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عوملي ينفي تهم الف�شاد واأويحيى يوؤكد :

م�ساريع تركيب ال�سيارات كانت متر 
على بوتفليقة 

نفى الوزير الأول اأحمد اأويحيى ام�س لهيئة حمكمة �شيدي اأحممد  كافة التهم املوجهة اإليه يف ق�شية 
�شوفاك موؤكدا انه كان يطبق �شيا�شية الرئي�س املخلوع عبد العزيز بوتفليقة  و مل يقم باأي جرمية 

لتعار�س امل�شالح لأن اأفراد عائلته لي�س لهم عالقة باأي �شركة عمومية كما نفى الرئي�س املدير العام 
ل�شركة �شوفاك لرتكيب ال�شيارات الفارهة مراد عوملي جميع التهم املتابع فيها مربزا اأنه اأودع ملف ن�شاطه 

ال�شتثماري بطريقة قانونية ت�شتويف جميع ال�شروط كما حر�س على ن�شاطه يف ظل الأحكام و القوانني 
املنظمة لن�شاط تركيب ال�شيارات .

باية ع 

بعد مد وجزر بني هيئة الدفاع وهيئة 
من  الأول  اليوم  انطلق  املحكمة 
فيه  املتورط  الف�ساد  ملف  حماكمة 
من  والعديد  �سوفاك  �رشكة  �ساحب 
مقدمتهم  يف  ال�سابقني  امل�سوؤولني 
اأويحيى  اأحمد  ال�سابق  الأول  الوزير 
يو�سف  ال�سابقني  ال�سناعة  ووزيرا 
ال�سالم  عبد  بفرن�سا  والفار  يو�سفي 
بو�سوارب وكذا الرئي�س املدير العام 
اجلزائري  ال�سعبي  للقر�س  ال�سابق 
بعدة ق�سايا  واملتهمني  بوذياب عمر 
ذات �سلة بالف�ساد منها جرمية تبي�س 
عائدات  عن  ناجتة  اأموال  وحتويل 
اإجرامية باخلارج , الر�سوة وا�ستغالل 
وحتري�س  على  ال�سغط  وكذا  النفوذ 

للح�سول  على  العمومني  املوظفني 
على مزايا غري م�ستحقة .

 وانطلقت �سري املحكمة التي عرفت 
�سابق  اطار  اأمني  ترية  املتهم  غياب 
باملوؤ�س�سة  لتواجه  ال�سناعة  بوزارة 
العقابية لولية ال�سلف بعد قبول هذه 
واحد  الأخرية �سم ق�سيتني يف ملف 
مراد  الرئي�سي  املتهم  با�ستجواب 
وتف�سيال  جملة  نفى  الذي  عوملي 
م�سريا  اإليه  املوجهة  التهم  جميع 
اأنه ميلك خربة يف جمال ت�سويق  اإىل 
الت�سعينيات  منت�سف  منذ  ال�سيارات 
بقرار  الرتكيب  ن�ساط  انطلق  وملا 
من احلكومة اأودع ملفه با�سم ال�رشكة 
اأنه  اعرتف  كما  قانونية  بطريقة 
ال�سيارات  من  طراز   14 برتكيب  قام 
لعالمات فول�سفاغن و�سيات واأودي , 

اأنه مل ي�رشع يف الت�سدير  م�سريا اإىل 
يبلغ  ال�رشوط لأنه مل  كما يقره دفرت 
بعد 3 �سنوات من عمر ن�ساط تركيب 
ال�سيارات وعن العقارات التي ميلكها 
باجلزائر  �سقق  ثالثة  ميلك  اأنه  قال 
مند  بها  يقيم  التي  بفرن�سا  واأخرى 
1993  م�سريا اإىل اأن م�سالح مكافحة 
حتت  �سابقا  و�سعته  بفرن�سا  الف�ساد 
املراقبة لكن اأكدت تقاريرها انعدام 
�سبهة الف�ساد او القيام باأن�سطة خمالفة 
للت�رشيع الفرن�سي كما اعرتف اأنه كان 
يح�رش ل�رشاء طائرة خا�سة مبوجب 
اجلزائر  فرع  اخلليج  بنك  من  قر�س 
 . ال�رشاء كما قال  تتم عملية  لكن مل 
اأ�سئلة وكيل اجلمهورية  ويف رده على 
عن طبيعة ن�ساطه قال املتهم عوملي 
موزع  و�سفة  منتج  �سفة  ميلك  اأنه 

ح�رشي للعالمات الأملانية ومل ي�رشع 
يف الت�سدير ب�سبب و�سعه حتت طائل 
ال�سجن املوؤقت كما اعرتاف بامتالك 
موؤ�س�سة �سوفاك ر�سيد بنكي بالعملة 
ال�سعبة باأملانيا ومل يعرف اأن ذلك مل 

يتعار�س مع القوانني اجلزائرية .

اأويحيى : جمل�س الوزراء كان 
على علم

الوزير  على  ذلك  بعد  الدور  وجاء 
حيث  اأويحيى  احمد  ال�سابق  الأول 
القا�سية  اأ�سئلة  على  ا�ستهل  الرد 
انه  �سوفاك  ف�ساد  ملف  يخ�س  فيما 
اإليه  املن�سوبة  كافة  التهم  يرف�س 
با�ستغالل �سالحياته  اتهم  اأنه  مربزا 
ال�سفافية  قواعد  احرتم  وعدم 
ال�سلطة  لإ�ساءة  واملناف�سة  بالن�سبة 

ولي�س  وزير  اأول  كان وزير  انه  �رشح 
حر�س  اأنه  اإىل  م�سريا  ال�سناعة 
مادفعنا  وهذا  الوطنية  الأموال  على 
للحفاظ  ال�رشكات  قائمة  لتقلي�س 
اأن  مذكرا   , الوطني  القت�ساد  على 
هذه امل�ساريع كانت متر على جمل�س 
الوزراء برئا�سة رئي�س اجلمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة و11 وزيرا , واحلكومة 
رئي�س  تعليمات  كانت تطبق  كما قال 
بالر�سوة  اتهامي  اجلمهورية  ومت 
اويحيى  ت�ساءل  كما  �سمعتي  وت�سويه 
املعروف  الدبلوما�سي  بخطابه 
و  امل�سالح  عن  تعار�س  بالهدوء 
اأولده ل يعملون يف �رشكات عمومية 
ول عالقة لهم باأي �سيء ويف رده على 
وجهها  التي  باملرا�سلة  خا�س  �سوؤال 
متعاملني   5 لتحديد  ال�سناعة  لوزير 

فقط يف ن�ساط تركيب ال�سيارات برر 
على  باحلر�س  هذه  املرا�سلة  �سبب 
اخلم�سة  وهوؤلء  الوطني  القت�ساد 
 450 النتاح  وحجم  نا�سطني  كانوا 
قدم  انه  الإجمايل  مربزا  وحدة  الف 
كافة جمهوداته وخربته للحفاظ على 

امل�سالح املالية للجزائر
الرتكي  املتعامل  منع  قرار  وعن 
هذا  اأن  اويحيى  ك�سف  اوتو  اميني 
مع  وهمية  �رشكة  املتعامل  اأ�س�س 
كما  تركيا  يف  متابع  وكان  زوجته 
اعرتف اأويحيى بارتفاع عدد ال�سكاوى 
من املتعاملني لوزارة ال�سناعة وحتى 
الوطني  لالقت�ساد  وحماية  الرئا�سة 
حددت  ال�سغل  ومنا�سب  وال�ستثمار 
قائمة  ح�سبه  اآنذاك  احلكومة 

املتعاملني .

24 �ساعة

رئي�س الكتلة الربملانية حلركة جمتمع ال�شلم مهدي زنتوت: 

نثمن خطوة اإ�سراك اليامني 
زروال يف احلوار 

.     جتديد اأحزاب ال�شلطة لهياكلها اأمر م�شروع 
.      نحن مع احلل ال�شيا�شي التوافقي لأزمة لبيا 

جمتمع  حلركة  الربملانية  الكتلة  رئي�س  ثمن 
ال�سلم مهدي زنتوت لقاء رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون  بالرئي�س الأ�سبق  اليامني زروال, 
كاليامني  بارزة  �سخ�سيات  اإ�رشاك  باأن  معتربا 
زروال  وهو �سخ�سية بارزة و له اإمتدادات داخل 
اجلزائر ذلك �سيلعب دور هام يف بناء م�ستقبل 

اجلزائر .
جمتمع  حلركة  الربملانية  الكتلة  رئي�س  اأ�ساد 
عبد  الرئي�س  بخطوة  زنتوت  مهدي  ال�سلم 
ال�سخ�سيات  من  عدد  باإ�ستقبال  تبون  املجيد 
البارزة على غرار اليامني زروال, لفتا باأن مبداأ 
, قائال :« نحن يف حركة حم�س  احلوار وا�سح 
نثمن هذه اخلطوة  و ندعو اإىل اأكرث من ذلك :« 
مهدي  �سدد   , الد�ستور  م�سودة  بخ�سو�س  و 
زنتوت على �رشورة اإثرائها حتى ت�سري د�ستورا 
اإعطاء  املفرو�س   »: لفتا  وم�ستقرا,  حقيقيا 
توافقي  د�ستور  �سياغة  اأجل  من  الكايف  الوقت 
نحن  املبارك,  حراكه  و  ال�سعب  لإرادة  يتطلع 
اأكرث  الد�ستور  فيها  عدل  التي  الوحيدة  الدولة 
من 7 مرات حتى اأ�سبح كرا�س حماولت, ملاذا 
نرف�س  نحن   , احلياة  ملدى  د�ستورا  ليكون 
التوافقي  للد�ستور  ننا�سد  و  املقا�سات  د�ستور 

.»:
حم�س  حلركة  الربملانية  الكتلة  رئي�س  �سدد  و 
بناء  و  ال�سعبية  الإرادة  تتج�سد  اأن  لبد  باأنه 
اجلزائر  توجه  يف  را�سدة  و  قوية  موؤ�س�سات 
اجلديدة, اأين لفت باأن النخب مطالبة بالعمل و 

الن�سال للتغيري لبناء جزائر جديدة .
اأحزاب  عودة  �سهدنا  على  زنتوت  مهدي  وعلق 
ال�سحي,  احلجر  يف  قيادتها  جتديد  و  ال�سلطة 
و هيكلة  اأي حزب جتديد  باأنه من حق  م�سريا 
 , الدولة لأي حزب  نرف�سه هو دعم  قيادته ما 
ل�سنا اإق�سائيني اأو عدميني يف التعامل مع ال�ساأن 
و�سلوكات  ذهنيات  نف�س  يف  نقع  ولن  احلزبي, 
النظام نف�سه, ونعتقد اأن الو�سول اإىل احلريات 

تعالج  من  الفعلية هي  والدميقراطية  احلقيقية 
هذه الظواهر ال�سيا�سية ال�سلبية, فال�سعب عرب 
هو  �سلمية  دميقراطية  وبطريقة  احلرة  اإرادته 
يغربل  من  وهو  ي�ساء,  من  ويعاقب  يق�سي  من 

هذه الأحزاب ».
الأحزاب  طالت  التي  الإنتقادات  على  ورد 
خالل  الكلي  غيابها  بخ�سو�س  ال�سيا�سية 
 »: قائال  البالد,  تعي�سها  التي  ال�سحية  الأزمة 
جميع  على  احلكم  هذا  تعميم  الإجحاف  من 
ال�سيا�سية  الطبقة  حتميل  ميكن  فال  الأحزاب, 
فوق طاقتها, نحن يف حركة حم�س عقدنا العديد 
اللقاءات  و  املحا�رشات  و  الإجتماعات  من 

الدورية , وقدمنا العديد من القرتحات :«
الكتلة  رئي�س  راهن  الليبي,  امللف  يخ�س  فيما 
زنتوت  مهدي  ال�سلم  جمتمع  حلركة  الربملانية 
على احلل ال�سيا�سي لإنهاء اأزمة لبيا, معلنا عن 
الذي  الر�سمي,  اجلزائر  موقف  يدعم  دعمه  
واحللول  وال�سيا�سي  ال�سلمي  احلل  مع  يقف 

احلوارية والدبلوما�سية.
لبيا  اإنهيار  املتحدث:«  قال  مت�سل,  �سياق  ويف 
ليبيا  يف  يحدث  ما  اجلزائر,  اإن  على  �سيوؤثر 
خطري على اجلزائر.. وميثل خطرا على الأمن 
من  الأزمة  حلل  وموقفنا  القومي اجلزائري 
يف  اجلزائر  م�سلحة  اجلزائرية,  الدولة  موقف 
احلل ال�سيا�سي التوافقي  املح�س, الرئي�س قال 

باأن لبيا خط اأحمر :« 
احلكومات  مع  اجلزائر   »: املتحدت  اأ�ساف  و 
برئا�سة  الوفاق  بحكومة  اعرتافها  ال�رشعية 
اجلهات  دوليا,   بها  املعرتف  ال�رشاج  فايز 
غري ال�رشعية يف ليبيا هي التي جتاوز القوانني 
لإثارة  القوى  من  الكثري  بح�سد  وتقوم  الدولية 
خلو�س  املرتزقة  وا�ستقدام  هناك  احلرب 
حرب بالوكالة, وجود حفرت داخل اللعبة ليخدم 

م�ستقبل لبيا ».
اإميان لوا�س 

لفائدة احلوامل واللواتي يتكفلن برتبية اأطفال 

متديد  العطلة اال�ستثنائية اخلا�سة
 باأزمة كورونا 

اإىل  جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  بعث 
تدابري  تت�سمن  حكومته  تعليمة  اأع�ساء 
تكميلية بعنوان املرحلة الثانية من خريطة 
احلجر,  من  التدريجي  للخروج  الطريق 
التجارية  الن�ساطات  بع�س  وا�ستئناف 
قررت  حيث  والجتماعية  والقت�سادية 
ال�ستثنائية  العطلة  متديد  ذلك  مبوجب 
احلوامل  الن�ساء  لفائدة  الأجر  مدفوعة 
واللواتي يتكفلن برتبية اأطفال تقل اأعمارهم 

عن 14 �سنة فقط
الـمدفوعة  ال�ستثنائية  العطلة  ب�ساأن  اأما 
الـموؤ�س�سات  لـم�ستخدمي  بالن�سبة  الأجر 
الإجراء  اإلغاء  مت  فقد  العمومية  والإدارات 
تعدادات  50باملائة  من  بو�سع  اخلا�س 
اجلارية  العمومية  والإدارات  الـموؤ�س�سات 

ن�ساطات  با�ستئناف  اخلا�س  اجلانب  ويف 
للم�سافرين  الـمدن  النقل احل�رشي وما بني 
وليات  كامل  عرب  والرتامواي  باحلافالت 
البالد, فقد اأحلت التعليمة على اأن يتم التقيد 
الـم�سافرين  دخول  كمنع  الوقائية  بالقواعد 
دون ارتداء القناع الواقي منعا باتا والتطهري 
النوافذ  فتح  واإقرار  للمقاعد  الـمنتظم 
وغريها من اأنظمة التهوية الطبيعية وحتديد 
عدد الـم�سافرين بن�سبة 50باملائة  من قدرة 
مواد  وو�سع  النقل  و�سيلة  كل  ا�ستيعاب 
اإخ�ساع  وكذا  احلافالت  منت  على  مطهرة 
و�سيلة النقل يوميا لعملية التنظيف والتطهري 
على  اجل�سدي  التباعد  �رشورات  وتنظيم 
و  احلافالت  ومواقف  الـمحطات  م�ستوى 
اإقرار ال�سعود اإىل و�سيلة النقل والنزول منها 

للحافالت  وبالن�سبة  خمتلفة,  اأبواب  عرب 
الركاب  ت�سيري تدفق  يتعني  الأبواب,  وحيدة 

على نحو يجنب تقاطع الزبائن.
احل�رشي  الفردي  النقل  ا�ستئناف  وعن 
البالد,  وليات  كامل  عرب  الأجرة  ل�سيارات 
القناع  ارتداء  باإلزامية  التعليمة  ن�ست  فقد 
للزبون  وبالن�سبة  لل�سائق  بالن�سبة  الواقي 
مادة  وو�سع  الـم�سوار  خالل  النوافذ  وفتح 
عدد  وحتديد  ال�سيارة  منت  على  مطهرة 
الزبائن باإثنني على الأكرث واأن ميتطي الزبون 
اإخ�ساع  مع  الأجرة  ل�سيارة  اخللفي  الـمقعد 
�سيارة الأجرة لعملية تنظيف وتطهري ب�سكل 
للم�ساند  الـمنتظم  التنظيف  وكذا  منتظم 
مبادة  الراأ�س  وم�ساند  الأبواب  ومقاب�س 

مطهرة.

بهدف اإنقاذ املوؤ�ش�شات امل�شغرة املتعرثة

فيدرالية املقاولني ال�سباب تقرتح
 حلوال  م�ستعجلة

قدمت الفيدرالية الوطنية للمقاولني ال
�سباب مكتب البويرة خالل الجتماع الذ
ي جمعها باملدير الولئي للوكالة الوط
ت�سغيل ال�سباب »اأون�ساج« جمل نية لدعم 
ة من احللول والإقرتاحات التي پاإمكانه

الناجحة  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  تطوير  ا 
منها و ذلك يف اإط املتعرثة  ن�ساط  وبعث 
ار امل�ساورات الوطنية التي با�رشتها الو
زارة الو�سية مع جميع الهيئات واملنظما
املعتمدة التي لها �سلة باملجال. ومن  ت 
بني احللول املقرتحة �رشورة اإح�ساء جم
يع املوؤ�س�سات امل�سغرة املتعرثة للت�سخي
�س الفعلي من اأجل اإن�ساء قاعدة بيانات 
تو�سح و�سعية كل موؤ�س�سة وكذا اإعادة تف

عيل املادة 87 من قانون ال�سفقات العمو
مية التي تلزم منح 20 باملائة من الطلب 
العمومي للموؤ�س�سات امل�سغرة , وتخ�سي
�س ح�س�س من مناطق الن�ساطات واملنا
طق ال�سناعة لفائدة هوؤلء ال�سباب ,مع ت
�سحيح الإختاللت الناجمة عن عملية ت
وزيع املحالت التجارية عليهم , كما �سد
دت لئحة الفيدرالية التي اطلعت عليه
ا »الو�سط« على بعث ن�ساط هذه املوؤ�س
�سات من خالل اتخاذ اإجراءات جديدة 
قرو جبائية و�سبه جبائية و�رشيبية وكذا 
�س وم�ساعدات مالية غري ربوية اإ�سافية
, اإىل جانب اإقرتاح م�سح لكل غرامات التاأ
و خري مبا فيها بنكية وكا�سنو�س وكنا�س 

�رشائب مع اإعادة جدولة الديون ملدة ط
اأي�سا  ,وطالبت  ويلة دون �رشوط تعجيزية 
ال�ستثنائي  الظرف  يخ�س  قرار  باإتخاذ 
جائحة  تف�سي  ب�سبب  البالد  به  الذي متر 
وجدت  املوؤ�س�سات  من  فكثري  كورونا 
نف�سها على حافة الإفال�س اإثر توقفها عن 
الن�ساط فعلى الأقل اإعفائها من ال�رشائب 
ملدة �سنة ,ويف الأخري ذكرت الفيدرالية اأن 
املوؤ�س�سات امل�سغرة هي النواة الأ�سا�سية 
لتحقيق الوثبة الإقت�سادية حمليا و وطنيا 
لذا  وجب على اجلميع م�ساعدتها للو�سول 
من  والتخل�س  امل�سطرة  الأهداف  اإىل 

التبعية القت�سادية للربع البرتويل.
اأح�شن مرزوق

ع.ب
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حممد بن ترار

هذا واأ�صارت ذات امل�صادر اأن العملية 
من  القطاع  تطهري  اإطار  يف  تدخل 
ذوي  واالعتماد  على  املت�صلقني 
مت  تهمي�صهم  الذي  العلمية  الكفاءات 
اإطارات  الوقوف  على  بعد  وذلك   ،
وتعني  دون  �صهادة  البكالوريا  بالوزارة 
من  للرتبية  ومدراء  عامني  اأمناء 
الكفاءة  على  االعتماد  ودون  احلا�صية 
روؤ�صاء  تعني  على  العلمية  ناهيك 
النقابات  من  من  املقربني  امل�صالح 

تعيني  نفوذها  يف  ت�صتعمل  التي 
املفتاحية  املنا�صب  �صمن  اأتباعها 
،اأكرث  م�صاحلهم  لتحقيق  باملديريات 
اأن  امل�صادر  ذات  هذا  اأ�صارت  من 
التحقيقات  �صت�صمل  قائمة االنتدابات 
مفر  اإىل  التي حتولت  املديريات  لدى 
املوؤ�ص�صات  واالأ�صاتذة  من  للمعلمني 
الرتبية  مديريات  اإىل  الرتبوية 
 ، �صغطا  كبريا  تعي�ش  التي  �صارت 
املديريات  ببع�ش  املنا�صب  اأن  حتى 
من  العديد  ت�صجيل  كما   ، م�صاعفة 
جمرد  اليعملون واإمنا  املوظفني 

التي  النقابات  بع�ش  با�صم  منتدبني 
كما   ، القطاع  على  ت�صغط  �صارت 
املت�صاوية  اللجان  على  �صيطرت 
نفوذها يف  ت�صتغل  واأ�صبحت  االأع�صاء 
واالنتقام  من  اأتباعها  ب�رسعة  ترقية 
العقوبات  طريق  عن  اأعدائها 
اأنواع  خلق  ما   ، الرتقيات  وعرقلة 
داخل  املعلنة  غري  ال�رساعات  من 

املركزية  الرتبية  والهياكل  مديريات 
اأثرت �صلبا على القطاع ، خا�صة  التي 
وان النفوذ  واملح�صوبية امتد اإىل غاية 
ا�صتنفذت  التي  الربامج  بع�ش  تطبيق 
املاليري ومل حتقق نتائجها اأو مل تنفذ 
على  ا�صتوجب  الذي  اإطالقا  االأمر 
حملة  اأجاووت  فر�ش  حممد  الوزير 
تطهري للقطع من القاعدة اإىل  القمة .

ك�شفت م�شادر مقربة من وزارة  الرتبية الوطنية 
اأن  الوزير حممد اأوجاووت  قد اأمر بفتح حتقيقات 

يف ملفات  ترقيات موظفي املوارد الب�شرية على 
م�شتوى  وزارة الرتبية الوطنية ومديريات الرتبية 
بالواليات  على خلفية الوقوف على جتاوزات كربى 

يف ترقية االإطارات وتوظيف امل�شت�شارين واملفت�شني 
على م�شتوى الهياكل املركزية للوزارة واملديريات 
التابعة  لها خالل فرتة الوزيرة نورية بن غربيط .

ال�شرطة االقت�شادية واملالية  الأمن العا�شمة 

حتقيق يف ح�سابات اخلطوط 
اجلوية الفرن�سية 

.    اال�شتباه يف تهريبها  لروؤو�س اأموال   اإىل اخلارج

اإنتاج »اأوبك« مبق يف ماي املن�شرم

تراجع اإنتاج اجلزائر نحو 
188 األف برميل

.     ال�شعودية ا�شتحوذت على 50.2 باملائة 
من اإجمايل اخلف�س 

ترقيات م�شبوهة واإطارات دون بكالوريا 

وزير الرتبية يعلن حملة تطهري وا�سعة 
.      انتدابات دون حاجة ملحة

ك�صفت م�صادر رفيعة امل�صتوى اأن  م�صالح 
واملالية  التابعة  االقت�صادية  الفرقة 
حتقيقات  با�رست  الوطني  قد  لالأمن 
اجلوية  اخلطوط  ح�صابات  معمقة  يف 
»AIR FRANCE«على  الفرن�صية 
تهريبها  لروؤو�ش  يف  اال�صتباه  خلفية 
بطرق  اخلارج  اإىل  اجلزائر  االأموال  من 

احتيالية خالل االآونة االأخرية .
من  مقربة  م�صادر  العملية  وح�صب 
امللف  بعد وكاالت ال�صياحة التي تفاجاأت 
باخلطوط اجلوية الفرن�صية تفر�ش على 
بالعملة  التذاكر  اأ�صعار  امل�صافرين  دفع 
مبلغ  اإىل  )االأورو(  باالإ�صافة  ال�صعبة 
التاأمني رغم اأنهم باجلزائر ، حيث انه من 
غري  املعقول  قب�ش التكاليف  باجلزائر 
جانب  ،  من  الوطنية  العملة  غري  بعملة 

هذا  من  اإىل  اأكرث  تو�صعت  العملية  اآخر 
تفر�ش  املوؤ�ص�صة  ذات  راحت  حيث 
املوجودين  اجلزائريني  على  املغرتبني 
يف اجلزائر والراغبني يف مغادرة الرتاب 
الفرن�صية  الطائرات  منت  على  الوطني 
الزرقاء  رغم  بالبطاقة  امل�صاريف  دفع 
الذي  اعتمادها  باجلزائراالأمر  عدم 
، ما  االأموال  روؤو�ش  تهريب  اأكد فر�صية 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  جعل 
االقت�صادية  الفرقة  عنا�رس  تكلف 
اجلزائر  والية  الأمن  واملالية  التابعة 
وعمليا  من  اإقليميا  املخت�صة  ب�صفتها 
يف  التحقيق  اإجراءات  مبا�رسة  اجل 
املوؤ�ص�صة  هذه  اأموال  روؤو�ش  حركية 

خالل الفرتة االأخرية .
حممد بن ترار

ال�صهري  تقريرها  يف  اأوبك  ك�صفت 
االأع�صاء  الدول  اأن  االأربعاء  اأم�ش 
خف�صت اإنتاجها خالل ال�صهر املا�صي، 
با�صتثناء اإيران التي زادت اإنتاجها بنحو 
5 اآالف برميل اإىل 1.978 مليون برميل 
منتج  )اأكرب  ال�صعودية  وقادت  يوميا 
اخلف�ش  عمليات  »اأوبك«(  يف  للنفط 
ماليني   3.160 بنحو  لالإنتاج  الوا�صعة 
باملائة   50.2 تعادل  يوميا،  برميل 
اإجمايل خف�ش املنظمة، ليرتاجع  من 
برميل  ماليني   8.482 اإىل  اإنتاجها 
بال�صهر  مليونا   11.642 من  ماي،  يف 

ال�صابق له.
 1.364 بنحو  االإمارات  اإنتاج  وتراجع 
مليون برميل يوميا، عند 2.477 مليون 
مقابل  املا�صي،  ال�صهر  يف  برميل 
اأفريل  3.841 ماليني برميل يوميا يف 

كما خف�صت الكويت والعراق اإنتاجهما 
بنحو 921 األفا و340 األف برميل يوميا 
على الرتتيب، فيما تراجع اإنتاج اجلزائر 
نحو 188 األف برميل، ونيجرييا 185 األفا 
يوميا انخف�ش اإنتاج الدول االأع�صاء يف 
منظمة الدول امل�صدرة للنفط »اأوبك« 
بنحو 6.3 ماليني برميل يوميا يف ماي 
لتطبيق  االأول  ال�صهر  وهو  املا�صي، 
 ،»+ »اأوبك  لتحالف  اجلديد  االتفاق 
ماليني   9.7 حجمه  تاريخي  بخف�ش 

برميل يوميا.
تقريرها  يف  املنظمة  وقالت 
اإنتاج  اإن  االأربعاء،  ال�صهرياأم�ش 
مليون   24.195 اإىل  تراجع  اأع�صائها 
مقابل  املا�صي،  بال�صهر  يوميا  برميل 

30.495 مليونا يف اأفريل ال�صابق له.
م.�س /عن االأنا�شول بت�شرف

واالأ�رسة  الوطني  الت�صامن  وزيرة  رافعت 
التي  املبذولة  للجهود  املراأة  وق�صايا 
الت�صدي  اأجل  من  اجلزائر  اتخذتها 
ال�صلبية  واالقت�صادية  االجتماعية  لالآثار 
على املراأة والفتاة جراء انت�صار فريو�ش 
كورونا، يف االجتماع الوزاري االفرتا�صي 
لبحث  املخ�ص�ش  العربية  املراأة  للجنة 
اآثار فريو�ش كورونا على املراأة واملنظم 
االجتماعية  ال�صوؤون  قطاع  طرف  من 
اململكة  وبرئا�صة  العربية  الدول  جلامعة 
جلنة  ترتاأ�ش  التي  ال�صعودية  العربية 
من  للرئا�صة  ت�صلمها  بعد  العربية  املراأة 

اجلزائر �صهر فيفري املن�رسم.
وبالنظر لتح�صن الو�صع ال�صحي، اأ�صافت 
الوزيرة مت موؤخرا رفع العديد من التدابري 
املقررة  االإجازات  فيها  مبا  املتخذة 
الن�صاء  با�صتثناء  العاملني،  فئات  لبع�ش 
االأطفال  برتبية  واملتكفالت  احلوامل 
عطلهن  متديد  مت  اللواتي  ال�صغار 

اال�صتثنائية املدفوعة االأجر.
اأما يف اجلانب التعليمي، تقول املتحدثة 
التكنولوجيا  على  اعتمدت  اجلزائر  اأن 
املوؤ�ص�صات  اإىل  التنقل  تعوي�ش  يف 
الرتبوية تعتمد على ح�ص�ش تعليمية لكل 
ذوي  فيهم  مبا  التالميذ  لفائدة  االأطوار 
لفائدة  ال�صيما  اخلا�صة،  االإحتياجات 
خاللها  من  ع  �رسرُ االمتحانات،   اأق�صام 
التلفزيون  على  منوذجية  درو�ش  بث  يف 
وعلى  النجاح«  »مفاتيح  عنوانه  العمومي 

و�صائط التوا�صل االإلكرتونية.

اأو�صحت  االجتماعية،  الناحية  ومن 
على  اأكد  اجلمهورية  رئي�ش  اأن  الوزيرة 
دميومة الطابع االجتماعي للدولة كمبداأ 
ال رجعة فيه، وعلى توا�صل التكفل بالفئات 
املوؤ�ص�صات  كل  جتندت  حيث  اله�صة، 
باالأ�صخا�ش  املتكفلة  املتخ�ص�صة 
يف  والن�صاء  امل�صعفة  والطفولة  امل�صنني 
و�صع اإجتماعي �صعب واالأ�صخا�ش بدون 
خالل  من  ن�صاطها  يف  وا�صتمرت  ماأوى، 
اخلدمة،  لدميومة  عمل  برنامج  و�صع 
الفئات  بكل  املنا�صب  للتكفل  �صمانا 
ورعايتها واملحافظة على �صحة اأفرادها 
و�صالمتهم. وجتند االأطباء وامل�صتخدمني 
�صبه الطبيني التابعني للقطاع يف عمليات 
الوقاية والرعاية ال�صحية للمقيمني بهذه 

املوؤ�ص�صات. 
واالأ�صخا�ش  املعوزة  لالأ�رس  ومل�صاعدة 
اأبرزت  اجلائحة،   هذه  من  املت�رسرين 
املتحدثة اأنه تقرر منح دعم مايل ال�صيما 
يف اإطار العملية الت�صامنية اخلا�صة ب�صهر 
رم�صان، باالإ�صافة اإىل القوافل الت�صامنية 
القاطنة  املعوزة  العائالت  اإىل  املوجهة 
باملناطق النائية واإىل مناطق البدو الرحل 
باالأ�صخا�ش  املتكفلة  املعوزة  والعائالت 
�صمان  مع  اخلا�صة،  االحتياجات  ذوي 
الفرق  طرف  من  نف�صي  وتكفل  مرافقة 
املتعددة االخت�صا�صات مب�صاركة اخلاليا 
والتن�صيق  بالتعاون  للت�صامن  اجلوارية 
وفعاليات  الوزارية  القطاعات  بع�ش  مع 

املجتمع املدين. 

ك�صف وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
�صيتم  اأنه  اأم�ش،  �صيتور،  الدين  �صم�ش 
تخ�صي�ش 5 اأ�صابيع من الدرو�ش املكثفة، 
يف  احلا�صل  التاأخر  لتدارك  الوطن،  عرب 
تقدمي  عملية  توقف  نتيجة  اجلامعات، 
تف�صي  ب�صبب  واملحا�رسات،  الدرو�ش 

فريو�ش كوفيد-19 .
على  رده  خالل  �صيتور،  اأف�صح  حيث 
ان�صغاالت اأع�صاء جلنة املالية وامليزانية 
بخ�صو�ش  الوطني،  ال�صعبي  باملجل�ش 
�صيتم  اأنه  احلالية،  اجلامعية  ال�صنة 
اأوت،  �صهر  نهاية  من  ابتداء  تخ�صي�ش، 
يف  مكثفة  درو�ش  لتقدمي  اأ�صابيع  خم�صة 
ولتقييم  التاأخر،  لتدارك  اجلامعات،  كل 
واملحا�رسات  الدرو�ش  تقدمي  عملية 
عرب االنرتنت، التي مت اللجوء اإليها ب�صبب 
ال�صياق،  ذات  يف  موؤكدا  ال�صحي،  احلجر 
الالزمة  الظروف  كل  توفري  اأهمية  على 
اجلامعة  مردودية  لتح�صني  لالأ�صتاذ، 
اجلزائرية، ووقف هجرة االأدمغة، ملتزما 
يف نف�ش االإطار، باإعادة النظر يف منظومة 

اخلدمات اجلامعية برمتها.

اتفاقيات بيداغوجية 

اتفاقيات  اإبرام  �صيتم  اأنه  خا�صة 
وجنوب  �صمال  جامعات  بني  بيداغوجية، 
تاأطري  من  االأخرية،  هذه  لتمكني  البالد، 
الطلبة يف بع�ش التخ�ص�صات، التي ت�صهد 
من  الرفع  اأن  اإىل  م�صريا  فيها،  نق�صا 
م�صتوى جامعات اجلنوب تعد من اأولويات 
املبادرة،  هذه  مبوجب  حيث  الوزارة، 
جامعات  من  اأ�صاتذة  اإىل  اللجوء  �صيتم 
وترب�صات،  دعم  درو�ش  لتقدمي  ال�صمال 
وكدا درو�ش تطبيقية على مراحل، لفائدة 

طلبة اجلنوب يف تخ�ص�صات حمددة، على 
التعاون  يتم االتفاق على منط وكيفية  اأن 
البيداغوجي بني هذه اجلامعات، و�صتكلل 
ب�صهادات  البيداغوجية،  االتفاقيات  هذه 
اجلامعتني  بني  منا�صفة  مت�صى  تخرج 

املعنيتني- ي�صيف ذات املتحدث.

تعديل احلجم ال�شاعي للتدري�س 

 يف حني اعرتف الوزير، يف رده على اأ�صئلة 
النواب، ب�صعف احلجم ال�صاعي للتدري�ش 
مع  مقارنة  اجلزائرية،  اجلامعات  يف 
مع  �صيتم  اأنه  موؤكدا  االأجنبية،  نظرياتها 
اعتماد  املقبل،  اجلامعي  املو�صم  بداية 
�صلم �صاعي جديد ي�صل حلدود 18 �صاعة 

درا�صة، مقابل 8 �صاعات يف وقت �صابق.
االأول  امل�صوؤول  ك�صف  اأخرى،  جهة  من 
فريو�ش  اإن  العايل،  التعليم  قطاع  عن 
كورونا، اأبان عن �صعف كبري يف املنظومة 
م�صاحله  اأن  موؤكدا  بعد،  عن  التعليمية 
اجلامعي،  املو�صم  بداية  مع  �صتعكف 
ل�صنة 2021/2020 ، على تعوي�ش الدرو�ش 
ال�صائعة على الطلبة، عرب برجمة درو�ش 
مكثفة على مدار ثالثة اأ�صابيع، م�صريا اأن 
الطلبة، لدرو�ش خالل فرتة احلجر  تلقي 
ال�صحي، خلق العديد من امل�صاكل، جراء 

نق�ش تدفق االأنرتنت.

اإن�شاء 8 مدار�س للنخبة 

اأما بخ�صو�ش ميزانية القطاع ل�صنة 2017، 
قال �صيتور اأنها بلغت ما قيمته 342.252 
التجهيز  نفقات  دينار، موزعة على  مليار 
اأن  باملنا�صبة،  مو�صحا  الت�صيري،  ونفقات 
املخ�ص�صة  النهائية  الت�صيري  اعتمادات 
للقطاع، بلغت ما قيمته 312 مليار دينار، 

بـ 0.34  م�صجلة بذلك زيادة ن�صبية تقدر 
، مقارنة باعتمادات الت�صيري ل�صنة 2016، 
فيما مثلت اعتمادات الت�صيري ن�صبة 6،76 
الت�صيري  ميزانية  اإجمايل  من  باملائة، 
امل�صتهلكة  االعتمادات  اأن  مبينا  الدولة، 
اإجمايل  من  باملائة،   99 يعادل  ما  بلغت 
ذلك،  �صي�صمح  بحيث  الت�صيري،  اعتمادات 
ال�صمال  جامعات  اأ�صاتذة  بانتقال  اإما 
نحو اجلنوب، اأو بتنقل طلبة اجلنوب نحو 
من  لال�صتفادة  ال�صمال  ومعاهد  جامعات 

الدرو�ش التطبيقية.
العايل  التعليم  وزير  اأعلن  حني،  ويف 
م�رسوع  وجود  عن  العلمي،  والبحث 
للتعاون مع الكفاءات باخلارج، حيث �صيتم 
�صتكون  حيث  للنخبة،  مدار�ش   8 اإطالق 
نواة البداية، مبدر�صة للذكاء اال�صطناعي 
،باملدينة اجلديدة �صيدي عبد اهلل، واأخرى 

باملدر�صة املتعددة التقنية باحلرا�ش.

اأوقات العمل اجلديدة اإىل غاية 
�شبتمرب   30

العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت  جهتها،  من 
اأوقات  لها، عن  بيان  العلمي، يف  والبحث 
واالإدارات  باملوؤ�ص�صات  املطبقة  العمل 
اجلديدة  التدابري  اإطار  يف  العمومية، 

اخلا�صة باحلجر املنزيل.
حيث اأو�صحت الوزارة يف بيانها، اأنه ووفقا 
العامة  املديرية  عن  ال�صادرة  للربقية 
للوظيفة العمومية واالإ�صالح االإداري، فاإن 
املوؤ�ص�صات  يف  املطبقة  العمل  مواقيت 
ال�صابعة  ال�صاعة  من  �صتكون  اجلامعية، 
بالن�صبة  الثالثة م�صاءا،  اإىل �صاعة  �صباحا 
املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  للم�صتخدمني 
اإليزي،  اأدرار،  والية  من  بكل  اجلامعية، 

مترنا�صت، تندوف، ب�صار، ورقلة، غرداية، 
ال�صاعة  ومن  والوادي،  ب�صكرة  االأغواط، 
الثامنة �صباحا اإىل ال�صاعة الرابعة ون�صف 
وذلك  الواليات،  بباقي  بجامعات  م�صاء، 

اإىل غاية 30 �صبتمرب من ال�صنة اجلارية.

تدري�س اللغة ال�شينية بـ 5 
جامعات عرب الوطن

وكانت �صفارة ال�صني لدى اجلزائر، اأم�ش، 
على  الر�صمية،  �صفحتها  عرب  ن�رست  قد 
درو�ش  تقدمي  حاليا  يتم  اأنه  الفاي�صبوك، 
على  جامعات   5 عرب  ال�صينية،  اللغة  يف 
تعليم  اأن  الوطني، معتربة  الرتاب  م�صتوى 
اللغة ال�صينية من الو�صائل الفعالة، لتعزيز 
�صعبي  بني  ال�صداقة،  وتوطيد  التعارف 
ال�صني واجلزائر، معلنة عن وجود ح�ص�ش 
جامعة  من  كل  يف  ال�صينية،  اللغة  تعليم 
اجلزائر2-اأبو  وجامعة  اجلزائر-1، 
القا�صم �صعد اهلل، وجامعة ال�صانية وهران، 
منتوري-ق�صنطينة1،  االإخوة  وجامعة 
داعية  عنابة،  خمتار  باجي  وجامعة 
الراغبني  اجلزائريني  الوقت،  نف�ش  يف 
لال�صتف�صار  ال�صينية،  اللغة  درا�صة  يف 
التابعة  اللغات،  مراكز  يف  والت�صجيل 

للجامعات املذكورة.
االأول،  الوزير  لتعليمات  تنفيذا  هذا  ياأتي 
عبد العزيز جراد، الداعية لتدري�ش اللغة 
االكتفاء  وعدم  واالجنليزية،  ال�صينية 
اجلامعات  يف  والفرن�صية،  العربية  باللغة 
اجلزائرية، بغر�ش فهم الثقافة واحل�صارة 
االإن�صان  يفكر  وكيف  جهة،  من  ال�صينية 
هذه  موليا  اأخرى،  جهة  من  ال�صيني، 

امل�صاألة اأهمية ق�صوى.
مرمي خمي�شة

وزارة التعليم العايل

  تدري�س اللغة ال�سينية بـ 5 جامعات 
.      18 �شاعة تدري�س املو�شم املقبل 

.      ال�شروع يف اإن�شاء 8 مدار�س للنخبة

اجتماع الوزاري االفرتا�شي للجنة املراأة العربية

اجلزائر اتخذت قرارات 
�سيادية للت�سدي لكورونا

واجلماعات  الداخلية  وزارة  با�رست 
الوالة  مللفات  دقيقة  درا�صة  املحلية 
العامني  واالأمناء  الدوائر  وروؤ�صاء 
للواليات  من خالل النظر اإىل م�صارهم 
اإىل  باالإ�صافة  واجنازاتهم  املهني 
مب�صريتهم  املتعلقة  االأمنية  التقارير 
املهنية يف انتظار حركة وا�صعة  التي 
�صهر  من  االأول  االأ�صبوع  خالل  تكون 

جويلية املقبل . هذا وح�صب االأخبار 
املتداولة  التي حت�صلت عليها الو�صط 
مهامهم  �صيتم  اإنهاء  والة   06 فاأن 
ف�صلهم  بفعل  مواقعهم  اأو تغيري 
بع�ش االأحداث  التعامل  مع  يف 
كما   ، والياتهم  �صهدتها  التي  الكربى 
�صت�صمل  احلركة اغلب روؤ�صاء الدوائر 
رئي�ش   165 عن  يزيد  اإنهاء  ما  مع 

الق�صاء  على  بع�صهم  دائرة  واإحالة 
ف�صاد  ق�صايا  يف  تورطهم  تبني  بعدما 
تاأجيج  يف  و�صاهموا   ، للعقار  ونهب 
االحتجاجات خالل االآونة االأخري بفعل 
احلركة  �صت�صمل  ،كما  تدبريهم  �صوء 
وحتويل  العامني  االأمناء  بع�ش  اأنحاء 
مهام  �صي�صمل  االإنهاء  حيث   ، اآخرين 
اأمني عام اإحدى الواليات بعد انفجار 

انه  تبني  والتي  تخ�صه  ف�صاد  ملفات 
دوائر  اإحدى  تراأ�صه  اإبان  فيها  تورط 
اآخر  جانب  من   ، الغربية  الواليات 
اأ�رست م�صادرنا ان احلركة قد ت�صمل 
باإنهاء  احلايل  احلكومي  الطاقم  حتى 
ف�صلوا  يف  الذين  الوزراء  بع�ش  مهم 

اأداء مهامهم .
حممد بن ترار

واليات اجلهة الغربية

06 والة و165 رئي�س دائرة يف فم املدفع
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موؤلف كتاب » كورونا نحو موت الإيديولوجيا " ه�شام قا�شي"  لـ "الو�شط"

ن�سهد فقاعة تاريخية حيث تت�سارع الأحداث وتتال�سى ب�سرعة
.        هناك "مفاهيم"، و "رمزيات" ولدت من رحم وباء كورونا

.         العمل الأول عربيا، الثاين عامليا بعد �شالفوي جيجك

يقف الأ�شتاذ واملحامي ه�شام قا�شي يف كتابه اجلديد »كورونا نحو موت الإيديولوجيا »على التداعيات التي خلفتها اجلائحة 
على م�شتوى املفاهيم و�شراع الأفكار وهو بالتايل يقدم قراءة جريئة لق�شية ل تزال حتتفظ بكثري من اأ�شرارها

الكاتب حمام و اأ�شتاذ اإب�شتيمولوجيا علوم الإعالم والت�شال ومقيا�س ق�شايا املجتمع الدويل املعا�شر بق�شم الإعالم بجامعة 
ورقلة ،واأ�شتاذا ملقيا�س مناهج البحث الفل�شفي و الفل�شفة اليونانية،و هو اأي�شا طالب دكتوراه تخ�ش�س فل�شفة العوم بجامعة 

خمي�س مليانة ،و �شاحب موؤلفات مهمة من بينها املو�شوعة الذهبية لأ�شهر امل�شطلحات التاريخية و ال�شيا�شية و مو�شوعة 
الوثائق الدولية املرتبطة بحقوق الإن�شان .

وداد احلاج 
        

كتاب  يعد  هل  بداية   
اليدولوجيا  موت  نحو  كورونا 
بالن�شبة  اجلديد  الإن�شان  وميالد 

اإليك اأول عمل تقوم بن�شره ؟

ع�رشون  لقرابة  تتويج  الكتاب  هذا  يعد 
التاأليف يف خمتلف التخ�ص�صات  �صنة من 
واملجاالت، ابتداء من ال�صايف يف الفل�صفة 
2003 اإىل ال�صبيل يف الفل�صفة وهي �صل�صلة 
من  متتالية  اأجيال  فيه  در�صت  معروفة 
حول  كتاب  كتبت  كما  اليوم،  اإىل   2007
واأ�صول  اأخالقيات   « بعنوان  املحاماة 
مهنة املحاماة » يف 2010 ولدي مو�صوعة 
الذهبية  املو�صوعة  عنوان  حتمل  اأي�صا 
الأ�صهر امل�صطلحات ال�صيا�صية واحلقوقية 
واالإعالمية، وهناك اأي�صا روائع من اأقوال 

فطبيعة  الفل�صفة.  يف  واملفيد  الفال�صفة، 
تكويني املزدوج حقوق/ فل�صفة �صمح يل 
اخلو�ض يف خمتلف املجاالت البحثية ذو 

التقاطعات العلمية.
 ما الدوافع التي قادت بك 
املرتبط  الكتاب  هذا  تاأليف  اإىل 
يف  موجه  وملن  كورونا؟  بوباء 

الأ�شا�س ؟

بكل ب�صاطة ي�صكل العمل نظرتي اخلا�صة 
العامل  ي�صهدها  التي  اخلا�صة  للو�صعية 
على  اأن  تعلم  فاأنت  االإن�صانية،  وتعي�صها 
وعلى  واقعه،  مع  يعي�ض  اأين  املثقف 
النخب اأن ال ت�صتقيل من امل�صهد اليومي، 
وتتحرك  وتعي�صه،  تقتحمه  اأن  عليها  بل 
مبا ميكن اأن ي�صاهم ولو ب�صكل طفيف يف 
يف  فاعلة  كنخب  ووجودها  ب�صمتها  ترك 

املجتمع. 

العمل  هذا  خالل  من  كنت  فاأنا  طبعا 
اأهدف اإىل التاأريخ للحظات احلرجة التي 
عرفتها االإن�صانية ككل، واأردت اأن يكون يل 
ال�صبق يف تناول اجلائحة مبنظور فل�صفي، 
االأول  فالعمل  ذلك  حققت  هلل  واحلمد 
عربيا، الثاين عامليا بعد �صالفوي جيجك 
اأن  فعلينا  وللجزائر،  لنا  مك�صب  وهذا 
اأردت من خالل  نفتخر بهذا االجناز.كما 
الكتاب اأن اأ�صع االأر�صية اخل�صبة للبحوث 
من  اأجعل  اأن  اأي  باجلائحة  املرتبطة 
العمل نقطة انطالق الكثري من الدرا�صات 

والبحوث م�صتقبال.
الكتاب.  يوجه  ملن  يخ�ض  ما  يف  اأما 
الأنه  ا�صتثناء  دون  للجميع  موجه  فالكتاب 
كل  ليتجاوز  ُكتب  كتاب  االإن�صانية،  كتاب 
احلدود االإيديولوجيه، كتاب ُكتب ليُْقراأ يف 

كل مكان ويف اأي زمان.

 كيف كانت قراءتك لأهم 
الإن�شانية  عا�شتها  التي  الأحداث 
مت  وكيف  الوباء؟  انت�شار  اأمام 

�شردها فل�شفيا يف كتابك؟ 

�صهر  بداية  خيال  دار  عن  ن�رش  الكتاب 
اجلائحة،  انت�صار  ذروة  خالل  اأي  اأفريل 
ال�صخ�صية جلملة  قراءتي  عبارة عن  وهو 
واأ�صابتنا  �صاهدناها  التي  الوقائع  من 
مواقع  ويف  مواقع،  يف  واحلرية  بالذهول 
ن�صهد  اليوم  فنحن  باالإعجاب.  اأخرى 
الفقاعة التاريخية حيث تت�صارع االأحداث 
اآثارا بليغة  وتتال�صى ب�رشعة، ولكن ترتك 

على م�صتوى االأ�صعدة واالأطر، لهذا جند 
والكثري  »املفاهيم«،  من  الكثري  هناك  اأن 
معاناة  رحم  من  ولدت  »الرمزيات«  من 
كوباء  فكورونا  كورونا.  وباء  اأمام  الب�رش 
جعلنا نعي�ض املفاهيم املقلوبة واالأفعال 
باحلزن،  املثقلة  والرمزيات  املعكو�صة، 
كنت  لهذا  واملعاناة.  واحلجر،  والتباعد، 
الوباء،  وانت�صار  كورونا  زمن  يف  اأعي�ض 
االأخ  من  واخلوف  احلرية،  من  واخلوف 
مقتنع  واأنا  والزوجة  والزوج  وال�صديق 
ور�صم  املفاهيم،  لنحت  زمن خ�صب  باأنه 
اأ�صبحت  زمن  للكلمات.  جديدة  حدود 
فيه الو�صاية من مظاهر املواطنة كما هو 
احلال يف ايطاليا حيث ا�صتحدث برنامج 
خ�صي�صا  اأوجدت  النقالة  الهواتف  يف 
جلريان  حاالت  اأو  التجمعات،  عن  للتبليغ 
اأو اأقارب م�صكوك يف اإ�صابتهم باجلائحة.     
لهذا كان عليا اأن اأقراأ الواقع واأُ�صكل منه 
ف�صيف�صاء ت�صكلها املنظومة اجلديدة من 
باملزاد،الدفن  القر�صنة  مثل  املفاهيم 
االأبكم، العدالة ال�صائلة،املوت ال�صائلة،...
الفن  عن  الكتاب  يف  اأي�صا  وحتدثت  اإلخ. 
للحرية،  اجلديد  املعنى  عن  وكورونا، 
�صيولة  اأو  ال�صائلة  املوت  واالحتاد... عن 
من  الكثري  املوت  حت�صد  حيث  املوت 
النا�ض باأ�صباب ال عالقة لهم بها، وميوتون 
بطريقة مهينة حيث ال تغ�صيل وال قرب، وال 
طقو�ض  فحتى  عنوان،   حتى  وال  جنازة، 
اأما ت�صحر  املوت تال�صت وعرفت ذوبان 
ولي�ض املوت فقط،  اأمام اجلائحة،  قيمه 
العبادة  يف  حقه  لالإن�صان  اأفقد  فالوباء 

العبادة  دور  فجميع  ربه،  اإىل  والتقرب 
عن  اأُ�ْصتُغِربُوا  الب�رش  وجميع  اأغلقت، 

ديانتاهم.    

 كيف �شيكون واقع اجلائحة 
على الإن�شان اجلديد »اإن�شان ما بعد 
؟  كتابك  يف  اأ�شميته  كما  كورونا« 
ب�شفة  اجلزائر  على  اجلائحة  وواقع 

خا�شة ؟ 

يواجه  كيف  يعرف  �صعب  لها  اجلزائر  اإن 
ر�صم  يف  ومبدع  فنان  �صعب  االأزمات، 
على  والدليل  واالحتاد،  الت�صامن  �صور 
ذلك كانت هناك �صور كثري عن الت�صامن 
ال�صعب  قدم  فكما  و�صعبا،  دولة  والوحدة 
على  جميلة  �صورة  احلراك  يف  �صابقا 
الرقي وال�صالم، ها هو اليوم يقدم �صورة 
اأخرى للعامل عن االأخوة واالحتاد، اأّما ما 
اجلديد  االإن�صان  ميالد  عن  قوله  ميكن 
فا�صت�رشفت اأنه �صيكون االإن�صان اأكرث وعيا 
حلقيقة �صعفه، وعليه اأن يكون مت�صاحما 
اأن  وعلينا  ب�رش  كلنا  االأخري  ففي  اأكرث، 
نتجاوز فريو�ض العن�رشية، ووباء التع�صب 
والت�صدد، واأن نعرتف قبل اأي وقت م�صى 
حدود  جمرد  الب�رش  بني  التي  احلدود  اأن 
�صيا�صية، واأن ما يجمعنا اأكرث مما يفرقنا، 
اأي  يف  �صنت�صارك  اأنه  علمتنا  فاجلائحة 
كما  وم�صرتك  واحد  عدو  حماربة  حلظة 

هو احلال اليوم اأمام كوفيد-19.

الدكتور حمزة خ�شري ي�شرح لـ"لو�شط":

اأطلب من الرئي�س تعزيز ت�سكيلة جلنة اخلرباء
عالية بجودة  اجلديدة  اجلزائر  اأجل �شياغة د�شتور  •       من 

 مرمي خمي�شة

القانونية  العلوم  كلية  طالب عميد 
حمزة  الدكتور  امل�صيلة،  بجامعة 
رئي�ض  اأم�ض، على  خ�رشي، 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
اخلرباء  جلنة  ت�صكيلة  تعزيز 
املكلفة باإعداد التعديل الد�صتوري، 
اأجل  من  وهذا  اأخرى،  ب�صخ�صيات 
املقرتحات،  بجل  التكفل  �صمان 
طرف  من  للجنة  قدمت  التي 
االأحزاب واجلمعيات، وال�صخ�صيات 
الوطنية واالأكادميية، على اعتبار اأنه 
ال يعقل اأن تكون اللجنة التي �صاغت 
امل�رشوع التمهيدي للد�صتور القادم، 
هي نف�صها التي تدر�ض املقرتحات، 
تكون  احلكم و اخل�صم  الأنها بذلك 
فمن  وبالتايل  الوقت،  نف�ض  يف 
االأف�صل اأن تعزز اللجنة ب�صخ�صيات 
اأجل  من  اأخرى،  اأكادميية  و  علمية 

اجلديدة  اجلزائر  د�صتور  �صياغة 
بجودة عالية.

كما اقرتح الدكتور خ�رشي يف ت�رشيح 
خ�ض به جريدة »الو�صط«،  يف هذا 
اإحالة  اخلرباء،  جلنة  على  االإطار، 
االأمة  جمل�ض  يف  التعيني  �رشوط  
اإىل القانون، لكي يتوىل بذلك قانون 
بيان  الغر�ض،  لهذا  ي�صدر  ع�صوي 
ال�رشوط الواجب توافرها للح�صول 
على الع�صوية، يف جمل�ض االأمة عن 
يف  للنوعية  �صمانا  التعيني،  طريق 
الذي  االأمر  الغرفة،  هذه  ت�صكيلة 
على  ح�صبه،  حمالة  ال  �صينعك�ض 
والرقابي  الت�رشيعي  عملها  جودة 

م�صتقبال، خدمة للبالد والعباد.  
القانون  يف  اخلبري  قال  حيث 
تعيني  على  تعليقه  يف  الد�صتوري، 
لع�صو  موؤخرا،  اجلمهورية  رئي�ض 
هذا  اأن  االأمة،  جمل�ض  يف  جديد 
يندرج �صمن �صالحياته الد�صتورية، 

اأن  ذلك  الرئا�صي،  الثلث  تعيني  يف 
جمل�ض االأمة يتكون من 144 ع�صو، 
عن  ع�صوا،   96 اأي  الثلثني   ينتخب 
من  املبا�رش،  غري  االقرتاع  طريق 
منتخبي املجال�ض املحلية البلدية و 
الوالئية، يف حيث يعني الثلث االأخري، 
طرف  من  ع�صوا،   48 بـ  املقدر 
الد�صتور،  الأحكام  طبقا  الرئي�ض 
لدى  املحامي  تعيني  ياأتي  وبالتايل 
الدولة،  وجمل�ض  العليا  املحكمة 
االأ�صتاذ �صعد عرو�ض، تكملة لن�صاب 

الثلث املعني.
ت�شريحات لعرابة تعرب عن 

وجهة  نظره ال�شخ�شية 

االأ�صتاذ  ت�رشيحات  بخ�صو�ض  اأما 
الدين  عالقة  حول  لعرابة،  اأحمد 
اجلزائري  الد�صتور  يف  بالدولة 
اخلرباء  جلنة  ع�صو  ذكر  م�صتقبال، 
امل�صتقلة  الوطنية  بال�صلطة 

اأن هذا الت�رشيح يعرب  لالنتخابات، 
نظره  ووجهة   االأ�صتاذ،  موقف  عن 
ال�صخ�صية، على ح�صب اعتقاده، و ال 
يعرب عن �صفته رئي�ض جلنة اخلرباء 
املكلفة ب�صياغة التعديل الد�صتوري، 
التمهيدي  امل�رشوع  اأن  بدليل 
الد�صتوري،  التعديل  املت�صمن 
لعرابة  االأ�صتاذ  عليه  اأ�رشف  الذي 
االإ�صالم  ارتباط  اأدرج  �صخ�صيا، 
التي  ال�صماء،  املواد  �صمن  بالدولة 
ال ميكن امل�صا�ض بها يف اأي التعديل 

تبقى  لذلك  و  م�صتقبال،  الد�صتوري 
اإىل  م�صلمة  اجلزائرية  الدولة 
ت�رشيحاته  اأن  معتربا  الدين،  يوم 
البلبلة  الإثارة  �صياقها،  عن  اأخرجت 

والفتنة، الغري.

هكذا يتم اإثبات الع�شوية 
مبجل�س الأمة

رئي�ض  �رشح  اأخرى،  جهة  من 
للدرا�صات  الوطنية  اجلمعية 
الد�صتورية والقانونية، خالل حديثه 
مع »الو�صط«، كيفية اإثبات الع�صوية 
خالل  من  يتم  باأنه  االأمة،  مبجل�ض 
قراءة رئي�ض جمل�ض االأمة للمر�صوم 
رئي�ض  مبوجبه  عني  الذي  رئا�صي، 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
بـ14  عددهم  املقدر  ال�صيناتورات، 
ع�صو، يف الثلث الرئا�صي، مع تثبيت 
واحد  ومناداة كل  ح�صور املعنيني، 
منهم على حدا، ي�صبح هوؤالء، ب�صفة 

ر�صمية، اأع�صاء مبجل�ض االأمة.
قد  اأم�ض،  االأمة،  جمل�ض  وكان 
خالل  تقرر  اأنه  له،  بيان  يف  ك�صف 
اجتماع مو�صع لروؤ�صاء املجموعات 
الربملاين،  واملراقب  الربملانية، 
االأمة  جمل�ض  رئي�ض  تراأ�صه  الذي 
اإحالة  قوجيل،  �صالح  بالنيابة، 
االأع�صاء  ع�صوية  اإثبات  مو�صوع 
على  الرئا�صي،  الثلث  يف  اجلدد، 
واالإدارية  القانونية،  ال�صوؤون  جلنة 
املحلي  والتنظيم  االإن�صان  وحقوق 
االإقليمي،  والتق�صيم  االإقليم  وتهيئة 
املو�صوع،  يف  تقرير  الإعداد  وهذا 
العامة  اجلل�صة  اأثناء  عر�صه  يتم 
خم�صة  ع�صوية  الإثبات  املخ�ص�صة 
رئي�ض  عّينهم  جديدا،  ع�صوا  ع�رش 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
بعنوان  االأمة،  جمل�ض  يف  موؤخرا 
الثلث الرئا�صي، �صبيحة يوم االثنني 

22 جوان، ق�صد امل�صادقة عليه.
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مهند�سي  �أحد  بوتفليقة،  من  �لقر�ر  هذ�  �أتى 
�النقالب على بن بله، كرد للجميل على �لدعم �لذي 
توليه �حلكم عام 1999 حيث  بد�ية  تلقاه منه منذ 
�أيد �سيا�سة �لوئام �ملدين وكان يهيئ �آنذ�ك �لطريق 
نحو طبعة ثانية من �سيا�سة �مل�ساحلة �لوطنية. وكان 
�الأفارقة  �لقادة  لدى  �سعى  قد  ذلك  قبل  بوتفليقة 
الأن يرت�أ�س بن بله جمل�س �حلكماء �الأفارقة �ملنبثق 
باجلز�ئر يف جويلية  �الإفريقية  �لوحدة  موؤمتر  عن 
1999 بعد �أن منحه فر�سة �حل�سور �ل�رشيف يف هذ� 
ع�سوية  رف�س  مبد�أ  باملنا�سبة  �أقر  �لذي  �ملوؤمتر 

�حلكومات غري �لد�ستورية يف �ملنظمة �الإفريقية.
�جلز�ئر  يف  �ل�سائد  �ل�سيا�سي  �ملناخ  يكن  مل 
�أياما قبل �النقالب على بن بله يوحي للر�أي �لعام 
�أن �سيئا ما �سيحدث وحتى �لرئي�س بن بله مل يفكر 
وهو  �حرت�زية  بتد�بري  نف�سه  يحيط  حلظة  �أي  يف 
�لذي �أو�سك �أن يتحكم بزمام �الأمر بيد من حديد 
�إليه  �أدو�ت �حلكم و�سم  �أن جمع بني يديه كل  بعد 
عدة وز�ر�ت �إىل جانب �سلطته كرئي�س للجمهورية 
جمال  �مل�رشي  �لرئي�س  يقوده  عربي  بدعم  معتز 
عبد �لنا�رش. ومما يوؤيد �ل�سكون و�لدعة �لتي كان 
موؤمتر  لرئا�سة  يتهياأ  كان  �أنه  بله  بن  �لرئي�س  فيها 
و�سك  كانت �جلز�ئر على  �لتي  �الإنحياز  قمة عدم 
يف  ياأمل  بله  بن  كان  فقط.  �أيام  بعد  ��ست�سافتها 
�لبلد�ن  دعم دويل يرفعه من جمرد رئي�س الإحدى 
�مل�ستقلة حديثا �إىل رئي�س الأكرب تكتل دويل للبلد�ن 
كان  �أخرى  �إر�دة  �أن  �إال  �لنمو  طريق  يف  �ل�سائرة 
يقودها وزيره للدفاع �لعقيد هو�ري بومدين �أر�دت 
غري ذلك فقد ��ستطاع بومدين �أن يجمع كل �أع�ساء 
هو  و�حد  هدف  حول  �جلي�س  وقادة  �حلكومة 
�إجر�ء ت�سحيح على نظام بن بله بعزله عن �حلكم 
و�إن�ساء جمل�س للثورة يثبت �خليار�ت �الإيديولوجية 
و�ل�سيا�سية �لكربى للنظام وي�سع حد� حلكم بن بله 
وممار�ساته �لتي ��ستنكرها �لبيان �الأول �لذي �سدر 

عن �ملجل�س بعد جناح �النقالب.
ال ميكن �أن نعترب �لعودة �إىل بيان جمل�س �لثورة 
تاريخية من  وثيقة  يعترب  �لذي   1965 19 جو�ن  يف 
يف  حيا  يز�ل  ال  منه  فجزء  �لفكري  �لرتف  قبيل 
�لنظام يف �جلز�ئر دورية ال  �أزمات  حا�رشنا وكاأن 
يتغري يف تن�سيطها �إال �لفو�عل و�ل�سياقات، فالبيان 
�لذي كان مبثابة ند�ء �إىل �ل�سعب �جلز�ئري يج�سد 
�لرغبة، من �لناحية �لنظرية على �الأقل، يف �لتخل�س 
�أكرث  دولة  �إىل  و�لذهاب  و�لفو�سى  �الرجتالية  من 
د�خل  للتو�زنات  وتكري�سا  لالأدو�ر  وتوزيعا  تنظيما 

�لنظام.
على  �لو�قعية  �ل�رشعية  �إ�سفاء  �سياق  ويف 
��ستجابة  خطوتهم  »�النقالبيون«  �عترب  �النقالب 
لذ�  رغبته  برتجمة  مقتنعني  �مل�ستاء  �ل�سعب  لند�ء 
�أخذو� على عاتقهم �أن ي�سرتجعو� حريته �ملغت�سبة 
هذ�  مظاهر  �لبيان  ير  ومل  �ملهدورة.  وكر�مته 
�الإنتاجية،  و�سعف  �لتنمية  تر�جع  يف  �إال  �ال�ستياء 
�إذ �أن �لنظام �آنذ�ك مل يكن يتيح �لتعبري �حلر وال 
و�ال�ستنكار  �لرف�س  عن  للتعبري  �لعام  �لتظاهر 
ف�سال عن غياب �أي �سوت للمعار�سة. فاملرجعية 
�ل�سعبية مل تكن �إال �سند� حلل �أزمة هيكلية د�خل 
تتعلق  �أخرى  تربير�ت  يف  جت�سد  ما  وهو  �لنظام 
عليه.  �ملنقلب  للرئي�س  �لرئا�سوية  باملمار�سات 
�إال  بله  �لذي مل يذكر ��سم بن  �لبيان  فقد ��ستنكر 
بالقول:  �الأخري  لهذ�  �لفردية  �لنزعة  و�حدة  مرة 
»مهما كانت �أهمية مهمته، ال �أحد ميكنه �أن يعتقد 
و�ال�سرت�كية.  و�لثورة  �جلز�ئر  ذ�ته  يف  يج�سد  �أنه 
ومهما كان �ل�سكل �لذي ياأخذه جتميع �ل�سلطات ال 
�لعامة  و�سوؤونه  �لبلد  بالتحكم يف  ي�سمح  �أن  ميكن 
كملكية �سخ�سية �أو خا�سة«.  وقد عرب �النقالبيون 
عن �ل�سعور بالتهمي�س جر�ء هذه �ل�سيا�سة �لفردية 
جتد  �ليوم  �لفردي  �حلكم  تكري�س  »ومع  بالقول: 
للحزب  و�جلهوية  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  جميع 

يقلد  و�حد  رجل  رحمة  حتت  نف�سها  و�لدولة 
وفق  ويحط  ويرفع  مقا�سه،  على  �مل�سوؤوليات 
ويفر�س  �لقيادية  �لهيئات  و�رجتايل  خبيث  تكتيك 

خيار�ت ورجاال وفق مز�ج �حلال ونزو�ت رغبته.«
�لور�ء  �إىل  �لذي يعود بنا 55 عاما  �لبيان  هذ� 
�لتي ال نز�ل نعي�سها  �أذهاننا �الإ�سكاالت  يحيي يف 
ونتد�فع من �أجل �أن جند لها حال بالرغم من مرور 
و�سع  جديد  د�ستور  تبني  من  عاما   30 من  �أكرث 
�لفردي  فاحلكم  للحكم.  �لدميقر�طية  �الأ�س�س 
 22 �ندالع حر�ك  �إىل  �أدت  �لتي  �الأ�سباب  كان من 
فرب�ير 2019 �لذي ع�سف ببوتفليقة، �أحد �سانعي 
بله  لنب  �لفردي  �حلكم  على  �ملنتف�سني  �النقالب 
�لذي كادت بنزعته �الحتكارية �أن ي�سم �إليه وز�رة 
�ل�سوؤون �خلارجية �لتي كان ي�رشف عليها بوتفليقة 

�آنذ�ك.
�لثورة  جمل�س  بيان  قدم  �آخر  جانب  ومن 
�لر�أي  لدى  �النقالب  لتربير  ثقيلة  �سلبية  ح�سيلة 
عاتق  على  كانت  فقد  و�خلارجي،  �لد�خلي  �لعام 
بن بله وحده جملة من �مل�ساوئ منها »�سوء ت�سيري 
�الأمالك �لوطنية وتبديد �ملمتلكات �لعامة وغياب 
و�لكذب  و�لفو�سى  و�لدمياغوجية  �ال�ستقر�ر 
ت�سكل  �لبيان  ح�سب  �أ�سحت  وكلها  و�الرجتالية 
�لتهديد  با�ستعمال  �لبيان  و�تهمه  للحكم«  منهجا 
و�مل�ساومة و�العتد�ء على �حلريات �لفردية و�ل�سك 
يف �مل�ستقبل من �أجل �إخ�ساع �لبع�س وبث �خلوف 
�الآخر.  �لبع�س  لدى  و�ال�ستقالة  �ل�سمت  وفر�س 
ولي�س غريبا �ليوم، وبعد مرور عقود من �لزمن، �أن 
جند �ليوم �ملظاهر ذ�تها تتكرر بالرغم من تعاقب 
�لتي  و�ملجتمعية  �ل�سيا�سية  و�لتحوالت  �الأجيال 
ع�سفت يف طريقها ب�سحايا من �لقتلى و�جلرحى. 
فال يز�ل �لتخل�س من �ملظاهر �لتي بررت �نقالب 
19 جو�ن 1965 طموحا جمتمعيا ومو�سوع ن�ساالت 

ال تنتهي.

انقالب 19 جوان الأ�سباب والنتائج

بقلم اح�شن خال�س   

يف فرباير 2005 �شدر قرار من 
احلكومة بحذف تاريخ 19 جوان 
من �شجل االحتفاالت والذكريات 
الوطنية �شمن �شيا�شة امل�شاحلة 

الوطنية التي انتهجها الرئي�س ال�شابق 
عبد العزيز بوتفليفة اآنذاك، وقد 
قلد الرئي�س االأ�شبق احمد بن بله 
الدكتوراه الفخرية. وهو مبثابة 

جتاوز عبارة الت�شحيح الثوري التي 
اأطلقت على عملية االإطاحة باأول 

رئي�س للجزائر امل�شتقلة وقبلها كان 
الرئي�س حممد بو�شياف على و�شك 
االإقدام على اخلطوة ذاتها قبل اأن 

يغدر به املوت املاأ�شاوي. 

تاريخ

24 �ساعة

ك�سف مقتل جورج فلويد �لعورة �الأمريكية 
�لتي خ�سف عليها �الإعالم �لعاملي من �أور�قه 
�الإعالم  �سارع  عورة  �نك�سفت  وكلما  ليغطيها، 
�ساحب  وتقدمي  وت�سليلها  �ل�سعوب  الإلهاء 
متثال �حلرية باأنه رمز �حلرية و�لدميقر�طية، 
وهو  �لباطل،  ياأتيه  ال  �لذي  �الأول  �ملعلم  وهو 
من �سنع مبادئ �حلرية و�لدميقر�طية فاأ�سبح 
و�سيا عليها وعلى تطبيقها على �سعوب �لعامل 
�لدميقر�طية  بحمد  كثري�  وهلل  قاطبة. 
�لتي  �الأل�سن  �أ�سحاب  وخا�سة  �الأمريكية، 
وتردد  �جرت�ر�،  وجترته  �لكالم  م�سغ  تعودت 
كل ما يقال لها على طريقة �لرجل �الآيل �لذي 
يربمج، فيت�سابه مع �أي �آلة، وتنبهر بكل ما ترى 
قلوبها  خدع  �لذي  �خلادع،  �لزيف  بهرج  من 
وعيونها، بل �أن هناك من �سفق كاالأبله باإعجاب 
�لدميقر�طية  ر�سالة  ن�رش  طريقة  على  �سديد 
بالد  يف  وخا�سة  �لعامل،  �أنحاء  يف  �الأمريكية 
�لعم  وجاء  �لعر�ق  دمرت  فلما  �أوطاين،  �لعرب 
ظهر  على  دميقر�طيته  لن�رش  �لدميقر�طي 
�لعر�ق،  �أطفال  و�ل�ساروخ، وعلى جثث  �لدبابة 
بالدميقر�طية  �ملخمورين  بع�س  عن  �سمعنا 
وهو  �لقدم  �أخم�س  �إىل  �ملفرق  من  على 

يتحدث عن معاين �حلرية وكيف �ست�سبح عر�ق 
�حلرية  ثدي  من  وتر�سع  تلقن  بعدما  �حلرية 
�الأمريكية، ومتر �ل�سنو�ت فيتكبد �لعر�ق دمار� 
�إما �أن  يف �الأر�س و�لب�رش، و�لفتنة، فهذ� يعني 
�لدميقر�طية �الأمريكية منتهية �ل�سالحية، و�أما 
�أن هذه �أكذوبة �سدقها �الأغبياء، و�إما من يروج 
لدميخر�طية �ملدفع و�لدبابة هو خائن وغارق 

بوحل �خليانة حتى �الأذقان.
على  لرتد  فلويد  مقتل  حادثة  وجاءت 
وترمنو�  وهللو�  وهرولو�  تفننو�  �لذين  كل 
�حلرية،  متثال  وعبدو�  �حلرية،  �أنخاب  على 
باحلرية،  تدعى  ما  عبادة  مر��سيم  و�بتدعو� 
�لتقاليد  هذه  يبتدعون  �لذي  �لوقت  يف  وكانو� 
بدون  �أو  بوعي  �لعبودية  بوحل  ي�سقطون  كانو� 
وعي منهم، فلقد �أفل�سو� مر�ر�، فاأولها �أفل�سو� 
ملا جنحو� �إىل عبادة �ل�سنم �لذي يدعى �حلرية 
�لبي�س  مر��سيم  طريقة  على  و�لدميقر�طية 
وتغطية  تربير  يف  ف�سلو�  ملا  وثانيا  �الأبي�س، 
�لقتل  حادثة  ك�سفتها  �لتي  �لكبرية  �لعورة 
لتغطية  جمال  �أي  هناك  يعد  فلم  �لعن�رشية، 
�الجتماعي،  �لتو��سل  ومو�قع  �لقنو�ت  تبثه  ما 
رمز�  و�أ�سبحو�  �لوجه  ماء  فقدو�  ملا  وثالثا 

للتفاهة فلم يعد يهتم �أحد ملا يلوكونه من كلمات 
�ملظاهر�ت  ك�سفت  ملا  ور�بعا  �سعار�ت،  ومن 
متثال  �لعم  بالد  يف  �لعن�رشية  تلك  �الأمريكية 
�لتي  و�لوح�سية  �الإعتد�ء�ت  وحجم  �حلرية، 
��ستخدمت يف قمع �ملتظاهرين و�لتنكيل بهم، 
وخام�سا عندما ظهرت جمعيات و�أحز�ب تدين 
�لطويل  ن�سالها  عن  وحتدثت  �لعن�رشية  هذه 
�ملمار�سة �سدهم منذ  �لعن�رشية �ملقيتة  �سد 
هذه  �أن  �أي  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  قيام 
و�إمنا  �للحظة،  هذه  وليدة  لي�ست  �لعن�رشية 
ب�سببها  �ندلعت  �لتي  �ل�رش�رة  �للحظة  هذه 
�لتظاهر�ت �الأمريكية �سد �لعن�رشية و��ستغالل 
و�لقتل  و�لكبت  �لقمع  و�سد  لالإن�سان،  �الإن�سان 
وبني  �الأبي�س  بني  �لفارق  وحجم  و�لتنكيل، 
�الأ�سود يف �ملمار�سة �لعن�رشية يف كل جماالت 
�حلياة �بتد�ء من �لعمل �إىل �ملعاملة. فتعجبت 
باب  »خملوع«  بابه  �لذي  �لنجار  ي�سلح  كيف 
�الأخطار،  وكافة  �ملياه  تدخل  بابه  ومن  �لغري، 
عن  �حلرية  متثال  عبد  يجيب   �أن  �أمتنى  فكم 

حريتي وده�ستي و�سوؤ�يل؟
�بن خلدون  �لعز�ء يف مقولة  بع�س  وجدت 

»�ملغلوب مولع بتقليد �لغالب.

الدميخراطية الأمريكية

منذ جميء دونالد ترامب على �شدة 
البيت االأ�شود »اق�شد االأبي�س« وهو 

يرتكب عن�شرية متطرفة ومت�شاعدة 
�شد ال�شعوب العربية واالإن�شانية 

جمعاء  وال�شعب الفل�شطيني خا�شة 
ويتفنن يف طرق اإذالل ال�شعوب 

العربية وركوب حكامها، كيف ال وهو 
ذات البيت الذي اأقيم وبني بجماجم 

الهنود احلمر، وكيف ال وهو الذي مل 
يزل بلونه رمزا ملمار�شة العن�شرية 

والت�شفية �شد ال�شود واالأفارقة، وما 
يوؤكد ذلك ثورة ال�شود يف الواليات 

املتحدة �شد همجية ترامب اأوال وكل 
من ا�شتعلى من البي�س على �شعوب 

واألوان االإن�شانية.

د. رائد ناجي
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بع�شهم اختزلها للخم�س، 
وبع�شهم يريد اأن يودعها 

لدى اآخرين.. بعدت عليهم 
ال�شقة فاأرادوا التخل�س 
منها.. مل ت�شلم الرواية 

الفل�شطينية عرب ع�شرات 
ال�شنني من الت�شويه 

وحماوالت اال�شتبدال.. 
واأ�شبحت حماولة تالوتها 

كما هي دربا من املثالية 
لدى البع�س وتطرفا لدى 

البع�س االأخر.. ت�شلح 
لل�شعر واالأدب واخلطب 

الدينية واالإيديولوجية 
ولكن منطق ال�شيا�شة 

وال�شا�شة ال يطيق حملها.. 

فل�شطني

قبل اأن يتم ا�ستبدال الق�سية ويتغري امل�سار
حتت  �ضيق�ضي  الفل�ضطيني  فال�ضعب 
وال�ضغار  ميوتون،  الكبار  الفيلة،  اأقدام 
جون  اأمريكا  خارجية  وزير  قال  كما  ين�ضون« 
داال�س..عمليات �ضخمة مار�ضها العدو اللدود 
وال�ضديق ال�ضعيف والقادة املهازيل.. لت�ضتقر 
يتلقف  خيمته  يف  القابع  الفل�ضطيني  �ضورة 
به وكالة  املطر بكفيه ويتقي الربد مبا جتود 
غوث الالجئني من مالب�س ممزقة ورثة، ويدراأ 
اللجوء  مبخيمات  مت�ضبثا  يدراأ،  ال  مبا  احلر 
ليتم  بيته..  ومفاتيح  م�ضاعره  فيها  يختزن 
التعامل معها على اأنها ق�ضية اإن�ضانية معي�ضية 
يف  حقه  ا�ضرتداد  يريد  �ضعب  ق�ضية  ولي�ضت 

اأر�ضه ككلمة �رس وحدة االأمة ونه�ضتها.
تفر�س  بقوة  ظلت  فل�ضطني  الأنها  ولكن 
على  الوجود  �رساع  من  قرن  وبعد  منطقها 
ملاذا  اجلميع:  ت�ضاأل  املنطقة  ق�ضايا  كل 
ملاذا  النيل؟  ماء  من  حرمانكم  يريدون 
يفتتون بلدانكم وي�ضتتون جمتمعاتكم ويثريون 
مينعونكم  وملاذا  بينكم؟  االنف�ضالية  النعرات 
من ال�ضناعة والنه�ضة؟ ملاذا مينعون توحدكم 
وم�ضانعكم  عوا�ضمكم  ويدمرون  وقوتكم؟ 
بالتنازل  البع�س  �ضلم  اأن  بعد  ثم  وجتارتكم؟ 

عنها او عن جزء منها ماذا كان جزاوؤه؟!! 
فل�ضطني تقرر بو�ضوح ان كل من ا�ضتبدل 
روح  الواحدة  فل�ضطني  الفل�ضطينية  الرواية 
الذل  دروب  اال  له  لي�س  عروجها  و�رس  االأمة 
والعار والتخلف والتمزق واالرمتاء عند اأحذية 

االأعداء..  
املقاومة الفل�شطينية:

الهجوم  كان  واحدة  زمنية  مرحلة  يف 
اتفاق  اأ�ضالع:  بثالثة  فل�ضطني  على  الغربي 
فرن�ضي بريطاين »�ضايك�س بيكو« لتق�ضيم بالد 
ال�ضام وامل�رسق العربي، ووعد بلفور الربيطاين 
لليهود  و�ضوفيتيا  وفرن�ضيا  اأمريكيا  املدعوم 
وال�ضلع  فل�ضطني،  اأر�س  على  قومي  بوطن 
الجناز  لفل�ضطني  الربيطاين  االحتالل  الثالث 
ووقائع  االأرقام  خالل  من  االأولني..  الهدفني 
متتالية  مراحل  مفا�ضل  عن  عبارة  تاريخية 
املتوا�ضلة  الفل�ضطيني  الكفاح  مل�ضرية  ن�ضري 
منذ بداية االحتالل الربيطاين لفل�ضطني �ضنة 
والثورات  االنتفا�ضات  انطلقت  فلقد   1917
الفل�ضطينية �ضد التواجد االحتالل االجنليزي 
 *1920*  1919 متتالية1918*  مراحل  ويف 
الفل�ضطينيون  فيها  وقدم   *1929  *1921
ال�ضيخ  ثورة  انطلقت  ثم  اأعزاء..  �ضهداء 
ملدة  وا�ضتمرت   1935 الق�ضام  الدين  عز 
الكربى  الثورة  عبارة عن �رسارة  كانت  عامني 
احل�ضيني  امني  احلاج  بقيادة   1939-1936
احل�ضيني  عبدالقادر  وباإدارة  فل�ضطني  مفتى 
وقد  املقد�س«..  »اجلهاد  الع�ضكري  جلناحها 
�ضقط فيها 26 األف �ضهيد وجريح.. و اقرتفت 
الع�ضابات ال�ضهيونية خالل النكبة 1948 اأكثر 
الفل�ضطينيين،  بحق  ومجزرة  مذبحة   70 من 
ما  وا�ضت�ضهد  وحرقها  القرى  مئات  وتدمري 
 800 ترحيل  فل�ضطيني ومت  األف   25 يزيد عن 
األف  ا�ضت�ضهد 100  النكبة 1948  األف... ومنذ 
حالة  مليون  ت�ضجيل  مت  فيما  فل�ضطيني.. 

اعتقال منذ عام 1967.
ك�رس   1967 �ضنة  الثانية  النكبة  بعد 
ان  وبعد  اأخرى  مرة  ال�ضمت  الفل�ضطينيون 
واإذا  فل�ضطني  يخنق  اأن  العربي  النظام  كاد 
�ضورة  انها  جديد..  من  ت�رسق  بال�ضورة 
الفل�ضطيني امللثم بكوفية مرقطة وبني ذراعيه 
حفرة  عن  يقفز  اأو  واديا  يجتاز  كال�ضنكوف 
وامللغمة  ال�ضائكة  واالأ�ضالك  احلدود  يخرتق 
ميخر  قاربا  يركب  اأو  �ضاتر  خلف  يرتب�س  اأو 
الفل�ضطيني  العدو..و  مع  لال�ضتباك  البحر 
احلائز على اعلي امل�ضتويات العلمية واالأدبية 
يف اأرقى اجلامعات واملهرجانات يف العامل.. 
يكن  فلم  واالأفكار  واالأنا�ضيد  االأ�ضعار  اأحلي 
دروي�س وادوارد �ضعيد وغ�ضان كنفاين وناجي 
العلي وابو عرب اإال عناوين جليل من ال�ضعراء 

قلوبهم  بدم  ر�ضموا  واالأدباء  واملفكرين 
خارطة الوطن اجلميل يف وعي ال�ضعب واالأمة 
واملواجهات  املظاهرات  وكانت  والعامل.. 
واالأربي جي ويف قالع  باحلجر  الو�ضائل  بكل 
ال�ضمود واملقاومة يف الكرامة وقلعة ال�ضقيف 
وغزة  واخلليل وجنني  ونهاريا  وبريوت وخلدة 
االأردن  نهر  �رسق  من  الفل�ضطينيون  ..قاتل 
قبل  ال�ضورية  احلدود  ومن  لبنان  جنوب  ومن 
العاملي  اال�ضتعمار  وقوى  االإقليم  يجمع  ان 
فل�ضطني..  حدود  من  مقاومتهم  طرد  على 
بال  فل�ضطني  داخل  يف  الفل�ضطينيون  وقاتل 
معني يذكر بعمليات ع�ضكرية فردية وجماعية 
تركها  حيث  غزة  على  احلرب  اىل  و�ضوال 
النظام العربي يف ثالثة حروب تقاتل وحدها 
بل توجه بع�ضهم ملحا�رستها.. اإنها رحلة قرن 
من الزمان والفل�ضطيني يت�ضدى لعملية �ضطبه 

من اخلريطة.. 
على  الفل�ضطينيون  حافظ  لقد  اأجل.. 
متكافئة  غري  حروبا  ودخلوا  ق�ضيتهم،  وهج 
اأ�ضواأ  ويف  العرب  و�ضارك  والعدة..  العدد 
يف  ولكن  فل�ضطني  عن  بالدفاع  ظروفهم 
واالإعداد  التخطيط  اإىل  ي�ضتند  ال  عمل  ظل 
ال�ضعوب  فيما  اجلازم  الوا�ضح  والقرار 
ال  قلبها  يف  فل�ضطني  ت�ضم  والزالت  كانت 
وا�ضح  فاالأمر  ال�رسوحات  من  كثريا  تنتظر 
وفرزت  وتاريخها..  بعقيدتها  مرتبط  لديها 
اأوروبيا  فوجدنا  واالأمم  ال�ضعوب  الق�ضية 
�رسقيا  اأو  غربيا  ويهوديا  الدينيا  او  م�ضيحيا 
هذا  وجرميتها..  اإ�رسائيل  بعن�رسية  يندد 
الكيان  الدويل مالحقة قادة  القانون  ويوا�ضل 
ال�ضهيوين وي�ضع اأ�ضماءهم يف املطارات طلبا 
الدم  كان  و دوما  دولية..  ل�ضوقهم ملحاكمات 
الفل�ضطيني يغلب ال�ضيف ال�ضهيوين يف معركة 
واالإن�ضانية.. ولكن تربز االن عنا�رس  ال�ضمري 
تهدد  ومو�ضوعية  ذاتية  امل�ضرية  يف  خلل 

الق�ضية مبرحلة ع�ضرية.
املقاومة املعا�شرة:

يف  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  ولدت 
البداية كاإنتاج عربي، ليتخل�س النظام العربي 
من ثقل الق�ضية الفل�ضطينية وتبعاتها من جهة 
جهة  من  الفل�ضطينيني  حترك  اإيقاع  ول�ضبط 
بالعرب  حلقت  الكبرية  النكبة  اأن  اإال  اأخرى.. 
على  مرغما  العربي  النظام  ف�ضمح   1967 يف 
من  متحررة  الفل�ضطينية  املقاومة  حترك 
التقاط  ي�ضتعيد  ريثما  معينة  لفرتة  �ضطوته 
اأطلقت طلقتها  اأنفا�ضه بعد ان كانت فتح قد 
االأوىل وقامت بتنظيم خالبا وتفعيلها يف اأكرث 

من مكان..
الفقري  وفتح عمودها  املنظمة  خا�ضت 
معركة الوجود ع�رسات ال�ضنني وا�ضتطاعت اأن 
تثبت على وجود الكيانية ال�ضيا�ضية الفل�ضطينية 
من خالل معارك �ضد الكيان ال�ضهيوين و�ضد 
حركات  و�ضد  العربي  الر�ضمي  النظام  بع�س 
طائفية واأحزاب انعزالية وتيارات مرتبطة مع 

هذا النظام او ذاك.. 
مل ي�ضت�ضلم االأعداء لهذا الواقع فان�ضغلوا 
يف  باملنظمة  للزج  املوؤامرات  اأ�ضكال  بكل 
واالأوهام  حينا  باالإغراء  جانبية  معارك 
النظام  تفاهمات  فكانت  اأحيانا..  وال�رساب 
باأن  االأمريكية  املتحدة  والواليات  العربي 
اال�ضتمرار  ثمن  هو  التحرير  منظمة  اإنهاء 
النظام  تورط  واال�ضتقرار..  احلكم  يف 
اإخراج  يف   1982 حرب  بعد  والليبي  ال�ضوري 
1983يف  �ضنة  لبنان  من  الفل�ضطينية  املقاومة 
يف  املقاومة  مواقع  اخر  ا�ضتهدفت  حرب 
العنيفة  ال�رسبة  هذه  وكانت  لبنان،  طرابل�س 
وقد  املنظمة  باإنهاء  كفيلة  واالإ�ضرتاتيجية 

اأبعدوها عن حدود الوطن.
الغربي«  »القطاع  اأبوجهاد  انخرط جهاز 
الإعادة تنظيم �ضفوف فتح بالداخل وبعث بكل 
قوة يف اإحياء اخلاليا   وبعث العمل الع�ضكري 
من  وا�ضتطاع  حد  اأق�ضى  اىل  والتنظيمي 

خالل جلنة الدعم وال�ضمود اإنعا�س االقت�ضاد 
اإعالمية وثقافية  الفل�ضطيني وبناء موؤ�ض�ضات 
ال�ضفة  يف  ال�ضمود  روح  تعزز  واجتماعية 
حماوالت  على  وتق�ضي  غزة  وقطاع  الغربية 
�ضنع تيارات انف�ضالية يف ال�ضعب الفل�ضطيني.

عوامل  عدة  نتيجة  االنتفا�ضة  جاءت 
فتح  تنظيم  جاهزية  �ضك  بال  اأهمها  كان 
يف  اأبوجهاد  �ضعار  وكان  بانتفا�ضة  لالنطالق 
االنتفا�ضة«  �ضوت  فوق  يعلو  �ضوت  »ال  ذلك 
باأنه  املوقف  هذا  يعزز  معه  اإياد  ابو  وانبعث 
»ينبغي عدم اإلقاء ال�ضالح وال باآي �ضبب اأثناء 
�ضباقة  قوية  باإ�ضهامات  املفاو�ضات«..واأي�ضا 
حما�س  وحلقت  االإ�ضالمي  اجلهاد  حركة  من 
فعلوه  الذي  كله  �رسا  يكن  مل  بعد..  فيما 
ال�رس  يف  كان  بل  لبنان  من  املنظمة  باإخراج 
وت�ضاعد  الوطن  يف  تعمقت  عندما  لها  خريا 

فعل الثورة بالداخل.
املغامرة اخلطرة:

املنظمة  على  االأمريكي  االلتفاف  مت 
منذ منت�ضف الثمانينات لينتزعوا ا�ضتعدادات 
اتفاقية  جاءت  ثم  اإ�رسائيل  بدولة  لالعرتاف 
نقل  خمططهم  ح�ضب  يتم  حيث  اأو�ضلو 
�ضلطة  اىل  التحرير  منظمة  �ضالحيات  كل 
حتقيق  وهم  على  معينة  �رسوط  حتت  تولد 
منذ  يا�رس عرفات حاول  ان  اال  اال�ضتقالل.. 
الفل�ضطيني  التف�ضري  فر�س  االأوىل  اللحظة 
حتميه  لل�ضعب  موؤ�ض�ضات  وبنى  لالتفاقية 
وتوؤطره وتفر�س واقعا �ضيا�ضيا رغم االحتالل 
امل�ضتعمرين فواجههم  ي�ضت�ضلم ملنطق  ومل 
انتفا�ضة  ويف  غنيم  ابو  جبل  حادثة  يف 
االأق�ضى وكانت ال�ضنوات الع�رسة االوىل1994 
اىل 2004 مرحلة مواجهات وا�ضتباك م�ضلح 
�ضهداء  قادتها  فيها خرية  فتح  ولقد قدمت 

وعلى راأ�ضهم يا�رس عرفات.
واال�ضرتاطات  الت�ضويفات  فرتة  كانت 
اىل  الوطني  امل�رسوع  تفريغ  على  تعمل 
الدولة  وامن  ا�ضتقرار  حتقق  موؤ�ض�ضات 
اأ�ضبح االحتالل  اأبومازن:  العربية وكما قال 
االإ�رسائيلي هو االأقل تكلفة من اي احتالل 
اإ�رسائيل  ان  اأي�ضا:  قال  وكما  التاريخ،  عرب 
مفاو�ضات  و  ومفاو�ضات  مفاو�ضات  تريد 
ال�ضحك  مت  قد  انه:  اأبومازن  واأكد  فقط.. 

علينا.
املهم اأن اأو�ضلو حاولت تفريغ املنظمة 
وتكبري ب�ضكل �رسطاين ال�ضلطة على ح�ضاب 
الكيان  هي  ال�ضلطة  واأ�ضبحت  املنظمة 
ان�ضقاق  مت  اأو�ضلو  ظل  ويف  ال�ضيا�ضي 
وهي  اجلديد  ال�ضيا�ضي  الكيان  عن  حما�س 
�ضهيونيا  لها  االعداد  مت  خطرية  خطوة 
الفل�ضطيني  ال�ضيا�ضي  التمثيل  باإتقان لفتيت 

والكيانية ال�ضيا�ضية الفل�ضطينية.
هنا ظهر اخللالن الكبريان يف امل�ضرية 
وهنا  واالنق�ضام«،  »اأو�ضلو  الفل�ضطينية 
بجملته  الفل�ضطيني  الو�ضع  انزلق  بال�ضبط 
انطلق  حني  ففي  احلرجة..  املرحلة  نحو 
بقبول  التحرير  ملنظمة  ال�ضيا�ضي  العمل 
اأر�س  بقعة  اأي  على  فل�ضطينية  �ضلطة  قيام 
كتكتيك  ال�ضبعينات  منت�ضف  يف  فل�ضطينية 
كان  ان  وبعد  اإ�ضرتاتيجية،  اىل  حتول 
مناورة  الت�ضوية  حول  الفل�ضطيني  اخلطاب 
ق�ضية  على  املفرو�س  احل�ضار  لتحطيم 
ونهجا  عقيدة  اأ�ضبح  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
الفل�ضطيني  ال�ضيا�ضي  وممار�ضة.. فلم يقف 
قرار  دوليا  املطروحة  الت�ضوية  حدود  عند 
التق�ضيم والتي مبوجبها قبلت االأمم املتحدة 
بل  التق�ضيم  قرار  على  بناء  كدولة  اإ�رسائيل 
على  البناء  اإىل  الفل�ضطيني  ال�ضيا�ضي  ذهب 
اأو�ضلو  فرتة  وخالل   ..1967 حدود  قواعد 
عنا�رسه  من  الوطني  امل�رسوع  تفريغ  مت 

االأ�ضا�ضية.. و�ضائله وادواته واهدافه.
املقاومة  حركة  انتقلت  املوازاة  يف 
االنف�ضال  اىل  الف�ضاد  حماربة  من  غزة  يف 

الهدنة  نقد  ومن  االأعظم..  املف�ضدة  وهو 
وتوا�ضل  موثقة  هدنة  اإىل  اأو�ضلو  واتفاقية 
واالن�ضغال  م�رسي  اأو  قطري  و�ضيط  عرب 
واقع  مع  تطبيع  حالة  يف  ت�ضري  بتف�ضيالت 

تكري�س االنف�ضال بني ال�ضفة وغزة.
كان مفهوما يف االإطار الوطني الن�ضايل 
ان يتناف�س املتناف�ضون على طريقة اال�ضتالم 
والت�ضليم على االأر�س الفل�ضطينية ولي�س عن 
وتدمري  والتمزيق  والبعرثة  االن�ضقاق  طريق 

الكيان ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني.
�شيطنة الفل�شطيني:

ال�ضهيونية  العن�رسية  القيادة  جتد 
فر�ضتها الثمينة هذه االأيام رغم ان املرحلة 
لي�ضت ثمينة بالن�ضبة لها فتفح جبهة جديدة 
اأو�ضاط  يف  بها  والزج  املعلومة  �ضياغة  من 
منه  الق�ضد  نف�ضي  مناخ  واإف�ضاء  ال�ضعوب 
ت�ضويه الفل�ضطيني واإ�ضقاط قيمته االأخالقية 
عربي  تعاطف  اأي  من  لتجريده  والن�ضالية  
التام  للتطبيع  والتهيئة  واإن�ضاين..  واإ�ضالمي 

مع وجود الكيان اال�ضتيطاين.
اإذاعات  ح�ضب  الفل�ضطينيون  فاأ�ضبح 
متكنت  لها  عمالء  اما  و�ضحفها  اإ�رسائيل 
اأعلي  الخرتاق  بهم  والدفع  جتنيدهم  من 
اأدق  و  الفل�ضطينية  القيادات  م�ضتويات 
فا�ضدين  يكونوا  وان  فيها  الدوائر ح�ضا�ضية 
اأخالقيا ي�رسقون اأموال ال�ضعب والوقف وال 
يرتدعون عن منكر اأبدا اأو اأن يكونوا اأجراء 
تن�ضيقات  خالل  من  االإ�رسائيلي  لالأمن 
امل�ضلحني  ملالحقة  االأر�س  على  اأمنية 
واملخيمات..  القرى  يف  الفل�ضطينيني 
لوال  انه  االإ�رسائيلي  القول  يتكرر  حيث 
يف  املطلوب  حققنا  ملا  االأمني  التن�ضيق 
من  اإنها  الفل�ضطينيني..  املقاتلني  مالحقة 
هي  هذه  ان  على  وتعميم  ن�رس  حتاول  ذلك 
وحركاته  الفل�ضطيني  لل�ضعب  عامة  حالة 
قبل  ال�ضهيونية  القيادة  تدرك  املقاومة.. 
غريها ان هذا حم�س افرتاء وكذب فا�ضح.. 
بعنف  ي�رسب  اإمنا  واالنحدار  الف�ضاد  وان 
الكيان ال�ضهيوين حيث يقاد الوزراء وروؤ�ضاء 
الوزراء اىل املحاكم بتهم التحر�س وال�رسقة 
ال�ضهيوين  اخلطاب  يف  وي�ضري  والر�ضوة.. 
اإعالميون عرب و�ضخ�ضيات �ضيا�ضية وبع�س 
�ضيطنة  حتاول   اعمال  خالل  من  الفنانني 
الفل�ضطينيني اىل درجة مل تكن يف احل�ضبان 
»فل�ضطني  ه�ضتاق  يو�ضع  بان  ت�ضل  ما  يوما 
تروجه  ما  م�ضتغربا  لي�س  ق�ضيتي«.  لي�ضت 
و�ضائل االإعالم ال�ضهيوين ولكن جماعتنا يف 

اخلليج العربي  
من ي�ضتطيع ان يدلنا على �ضعب تعر�س 
ملثل ما تعر�س له ال�ضعب الفل�ضطيني وبقي 
كما هو االآن رغم اأن نخبته ال�ضيا�ضية   تواجه 
ا  مب�ضتواه  تكون  ان  قدرتها  عدم  يف  ماأزقا 
وان تعرب عن طموحه او اأن تتحدث بلغته ..

التحدي:

نواجه االن م�رسوع ال�ضم الرا�س جديدة 
يف ال�ضفة والغور بعد ان مت االعالن عن �ضم 
القد�س وتقف ال�ضلطة عاجزة عن فعل �ضيء 
اال التهديد باالن�ضحاب من االتفاقيات ومتى 
وت�ضون  ال�ضعيف  حتمي  االتفاقيات  كانت 
كرامته؟ وت�ضري او�ضاع غزة يف خارج �ضياق 
الق�ضية الفل�ضطينية حيث حتول امل�ضاألة اىل 
وانف�ضال  متوا�ضل  وح�ضار  معي�ضية  ازمة 

مكر�س.
ثمنا  يدفع  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ان 
وملاأزق  ال�ضيا�ضية  العملية  لعبث  باه�ضا 
لل�ضلطة فعله وماذا  تبقى  االنق�ضام.. فماذا 
ت�ضتطيع املقاومة يف غزة فعله يف مواجهة 
احلكومة  به  تقوم  الذي  الوا�ضع  العدوان 
ال�ضهيونية.. لعلها نهاية املاأ�ضاة وبداية فعل 
يبدعه ال�ضعب العظيم بدعم من طالئع اأمته 

العربية االإ�ضالمية.. واهلل غالب على اأمره.

24 �ساعة
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تبدلها  التي  املجهودات  اإطار  يف 
انت�شار  من  للحد  ال�رشطة  قوات 
اإطار  ويف  كورونا،  فريو�س 
الواقي  القناع  ارتداء  اإلزامية 
توا�شل  كورونا  جائحة  ملواجهة 
اأدرار  والية  باأمن  ال�رشطة  قوات 
للت�شدي  الوقائية  التدابري  تطبيق 
بالتن�شيق  وهدا  كورونا  لفريو�س 
الفاعلة  العديد من اجلمعيات  مع 
حت�شي�س  خالل  من  امليدان   يف 
املتواجدين  املواطنني  وتوعية 
واالأماكن  ال�شاحات  م�شتوى  على 
للتحلي  دعوتهم  و  العمومية 

باالإجراءات الوقائية .
مع  وبالتن�شيق  ال�رشطة  قوات 
امليدان  يف  الفاعلني  ال�رشكاء 
احلمالت  من  العديد  نظمت 
التح�شي�شية التوعوية على م�شتوى 
االأ�شواق ، املحالت التجارية، مت 
من خاللها حت�شي�س وتوعية التجار 

�رشورة  على  وحثهم  واملواطنني 
وااللتزام  الواقي  القناع  ارتداء 
احرتام  مع  الوقائية  باالإجراءات 
التباعد االجتماعي ، هده  قواعد 
خاللها  مت  التح�شي�شية  احلمالت 
حول  حت�شي�شية  مطويات  توزيع 
االأعرا�س املبدئية لهدا الفريو�س 
حول  واإر�شادات  ن�شائح  وكدا 
اإىل  باالإ�شافة  التباعد االجتماعي 
حماية  �شاأنها  من  التي  الكمامات 
�شحة املواطنني و كونها اإجبارية 
التنفيذي  للمر�شوم  طبقا  وهدا 
ماي   20 يف  املوؤرخ   127-20 رقم 
2020 ال�شادر يف اجلريدة الر�شمية 
العدد30، اأي خمالف لهدا املر�شوم 
النا�س على اإلزامية ارتداء القناع 
كورونا  جائحة  ملواجهة  الواقي 
غرامة  يف  تتمثل  لعقوبة  معر�س 
دينار  اآالف  ع�رشة  قدرها  مالية 

جزائري .

يف اإطار اإلزامية ارتداء القناع الواقي 

اأمن اأدرار يوا�صل التدابري 
الوقائية من اجلائحة 

يف ظل ارتفاع درجة احلرارة 

�صعف التيار الكهربائي ببلدية العالية بورقلة 
يعاين �شاكنة بلدية العالية بوالية 
مع�شلة  ا�شتمرار  من   ، ورقلة 
وذلك   ، الكهربائي  التيار  �شعف 
احلرارة  درجة  ارتفاع  ظل  يف 
اللجوء  ي�شتدعي  بات  مما   ،
الهوائية  املكيفات  ال�شتغالل 
الطق�س  ملجابهة  الثالجات  و 

احلار .
بلدية  �شكان  من  العديد  اأعرب 
احلجرية  لدائرة  التابعة  العالية 
والية  مقر  كلم عن   100 الواقعة 
يومية  مع  حديثهم  يف  ورقلة 
ا�شتيائهم  عن   ،« »الو�شط 

وتذمرهم ال�شديدين من ا�شتمرار 
مع�شلة ال�شعف يف التزود بالتيار 
الطني  زاد  ومما   ، الكهربائي 
تزامن  هو  امل�شتكني  ح�شب  بلة 
االرتفاع  مع  القائم  امل�شكل 
امل�شتمر لدرجة احلرارة ، حيث 
ان هذه الو�شعية املزرية دفعتهم 
باللجوء ال�شتغالل اأجهزة التربيد 
لتجاوز   ، الهوائية  واملكيفات 
التي  ال�شعبة  اجلوية  املرحلة 
يتميز بها اجلنوب عموما و بلدية 
 ، اخل�شو�س  وجه  على  العالية 
خا�شة اإذا علمنا اأن �شعف التيار 

الكهربائي فاقم من حجم معاناة 
بكبار  تعلق  ما  خا�شة  ال�شاكنة 
ال�شن و فئة امل�شابني باالأمرا�س 
حيث   ، االأطفال  وحتى  املزمنة 
لوايل  مبا�رش  نداء  هوؤالء  وجه 
امل�شوؤول  ب�شفته  ورقلة  والية 
من  التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
اجل التدخل ال�شخ�شي و العاجل 
حللحلة  �شونلغاز  م�شالح  لدى 
هذه امل�شكلة التي نغ�شت ب�شكل 
كبري يوميات املواطنني بالبلدية 

املذكورة .
التوزيع  م�شالح  اأن  ومعلوم 

ورقلة  بوالية  الغاز  و  للكهرباء 
خمتلف  لتج�شيد  جاهدة  ت�شهر 
بهدف  امل�شجلة  م�شاريعها 
النقائ�س  جملة  على  الق�شاء 
ويف   . الزمن  جتاوزها  التي 
طرف  من  عاجل  تدخل  انتظار 
ال�شلطات الو�شية لدى امل�شالح 
�شعف  م�شكلة  حلل  املعنية 
العالية  ببلدية  الكهربائي  التيار 
يبقى لزاما على ال�شاكنة معاي�شة 
الو�شع املزري الأجل غري م�شمى 

.
اأحمد باحلاج 

 
اأفاد بيان لالحتاد العام الطالبي 
يومية  حت�شلت  قد  كانت  احلر 
اأنه  منه  ن�شخة  على   « »الو�شط 
املدار�س  اأن  فيه  �شك  ال  مما 
الكفاءة  عنوان  لالأ�شاتذة،  العليا  
التدري�س  حلم  بوابة  واجلدارة،  
�رشف  حازت  والتعليم،  والرتبية 
التن�شئة واالإعداد ملربي االأجيال 
القادمني ،فكان ال بد على طالبها 
هو  والذي  مهرها  غالء  حتمل 
االأقل  على  جيد  بتقدير  معدل  
املقابلة  على  عبوره  ومنها   ،
لتكوين   واخل�شوع   ، ال�شفوية 
املعريف  اجلانب  يف  متخ�ش�س 
، من  النف�شي   الرتبوي  واجلانب 
وال   ، �شنوات  خم�س   اإىل  ثالث 
بهاته  اخلا�س  النظام  اأن  يخفى 
املدار�س  يختلف كليا عن النظام 

يف اجلامعات.
واأ�شاف ذات البيان  اأنه مع اإ�شدار 
لبيانات  الرتبية  مديريات  بع�س 
املدار�س  طلبة  تدعو  واإعالنات 
العليا للتقدم لها واإيداع ملفاتهم 
االمر  معينة  اآجال  وحتديد 
فكيف  لال�شتغراب،  يدعو  الذي 
يودعوا  اأن  املتخرجني  للطلبة 
بعد  يتخرجوا  مل  وهم  ملفاتهم 

وهل  الدرا�شية،  �شنتهم  تنته  ومل 
التن�شيق  غياب  على  دليل  هذا 
وبني  الوزارتني  بني  والعمل 
الرتبية؟  ومديريات  املدار�س 
نف�شه،  يطرح  الذي  وال�شوؤال 
للجنة  الفعال  الدور  هو  اأين 
للمدار�س  الوطنية  البيداغوجية 
يف  لالأ�شاتذة؟خ�شو�شا  العليا 

هاته اجلائحة اإذ اأن 
املادة رقم 3 من القرار الوزاري 
 2017 جوان   17 يف  املوؤرخ   568
املنظم لهاته اللجنة تن�س اأنه من 
اقرتاح  اللجنة  هاته  �شالحيات 
اجراءات �رشورية تتعلق بالتقييم 
املدار�س  درا�شات  يف  واالنتقال 

واجلميع  وكيف  لالأ�شاتذة،  العليا 
احل�شا�س  الظرف  هذا  يف 
باأم�س  الطلبة  وهوؤالء  واخلطري، 
احلاجة لها وملثل هاته القرارات 
اجلزائرية  جهة،واملدر�شة  من 
خلريجي  احلاجة  باأم�س 
املدار�س العليا نظرا لكفاءاتهم، 
وب�شهادة مفت�شي الرتبية الوطنية 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  ومديري 
اإ�شادة بهم وبتكوينهم. ويف �شبيل 
للجهات  الطلبة  �رشخة  اإي�شال 
دعا  مما  ومرافقتهم؛  الو�شية 
احلر  الطالبي  العام  االحتاد 
خمتلف  �شم  اجتماع  عقد  اىل 
روؤ�شاء �شعب هاته املدار�س عرب 

اإ�رشاف    حتت  الوطني  الرتاب 
م�شوؤول  مالك  بن  الكرمي  عبد 
باملكتب  البيداغوجيا  ال�شوؤون 
تقنية  بوا�شطة  الوطني  التنفيذي 
االأخرية  االأيام  خالل  التحا�رش 
اأين مت مناق�شة جملة من النقاط، 
من  بجملة  اللقاء  خل�س  حيث 
مزاولة  اأبرزها   من  التو�شيات 
ذلك  من  الأعمالها  التن�شيقية 
من  مبا�رش  اإ�رشاف  حتت  اليوم 
ومت  الوطني،  التنفيذي  املكتب 
ت�شطري اأهداف وخطوط عري�شة 
ملجال عملها على املدى البعيد، 
لدور  الفعلي  التفعيل  مع �رشورة 
للمدار�س  البيداغوجية  اللجنة 
بدائل  وتقدمي  لالأ�شاتذة،  العليا 
وحلول للخروج باأخف االأعباء من 

تبعات ال�شنة الدرا�شية اجلارية.
اأما بالن�شبة لتقدم الدرو�س، فقد 
احلر   الطالبي  التنظيم  بيان  اأكد 
حيث   %70 حوايل  تقريبا  فهي 
الطالبي  العام  االحتاد  يدعو 
املراجعة  مدة  تكون  اأن  احلر 
ملقاعد  العودة  عند  املكثفة 
الدرا�شة على االأقل اأربع اأ�شابيع، 
التعليم عرب اخلط  اأما يف ق�شية 
الوطني  املكتب  فيها  بث  فقد 
يف  لها  املخ�ش�شة  بياناته  عرب 

وقت �شابق .

قال االحتاد العام الطالبي احلر اإن الو�شع اال�شتثنائي الذي تعي�شه املعمورة يحتم علينا تظافر 
اجلهود وتبادل االآراء واملقرتحات والتعاون الأجل اخلروج من االأزمة باأقل االأ�شرار، ولعل 

قطاعا كقطاع التعليم العايل والبحث العلمي ح�شا�شيته ت�شتوجب النظرة الثاقبة وتقبل الراأي 
االآخر، بالتن�شيق املبا�شر مع القطاعات االأخرى، وهذا ما ا�شتوجب التحرك فيما يخ�س ملف 

املدار�س العليا لالأ�شاتذة.

و�شعية طلبة املدار�س العليا لالأ�شاتذة تك�شف 

اأحمد باحلاج 

االحتاد العام الطالبي احلر يخرج عن �صمته
.    اللجنة البيداغوجية للمدار�س العليا تلعب دور املتفرج  

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رشطة  قوات  طرف  من 
اجلرمية  حماربة  اأدراريف  والية 
واحلفاظ على �شالمة املواطنني 
وممتلكاتهم متكنت فرقة ال�رشطة 
الق�شائية التابعة لالأمن احل�رشي 
الثاين باأمن والية اأدرار من و�شع 
مع  نارية  دراجة  ل�شارقي  حد 

ا�شرتجاعها .
على  بناءا  تعود  الق�شية  وقائع 
اأحد  بها  تقدم  ر�شمية  �شكوى 
تعر�شه  مفادها  املواطنني 
دراجته  ا�شتهدفت  التي  لل�رشقة 
قوات  الكبري،  احلجم  من  النارية 
ال�شكوى  تلقيها  وفور  ال�رشطة 
با�رشت عمليات البحث والتحري 

التعرف  ليتم  للفاعلني  للو�شول 
و�شع  مع  فيهم  امل�شتبه  على 
خطة حمكمة لتوقيفهم وحتويلهم 
ال�شتكمال  االأمن  مقر  اإىل 
اأمام  تقدميهم  ليتم  التحقيق، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
اأحال  بدوره  اأدرارالذي  حمكمة 
امللف اأمام جل�شة املثول الفوري 
لي�شدر يف حق املتهم االأول عام 
االإيداع  عدم  مع  نافد  حب�س 
 50،000 بـ  تقدر  مالية  وغرامة 
�شدر  الثاين  املتهم  حني  يف  دج 
مع  نافد  حب�س  عام  حقه  يف 
عدم االإيداع وغرامة مالية تقدر 

بـ100،000 دج .
اأحمد باحلاج 

متكنت  م�شالح االأمن املخت�شة 
يف مكافحة اجلرمية املنظمة و 
الهجرة غري ال�رشعية باملقاطعة 
خمتار  باجي  برج  االإدارية 

 05 واعتقال  توقيف  من  باأدرار 
جن�شيات  يحملون  اأفارقة  رعايا 
الغابون  و  ت�شاد  لدول  خمتلفة 
اقتيادهم  ليتم   ، العاج  و�شاحل 

للم�شلحة املعنية وبعد ا�شتكمال 
معهم  القانونية  االإجراءات 
�شدهم  ق�شائية  ملفات  واجناز 
اأمام  تقدميهم  بعدها  ليتم 

يف  للنظر  الق�شائية  اجلهات 
غري  االإقامة  بتهمة  و�شعيتهم 

ال�رشعية بالرتاب الوطني .
جناة ،ح 

اأمن اأدرار 

بتهمة االإقامة غري ال�شرعية بالرتاب الوطني 

و�صع  حد ل�صارقي دراجة 
نارية مع اإ�صرتجاعها 

توقيف 05 رعايا اأفارقة بربج باجي خمتار 

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رشطة  قوات  طرف  من 
والية اأدرار متكنت قوات ال�رشطة 
الثاين)فرقة  احل�رشي  باالأمن 
االأ�شبوع  الق�شائية خالل  ال�رشطة 
من  كمية  حجز  من  اجلاري  
و680  كلغ  بـ01  قدرت  املخدرات 
غرام من املخدرات  )البانقو( مع 

توقيف املتورطني .
اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�شال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
يومية  ت�شلمت  قد  كانت  اأدرار 
هده  اأن  منه  ن�شخة  »الو�شط« 
حجز  عن  اأي�شا  اأ�شفرت  العملية 
البيع  عائدات  من  مايل  مبلغ 
مع  دج   4000 قدربـ  واملتاجرة 
اأفراد اجلماعة االإجرامية  توقيف 

هده  ترويج  متتهن  كانت  التي 
ال�شموم يف االأو�شاط ال�شبانية على 
حي  وكدا  الغربي  احلي  م�شتوى 
قراوي مدينة اأدرار، بعد ا�شتكمال 
اإجراءات التحقيق من طرف قوات 
ال�رشطة مت تقدمي اأفراد اجلماعة 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  االإجرامية 
اأمر  والدي  اأدرار  حمكمة  لدى 

باإيداعهم احلب�س املوؤقت .
تندرج  االأمنية  العملية  اأن  ومعلوم 
يف اإطار التطبيق ال�شارم ملخطط 
بوؤر  لتطويق  امليدان  احتالل 
ومكافحة  اأنواعها  ب�شتى  االإجرام 
و  املخدرات  وترويج  تعاطي 
باملناطق  املهلو�شة  االأقرا�س 

احل�رشية .
اأحمد باحلاج 

اأمن والية اأدرار 

حجزعلى 01 كلغ و860 غ 
من املخدرات 

اأحمد باحلاج 
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د. �شدفة حممد حممود
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

جتليات »طريق احلرير ال�شحي«:

»طريق  مفهوم  ا�ستخدام  تاريخ  يعود 
احلرير ال�سحي« لأول مرة خالل زيارة 
الرئي�س ال�سيني جلنيف يف يناير 2017، 
منظمة  مع  تفاهم  مذكرة  وقع  حيث 
التزام  خاللها  اأعلن  العاملية،  ال�سحة 
ال�سحي«  احلرير  »طريق  ببناء  بالده 
الذي يهدف اإىل حت�سني ال�سحة العامة 
الواقعة على طول »احلزام  البلدان  يف 

والطريق«.
احلكومة  ا�ست�سافت   ،2017 اأوت  ويف 
»مبادرة  منتدى  بكني  يف  ال�سينية 
ال�سحي«،  للتعاون  والطريق  احلزام 
الذي اأ�ساد خالله املدير العام ملنظمة 
اأدهانوم  »تيدرو�س  العاملية  ال�سحة 
ال�سيني  الرئي�س  باقرتاح  جربي�سو�س« 
والطريق«  »احلزام  مبادرة  ا�ستخدام 
ال�سحة.  قطاع  يف  التعاون  لتعزيز 
ملنظمة  العام  املدير  كلمة  نهاية  ويف 
اأيد  املنتدى،  خالل  العاملية  ال�سحة 
يف  ال�سحة  »قادة  باأن  ال�سني  تو�سية 
الجتماع،  امل�ساركة يف  ال�ستني  الدول 
اإىل جانب �رشكاء ال�سحة العامة، يبنون 

طريًقا حريرًيّا نحو ال�سحة مًعا«.
واكت�سب املفهوم اأهمية خا�سة يف ظل 
ال�سني  وعملت  كورونا،  فريو�س  اأزمة 
على ترجمة املفهوم يف الواقع العملي 
اإىل العديد من املبادرات، من اأبرزها:

الطبية: امل�شاعدات   1-

وامل�ساعدات  اخلرباء  ال�سني  اأر�سلت   
دولة   98 من  اأكرث  اإىل  الطبية 
يُعرف  فيما  العامل  حول 
ويتم  الأقنعة«،  بـ«دبلوما�سية 
تقدمي هذه امل�ساعدات ب�سكل 
ال�سفارات  قبل  من  مبا�رش 
ومنها:  العامل،  حول  ال�سينية 
واليونان.  والفلبني،  ماليزيا، 
تقوم  الأحيان،  بع�س  ويف 
بتو�سيل  ال�سينية  ال�رشكات 
-ومنها  الطبية  الإمدادات 
بابا-  وعلي  هواوي  �رشكتا 
ومنها  العامل،  دول  بع�س  اإىل 
بالإ�سافة  واأوكرانيا.  اأوغندا 
اإىل ذلك، قدمت ال�سني الدعم 
الدول  لبع�س  القت�سادي 

املت�رشرة، مبا يف ذلك قر�س ب�رشوط 
اإىل  دولر  مليون   500 بقيمة  مي�رشة 

�رشيالنكا.

الدويل: التعاون   2-

اإطار  يف  تن�سيقًيا  دوًرا  ال�سني  لعبت   

الأطراف،  متعددة  الدولية  املنتديات 
عن  للدفاع  جانبها  من  حماولة  يف 
لتف�سي  ا�ستجابتها  لنمط  وللرتويج 
األقى  الإطار،  فريو�س كورونا. يف هذا 
بينج«  جني  »�سي  ال�سيني  الرئي�س 
لقادة  افرتا�سي  اجتماع  يف  خطاًبا 
ال�سوء  فيه  �سلط  الع�رشين  جمموعة 
»جمتمع  تعزيز  اإىل  احلاجة  على 
كما  للب�رشية«،  امل�سرتك  امل�سري 
دول جتمع  مع  �سينيون  تعاون ممثلون 
للتعاون،  �سنغهاي  ومنظمة  الآ�سيان، 
الآلية  اإطار  يف  التعاون  اإىل  بالإ�سافة 
حظيت  وقد   ،»1  +  17« الأوروبية 
امل�ساعدات ال�سينية باإ�سادة كبرية من 
ويف  الإقليمية،  التجمعات  بع�س  قبل 

مقدمتها الحتاد الإفريقي. 

3- حملة دبلوما�سية عامة: 
لطريق  بالن�سبة  معلن  غري  �سق  هناك 
باحلملة  ويتعلق  ال�سحي،  احلرير 
احلكومة  تتبناها  التي  الدعائية 
تقدمي  خاللها  من  وحتاول  ال�سينية، 
نف�سها على امل�رشح العاملي باعتبارها 
مل�ساعدة  العون  يد  متد  التي  الدولة 
»املعركة  ظل  ويف  العامل.  دول  بقية 
و�سفها  كما  لل�رشديات«،  العاملية 
م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد 
»ت�سعى  بوريل«،  »جوزيب  الأوروبي 
اأنها  مفادها  ر�سالة  لن�رش  بقوة  ال�سني 
عك�س  على  وموثوق،  م�سوؤول  �رشيك 

الوليات املتحدة«.
اإىل  نف�سه،  الوقت  يف  ال�سني،  وت�سعى 
ا�ستحالة  مفادها  ل�رشدية  الرتويج 
للفريو�س،  احلقيقية  اجلذور  معرفة 
وم�سدره الأ�سلي. بل اإن بع�س و�سائل 
حاولت  ال�سينية،  احلكومية  الإعالم 

فريو�س  اأن  لفكرة  الرتويج  موؤخًرا 
اإيطاليا،  يف  البداية  يف  ن�ساأ  كورونا 
ا  ولي�س يف ووهان، واأطلقت ال�سني اأي�سً
اللوم على  حملة دعائية عاملية لإلقاء 
من  الوباء،  هذا  يف  املتحدة  الوليات 
باأنه  الأمريكي  اجلي�س  اتهام  خالل 

الذي جلب الوباء اإىل ووهان.

اأهداف ودوافع متعددة:

يف 16 مار�س املا�سي، اأجرى الرئي�س 
حمادثة  بينغ«  جني  »�سي  ال�سيني 
الإيطايل  الوزراء  رئي�س  مع  هاتفية 
خاللها  اأكد  كونتي«،  »جوزيبي 
الأزمة  هذه  يف  لإيطاليا  بالده  دعَم 
الإمدادات  بتقدمي  وتعهد  اخلطرية، 
حتتاج  التي  الطبية  الفرق  واإر�سال 
حر�سه  اإىل  »�سي«  اأ�سار  كما  اإليها، 
يف  للم�ساهمة  اإيطاليا  مع  العمل  على 
املر�س  مكافحة  يف  الدويل  التعاون 
و«بناء طريق حرير �سحي«. ومنذ ذلك 
احلني، �ساعفت ال�سني جهودها، �سعًيا 
اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف، من 

اأبرزها: 

الدولية:  املكانة  تعزيز   1-

تبذل احلكومة ال�سينية جهوًدا م�سنية 
لرت�سيخ مكانتها كقائد عاملي م�سوؤول 
فريو�س  وباء  خالل  ال�سحة  جمال  يف 
تقدمي  خالل  من  وذلك  كورونا، 
خا�سة  للدول،  الطبية  امل�ساعدات 
ووفًقا  الفريو�س.  من  ت�رشًرا  الأكرث 
�ست�سعى  »بالده  فاإن  ال�سيني،  للرئي�س 
وكامل  مبكر  ن�رش  اإحراز  نحو  جاهدة 
الدول  منح  اأجل  من  املر�س،  على 
الوقاية  جهود  يف  الثقة  الأخرى 

وال�سيطرة على الوباء«.
للرتويج  ال�سني  �سعي  من  وبالرغم 
باعتباره  ال�سحي«  احلرير  لـ«طريق 
والتن�سيق  الثقة  لتعزيز  مهمة  و�سيلة 
�سد  العاملية  احلرب  يف  والتعاون 
اإىل  بالنظر  فاإنه  الوباء، 
فاإن  العاملية،  طموحاتها 
لتقدمي  املبذولة  اجلهود 
ال�سني نف�سها كقائد لل�سحة 
مفاجئة  لي�ست  العاملية 
للكثريين، حيث ترك الغياب 
عن  الن�سبي  الأمريكي 
العاملية  ال�سحية  القيادة 
تعاين  التي  وال�سطرابات 
الأوروبية،  القارة  دول  منها 
وا�سًعا  جماًل  لل�سني 
اإطالق  من  مّكنها  للمناورة، 
من  تهدف  دعائية  حملة 
خاللها اإىل ملء الفراغ الذي 

خلفته الوليات املتحدة.
ويف الوقت ذاته، تهدف اأن�سطة طريق 
امل�ستمرة  والعرو�س  ال�سحي،  احلرير 
لتقدمي الدعم وامل�ساعدة الطبية، اإىل 
اأحدثه  الذي  اجل�سيم  ال�رشر  اإ�سالح 
وت�سحيح  اخلارج،  يف  ب�سمعتها  الوباء 
يف  عنها  املتداولة  الذهنية  ال�سورة 
امل�سوؤول  باعتبارها  الدول،  بع�س 
يف  الفريو�س  انت�سار  عن  الرئي�سي 
العامل، ب�سبب قيامها بالتغطية والت�سرت 
بالفريو�س  املتعلقة  املعلومات  على 
اكت�سافه،  من  املبكرة  املراحل  خالل 
مما اأدى اإىل تاأخري ال�ستجابة العاملية 

الفّعالة للفريو�س. 

اقت�شادية:  مكا�شب  حتقيق   2-

كبار  طرح  تكرار  فهم  ميكن  ل 
»طريق  ملفهوم  ال�سينيني  امل�سوؤولني 
الدوافع  عن  مبعزل  ال�سحي«  احلرير 
الوا�سح  ومن  ذلك.  وراء  القت�سادية 

اخل�سائر  لتعوي�س  ت�سعى  بكني  اأن 
جراء  بها  منيت  التي  القت�سادية 
الوقت  ويف  كورونا.  فريو�س  انت�سار 
الذي حتظر فيه الدول عمليات ت�سدير 
كورونا،  فريو�س  مكافحة  م�ستلزمات 
العاملي  امل�سدر  ال�سني  اأ�سبحت 
التنف�س  واأجهزة  لالأقنعة  الرئي�س 
يف  جنحت  بعدما  الواقية،  والبدلت 

ال�سيطرة على الفريو�س يف 
الداخل. 

على  يقت�رش  ل  والأمر 
الطبية،  املعدات  توريد 
بتوظيف  ال�سني  قامت  بل 
حققتها  التي  النجاحات 
ا�ستخدام  جمال  يف 
الت�سدي  يف  التكنولوجيا، 
للرتويج  كورونا،  لفريو�س 
التكنولوجي  لتقدمها 
من  يكون  ولن  الكبري، 

تلك  بت�سدير  تقوم  اأن  امل�ستغرب 
من  للعديد  التكنولوجية  التطبيقات 
دول العامل، وهو ما ميكن اأن يدمج بني 
من  والرقمي  ال�سحي  احلرير  طريق 

اأجل مراقبة ال�سحة.

احلرير  طريق   « دعم   3-
اجلديد«: 

حركة  بوقف  ال�سني  قيام  خالل  من 
ال�سفر الدويل، وفر�س احلجر ال�سحي 
جلميع  التام  والإغالق  املدن،  على 
فريو�س  احتواء  اأجل  من  البالد  اأنحاء 
خطوط  على  اأثرت  فاإنها  كورونا؛ 
عليها  تعتمد  التي  والإمداد  العمل 
طريق  مبادرة  يف  املندرجة  امل�ساريع 
ت�ستاأنف  وبينما  اجلديد.  احلرير 
كان  الذي  القت�سادي  ن�ساطها  ال�سني 
يتباطاأ بالفعل، قد ل تكون قادرة على 
املوارد  نف�سه من  امل�ستوى  تخ�سي�س 
مل�ساريع مبادرة طريق احلرير اجلديد، 

التي تتلقى اإعانات حكومية �سخمة. 
البلدان  �ستواجه  ذلك،  على  عالوة 
الأقل  وخا�سة  املبادرة،  يف  امل�ساركة 
منًوا، العديد من الأزمات القت�سادية، 
خدمة  على  قادرة  غري  يجعلها  مما 
املزيد  توقف  يعني  ما  وهو  ديونها، 
احلرير  طريق  مبادرة  م�رشوعات  من 
طريق  مُيثل  اأن  ميكن  لذلك،  اجلديد. 
احلرير ال�سحي بدياًل جديًدا ل�سيا�سة 
اإىل الرتويج لها  خارجية ت�سعى ال�سني 

يف امل�ستقبل القريب.
اإىل  ال�سني  ت�سعى  ذاته،  الإطار  ويف 
ال�سحي  احلرير  طريق  من  ال�ستفادة 
باحلزام  اخلا�سة  مبادرتها  دعم  يف 
اأن  مفاجًئا  يكن  مل  لذلك  والطريق، 
التي مدت  العامل  اأوائل دول  تكون من 
وهي  لإيطاليا،  وامل�ساعدة  العون  يد 
الدولة الوحيدة يف جمموعة ال�سبع التي 

والطريق  احلزام  مبادرة  اإىل  ان�سمت 
ال�سينية.

ال�شيوعي  احلزب  دعم   4-
ال�شيني: 

ال�سيني،  ال�سيوعي  احلزب  ي�سعى 
»طريق  مبادرة  طرح  اإعادة  خالل  من 
ذلك  توظيف  اإىل  ال�سحي«،  احلرير 

حكمه.  على  ال�رشعية  لإ�سفاء  حملًيّا 
فاإن  ال�سيني،  للرئي�س  وبالن�سبة 
يف  بكني  تقدمها  التي  امل�ساعدات 
مُتثل  ال�سحي،  احلرير  طريق  اإطار 
النموذج  فعالية  لإثبات  مهمة  خطوة 
اإىل  الإ�سارة  بكني  وحتاول  ال�سيني. 
نظامها  قدرات  على  كدليل  جناحها 
النتقادات  عقب  وذلك  ال�سيا�سي، 
اإدارتها  الداخلية للحكومة ب�سبب �سوء 
ُو�سف  وما  كورونا،  فريو�س  لأزمة 

بـ«ال�ستجابة املتاأخرة« للفريو�س. 
بكني  عرو�س  فاإن  املنطلق،  هذا  من 
املتتالية مل�ساعدة الدول الأخرى توؤكد 
ت�ستجيب  الدولة  اأن  ال�سيني  لل�سعب 
اأنها  كما  م�سوؤولة،  بطريقة  للوباء 
القلق  حدة  من  التخفيف  ت�ستهدف 
ال�سعب  وتهدئة  البالد  داخل  املنت�رش 

ال�سيني.

م�شتقبل »طريق احلرير 
ال�شحي«:

يف  كورونا  فريو�س  انت�سار  �ساهم 
التاأكيد على املكانة املحورية لل�سني، 
الدول  ال�سوء على اعتماد  حيث �سلط 
يتعلق  فيما  عليها  الكبري  الغربية 
ال�سياق،  هذا  ويف  الطبية.  باإمداداتها 
حتاول ال�سني التاأكيد على اأنها تخو�س 
كورونا،  فريو�س  �سد  العاملية  احلرب 
تعاون  اأي  اإىل  الإ�سارة  دون  وحدها، 
اأ�سبح  الفريو�س  اأن  خا�سة  اأمريكي، 
البلدين.  بني  للمواجهة  جديدة  �ساحة 
لأوانه  ال�سابق  من  يزال  ل  اأنه  ومع 
»طريق  مبادرة  جناح  مدى  حتديد 
�سورة  حت�سني  يف  ال�سحي«  احلرير 
على  مكانتها  وتعزيز  دولًيا،  ال�سني 
هذه  م�ستقبل  فاإن  العاملية،  ال�ساحة 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يتوقف  املبادرة 

عدة متغريات وعوامل، منها:

1- موا�شلة ال�شني تقدمي 
امل�شاعدات الطبية: 

كبرًيا  ترحيبًا  يلقى  الذي  الدعم  وهو 
العامل، ويف مقدمتها  من خمتلف دول 
اإيطاليا، التي اأكدت على ل�سان »لويجي 
دي مايو«، وزير خارجيتها: »اإننا �سوف 
نتذكر الذين كانوا قريبني منا يف هذه 
الرئي�س  اأكد  كما  ال�سعبة«.  الفرتة 
»اإن  فوت�سيك«:  »األك�سندر  ال�رشبي 
ال�سني هي ال�سديق الوحيد الذي ميكنه 
م�ساعدتنا«. وتتوقف قدرة ال�سني على 
الطبية  امل�ساعدات  تقدمي  موا�سلة 
اإنه من  اإذ  اأو�ساعها القت�سادية،  على 
ال�سيني  القت�ساد  يعاين  اأن  املتوقع 
من اأ�سواأ انهيار له منذ �ستني عاًما مع 

انكما�س يُقارب %10.

احتواء  على  وا�شنطن  قدرة   2-
الفريو�س: 

يتعلق  فيما  املبادرة  بزمام  واأخذها 
باإدارة الأزمة ال�سحية العاملية الراهنة، 
لي�س هذا فح�سب بل اإن الأمر 
يتعلق بقدرة الوليات املتحدة 
ب�سكل  اقت�سادًيّا  التعايف  على 
اخل�سائر  وتعوي�س  �رشيع، 
وهو  تكبدتها،  التي  ال�سخمة 
اأن  املرجح  من  الذي  الأمر 
خا�سة  طوياًل،  وقًتا  ي�ستغرق 
يف  الرتفاع  ا�ستمرار  مع 
جراء  والوفاة  الإ�سابة  حالت 
اإغالق  وا�ستمرار  الفريو�س، 
بالفعل  يعاين  الذي  القت�ساد 

من حالة ركود.

يف  الأوروبية  الدول  جناح   3-
التغلب على الأزمة:

ب�سكل  املبادرة  م�ستقبل  يتوقف   
على  الأوروبية  الدول  قدرة  على  ما 
مواجهة حماولت  تن�سيق جهودها يف 
ال�سينية  الطبية  الإمدادات  ا�ستخدام 
الت�سامن  حقيقة  يف  للت�سكيك  كو�سيلة 
الدول  بع�س  دفع  ما  وهو  الأوروبي. 
فرن�سا،  مقدمتها:  ويف  الأوروبية، 
تقدمي  اإىل  والنم�سا،  واأملانيا 
امل�ساعدات الطبية لإيطاليا، بعد عدة 

اأ�سابيع من التقاع�س و�سعف الدعم. 

ختامًا 
ميكن القول اإن ال�سني حتاول من خالل 
احلرير  »طريق  مبادرة  طرح  اإعادة 
النتقادات  على  التغلب  ال�سحي« 
الإخفاء  ب�سبب  �سواء  لها،  توجه  التي 
كورونا  بفريو�س  اخلا�سة  للمعلومات 
دقة  ب�ساأن  ال�سكوك  اأو  البداية،  يف 
اأو  ال�سينية،  الر�سمية  الإح�ساءات 
جودة  �سوء  ب�ساأن  املتكررة  ال�سكاوى 
بكني.  من  امل�سحونة  الطبية  املعدات 
الأمريكية  الروايات  عن  النظر  وبغ�س 
والأوروبية التي توؤكد اأن مبادرة »طريق 
باإنقاذ  تتعلق  ل  ال�سحي«  احلرير 
الأرواح، بل تتعلق بـ«زعزعة ال�ستقرار« 
يف الحتاد الأوروبي، وحت�سني ال�سورة 
املحلية للحزب ال�سيوعي ال�سيني؛ فاإن 
ذلك ل يهم كثرًيا الدول التي تتلقى من 
الطبية  واملعدات  امل�ساعدات  ال�سني 
التي هي يف اأ�سد احلاجة اإليها، وهو ما 
اأزمة فريو�س كورونا فر�سة  يجعل من 
عنها  التخلي  لل�سني  ميكن  ل  ثمينة 

ب�سهولة.

فر�س كورونا:

اأهداف التوجه ال�سيني لإحياء "طريق احلرير ال�سحي"
ُي�شكل تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد فر�شة ثمينة لل�شني لإعادة اإحياء مبادرتها املعروفة بـ«طريق احلرير ال�شحي«، التي �شبق اأن طرحتها يف عام 2017، كجزء 

من جهودها الرامية اإىل تعزيز مكانتها كقوة �شحية عاملية.  وُيثل مفهوم »طريق احلرير ال�شحي«، امتداًدا ملبادرة »احلزام والطريق« ال�شينية، مما يعني اأنه 
لي�س مفهوًما جديًدا متاًما، لكّن تكرار طرح امل�شوؤولني وو�شائل الإعالم ال�شينية لهذا املفهوم، يك�شف بجالء عن م�شاعي ال�شني الرامية اإىل اإعادة توظيفه يف الوقت 

الراهن، مبا يخدم م�شاحلها القومية.

ال�شني حتاول  اإن  القول  " يكن 
من خالل اإعادة طرح مبادرة 

»طريق احلرير ال�شحي« التغلب 
على النتقادات التي توجه لها، 
�شواء ب�شبب الإخفاء للمعلومات 

اخلا�شة بفريو�س كورونا يف البداية، 
اأو ال�شكوك ب�شاأن دقة الإح�شاءات 

الر�شمية ال�شينية، اأو ال�شكاوى 
املتكررة ب�شاأن �شوء جودة املعدات 

الطبية امل�شحونة من بكني "

" تبذل احلكومة ال�شينية جهوًدا 
م�شنية لرت�شيخ مكانتها كقائد عاملي 
م�شوؤول يف جمال ال�شحة خالل وباء 

فريو�س كورونا، وذلك من خالل 
تقدمي امل�شاعدات الطبية للدول، 

خا�شة الأكرث ت�شرًرا من الفريو�س "
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد 412/4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ اخلام�س من �سهر �سبتمرب   �سنة الفني و ت�سعة ع�رش :2019/09/05
نحن الأ�شتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من ال�شيد)ة( : حممد حممد الأمني
ال�شاكن)ة( ب : 04 �سارع بلهندوز عبد القادر وهران

  و املتخذ موطنها املختار مبكتب الأ�ستاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة القليعة
بوا�سطة القائم يف حقه الأ�ستاذ / وا�سح اليا�س ،  حمام 

�شد ال�شيدة )ة( : �سعيداين حممد �سعيد
ال�شاكن )ة( ب : 05 �سارع العربي بن مهيدي القليعة ، زرالدة ، تيبازة 

بعد الإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
 : بتاريخ  وهران،  ق�ساء  جمل�س  طرف  من  امل�سلمة  التنفيذية  بال�سيغة  املمهور  و   ،  ،  20/01115 الفهر�س  رقم  حتت   ،20/02/19 بتاريخ  املدنية،  ،الغرفة  وهران  ق�ساء  جمل�س  عن  ال�سادر  القرار  على  بناء 

 ،2020/03/09
بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم                 RR001 61584042 مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 2020/03/19

بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2020/05/20
بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية االقليعة    بتاريخ 2020/05/20

و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 2020/06/09 ، حتت رقم الرتتيب : 20/635 و الذي يرخ�س للمح�رش الق�سائي بن�رش م�سمون حم�رش تكليف بالوفاء  على اإحدى اجلرائد اليومية  
الوطنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�سيد )ة( : �سعيداين حممد �سعيد ، ال�ساكن )ة( ب : 05 �سارع العربي بن مهيدي القليعة ، زرالدة ، تيبازة   بان ي�سدد بني اأيدينا مبلغ مليون و ثمانية مائة و ثمانية و اأربعون الف و مائة و ع�رشون دينار جزائري 
)1.848.120.00 دج(  و الذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�س  م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .

و نبهنا ال�سيد )ة( : �سعيداين حممد �سعيد    ، باأن له اأجل خم�سة ع�رشة )15( يوما للوفاء ي�رشي ابتداءا من تاريخ ن�رش م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني

لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة
للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير
 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�شر تبليغ ر�شمي مل�شمون عقدي تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء
عن طريق الن�شر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا، 
عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجــب ال�سيغــة التنفيذيــة لعقـد العتـراف بديـن املحـرر علـى يـد الأ�ستـاذ/ رابـح ديلمـي املوثــق ب�سيــدي  احممــد بتاريــخ 2019/03/11، رقــم الفهــــــــــر�س 19/227.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/05/20، حتـت رقــم 20/1530،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

 نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
ال�شيــد : �سوالــــح �سليـــــــــم.

ال�شاكـن : تعاونية الريان رقم 180، وادي الرمان، العا�سور، وليــــة اجلزائـــــــــــــــر.
بـاأدائه بـني يدينـا خـلل الأجـل القانونـي :

لفائـــدة : ال�سيد/ باعلـــي �ساليــــــم.
ال�شاكــن : حي ال�سالم 02 رقم 74، بئر خادم، ولية اجلزائــــــــــــــــــــــــر.

القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�سية احلال وكيله الأ�ستاذ/ دربال حمـرز، املحامـي لـدى املجلــــــــــ�س.
املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رشين الق�سائيني  القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكــره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلـــــــــــــــغ 9.911.860.00 دج
)ت�سعة ماليني وت�سعمائة واحدى ع�رش األفا وثمامنائة و�ستني دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
    حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.
املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

                                                                                     
حم�شر تبليغ ر�شمي مل�شمون عقدي تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء

عن طريق الن�شر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا، 
عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجــب ال�سيغــة التنفيذيــة للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة »الق�سم الجتماعي« بتاريخ 2019/05/15، رقـــــــم اجلــــــدول 19/841، رقـــــــم الفهـــــــــر�س 19/3538.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/05/21، حتـت رقــم 20/1546،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
�رشكـة فارمـا افـال PHARMA IVAL �رشكـة ذات اأ�سهـم – املمثلـة مـن طـرف مديرهـا العـــــام.

ال�شاكــن : وحـدة التوزيـع طريـق بو�سـاوي، اأولد فايـت، وليـــة اجلزائـــــــــــــر.
بـاأدائه بـني يدينـا خـلل الأجـل القانونـي :

لفائـــدة : ال�سيد/ مكيــد عبــد الـــــرزاق.
العنــوان  : حي املنظر اجلميل 2 عمارة 4/اأ رقم 8، القبة، اجلزائـر العا�سمـــــــــــــــــة.

املختار موطنا له يف  دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكـره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــــغ 841.360.00 دج

)ثمامنائة وواحد واأربعني األفا وثالثمائة و�ستني دينارا جزائريا(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

حتت جميع التحفظــــــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة

للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
 رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير

ال�شراقة - ولية اجلزائر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023

حم�شر تبليغ ر�شمي حلكم ابتدائي ح�شوري اعتباري
عن طريق الن�شر طبقا  للمادة  412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/حمدي با�سا اأحمد –  حممدي  مراد، الكائن مقرها  برقم 29 حي 60 م�سكنا، 
عي�سات  اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــاه.

Alliance experts associes sarl لفائــدة : ال�رشكـة ذات امل�سوؤوليـة املحـدودة اليونـ�س اك�سبــار ا�سو�سيــي
               املمثلــة مــن قبــل م�سريهــا ال�سيــد فالــي حمــــي الديــــــــــن.

العنــوان : 11 �سارع عبد احلميد بن بادي�س، بلدية عنابة، ولية عنابــــــــــــــــــــة.
القائم يف حقها يف ق�سية احلال، وكيلها الأ�ستاذ/ اقجطال عبد املجيد املحامي لدى املجلـــــــــــــــ�س.

وتنفيذا لالأمر على عري�سة ال�سادر عن رئي�س  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2020/05/21، رقم الفهر�س 20/1547، املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ ر�سمي بجريدة يومية وطنية، وذلـك على نفقة 
الطالــــــــــــــــب   

ومبقت�سـى املـواد 405 اإىل 416 مـن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.
بلغنـــا عـــن طريـــق الن�شــــر  

 oral Financial service software limited اإلــــى : �رشكة اوراكل للخدمات املاليـة واملعلوماتية املحـدودة
               �رشكـة مــن القانــون الهنــدي – ممثلــة مــن طــرف رئيــ�س املديــر العــام.               

اجلاعلة موطنها املختار : بنك الفالحة والتنمية الريفية الكائـن فـي 34 �سـارع عبـان رم�سـان، ال�رشاقـة اجلزائـر.
ن�سخـة مـن احلكم البتدائي ح�سوري اعتباري ال�سادر عن حمكمـة ال�رشاقـة »الق�سـم التجـاري البحـري« بتاريــخ 2019/12/09، رقـــم اجلـــدول 19/4681، رقـــم الفهـــــر�س 19/7464.

- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ستئنـاف حمـدد  ب�سهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �سخ�سيــا،
  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �سهريـن )02( اإذا تـم فـي موطنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�س املــــادة 336 مــــن  قانــــون الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.

حتــت جمــيع التحفظـــات
واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.

املح�شـــــر الق�شائــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني

لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة
للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير
 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�شر تبليغ ر�شمي مل�شمون عقدي تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء
عن طريق الن�شر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا، 
عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�سيغـة التنفيذيـة للقرار ال�سادر عن جمل�س تيبازة »الغرفة التجارية/البحرية« بتاريخ 2020/02/04، رقــــم الق�سيــــة 19/2763، رقـــــــم الفهــــــــــــــر�س 20/365.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/05/14، حتـت رقــم 20/1487،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
�رشكة تاو للبناء �رشكة ذات م�سوؤولية املحدودة – املمثلة من طرف م�سريهـــــــــــــــــــا.

العنــوان : رقم 05 طريـق  دالـي اإبراهيـم، ال�رشاقـة، وليـــة اجلزائـــــــــــــــر.
بـاأدائه بـني يدينـا خـلل الأجـل القانونـي :

لفائـــدة : ال�سيد/ �سادلــي عزيــز جــان ابديــل.
العنـــوان  : حـــي الي�سامـــني، ال�رشاقــــــة، اجلزائـــــــــــــــــــر.

القائم يف حقه يف ق�سية احلال، وكيله الأ�ستاذ/ خادر مراد املحامي املعتمد  لدى املحكمة العليـــــــــــــا.
املختار موطنا له يف  دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكـره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلـــــــــــــغ 22.477.847.00 دج
)اثنني وع�رشين مليونا واأربعمائة و�سبعة و�سبعني األفا وثمامنائة و�سبعة واأربعني دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.
املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني

لدى اخت�شا�س حمكمة ال�شراقة، جمل�س ق�شاء تيبازة
للأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�شي : رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير
 ال�شراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�شر تبليغ ر�شمي مل�شمون عقدي تبليغ �شند تنفيذي وتكليف بالوفاء
عن طريق الن�شر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا، 
عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�سيغـة التنفيذيـة للقرار ال�سادر عن جمل�س تيبازة »الغرفة التجارية/البحرية« بتاريخ 2020/02/04، رقــــم الق�سيــــة 19/2762، رقـــــــم الفهــــــــــــــر�س 20/364.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/05/14، حتـت رقــم 20/1487،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  
�رشكة تاو للبناء �رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة – املمثلة يف �سخ�س ال�سيد ريكاردو �سويبيال �سيلفا م�سريهـــــــا.

العنــوان : رقم 05 طريـق  دالـي اإبراهيـم، ال�رشاقـة، وليـــة اجلزائــــــــــــــــر.
بـاأدائه بـني يدينـا خـلل الأجـل القانونـي :

لفائـــدة : ال�سيد/ �سادلــي عزيــز جــان ابديــل.
العنـــوان  : حـــي اليا�سمـــني، ال�رشاقــــــة، اجلزائـــــــــــــــــــر.

القائم يف حقه يف ق�سية احلال، وكيله الأ�ستاذ/ خادر مراد املحامي املعتمد  لدى املحكمة العليـــــــــــــا.
املختار موطنا له يف  دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكـره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلـــــــــــــغ 53.077.847.00 دج
)ثالثة وخم�سني مليونا و�سبعة و�سبعني األفا وثمامنائة و�سبعني واأربعني دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.
املح�شـــــر الق�شائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

الأ�شتاذ/ �شرابي عبد الكرمي
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�شوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

EMAIL/ MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM/

  م�شتخرج من قائمة بيع مناب ق�شر يف عقار 
باملزاد العلني باجلريدة

نحن الأ�ستاذ /�رشابي عبد الكرمي – حم�رش ق�سائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�سع ختمه و املوقع اأدناه 
لفائدة / مطمور فتيحة ب�سفتها القائمة بالت�رشف يف مناب اأبنائها الق�رش مركان حممد ريا�س و مركان اأمال ، مركان �سناز ر�سا 

ال�ساكن)ة( ب / حي ال�سم�س ال�ساحكة عمارة �س �سوفايل الأبيار – اجلزائر 
بناء على : 

01-اإذن بالت�رشف يف مناب الق�رش مركان حممد ريا�س و مركان اأمال و مركان �سناز ر�سا عن حمكمة بئرمرادراي�س عن رئي�س ق�سم ال�رشة رقم الرتتيب : 19/9927 بتاريخ 2019/12/23
02-تقريراخلربة املنجزة من طرف اخلبري الق�سائي الأ�ستاذ حمريان عبد النور املودعة مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ : 2020/02/04 حتت رقم : 2020/126 

03-�سهادة بيع ال�سادرة عن الأ�ستاذ م�سكني عادل موثق باجلزائر بتاريخ : 2019/12/16
04-�سهادة لنقل امللكية ال�سادرة عن الأ�ستاذ م�سكني عادل موثق اجلزائر بتاريخ : 2019/12/16 

05-ال�سهادة ال�سلبية ال�سادرة عن املحافظة العقارية بتاريخ : 2020/02/16 عدد 728 
06-ال�سهادة ال�رشيبية ال�سادرة عن خزينة بلدية بتاريخ : 2020/02/11 حتت رقم : 0002053

07-م�ستخرج ال�سهادة العقارية ال�سادرة عن املحافظة العقارية بتاريخ : 2019/09/11
08-ن�سخة من عقد الرهن ال�سادر بتاريخ 1993/08/01 اإيداع رقم 2303 حجم 02 رقم 33

كنا قد اأودعنا  /قائمة �رشوط بيع عقار اأمام حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2020/04/13 حتت رقم : 20/2423 وذلك ق�سد البيع باملزاد العلني ملناب الق�رش /مناب الن�سة مركان اأمال املقدر ب 640/07 جزء و 
مناب الن�سة مركان �سناز ر�سا املقدر ب 640/07 و مناب مركان حممد ريا�س 640/14 جزء من قطعة اأر�س م�سيد عليها بناية يف �سكل فيال كائنة بولية اجلزائر ، باإقليم بلدية دايل اإبراهيم باملكان امل�سمى حي 11 

دي�سمرب 1960 ت�سكل ق�سم 23 جمموعة ملكية 36 ، م�ساحتها �ستمائة و ثمانية ع�رشة مرتا مربعا )618 م2 ( من خمطط امل�سح لبلدية دايل اإبراهيم 
على اأ�سا�س �سعر اإفتتاحي قدره �سبعة ماليني و �ستمائة األف دينار جزائري )7.600.000 دج( ح�سب تقرير اخلبري الق�سائي الأ�ستاذ : حمريان عبد النور املودعة مبحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ : 2020/02/04 حتت 

رقم : 2020/126
-خبري ق�سائي معتمد و حملف 

و قد حددت جل�سة العرتا�سات ليوم : 2020/07/02 مبكتب القا�سي على ال�ساعة : 13:00 �سا 
و عليه / ا�ستنادا ملقت�سيات املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية قمنا بتعليق هذا امل�ستخرج بلوحة اإعالنات حمكمة بئرمرادراي�س جمل�س ق�ساء اجلزائر .

و اأنذرنا كل ذي م�سلحة بالإطالع على قائمة البيع لإبداء املالحظات و العرتا�سات املحتملة ثالثة )03( اأيام قبل اجلل�سة على الأقل و اإل �سقط حقه يف التم�سك بها . 

الو�شط:2020/06/18

تعـــــــــــزية
اهلل  بق�ساء  را�سية  بقلوب 
جامعة  تلقت   ، وقدره 
نباأ  بالوادي  خل�رش  حمة 
اهلل  باإذن  له  املغفور  وفاة  
تعاىل اأ�ستاذ النقد احلديث 
عبد  الدكتور   « واملعا�رش  
رئي�س   « جريوي  احلميد 

املجل�س العلمي لكلية الآداب واللغات، الذي انتقل 
اإىل جوار رّبه   ، وبهذا امل�ساب اجللل يتقدم زميله 
اأ�رشة  كافة  اإىل     « عال  الرزاق  عبد   « الأ�ستاذ  
املوا�ساة  م�ساعر  واأ�سدق  التعازي  باأحر  الفقيد 
يثبته  اأن  القدير  العلي  املوىل  �سائال   ، والتعاطف 
عند ال�سوؤال ويتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح 
جناته ، وينعم عليه بعفوه ور�سوانه ، واأن يلهم ذويه 

جميل ال�سرب وال�سلوان ، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون



وكالة وفا- زكريا املدهون

يقول حما�سنة املولود يف خميم 
رفح لالجئني والذي اعتقل عام 
2002 لـ"وفا": "كنت اأنتظر بفارغ 
ال�سرب موعد حترري، يوم الإفراج 
لأين  نظرا  �سعبا،  كان  عني 
اأ�سقائي  لحت�سان  متلهفا  كنت 
و�سقيقاتي واأقربائي واأ�سحابي".
حاجز  و�سويل  "فور  وي�سيف: 
ملركز  نقلي  جرى  حانون،  بيت 
اأقابل  مل  كورونا،  ب�سبب  احلجر 
واأ�سدقائي  عائلتي  من  اأحداً 
الذين كانوا ينتظروين وانتظرهم 

على اأحر من اجلمر، ونقلت من 
يوما   14 اأخرى"."بعد  طريق 
تويف  احلجر  داخل  مكوثي  من 
اخلرب  هذا  كان  خالد،  �سقيقي 
�سادما حزنت حزنا �سديدا على 
زاد  ما  حما�سنة.  يقول  فراقه" 
من اأمل حممد اأنه مل يتمكن من 
وامل�ساركة  وتقبيله  اأخيه،  وداع 
يف جنازته، واكتفى باإلقاء النظرة 
�سيارة  داخل  وهو  عليه  الأخرية 
وجهه  عن  له  ك�سفوا  الإ�سعاف، 
كان حممد  بينما  بُعد مرت،  على 
من  الوقاية  مالب�س  يرتدي 
الفريو�س. بحزن باٍد على �سوته 

حجره:  داخل  من  حممد  يقول 
ب�سوق حتى  ينتظرين  "خالد كان 
اأنا  لكن  ويح�سنني،  ي�ستقبلني 
موقف  اأكرث  وهو  ودعته  الذي 
ن�سف  ودعت  يل،  بالن�سبة  موؤثر 
عائلتي واأنا يف ال�سجن فوالدتي 
اأودعها،  ومل   2004 عام  توفيت 
عام  تويف  الذي  والدي  وكذلك 
2011، و�سقيقي عام 2019 والآن 
خالد".وي�سري "مل اأودعهم جميعا 
ومل يزرين اأحد منهم يف �سجني، 
كانت  من  هي  �سقيقتي  فقط 
اعتقايل"،  فرتة  طوال  تزورين 
لفتاً اإىل اأنه انتظر احلرية �سنني 

لها،  طعم  ل  الآن  لكن  طويلة، 
ويتابع  ب�سقيقه.  فجع  اأن  بعد 
من  الكثري  "فقدت  حما�سنة: 
واجلريان  والأ�سدقاء  الأقارب 
من  منهم  اعتقايل،  مدة  خالل 
رحلوا"، موؤكدا اأن اأول ما �سيفعله 
هو  ال�سحي  احلجر  اإنهاء  عقب 
التوجه اإىل املقربة لزيارة والديه 
واأ�سقائه واأ�سدقائه. ترك حممد 
اآلف   5 عنه،  الإفراج  عقب 
�سعبة،  اأو�ساعا  يعانون  اأ�سري 
فريو�س  انت�سار  ظل  يف  خا�سة 
الحتالل  اأن  موؤكدا  "كورونا" 
وقتلهم  عزميتهم  ك�رس  يحاول 

عالج،  اأية  لهم  يقدم  ول  ببطء 
ال�سجون  اإدارة  �سحبت  كما 
والتعقيم  التنظيف  مواد  جميع 
ب�سوؤون  "الكنتينا".املخت�س  من 
فروانة  النا�رس  عبد  الأ�رسى 
ال�سجن ن�سجت كثرٌي  "يف  يقول: 
ل�سعب  واحلكايات  الق�س�س  من 
عانى العتقال ومرارة ال�سجان، 
املحطات  تكون  ولرمبا 
الأعزاء  اأحد  برحيل  املرتبطة 
هي الأكرث اإيالما ووجعا يف تلك 
الروايات، خا�سة ونحن نتحدث 
واأعمار  م�ست  �سنوات  عن 
الق�سبان".ويوؤكد  خلف  ق�سيت 

اأ�رسى فقدوا  اأن هناك  فروانة، 
كالهما،  اأو  واآباءهم  اأمهاتهم 
وهو  اأ�سقاءه  فقد  من  وهناك 
داخل ال�سجن، دون اأن ي�سمح له 
باإلقاء نظرة الوداع اأو امل�ساركة 
مثواه  اإىل  اجلثمان  ت�سييع  يف 
الأخري. وبنينّ اأن املعاناة  تكون 
واأكرث ماأ�ساة حينما  اأكرب حجما 
مبن  مرتبطا  احلديث  يكون 
وهم  الزيارة،  من  هم ممنوعون 
اإدارة  تتعمد  حيث  بالآلف 
�سجون الحتالل معاقبة الأ�سري 
الزيارة  من  منعه  خالل  من 

وتفاقم من معاناتهم.
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اقتحمت قوات الحتالل برفقة الكالب البولي�شية منزل الأ�شرية مي�س اأبو غو�س فجر 2019/8/29 بعد اأن 
خلعوا باب املنزل، وطلبوا من والدها اإيقاظ زوجته والأطفال، وجمعوهم يف غرفة ال�شالون، اأدخلوا مي�س 
اإىل غرفة وحدها واأح�شروا هاتفها وحا�شوبها النّقال وطلبوا منها فتحه، بعد اأن رف�شت �شمحوا لها بتبديل 
مالب�شها بوجود املجندات، ثم قامت القوة املقتحمة بتفتي�س غرفة مي�س وغرفة والديها وقلبهما راأ�شًا على 

عقب. كّبلوا يديها للخلف بقيود بال�شتيكية وقاموا ب�شّدها كثرياً مما �شبب لها الأمل.

�شفحات من �شرية ن�شال املراأة الفل�شطينية 

�لأ�سرية مي�ش حممد �أبو غو�ش
اجلزء 01

يزيد  ملا  مي�س  حماكمة  ا�ستمرت 
يوم  بحقها  لي�سدر  اأ�سهر،   8 عن 
الفعلي  بال�سجن  حكماً   2020/5/3
مالية  وغرامة  �سهراً   16 ملدة 
احلكم،  قرار  ويف  �سيقل.   2000
هناك  اأن  الع�سكرية  القا�سية  ت  اأقرنّ
�سعوبة جدينّة يف البينّنات التي تتعلق 
يف  مي�س،  مع  التحقيق  بظروف 
تعر�ست  الذي  التعذيب  اإىل  اإ�سارة 
كما  الأدلنّة.  على  ذلك  وتبعات  له 
من  الرغم  على  اأنه  القا�سية  ادعت 
بها  املتهمة  الفعاليات  جوهر  اأن 
ل  اأنه  اإل  مدين،  طابع  حتمل  مي�س 
املو�سوع  هذا  يف  الت�ساهل  ميكن 
لأن هذه الفعاليات تعمل على تقوية 
داخل  املحظورة  الأحزاب  مكانة 
الفعاليات  اأن  وادعت  املجتمع، 
لالأحزاب  املدين  الطابع  ذات 
التي  الع�سكرية  الفعاليات  من  تقونّي 
امل�سنّ  اإىل  املطاف  نهاية  يف  توؤدي 
القا�سية  ادعاء  اإن  املنطقة.  باأمن 

الحتالل  دولة  اأن  اإىل  ي�سري  هذا 
ال�سعب  لقمع  ت�سعى  ب�سلطاتها 
الفل�سطيني من خالل جترمي حقوق 
النتماء  كاحلق يف  لالأفراد  اأ�سا�سية 
للجمعيات،  والن�سمام  ال�سيا�سي 
وتعمل املحاكم الع�سكرية من خالل 
العديد من قراراتها على ربط العمل 
الع�سكري بالعمل ال�سيا�سي والنقابي 
على  لل�سيطرة  �سيا�ستها  اإطار  يف 
ال�سعب الفل�سطيني من خالل حظر 
واأذرعها  الفل�سطينية  التنظيمات 
التفاقيات  يخالف  مبا  الطالبية 

واملواثيق الدولية.

جترمي احلقوق الأ�شا�شية

من خالل  الحتالل  �سلطات  ت�سعى 
عن  ت�سدر  التي  الع�سكرية  الأوامر 
حقوق  تقييد  اإىل  الع�سكري  القائد 
الفل�سطينيني يف �ستنّى املجالت، يف 
انتهاك وا�سح ملا ن�ست عليه اتفاقية 
لدولة  جتيز  التي  الرابعة  جنيف 

الأرا�سي  ان  �سكنّ اإخ�ساع  الحتالل 
تراها  التي  للقوانني  فقط  املحتلة 
لزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها 
وتُخ�سع  التفاقية.  مبقت�سى 
الفل�سطينيني  الحتالل  �سلطات 
التي  وتعديالتها  الع�سكرية  لالأوامر 
والتي   ،1967 العام  منذ  �سدرت 
ة  عدنّ خروقاٍت  ثناياها  يف  تت�سمن 
والقانون  الإن�ساين  الدويل  للقانون 
هذا  ويف  الإن�سان.  حلقوق  الدويل 
الع�سكرية  النيابة  وجهت  ال�سياق، 
ملي�س تهماً تتعلق بن�ساطها الطالبي 
بالإ�سافة  اجلامعة  داخل  والنقابي 
الذي  الأمر  ال�سحفي،  عملها  اإىل 
الحتالل  �سلطات  جترمي  يظهر 
حلقوق الأفراد الأ�سا�سية من خالل 
ومل  تَ�سدر،  التي  الع�سكرية  الأوامر 
بخرق  الحتالل  �سلطات  تكتِف 
بتجرميها  الدويل  القانون  اأحكام 
للحقوق، واإمنا قامت بتعذيب مي�س 
التحقيق يف  فرتة  يف  �سديداً  تعذيباً 
مناه�سة  لتفاقية  �سارخ  انتهاك 
اأي  اخ�ساع  حتظر  التي  التعذيب 

�سخ�س للتعذيب واملعاملة القا�سية. 
يف  الحتالل  �سلطات  انتهاكات  اإن 
حالة مي�س مل تقت�رس على التعذيب 
امتدت  واإمنا  له،  تعر�ست  الذي 
حيث  املحاكمة  مرحلة  لت�سمل 
املحاكمة  �سمانات  خرق  جرى 
العادلة املكفولة للمعتقل/ة مبوجب 
القانون، وذلك يف اإطار التغطية على 
جرائم التعذيب التي ارتكبها حمققو 
قبلت  حيث  مي�س.  بحق  الحتالل 
لالحتالل  التابعة  الع�سكرية  النيابة 
مع  مقارنة  �سهراً(   16( اأقل  بحكم 
الأحكام يف ملفات م�سابهة وذلك بعد 
اأن اأقرت النيابة اأن هناك �سعوبة يف 
الأخذ بالبينات املقدمة املتمثلة يف 
الآخرين  املعتقلني  وافادة  افادتها 
اإن  التعذيب.  حتت  اأُخذت  لأنها 
بحق  ارتُكبت  التي  التعذيب  جرمية 
ت�ستوجب  التحقيق  فرتة  اأثناء  مي�س 
مالحقة الحتالل وحما�سبته، حيث 
اأن التعذيب اجل�سدي والنف�سي الذي 
ممار�سة  ب�سبب  ياأتي  له  تعر�ست 
التي  املكفولة،  الأ�سا�سية  حقوقها 

لتقييدها  الحتالل  �سلطات  ت�سعى 
كو�سيلة لقمع ال�سعب الفل�سطيني.

عائلة يف مواجهة الحتالل
قرية  من  مي�س  عائلة  تنحدر 
رة، وتقُطن حالياً يف  عموا�س املهجنّ
خميم قلنديا لالجئني �سمال القد�س 
املحتلة، تتكون عائلتها من 5 اأ�سقاء 
�سقيقها  مي�س  فقدت  و�سقيقتني، 
بتاريخ  ا�ست�سهد  اأن  بعد  ح�سني 
بعملية  قيامه  بحجة   2016/1/25
حورون"  "بيت  م�ستوطنة  يف  طعن 
اأرا�سي قرية بيت عور  الواقعة على 
والعائلة  احلني  ذلك  ومنذ  الفوقا، 
الت�سييق  اأنواع  ل�ستى  تتعر�س 
قبل  من  اجلماعية  والعقوبات 
جثمان  احتجاز  حيث مت  الحتالل، 
ت�سليمه  قبل  اأيام  اأربعة  ملدة  جنلها 
الحتالل  قوات  وقامت  كما  لذويه، 
من  �سهرين  بعد  العائلة  منزل  بهدم 
منع  اأمر  اإ�سدار  ومت  جنلها  اإعدام 
ترميم املنزل وم�سادرته، وا�ستمراراً 
التي  اجلماعية  العقوبات  ل�سل�سلة 

بحق  الحتالل  �سلطات  تفر�سها 
عائلة اأبو غو�س، وانتقاماً من العائلة  
�سقيق  �سليمان  باعتقال  قامت 
ال�سنوية  الذكرى  اقرتاب  مع  مي�س 
اعتقاله  واأعادت  ح�سني،  ل�ست�سهاد 
عنه  الإفراج  على  ي  مي�سِ اأن  قبل 
من اعتقاله الأول �سوى اأربعة اأ�سهر 
وذلك بتاريخ 2019/9/5، حيث قبع 
رهن العتقال الإداري ملدة 4 اأ�سهر 
اعتقاله  وجاء  عنه،  يُفرج  اأن  قبل 
كو�سيلة لل�سغط على �سقيقته مي�س 
التي كانت تخ�سع للتحقيق القا�سي 
اإن  امل�سكوبية.  حتقيق  مركز  يف 
وما  غو�س  اأبو  عائلة  به  ت  مرنّ ما 
ميثنّل  الحتالل  بط�س  من  جترعته 
حتت  الفل�سطينية  العائالت  معاناة 
اللجوء  الحتالل، حيث ذاقت مرار 

والأ�رس وال�ست�سهاد وهدم املنزل.
ما  قبل  الحتالل  قوات  قامت   *
منزل  بهدم  اأعوام  اأربعة  يقارب 
عائلة املعتقلة مي�س اأبو غو�س بعد 
بتنفيذ  ل�سقيقها  الحتالل  اتهام 

عملية.

الأ�شري حممد حما�شنة

فاجعة �ملوت من بعد حرمان �للقاء
فاجعة كانت بانتظار حممد حما�شنة الذي اأفرج عنه يف 28 من ماي املا�شي بعد اأن اأم�شى 18 عاما يف 

�شجون الحتالل. اجلمعة املا�شي، تلقى حممد الذي كان يخ�شع للحجر ال�شحي كاإجراء وقائي من فريو�س 
دون  فجائي،  ب�شكل  خالد  �شقيقه  وفاة  خرب  يوما،  ملدة 14  غزة  مدينة  فنادق  اأحد  يف  "كورونا" امل�شتجد 

اأن يتذوقا �شوق اللقاء ببع�شهما، ما �شبب له �شدمة كبرية بددت فرحته باحلرية، وبدل من اأن يخرج 
لالحتفال بحريته واحت�شان �شقيقه، خرج لوداعه.



تقرير:علي �سمودي

التعارف واخلطوبة ..
 ، عاماً   34 هبا  اخلطيبة   تنحدر 
نا�شطة  وتعترب   ، دي�س  اأبو  بلدة  من 
حقوقية منذ 10 �شنوات يف دعم ق�شية 
الأ�رسى لإميانها بعدالتها وحريتهم ، 
ن�شاأت وتربن يف بلدة منا�شلة ومنزل 
عائلتي  مع  ع�شت   " وتقول   ، منا�شل 
لأ�شقائي  العتقال  ووجع جتارب  امل 
و�شمودهم وبطولتهم التي زرعت يف 
 ، اليه  والنتماء  الوطن  حب  اأعماقي 
امل�شبع  الواقع  هذا  و�شط  تربيت 
التي  والكفاحية  الوطنية  بالروح 
تعززت من خالل مطالعتي و�شماعي 
لأغاين الثورة الفل�شطينية التي �شنعت 
وامل�شاعر  الأحا�شي�س  كياين  يف 
الوطنني التي يجب اأن تتحلى بها  كل 
خالل   " وت�شيف   ،" فل�شطينية  فتاة 
لإخواين  الحتالل  ا�شتهداف  مرحلة 
الداعم  كانت  والدتي   ، وخو�شهم 
البطويل  للن�شال  ولدورهم  الأول 
الذي جعلني اأدرك مبكراً معنى ق�شية 
لالإن�شان  احلقيقي  وال�رس  الأ�رس 
مل  لذلك   ، الق�شبان  خلف  املنا�شل 
اأتردد باملوافقة على خطوبة منذر "، 
وتكمل " موافقتي على القرتان مبنذر 
، جاءت  عن قناعة تامة ولي�س ملجرد 
التعاطف معه كونه اأ�شري،  فقد التقيت 
الزيارة  �شباك  على  مرات  عدة  به 

زيارة   �شقيقي  خالل  ال�شجون  يف 
وعقد  خلطوبتي  فتقدم  الأ�شري ، 
حفلة  يف   ،  2016/9/30 قراننا يف 
اأبو  يف  كبرية  جاهة  خا�شة  بح�شور 

دي�س  ".
الأ�سري منذر ..

 يف بلدة " يتما " مبحافظة نابل�س ، ولد 
بتاريخ  1976/10/31  منذر  الأ�شري 
وتربى  ن�شاأ   " هبة  خطيبته  وتقول   ،
وعا�س يف بلدته التي تعلم مبدار�شها 
 ، ثانوي  الأول  ال�شف  اأنهى  حتى 
روح  لديه  برزت  درا�شته  وخالل 
وال�شتعداد  للوطن  والنتماء  الن�شال 
اجلبهة  ب�شفوف  التحق   ، للكفاح 
ولعب  فل�شطني  لتحرير  الدميقراطية 
دوراً مميزاً على ال�شعيد اجلماهريي 
"  تعر�س  وت�شيف   ،" والن�شايل 
واأم�شى  الأوىل  املرة  يف  لالعتقال 
تعر�س  بعدما  الق�شبان  خلف  عام 
ينال من  الذي مل  والتحقيق  للتعذيب 

عزميته ومعنوياته ".
العتقال واحلكم ..

الق�شى  انتفا�شة  اندلعت   عندما 
يكتفي  ومل   ، النداء  منذر  لبى   ،
فانت�شب   ، واحلجارة  بامل�شريات 
اجلناح  الوطنية  لكتائب املقاومة 
الدميقراطية  للجبهة  الع�شكري 

ودوره  ولن�شاطه  فل�شطني ،  لتحرير 
، ادرج الحتالل ا�شمه �شمن  الفاعل 
قائمة املطلوبني ، وتقول خطيبته هبة 
واأكمل  نف�شه  ت�شليم  ورف�س  مترد   "
م�شواره الن�شايل بنف�س ثوري وبطولة 
حتى  الحتالل  ومقاومة  حتدي  يف 
حو�رس واعتقل بتاريخ 2003/12/31 
اقتادوه   ، اعتقاله  فور   " وت�شيف   ،"
للتعذيب  وتعر�س  التحقيق  لقبية 
�شهور   3 ملدة  وال�شغوطات  والعزل 
وبعد  املحاكمة  جل�شات  بداأت  حتى 
فرتة قليلة ، حوكم بال�شجن املوؤبد  4 
عاماً  بتهمة  ل40  مرات  اإ�شافة 
لكتائب  ع�شكرية  خاليا  ت�شكيل 
املقاومة الوطنية "، وتكمل " عاقبت 
العايل  احلكم  بفر�س  منذر  املحكمة 
دوره  عن  العتذار  لرف�شه  بحقه 
على  ورد  اأجاب  وىلنه  باملقاومة 
باملوؤبد  حكمه  اأعلن  عندما  القا�شي 
فرد   ،" موؤبد  ولي�س  موؤدب   " قائال 
عليه القا�شي بغ�شب " �شاأزيد حكمك 
لكنه   ، لأنك قلت عك�س كلمة املوؤبد 
وقف ب�شموخ و�شالبة ومل ينال احلكم 

من عزميته ومعنوياته.
مبدع وموهوب ..

الأ�شري  ا�شتقبل   ،" "رميون   يف �شجن 
ع�رس  ال�شابع  العتقال  عامه  منذ 
ب�شمود وحتدي ، وتقول خطيبته هبة 
" ما زال يكمل حياته ب�شكل طبيعي ، 

احلرية  معارك  ال�رسى  ي�شارك 
احلرية  لنتزاع  والكرامة  وال�شمود 
الحتالل  حتدى  وقد   ، القيد  وك�رس 
الثانوية  يف  جنح   ، تعليمه  مبوا�شلة 
باجلامعة تخ�ش�س  والتحق   ، العامة 
على  و�شارف  اجتماعية  خدمة 
وت�شيف  اجلامعية  "،  درا�شته  نهاية 
، يتمتع  ومثقف  ريا�شي   ، خطيبي   "
مبوهبة كتاة ال�شعر الوطني والن�شاين 
والجتماعي ، األف الكثري من الق�شائد 
والقد�س  وفل�شطني  الن�شال  عن 
وق�شية ال�رسى واملراة  الفل�شطينية 
"، وتكمل " من اأجمل ما كتبه موؤخراً 
من  اأم�شيت  " "كم  خاطرة  بعنوان   ،

عمرك يف ال�شجن" ، ويقول فيها  ل 
ت�شاألني عن معاناتي وحرماين داخل 
اأم�شي  كيف  لت�شاألني   ، ال�شجن 
اأحلم  ومباذا  اأفكر  وكيف  يومي 
باحلياة  اأفكر  ت�شاألني  كيف  ل   ،
وامل�شتقبل ، ل ت�شاألني كيف �شاأتزوج 
واأجنب اأطفال ..  لأنني جتاوزت كل 
بل   .  . وال�شجان  ال�شجن  رغم  هذه 

ا�شاألني ماذا اأ�شاف لك ال�شجن.

الزيارة عيد ..
زيارة خطيبها مع   تواظب هبة على 
" اأم  والدته ال�شابرة �شبحية �شنوبر 
 " تقول  كما  زالت  ما  والتي   ،" منري 

من  تعانيه  ما  رغم  و�شامدة  �شابرة 
ابنها  لفقدان  والأمل  احلزن  م�شاعر 
عقد  لكن   ، عاماً   17 منذ  امل�شتمر 
يف  وعزز  الفرح  لقلبها  ادخل  قراننا 
واجتماع  بحريته  الأمل  اأعماقها 
ال�شمل وحتقيق اأمنية عمرها بالفرح 
اأزور  " عندما  وت�شيف   ،" بزفافه 
يوم  كاأنه  م�شاعر  اأعي�س   ، منذر 
اأو يعيقني م�شقة  العيد ، فال ميهني 
احلواجز وممار�شات  ومعاناة  ال�شفر 
نلتقي  اأن  فاملهم   ، الحتالل 
وتكمل   ،" احللم  ونوا�شل  وجنتمع 
يف  اأترقب  اأجل�س   ، التفتي�س  بعد   "
اأراقب   ، البوابة  فتح  النتظار  غرقة 
لنتحدى  البوابة  يفتح  حتى  ال�شجان 
الزيارة  فرتة  خا�شة  عقوباتهم  كل 
تعترب  دقيقة   45 ملدة  نراه   ، القليلة 
جميلة  حلظات  لكنها   ، كافية  غري 
املحدد  الوقت  �شمن  دقائها  ن�رسق 
 ، اأحالمنا بعد احلرية  لنوا�شل ر�شم 
فدوما لدينا طموح واأمل كبري يف لقاء 
احلرية ولي�س داخل ال�شجن "، وتتابع 
البعد   ، الأمرين  ونعاين  نواجه   "
اأنه  اإل  منذر  بعد  ،  ورغم  والفقدان 
يعترب الأول الذي ي�شتطيع اأن يعو�شني 
باحلياة،  ب�شورته  كل  نق�س  عن 
الدنيا  واإطاللته  التي  ت�شاوي 
اأن  لي�شتطيع   فال�شجن   ، ومافيها 
هذه  لغاية  قلوبنا  خفقات  يوقف 

اللحظة ولالأبد.
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وافقت على خطوبته رغم حكمه املوؤبد ،خطيبة الأ�سري منذ �سنوبر 

�ل�سجن ال ي�ستطيع  �أن يوقف خفقات قلوبنا
.      اأمنياتى واأحالمى حريته وتاأ�سي�س منزلنا واأ�سرتنا ..

ال�سجن ل ي�ستطيع  اأن يوقف خفقات قلوبنا لغاية هذه اللحظة  ..  ورغم الو�سع ال�سيا�سي ال�سعب جدا ، لكن اأمنياتي واأحالمي حريته .. واأن نوؤ�س�س منزلنا 
واأ�سرتنا ون�سرب القهوة معنا .. ونبقى رفيقني و�سديقني لالأبد ".. قالت النا�سطة احلقوقية هبة عياد يف م�ستهل حديثها عن خطيبها الأ�سري منذر نايف متعب 
�سنوبر ، معربة عن اعتزازها الكبري بعقد قرانها عليه رغم قيد الحتالل الذي ق�سى بحكمه بال�سجن املوؤبد 4 مرات ، واأ�سافت "  نربط بعالقتنا م�سطلح احلرية 
، فانا ل اأنظر اىل ال�سجن باأنه نهاية العامل ، وحلالتي بكوين حرة اأو نظرة اإىل م�سريي كوين بنت فل�سطينية "، وتكمل " هذه العالقة  لي�ست غريبة ،  وارتباطي 
باإن�سان داخل ال�سجن لي�س مبعنى امل�سطلحات ، فكل نهاية لها بداية ، ونحن الفل�سطينيني خلقنا لندفع الثمن ، لن الوطن غايل "، وتتابع "هناك �سيئ يجمعنا 
اأنا و خطيبي منذر ، كوننا  تواأم يف التفكري بل  نف�س التفكري، األي�س من خالل املقاومة  هو اختار احلب للوطن ، وجنتمع حاليًا من خالل عالقتنا  لقناعتنا ان 

هناك م�سطلح با�سم حرية ، عالقتي به على ال�سوء الذي يريد ان يراه يف نهاية هذا النفق "، وت�ستدرك " ارتباطنا وثيق كوننا  موؤمنني بحقوق �سعبنا  وبدولتنا 
الفل�سطينية  وال�ستقالل وحرية ال�سرى اأي�سا.

�الحتالل �ل�سهيونى يعتقل )13( 
مو�طنًا من �ل�سفة

قوات  ان  الفل�شطينى  الأ�شري  نادي  اأفاد 
الحتالل الإ�رسائيلي اعتقلت الليلة املا�شية 
املوافق  الثالثاء  اأم�س  اأول  �شباح  وحتى 
ال�شفة،  من  مواطناً   )13(   2020/06/16
اأنحاء،  عدة  يف  جرت  مواجهات  ذلك  رافق 
وتخريب  املواطنني،  على  واعتداءات 
اإن  الأ�شري  نادي  وقال  املنازل.  ملحتويات 
اخلليل  من  اعتقالهم  جرى  مواطنني  �شتة 
وحيد  وهم:  اأمر  بيت  بلدة  من  غالبيتهم 
حمدي اأبو ماريا )52 عاماً( وهو اأ�شري �شابق 
ق�شى �شنوات يف �شجون الحتالل، وحممد 
�شحدة ال�شليبي )22 عاماً(، و�شليمان جودت 
بحر )21 عاماً(، ونور حممد نايف ال�شليبي 
)18 عاماً(، عالوة على رائد يقني اجلعربي، 

ويون�س عرفات ب�شل )39 عاماً( وكالهما من 
بلدة يطا. فيما جرى اعتقال ملواطنني من 
بلدة يعبد يف جنني وهما: عامر عبد الرحمن 
بعجاوي، وهو اأ�شري �شابق، وحافظ اإبراهيم 
طولكرم  عنبتا يف  بلدة  ومن  بكر.  اأبو  وجيه 
 23( ُقبج  خريي  حمزة  املواطن  اُعتقل 
عاماً(، من اأمام حاجز ع�شكري. ومن خميم 
الأمعري يف رام اهلل والبرية، اعتقل الحتالل 
حمزة الب�س )20 عاماً(، والطالب يف جامعة 
�شابق،  اأ�شري  وهو  زلوم  اأُبي  حمزة  بريزيت 
اإ�شافة اإىل مواطنني اآخرين جرى اعتقالهما 
وهما:  البرية  ملدينة  ال�شمايل  املدخل  من 
حامد  العزيز  وعبد  حماد،  اأحمد  حممد 

وهما اأ�شريان �شابقان.

بقلم : الأ�سري اأ�سامة الأ�سقر

قدوتي  يا  �شم�ُشَك  غابت  وما  غبَت  والدي  يا 
غبَت وبقي طيفك يطوقني، �شدى �شوتَك ما 
زال يف اأذين اأ�شمعُه يقول يل اعمل ما ت�شاء فلم 
متنعني يف يوٍم من الأياِم عن اأداء واجب الوطن، 
كلماتك يف اأذين ما زالت حا�رسة، اعمل اخلرَي 
الذهب  مباء  تُطرز  كلماتك  الأوقات،  كل  يف 
باٍق،  اهلل  عند  عمٍل  فكل  هباء  يذهب  ل�شيء 
قلبي  يف  حبه  وفا�س  اأحببته  الذي  والدي  يا 
و�شعَة  �شرباً  منَك  اأخذُت  جوارحي  وعلى 
�شدٍر تعادل م�شاحة الوطن. ظفرَت بكل من 
ر�شيدي  هذا  تقول  وكنت  و�شتمك  لك  اأ�شاء 
واأنتم  الآخرة  اأريد  اأنا  تددخلو  فال  اهلل  عند 
باحلبيب  اقتدى  من  خري  يا  الدنيا،  تريدون 

حممد فكنَت خري النا�س فخدمت ال�شغري قبل 
عرفتَك  الغني،  قبل  للفقري  وتوا�شعت  الكبري 
يف  �شعبك  حقوق  عن  باحثاً  عمان  �شوارُع 
مكاتب املنظمة منذ خم�شني عاماً وحفظتك 
مدافعاً  احلجارة  انتفا�شة  يف  �شيدا  �شوارع 
وخمففاً لآلم �شعبك، وعندما �شاوموك قلت 
نقبل  اأن  من  اأف�شل  وماءٌ  كهرباٍء  بال  نبقى 
زال  ما  قلباً  يا  والدي  يا  الحتالل،  �رسوط 
ينب�س للخري وللواجب ولن�رسة املظلوم بكتَك 
حقول الزعرت واأ�شجار الزيتون وا�شتاق ليديك 
يا  الطاهر،  بعرقك  املجبول  الأر�س  تراب 
نداء اخلري ا�شتاقت حلنجرتك طيور ال�شباح 
اآذانك،  �شوت  على  ال�شتيقاظ  اعتادت  التي 
وحقول  �شيدا  ف�شاءات  ل�شوتك  ا�شتاقت 
الذي  الفعل  عظيم  يا  الكرز،  واأ�شجار  القمح 

ل ير�شى اإل املقدمة يف عمل اخلري واإغاثة 
بذور  اإل  غر�س  ما  الذي  والدنا  يا  امللهوث، 
�شوتك  النا�س،  لكل  واحلب  وال�شالح  اخلرِي 
�شاحمت  اأنا  املكان  اأرجاء  يف  يرتدد  زال  ما 
كل من اأ�شاء يل واأنا �شاأبقى مدافعاً حتى مع 
من اأخطاأ بحقي، يا نبع اخلري الذي ل ين�شب 
فالرب  اليوم  اأنعيك  لن  عطاوؤه.   يتوقف  ول 
الإ�شالح  واأكرب  اخلري  عمل  اأجَلّ  عليائه  يف 
من  قرن  لن�شف  امتدت  م�شرية  اأنعى  فكيف 
اأذاهم  على  وال�شرب  النا�س  وخدمة  الإ�شالح 
خلدمة  كر�شتها  باأكملها  �شنواٍت  اأنعى  كيف 
قبل  لغ�شبه  �شاأ�شتاق  الذي  حبيبي  يا  وطنك 
وحبه  لعفوه  �شاأ�شتاق  الذي  حبيبي  يا  فرحه 
با�شتمرار  �شاأ�شتاق  الذي  حبيبي  يا  وكرمه 

لطول �شربه.

كيف اأرثيَك

  �الأ�سري يف �ل�سجون �ل�سهيونية "�أ�سامة �الأ�سقر" يرثي و�لدة
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اإ�شطنبول/ م�شطفى دالع/ 
الأنا�شول

حرب بال اأفق.. تلك التي تخو�ضها 
فرن�ضا يف ال�ضاحل الإفريقي منذ 
2013، وبدل اأن تطرد الإرهابيني 
مايل،  �ضمال  من  والنف�ضاليني 
انت�رشت التنظيمات الإرهابية يف 
اإىل  و�ضلت  حتى  ال�ضاحل  بلدان 
حدود كوت ديفوار، املطلة على 
املحيط الأطل�ضي لكن طول بقاء 

القوات الفرن�ضية يف دول 
ال�ضاحل اخلم�ضة )مايل، 
بوركينافا�ضو،  النيجر، 
وموريتانيا(  ت�ضاد، 
نفوذها  من  يعزز 
مب�ضتعمراتها ال�ضابقة، 
الذي  ال�رشاع  ظل  يف 
دولية  قوى  تخو�ضه 
على  لال�ضتحواذ 
الإفريقية  الأ�ضواق 
اأ�ضبح  الأمر  هذا 
�ضعوب  يقلق 
مل  التي  املنطقة، 

الحتالل  جرائم  �ضور  َح  تمُ
الفرن�ضي لبلدانها يف حقب �ضابقة 
بالدهم،  لرثوات  وا�ضتغالله 
جتاه  العدائي  ال�ضعور  جدد  مما 
يف  املتواجدة  الفرن�ضية  القوات 

اأر�ض غالبية �ضكانها م�ضلمون.
خالل  من  ال�ضعور  هذا  وجتلى 
للتواجد  معادية  مظاهرات 
انتهاكات  رافقه  الذي  الفرن�ضي، 
اإىل حد  حلقوق الإن�ضان، و�ضلت 
مدعومة  اإفريقية  قوات  اتهام 
عزل  مدنيني  بقتل  باري�ض  من 
للحملة  املالية  التكلفة  لكن 
يف  الإرهاب  على  الفرن�ضية 
اأ�ضبحت  الإفريقي  ال�ضاحل 
العداء  وازدياد  لباري�ض،  مرهقة 
يقلقها،  جنودها  �ضد  ال�ضعبي 
يهدد  مرحلة  اإىل  ي�ضل  مل  واإن 

فيها م�ضاحلها.

عوملة ال�شراع

ولتخفيف الأعباء عليها، اأطلقت 
كندا  ي�ضم  دوليا  حتالفا  فرن�ضا 
اإىل  بالإ�ضافة  اأوروبية  ودول 
)موريتانيا،  اخلم�ضة  جمموعة 
وبوركينافا�ضو  والنيجر  ومايل 
ال�ضعودية  عن  ف�ضال  وت�ضاد(، 
ماليني،  كداعمني  والإمارات 
ال�ضاحل  يف  التطرف  ملواجهة 
اأمني  جانبني  عرب  الإفريقي، 

وتنموي.
الأمريكية  املقاربة  نف�ض  وهذه 
يف مكافحة الإرهاب، التي تقرن 
كما  وبالأمني،  التنموي  اجلانب 
باأن  طالبت  اأن  للجزائر  �ضبق 
اجلوانب  على  الرتكيز  يكون  ل 
يف  فقط،  بال�ضاحل  الع�ضكرية 
الإرهاب  يتغذى  الذي  الوقت 
القت�ضادية  الأو�ضاع  من 
اإحدى  يف  ال�ضعبة  والجتماعية 
ت�ضعى  بينما  العامل  دول  اأفقر 
من  عدد  اأكرب  لإ�رشاك  فرن�ضا 
لوحدها  تغرق  ل  حتى  الدول 
املتحركة،  ال�ضحراء  رمال  يف 
حيث خ�رشت جمموعة اخلم�ضة 
اأكرث من 200 جندي يف  �ضاحل، 
القاعدة  تنظيمي  �ضد  قتالها 
�ضكل  لكن  الإرهابيني  و«داع�ض« 
اخلمي�ض،  اأ�ضخا�ض،   10 مقتل 

يف هجوم �ضنه متطرفون بكوت 
مع  احلدود  من  بالقرب  ديفوار 
منذ  مرة  لأول  فا�ضو،  بوركينا 
لفرن�ضا  جديدة  نك�ضة   ،2016
الإعالن عن  من  واحد  يوم  قبل 
ذلك  يعني  اإذ  ال�ضاحل  حتالف 
وداع�ض  القاعدة  تنظيمي  اأن 
منطقة  خارج  اإىل  يتمددون 

ال�ضاحل الإفريقي.
يف  ماليا  جنديا   24 قتل  كما 
كمني لإرهابيني يف منطقة بوكا 
بعد  �رشق(،  )جنوب  وري 
وزير  اإعالن  من  اأيام  ثالثة 
جان  الفرن�ضي  اخلارجية 
املن�رشمة  لودريان،  اإيف 
له،  تغريدة  يف  اجلمعة، 
الوزاري  »الجتماع  عقد 
مع  ال�ضاحل  لتحالف  الأول 
وممثلي  وزيرا   45 من  اأكرث 
الرئي�ضية  الدولية  املنظمات 

يف ال�ضاحل«.
الإخفاقات املتتالية  لكن هذه 
الإرهابية  التنظيمات  جلم  يف 
اأ�ضبحت  التي  املنطقة  يف 
�ضا�ضعة  مناطق  على  ت�ضيطر 
حتقيق  تنفي  ل  بال�ضاحل، 
النجاح  بع�ض  الفرن�ضية  القوات 
على  الق�ضاء  من  تكنها  بعد 
قائد  دروكدال،  القادر  عبد 
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب، 

يف 3 جوان اجلاري.

املا�شي ال�شتعماري يلقي 
بظالله

بلدان  بني  امل�ضرتك  ال�ضيء 
خ�ضعت  اأنها  اخلم�ضة،  ال�ضاحل 
الفرن�ضي،  لال�ضتعمار  جميعها 
 ،1960 يف  جميعها  وا�ضتقلت 
فجميعها  موريتانيا  وبا�ضتثناء 
جعل الفرن�ضية لغة ر�ضمية بديال 

عن كل اللغات املحلية.

اإىل  دخل  الفرن�ضي  فالحتالل 
مايل يف 1833 عرب ال�ضنغال، ويف 
1896 ا�ضتعمر بوركينا فا�ضو، اأما 
النيجر فدخلها بداية من 1904، 
الواقعة  ت�ضاد  ا�ضتعمر  بينما 
بقلب ال�ضحراء الكربى يف 1920 
وخالل فرتة الحتالل الفرن�ضي 
لدول غرب اإفريقيا مت ا�ضتغالل 
ثروات هذه املناطق، وحماولة 
الثقافية  الهوية  على  الق�ضاء 
وحتويلها  ل�ضعوبها،  والدينية 
غاية  )اإىل  للرقيق  اأ�ضواق  اإىل 

1848 تاريخ اإلغاء العبودية(.
�ضباب  فرن�ضا  جندت  كما 
يف  للقتال  م�ضتعمراتها 
احلروب التي خا�ضتها خالل 
الأوىل  العامليتني  احلربني 
والثانية   )1918-1914(
يف  واأي�ضا   ،)1945-1939(
الثورة  على  للق�ضاء  حربها 

التي   ،)1962-1954( اجلزائرية 
كانت �ضببا رئي�ضيا يف منح عدة 
م�ضتعمرات ا�ضتقاللها يف 1960، 
يتجزاأ  ل  »جزءا  اجلزائر  لإبقاء 

من الرتاب الفرن�ضي«.
الحتالل  من  عقود  وخالل 
فرن�ضا  تركت  ال�ضاحل،  لدول 
�ضعوب  تن�ضها  مل  جراحا 
يف�رش  ما  وهذا  املنطقة، 
كل  �ضهدت  التي  املظاهرات 
من مايل والنيجر وبوركينافا�ضو 
الفرن�ضية  القوات  تواجد  �ضد 
ينظر  كان  اأنه  رغم  بالدهم،  يف 
لكنهم  كمنقذ  البداية  يف  اإليها 
ففي  بالرحيل  يطالبونها  اليوم 
العا�ضمة املالية باماكو، �ضارك 
 15 يف  مبظاهرة  اآلف  عدة 
�ضعار  رددت   ،2019 نوفمرب 
اأوقفوا  فرن�ضا..  »فلت�ضقط 
الإبادة اجلماعية« وكانت عنيفة 
جملة  بح�ضب  الأحيان،  بع�ض 

كما  الفرن�ضية  اأفريك«  »جون 
النيجر،  عا�ضمة  نيامي  �ضهدت 
مظاهرة مماثلة يف ماي 2019، 
البوركينابية  العا�ضمة  ويف 
واأكتوبر من  اأي�ضا يف  واغادوغو 

ذات العام، طالبتا برحيل فرن�ضا 
من بلديهما، وفق ذات املجلة.

وعرب ال�ضفري املايل لدى باري�ض 
توماين دجيمه ديالو، يف فرباير 
2020، عن بع�ض اأ�ضباب غ�ضب 
القوات  جتاوزات  من  �ضعبه 
»يف  قائال  بالده  يف  الفرن�ضية 
�ضوارع  يف  الأحيان،  بع�ض 
باماكو.. �ضتجدونهم، اأج�ضادهم 
ويقدمون  بالو�ضوم  مغطاة 
اجلي�ض  عن  نعرفها  ل  �ضورة 
مثري  اأمر  اإنه  )الفرن�ضي(. 
ويثري احلرية«، وندد مبا و�ضفه 
للجنود  ال�ضائن«  بـ«ال�ضلوك 
ما  وهو  بالده،  يف  الفرن�ضيني 

نفته باري�ض.
القوات  وحدها  لي�ضت  لكن 
تلك  يرتكب  من  الفرن�ضية 
ال�ضعوب  حق  يف  التجاوزات 
جيو�ض  حتى  بل  املحلية، 
بارتكاب  متهمة  املنطقة 

»جرائم«.
اآف  »اآر  ردايو  موقع  ذكر  حيث 
اإي« الفرن�ضي، الإثنني، اأن جنودا 
 43 قتلوا  اأنهم  ي�ضتبه يف  ماليني 
الأ�ضبوع  قريتني،  يف  �ضخ�ضا 

املا�ضي.
هذه  ومثل 
تزيد  املمار�ضات 
�ضعوب  حنق  من 
على  املنطقة 
التي  العمليات 
القوات  تقودها 
وجيو�ض  الفرن�ضية 
وتعطي  املنطقة، 
للمتطرفني  فر�ضة 
بني  اأفكارهم  لن�رش 
ال�ضاخطني من النا�ض.
ال�ضدد،  هذا  ويف 
حذرت دري�ضا طراوري، 
يف  املالية  النا�ضطة 
جمال حقوق الإن�ضان، يف موؤتر 
»اإذا  اأنه  �ضحفي، اخلمي�ض، من 
�ضارمة  عمليات  هناك  كانت 
�ضد املدنيني، فال ميكنك توقع 
الفرن�ضية  القوات  مع  تعاونهم«، 

واجليو�ض املحلية.
الإذاعة  نقلته  ما  بح�ضب  لكن 
وزير  فاإن  الدولية،  الفرن�ضية 
خارجية مايل تيبيلي درامي، قال 
اإن املزاعم الأخرية �ضتذهب اإىل 
املحاكم، يف حني حث لودريان، 
هذه  اأن  اإذ  امل�ضاءلة  على 
وقف  يف  والف�ضل  التجاوزات، 
�ضعوب  يجعل  الإرهابي،  املد 
حقيقة  يف  ترتاب  املنطقة 
الفرن�ضي يف  الع�ضكري  التواجد 
اإذا  ما  حول  وتت�ضاءل  بلدانهم، 
كانت مكافحة الإرهاب �ضت�ضبح 
ذريعة لعودة ال�ضتعمار اجلديد، 
وفر�ض الهيمنة على موارد هذه 

الدول الفقرية.

اأطلقت »حتالف ال�شاحل« ملرافقة عملياتها الع�شكرية با�شم حمارية الإرهاب، مب�شاريع تنموية لمت�شا�س غ�شب �شعوب منطقة ال�شاحل 
وال�شحراء املرتابة يف نوايا م�شتعمِرها ال�شابق

املقاربة اجلزائرية يف مواجهة اأطماع الإيليزي

فرن�ضا اال�ضتعمارية بـ"ال�ضاحل"  حتالف
 �ضد االإرهاب اأم نهب للرثوات؟ 

" حذرت دري�شا طراوري، 
النا�شطة املالية يف جمال حقوق 

الإن�شان، يف موؤمتر �شحفي، 
اخلمي�س، من اأنه »اإذا كانت 
هناك عمليات �شارمة �شد 
املدنيني، فال ميكنك توقع 

تعاونهم«، مع القوات الفرن�شية 
واجليو�س املحلية "

القوات  " لي�شت وحدها 
الفرن�شية من يرتكب تلك 
التجاوزات يف حق ال�شعوب 

املحلية، بل حتى جيو�س 
املنطقة متهمة بارتكاب 

»جرائم«. حيث ذكر موقع ردايو 
»اآر اآف اإي« الفرن�شي، الإثنني، 
اأن جنودا ماليني ي�شتبه يف اأنهم 

قتلوا 43 �شخ�شا يف قريتني، 
الأ�شبوع املا�شي "
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عي�شة ق.

الهيئة  اأعلنت  ال�صدد،  هذا  ويف 
االجتماعات  اأول  عن  الكروية 
اجلهوية الثالثة التي �صوف جتمع 
مع  مدوار  الكرمي  عبد  رئي�صها 
�صوف  والبداية  الفرق،  روؤ�صاء 
الغرب اجلزائري،  اأندية  تكون مع 
اأنديتها  روؤ�صاء  ا�صتدعاء  مت  اين 

االأوىل  الرابطتني  يف  النا�صطني 
اليوم  مقرر  اجتماع  اإىل  والثانية 
الغرب  بعا�صمة  مرييديان  بفندق 
اللقاء  اأجل  من  وهران  مدينة 
املتعلقة  النقاط  جميع  ومناق�ش 
املناف�صة  ا�صتئناف  باحتمالية 
�صتكون  اأين  جمددا،  الكروية 
من  الفرق  روؤ�صاء  امام  الفر�صة 
اجل احلديث والك�صف عن و�صعية 

اأنديتهم وجمى قدرتهم على العودة 
دام  توقف  بعد  اللعب جمددا  اإىل 
من  خا�صة  كاملة،  ا�صهر  ثالثة 
والتنظيمية، يف  املادية  الناحيتني 
ظل ال�رشوط التي حددتها الوزارة 
الو�صية من خالل و�صع بروتوكول 
ال�رشوط  من  عددا  ي�صم  خا�ش 
التي ت�صمح بعودة اآمنة وتفادي اي 
تاأزم لالأو�صاع من الناحية ال�صحية 

يف ظل عدم جتاوز بالدنا النت�صار 
االنتظار  يتم  اأين   ،19 كوفيد  وباء 
م�صتقبل  يف  احل�صم  اجل  من 
مبنح  �صواء  الكروية  املناف�صة 
ال�صلطات  من  االأخ�رش  ال�صوء 
عقب  ا�صتئنافها  اجل  من  العليا 
اأو  نهائيا  ال�صحي  احلجر  رفع 

اإنهاء املو�صم.
ظل  يف  االجتماع  هذا  ياأتي  اأين 

طرف  من  املرتفعة  االأ�صوات 
عدم  عن  االأندية  م�صوؤويل  اأغلب 
اللعب  اإىل  العودة  قدرة فرقهم يف 
خالل الظروف احلالية خا�صة يف 
تطارد  التي  املالية  امل�صاكل  ظل 
االلتزام  على  قادرة  الغري  الفرق 
مب�صوؤولية ا�صتئناف اللعب جمددا، 

على  قدرتها  عدم  ظل  يف  خا�صة 
الالعبني  اجور  ت�صديد  �صمان 
العالقة،  امل�صتحقات  وت�صوية 
الكروية  الهيئة  تربمج  اأن  وينتظر 
اأندية  بروؤ�صاء  لالجتماع  موعدا 
االأيام  خالل  والو�صط  ال�رشق 

املقبلة.

يجتمع اليوم بروؤ�شاء اأندية الغرب مبدينة وهران

مدوار ي�ضرع يف اجتماعات الت�ضاور حول 
م�ضري املناف�ضة الكروية

ي�شرع رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار يف اإجراء االجتماعات رفقة روؤ�شاء 
اأندية الرابطتني املحرتفتني االأوىل والثانية من اأجل التطرق اإىل امكانية العودة اإىل ا�شتئناف املناف�شة 

وعودة عجلة الدوران اإىل البطولة الوطنية التي بقي ثماين جوالت على اختتامها بعد توقفها منذ 
تاريخ 15 مار�س املنق�شي ب�شبب تف�شي وباء كورونا الذي دفع وزارة ال�شباب والريا�شة نحو جتميد جميع 

الن�شاطات الريا�شية وغلق املن�شاآت والهياكل الريا�شية

بيت  داخل  الت�صعيد  نحو  االأمور  تتوّجه 
اخلروقات  بعد  اجلزائر  مولودية  فريق 
املايل  التقرير  درا�صة  اثبتها  التي  املالية 
 ،2019 العام  ت�صيري  فرتة  خالل  للنادي 
جمع  الذي  االأخري  االجتماع  يف  وذلك 
اع�صاء جمل�ش االإدارة برئا�صة عبد النا�رش 
اخلا�صة  امليزانية  و�صع  اأجل  من  اأملا�ش 
باإنهاء العام اجلاري ودرا�صة التقرير املايل 
للفرتة ال�صابقة من ت�صيري النادي العا�صمي، 
التوقيع  احل�صابات  حمافظ  رف�ش  والذي 
مت  التي  املالية  اخلروقات  ب�صبب  عليه 
االإ�صارة  الوقوف عليها يف مقدمتها غياب 
اإىل القيمة املالية التي ا�صتفاد منها النادي 
من ت�رشيح العبه ال�صابق فاروق �صافعي اإىل 

ال�صعودية التي مل يتم حتويلها اإىل الر�صيد 
ميزانية  يف  وت�صخيم  للفريق،  البنكي 
الفئات ال�صابة. ولهذا الغر�ش، اأمر املدير 
اأغلبية  مالكة  �صوناطراك  ل�رشكة  العام 
باالإ�رشاع  حكار  توفيق  املولودية  ا�صهم 
وحمافظ  اأملا�ش  بني  االجتماع  اإىل 
احل�صابات من اأجل �صبط االأمور املتعلقة 
التقرير  يف  املثبتة  املالية  باخلروقات 
املايل والتجاوزات التي مت ت�صجيلها، وهو 
الو�صعية املالية  الذي عرب عن غ�صبه من 
للفريق واال�صتياء من التجاوزات املوجودة 
يف التقرير املايل، ويف هذا ال�صدد �صيكون 
�صبي  الغني  عبد  للمولودية  املايل  املدير 
اخلروقات  حول  تو�صيحات  مبنح  مطالبا 

الذي  وهو  املايل  التقرير  ي�صهدها  التي 
ي�صغل املن�صب منذ العام 2018.

داخل  من  م�صادر  حتدثت  اآخر،  �صياق  يف 
بيت »العميد« عن امكانية ا�صرتجاع النادي 
لفروعه الريا�صية التي كان مت حتويلها اإىل 
خالل  وذلك  البرتويل،  الريا�صي  املجمع 
البرتولية  ال�رشكة  م�صوؤويل  جمع  اجتماع 
النداءات  عقب  البرتويل،  واملجمع 
اأجل  من  وان�صاره  الفريق  الأبناء  املتكررة 
اإعادة الفروع الريا�صية اإىل النادي جمددا 
مولودية اجلزائر  ال�صابقة  ت�صميتها  باإعادة 
التي اأ�صحت تقت�رش على ريا�صة كرة القدم 

فقط.
عي�شة ق.

ال�صعودي  اأهلي جدة  نادي  اإدارة  ان  يبدو 
بخ�صو�ش  راأيها  تغيري  نحو  تتوجه 
يو�صف  الدويل اجلزائري  م�صتقبل العبها 
باليلي مع الت�صكيلة، حيث ك�صفت تقارير 
اأبانت  النادي  اإدارة  اأن  �صعودية  اإعالمية 
ت�رشيح  امكانية  بخ�صو�ش  مرونة  عن 
اجلاري،  الكروي  املو�صم  بنهاية  الالعب 
مل�صوؤوليها  ال�صابقة  الت�رشيحات  عك�ش 
القاطع  الرف�ش  حول  تتمحور  كانت  التي 
لرحيل باليلي عن �صفوف الت�صكيلة نهاية 
هذا املو�صم وهو الذي يبقى مرتبطا مع 
الفريق اإىل غاية تاريخ 30 جوان 2022، ويف 
هذا ال�صدد ك�صف نف�ش امل�صدر اأن اإدارة 
اأهلي جدة تعتزم ت�رشيح العبني اثنني من 
االأجانب يف �صفوف التعداد ويتعلق االأمر 

بكل من مهاجم اخل�رش وزميله الربازيلي 
اإىل  االأمر  وبررت  �صوزا،  دي  جوزيف 
مع  الفنية  الإمكانياته  الثنائي  اإثبات  عدم 
النادي وعدم ان�صجامه مع طريقة اللعب، 
ابن  ربطت  التي  امل�صاكل  اإىل  باالإ�صافة 
ال�صعودي  النادي  اإدارة  مع  وهران  مدينة 
الدوري  يف  موا�صمه  اأول  جمار  على 
ال�صعودي، خا�صة يف ظل اإ�رشاره احل�صول 
وتلميحه  العالقة،  على م�صتحقاته املالية 
يف  رغبته  عن  امل�صريين  مع  مرة  كل  يف 

مغادرة الفريق يف نهاية هذا املو�صم.
نادي  اإدارة  حددت  ال�صياق،  هذا  ويف 
غلى  الالعب  حتويل  قيمة  جدة  اأهلي 
معه  التعاقد  يف  الراغبة  االأندية  احد 
اأورو  مليون   4.5 مبلغ  با�صرتاط  وذلك 
من اأجل املوافقة على بيع عقده، خا�صة 
الرتجي  لفريقي  ال�صابق  الالعب  واأن 
حمل  يتواجد  العا�صمة  واحتاد  التون�صي 
للتعاقد  واأوروبية  �صعودية  اأندية  اأطماع 
الإدارة  مر�صيا  اأداوؤه  يكن  مل  الذي  معه، 
وجماهري فريقه وهو الذي �صجل هدفني 
ومنح ثالث متريرات حا�صمة يف جمموع 
13 مباراة لعبها هذا املو�صم، بعدما كانوا 
ينتظرون االأف�صل من اأحد مهند�صي تتويج 
اخل�رش بلقب كاأ�ش اإفريقيا لالأمم �صائفة 

العام املن�رشم يف م�رش.
عي�شة ق.

بركاين  بقاط  حممد  الدكتور  اعترب 
ومتابعة  لر�صد  الوطنية  اللجنة  ع�صو 
اأن  »كوفيد-19«  كورونا  فريو�ش  انت�صار 
باجلزائر  احلايل  الكروي  املو�صم  اإلغاء 
يعترب اأف�صل قرار، و�رشح الدكتور بقاط 
الوطني  املجل�ش  يرتاأ�ش  الذي  بركاين 
االأمرا�ش  املخت�صني يف  االأطباء  لعمادة 
لتدابري  جزئي  رفع  مت  »لقد  التنف�صية: 
الرتخي�ش  يتم  مل  لكن  ال�صحي،  احلجر 
من  اأنه  اأظن  لهذا  التجمعات،  لعقد 
اإلغاء املو�صم الريا�صي، حفاظا  االأف�صل 

ال�صحية  الو�صعية  اجلميع،  �صحة  على 
فيها  متحكم  غري  لكن  م�صتقرة  للبالد 
ا�صتئناف  املنتظر  ومن  بعد«،  متاما 
املو�صم الكروي 2019-2020 املعلق منذ 
تف�صي جائحة  ب�صبب  الفارط  مار�ش   16
كورونا فريو�ش عقب رفع تدابري احلجر 
ما  ح�صب  التجمعات  وترخي�ش  ال�صحي 
االأخري  االإجتماع  عليه خالل  االتفاق  مت 
اجلزائرية  لالحتادية  الفدرايل  للمكتب 
املخت�ش:  الطبيب  واأ�صاف  القدم،  لكرة 
فتح  الإعادة  الرتخي�ش  يتم  مل  اأنه  »مبا 

امل�صاجد، املدار�ش، اجلامعات وقاعات 
موا�صلة  من  الفائدة  اأرى  ال  احلفالت، 
املو�صم الكروي، يف ظل اخلطر احلقيقي 

الذي ي�صكله على �صحة الغري«.
واأفادت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
اليوم الثالثاء اأنها �صلمت لوزارة ال�صباب 
م�رشوع  املن�رشم  االثنني  الريا�صة  و 
التي  االإجراءات  يت�صمن  بروتوكول 
حت�صبا  الوطنية  الكروية  الهيئة  تقرتحها 
الدكتور  وقال  املناف�صة،  ال�صتئناف 
هذا  باأن  يقني  على  »اأنا  بركاين:  بقاط 

احرتامه  يتم  لن  ال�صحي  الربوتوكول 
اللجنة  اأن  والدليل  االأندية،  طرف  من 
فريو�ش  انت�صار  ومتابعة  لر�صد  الوطنية 
الكمامات  ارتداء  اإجبارية  قررت  كورونا 
الواقية، لكن يف الواقع الكثري ال يحرتمون 
»يجب  وتابع:  االحرتازي«،  االإجراء  هذا 
املناف�صة  بعودة  الو�صعية  تعقيد  عدم 
فيها  ريا�صة  هي  القدم  كرة  الريا�صية، 
اخلطر  يبقى  حيث  التالحم،  من  الكثري 
داخل غرف  البدالء،  مقاعد  على  قائما 
الريا�صية  املن�صاآت  ويف  املالب�ش  تغيري 

اأو  تاأجيل  اأنا�صد  وبالتايل  عامةـ  ب�صفة 
اإلغاء املو�صم كلية، هذا هو اأح�صن قرار 

ميكننا اتخاذه حاليا«.
ق.ر.

حتّفظ على قدرة االأندية يف احرتام وتطبيق الربوتوكول ال�شحي

الدكتور بركاين يطلب اإلغاء املو�ضم الريا�ضي

حديث عن عودة الفروع الريا�شية اإىل مولودية اجلزائر

�ضوناطراك تطلب اجتماعا لدرا�ضة جتاوزات التقرير املايل
يف ظل اهتمام اأندية �شعودية واأوروبية 

بخدماته ورغبته يف الرحيل

اإدارة اأهلي جدة ت�ضرتط 4.5 مليون 
اأورو لت�ضريح باليلي

النادي البافاري يقتحم قائمة النجوم الذهبية
اأحكم بايرن ميونخ قب�صته على لقب الدوري 
اأم�ش  اأول  ر�صمًيا  تتويجه  بعد  االأملاين 
رد يف  دون  بهدف  برمين  فريدر  على  بفوزه 
اإطار اجلولة 32 من عمر امل�صابقة، الفريق 
التوايل،  على  الثامن  باللقب  توج  البافاري 
البوند�صليغا  نهاية  على  جولتني  بقاء  رغم 
بورو�صيا  مطارده  مع  الفارق  تو�صيعه  بعد 
دورمتوند اإىل 10 نقاط، وجنح بايرن ميونخ 
بالدوريات االأوروبية  يف دخول قائمة مميزة 
رقمه  ميونخ  بايرن  عزز  الكربى،  اخلم�ش 
باللقب  بفوزه  االأملاين  الدوري  يف  القيا�صي 
كافة  من  اأكرث  تاريخه،  مدار  على   30 للمرة 
التاريخ،  مدار  على  جمتمعة  امل�صابقة  فرق 

البوند�صليغا  فرق  كافة  األقاب  جمموع  وبلغ 
من  اأقل  اأي  لقبا،   28 تاريخها  مدار  على 
بايرن  وبات  لقبني،  بفارق  البافاري  الفريق 
للقب  حتقيًقا  االأوروبية  الفرق  ثالث  ميونخ، 

الدوري املحلي 30 مرة على االأقل. 
الفرق  اأكرث  االإيطايل  جوفنتو�ش  نادي  يعد 
تتويًجا باألقاب الدوري املحلي يف الدوريات 
اخلم�ش الكربى، مبجموع 35 لقبًا حتى االآن، 
 36 اللقب  اإ�صافة  البيانكونريي  وباإمكان 
احلفاظ  يف  جناحه  حال  القيا�صي،  لر�صيده 
ويعد  املو�صم،  هذا  الكالت�صيو  �صدارة  على 
يف  جنحت  التي  الفرق  ثاين  مدريد  ريال 
دخول القائمة الذهبية، بفوزه بلقب الدوري 

-2016 مو�صم  يف  اآخرها  مرة   33 االإ�صباين 
201، وال يزال امللكي مناف�ًصا بقوة على لقب 
الليغا هذا املو�صم، يف ظل �رشاعه املتوا�صل 
مع غرميه بر�صلونة املت�صدر بفارق 5 نقاط 
ويف  االآن،  حتى  اأكرث  مباراة  لعب  اإذ  موؤقًتا، 
اأي  ي�صتطع  مل  املمتاز،  االإجنليزي  الدوري 
فريق حماكاة ما فعله يوفنتو�ش وريال مدريد 
يونايتد  مان�ص�صرت  ميلك  اإذ  ميونخ،  وبايرن 
الرقم القيا�صي يف عدد مرات التتويج بفوزه 
باللقب 13 مرة، اأما الدوري الفرن�صي، فياأتي 
املتوجني  قائمة  راأ�ش  على  اإيتيان  �صانت 

باللقب املحلي بر�صيد 10 األقاب فقط.
ق.ر.
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بقلم د.حممد مرواين /اأ�شتاذ 
جامعي وكاتب �شحفي

املوؤ�ش�شة الع�شكرية مركز الأمن 
القومي

يعترب  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  اإن 
القومي  للأمن  الأ�شا�ش  املرتكز 
ال�شرتاتيجي فاملوؤ�ش�شة التي ت�شطلع 
دورها  ومتار�ش  الوطنية  مب�شوؤولياتها 
الد�شتوري يجب اأن تكون �شمام الأمان 
للبلد ولن ن�شمح مهما كانت الظروف 
ومكا�شب  ومبادئ  قيم  با�شتهداف 
ال�شعبي �شل�شل جي�ش  الوطني  اجلي�ش 
التحرير فاملوؤ�ش�شة الع�شكرية حققت 
غاية  يف  مكا�شب  �شنوات  مدار  على 
ال�شرتاتيجي  امل�شتوى  فعلى  الأهمية 
الإعلمية  التقارير  من  العديد  حتيل 
م�شاف  اإىل  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 
للقتال  جاهزية  الأكرث  العامل  جيو�ش 
التن�شيف  هذا  اأنها  ويبدو  والتدخل 
يزعج  النوعية  الأداءات  من  وغريه 

املرتب�شني واأعداء الداخل 
عن  والباحثني  واخلارج 
ال�شطياد يف املياه العكرة 
ال�شعبي  الوعي  اأن  غري 
بثقل  التو�شيف  �شح  اإن 
واأهمية املوؤ�ش�شة الع�شكرية 
اجلزائرية  الدولة  بنيان  يف 
الفرتات  خلل  كثريا  تر�شخ 
ال�شعب  وعلقة  الأخرية 
بقواته امل�شلحة علقة قوية 
عميقة  اإ�شرتاتيجية  وطيدة 

مهما  وعدو  مرتب�ش  لأي  ميكن  ول 
ي�شتهدف  اأن  وموقعه  �شفته  كانت 
التي  القوية  الوطنية  العلقة  هذه 
اجلزائري  فال�شعب  للأعماق  متتد 
وهو  اأمنه  هو  جي�شه  اأن  متاما  يدرك 
ميكن  ول  للدولة  ال�شرتاتيجي  البعد 
على الإطلق اأن تنجح اأي خمططات 

القوية  املوؤ�ش�شة  هذه  على  للت�شوي�ش 
التي ت�شمن اليوم امن البلد وا�شتقرار 

الوطن.

التفاف ال�شعب حول اجلي�س 
خيار وطني

اإن التفاف ال�شعب حول قواته امل�شلحة 
فاجلي�ش  وراقي  اأ�شيل  وطني  خيار 
من  و�شباطه  جنوه  ال�شعبي  الوطني 
القوية  والعلقة  ال�شعب  هذا  اأبناء 
بالنتماء للقوات امل�شلحة هي علقة 
ال�شعب  وجدان  يف  را�شخة  عميقة 
من  وانطلقا  تتغري  ولن  اجلزائري 
هذا فان من اأهم قيم الوحدة الوطنية 
العميقة الأ�شيلة دعم ال�شعب والتفافه 
وهذا  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  حول 
خيارا  يكون  اأن  يجب  وطني  واجب 
املوؤ�ش�شة  اأداء  اأبان  وقد  ا�شرتاجتيا 
واأ�شعب  اعقد  اإدارة  يف  الع�شكرية 
على  واحلفاظ  البلد  واجهت  اأزمة 
ال�شعبي  للحراك  ال�شلمي  الطابع 

الوطني  البعد  هذا  تاأكيد  وحمايته يف 
دعم  ويف  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة  العميق 
خيارات ال�شعب الذي اأكد اأن "اجلي�ش 
وال�شعب خاوة " واأكد اأي�شا على عمق 
هذه العلقة القوية الأ�شيلة منذ بداية 
غاية  اإىل  الراقي  ال�شعبي  احلراك 
الع�شكرية  اأين توا�شل املوؤ�ش�شة  اليوم 

دورها الوطني الأ�شيل والهام يف هذه 
املرحلة الدقيقة باحرتافية نوعية قل 
نظريها وبدور وطني تاريخي �شيبقى 

الذاكرة  وجدان  يف  را�شخا 
�شتحفظ  التي  الوطنية 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ش 
مواقفه  ال�شعب  جي�ش 
اخلالدة يف دعم اخليارات 
احلفاظ  ويف  ال�شعبية 
على �شيادة الدولة واأمنها 

ال�شرتاتيجي

خمططات 
الت�شوي�س اأطرافها 

معروفة

العديد  اأن  والوا�شح 
العدوانية  املخططات  من 
ول  للجزائر  اخلري  تريد  التي 

الدولة  موؤ�ش�شات  وت�شتهدف  ل�شعبها 
اأن  تريد  فهي  معروفة  الإ�شرتاتيجية 
ظرف  يف  وقيادة  �شعبا  اجلزائر  تبقى 

الحتقان والختلف وتريد ن�رش 
والت�شكيك  التفرقة  اأطروحات 
وقدرات  م�شداقية  يف 
الد�شتورية  الدولة  موؤ�ش�شات 
والعديد من احلوادث التي وقعت 
ا�شتهداف  بها  واأريد  موؤخرا 
الدولة اجلزائرية ك�شفت النوايا 
والأعداء  للمرتب�شني  اخلبيثة 
الذي يزعجهم ا�شتقرار اجلزائر 
للن�شال  راقي  منوذج  وجناح 
ال�شعبي من اأجل التغيري لكن وهلل 

تدرك متاما  ال�شيا�شية  القيادة  احلمد 
بروؤية  وتواجه  اخلبيث  املخطط  هذا 
الدولة  قوة  يوؤكد  �شارم   وبرد  عميقة 
وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  اجلزائري 
اإىل  املخططات  هذه  وحتيل  م�شى 

للعلقات  م�شهد  واىل  الواقع  الأمر 
فيه اجلزائر  والإقليمية تطرح  الدولية 
الآن ت�شورا مغايرا متاما يف املنطقة 

وخ�شارة  بالنزعاج  ي�شعر  من  وعلى 
الو�شع  مع  التكيف  احليوية  م�شاحله 

اجلديد .

اجلي�س الوطني ال�شعبي درع 
الوطن و�شيفه

ان ما يعزز الثقة ال�شعبية يف املوؤ�ش�شة 
ودورها  عطائها  نبل  ويف  الع�شكرية 

جاهزية  مدى  هو  الراقي  الوطني 
�شد  على  وقدرتها  امل�شلحة  قواتنا 
اأي خمطط عدواين خبيث يريد النيل 
من اجلزائر والت�شوي�ش 
جديدة  م�شارات  على 
والبناء  للنطلق 
خمتلف  اأبانت  وقد 
النموذجية  التجارب 
امل�شلحة  لقواتنا 
خمتلف  وجاهزية 
يف  والقوات  الفروع 
حتديات  اأي  مواجهة 
اأمنية يف املنطقة عن 
يف  لل�شعب  عالية  ثقة 
ويف  امل�شلحة  قواته 
�شمان  على  قدرتها 
الأمن  ال�شتقرار 
واخلارج  الداخل  يف 
ت�شول  من  ردع  ويف 
ونحن  البلد  ا�شتهداف  نف�شه  له 
اأن  ونوؤكد  النوعي  الأداء  هذا  ندعم 
لن  الوطني  التحرير  جي�ش  �شليل 
يحفظ  جي�شا  اإل  يكون 
وي�شون  البلد  امن 
العزائم  ويقوي  العهد 
اجلديدة  الدولة  لبناء 
من  �شحى  التي 
ولن  ال�شهداء  اجلها 
ي�شتطيع املرتب�شون 
واحلاقدون الذين يف 
قلوبهم مر�ش النيل 
القوي  الوطن  من 
ورجاله  مبوؤ�ش�شاته 
والن�شجام  التوافق  على  واحلري�ش 
ح�شا�ش  ظرف  يف  الوطنية  والوحدة 
على  نبني  فا�شلة  تاريخية  وحمطة 
اآمنة  مزدهرة  قوية  جزائر  اأ�شا�شها 

منت�رشة .

اأن اللتفاف حول اجلي�س الوطني ال�شعبي يف هذا الظرف الدقيق واحل�شا�س واجب وطني وم�شوؤولية تاريخية تقع على عاتق اجلميع 
اأحزابا ومنظمات وفواعل لها دورها واإيقاعها يف ال�شاحة الوطنية ودون جماملة لأداء لقد �شاهم اجلي�س الوطني ال�شعبي يف دعم حق ال�شعب يف 
اختياراته وقناعاته احلرة لتاأ�شي�س عهد جديد للدولة فكان احلامي على راأ�شه القائد الأ�شبق لأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي الفريق " اأحمد 

قايد �شالح " رحمة اهلل عليه  للحراك ال�شعبي ال�شلمي الراقي وملطالبه امل�شروعة وقد عزز دور املوؤ�ش�شة الع�شكرية يف احلفاظ على الطابع 
ال�شلمي للتعاطي مع الن�شال الراقي لل�شعب الذي ين�شد بناء الدولة اجلديدة يف تاأ�شي�س م�شار متوازن مهد للعملية النتخابية وانتخاب رئي�س 

للجمهورية والنطالق يف م�شارات جديدة للدولة اجلزائرية .

مقاربات

اجلي�ش الوطني ال�سعبي ..العمق اال�سرتاتيجي للدولة   
نقا�ش

املرتكز  يعترب  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  " اإن 
الأ�شا�س لالأمن القومي ال�شرتاتيجي فاملوؤ�ش�شة 

التي ت�شطلع مب�شوؤولياتها الوطنية ومتار�س 
دورها الد�شتوري يجب اأن تكون �شمام الأمان 

للبالد ولن ن�شمح مهما كانت الظروف با�شتهداف 
قيم ومبادئ ومكا�شب اجلي�س الوطني ال�شعبي 

�شل�شل جي�س التحرير"

املخططات  من  العديد  اأن  "الوا�شح 
العدوانية التي تريد اخلري للجزائر 

ول ل�شعبها وت�شتهدف موؤ�ش�شات الدولة 
الإ�شرتاتيجية معروفة فهي تريد اأن تبقى 

اجلزائر �شعبا وقيادة يف ظرف الحتقان 
والختالف وتريد ن�شر اأطروحات التفرقة 
والت�شكيك يف م�شداقية وقدرات موؤ�ش�شات 

الدولة الد�شتورية "
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
ت�شرتك يومية "الو�شط" ب�شكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�شول الرتكية

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

املقر الرئي�شي: املنطقة ال�شناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�شخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة لترد اإىل 

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ثقايف

 حاورها : حكيم مالك

تعرفني  ،كيف    بداية 
نف�شك للقارئ الكرمي ؟

 
مواليد  من  نورالهدى   طيبة  بن 
مغنية  مبدينة   1994 جوان   22
مدربة  تلم�شان   لولية  التابعة 
 ، Tos ال�شوروبان  لالأطفال
يف  ب�شهادة  امتياز  على  متح�شلة 
القيادة املجتمعية من طرف  دورة 
و  للخدمات  جمد  قنديل  مركز 
التدريب و ال�شت�شارات و الو�شاطة 
و  الفني  للتن�شيط  الجتماعية 
اإعالم  ،در�شت  الإعالم  و  الرتبوي 
فنانة  البيانات،  حفظ  عون  اآيل 
املهرجان  يف  م�شاركة  ت�شكيلية 
عدة  و  الهاوي«   »الر�شام  الوطني 
التوا�شل  مواقع  �شمن  م�شابقات 
الجتماعي جمالت و غريها، نلت 
�شهادة  و  فوزي  اإثر  �شهادات  منها 
الوطنية  اجلمعية  من  تقديرية 
اجلزائر.متواجدة  كنوز  ال�شياحية 
كع�شو بجمعية خريية.لدي مهارات 
يف  كذلك  والديكور  التن�شيق  يف 
الأ�شغال اليدوية و يف ر�شم ت�شاميم 

للمالب�ش كذلك ميكاآب اآرت�شت.

ق�شتك  بداأت     متى 
مع عامل الر�شم؟

 
منذ  الر�شم   موهبة  اأملك  كنت 
يف  طورتها  ما  �رشعان  و  �شغري 
بداية �شنة 2017 ، فقد كان عندي 
النجاح  على  اإ�رشار  و  قوي  دافع 
يف جمال الفنون الت�شكيلية، عملت 
لهذا  وو�شلت  بجهد  نف�شي  على 

امل�شتوى و لزلت اأطمح لالأف�شل.

اأهم املوا�شيع    ما هي 
التي تركزين عليها يف خمتلف 

لوحاتك الفنية؟
 

�شيء  اأي  و  الطبيعة  لر�شم  اأميل 
يحمل يف جوفه روح احلياة و كذلك 
اأهوى ر�شم ال�شخ�شيات مع اإ�شافة 
مل�شة حب و تفاين بروح الإخال�ش 

يف كل لوحة.
 

حتملها  التي  الق�شة     ما 
�شتاره  الليل  »اأ�شدل  لوحتك 

فلرنق�س« ؟وما  �شر جناحها ؟
 

ما  كل  ق�شة  يوجد  ل  احلقيقة  يف 
الكثري  اللوحة  الأمر و�شعت يف  يف 
من احلب كونها اأول لوحة يل كانت 
للحياة  من حبي  و  الزيتية  بالألوان 
 « عنوان  عليها  اأطلق  اأن  قررت 
فلرنق�ش«  �شتاره  الليل  اأ�شدل 
اللحظة  نعي�ش  و  �شلف  فللن�شى ما 

بحلوها و مّرها.

م�شاركة  لك    كانت 
»الر�شام  الوطني  املهرجان  يف 
حتدثينا  اأن  لك  هل   ، الهاوي« 

عن هذه التجربة؟
 

الوطني  املهرجان  يف  م�شاركتي 
جد  جتربة  كانت  الهاوي  للر�شام 
التقيت بالكثري من املواهب  رائعة 
املميزة ، جو احلما�ش و التناف�ش و 
جرعة التحفيز على تقدمي الأف�شل 
كانت هائلة منحتني الإ�رشار على 

التفوق و النجاح.
 

تهدين جناحك    ملن 
يف جمال ال�شوربان ؟

ال�شوروبان  مدربة  كوين     
يكون  اأن  اأردت    Tos لالأطفال
 « ملدربي  خم�ش�ش  الإهداء  هذا 
�شياء الدين حريزي« فاأقول له لك 
خال�ش �شكري و تقديري فعبارات 
الثناء ل توفيك حقك .كنا نخبة من 
اأن  اإىل  يده  على  تدربنا  الأ�شدقاء 
نلت  �شهادة تخرجي عن جدارة و 
ا�شتحقاق. » املدرب الدويل �شياء 
يف  يحمل  الذي   « حريزي  الدين 
اإخال�ش،  و  بحب  ر�شالته:التدريب 
اأنت قدوة للنجاح متلك روح التفاين 
و  واعي  جيل  لإعداد  عملك  يف 
مثقف كما اأهدي خال�ش حتياتي و 
حمبتي لكامل طاقم اإدارة اأكادميية 
�شياء الدين حريزي، و اأ�شجع الكل 
لاللتحاق بالت�شجيل يف دوراته جد 
من  الكثري  حتمل  دورات   ، القيمة 

املخزون املعريف لتنمية الذكاء. 

التي  العالقة     ما 
تربطك  بال�شوروبان ؟

 
لتعزيز  �شحري  برنامج  ال�شوروبان 

،فبالتايل  الذهنية  الأطفال  قدرات 
بالعمليات  القيام  بو�شعهم  ي�شبح 
الطرح  و  اجلمع  احل�شابية 
ال�شالب   ، املركبني  و  الب�شيطني 
يف  الق�شمة  و  ال�رشب  املوجب،  و 
اأقل وقت ممكن و بعد اأ�شهر معينة 
املحلية  البطولت  يف  يتناف�شون 
من  الكثري  يحوي  كما  الدولية  و 
تقوية  و  تن�شيط  اأهمها:  الفوائد 
الذاكرة ، الإبداع و اخليال ، تقوية 
الرغبة يف تلقي العلم ، مينح الثقة 
بالنف�ش و ال�رشعة و الدقة و الكثري 

من الفوائد.
 

  ما هي اأهمية القيادة 
االجتماعية من وجهة نظرك 

؟
 

يف  حتمل  الجتماعية  القيادة 
و  فرد  كل  بني  و�شل  حلقة  طياتها 
تنميته، فهي تعزز الروح املعنوية و 
اأو  لكل �شخ�ش عامل  تعطي كفاءة 

م�شوؤول يف �شتى املجالت.
 

لك  اأ�شافت    ماذا 
التي  التقديرية   ال�شهادة 
طرف  حت�شلت عليها  من  
»كنوز  الوطنية  اجلمعية 
كان  وكيف  اجلزائر«؟، 

�شعورك اآنذاك ؟
 

بالفخر  �شعور  كان  وقتها  �شعوري 
 ، نلت  و  نف�شي  على  تعبت  كوين 
�شعور الإ�رشار على الإ�رشار على 
بجرعة  الفني  امل�شوار  موا�شلة 
كبرية من التفاوؤل و يف نف�ش الوقت 

مبثابة انت�شار.
 

مواقع  يف  قوي  ح�شور  لك 
التوا�شل االجتماعي و �شاركت 
فما  امل�شابقات،  من  العديد  يف 
ا�شتفدِت  التي  االأ�شياء  هي 

منها؟
 

امل�شابقات كانت حمفزة يل  ،فلقد 
املناف�شة،  روح  نف�شي   يف  زرعت 
حب  كذلك  النجاح؟  و  التفوق  روح 
اأكرث،  موهبتي  تطوير  و  التمّيز 
يف  تنوع  و  اأكت�شب خربات  جعلتني 
ر�شم اللوحات ومرافقة روح الإبداع 
القوي فقد  اأما ح�شوري  يل دوما، 

الأ�شدقاء  بت�شجيع  اأحظى  جعلني 
الأف�شل  لتقدمي  حتفيزي  و  يل 

دوما.
 

  ملن تقرئني عادة؟
 

فرانز  منهم  للكثري  �رشاحة  اأقراأ 
دو�شتويف�شكي،  فيودور   ، كافكا 
ت�شارلز ديكنز مولعة بكتاباته كونه 
جمع باأ�شلوبه بني الأدب الواقعي و 
الأدب اخليايل حيث كتب الكثري عن 
الطبقات  وو�شف  الفقراء  اأو�شاع 
التا�شع  القرن  خالل  الجتماعية 
ع�رش، كذلك اأقراأ ملحمود دروي�ش 
اهلل  عبد  اأثري  م�شتغامني،  اأحالم   ،
 ، جربان  خليل  جربان  الن�شمي، 

باولو كويلو و الكثري اأي�شا.
 

عامل  عن    ماذا 
الكتابة ؟

 
كما قال كاتبنا القدير اأحمد خالد 
توفيق رحمه اهلل: ل اأحد يكتب من 
فراغ و ل اأحد ي�شتلهم اأفكاره و هو 
جال�ش يتاأمل فوق جبال الهيماليا..

اإن وجداننا اجلمعي و عقلنا الباطن 
من  عرفناه  اأو  قراأناه  مبا  حم�شو 
قبل ، فقط نظيف موهبتنا و روؤيتنا 

ال�شخ�شية.
 

بني  زاوجِت    كيف 
الر�شم و الكتابة؟

 
حينما يبداأ امليل نحو الفن بالربوز 
ي�شاب  ما  غالبا  الإن�شان  داخل 
باإغواء اأكرث من نوع، فري�شم و يكتب 
ي�شد رمقي  اأجد ما  .و من هنا مل 
اأجمعهما معا فر�شمي  اأن  اأكرث من 
ظل يعي�ش يف ظالل ن�شو�شي فهو 

تكملة ملا اأكتبه.
 

هل اأنِت ب�شدد التاأليف؟
 

يحتاج  رواية  لتاأليف  اأقول  بالعادة 
الهدوء  و  للعزلة  مبنظوري  الكاتب 
فالكتابة متنحنا �شعورا عميقا فهي 
بحد ذاتها تعني اأن تتغلب على كل 
اأنا  و  كتابتها،  تقاوم  التي  الأ�شياء 
اأحر�ش على اأن اأبدع يف اأول رواية 

يل باإذن اهلل.
 

مهارات  لديك    هل 
اأخرى ؟

 
الأ�شغال  كذلك  التن�شيق  و  الديكور 
هي  الت�شاميم  ر�شم  و  اليدوية 
ترمز  والتي  معي  ولدت  مهارات 
و  اجلمال  حب  و  للحياة  حلبي 
مهاراتي  اأما  التنظيم،  و  البتكار 
اآب  امليك  اأعترب  اأرت�شت  كميكاآب 
الذي  الفنون  من  فن  عامة  ب�شفة 
اجلمال  و  اجلاذبية  من  نوع  يربز 
 ، ومكان  زمان  كل  يف  للمراأة 
لي�شت  باجلمال  الهتمام  فظاهرة 
اإمنا   و  احلديثة  الع�شور  وليدة 
خالل  من  القدم  منذ  ظهرت  قد 
،حيث  »كليوباترا«  امللكة  اهتمام 
كانت معروفة بجمالها اخلالب من 
كذلك  بجمالها،  اهتمامها  خالل 
النيل  جوهرة  »نفرتيتي«  امللكة 
الأخاذ،  الفرعوين  اجلمال  ذات 
اهتمامها  »بلقي�ش«  امللكة  كذلك 
باجلمال.و منذ تلك الع�شور و على 
مدار مرورها و تهم املراأة بجمالها 
اأف�شل  عن  البحث  و  اأناقتها  و 
املاركات و كيفية و�شع »امليك اآب 
بال�شكل  و  ال�شحيحة  بالطريقة   «
املنا�شب للوجه مما يعك�ش جاذبية 

اأكرث و يرُبز جمال الوجه .
 

تتمثل    فيم  
م�شاريعك امل�شتقبلية يف جمال 

االإبداع ب�شكل عام؟
 

يف  الإبداع  يكون  اأن  اأحر�ش  دائما 
اأي خطوة اأخطوها و يف اأي جمال 
اأتطرق له، يكون اإبداع مفيد اأ�شيل 
اأع�شق  كذلك  اجتماعيا،  ومقبول 
التمّيز لأنه بدوره يُحدث جناح كبري 
لبناء جيل باأكمله، كذلك هي مبثابة 
طريق  فالإ�رشار  لذاتي  حتقيق 

النجاح.

كلمتك  توجهني    ملن 
االأخرية يا ترى؟

 
بدون  للجميع  اأوجهها  كلمتي 
ن�رش  اأجل  من  هنا  ،لأننا  ا�شتثناء 
الإن�شانية  والثقافة  والعلم  احلب 
واأقول  برمته،  بالعامل  التي جتمعنا 
طموحات  و  اأهداف  لديه  من  لكل 
،و  مبتغاك  اإىل  �شت�شل  باإ�رشارك 
اأدعو اهلل اأن يحمي بالدنا و �شعبها 
من كل �شوء، و خال�ش حبي لعائلتي 

التي تدعمني دوما.

الكاتبة والفنانة الت�شكيلية نورالهدى بن طيبة ح�شريا لـ "الو�شط"

اأر�شم لأعي�س واأكتب لأحاكي الواقع
انفردت يومية »الو�شط » بحوار ح�شري مع الفنانة الت�شكيلية والكاتبة نور الهدى بن طيبة ابنة مدينة تلم�شان  هذه املراأة  الراقية املليئة باحلياة والتي توؤمن 
بر�شالة الفن النبيل الذي يعرب عن خمتلجات النف�س الب�شرية، حيث قررت  اأن متالأ �شاعات الفراغ بلوحات فنية ذات موا�شيع هادفة تن�شر عرب اأ�شرعتها  ر�شائل 

فيها اأمل وعاطفة جيا�شة لتنري باألوانها درب الظالم الدام�س عرب بوابة  الر�شم الذي اأبدعت فيه ب�شدق واإح�شا�س رهيب جعل منها فنانة ت�شكيلية متكاملة 
تخاطب الطبيعة والعامل اخلارجي  بري�شتها التي حتيا بها والتي ترافقها يف عاملها اجلميل ،كما اأن هذه املبدعة تكتب اأي�شا لتحاكي الواقع بقلمها الناطق الفيا�س 

ب�شحر الكلمات، فلقد نالت موؤخرا �شاحبة املواهب املتعددة  �شهادة يف القيادة االجتماعية بدرجة امتياز من طرف مركز قنديل املجد للخدمات والتدريب 
واال�شت�شارات والو�شاطة االجتماعية للتن�شيط الفني و الرتبوي و االإعالم  وتخرجت حديثا  من اأكادميية �شياء الدين الدولية للتدريب واال�شت�شارات كمدربة 

ال�شوروبان لالأطفال Tos ، كما اأن  نور الهدى  ا�شتطاعت اأن تزاوج  بني عامل الر�شم والكتابة، ويف هذا ال�شدد تقول لنا يف هذا اللقاء ال�شيق«  اأن ر�شمها ظل 
يعي�س يف ظالل ن�شو�شها فهو تكملة ملا تكتبه«، وعليه ف�شيكت�شف القراء االأعزاء  على �شفحتنا الثقافية  هذه ال�شخ�شية الفريدة من نوعها والتي ك�شفت لنا 

عن م�شاريعها القادمة يف جمال االإبداع ب�شكل عام .



�شجرة  �أ�شل  �إىل  مربوطا  هناك حمار  كان 
، متكئا يف ظلها ، جاءه �ل�شيطان فو�شو�س 
�إىل  يذهب  �أن  على   ، عقاله  يُفّك  باأن   ، له 
زرع �جلار و يرتع فيه ، فو�فق �حلمار على 
 ، �حلمار  وثاق  �ل�شيطان  ففك   ، �ل�شفقة 
فانطلق �حلمار �إىل �لزرع يرتع و يتمرغ فيه 
، �إىل �أن ر�أته زوجه �جلار ، فامتلأت غ�شبا 
، ر�حت و تناولت �لبندقية و خرجت �إليه ، 
من طلقة �أردته قتيل ، �شمع جارها �شاحب 
�حلمار طلق �لنار ، فخرج يتبني �لأمر ، �إذ 
به يتفاجاأ بحماره غارقا يف دمائه ، فاأدرك 
�أن  جاره قتل حماره ،  بعد �أن �أثار حماره 
على �لزرع، رجع �إىل بيته و تناول بندقيته ، 
فطلب  �ل�شيدة  ، خرجت  جاره  على  ونادى 
منها ، �أن تنادي زوجها فاأخربته �أنه غائب 
�أنها هي من قتلت حماره ، فا�شكن  ، فعلم 
ر�شا�شة يف �شدرها �أرد�ها قتيلة و غادر ،  
رجع زوجها فوجد زوجته غارقة يف دمائها 
، و �حلمار مقتول م�شجا على حافة �لزرع 
تناول  و  دخل   ، �ملجزرة  �أ�شباب  ففهما   ،

بندقيته و ذهب �إىل جاره ، وقتله .
 ، �ل�شيطان نف�شه عناء �شغل كبري  مل يكلف 
لينتهي �لأمر   ، �كتفى بفك عقال حمار  بل 
غبيا  حمار�  �أن  �شببها  كبرية  جمزرة  �إىل 
�لظلم  و  �لف�شاد  �إن  �حلكمة   . زرع  يف  رتع 
�لعتد�ء مهما كان �شغر حجمه و مهما  و 
مهما  و  يقرتفه  �لذي  �ملوظف  مركز  كان 
عو�قبه  تكون  قد  وظيفته  درجة  كانت 
من  �لنار  فمعظم   ، ثقيلة  نتائجه  و  وخيمة 
م�شت�شغر �ل�رشر ،   و �ل�شيا�شات �حلمريية 
�لقابعة  �لع�شابة  �نتهجتها  �لتي   ، �لقذرة 
من  �أكرث  مد�ر  على   ، �ل�شجون  غياهب  يف 
�لزروع  �نتهكت  �لتي  ، و  �لزمن  عقدين من 
�أخ�رشها و ياب�شها ، مل تعد جمدية ، �ليوم 
كل  تخطى  �لذي  �لثائر  �جليل  هذ�  مع 
يخرج  و�شار   ، �لتقليدية  �لن�شال  و�شائل 
لكم عامله �لرقمي ، �شوف ي�شاألكم على كل 
�شنبلة م�شتها �شفاهكم �أو د��شتها حو�فركم 
�لقذرة و تربرون له �أمام �ملحاكم كل فل�س 
�أخرجتموه و معايري �رشفه . فزمن �حلمري 
دون  وىّل  قد  �شياطينها  لها  تو�شو�س  �لتي 
و  �مل�شوؤوليات  فابعد  �حلمري عن   . رجعة 
�ملر�فق �لعمومية �أو نبعدهم . مهو�س رزع 

باباكم

دوري الأبطال ي�ستكمل يف 
ل�سبونة 

ا�ضطنبول ت�ضت�ضيف 
نهائي 2021

اإ�سطنبول / مثنى الأحمد / 
الأنا�سول

"يويفا"  �لقدم  لكرة  �لأوروبي  �لحتاد  قرر 
دوري  من  �حلايل  �ملو�شم  ن�شخة  ��شتكمال 
�لربتغالية،  ل�شبونة  مدينة  يف  �أوروبا  �أبطال 
�لن�شخة  نهائي  �إ�شطنبول  ت�شت�شيف  �أن  على 
"يويفا"،  و�أعلن   ،2021 �لبطولة  من  �لقادمة 
�أن �لبطولة �حلالية �شت�شتاأنف  �أم�س �لأربعاء، 
من  �عتباًر�  فرق،  ثمان  من  م�شغر  بنظام 
�إق�شائية  �أدو�ر  مبوجب  �لنهائي،  ربع  �لدور 
من مبار�ة و�حدة، يف �لعا�شمة �لربتغالية �لتي 

�شت�شت�شيف �ملبار�ة �لنهائية يف 23 �أوت.
و�شتلعب �آخر �أربع مباريات من دور 16 يومي 
�ل�شابع و�لثامن من �أوت، حني يلتقي مان�ش�شرت 
مع  ميونيخ  وبايرن  مدريد  ريال  مع  �شيتي 
�أوملبيك  �شد  يوفنتو�س  يلعب  كما  ت�شيل�شي 
نف�س  يف  وذلك  نابويل،  �شد  وبر�شلونة  ليون 
�مللعب �ملحددة �شابًقا �أو يف �لربتغال ومنح 
�لحتاد �لأوروبي مدينة ��شطنبول �لتي كان من 
 ،2020 ن�شخة  نهائي  ت�شت�شيف  �أن  �ملفرت�س 
حق ��شت�شافة �ملبار�ة �لنهائية للمو�شم �لقادم 
�لدوري  م�شابقة  �شت�شتكمل  ذلك،  �إىل   2021
�أربع  بنظام مماثل يف  ليغ"،  "يوروبا  �لأوروبي 
مدن �أملانية، على �أن يقام �لنهائي يف 21 �أوت، 

دون حتديد �ملدينة �لتي �شت�شت�شيفه.

حتديث "ويندوز 10" 

خطاأ مزعج يف مت�ضفح 
"غوغل"

تعر�س م�شتخدمو "غوغل كروم" خللل مزعج 
ماي  يف   "10 "ويندوز  حتديث  تثبيت  بعد 
قدم  �لتحديث  �أن  من  �لرغم  وعلى  �ملا�شي 
�جلديدة  و�لتح�شينات  �مليز�ت  من  عدد� 
�أنه  �إل  �لربجميات،  �شوق  ر�ئد  مل�شتخدمي 
جديد،  �إ�شد�ر  �أي  مع  غالبا  �حلال  هو  كما 
�لأخطاء  من  ن�شيبه  على  �لتحديث  ح�شل 

و�مل�شكلت.
"مايكرو�شوفت"  مللحظات  وفقا  ولكن 
ب�شكل  حمبطة  م�شكلة  هناك  فاإن  �لأخرية، 
 ،2004 �لإ�شد�ر  يف   ،"10 "ويندوز  يف  خا�س 
 ،2020 ماي  حتديث  با�شم  �أي�شا  �ملعروف 
و�لتي �أثارت غ�شب �مل�شتخدمني ومنذ �إ�شد�ر 
"غوغل  م�شتخدمو  �أبلغ   ،  2020 ماي  حتديث 
من  خروجهم  ت�شجيل  ��شتمر�ر  عن  كروم" 
م�شتخدمو  وي�شطر  �ملت�شفح  يف  ح�شاب  كل 
"كروم" �إىل ت�شجيل �لدخول مرة �أخرى، وتظل 
هذه �مل�شكلة تظهر كلما مت �إغلق �ملت�شفح 
�لتقنية  �ملدونة  و�أفادت  �أخرى  مرة  وفتحه 
�لإنرتنت  عرب  من�شور  يف   MSPoweruser
باأن �إلغاء تثبيت "كروم" و�إعادة تثبيته بعد ذلك 
مت�شفح  م�شتخدمو  و�أبلغ  �مل�شكلة  يحل  ل 
"غوغل" عن هذه �مل�شكلة يف �شل�شلة ر�شائل 

على موقع �لدعم �لر�شمي لـ"غوغل".

قلم جاف

حمار كبري  ...
الوليد فرج
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�لطفولة  حماية  م�شالح  با�رشت 
للمديرية  �لتابعة  �له�شة  و�لفئات 
حتقيقات  �لوطني  للأمن  �لعامة 
فيديو�  حقيقة  معمقة  يف 
و��شع  نطاق  على  تناوله  مت 
�لتو��شل  مو�قع  رو�د  قبل  من 
�مر�أة  تعلم  �لجتماعي   يو�شع 

ثلث �أطفال ق�رش  �لتدخني .
�ل�شيدة  د�خل  �لفيديو   ويبني 

وهي  باأنها  للنوم  ي�شتبه  غرفة 
تعلم �لأطفال �لثلثة �لذين ليزيد 
�شنو�ت  من  �ل8  عن  عمرهم 
من  �لتدخني  �لعمر  كيفية 
كيف  يديها  وتعلمه  من  �شيجارة 
�أن  وتبني  هذ�   ، �لدخان  ينفث 
هذه �ملر�أة ح�شب لهجتها تنحدر 
�كرب  على  �جلز�ئري  �ل�رشق  من 

�حتمال  .

م�سالح الأمن حتقق الواقعة

فيديو حول �ضيدة تعلم اأطفاال 
التدخني 

البطلة العاملية ال�سابقة"اأمينة �سكيو" للو�سط

ت�ضرفت بتكرميي من طرف اأ�ضطورة الريا�ضة مر�ضلي

اأح�سن مرزوق

حول  �شوؤ�ل  عن  ردها  يف  و   
�أكدت  �مل�شتقبلية  م�شاريعها 
حاليا  ت�رشف  �أنها  �ملتحدثة 
��شمها  ريا�شية  جمعية  على 
�خلر�ي�شية  ببلدية  �مل�شعل 
خللها  من  توؤطر  بالعا�شمة 
ل  �لتي  �ل�شبانية  �لفئات 
�ملعنوي  �لدعم  �شوى  حتتاج 
�ملو�هب  ل�شقل  و�ملادي 
م�شتقبل  �شرتفع  �لتي 
�شتى  يف  �لوطنية  �لر�ئعة 
و�جلدير  �لدولية،  �ملحافل 

�لريا�شية  حازت  بالذكر 
�لفرتة  خلل  �شكيو"  "�أمينة 

و2001   1990 بني  ما  �ملمتدة 
وميد�ليات  �ألقاب  عدة  على 

وعامليا  وقاريا  وعربيا  وطنيا 
��شمها  خللها  من  ب�شمت 
�لن�شوية  �لريا�شة  تاريخ  يف 
وحظيت  هذ�  �جلز�ئرية. 
�أمينة  جانب  �إىل  بالتكرمي 
�شكيو عدة �أ�شماء ن�شوية على 
حكمة  حجاب"  "دنيا  غر�ر 
"�شمية  و  �جليدو،  يف  دويل 
كرة  يف  دويل  فرقاين"حكمة 
حكمة  زناقي"  "جناة  و  �لقدم 
دويل يف كرة �ل�شلة ، و "نعيمة 
لعبة دولية يف كرة   " لعو�دي 
بعوت"  "عفاف  و   ، �لقدم 

�إعلمية باإذ�عة �لبليدة .

بجامعة �سكيكدة

مناق�ضة دكتوراه عن �ضعر 
حممود دروي�س

املدية 

احلي احل�ضري 15دي�ضمرب 
دون كهرباء ل�ضنوات

خنوط  مرمي  �لباحثة  ناق�شت 
�خلطاب  تد�ولية  عن  دكتو�ه 
�لكاملة  �لأعمال  يف  �ل�شعري 
�لأدب  دروي�س،بق�شم  ملحمود 
�لعربي جلامعة �شكيكدة. و�أجنزت 
مدخل نظريا عن بع�س �ملفاهيم 
و�خلطاب  �لتد�ولية  ،مثل  �لهامة 
لل�شعر،ثم  �لتد�ويل  و�لتحليل 
��شرت�تيجيات  �لأول  �لف�شل  در�س 
�خلطاب وقو�عد �لتخاطب،و�هتم 
�لفعل  بتد�ولية  �لثاين  �لف�شل 
يف  �لباحثة  �لكلمي،وناق�شت 

و�أ�شنافه  �حلجاج  �لثالث  �لف�شل 
بال�شياق  �أخري�  وتقنياته،لتهتم 
�لذي �أثر يف �شعر دروي�س وت�شكلت 
�لدكاترة  من  �ملناف�شة  جلنة 
�ل�شلم  �شكيل،عبد   �حلميد  عبد 
خوية،وليد  بن  جغدير،ر�بح 
�شويلح،وباإ�رش�ف  بوعديلة،ه�شام 
�لدكتور عبد �حلق من�شور بوناب.

ونالت �لطالبة درجة �لدكتور�ه يف 
بتقدير  �خلطاب  وحتليل  �لنقد 

�رشف جد�.
وليد ب 

دي�شمرب   15 حي  �شكان  يعي�س 
باملدخل  �لو�قع  )تلعي�س( 
بالقرب  باملدية  ملدينة  �لغربي 
من متو�شطة خليل �ل�رشيف �أزمة 
�لربط  �نعد�م  ب�شبب  حقيقية 
رغم  ل�شنو�ت  �لكهرباء  ب�شبكة 
وعود �ل�شلطات �ملتكررة، و�لتي 
رغم  �ل�شاعة  حلد  تتج�شد  مل 
�ملنطقة  �شمن  يدخل  �حلي  �أن 
ويجاور  �ملدية  لبلدية  �حل�رشية 
�ل�شكنية  �لتجمعات  �كرب  �حد 
 2400 )م�رشوع  �مل�شتقبلية 
�ل�شكان  ينا�شد  فيما  م�شكن(، 
�لتدخل  �جل  من  �لولية  و�يل 
�لعاجل حلل م�شكل �لكهرباء بحي 
ي�شم �أزيد من 150م�شكن ، تبقى 
معاناتهم هوؤلء كبرية ومتو��شلة 
بهم  �ملحدق  �خلطر  ظل  يف 

للمنازل  �لع�شو�ئي  �لربط  جر�ء 
بكو�بل كهربائية �شوهت �ملنظر 
�لعام وتهدد دوما حياة �ل�شاكنة، 
�حلي  مو�طني  ��شطر  ما  وهو 
�أمام  مرة  من  �أكرث  للحتجاج 
�لتطمينات  لكن   ، �لولية  مقر 
كانت  �مل�شوؤولون  يطلقها  �لتي 
تعيدهم دوما لبيوتهم ح�شب �حد 
ممثلي �حلي، �لذي �أو�شح لنا �أن 
م�شالح �لولية �أكدت خلل �آخر 
ق�شية  �لكهرباء  م�شاألة  باأن  لقاء 
بتحويل  مرتبطة  و�لعملية  وقت 
�لعابرة  �لعايل  �ل�شغط  �شبكة 
يقارب  مبلغ  تكلف  �لتي  للحي 
فاتورة  �شنتيم ح�شب  500 مليون 
�شونلغاز  م�شالح  �أعدتها  م�شبقة 

.
ر/ بوخدميي

علقت �شل�شلة مطاعم "لبناين �شناك" 
للإعلمي  تغريدة  على  �لأردن  يف 
ذكر  كوهني،  �إيدي  �لإ�رش�ئيلي، 
قال  كوهني  وكان  �ملطعم  ��شم  فيها 
�أيام،  قبل  ن�رشها  �لتي  تغريدته  يف 
فاإن  �لأردن  مع  حرب  حدثت  لو  �إنه 
"�لكوكتيل"  �شي�رشب  �لحتلل  جي�س 

مبنطقة  �شناك"  "لبناين  مطعم  يف 
عبدون خلل 3 �شاعات وقالت �شل�شلة 
�ملطاعم يف من�شور على "في�شبوك": 
�لنكر�ء  هزميتكم  ن�شيتم  �أنكم  "يبدو 
�إىل  بحاجة  و�أنكم  �لأردن،  ثرى  على 
�أن يف �لأردن رجال وجبال.  تذكريكم 
�أمثالكم  على  حمرم  �شناك  لبناين 

�لزعاف  �ل�شم  �إل  عنده  ت�رشبو�  ولن 
�لغا�شبون  �أيها  باأمثالكم  يليق  �لذي 
�ملعتدون". و�أ�شافت "معركة �لكر�مة 
لي�شت منكم ببعيد، فقد د��شكم رجال 
�لبطولية  �مللحمة  �لعربي يف  �جلي�س 
�لتي  دباباتكم  د�خل  مكبلون  و�أنتم 
�أبيدت على �أيدي �لن�شامى �لأحر�ر".

�سل�سلة مطاعم يف الأردن ترد على اإعالمي "اإ�سرائيلي"

�لإجنليزي  "لن ت�ضربوا اإال ال�ضم الزعاف" �لدوري  ر�بطة  �أعلنت 
عن  �مل�شوؤولة  �لقدم،  لكرة 
�لر�بعة،  �إىل  �لثانية  من  �لدرجات 
�إ�شابات  �أم�س �لأربعاء، عن ثماين 
�أندية  يف  كورونا  بفريو�س  جديدة 
وقالت  �لثانية  �لدرجة  دوري 
�لفحو�س  �إن  بيان  يف  �لر�بطة 
�للعبني  من   2213 على  جرت 
و�أع�شاء �لأجهزة �لفنية يف 24 ناديا 
�لأ�شبوع  خلل  �لثانية  بالدرجة 

�حلالت  �أن  و�أ�شافت  �ملا�شي 
�أندية،  �شتة  من  جاءت  �لثماين 
�لذ�تي  للعزل  و�شيخ�شعون جميعا 
ب�شكل يتو�فق مع تعليمات �لر�بطة 
�أربع  وجود  �أي�شا  �لر�بطة  و�أكدت 
يف  )�إ�شابات(  �إيجابية  حالت 
مباريات  و�شتعود  �لثالثة  �لدرجة 
�ملقبل،  �لأ�شبوع  �لثانية  �لدرجة 
بينما تقل�س مو�شم �لدرجة �لثالثة، 

فيما عد� �ملباريات �لفا�شلة.

يف الدوري الإجنليزي

8 اإ�ضابات جديدة بفريو�س كورونا 

رئي�س اأكادميية العلوم 
الرو�سية:

 "ديك�ضاميثازون"
 لي�س ترياقا �ضد كورونا

�لرو�شية،  �لعلوم  �أكادميية  رئي�س  �عترب 
�خلا�شة  �لدر��شات  �أن  �شريغييف،  �ألك�شندر 
بـ"ديك�شاميثازون" ل متثل طفرة يف علج فريو�س 
�لدو�ء  هذ�  �أن  على  م�شدد�  �مل�شتجد،  كورونا 
يف  �شريغييف،  وقال  �ملر�س  �شد  ترياقا  لي�س 
�لأربعاء:  �ليوم  �لرو�شية،  "تا�س"  لوكالة  ت�رشيح 
"�لتقدير�ت �لعملية لهذ� �لدو�ء يجب �أن يقوم بها 
�أطباوؤنا، لكن من �لو��شح �أن ل يوؤدي �إىل حت�شينات 
��شتخد�م  "يجري  �شريغييف:  و�أ�شاف  جذرية". 
هذ� �لدو�ء يف �ملر�حل �لأكرث �شعوبة، عندما يتم 
ربط �ملر�شى باأجهزة �لتنف�س �ل�شطناعي. لهذ� 
�لب�رشية  ترياقا،  ديك�شاميثازون  ميثل  ل  �ل�شبب 
كورونا".  فريو�س  من  عقار  عن  تبحث  تز�ل  ل 
�أن  على  �لرو�شية  �لعلوم  �أكادميية  رئي�س  و�شدد 
فريو�س  مكافحة  تخ�س  �لتي  �لأكرب  �مل�شكلة 
كورونا �مل�شتجد تتمثل يف �ل�شيطرة �ل�شعيفة على 
هذ�  يف  وقال  حرجة  مر�حل  �إىل  �ملر�س  �نتقال 
�ل�شياق: "ما �لذي يثري خوفنا يف فريو�س كورونا؟ 
�نتقال  على  �ل�شيطرة  ن�شتطيع  ل  �أننا  نفهم  �إننا 
يتم  �لذي  �لوقت  يف  حرجة،  مر�حل  �إىل  �ملر�س 
�لأمر��س  مكافحة  عند  بنجاح  �ملهمة  هذه  حل 

�لبكرتيولوجية �أو �لفريو�شات �لأخرى".

عربت البطلة العاملية  ال�سابقة يف ريا�سة الكاراتي دو "اأمينة �سكيو" عن �سعادتها الغامرة وفرحتها الكبرية 
بعد مبادرة تكرميها موؤخرا رفقة اأقدم الأ�سماء الن�سوية التي �سرفت الريا�سة اجلزائرية و�سلك التحكيم 

والإعالم خالل ال�سنوات ال�سابقة من طرف كاتب الدولة املكلف بريا�سة النخبة "نور الدين مر�سلي" قائلة 
يف ت�سريحها ليومية "الو�سط" : " �سراحة اأعجز عن التعبري بهذه اللفتة التي تدل اأننا قدمنا ولو �سيئا 
ب�سيطا لهذا البلد العزيز و�سعادتي كانت م�ساعفة حني جاء التكرمي والعرتاف من �سخ�سية ريا�سية 

مرموقة بحجم مر�سلي الذي كتب ا�سمه باأحرف من ذهب "

العراق

اإ�ضابة وزير النقل و اأ�ضرته 
بكورونا 

�أم�س  حكومي  طبي  م�شدر  �أفاد 
يف  وزير  �أول  باإ�شابة  �لأربعاء، 
�أ�رشته  و�أفر�د  �لعر�قية  �حلكومة 
�مل�شدر،  وقال  كورونا  بفريو�س 
�شحة  د�ئرة  يف  طبيب  وهو 

�إن  للأنا�شول،  �حلكومية،  بغد�د 
وزير  �إ�شابة  �أثبتت  "�لفحو�شات 
�أ�رشته  و�أفر�د  بندر  نا�رش  �لنقل 
بفريو�س  عددهم(  يك�شف  )مل 

بغداد / الأنا�سولكورونا".

حممد بن ترار
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