ! وهو رقم خر�يف  كان  قادر  �أن 
،لو  يخلق جمهورية جديدة مبقا�سات ع�رشية متاما 
 ، �أ�سحاءٌ  من �سمم  ف�ساد ومغرياته  كنا  عن �سدق 
�أ�سحاءٌ  كي نٌقبل على �حلياِة  كما تقبل عليها  �سعوب 
�أخرى ،هي  مثلنا  لكنها برجولة و�إميان كبري، ونحن 
�أ�سقامنا   لالآ�سف  جمرد  مر�سى ؟! مر�سى مزمنة  
�أن �سرينا   �إىل  �أخذة مدوية  �أخذنا   ف�ساد   من فرط 

ِعربةٌ ،فهل من معترٍب! 

و�الأ�سماء  �الأركان  مكتملة  حكومة  ت�سجن  كيف  �إذ 
يعد  ومل  �ل�سو�رع   �إىل  برمته  �سعبا  خرج  كيف  ،و�إذ  
و�الأكف  �لوجه  بو�سوح  ف�سدة   بيننا   يتجول  ؟وكيف 
وال ن�سميهم باأ�سمائهم ؟! وكاأننا  م�سحورون  فر�سينا 
�إن �لف�ساد جمرد حكومة قيدت يف �سجالت �ل�سجون 
وقد  مرتب�سا  عدو�  �لف�ساد  وكاأن   ! �الأمر  و�نتهى   ،
قتل بطلقِة ر�سا�سِة حمكمة �لت�سديد ! وكاأن �لف�ساد 
ق�ساة  ملفات  على  �سففت  وقد   ، قدمية  حكاية  
يرتب�س  يز�ل  ما  �سم  لي�س  وكاأنه   ! �لعر�س  ،و�نتهى 
فيما بعد �حلكومة وما بعد �لق�ساء، و�إىل ما بعد، بعد 

�حلر�ك.

ما  بعد احلكومة  ؟روؤى 

Yacine-bougha@hotmail.fr

ج.ب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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