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اأكد الأمني العام للهالل الأحمر اجلزائر واخلبري 
الأمني اأحمد ميزاب بولية بجدور مبخيمات 

الالجئني اأن دعم اجلزائر للق�ضايا العادلة من اأجل 
ال�ضتقالل موقف ثابت نابغ من الثورة التحريرية 

ومن النتماء لهيئات ومنظمات دولية 

ك�ضفت م�ضادر مقربة من حمكمة �ضيدي اأحممد اأن 
قا�ضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة مبحكمة �ضيدي 

اأحممد بالعا�ضمة، قد اأ�ضتدعى الرئي�س ال�ضابق 
حلزب التجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية 
»الأر�ضيدي« �ضعيد �ضعدي، ل�ضماع اأقواله ب�ضاأن 
ق�ضية متابع فيها تخ�س متابعته من قبل النيابة

ي�ضتاأنف املجل�س ال�ضعبي الوطني،اليوم الثالثاء، 
اأ�ضغاله يف جل�ضة علنية يخ�ض�ضها للت�ضويت على 
م�رشوع قانون املالية ل�ضنة 2021  وكذا م�رشوع 
القانون املتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف 

ال�ضخا�س و مكافحتها، ح�ضب ما اأفاد به اأم�س 
الثنني بيان للمجل�س.

ك�ضف عائلة ال�ضجني تون�ضي نور الدين اأنه قرر 
الدخول يف اإ�رشاب مفتوح عن الطعام بداية من 
الأحد ب�ضجن وهران، الذي يتواجد فيه منذ 23 
�ضبتمرب املا�ضي،على ذمة التحقيق الق�ضائي يف 

ق�ضية تتعلق بت�رشيحات اأدىل بها بخ�ضو�س خ�ضامه 
مع ق�ضاة ووكالء جمهورية �ضابقون

املغربي  الدميقراطي  النهج  حزب  اأ�ضدر 
بيانا للراأي العام املغربي والدويل ، اأعلن 
ال�ضحراوي  ال�ضعب  لتمكني  تاأييده  فيه 
عقب  وذلك  امل�ضري،  تقرير  يف  حقه  من 
�ضهدتها  التي  الأخرية  العنيفة  الأحداث 
غرب  جنوب  “الكراكرات”  منطقة 
والتي طالت متظاهرين  الغربية  ال�ضحراء 

�ضحراويني عزل .
حماربو ال�سحراء يقتطعون تاأ�سرية "الكان" 
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املدير العام ملعهد الدرا�شات اال�شرتاتيجية ال�شاملة

حماية الأمن القومي لي�ست مهمة اجلي�ش مبفرده
.     ردع االأعداء عرب توحيد  ال�شف الداخلي

دعا املدير العام ملعهد الدرا�شات اال�شرتاتيجية ال�شاملة, عبد العزيز جماهد, اأم�س 
االثنني, القوى الداخلية و جميع النخب يف اجلزائر اإىل توحيد جهودها من اأجل  حماية 

االأمن القومي اجلزائري .
ع.غ

احلفاظ  �سبل  عن  حديثه  خالل  و 
التهديدات  من  القومي  الأمن  على 
التحديات  مع  خا�سة  اخلارجية, 
جماهد  اأكد  احلدود,  على  الأمنية 
القناة  منتدى  على  �سيفا  نزل  الذي 
الإذاعية الأوىل على �رضورة »توحيد 
الروؤى بني جميع النخب للحفاظ على 

ال�سيادة الوطنية, وردع اأعداءنا«.
كل  يف  اأنه  ال�سياق  نف�س  يف  واأو�سح 
العامل عندما يكون هناك اأي تهديد 
الداخلية  القوى  كل  »فاإن  خارجي, 
املعار�سة,  و  ال�سلطة  يف  تتوحد 
القومي«,  بالأمن  يتعلق  الأمر  لأن 
و  »اخلارجية  اأن  يف�رض -ح�سبه-  ما 
الدفاع الوطني يف كل دول العامل من 
لأنه  اجلمهورية,  رئي�س  �سالحيات 

الوحيد املنتخب من ال�سعب«.
ذات  يربز  مت�سل,  �سياق  ويف 
مهم  العالم  �سالح  اأن  امل�سوؤول, 

جدا يف مثل هذه التحديات, ك«قوة 
املواطنني«,  بها  نح�سن  كبرية  دفاع 
مو�سحا اأنه »من ال�رضوري األ نرتك 
الأفكار  ل�ستعمار  مفتوحا  املجال 
والذي يعد اأخطر اأنواع الحتالل يف 

الوقت املعا�رض«.

و اأكد يف نف�س الوقت اأن »التح�سني 
اإل برت�سيخ ثقافة املواطنة  ل يكون 
التي تعد م�سوؤولية اجلميع, و بتوحيد 
النخبة«و ل يتعلق الأمر بالتهديدات 
الأمنية فقط -كما قال-, فالتحديات 
اجلديدة العابرة للقارات, »اأثبتت اأنها 

ل تقل خطورة, كما هو الأمر بالن�سبة 
لوباء كورونا, الذي اثبت كذلك ف�سل 
هزم  و  التحالفات,  و  التكتالت  كل 
حت�سي  التي  العامل,  يف  الدول  اأكرب 
بالآلف  ا�ساباتها  و  �سحاياها 
جتاوز  اأن  الواحد«ويرى  اليوم  يف 
الأقل  على  الأ�رضار  باأخف  الأزمة 
كل  جيو�س  جهود  توحيد  يقت�سي 
ال�سحة  قطاع  يف  �سواء  القطاعات, 
 , ...اإلخ  الت�سامن  اأو  العالم  او 
م�سيفا اأن احلل الوحيد, الذي يوؤكد 
عليه الأخ�سائيون اليوم, هو اللتزام 
نقل  ملنع  الوقائية  بالإجراءات 

الفريو�س. 
واأ�سار املدير العام ملعهد الدرا�سات 
ان  اىل  ال�ساملة,  ال�سرتاتيجية 
»خ�سائرها  بغريها,  مقارنة  اجلزائر 
تُ�سجل  مل  ولية   13 و  خا�سة  اأقل, 
البحث  يتوجب  ما  اإ�سابة  اأي  فيها 
يف الأ�سباب احلقيقية التي تقف وراء 

ذلك«.)

�شجن وهران

املبلغ عن "ف�ساد امليناء" يف اإ�سراب عن الطعام  
الدين  نور  تون�سي  عائلة ال�سجني  ك�سف 
اأنه قرر الدخول يف اإ�رضاب مفتوح عن 
الطعام بداية من الأحد ب�سجن وهران, 
�سبتمرب   23 منذ  فيه  يتواجد  الذي 
الق�سائي  التحقيق  ذمة  املا�سي,على 
بها  اأدىل  بت�رضيحات  تتعلق  ق�سية  يف 
ووكالء  ق�ساة  مع  خ�سامه  بخ�سو�س 
ق�ساء  جمل�س  يف  �سابقون  جمهورية 

يف  الف�ساد  تبليغ عن  ق�سية  يف  وهران 
فو�سى  يعي�س  الذي  وهران  ميناء  ملف 
يف  دخوله  تون�سي  واأرجع   . عارمة 
اإ�رضاب عن الطعام  بعدما تبني له عدم 
الق�سية  يف  الق�سائي  التحقيق  انطالق 
املوؤقت,  احلب�س  رهن  فيها  يوجد  التي 
والتي وجهت له فيها تهم جنائية خطرية 
اأجنبية,  جهة  لفائدة  التخابر  منها 

بالإ�سافة اإىل تهم تتعلق مبن�سوراته على 
بخ�سو�س  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
املعاجلة  وطريقة  الف�ساد  ق�سايا 
الق�سائية مللف الف�ساد يف ميناء وهران, 
الوطني  الدرك  م�سالح  عنه  اأبلغ  الذي 
فيها  ا�سمه  ذكر  والتي   ,2016 �سنة  منذ 
ك�ساهد ,والتي �سبق واأن ابلغ فيها النيابة 
العامة لدى جمل�س ق�ساء وهران ووزارة 

اختفاء  عن  الهيئات  من  وغريها  العدل 
اخلا�س  الق�سائي  امللف  يف  وثائق 
اأطراف  بق�سية ميناء وهران من طرف 
لها نفوذ , هذا واأ�سارت عائلته اأن ابنهم 
اإل  الإ�رضاب  عن  يرتاجع  اأنه لن  اأكد 
من  الذي  ملفه  يف  دقيق  حتقيق  بفتح 
اأن  عو�س  حتميه  الدولة  اأن  املفرو�س 

ت�سجنه .

اأمر بالقب�س الدويل يف حق 4 اأ�شخا�س

حرائق تيبازة وراءها متويل اأجنبي
.      توقيف 19 �شخ�شا يجري حاليا التحقيق معهم

الق�سائية  ال�سبطية  م�سالح  متكنت 
�سخ�سا   19 توقيف  من  تيبازة  بولية 
اإ�رضام  ق�سية  يف  تورطهم  م�ستبها 
 7 اإىل   6 ليلة  قوراية  بغابات  النريان 
»زعزعة  بغر�س  املا�سي,  نوفمرب 
اأعلن  ما  ح�سب  الوطن«,  ا�ستقرار 
اجلمهورية  وكيل  الثنني  اأم�س  عنه 

الرئي�سي لدى حمكمة �رض�سال.
وكيل  ن�سطها  �سحفية  ندوة  ويف 
مبقر  �سنويف,  كمال  اجلمهورية, 
العام  الراأي  حمكمة �رض�سال, لإعالم 
امل�سوؤول  اأو�سح  الق�سية,  بوقائع 
الوطني  الأمن  و  الدرك  م�سالح  اأن 
حتقيق  افتتاح  اإثر  با�رضت  بتيبازة 
حتقيقات  و  حتريات  عملية  ق�سائي, 

نف�س  اندلع حرائق يف  وا�سعة عقب 
التوقيت عرب عدد من مناطق الولية 
حدوث  و  �سخ�سني  وفاة  اىل  اأدت 
املواطنني  اأمالك  معتربة يف  خ�سائر 
من منازل و ثروة حيوانية و فالحية و 

غابية, لتحديد اأ�سبابها.
واأو�سح وكيل اجلمهورية اأن التحريات 
�سمحت بتوقيف ع�سابة اأ�رضار ي�ستبه 
احلرائق  تلك  يف  اأفرادها  �سلوع  يف 
امل�سبوهة, و البالغ عددهم 19 �سخ�سا 
يجري حاليا التحقيق معهم من طرف 
املحكمة  نف�س  لدى  التحقيق  قا�سي 
و اأ�ساف اأنه التم�س اإيداعهم احلب�س 
اإ�سدار  اأي�سا  التم�س  فيما  املوؤقت 
اأمر بالقب�س الدويل يف حق 4 اآخرين 

 2 و  الوطني  الرتاب  خارج  موجودين 
داخل الرتاب الوطني.

الدرك  م�سالح  جهتها  من  وكانت 
ق�سيتني  يف  اأوقفت  قد  الوطني 
يف  ي�ستبه  اأ�سخا�س  ثالثة  منف�سلني 
من  بكل  النريان  اإ�رضام  يف  �سلوعهم 
اإىل  التا�سع  ليلة  منا�رض و �سيد اعمر 
العا�رض نوفمرب املا�سي قبل تقدميهم 
مت  اأين  �رض�سال  حمكمة  نيابة  اأمام 
اإيداع اأحدهم احلب�س املوؤقت وو�سع 
الرقابة  نظام  حتت  اآخرين  اإثنني 

الق�سائية.
للتذكري, فقد �سجلت ولية تيبازة على 
غرار 10 وليات اأخرى, ن�سوب حرائق 
نوفمرب  ال�سابع  اإىل  ال�ساد�س  ليلة 

املا�سي ما ت�سبب يف موت �سخ�سني 
عائلة   45 ت�رضيد  و  »حرقا«  بقوراية 
عن  ف�سال  منازلهم  ت�رضرت  بعدما 
اإتالف  و  الفالحة  اخل�سائر يف قطاع 
نحو 500 من غابات ال�سنوبر احللبي.

ملدينة  الأول  للوزير  زيارة  ويف 
لعائلتي  التعازي  تقدمي  ق�سد  قوراية 
عن  قرب  عن  الطالع  و  ال�سحيتني 
العزيز  عبد  اأكد  اخل�سائر,  حجم 
الإجرامي  الفعل  »فر�سية  اأن  جراد 
معلنا   « م�ستبعدة  غري  احلرائق  لتلك 
و  عن فتح حتقيقات دقيقة و عميقة 
القانون  تطبيق  �رضورة  على  م�سددا 
حل  يف  الفاعلني  حق  يف  ب�رضامة 

ثبوت التهمة.

املجل�س ال�شعبي الوطني

جل�سة علنية للت�سويت على م�سروع 
قانون املالية 2021  

ال�سعبي  املجل�س  ي�ستاأنف 
يف  اأ�سغاله  الثالثاء,  الوطني,اليوم 
جل�سة علنية يخ�س�سها للت�سويت على 
  2021 ل�سنة  املالية  قانون  م�رضوع 
وكذا م�رضوع القانون املتعلق بالوقاية 
و  ال�سخا�س  اختطاف  جرائم  من 
اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�سب  مكافحتها, 

الثنني بيان للمجل�س. 
املجل�س  »ي�ستاأنف  البيان  يف  وجاء 
 17 الثالثاء,  الوطني,اليوم  ال�سعبي 
ال�ساعة  من  ابتداء   2020 نوفمرب 
الثامنة و الن�سف )8�ساو30د(  اأ�سغاله 
للت�سويت  يخ�س�سها  علنية  جل�سة  يف 
على م�رضوع قانون املالية 2021 وكذا 
بالوقاية  املتعلق  القانون  م�رضوع 
و  ال�سخا�س  اختطاف  جرائم  من 

مكافحتها«.
وامليزانية  املالية  جلنة  كانت  و 
للمجل�س ال�سعبي الوطني, قد عقدت 
لدرا�سة  خ�س�س  اجتماعا  الأحد, 
لل�رضوط  امل�ستوفية  التعديالت 
م�رضوع  على  اقرتحت  التي  القانونية 
اأجل  من  وذلك   2021 املالية  قانون 

درا�ستها مع مندوبي اأ�سحابها وجرى 
احمد زغدار,  برئا�سة  الجتماع  هذا 
وزير  من  كل  بح�سور  اللجنة  رئي�س 
وزيرة  و  الرحمان  عبد  اأمين  املالية 
عزوار  ب�سمة  الربملان  مع  العالقات 
ال�سعبي  املجل�س  مكتب  اأن  يذكر 
جلنة  على  اأحال  قد  كان  الوطني 
يوم  املنعقد  اجتماعه  يف  املالية, 
من  تعديال   17 نوفمرب,   12 اخلمي�س 
ن�س  على  مقرتحا  تعديال   22 اأ�سل 
م�رضوع القانون وفيما يخ�س م�رضوع 
اختطاف  جرائم  من  الوقاية  قانون 
متت  الذي  ومكافحتها,  ال�سخا�س 
جل�سة  يف  الفارط  اخلمي�س  مناق�سته 
رئي�س  �سنني  �سليمان  تراأ�سها  علنية 
ال�سعب  نواب  نوه  فقد  املجل�س, 
,مطالبني  امل�رضوع  هذا  باأحكام 
فيها  مبا  العقوبات  اأق�سى  "بتطبيق 
ق�سايا  يف  اجلناة  على  الإعدام 
التي  لكبح هذه اجلرمية  الختطاف" 
و�سفوها ب »اخلطرية والدخيلة« على 

املجتمع اجلزائري. 

�شرطة برج بوعريريج 

توقيف �سخ�ش ي�ستبه فيه باإ�سرام 
النار بغابة بومرقد 

حمكمة �شيدي اأحممد

ا�ستدعاء �سعيد �سعدي للتحقيق

 من بينهما امراأتان تقيمان خارج اإقليم
 والية تيارت

اإدانة 12 عن�سرا من �سبكة دعم 
واإ�سناد  اجلماعات اإرهابية 

.  اأحكام ترتاوح بني العامني و07 �شنوات بتيارت

ت�شوية ملف ال�شيادلة غري املعتمدين باجللفة

احتجاج وا�سع بعد ف�سل
 مديرية ال�سحة 

ولية  باأمن  ال�رضطة  عنا�رض  متكن 
�سخ�س  توقيف  من  بوعريريج  برج 
بغابة  النار  باإ�رضام  قيامه  ي�ستبه 
املدينة,  �رضق  الواقعة  بومرقد 
ح�سب ما افاد به اأم�س الثنني بيان 
مل�سالح الأمن الوطني واأو�سح ذات 

اأنه مت �سبط امل�ستبه فيه  امل�سدر 
مبكان اإ�رضام النار ليتم توقيفه على 
»التحريات  ان  اىل  م�سريا  الفور, 
اجلهات  اإدارة  حتت  متوا�سلة 
الق�سائية املخت�سة اإقليميا لتحديد 

مالب�سات الق�سية«.

حمكمة  من  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
�سيدي اأحممد اأن قا�سي التحقيق لدى 
الغرفة الثالثة مبحكمة �سيدي اأحممد 
الرئي�س  اأ�ستدعى  قد  بالعا�سمة, 
اأجل  من  التجمع  حلزب  ال�سابق 
الأر�سيدي«   « والدميقراطية  الثقافة 
ب�ساأن  اأقواله  ل�سماع  �سعدي,  �سعيد 
متابعته  تخ�س  فيها  متابع  ق�سية 
القذف,عمال  بتهمة  النيابة  قبل  من 
قانون  من   298-296 املواد  باإحكام 

اإىل  ال�ستدعاء  وجه  وقد  العقوبات, 
التجمع  حلزب  الوطني  املكتب  مقر 
والدميقراطية  الثقافة  اأجل  من 
قا�سي  اأمام  املثول  اأجل  من  بالأبيار 
اإل  املا�سي  اأكتوبر   30 يوم  التحقيق 
بعد  ميتثل  مل  الأر�سيدي  زعيم  اأن 
قد  ما  التحقيق  قا�سي  ل�ستدعاء 
ي�سدر يف حقه اأمرا بالإح�سار للمثول 

اأمام قا�سي التحقيق .
حممد بن ترار

مبجل�س  اجلنايات  حمكمة  ق�ست 
بني  باأحكام  ترتاوح  تيارت  ق�ساء 
يف  نافذا  �سجنا  �سنوات  و7  عامني 
واإ�سناد  لدعم  �سبكة  عنا�رض  حق 
اجلماعات الرهابية  متكونة من  12 
حني  يف  امراأتان  بينهم  من  �سخ�سا 
حماكمة  بعد  متهم  اخر  تربئة  مت 
 12 الـ  يقارب  دامت ما  ماراتونية 
من  متاأخرة  �ساعة  يف  وانتهت  �ساعة 

ليلة اأول اأم�س .
تهم  لهم  وجهت  الذين  املتهمون 
اجلماعات  وا�سناد  دعم  تخ�س 
الرهابية جناية ,اإن�ساء تنظيم اإرهابي 
ي�ستهدف اأمن الدولة والوحدة الوطنية 
مطبوعات  ون�رض  الوطنية  وال�سالمة 
الإرهابية  بالأفعال  ت�سيد  وت�سجيالت 

طريق  عن  اإرهابية  باأفعال  والإ�سادة 
الإعالم  تكنولوجيات  ا�ستخدام 
ون�ساط  واأعمال  اأفكار  ن�رض  الآيل يف 
اأ�سلحة  اإرهابي وجنحة حيازة ذخرية 
ق�سية تعود  البيع يف  اأجل  من  حربية 
املا�سية,  ال�سنة  من  اأوت  �سهر  اإىل 
بينهما  من  �سخ�سا   13 فيها  املتابع 
متهمتان تقيمان خارج الولية, بعامني 
حب�سا نافذا اإحداهما موقوفة واأخرى 
اأودعت املوؤ�س�سة العقابية من القاعة, 
و7 متهمني اآخرين بـ 3 �سنوات �سجنا 
�سنوات   4 بـ  اإثنني  ومتهمني  نافذا 
�سجنا نافذا ومتهم واحد بـ 7 �سنوات 

�سجنا نافذا وبّراأت متهما اآخر.
حممد بن ترار

خريجي  من  الع�رضات  اأم�س  اأقدم 
امام  احتجاجية  بوقفة  ال�سيدلة 
لولية  وال�سكان  ال�سحة  مديرية  مقر 
اجللفة, مطالبني بحقهم يف احل�سول 
�سيدليات  لفتح  اعتمادات  على 
وان خريجي  بالولية, خا�سة  جديدة 
تعدادهم  فاق  الآن  حلد  ال�سيدلة 
العتمادات  يبلغ  فيما  �سيدليا   260
التي منحت منذ �سنة 2017 مايقارب 
258 �سيدليا فقط على م�ستوى كافة 

بلديات الولية.
تنا�سق  عدم  عن  ال�ستغراب  مايثري 
مليون  يفوق  الذي  ال�سكاين  التعداد 
و500 الف ن�سمة مع معايري الرتخي�س 
العجز  لتغطية  جدد  �سيادلة  بفتح 
بلديات  خمتلف  يف  امل�سجل  الكبري 
اأ�سالت  التي  الق�سية  وهي  الولية 
الكثري من احلرب ومازالت تفرز تبعتها 
اخفاق  بعد  اليوم,  اىل  وخملفاتها 

يف  بالولية  ال�سحة  مديرية  م�سالح 
درا�سة هذه الو�سعية وت�سويتها.

ال�سيادلة  ال�سياق,يرى  هذا  ويف 
ال�سيادلة  نقابة  بان  املحتجون  
املهنة  اأخالقية  جمل�س  و  اخلوا�س 
الأول  ال�سبب  هما  ال�سحة  مديرية  و 
يف جتميد منح اعتمادات ال�سيادلة و 
بالن�سبة لقوائم التي مت ن�رضها يف اأوت 
موؤخرا و مت الطعن فيها ليتم جتديد 
و  القائمة  تن�رض  و  الطعون  درا�سة  و 
تطعن يف القائمة من جديد من طرف 
ال�سيادلة غري املعتمدين املو�سوعني 

�سمن قائمة النتظار.
مبطلب  ال�سيادلة  احتجاج  ليختتم 
بالتدخل  الولئية  لل�سلطات  موجه 
العاجل لفر�س امل�سداقية وال�سفافية 
ال�سحية  اخلارطة  حتيني  واعادة 

بالولية.
 اجللفة : حممد �شبع

حممد بن ترار
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الأمني العام للهالل الأحمر اأحمد ميزاب

دعم اجلزائر للق�سايا العادلة ثابت ولن يتغري
اكد الأمني العام للهالل الأحمر اجلزائر واخلبري الأمني اأحمد ميزاب بولية بجدور مبخيمات 

الالجئني اأن دعم اجلزائر للق�سايا العادلة من اأجل ال�ستقالل موقف ثابت نابغ من الثورة التحريرية 
ومن النتماء لهيئات ومنظمات دولية يف مقدمتها الحتاد الفريقي , داعيا املجتمع الدويل وعلى راأ�سها 
الأمم املتحدة اإىل �سرورة الإ�سراع يف اإيجاد حل للق�سية ال�سحراوية من خالل اإقرار تقرير امل�سري عن 

طريق ا�ستفتاء حر ونزيه .
عطار ب 

امني  خبري  وهو  ميزاب  اأحمد  وقال 
ن�سائي  جتمع  يف  كلمة  القاءه  خالل  اأي�سا 
قوات  بخرق  للتنديد  بوجدور  مبخيمات 

االحتالل املغربي لقرار وقف اطالق النار 
واالعتداء على املدنني اأن موقف اجلزائر 
من ن�رصة الق�سايا العدالة والدفاع عن حق 
ال�سعوب امل�ستعمرة يف تقرير م�سريها هو 
موقف ثابت يف كل الظروف واالأحوال وغري 

نابغ  تاريخي  موقف  الأنه  للم�ساومة  قابل 
من الثورة التحريرية املباركة ومن االنتماء 
ال�رصعية  تقره  موقف  هو  كما  االفريقي 
الدولية املعرب عنها يف موؤ�س�سات وهيئات 
على  اجلزائر  اليها  تنتمي  ودولية  اإقليمية 

غرار االحتاد االفريقي واالأمم املتحدة . 
وبعد اأن بلغ الدكتور ميزاب ر�سائل ت�سامن 
وم�ساندة من ال�سعب اجلزائري اإىل نظريه 
ال�سحراوي يف مقاومته جلربوت االحتالل 
املغربي دعا املجتمع املدين اإىل �رصورة 

ال�سعب  ماأ�ساة  الإنهاء  ب�رصعة  التحرك 
ال�سحراوي املكافح من اأجل تقرير م�سريه 
مربزا  امل�سلوبة  �سيادة  وا�سرتجاع  بنف�سه 
املغربية  الوح�سية  االعتداءات  بعد  اأنه 
اأال  ال�سم�س  و�سوح  وا�سحة  احللول  باتت 

وهي  كما قال التم�سك بال�رصعية الدولية 
اأقرب  يف  امل�سري  تقرير  ا�ستفتاء  وتنظيم 
لل�سعب  ال�رصعي  للحق  احقاقا  االآجال 
وا�ستقرار  اأمن  على  وحفاظا  ال�سحراوي 

املنطقة.

موجهة لالأ�سقاء ال�سحراويني

القواعد مغربية على طول جدارالعار

حزب النهج الدميقراطي املغربي

وكالة النباء املغربية 

جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني ب�سطيف 

وزير اخلارجية ال�سحراوي, حممد �سامل ولد ال�سالك

و�سول 60 طنا من امل�ساعدات 
الإن�سانية اإىل تندوف

املدفعية ال�سحراوية توا�سل 
�سرباتها املكثفة 

نقف اإىل جانب حق ال�سحراويني يف تقرير امل�سري

حذف برقية توؤكد تعر�ض القوات امللكية لإطالق النار 

قافلة ت�سامنية لفائدة ال�سعب ال�سحراوي 

نهاية احلرب مرهونة باإنهاء الحتالل املغربي 

فراج  الرائد  مطار  االثنني  و�سلت 
تابعة  ع�سكرتني  طائرتني  بتندوف, 
للقوات اجلوية اجلزائرية حمملتني ب60 
التي  االإن�سانية  امل�ساعدات  من  طن 
ال�سحراوي  ال�سعب  على  الحقا  �ستوزع 

مبخيمات الالجئني .
التي  امل�ساعدات  ا�ستقبال هذه  وكان يف 
تت�سمن خمتلف املواد الغذائية واملعدات 
ال�سيدالنية والتي مت �سحنها من القاعدة 
اجلوية لبوفاريك بالبليدة اأم�س ال�سلطات 
وكذا  تندوف  لوالية  والع�سكرية  املدنية 

اإطارات الهالل االأحمر اجلزائري .
اجلزائري  االأحمر  الهالل  رئي�سة  وكانت 
خالل  ك�سف  قد  حبيل�س  بن  �سعيدة 
هذه  �سحن  على  االحد  ام�س  ا�رصافها 
القاعدة  قائد  امل�ساعدات  بح�سور 
اجلوية لبوفاريك, العميد جنادبية فوزي, 
عبد  باجلزائر,  ال�سحراوي  وال�سفري 
املفو�سية  وممثل  عمر,  طالب  القادر 

ال�سامية لالجئني, اأوغو�ستينو موال�س, اأن 
تتمثل يف مواد غذائية  هذه امل�ساعدات 
اأ�سا�سية وكذا مواد تعقيم وتطهري, م�سرية 
اأن هذه املبادرة االإن�سانية تدخل يف  اإىل 
طرف  من  والثابت  الدائم  الدعم  اإطار 
ال�سحراوي  لل�سعب  اجلزائري  ال�سعب 
ال�سقيق الذي يعاين ظروفا اإن�سانية �سعبة 
واأ�سادت باملنا�سبة بدور اجلي�س الوطني 
ال�سعبي يف دعم العمليات االإن�سانية ب�سفة 
الهالل  بها  يبادر  التي  والعمليات  عامة 
الذراع  باعتباره  اجلزائري,  االأحمر 

االإن�ساين لل�سلطات العمومية
ال�سفري  اأي�سا  قدم  املنا�سبة  وبذات 
اجلزائري  لل�سعب  �سكره  ال�سحراوي 
ال�سعب  جانب  اىل  ووقوفه  دعمه  على 
الوقت  نف�س  يف  م�سيدا  ال�سحراوي, 
الوطني  اجلي�س  بها  يقوم  التي  باجلهود 
االإن�سانية  امل�ساعدات  نقل  يف  ال�سعبي 

لالجئني ال�سحراويني

املغربي  الدميقراطي  النهج  حزب  اأ�سدر 
اأعلن   , والدويل  املغربي  العام  للراأي  بيانا 
ال�سحراوي  ال�سعب  لتمكني  تاأييده  فيه 
عقب  وذلك  امل�سري,  تقرير  يف  حقه  من 
�سهدتها  التي  االأخرية  العنيفة  االأحداث 
منطقة “الكراكرات” جنوب غرب ال�سحراء 
الغربية والتي طالت متظاهرين �سحراويني 

عزل .
وبهذا املوقف ال�سيا�سي احلر ين�سم احلزب 
الذين  اإىل  الدميوقراطي”  املغربي”النهج 
تقرير  يف  ال�سحراوي  ال�سعب  بحق  ينادون 

واملغربي  الدويل  املجتمع  داعيا  امل�سري, 
ومقررات  الدولية  املواثيق  “اعتماد  اإىل 
االأمم املتحدة حلل ق�سية ال�سحراء الغربية 
للو�سول اإىل حل متفق عليه مبا ي�سمن حق 
ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير م�سريه ويخدم 

هدف وحدة ال�سعوب املغاربية.
هاجمت  البيان  هذا  اإ�سدار  بعد  ومبا�رصة 
والورقية  االإلكرتونية  املواقع  ع�رصات 
والقنوات حزب النهج الدميقراطي وا�سفة 
” وهناك ما  ” اخلروج عن االإجماع  بـ  اإياه 

اعترب البيان بـ” بيان اخليانة “.

ويف ذات ال�سياق, اأدانت عدة نقابات اإ�سبانية 
الع�سكري  االعتداء  ال�سبت  ام�س  ب�سدة 
ال�سحراويني  املدنيني  على  املغربي 
بتحديد  وطالبت  الكركرات  منطقة  يف 
يف  امل�سري  لتقرير  ا�ستفتاء  الإجراء  موعد 

ال�سحراء الغربية.
الدولية   االأطراف  من  العديد  اأرجعت  كما 
اإىل  الكركرات  منطقة  يف  االأو�ساع  توتر 
خمطط  تنفيذ  يف  املتحدة  االأمم  متاطل 
ال�سالم يف املنطقة ال �سيما ال�سق اخلا�س 
الذي  امل�سري  تقرير  ا�ستفتاء  بتنظيم 

اعتربوه احلل الوحيد للت�سوية.
هذا وكانت تطورات االأو�ساع يف الكركرات 
الدويل  االإعالم  من  كبري  اهتمام  حمل 
“نيويورك  و�سلطت يف هذا ال�ساأن �سحيفة 
يف  االأو�ساع  على  ال�سوء  االأمريكية  تاميز” 
املنطقة موؤكدة يف احد مقاالتها اأن اإطالق 
عازلة  منطقة  يف  ع�سكرية  لعملية  املغرب 
ال�سحراء  املتحدة يف  االأمم  عليها  ت�سيطر 
الغربية, “يزيد من حدة التوتر” يف املنطقة 
و”يهدد وقف اإطالق النار املوقع ملا يقرب 

من ثالثة عقود”.

حذفت وكالة االأنباء املغربية )ومع( برقية 
اإخبارية من على موقعها االلكرتوين, اأم�س 
تعر�س  خاللها  اأكدت  قد  كانت  االأحد, 
القوات امل�سلحة امللكية املغربية الإطالق 
ال�سعبي  التحرير  جي�س  قبل  من  النار 
اخلرب  هذا  ن�س  يف  وجاء  ال�سحراوي 
اأن  املغربية  االنباء  وكالة  حذفته  الذي 
من عنا�رص القوات امل�سلحة امللكية ردت 
اإطالق  عرب  »ا�ستفزازات«  و�سفته  ما  على 
طول  على  البولي�ساريو  طرف   من  النريان 
اأ�رصار  اأي  اإحداث  »دون  االأمني,  اجلدار 
ب�رصية اأو مادية  ب�سفوف القوات امل�سلحة 

امللكية«.
يف  االأخرية  للتطورات  املتابعون  ويرى 

�سحب  اأن  بالكركرات  العازلة  املنطقة 
من  مفاجئ«  »ب�سكل  اخلرب  لهذا  »ومع« 
دليل  اإال  هو  »ما  االإلكرتوين,  موقعها  على 
الطرف  يعي�سها  التي  االرتباك  حالة  على 
املغربي«, عقب العدوان االأخري الذي �سنته 
مدنيني  متظاهرين  على  املغربية  القوات 

�سلميني �سحراويني مبنطقة الكركرات.
وكانت وزارة الدفاع ال�سحراوية قد اأعلنت 
التحرير  جي�س  »عنا�رص  اأن  االأحد  اأم�س 
الثالث  لليوم  وا�سلت  ال�سحراوي  ال�سعبي 
على التوايل, هجماتها وق�سفها على مواقع 
تخندق جنود االحتالل املغربي على طول 
اجلوية  الطلعات  رغم  الفا�سل  احلزام 

لطريان االحتالل وردود مدافعه«.

للوزارة   )3 )رقم  الع�سكري  البيان  وجاء يف 
الذي نقلته وكالة االأنباء ال�سحراوية )وا�س( 
ال�سحراوي  التحرير  جي�س  »مقاتلي  اإن 
وق�سفهم  هجوماتهم  وا�سلو  امليامني 
االحتالل  جنود  تخندقات  على  املركزة 
املغاربة ليلة البارحة ونهار اليوم على طول 
احلزام رغم الطلعات اجلوية لطريان العدو 

وردود مدافعه«.
ا�ستهدف  »الق�سف  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
عدة مراكز منها القاعدتني )17( و)18( من 
الفيلق  )13( من  القاعدة  و  الفر�سية  قطاع 
67 بقطاع البكاري والقاعدة 04 من الفيلق 
 71 املالحظة  ونقطة  ديرت  مبنطقة   64
لغراب  وفدرة  لعري�س  بني   07 القاعدة  من 

بقطاع حوزة«.
ا�ستهدف  ق�سف  اأي�سا  »مت  اأنه  اأكد  كما 
قطاع  من  ديرت  اكليب  عند   13 القاعدة 
القاعدة  ا�ستهدف  �سديد  ق�سف  و  حوزة 
من  لكطة  اأم  مبنطقة   40 الفيلق  من   25
كثيفة  نريان  �سوهدت  وقد  الفر�سية  قطاع 
بها خالل الق�سف, كما مت ق�سف القاعدة 
اأو�رصد  قطاع  من   68 امل�ساة  فيلق  من   20
البيان  لذات  اأجلود«ووفقا  اأعظيم  مبنطقة 
وجرحى  »قتلى  الق�سف  هذا  خلف  فقد   ,
فيما فر اآخرون من ميادين القتال«, مرجعا 
التي  املعنوي  »االنحطاط  حالة  اإىل  ذلك 
اأثرت ب�سكل مبا�رص على اجلنود وال�سباط 

املغاربة«. 
اجلو  �سالح  يف  ال�سابق  ال�سابط  ك�سف 
اأديب عن عدد من  املغربي, م�سطفى 
امل�سلحة  القوات  �سفوف  يف  اجلرحى 
يتلقى  هوالء  بع�س  ان  وقال  املغربية 
الداخلة  مب�ست�سفيات  اال�سعافات 
وال�سمارة حتت حرا�سة م�سددة وحتدث 
تناقلته  ت�رصيب  يف  املغربي,  ال�سابط 
غري  اأخبار  عن  اعالمية  و�سائل  عدة 
باالأعرية  اإ�ستباكات  بوقوع  تفيد  موؤكدة 
بني  الع�سكرية  القواعد  ببع�س  النارية 

جمندين مغاربة وروؤ�سائهم.
واأ�سار امل�سدر املغربي اإىل ما و�سفها 
والوجي�ستيكية  التنظيمية  بال�سعوبات 
على  مبواقعهم  اجلنود  ن�رص  اإعادة  يف 
ارتباك  و�سط  املغربي  اجلدار  اإمتداد 

الفردية  االأ�سلحة  توزيع  يف  وتخبط 
وعدم  التذمر  من  حاالت  نتيجة 

االمتثال.
اأكد ال�سابط املغربي  ويف هذا ال�سياق 
اجلماعي  الفرار  من  حاالت  وجود 
ملجندين مغاربة وقال اأن قيادات عليا 
حتت  حاليا  توجد  املغربي  اجلي�س  يف 
اأجهزة  طرف  من  واملراقبة  التن�ست 
هذا  وياأتي  الع�سكرية  املخابرات 
معلومات  بعد  فقط  �ساعات  الت�رصيب 
�سقوط   موؤكدة عن  ع�سكرية �سحراوية 
املغربي  اجلي�س  �سفوف  يف  �سحايا 
تكبد  بعد  جماعية  فرار  وحاالت 
العدة  يف  فادحة  خل�سائر  االخري  هذا 

والعتاد.

ال�سابط ال�سابق يف �سالح اجلو املغربي, م�سطفى اأديب

وجود جرحى وفرار جماعي 
ملجندين مغاربة

�سطيف  والية  من  االثنني  اأم�س  انطلقت 
من  العا�سمة  اجلزائر  نحو  ت�سامنية  قافلة 
تت�سمنها  التي  امل�ساعدات  �سحن  اأجل 
وتوزيعها على ال�سعب ال�سحراوي مبخيمات 
الالجئني وذلك مببادرة من جمعية العلماء 
�سطيف(,  )مكتب  اجلزائريني  امل�سلمني 
الوالئي  املكتب  رئي�س  من  علم  ما  ح�سب 
يف  ميلي,  مو�سى  واأو�سح  اجلمعية  لذات 

ت�رصيح باأن هذه القافلة ت�سم 1500 حمفظة 
املنتظر  من  لوازمها  بجميع  مدر�سية 
مطار  اإىل  اجلاري  االأ�سبوع  خالل  اإر�سالها 
القافلة  الرائد فراج بتندوف و تندرج هذه 
و  اجلزائر  بني  الت�سامن  عمليات  اإطار  يف 
ال�سحراء الغربية كما تعرب عن »مدى تالحم 
و ترابط اأبناء ال�سعبني و ت�ساهم يف تعزيز و 
ن�رص ثقافة الت�سامن و تقوية روابط الوحدة 

بني البلدين », كما اأ�سافه ميلي .
ال�سعب  مع  الت�سامن  عمليات  �ستتوا�سل  و 
ال�سحراوي خالل االأيام املقبلة من طرف 
امل�سلمني  العلماء  جلمعية  �سطيف  مكتب 
اإر�سال م�ساعدات  ينتظر  اجلزائريني حيث 
اأخرى ت�سم اأغطية �ستوية و مدافئ و غريها 
ال�ستاء,  ف�سل  مع  تزامنا  امل�ساعدات  من 

ح�سب ما ذكره ذات امل�سدر.

العلماء  جمعية  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
بادرت  ب�سطيف  اجلزائريني  امل�سلمني 
بتوزيع 7500 حقيبة مدر�سية بجميع لوازمها 
تزامنا مع انطالق املو�سم الدرا�سي اجلديد 
على العائالت املعوزة و ذلك على م�ستوى 
و  البعيدة  فيها  مبا  الوالية  بلديات  جميع 

النائية وفق ما ذكر به ميلي.

ال�سحراوي,  ال�سوؤون اخلارجية  اأكد وزير 
املغرب  اأن  ال�سالك,  ولد  �سامل  حممد 
عدوانه  عقب  احلرب  اندالع  يف  ت�سبب 
الكركرات  منطقة  على   الع�سكري 
غري  احتالله  باإنهاء  مرهونة  و«نهايتها 
اجلمهورية  تراب  من  الأجزاء  ال�رصعي 

العربية ال�سحراوية الدميقراطية«.
و اأكد وزير ال�سوؤون اخلارجية ال�سحراوي , 
ع�سو االأمانة الوطنية جلبهة البولي�ساريو, 
احلرب  »نهاية  اأن  �سحفي,  بيان  يف 

املغربي  االحتالل  باإنهاء  االآن  مرهونة 
اأرا�سي  من  املحتل  للجزء  ال�رصعي  غري 
باملنا�سبة  ال�سحراوية«ونوه  اجلمهورية 
عن  اأعربت  التي  الدولية  الفعل  بردود 

قلقها اإزاء خطورة الو�سع يف املنطقة.
ثغرة  بخ�سو�س  �سامل  ولد  واأو�سح 
الكركرات غري القانونية, اأنه »ملن لي�ست 
لديه معلومات دقيقة فاإنها ثغرة فتحها 
بذلك  منتهكا  املغربي  االحتالل  جي�س 
االتفاق الع�سكري رقم 1 , كما مت فتح هذه 

الثغرة يف جدار ع�سكري مزروع مباليني 
االألغام واالأ�سالك ال�سائكة حتر�سه قوات 
هذه  اأن  على  التاأكيد  االإحتالل«وجدد 
الثغرة مل تكن موجودة قبل االتفاق على 
طريقا  لي�ست  وهي  النار,  اإطالق  وقف 
اإقليميا بل طريق لنهب املوارد  اأو  دوليا 
واإغراق  ال�سحراوي  لل�سعب  الطبيعية 

اإفريقيا باملخدرات«.
هذا واأكد الوزير ال�سحراوي اأن املغرب 
اإغالق  برف�سه  باحلرب  »بادر  الذي  هو 

عملية  بدء  عن  واالإعالن  الثغرة  هذه 
من  غلقها  مت  اأن  بعد  لفتحها  ع�سكرية 
قبل املتظاهرين ال�سلميني من املجتمع 
قوات  ال�سحراوي«وكانت  املدين 
االإحتالل املغربية قد نفذت  يف �ساعة 
مبكرة من فجر اجلمعة املن�رصم اعتداء 
ع�سكريا على املنطقة العازلة الكركرات 
جديدة  ممرات  ثالث  اإجراء  خالل  من 
وقف  التفاق  انتهاك  يف  قانونية  غري 

اإطالق النار.

الهيئة  عن  �سادر  ع�سكري  بالغ  اأفاد 
ال�سعبي  التحرير  جلي�س  ال�سيا�سية 
الع�سكرية  ال�رصبات  بتوا�سل  ال�سحراوي 
مواقع  �سد  ال�سحراوية  املدفعية  ل�سالح 
اجلدار  طول  على  عدة  مغربية  ع�سكرية 
ال�سيا�سية  املحافظة  واأبلغت  املغربي 
ال�سعب  �رصاع  اأن  ال�سحراوي  للجي�س 
املغربي  االحتالل  �سد  ال�سحراوي 
نتيجة  اجلمعة,  منذ  اآخرا  منحى  اتخذ 

اخلرق املغربي ال�سافر لالتفاق الع�سكري 
الإعالن  دفع  والذي  الطرفني  بني  املوقع 
تعر�س  اىل  البالغ  واأ�سار  احلرب  حالة 
من  لوابل  اإ�سناد  ونقاط  ومراكز  قواعد 
اآخرها  كان  ال�سحراوية  املدفعية  نريان 
الفيلق  من  ع�رص  الثالثة  القاعدة  ق�سف 
67 بقطاع البكاري, فيما �سهدت قطاعات 
املحب�س والكركرات هجومات بالقذائف 

ال�ساروخية والر�سا�سات. 

باية ع 
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حاروته: اإميان لوا�س 

غلق  حقيقة  ما  بداية     .
م�شت�شفى م�شطفى با�شا ؟

ال  الذي  اخلرب  هذا  قطعيا  نفند 
اأ�شا�س له من ال�شحة،  فاإن م�شت�شفى 
م�شطفى با�شا منذ اال�شتقالل مل يغلق 
بالعديد  ومر  املر�شى،  اأمام  اأبوابه 
كانت  كوارث  �شواء  من  املحن 
طبيعية اأو كوارث مفتعلة ، امل�شت�شفى 
يعمل 24 �شاعة على 24 �شاعة ، طول 
ال�شنة مهما كانت الظروف، اإذ  يتوفر 
،  و  اإ�شتعجاالت  م�شلحة  على  14 
نحن نتاأ�شف مما مت تداوله بخ�شو�س 
غلق امل�شت�شفى، ونوؤكد اأنها اإ�شاعات 
�شمري،  عدميي  من  �شدرت  فقط 
يعمل  امل�شت�شفى  اأن  كما  نوؤكد 
و  املر�شى،  ي�شتقبل  و  عادية  ب�شفة 
قرار  حول  تداوله  ثم  ما  كل  نكذب 
هذا  من  املواطنني  ونطمئن   ، الغلق 
اأبوابه  يغلق  لن  امل�شت�شفى  اأن  املنرب 
الظروف  كانت  املر�شى  مهما  اأمام 
طبيعية  كانت اأو غري طبيعة،  اإذ نحن 
جمندون  ملواجهة كل االحتماالت  24 

�شاعة على 24 �شاعة .

الإ�شابات  عدد  كم     .
ي�شجلها  التي  كورونا  بفريو�س 

امل�شت�شفى يوميا  ؟

ي�شتقبل  ال  با�شا  م�شطفى  م�شت�شفى 
ي�شتقبل  بل  فقط،  الكوفيد  حاالت 
االإ�شتعجاالت،  اأي�شا عددا هائال من 
نف�س  نعي�س  اأننا  التو�شيح  يجدر  و 
للوباء  االأوىل  املوجة  بداية  اأعرا�س 
للتذكري  ،و  �شهر جوان  كانت يف  التي 
الطبية  امل�شالح  من  عددا  فاإن 
للكوفيد  جمندة  اأ�شبحت  واجلراحية 
 20 ب  حاليا  عددها  ويقدر   19
م�شلحة،من 15 اإىل 20 م�شابا بفريو�س 
الطبية  اإىل امل�شالح  كورونا  يدخلون 
، و هذه احلاالت  و م�شلحة االإنعا�س 
اإىل  الدخول  ت�شتدعي  اخلطرية 
العناية املركزة ، وقد ارتفعت موؤخرا 
يف ظل قوة و �رشا�شة الفريو�س  الذي 

ب�شكل  يهدد  اأ�شبح 
خطري االأ�شخا�س 

و  امل�شنني 
ب  �شحا اأ
�س  ا مر الأ ا

املزمنة.

.   هل هناك نق�س يف الطاقم 
الطبي ؟

يف  عدد  فادح  نق�س   هناك 
املمر�شني يف امل�شت�شفى قبل ظهور 
فعددهم   غري   ، كورونا  فريو�س 
مب�شالح  تعلق  فيما  كاف  خا�شة 
االأخرية  االإ�شابات  و  االإنعا�س 
 ، الطبي  �شبه  و  الطبي  يف  ال�شلك 
اأي�شا هناك نق�س يف اأطباء التخدير 
بعمل  يقومون  الذين   ، االإنعا�س  و 
التحية اخلال�شة  ،  لهم  اأوجه  و  �شاق 
للممر�شني  فاالإ�شكال  بالن�شبة  اأما 
كان موجودا قبل وباء كورونا ، يف ظل 

توقيف التكوين بالن�شبة للممر�شني.

اإ�شابات  ت�شجيل  مت  هل     .
�شمن الطاقم الطبي  ؟

 30 اإىل   20 يقارب  ما  ن�شجل  يوميا 
االإ�شابات  معظم  و   ، جديدة  اإ�شابة 
الذين  انتقل  الطبي  الطاقم  من 
العائلي  اإليهم  الفريو�س من و�شطهم 
اأننا  يعني  ما   ، اخلارجي  املحيط  و 
امل�شت�شفى  يف  اأكرب  بحماية  نتمتع 

مقارنة باخلارج.

داخل  يتواجد  م�شاب  كم 
املخ�ش�شة   الطبية  امل�شالح 

لكوفيد 19 لتلقي العالج ؟

امل�شالح  يف  متواجد  مري�س   300
 19 لكوفيد  املخ�ش�شة  الطبية 
اإىل  االإ�شارة  جتدر  و   ، العالج  لتلقي 
با�شا  م�شطفى  م�شت�شفى  اأن  يف 
مزود  �رشير   1000 من  لدينا  اأكرث 
باالأك�شجني، مت تدعيم امل�شت�شفى 
اعتمدت  اأول  مبحطة  اأوك�شجني 

الذي  ال�شغط  التي   قل�شت  اأم�س 
كان تعرفه امل�شلحة .

بعدد  يتعلق  فيما       .
كبري  تناق�س  لحظنا  الوفيات، 
ت�شريحات  و  ت�شريحاتكم  بني 

وزارة ال�شحة ؟
االعتبار  بعني  تاأخذ  ال�شحة  وزارة 
الوفيات التي ثبتت فيهم  الوفاة  ب�شبب 
كورونا،  بع�س  بفريو�س  االإ�شابة 
باإجراء حتاليل  لنا  احلاالت ال ت�شمح 

الكوفيد .

يف  نق�س  هناك  هل     .
م�شتوى  على  الكورونا  حتاليل 

امل�شت�شفى؟

يتوفر م�شت�شفى م�شطفى با�شا على 
املتخ�ش�س  امليكروبولوجي  خمرب 
�شنة  منذ  الفريو�شات  وحدة  يف 
خا�شة  وحدة  اإن�شاء  ،وثم   1962
لوزارة  بطلب  19،تقدمنا  بكوفيد 
التجهيزات  على  للح�شول  ال�شحة 
التجهيزات  ت�شتلزم  لكن  هذه  ،و 
معدات ،لكنها ال توجد يف اجلزائر،اإذ 
 ، اخلارج  من  يتوجب  اح�شارها 
 300 ب  نقوم  اأننا  االإ�شارة  ويجدر 
حتليل يوميا، و ثم جتنيد اأكرث من 40 

عامال  يف املخرب  

.    على اأي اأ�شا�س يتم ا�شتقبال 
مر�شى كورونا بامل�شت�شفى ومنح 
الدواء  بروتوكول  اآخرين 

ملتابعته بالبيت؟

 ال�شخ�س الذي تكون اإ�شابته بفريو�س 
كورونا من 20 باملئة، يتابع من املنزل، 
بفريو�س  للم�شابني  بالن�شبة  اأما 
اإىل  الفريو�س  اإنتقل  قد  و  كورونا 
الرئتني بن�شبة اأكرث من  30 باملائة  و 
حينئذ  باالأمرا�س  امل�شاب  يكون  
الكلوي  الق�شور  خا�شة  و  املزمنة 
ال�شمنة  و  داء  ال�شكري  ال�شغط،   ،
العالج  يتابع  اأن  ميكن  ال  لالأ�شف   ،
اإىل  االإ�شارة  جتدر  و  املنزل،  من 
من  يعاجلون  امل�شابني الذين  اأن  
يتماثلون  باملائة   96 املنزل حوايل 
،الأن هناك مراقبة طبية عن  لل�شفاء 

امل�شالح  يف  املتواجدون  بعد،اأما 
،اأما  باملائة  ي�شفون   80 فحوايل 
االإ�شكال يف االإنعا�س الطبي املكثف 
و  كبرية  االإ�شابة  كانت  اإذا  خا�شة 
من  يكون  ،وامل�شاب  متقدما  ال�شن 
باملائة   50 مزمنة  اأمرا�س  اأ�شحاب 

يتوفون.
 

تطبيق  يتم  كيف               .
يف  ال�شحي  الربتوكول 

امل�شت�شفى؟

الربتوكول ال�شحي يف امل�شت�شفى يتم 
عن طريق الفح�س واالأدوية  من بينها 
الكلوروكني  و نوفيلوك�س ، و املراقبة 
اأنها  اكت�شاف  مت  احلاالت  بع�س  ،و 
اإجراء  بعد  مزمنة  باأمرا�س  م�شابة 
الكوفيد ،ولالأ�شف فهم االأكرث  حتليل 

عر�شة للوفاة .
 

.    ما تعليقك �شكاوى املر�شى 
من الطوابري؟

در�شنا  الطوابري،  بخ�شو�س  و 
اأن  هو  فاالإ�شكال  الظاهرة،  هذه 
امل�شت�شفى  اإىل  يتوجهون  املواطنني 
جماين  الأنه  للقيام بـ"ال�شكانار" 
اخلا�شة  التحليل  مقارنة  مبخابر 
اإىل  اإ�شافة   ، جدا  مكلفة  التي  هي 
الذي  اأ�شاب  اخلوف  و  الهلع  حالة 
بالفريو�س  االإ�شابة  من  املواطنني 
و  االحتجاجات  بع�س  �شكل  مما   ،
قبل  االأخالقية  من  غري  الت�رشفات 
 ، التهديد  و  العنف  و  املواطنني 
قانون جترمي  نثمن  ال�شدد  هذا  ويف 
االعتداء على اجلي�س االأبي�س  الذي 
عدد  تقل�س  حيث  مبفعوله  اأتى 

االعتداءات منذ �شن القانون .

.   هل ميكن اأن حتدثنا عن 
حالة امل�شت�شفى حاليا؟

ي�شتقبلهم  املر�شى  من  كبري  عدد 
امل�شت�شفى �شواء بخ�شو�س االإ�شابات 
االإ�شتعجاالت  اأو  كورونا  بفريو�س 
االأخرى، فهناك  �شغط رهيب يعي�شه 
و  االأ�رشة  يخ�س  فيما  امل�شت�شفى 
متخوفون  من  نحن  و  االك�شجني، 
ال�شحة  قطاع  يف  االإ�شابات  عدد 
و  النف�شي  االإرهاق  الذي  يزيد 
الو�شع  نطمئن  باأن  املعنوي  ، كما 
لكن   ، له  يروج  كما  فو�شوًيا  لي�س 
الطاقم الطبي يف و�شع �شعب للغاية 
االإ�شابة  بحاالت  يتعلق  فيما  خا�شة 
وم�شادر االأك�شجني  العمل  ومعدات 
ويهدد  وم�شتمر  حقيقي  اخلطر   ،
احرتام  من  البد  اجلزائريني،  �شحة 
امل�شنني  وحماية  الوقائية  التدابري 
يف  نطالب  بالنظر  خا�س، و  ب�شكل 
اأنه  مر�س  الفريو�س  على  ت�شنيف 
بالن�شبة  عمل  حادث  هو  اأو  مهني 

للطاقم الطبي

فند مدير الن�شاطات الطبية و �شبه الطبية و رئي�س م�شلحة الطب ال�شرعي مب�شت�شفى م�شطفى با�شا 
بلحاج ر�شيد  يف حوار خ�س به جريدة "الو�شط" اأن كل ما مت تداوله بخ�شو�س غلق م�شت�شفى م�شطفى 
با�شا اأو اإحدى م�شاحله ب�شبب ال�شغط الذي �شببه اإرتفاع عدد امل�شابني بفريو�س كورونا ل اأ�شا�س له من 
ال�شحة، موؤكدا اأن م�شت�شفى م�شطفى با�شا ي�شتقبل املر�شى ب�شكل عادي، و مل يتم غلق اأي م�شلحة من 

م�شالح امل�شت�شفى اأمام املر�شى . 

مدير الن�شاطات الطبية مب�شت�شفى م�شطفى با�شا:

300 م�ساب متواجد يف م�سالح الكوفيد
.   ما بني 20 و 30 اإ�شابة جديدة من ال�شلك الطبي

.    الو�شع لي�س فو�شوًيا كما يروج له
.    جتنيد اأكرث من 40 عامال  يف املخرب  

يف ظل الو�شع الوبائي املقلق بولية املدية

الوايل ياأمر باتخاذ اجراءات 
لتجنب الأ�سواأ 

الإقامة اجلامعية بالبويرة

 ا�ستقبال 6 عائالت للعزل ال�سحي

باإجراءات احلجر ال�شحي بامل�شيلة  

توقيف اأزيد من 300 �سخ�ص 

تزايدا  املدية  والية  تعرف 
مطردا يف عدد اال�شابات بوباء 
االأيام  هذه   19 كوفيد  كورونا 
اجراءات  تطبيق  تراجع  ظل  يف 
الوقاية من قبل عامة املواطنني، 
م�شت�شفى  م�شالح  تعرف  حيث 
حممد بو�شياف بعا�شمة الوالية 
اال�شابة  يوميا حلاالت  ا�شتقبال 
ارقامه  عادت  الذي  الداء  بهذا 
مع  خا�شة  جمددا  لالرتفاع 
التي  املو�شمي  الزكام  موجة 
يف  املخت�شني  ح�شب  �شاهمت 
يف  و  االإ�شابات  عدد  ارتفاع 
للو�شعية  اليومية  املتابعة  اإطار 
والية  م�شتوى  على  الوبائية 
جهيد  الوايل  تراأ�س  املدية، 
ام�س  تن�شيقيا  اجتماعا  مو�س 
االأمني  جانب  اىل  ح�رشه  االول 
املدراء  من  عدد  للوالية،  العام 
التنفيذيني املعنيني بامللف حمل 
املوؤ�ش�شات  ومديري  املتابعة 
من  واإطارات  اال�شت�شفائية 
متحور  ال�شحة،حيث  مديرية 
�شبط  حول  االعمال  جدول 
واالإجراءات  الوبائية  الو�شعية 
املتخذة يف جمال جمابهة تف�شي 
الو�شعية  عر�س  وجاء  الداء، 
الوبائية من قبل م�شالح مديرية 
املنحى  ظل  يف  مقلقا  ال�شحة 
الت�شاعدي للوباء،ب�شبب الرتاخي 
الوقائية  االجراءات  تطبيق  يف 
اظهرت  ال�شاكنة،كما  قبل  من 
االرقام الوفرة امل�شجلة بالن�شبة 
املوؤ�ش�شات  ا�شتيعاب  لطاقة 
موؤ�رش  وهو  اال�شت�شفائية 

ايجابي ل�شمان التكفل باحلاالت 
املتدخلني،  ح�شب  امل�شجلة 
تقدمي  خالل  الوايل  دعا  حيث 
ت�شخي�س  �رشورة  اىل  توجيهاته 
باالأحياء  الوبائية  الو�شعية 
�رشامة،  اكرث  اجراءات  التخاذ 
التعقيم  حمالت  موا�شلة  مع 
االكرث  االماكن  وا�شتهداف 
وكذا  للجمهور  ا�شتقطابا 
اىل جانب  الرتبوية،  املوؤ�ش�شات 
التح�شي�شية  احلمالت  موا�شلة 
الفئات،  جميع  وا�شتهداف 
وتوقف الوايل عند نقطة الزامية 
والدائمة  ال�شخ�شية  املراقبة 
وامل�شتمرة ملديري املوؤ�ش�شات 
مادة  الحتياطي  اال�شت�شفائية 
الفوري  والتدخل  االأك�شيجني 
والعاجل قبل ت�شجيل اأي نق�س، 
م�شتلزمات  توفري  �رشورة  مع 
واقية  والوقاية)اقنعة  احلماية 
ال�شحي  واقية(للطاقم  الب�شة   ،
اال�شت�شفائية،  باملوؤ�ش�شات 
الكفيلة  الكميات  واقتناء 
املوؤ�ش�شات  احتياجات  ب�شد 
اغلفة  بر�شد  اال�شت�شفائية 
االمثل  التكفل  ل�شمان  لها  مالية 
مبر�شى كوفيد19، كما �شدد على 
ردعية  اجراءات  اتخاذ  اهمية 
الت�شامح  عدم  مع  �رشامة  اكرث 
الوقائية  للتدابري  املخالفني  مع 
من كوفيد_19،على غرار ارتداء 
املن�شاآت  بجميع  الواقي  القناع 
العمومية، وو�شائل النقل الفردية 

واجلماعية.
ر. بوخدميي 

االإقامة  اأم�س  ا�شتقبلت 
التي  �شامة«  »عينو�س  اجلامعية 
البويرة  خ�ش�شتها م�شالح والية 
ف�شاء للحجر ال�شحي للم�شابني 
ال  والذين  كورونا  بفريو�س 
املكوث  حالتهم  ت�شتدعي 
من  عائالت   6 بامل�شت�شفيات 
ال�شحي  للحجر  اخل�شوع  اأجل 
طبية  و�شبه  طبية  اأطقم  حتت 
و�شعت لهذا الغر�س ، واجلدير 
االإقامة  هذه  تت�شع  باالإ�شارة 
تق�شيمها  مت  �رشيرا   500 ل 

بالرجال  خا�شة  اأجنحة   3 اإىل 
خطوة  يف  والعائالت  والن�شاء 
الوباء  تف�شي  عدوى  من  للحد 
بعد الرتاخي امل�شجل يف االآونة 
املواطنني  طرف  من  االأخرية 
يف  املوؤكدة  احلاالت  جعل  ما 
ارتفاع رهيبا يوميا ، ويف ال�شياق 
زيارته  اأثناء  الوالية  وايل  �شدد 
ب�رشورة  االإقامة  اإىل  الفجائية 
التي  باحلاالت  اجليد  التكفل 
ظروف  كل  وتوفري  ت�شتقبلها 

الراحة لها .

والية  اأمن  م�شالح  اأوقفت 
اال�شبوع  امل�شيلة،خالل 
مل  �شخ�شا  املا�شي،381 
احلجر  باإجراءات  يلتزموا 
والية  له  تخ�شع  ال�شحي،الذي 
امل�شيلة، وقامت باإجناز ملفات 
اإىل  واإر�شالها  �شدهم  جزائية 
العدالة،كما قامت ذات امل�شالح 
�شد  ردعية  اإجراءات  بتطبيق 
رف�شوا  الذين  املخالفني 
املنزيل،الذي  باحلجر  االلتزام 
من  للوقاية  الوحيد  احلل  يعد 
الفريو�س،بحيث  بهذا  االإ�شابة 
و�شعت 19 �شيارة،و07 دراجات 
اأ�شفرت  باملح�رش،كما  ناريه 

يقوم  التي  املراقبة  دوريات 
اإىل  ال�رشطة  عنا�رش  بها 
متعلقة  خمالفة  حترير  743 
بعدم ارتداء القناع الواقي، و56 
مب�شافة  االإلتزام  لعدم  خمالفة 
مت  كما  االإجتماعي،  التباعد 
 50 ت�شجيل  االإطار  ذات  يف 
االلتزام  بعدم  متعلقة  خمالفة 
داخل  الوقائية  بال�رشوط 
نظافة   ( التجارية  املحالت 
دون  البيع   ، املحل  وتعقيم 
االلتزام بقواعد ال�شالمة داخل 
املحل ( اأين اتخذت االإجراءات 

القانونية �شد اأ�شحابها.
عبدالبا�شط ب

اأح�شن مرزوق
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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
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مالحظة
كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة لترد اإىل 

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش
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املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب

التي  �شوارعهم  اإليه  اآلت  ملا  نظرا 
اإنعدام  و  احل�رشية  للتهيئة  تفتقر 
اأدنى املرافق التي من �شانها متكني 
ال�شباب و الطفال من ق�شاء اوقات 

فراغهم يف اأح�شن الظروف .
وحي  �شكن   250 حي  �شكان  عرب 
الأغواط  مبدينة  املجاهدين 
هذه  من  ال�شديد  تذمرهم  عن 
على  امل�شوؤولية  ،حمملني  الو�شعية 
جتاهلت  ،التي  البلدية  م�شالح 
مطالبهم بالرغم من كل النداءات و 

املرا�شالت التي تقدموا بها.
هذه  عن  الناقمني  بع�ش  اأكد  و 
الو�شعية لـ«الو�شط » ،اأن �شوارعهم و 

بالرغم من تواجدها بقلب عا�شمة 
تاأخذ حقها من  اأنها مل  اإل  الولية 
بعدما  وخا�شة   ، احل�رشية  التهيئة 
بالقرية   ، ح�شبهم  �شبيهة  اأ�شبحت 
بخدمتها  تغنى  ،التي  املن�شية 
املحليني  املنتخبني  بع�ش  الزائفة 
،ومن  النتخابية  حمالتهم  اأثناء 
بني اأهم النقائ�ش التي تطرق اإليها 
جماري  بع�ش  و�شعية   ، ال�شكان 
بفعل  تن�شد  التي  ال�شحية  املياه 
ت�شاقط  عن  ،الناجمة  الأوحال 
،والتي  �شكن   250 بحي   ، الأمطار 
الثامن  مل ت�شلم منها حتى مدر�شة 
ماي التي تبقى هي الأخرى بحاجة 

من  ي�شعب  ،مما  �شاحتها  لتهيئة 
باخل�شو�ش  املواطنني  تنقل  مهمة 
حتول  ،وبالتايل  املدار�ش  تالميذ 
املكان اإىل برك و م�شتنقعات مائية 
التقنية  الدرا�شات  عنها  ،غابت 
ت�رشيف  قنوات  لإجناز  اجلادة 
ناحية  من  ،معربين  الأمطار  مياه 
حتول  من  تذمرهم  ،عن  ثانية 
جوانب �شوارع ذات احلي ،اإىل وكر 
،بعد تر�شيم  بيع اخلمور  و  لتعاطي 
من  ع�شوائية  بطريقة  �شوداء  �شوق 
قبل مروجي اخلمور ،و�شط �شمت 
التي  املعنية  لل�شلطات  مربر  غري 
عن  �شيرتتب  ما  م�شوؤولية  حملوها 

مثل هذه ال�شلوكات غري امل�شوؤولة ، 
مطالبني وايل الولية بالوقوف على 
معاناتهم اليومية ، مبا ي�شمن تذليل 
�شبيل  يف  تعرت�شهم  التي  ال�شعاب 
،كما  املعي�شية  ظروفهم  حت�شني 
املرافق  اإنعدام  اإىل  ال�شكان  اأ�شار 
على  خا�شة  الريا�شية  و  الرتفيهية 
م�شتوى حي املجاهدين ،مما يحتم 
على الأطفال اللعب و�شط الطرقات 
،غري مبالني باخلطر الذي يهددهم 
اإىل  التوجه  ال�شباب  يف�شل  ،فيما 
اأماكن اأخرى لق�شاء اأوقات فراغهم 

القاتلة ــ ل�شيما منهم البطالني . 
رمي نواري 

للت�صدي للموجة الثانية من اجلائحة 

 قد يذهب �صحيتها عمال �صركات املناولة

حيا 250 و املجاهدين باالغواط 

املنظمات الطالبية بورقلة 
تنخرط يف اجلهد الوطني 

اأزمة توظيف بورقلة يف اآفاق 2021

تذمر من غياب التهيئة وتف�شي بيع اخلمور 

اإعادة املف�صولني دون ا�صتثناء واإعفاء املتابعني ق�صائيا 

عمال موؤ�ش�شة الأ�شغال البرتولية الكربى 
يهددون باإ�شراب وطني 

.    تر�صيم العمال الذين تفوق مدة عملهم 05 �صنوات 
هدد عمال املوؤ�ص�صة الوطنية للأ�صغال البرتولية الكربى بالدخول يف اإ�صراب وطني بداية من ال�صهر 

املقبل ، احتجاجا على الظروف املزرية من حقرة وتهمي�ش وتوقيفات تع�صفية .
اأحمد باحلاج 

لالأ�شغال  الوطنية  املوؤ�ش�شة  عمال  قال 
موجهة  مرا�شلة  يف  الكربى  البرتولية 
للقائمني على �شوؤون ال�رشكة ،املنتخبني 
والهيئات  الأمنية  اجلهات   ، العدالة   ،
يومية  حت�شلت  قد  كانت  النقابية 
قد  اأنهم   ، منها  ن�شخة  على  »الو�شط« 
املقبل،  دي�شمرب  الفاحت  من  بداية  قرروا 
كافة  يف  �شامل  اإ�رشاب  يف  الدخول 
بالرتاب  فروعها  كامل  وعرب  املوؤ�ش�شة 
الوطني ،احتجاجا على الظروف املزرية 
تع�شفية  وتوقيفات  وتهمي�ش  حقرة  من 
التي �شاقت بهم ذرعا ، كما �شددت نف�ش 
املرا�شلة على �رشورة التم�شك بالتفاق 
ياأتي يف  والتي  كافة املطالب  تلبية  على 
العمال  كل  عودة  يف  ال�رشاع  مقدمتها 
وتعوي�شهم  ا�شتثناء  بدون  املف�شولني 
بكامل حقوقهم واإعفاء العمال املتابعني 

ق�شائيا ، ا�شافة عن تر�شيم العمال الذين 
كما   ، �شنوات   05 عن  عملهم  مدة  تفوق 
العقد  مدة  تقل  األ  وجوب  على  �شددوا 
عن �شنة ، مع تطبيق نظام العمل 3/4-

العمال  ترقية  حق  ن�شيان  دون   ،  21/28
عن  تقل  ل  التي  املحدودة  العقود  ذوي 

ثالث �شنوات .
باإلزامية  العمال  طالب  ذلك  جانب  اإىل 

 ، والإطعام  اليواء  ظروف  حت�شني 
الجتماعي  ال�شمان  خدمات  وحت�شني 
 ، القطاع  نف�ش  من  ال�رشكات  كباقي 
الزيادة  و  للعمال  اخلطر  منحة  واإعطاء 

يف منحة النقل .
مل  املذكورة  بال�رشكة  العمال  مطالب 
تتوقف عند هذا احلد بل امتدت لتطال 
املطالبة مبنحة العمال ذوي احلقوق يف 
منحة العطل املدفوعة الأجر »كاكوبات 
يف  مادة  ا�شتحداث  خلف  ال�شعي  مع   ،«
الب�شيط  العامل  حتمي  املوؤ�ش�شة  قانون 
من جتاوزات امل�شوؤولني وعدم احرتامهم 

ويحق لهم تقدمي �شكوى اإذا لزم الأمر .
املحلية  اجلمعيات  عديد  اأن  ومعلوم 
املطلق  دعمها  عن  اأعلنت  قد  الفاعلة 
من  املت�رشرين  للعمال  والالم�رشوط 
مطالبني   ، القائمة  امل�شاكل  جملة 
�شناع القرار يف البالد بالتحرك العاجل 

لتجاوب مع مطالبهم امل�رشوعة .

البرتولية  ال�رشكات  تواجه 
الوطنية واخلا�شة يف اآفاق 2021 
يف ورقلة ، اأزمة مادية خانقة قد 
تدفع باملوؤ�ش�شات اإىل التقليل من 
عمليات التوظيف ، كما قد جترب 
مناولة  موؤ�ش�شات  من  العديد 
هذا  وياأتي   ، عمالها  ت�رشيح  اإىل 
الواقع نتيجة لالأزمة القت�شادية 
التي متر بها �رشكة �شوناطراك.

ليومية  عليم  م�شدر  وقال 
»الو�شط« اأن املوؤ�ش�شات البرتولية 
باأزمة  �شتمر  م�شعود  حا�شي  يف 
�شنة  بداية  مع  خانقة  اقت�شادية 

2021 �شيكون لها تداعيات �شلبية 
العديد  كون  التوظيف  ملف  على 
عن  �شتتوقف  الور�شات  من 
الن�شاط وهو ما قد يجمد ن�شبيا 
عمليات التوظيف ، وا�شتبعد ذات 
املتحدث ت�رشيح عمال ال�رشكات 

التابعة ملجمع �شوناطراك .
فاإن   ، ذاته  امل�شدر  وبح�شب 
كثريا  �شتتاأثر  املناولة  موؤ�ش�شات 
غري  ومن  املرتقبة  الأزمة  بفعل 
امل�شتبعد جلوء املوؤ�ش�شات ذاتها 
اأن  موؤكدا   ، عمالها  ت�رشيح  اإىل 
ومبنية  مقلقة  فعال  الو�شعية 

على معطيات يجهلها الكثري من 
اأهمها مراجعة جممع �شوناطراك 

للعقود املربمة مع فروعه .
ال�رشكات  من  عدد  ويواجه 
اأو�شاعا   ، حاليا  البرتولية 
تداعيات  بفعل  �شعبة  اجتماعية 
من  خلفته  وما  كورونا  اأزمة 
التوازنات  ملف  يف  اختاللت 
يلجاأ  منها  عددا  يجعل  مما   ،
اإىل  موؤقتا  التوظيف  جتميد  اإىل 
احلا�شلة  الأزمة  جتاوز  غاية 
با�شتئناف  فعال  مت  ما  وهو   ،
لعمليات  املوؤ�ش�شات  بع�ش 

زمني  خمطط  وو�شع  التوظيف 
لتن�شيب العمال لتفادي الإ�رشار 

باملوؤ�ش�شة .
التابعة  ال�رشكات  بع�ش  وكانت 
ملجمع �شوناطراك ، قد ا�شتكت 
مما  القت�شادية  الأزمة  من 
جعلها تتاأخر يف ا�شتدعاء املئات 
يف  الناجحني  العمل  طالبي  من 
الختبارات املهنية ، الأمر الذي 
لهذه  واتهامات  قالقل  خلف 
اإىل  الأمر  اأرجعت  التي  الأخرية 
الواقع القت�شادي  املزري الذي 
دخلت فيه ب�شبب جائحة كورونا 

على  ال�شلبية  على  وانعكا�شاتها 
املنظومة القت�شادية برمتها.

ومعلوم ان ال�شارع املحلي بولية 
�شاخن  وقع  على  يعي�ش  ورقلة 
ب�شبب مت�شك طالبي العمل باحلق 
الوطنية  بال�رشكات  العمل  يف 
النفطية  ال�شناعة  يف  العاملة  
احلكومة  بتعليمات  التزاما 
التوظيف  اولوية  ملنح  الرامية 
�رشط  املنطقة  اأبناء  لفائدة 
الولويات  ح�شب  مبداأ  تطبيق 

والمكانات املتاحة . 
اأحمد باحلاج 

و  حما�شن  عن  احلديث  يف  نخو�ش  اأن  قبل 
م�شاوئ النظام البريوقراطي، لبد لنا اأن نعرف 
يعتمد  نظام  انها  حيث  البريوقراطية،  ماهية 
لتطبيق القوانني و هو عبارة عن ت�شل�شل اداري 
و يحرتمون  يتالعب املوظفون،  ل  اعتمد كي 
يف  الداري  القانون  تطبيق  ،و  الإجراءات 
القانونية  احلماية  مينحهم  و  وثيقة  ا�شتخراج 
لت�شهيل  اإجراء  اأنه  كما  بحذافريه  طبق  اإذا 
لتجنب  تقنينها،  و  الإدارية تطويرها  العمليات 
التحايل على  و  امللتوية  املمار�شات  اأنواع  كل 

القانون، و يتم اعتماد اأنظمة متطورة لذلك.
نظام  يعتمد  اإدارتي  و  وطني  يف  اأن  اإل 
بريوقراطي احمق بدل الت�شهيالت يعتمد نظام 
بال رديء يغلب عليه طابع الكرثة و التكرار هذا 
لي�ش لتطبيق القانون بل لفتح باب املمار�شات 
املواطن، حيث  كاهل  بها  اثقلوا  التي  ال�شيقة 
احلل  عن  للبحث  م�شطرا  نف�شك  �شتجد  انك 
امللتوي لق�شاء م�شاحلك الإدارية اأو ل�شتخراج 
وثيقة ما، كان باإمكانك و مبجرد وقوفك اأمام 
ال�شباك اأو امل�شلحة املتخ�ش�شة تقدمي هويتك 
العك�ش متاما  الآن  اإل  ا�شتخراجها  تتم عملية 
حيث ل�شتخراج و ثيقة يجب عليك تقدمي الف 
امل�شكل  امل�شلحة،  نف�ش  من  و  اخرى  وثيقة 
عدم  امل�شالح،  بني  اداري  تن�شيق  ل  انه  هنا 
ا�شتعمال النظام الرقمي ب�شكل متطور و جامع 
لكل املعلومات، اعتماد كرثة ال�رشوط يف نظام 
واحد، يف حني ان التطور و التقدم يبداأ بتطوير 
ممار�شات،  كذا  من  تنظيفه  و  الإدارة  جهاز 
اأنه مت  اإل  البريوقراطية خلقت لالأداء املتميز 
ا�شتغاللها كل كيفما �شاء فر�ش النفوذ، لك�شب 
و  املح�شوبية  بالر�شوة،  اأي  �رشعي  غري  مال 
اداراتنا  ت�شهدها  �شلبية  �شيئة  ظواهر  كلها 
ازدهارا  اأردنا  اإن  علينا  جب  و  موؤ�ش�شاتنا  و 
و  احلايل  النظام  بتغيري  حماربتها  تطورا  و 
القوانني  �شنطبق  منها  و  ت�شهيله  على  العمل 
اأداء  ت�شهيل  على  نعمل  و  للتالعب  و ل جمال 
من  اكرث  الإدارة  نقرب  و  تطويره  و  املوظف 
املجالت  كل  يف  عنه  الغنب  رفع  و  املواطن 
خا�شة احليوية كال�شتثمار مثال دون اأن نن�شى 
الهتمام بالعامل الب�رشي الذي يعد اأهم و�شيلة 
للنجاح من خالل الهتمام بحياته املهنية من 
تطوير مهاراته و حتفيزه املادي و املعنوي و 
حياته الجتماعية كذلك لكي ل يبقى له جمال 

لتعطيل م�شالح الأمة و تنمية الوطن.
اإدارة متخلفة تعطي وطنا متخلفا ل حمالة. 

اأقدمت املنظمة الوطنية للت�شامن 
ورقلة  الولئي  املكتب  الطالبي 
بالنيابة  الولئي  المني  بقيادة 
مياين طارق بالعديد من العمليات 
التعقيمية بجامعة قا�شدي مرباح 
القطب  م�شتوى  علي  ورقلة 
قاعات  من  كل  يف   3 اجلامعي 
وخمتلف  ،املخابر  الدرا�شة 
الهياكل الإدارة كما تخلل الن�شاط 
توزيع مايقارب 2000 كمامة طبية 
ملجابهة  حت�شي�شية  ومطويات 

عدد  توزيع  عن  ناهيك  الوباء. 
معترب به من الهالم املعقم و�شط 
الطلبة،عمال،اداريني  من  كل 
و�شملت احلملة خمتلف القامات 
اجلامعية علي غرار اقامة �شامل بن 
يون�ش ودحمان بن ب�شري واإقامة اأبو 
عمار عبد الكايف التي ت�شهد عدد 
معترب به من طلبة ويف الأخري جند 
ا�شتح�شانا  لقت  احلملة  هاته  اأن 

كبريا بالو�شط الطالبي.
اأحمد باحلاج 

بقلم : �صليم ، م

قلم جريء 

البريوقراطية احلمقاء...
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الحتالل الإ�سرائيلي

�شرعية املقاومة والعمليات اال�شت�شهادية
الكفاح  عن  تخلت  التي  الفل�سطينية  القيادة  وتتمتع 
امل�سلح بدعم النظم العربية التي ت�ستجيب للمطالب 
ال�سجعان«  »�سالم  ورفعت  الأمريكية  والرغبات 
لها ووقعت كمب ديفيد ووادي  كا�سرتاتيجية وحيدة 
عربة، وبالتايل فاإن مثل هذه الدول العربية ل تدعم 

خيار النتفا�سة واملقاومة والكفاح امل�سلح.
ـ  الأمريكي  التحالف  بدعم  اأو�سلو  نهج  ويتمتع 
النهج  بخالف  الأوروبي،  الحتاد  ودول  الإ�رسائيلي 
يعتمد  الذي  امل�سلح  والكفاح  باملقاومة  املوؤمن 
فقط على دعم ال�سعب العربي الفل�سطيني وال�سعوب 

العربية والإ�سالمية.
الإرهاب  اأنواع  اأب�سع  الإ�رسائيلي  العدو  وي�ستخدم 
املحروقة  الأر�ض  و�سيا�سة  اجلماعية  والإبادة 
لتطويع املقاومة الفل�سطينية وا�ستئ�سالها، وبالتايل 
القوة  الأمريكي  ـ  الإ�رسائيلي  التحالف  ي�سّخر 
الغا�سمة لفر�ض ال�رسوط واملخططات والإمالءات 
الفل�سطينية.  وال�سلطة  القيادة  على  الإ�رسائيلية 
عن  مازن  واأبو  عرفات  قيادة  تتخلى  اإذن  فلماذا 

الكفاح امل�سلح لكن�ض الحتالل؟
اإجبار ال�سعب الفل�سطيني عن  اإن »اإ�رسائيل« حتاول 
التخلي  الأمنية  و�سلطته  املنحرفة  قيادته  طريق 
نف�ض  يف  ال�ست�سهادية  والعمليات  املقاومة  عن 
ال�سعب  على  الهولوكو�ست  فيه  الذي متار�ض  الوقت 

الفل�سطيني.
اإن اجلرمية الوطنية والقومية والدينية الكربى التي 
ارتكبها نهج اأو�سلو جت�سدت يف تخليه عن املقاومة 
الوطنية  الأهداف  حتقيق  قبل  امل�سلح  والكفاح 
حركات  مع  ح�سل  ملا  خالفاً  الفل�سطيني  لل�سعب 

التحرير الوطني �سد القوى ال�ستعمارية.
اليوم  اأو�سلو منذ عام 1993 وحتى  اأثبت ح�ساد  لقد 
قرارات  تطبيق  حتى  الإطالق  على  ميكن  ل  اأنه 
الإ�رسائيلي  الحتالل  ودحر  الدولية  ال�رسعية 
واحل�سول على احلقوق الوطنية لل�سعب الفل�سطيني 

بالت�سوية والتفاو�ض والتفاقات املوقعة.
هو  اليهودي  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  اأن  بجالء  ثبت 
اأب�سع واأوح�ض واأ�رس�ض اأنواع ال�ستعمار التي ظهرت 
يف التاريخ، واأن ما اأخذ بالقوة ل ي�سرتد اإل بالقوة، 
لذلك  القوة،  لغة  اإل  يفهم  ل  الإ�رسائيلي  العدو  واأن 
وحروب  امل�سلح  والكفاح  املقاومة  اعتماد  يجب 
يف  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  على  للق�ساء  التحرير 

الأرا�سي الفل�سطينية وال�سورية واللبنانية املحتلة.
�رسعية مقاومة ال�سعوب الأوروبية لالحتالل النازي 
اأي  يف  الحتالل  لقوات  املقاومة  حركات  تعتمد 
يف  ت�سميته  على  ا�سطلح  ما  بطالن  على  كان  بلد 
�سم  �رسعية  وعدم  الفتح«  »حق  مببداأ  املا�سي 
وكذلك  والحتالل،  العدوان  بوا�سطة  الغري  اأرا�سي 
التدخل  وعدم  وال�ستقالل  ال�سيادة  مبادئ  احرتام 
يف ال�سوؤون الداخلية، وعلى حق ال�سعوب والأمم يف 
تقرير م�سريها وعلى بطالن مرور الزمن املك�سب 
وقد  لالحتالل،  الزمنية  املدة  طالت  مهما  للحقوق 
اأن  بقوله  احلق  هذا  عن  هفرت  القانوين  الفقيه  عرب 
»قرناً كاماًل من التملك غري امل�رسوع لأرا�سي الغري 

ل يكفي لإزالة البطالن الذي حل منذ البدء«.
كما رف�ست حمكمة العدل الدولية الأخذ مببداأ مرور 
الزمن املك�سب للحقوق يف العالقات الدولية. حدثت 
بعد احلرب العاملية الثانية تطورات كثرية على هذه 
واأحكام  دولية  مواثيق  �سكل  على  تر�سخت  املبادئ 
التي  الدول  جلميع  قانونياً  اإلزاماً  ملزمة  قانونية 
وقعت على مثل هذه املواثيق، كميثاق الأمم املتحدة 
الأوىل على  املادة  الثانية من  الفقرة  ن�ض يف  الذي 
حق ال�سعوب يف تقرير م�سريها. وكذلك اأكدت الهيئة 
يف  امل�سري  تقرير  حق  على  املتحدة  لالأمم  العامة 
12ـ  16ـ  وبتاريخ   1952 ـ   2 ـ   5 بتاريخ  �سدرا  قرارين 
1952 ويف الإعالن العاملي القا�سي مبنح ال�ستقالل 
للم�ستعمرات بتاريخ 14 ـ 12 ـ 1960 والذي اأكد حق 
الدويل  امليثاق  ويف  م�سريها،  تقرير  يف  ال�سعوب 
عليه  وافقت  الذي  واملدنية  ال�سيا�سية  للحقوق 
الإعالن  ـ 12ـ 1966. وت�سمن  الأمم املتحدة يف 16 
العاملي حلقوق الإن�سان واتفاقيات جنيف الكثري من 
هذه املبادئ بالإ�سافة اإىل مبادئ جديدة تن�ض على 
كيفية معاملة ال�سكان املدنيني يف املناطق املحتلة 
اإىل  وبالعودة  امل�سلحة.  والقوات  املقاومة  واأفراد 
بداأ  اأن  بداأت منذ  الأوروبية  ال�سعوب  اأن  الوراء ترى 
املقاومة يف  بتنظيم حركات  لأوروبا  الهتلري  الغزو 
الأرا�سي املحتلة ملقاومة القوات الأملانية املعتدية 
وذلك باإنزال اخل�سائر بها وبالتايل مل�ساعدة القوات 
النظامية امل�سلحة على حتقيق الن�رس، وكانت بع�ض 
من  ال�سخمة  امل�ساعدات  تتلقى  املقاومة  حركات 
احلرب  اأ�سعل  عندما  هتلر  تخيل  احلليفة.  الدول 
خالل  له  �سيتحقق  الن�رس  باأن  الثانية  العاملية 
�سيولد  هجومه  باأن  يت�سور  يكن  مل  ولكنه  اأ�سابيع، 
منظمات املقاومة �سد قواته املحتلة، وبالفعل فقد 
ت�سكلت منظمات ملقاومة الحتالل الأملاين يف كل 
من الحتاد ال�سوفييتي وفرن�سا ويوغ�سالفيا واليونان 
ا�سطر  مما  غريها،  و  وت�سيكو�سلوفاكيا  وبولندا 
جبهتني.  على  حتارب  اأن  املحتلة  الأملانية  القوات 
النظامية  اجليو�ض  تواجهها  حيث  متقدمة  جبهة 

املقاومة.  منظمات  تقاومها  حيث  خلفية  وجبهة 
يف  لها  مركزاً  املقاومة  حركات  بع�ض  واتخذت 
مقاومة  حركة  تكونت  مثاًل  الرنويج  ففي  اخلارج، 
احلرب  اأركان  رئا�سة  من  تعليماتها  تتلقى  �سعبية 

الرنويجية يف اإنكلرتا.
للمقاومة عام  لينز حركة  ال�سابط  ويف بلجيكا نظم 
اأيار  يف  املقاومة  رجال  نزع  اليونان  ويف   ،1940
بداية  معلنني  الكروبولوي�ض  من  النازي  العلم   1941

املقاومة اليونانية.
بالكراهية  الأوروبية  البلدان  يف  املقاومة  وبداأت 
ال�سديدة للعدو الأملاين املحتل ثم تطورت اإىل القيام 

بعمليات م�سلحة.

املقاومة ال�سوفيتية:

العاملية  احلرب  اإبان  ال�سوفييتية  املقاومة  تعترب 
القوات  �سد  املقاومة  حركات  اأبرز  من  الثانية 
ق�سرية  فرتة  بعد  بداأت  فقد  املحتلة،  الأملانية 
الحتاد  على  وقع  الذي  الأملاين  الهجوم  من  جداً 
عام  حزيران  من  والع�رسين  الثاين  يف  ال�سوفييتي 
1941 وبعد اأن و�سعت اأملانيا خطة بابرو�ض لحتالل 
ل�ستثماره  اأولدنربغ  وخطة  ال�سوفييتي  الحتاد 
باكو،  يف  البرتول  ا�ستغالل  وخا�سة  اقت�سادياً 
و�ساعدت وح�سية وبربرية القوات النازية يف معاملة 
يف  ومواردهم  ثرواتهم  ونهب  ال�سوفييت  املواطنني 

تاأجيج حركة املقاومة.
اأن  حقيقة  من  ال�سوفييت  املقاومة  رجال  وانطلق 
العدو الأملاين يحتل جزءاً من وطنهم واأن اجليو�ض 
اأن  فعليهم  القتال  جبهات  يف  تقاتل  ال�سوفييتية 
فكانوا  اخلطوط،  خلف  الحتالل  قوات  يقاتلوا 
القطارات  ويخرجون  الذخرية  م�ستودعات  يفجرون 
اجل�سور  وين�سفون  احلديدية  ال�سكك  خطوط  عن 
ويحرقون  وقواته  العدو  لدوريات  الكمائن  وين�سبون 
م�ستودعاته. وا�ستمرت املقاومة ال�سوفييتية اإىل اأن 
الأملانية  القوات  من  ال�سوفيتية  الأر�ض  تطهري  مت 
الهجوم  نورنبريغ  حمكمة  اعتربت  ولقد  املعتدية، 
 1941 ـ   6 ـ   22 ال�سوفييتي يف  الحتاد  على  الأملاين 
عن  الأملان  الفا�س�ست  دافع  بينما  عدوانياً،  عماًل 
كموقف  وقائي متاماً  دفاعي  اأنه عمل  بقولهم  ذلك 

الفا�س�ست اليهود من عدوان حزيران.

املقاومة الفرن�سية

فرن�سا  طلبت   1940 حزيران  من  ع�رس  ال�سابع  يف 
عقد هدنة بينها وبني اأملانيا بعد اأن اجتاحت قواتها 
جزءاً كبرياً من فرن�سا، ويف اخلام�ض والع�رسين من 
حزيران دخلت الهدنة حيز التنفيذ، واندلعت حركة 
املحتلة  النازية  القوات  لطرد  الفرن�سية  املقاومة 
تتعاون  في�سي  حكومة  كانت  بينما  فرن�سا،  ولتحرير 

مع قوات الحتالل.
وتراأ�ض ديغول حركة املقاومة واأذاع يف الثامن ع�رس 
القوات  ملقاومة  لندن  من  نداء   1940 حزيران  من 
الأملانية املحتلة، وكان واثقاً من اأن الن�رس �سيكون 
واأن  العامل  �سعوب  وبقية  الفرن�سي  ال�سعب  حليف 
الهزمية والعار �سيكونان من ن�سيب اأملانيا الهتلرية. 
وكان يعرف اأن فرن�سا مل ت�ستخدم قوتها يف املعركة 
فرن�سا  قوة  ت�ستيت  على  عملت  فئات  هناك  واأن 
بعد  فرن�سا  لدى  واأن  فيها  املعنوية  الروح  وحتطيم 
هزميتها من القوة ما يكفي لأن تلعب دوراً يف انت�سار 

الدول احلليفة على جيو�ض هتلر.
من   1940 ـ   6 ـ   18 يف  امل�سهور  نداءه  ديغول  ووجه 
لندن اإىل جميع اأفراد القوات امل�سلحة واملهند�سني 
والخت�سا�سيني وجاء يف النداء ما يلي:»اأنا، اجلرنال 
ديغول املقيم حالياً يف لندن، اأدعو ال�سباط واجلنود 
بجميع  بريطانية.  اأر�ض  على  هم  الذين  الفرن�سيني 
والعمال  املهند�سني  اأدع  بدونها  اأو  اأ�سلحتهم 
على  هم  الذين  الت�سليح  �سناعات  يف  الخت�سا�سني 

اأر�ض بريطانية اأو ياأتوا اإليها اأن يت�سلوا بي.
املقاومة  �سعلة  تنطفئ  اأن  جرى  مهما  يجوز  ل 
يف  ا�سرتكت  ولقد  تنطفئ«.  لن  وهي  الفرن�سية، 
خمتلفة  �سيا�سية  فئات  الفرن�سية  املقاومة  حركة 
وكان الطلبة وعمال ال�سكك احلديدية من اأبرز هذه 
الفرن�سية  املقاومة  ديغول  اجلرنال  وتزعم  الفئات. 
من لندن ثم من �سمال اإفريقيا وبعد ذلك من �سورية 
واخلارج  الداخل  من  ويديرها  ينظمها  وكان  ولبنان 
الأرا�سي  يف  الأملاين  للعدو  مقاومته  يح�رس  ومل 
ينظمون  الغربيون  احللفاء  وكان  املحتلة،  الفرن�سية 
والذخائر  الأ�سلحة  من  الأطنان  اآلف  اإ�سقاط 
واملتفجرات والأجهزة الال�سلكية واملوؤن باملظالت 
مل�ساعدة رجال املقاومة الفرن�سيني. ولقد اختلفت 
املقاومة  تلعبه  اأن  يجب  الذي  للدور  بالن�سبة  الآراء 
قادة  من  الع�سكريني  بع�ض  كان  فلقد  الفرن�سية، 
دور  باأي  تقوم  األ  عليها  يجب  باأنه  يرون  احللفاء 
للمخابرات  املعلومات  بجمع  القيام  واإمنا  ع�سكري 
الع�سكرية وتنفيذ بع�ض اأعمال التخريب املحدودة.

وكان بع�ض ال�سيا�سيني اليمينيني يف فرن�سا وخارجها 
حركة  عنها  �ست�سفر  التي  النتائج  من  يخ�سون 

املقاومة الفرن�سية ال�سعبية.
باملقاومة  ال�ستعانة  يرى  اآخر  اجتاه  هناك  وكان 
تهدف  كانت  التي  احللفاء  خطط  �سمن  الفرن�سية 
اإدارة م�سرتكة  اإىل و�سع فرن�سا بعد حتريرها حتت 
تريد  كانت  الوطنية  الفرن�سية  القوى  للحلفاء.ولكن 
اأن يقوم ال�سعب الفرن�سي بتطهري وطنه من القوات 
وطنه  حترير  يف  ودوره  �سيادته  لتاأكيد  املحتلة 

واملحافظة على ا�ستقالله.
لت�سهيل  خطتان  الفرن�سية  املقاومة  و�سعت  ولقد 
بتاريخ  نورماندي  منطقة  يف  احلليفة  القوات  نزول 
6 ـ 5ـ 1944 وتق�سي اخلطة الأوىل امل�سماة باخلطة 
ال�سكك  باأعمال تخريب موا�سالت  القيام  اخل�رساء 
و�سول  بعرقلة  اخلطة  حتققت  ولقد  احلديدية، 
يف  القتال  جبهة  اإىل  الأملانية  الفرق  من  الكثري 
نورماندي.واخلطة الثانية امل�سماة بخطة ال�سلحفاة 
الأرا�سي  يف  العمل  يف  الإ�رسابات  تنظيم  ت�سمنت 
العدو  عن  املعلومات  وجمع  املحتلة  الفرن�سية 
واإقامة مراكز الت�سال الال�سلكي لتوجيه الطائرات 
احلليفة يف غاراتها على القوات الأملانية.ولقد قال 
الناقد الع�سكري العاملي ليدل هارت: »اإن املقاومة 
الفرن�سية �ساهمت م�ساهمة فعالة يف انت�سار احللفاء 

يف فرن�سا وغرب اأوروبا«.

املقاومة اليوغ�سالفية:

اأملانيا  وجهت   1941 عام  ني�سان  من  الثامن  يف 
فيه  تطلب  يوغ�سالفيا  حكومة  اإىل  اإنذاراً  الهتلرية 
من  يوغ�سالفيا  باحتالل  الأملانية  للجيو�ض  ال�سماح 
اأجل �رسورات الأمن ولكن رئي�ض وزراء يوغ�سالفيا 
الإنذار وبعد ذلك ب�ساعات قليلة كانت  رف�ض قبول 
الطائرات الأملانية ت�رسب املنازل الآهلة بال�سكان 
املدنيني يف مدينة بلغراد، وبلغ عدد �سحايا الغارات 
بداأت  الوقت  نف�ض  ويف  قتيل  اآلف  ثالثة  الأملانية 
ملك  فهرب  يوغ�سالفيا،  باجتياح  الأملانية  القوات 
التغطية  معه  حاماًل  خا�سة  بطائرة  يوغ�سالفيا 
الذهبية للعملة اليوغ�سالفية واحتلت اأملانيا مناطق 

عديدة من يوغ�سالفيا.
ال�رسطة  قائد  دعا  يوغ�سالفيا  احتالل  اأثر  وعلى 
املحتلة،  القوات  وجه  يف  ال�سالح  حمل  اإىل  رجاله 
املقاومة  قوات  اإىل  بالن�سمام  اليوغ�سالف  واأخذ 
لوفيت�ض.  ميها  امللكي  ال�سابط  اأبرزهم  من  وكان 
اإىل  تيتو  اليوغ�ساليف  ال�سيوعي  احلزب  زعيم  ودعا 
مقاومة قوات الحتالل وهكذا ظهرت يف يوغ�سالفيا 
وتدين  لوفيت�ض  ميها  بقيادة  ميينية  مقاومة  حركة 

بالإخال�ض للملك واأخرى ي�سارية بقيادة تيتو.
ينزلون اخل�سائر  اليوغ�سالفية  وبداأ رجال املقاومة 
واأمر  هتلر  اأزعج  مما  الأملانية  بالقوات  الفادحة 

باتخاذ تدابري �سارمة ووح�سية لقمع املقاومة.
ميها  دعا  اآمنة،  منطقة  يف  تيتو  تركز  وعندما 
العدو  �سد  اجلهود  لتوحيد  به  لالجتماع  لوفيت�ض 
لأن  املحادثات  وتعقدت  الجتماع  ومت  امل�سرتك 
ميها لوفيت�ض ملكياً وخمل�ساً للملك يف حني اأن تيتو 
اتفقا  واأخرياً  ونظامه،  امللك  يكرهون  وجماعته 
مبهاجمة  وبداأوا  الع�سكرية  القيادة  توحيد  على 
عليه  واأحرزوا  وثكناته  مع�سكراته  يف  العدو  قوات 
العديد من النت�سارات، وا�ستطاعوا حترير منطقة 
اأوز�ض من القوات الأملانية ولكن ظهر اخلالف بني 
تيتو وميها لوفيت�ض وطالب تيتو اأن يتوىل ال�سيوعيني 
وجماعته  لوفيت�ض  ميها  ولكن  املقاومة  قيادة 

رف�سوا ذلك واأعلنوا اإنهاء اتفاقهم مع تيتو.
والقوات  تيتو  قوات  بني  طاحنة  معارك  ون�سبت 
الأملانية، ولكن جمرى املعارك بداأ يتحول ل�سالح 
قوات املقاومة عندما ا�ستطاع احللفاء النزول يف 
القوات  اأو�ساط  والرتباك  الذعر  ف�ساد  اإيطاليا، 
يوغ�سالفيا  يف  موجودة  كانت  التي  الإيطالية 
الأ�سلحة  األف مقاوم من  ت�سليح 80  تيتو  وا�ستطاع 
تنتقل  اليوغ�سالفية  القوات  وظلت  الإيطالية. 
يوغ�سالفيا  حترير  مت  اأن  اإىل  اآخر  اإىل  ن�رس  من 
مع  بال�سرتاك  الأملانية  القوات  من  وتطهريها 
املقاومة  حركات  اأثبتت  لقد  ال�سوفييتي.  اجلي�ض 
الثانية  العاملية  احلرب  اإبان  التحرير  وحروب 
لي�ست  واملحتل  املعتدي  مقاومة  اأن  وبعدها 
ع�سكرية  قوات  من  ميلك  كان  مهما  م�ستحيلة 
واأثبتت  رفيع  تكنولوجي  وم�ستوى  حديثة  واأ�سلحة 
القوات  �سد  ب�سالبة  يقفون  الذين  املواطنني  باأن 
ما  جزاء  و�سيالقون  �سيئاً،  يخافون  ل  املحتلة 
املحتل  مع  تتعاون  التي  القوات  بخالف  يفعلون، 
فهي ت�سعر باخلوف دائماً لأنها ابتعدت عن ق�سية 
وطنها و�سعبها وتالقي مثل هذه الفئات ما  ت�ستحقه 
العدو  من  الوطن  حترير  يتم  عندما  العقاب  من 
املحتل، كما اأثبتت اأن الن�رس دائماً واأبداً لل�سعوب 

املنا�سلة مهما بلغت قوة املحتل وق�سوته.

املقاومة الفل�سطينية يف نظر رجال 
املقاومة الفرن�سية

اإن ال�سعب الفل�سطيني الذي تعر�ض ول يزال يتعر�ض 

والحتالل  وال�سطهاد  الإبادة  اأ�سكال  اأب�سع  اإىل 
عن  الدفاع  اأجل  من  امل�سلحة  املقاومة  اإىل  جلاأ 
كرامته  وعن  ومقد�ساته  وحياته  وممتلكاته  وطنه 
وحقوقه الإن�سانية، واختار املقاومة امل�سلحة لقلع 
اأن  بعد  اليهودي،  ال�ستيطاين  وال�ستعمار  الحتالل 
انتظر طوياًل من املنظمة الدولية لتوفري احلماية له 

وا�ستعادة وطنه وحقوقه املغت�سبة.
املقاومة  �رسعية  عن  لوبران  بيري  ال�سيد  حتدث 
الفل�سطينية يف ندوة عقدت يف باري�ض اأيد فيها حق 
ال�سعب الفل�سطيني يف مقاومة الحتالل الإ�رسائيلي، 
وقارن ال�سهاينة بالنازيني، واأبدى اأ�سفه عن �سماعه 
املقاومة  ت�سجع  كانت  فرن�سية  اأ�سواتاً  اأحياناً 
للعرب  تعرتف  ول  تعار�ض  الآن  ارتفعت  الفرن�سية 
باملخربني  الفدائيني  ت�سمية  ورّكز على  بهذا احلق، 
وقال هذا لقب نعرفه جيداً فقد لقبنا النازيون منذ 
�سنوات، ونحن نعرف اأنف�سنا بالتايل نعرف الفدائيني 
وعرب  ق�سيتهم  �رسعية  عرب  خرباتنا،  عرب  العرب 
باحلرية،  �سعب  كل  بحق  نعرتف  اإذ  نحن  اأعمالهم، 
اإذ نعرتف بحقنا يف مقاومة الحتالل النازي،  نحن 
نعرتف اأي�ساً ب�رسعية املقاومة الفل�سطينية ونوؤيدها 

بكل معنى الكلمة.
الندوة  نف�ض  يف  مونتارون  جورج  ال�سيد  وحتدث 
موؤمن،  كم�سيحي  قدمي،  كمقاوم  »كاإن�سان،  وقال: 
لي�ست  الفل�سطينية  املقاومة  اأقول  الآن  وكمحا�رس 
�رسعية فقط بل هي واجب مقد�ض على كل عربي 
وعلى كل فل�سطيني، يقول الإ�رسائيليون اأن القاهرة 
ودم�سق وعمان هي التي تورطهم يف اأعمال ل رغبة 
لهم فيها، ونحن هنا من هذه املن�سة نقول اأن هذا 
فرن�سا،  يف  النازيون  يقوله  كان  باحلرف  الكالم 
طرد  �سعب  وعمان  ودم�سق  القاهرة  اأن  اأعترب  اأنا 
وب�سعة  خيمة  له  اأعطيت  �سعب  بيته  من  اأر�سه  من 
اأي�ساً  وقالوا  �سمريه،  لإ�سكات  حماولة  يف  دولرات 
األعوبة يف  اأن الالجئني لعبة �سيا�سية، واأن الفدائيني 
ورام  لهم  اأقول  اأن  يكفيني  متناف�سني،  زعماء  اأيدي 
اهلل حتركهم الكرامة اجلريحة يحركهم ال�سمري احلي 
املقاومة  الوطن،  فداء  املوت  يف  رغبة  حتركهم 
لهذه  واأريد  �سيء  قبل كل  الكرامة  ثورة  الفل�سطينية 
عقائدية،  ع�سكرية،  �سيا�سية  تكون:  اأن  املقاومة 
اأنا واثق من  اأريد لها الن�رس لأن هذا حقها،  ثورية، 
هذا الن�رس لأنها تقدم ال�سحايا، واأود اأن اأجيب على 
رجل الدين اليهودي الذي قال اإن ال�سباب اليهودي، 
له  اأقول  اأجداده،  اأر�ض  اأجل  من  يقاتل  كيف  يعرف 
اأر�ض  ليحرر  كيف ميوت  يعرف  العربي  الفدائي  اإن 
اأجداده واأر�سه هو، اأن اجلندي اليهودي الذي غررته 
لي�سكن  �سعباً  يطرد  لأنه  خلجل  ر  فَكّ لو  ال�سهيونية 
مكانه، اأنه يعطي خيمة لياأخذ منزلً، اإنه يحيى من 
انت�رست  لقد  مرتزق.  اإنه  اخلارجية،  امل�ساعدات 
الفل�سطينية،  الثورة  و�ستنت�رس  الفرن�سية  الثورة 
ج�سم  يف  دخيل  اأجنبي  اأوروبي  ج�سم  واإ�رسائيل 
ي�ستاأ�سل،  اأو  يلفظ  غريب  هو  وما  اأ�سيل  �رسقي 
والفرن�سية  الفل�سطينية  املقاومة  بني  اأن  واأ�ساف 
ال�رسعي،  غري  الحتالل  اإنها  جداً:  م�سرتكة  اأ�سياء 
وعدم  �سياع  خاطفة،  حرب  بعد  باملذلة  �سعور 
ون�رس.  وثورة  ومقاومة  ا�ستيقظ  ثم  للواقع  ت�سديق 
اإن املقاومة الفل�سطينية �رسعية بقدر �رسعية الثورة 
الفرن�سية و�سواها من الثورات �سد املحتلني وعلينا 
نحن اأن ن�ساعدها معنوياً ومادياً و�سن�ساعدها. دولة 
اإ�رسائيل حملة �سليبية جديدة واأنا واثق اأنها �ستكون 

الأخرية ولن تدوم«.

ملاذا املقاومة الأوربية �سرعية و�سواها 
غري �سرعي؟

وال�سعوب  واملنظمات  الأحزاب  وتعتز  تفتخر 
املقاومة  بحركات  اأوروبا  يف  واحلكومات 
الأوروبية �سد الحتالل النازي ويف الوقت نف�سه 
تتبنى بع�سها املوقف الإ�رسائيلي من املقاومة 
الفل�سطينية واللبنانية ويطلقون كلمة الإرهاب 
فهل  واللبنانية.  الفل�سطينية  املقاومتني  على 
اأم  �رسعية  الأوروبية  املقاومة  حركات  كانت 
الحتالل  قوات  و�سفتها  كما  اإرهابية  كانت 
بتنظيم  الأوروبية  ال�سعوب  بداأت  الأملانية؟ 
الأملاين  الحتالل  لكن�ض  املقاومة  حركات 
البلدان  وت�سكلت منظمات املقاومة يف جميع 
الأوروبية املحتلة وحتى يف خارجها. اإن القا�سم 
وحركات  العربية  املقاومة  بني  امل�سرتك 
والحتالل  الحتالل،  هو  الأوروبية  املقاومة 
الحتاد  دول  تقبل  فكيف  الإرهاب  ذروة 
�سحية  الفل�سطيني  ال�سعب  و�سف  الأوروبي 
بالإرهاب؟  الإ�رسائيلي  والغت�ساب  الإرهاب 
وح�سية  تفوق  »اإ�رسائيل«  وهمجية  وح�سية  اإن 
عندما  الهمجية.  وجرائمها  النازية  اأملانيا 
مو�سوع  الأوروبية  املحاكم  بع�ض  عاجلت 
باإمكانهم  اأن  قررت  املقاومة  رجال  عمليات 
ل�سعوبة  الدولية  بالتفاقات  التم�سك  عدم 
قوات  وق�سوة  اإمكانياتهم  وتوا�سع  اأو�ساعهم 

الحتالل ووح�سيتها.

بقلم: د. غازي ح�سني

اإن الوحدة الوطنية 
الفل�سطينية ووحدة ال�سعب 

الفل�سطيني، والتوافق 
والإجماع الفل�سطيني 

يتطلب من قيادة التحرير 
وال�سلطة الفل�سطينية اإعادة 

النظر يف نظرتها للحل 
النهائي والتحالفات على 
ال�سعد املحلية والعربية 

والإقليمية والدولية 
والعودة اإىل اللتزام 

بامليثاق الوطني الفل�سطيني 
وبقرارات دورات املجل�س 
الوطني ال�سرعية والتي 

متثل الإجماع الفل�سطيني، 
ويتطلب هذا املوقف اإلغاء 

اتفاق الإذعان يف اأو�سلو 
الذي جرى التفاو�س 
عليه يف دهاليز اأو�سلو 

املظلمة والظاملة ومن وراء 
ظهر ال�سعب الفل�سطيني 
وموؤ�س�ساته وعن طريق 

)اأحمد القريع( فقط لت�سويق 
الإمالءات الإ�سرائيلية 

اإىل يا�سر عرفات وحممود 
عبا�س.

وبالتايل على قيادة منظمة 
التحرير الفل�سطينية 
العودة عن نهج اأو�سلو 

الذي يتعار�س مع الكفاح 
امل�سلح والذي جزاأ ال�سعب 

الفل�سطيني اإىل ثالثة 
جتمعات ب�سرية، وت�سمن 

التنازل عن %78 من 
م�ساحة فل�سطني والتنازع 

على %22 من م�ساحتها 
بني ال�سلطة الفل�سطينية 

و�سلطة الحتالل 
الإ�سرائيلي ل�سرعنة احتالل 
القد�س واخلليل واملقد�سات 

الإ�سالمية يف املدينتني 
و�سم املزيد من الأرا�سي 

الفل�سطينية.
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العالقات اجلزائرية املغربية

ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي يجري 
فيها تاأكيد هذه الروابط اأمام م�سار متوتر 
عرفته العالقات اجلزائرية املغربية منذ 
ع�سكرية  ا�ستباكات  تخللته   1963 عام 
اإعالمية وحرب  على احلدود ومناو�سات 
مواقع ديبلوما�سية واقت�سادية بالرغم من 
هدنة  فرتة  البلدين  بني  العالقات  دخول 
امتدت من عام 1987 اإىل غاية عام 1994 
اأثمرت تاأ�سي�س الحتاد املغاربي وب�رشت 
بعهد جديد من التفاوؤل مب�ستقبل كان من 
�ساأنه لو اأتيح له �سبيل التج�سيد اأن يدفع 
ير�سي  خمرج  اإىل  ال�سحراوية  بالق�سية 
جميع الأطراف من جانب ويحدث ثورة يف 
جمال التكامل القت�سادي ومتتني الن�سيج 
التبادل  وترقية  والب�رشي  الجتماعي 
على  الكثري  يجمعهما  بلدين  بني  الثقايف 
يف  واحل�ساري،  الجتماعي  ال�سعيدين 
الداخل  يف  ال�سيا�سة  �سياطني  تظل  حني 
واخلارج تف�سد للود القائم ق�سيته التي ل 

يزال يطالب بها.
عن  البحث  يف  عناء  كبري  اإىل  نحتاج  ل 
املغاربي  للتقارب  التاريخية  ال�رشعية 
منذ  الوطنية  احلركة  رواد  اأدرك  فقد 
ال�ستعمار  �سد  ال�سيا�سي  الن�سال  بداية 
املغاربي  العمل  اأهمية  الفرن�سي 
امل�سرتك لنيل ا�ستقالل وحدوي مغاربي 
املغاربي  ال�ستقاليل  امل�سار  افتتح  وقد 
اإىل  اأدبياته  وامتدت  اإفريقيا  �سمال  جنم 
انت�سار  وحركة  اجلزائري  ال�سعب  حزب 

جبهة  بيان  وكان  الدميقراطية  احلريات 
نوفمرب  من  الفاحت  يف  الوطني  التحرير 
1954 وا�سحا يف ربطه ا�ستقالل اجلزائر 
تاأ�سف  وقد  املغاربي  ال�ستقالل  بوحدة 
وحدة  غياب  من  فقراته  من  فقرة  يف 
فتئت  ما  التي  املغاربي  الثوري  العمل 
وجددها  بها  تطالب  الوطنية  احلركة 
�سمال  وحدة  حتقيق  و�سع  عندما  البيان 
اخلارجية  الثورة  اأهداف  �سمن  اإفريقيا 
التحرير  جبهة  م�ساركة  ج�سدته  ما  وهو 
الوطني يف موؤمتر طنجة اإىل جانب حزب 
الد�ستور  وحزب  املغربي  ال�ستقالل 
ت�سكيل  بحث  وقد  التون�سي  اجلديد 
احتاد  وقيام  مغاربي  ا�ست�ساري  جمل�س 

فيدرايل للبلدان الثالثة.
واإن جنحت الأحزاب الوطنية يف احل�سول 
اإل  متفرقة  الأقطار  هذه  ا�ستقالل  على 
اأن النزاعات بني الأنظمة القائمة ل�سيما 
ما  على  ق�ست  واملغرب،  اجلزائر  بني 
وفق  املغاربي  البناء  يف  اأمل  من  تبقى 
م�سعى  وحتى  طنجة  موؤمتر  تو�سيات 
ف�سحة  بدوره  يتح  مل  مراك�س  اتفاق 
بل  الوحدة  لتج�سد  املغاربية  لل�سعوب 
موؤ�س�ساتية  بها  جاء  التي  املقاربة  ظلت 
اإذ �رشعان ما ن�سفها املغرب بعد اأحداث 
مراك�س التي اتهم فيها اجلزائر بالوقوف 

وراءها عام 1994. 
ويف خ�سم التوتر القائم اليوم على اجلبهة 
موقع  حول  اجلدل  عاد  ال�سحراوية 

العالقات اجلزائرية املغربية من اإعراب 
ت�سعيدا  ليعرف  املر�سح  النزاع  هذا 
التي  ال�سحراوية  الق�سية  يجعل  حربيا 
تريد اجلزائر اأن تبقى يف اإطارها الأممي 
التاريخية  العالقات  �سفو  لتعكر  تطفو 
واإىل  والثقافية.  الجتماعية  والروابط 
هذا  عالقة  حول  النقا�س  يحتدم  جانبه 
عرب  املتبادل  الكراهية  بخطاب  النزاع 
عادة  واملن�سوب  الجتماعية  املواقع 
للجزائر  ب�سلة  متت  ل  ذبابية  بوؤر  اإىل 
خدمة  الفتنة  لإذكاء  ت�ستغل  للمغرب  ول 
لأجندات بعيدة متاما عن م�سالح البلدين 

وال�سعبني. 
الروابط  عن  ال�سعبي  الدفاع  ينطلق  ول 
اجلزائرية  والتاريخية  الجتماعية 
فح�سب،  وقوتها  اأهميتها  من  املغربية 
اجلالية  عند  قوة  تزداد  التي  وهي 
اأجواء  تعي�س  حيث  اخلارج  يف  املغاربية 
يتاح  عندما  والتقارب  الأخوة  من  مثالية 
لأفراد ال�سعبني الحتكاك والتبادل احلر 
البعيد عن �سغوط احل�سابات ال�سيا�سية، 
بل جتد لها دوافع يف دخول دولة الإمارات 
املتحدة على خط الأزمة بعد اأن فتحت 
ال�سحراوية  الأرا�سي  يف  لها  قن�سلية 
املحتلة من قبل املخزن املغربي. وي�سود 
العتقاد على نطاق وا�سع اأن العتداءات 
املغربية على منطقة الكركرات جزء من 
خمطط �سهيوين اإماراتي لتوريط املغرب 
واجلزائر يف طور جديد من النزاع والتوتر 

هدفه املتو�سط والبعيد حماولة زعزعة 
التي رف�ست علنا ومن  ا�ستقرار اجلزائر 
منرب الأمم املتحدة م�ساعي التطبيع مع 
الكيان ال�سهيوين. وتت�سمن الدعوات اإىل 
البينية  ال�سعبية  الروابط  املحافظة على 
دعوة اأخرى لقيادات البلدين اإىل التحلي 
مغامرة  اأي  اإىل  الجنرار  وعدم  بالوعي 
ي�ستفيد  ال�سالم يف املنطقة ولن  ت�رشب 
الأزمة يف  اليوم يف  ي�ستفيد  من  اإل  منها 
العربي.  العامل  من  اأخرى  ومناطق  ليبيا 
مدى  املغاربي  اللتحام  دعوات  وتظهر 
ال�سعوب  تكت�سبها  �سارت  التي  املناعة 
من  اكت�سبتها  التي  والتجربة  املغاربية 
اخلذلن الذي اآلت اإليه "الثورات العربية" 
ال�رشاعات  لعبته  الذي  الدور  ل�سيما 

اجليو�سيا�سية يف جت�سيد هذا اخلذلن.
ال�سعبي  الوعي  اأن  لالنتباه  امللفت  ولعل 
عليه  تي�رش  الذي  احلد  اإىل  و�سل  قد 
الف�سل بني النزاع ال�سحراوي مع املغرب 
والجتماعية  التاريخية  العالقات  وبني 
ال�سعب  فيها  مبا  املغاربية  ال�سعوب  بني 
ال�سحراوي. وقد يحدث اأن تتهم اأطراف 
اأطرافا اأخرى يف اجلزائر بخدمة م�سالح 
اأخرى  اأطراف  اأو  املغربي  املخزن 
اإل  اجلزائري  النظام  بخدمة  مغربية 
بظل  ت�ستظل  تبقى  ال�سعوب  مواقف  اأن 
م�سري  تقرر  لل�سعوب  يتاح  ويوم  التاريخ 
الوحدة املغاربية �سنكون اأمام اأمر اآخر. 

بني روابط التاريخ وح�سابات ال�سيا�سة 

ال ميكن للت�صعيد الذي يعرفه 
م�صار النزاع بني املغرب وجبهة 

البوليزاريو اأن مير مرورا عابرا دون 
اأن تظهر موؤثراته اجلانبية على 

احلياة ال�صيا�صية واالجتماعية يف 
املنطقة املغاربية وهو ما بداأ يربز 
من الدعوات التي ترتفع من هنا 

وهناك اإىل �صرورة �صون الروابط 
االجتماعية والتاريخية بني املغرب 
واجلزائر و�صلها من النزاع الذي بلغ 
من العمر 45 �صنة كما ت�صل ال�صعرة 
من العجني. وتظهر مواقع التوا�صل 

االجتماعي �صورا معربة عن التالحم 
الطبيعي والتلقائي بني ال�صعبني 

اجلزائري واملغربي من خالل رفع 
علمي البلدين جنبا اإىل جنب على 

اأكتاف جزائريني ومغاربة. 

بقلم اح�صن خال�ص

قرار  ننتظر  باأّل  جدا  قوي  والإغراء 
النتيجة  على  بالتعليق  ون�سارع  املحكمة، 
املعلنة الآن وغري الر�سمية بنجاح بايدن 
الذين  كل  فعله  ما  وهو  ترامب،  وهزمية 
امل�رشح،  عن  يرحل  اأن  لرتامب  يريدون 
مّثلت  م�رشحية  على  ال�ستارة  ت�سدل  واأن 
من  و«متطرف«  و�ساذ  غريب  هو  ما  كل 

ِقبَل رئي�س اأمريكي.
اعتبار  اإىل  تقريبا  اجلميع  اأ�رشع  ولهذا 
ترامب خا�رشا وبايدن فائزا، دون انتظار 
قرار املحكمة. وكان بع�س الفل�سطينيني 
اأ�رشع من تنف�س ال�سعداء، ول �سيما  من 

اأن�سار �سيا�سات الت�سوية واتفاق اأو�سلو.

اجتاهات فل�صطينية

مع  اأنف�سهم  وجدوا  الفل�سطينيون  فهوؤلء 
�سيا�سات ترامب يف موقع يفر�س عليهم 
من  ِحل  ويف  اأمريكا،  مع  العالقات  قطع 
من  وغريه  اأو�سلو  اتفاق  يف  التزاماتهم 
ترامب  اإعالن  بعد  وذلك  التفاقات. 
للكيان  عا�سمة  واعتبارها  القد�س  �سم 
ال�سهيوين، ونقل ال�سفارة الأمريكية اإليها، 
الأمريكية  املالية  العتمادات  ووقف 
الغوث،  ولوكالة  الفل�سطينية،  لل�سلطة 
الفل�سطينية  الق�سية  حل  اإعالن  كما 
التي  القرن«  »�سفقة  ي�سمى  ملا  وفقا 
من  اأجزاء  اإل  للفل�سطينيني  ترتك  مل 
اأخ�سعتها  وقد  الغربية،  ال�سفة  اأر�س 
ترتكها  اأي حتى مل  الثنائية،  للمفاو�سات 

للفل�سطينيني.
كان لهذا كله )�سيا�سات ترامب( وجهان، 
للم�رشوع  الكامل  بالتبني  يتعلق  وجه 
كل  جتتمع  اأن  فر�س  ووجه  ال�سهيوين، 
الأمناء  لقاء  يف  الفل�سطينية  الف�سائل 
برئا�سة  اهلل  ورام  بريوت  يف  العامني 
حممود عبا�س. بالطبع هذا الوجه الثاين 

يجب اأن يعتربه كل من قالوا يف النق�سام 
اإجنازا  اخلمر؛  يف  مالك  قاله  مما  اأكرث 
لها. وهو  تاأ�سي�سا  اأو  الفل�سطينية  للوحدة 
ما يفر�س عليهم اعتبار ذلك من »بركات« 
�سيا�سة ترامب، ما داموا يعتربون الوحدة 
الفل�سطينية اأهم من ال�سيا�سة واملمار�سة؛ 
لأن �سيا�سة »حل الدولتني« واتفاق اأو�سلو 
يكونا  اأن  ميكن  ول  النق�سام،  يقت�سيان 

طريقا للوحدة اأو امل�ساحلة.
من  اأهم  وامل�ساحلة  الوحدة  و�سع  كان 
يف  الدولتني،  وحل  اأو�سلو  اتفاق  انهيار 
هجائهم  من  وا�سح  وهذا  البع�س،  نظر 
قاعدة  ولّد  النق�سام  اأن  لالنق�سام، علما 
قطاع  يف  اجلبارة  الع�سكرية  املقاومة 
منهم  ت�ستحق  مل  م�ساألة  وهي  غزة، 
تقدير  اأو  عليها  حر�س  اأو  التفات  اأي 

لأهميتها.
ح�سنا، لول �سيا�سات ترامب على �سوئها 
لقاء  حتقق  ملا  النهاية،  حتى  املتمادي 
اإىل  الطريق  اأو  لوحدة،  العامني  الأمناء 
الأمريكية  العالقات  ُقطعت  وملا  وحدة، 
رام اهلل وقيادة فتح، وملا عاد  مع �سلطة 
باعتباره  ال�سهيوين  الكيان  مع  ال�رشاع 
�رشاع وجود، ولي�س �رشاع حدود واقت�سام 
اأو  اجلبني،  لها  ينّدى  ق�سمة  لفل�سطني 
يف   20( والعار  اخلزي  حتى  غنب  ق�سمة 
ق�سية  ت�سفية  مع  للفل�سطينيني  املئة 

الالجئني(.
التحفظات ال�صكلية

هذا يعني من جانب الذين رحبوا )ودعك 
ال�سكلية( بخ�سارة ترامب  من التحفظات 
تفتح  اأن  ياأملون  اأنهم  بايدن؛  وجميء 
يف  جماريها،  اإىل  املياه  تعيد  خطوط 
دونالد  رئا�سة  قبل  كانت  كما  الأقل، 
تقل  ل  كارثة  بدوره  وهذا  ترامب. 

والق�سية  الفل�سطيني  الو�سع  على  خطرا 
»�سفقة  ترامب  م�رشوع  من  الفل�سطينية 
القرن«، اإل اإذا كان ثمة فارق بني اأن يوؤكل 

حلمنا �سواء، اأو مغليا على »نار هادئة«.
والتماهي  ترامب  دونالد  �سيا�سة  اإن  بل 
اأف�سل  ال�سهيوين  امل�رشوع  وبني  بينها 
اأي  وجود،  اإىل �رشاع  ال�رشاع  يُنقل  حني 
اإخفاوؤها  اأُريد  طاملا  التي  حقيقته  اإىل 
من جانب امل�رشوع ال�سهيوين والإدارات 
الأمريكية التي غطت حرب الوجود الأوىل 
و�سيا�سات   ،1967 والثانية   )1949/1948(
واقت�سام  القد�س  وتهويد  ال�ستيطان 
مفاو�سات  )كلينتون  الأق�سى  امل�سجد 
جاءت  لطاملا  والتي   ،)2 ديفيد  كامب 
قرارات الأمم املتحدة وم�ساريع الت�سوية 
واحللول الدميقراطية والإن�سانية للق�سية 
بقما�س  وتغطيتها  لإخفائها  الفل�سطينية 

حريري.
ولهذا ميكن القول »خ�رشناك يا ترامب« 
اإىل  اإذا كان جميء بايدن �سيعيد »حليمة 
اإىل  الق�سية  يعيد  اأو  القدمية«،  عادتها 

م�ساريع الت�سوية واملفاو�سات. 
خ�سارة  عن  الناجم  التغيري  لهذا  اأن  على 
اأن  ميكن  وما  بايدن،  وجميء  ترامب 
ان�سغالت  من  بعده،  ومن  اأثنائه  يف  يتم 
بني  دولية  اأو  داخلية،  اأمريكية  واإرباكات 
واأوروبا،  ورو�سيا  ال�سني  من  وكل  اأمريكا 
اأو اإقليمية وعربية، اأو على م�ستوى خيبة 
دونالد  على  راهنت  التي  الرّدة  دول  اأمل 
فر�سا  اأو  فر�سة  فاإن  و�سيا�ساته،  ترامب 
اندلع  قبل يف حالة  ذي  اأكرث من  �ستلوح 
حتت  مدين  وع�سيان  �سعبية  انتفا�سة 
قيادة فل�سطينية موحدة لدحر الحتالل 
�رشط  اأو  قيد  بال  امل�ستوطنات  وتفكيك 

اأو م�ساومة اأو مفاو�سات.
بايدن،  اإدارة  �سريبك  انتفا�سة  اندلع  اإن 

ويربك اأكرث نتنياهو، و�سي�سع ال�رشاع يف 
احتالل  �سد  �رشاعا  ال�سحيح،  موقعه 
اأهداف  وهي  وتهويد.  و�سم  وا�ستيطان 
اأو  عموما،  والغرب  بايدن  ي�ستطيع  ل 
العاملي،  العام  والراأي  الكربى  الدول 
ناهيك عن �سعوبنا و�سعوب العامل، اإل اأن 
وغري  مدان  فالحتالل  بعدالتها.  يُقّروا 
القد�س،  وتهويد  ال�سم  وكذلك  �رشعي، 
الدويل،  القانون  اإىل  م�ستندة  اإدانة  وهي 
اأغلب  ِقبَل  من  م�سبق  باعرتاف  ومعززة 
الأمر  املتحدة،  الأمم  هيئة  يف  الدول 
الذي يجعل الإ�رشار عليه ومئات الألوف 
بال�سوارع ق�سية رابحة قابلة للتحقيق بال 
قيد اأو �رشط. وذلك اإذا مل ن�سمح باإقحام 
اإقحام  اأو  جديد،  من  ت�سوية  م�رشوع 
اإىل  �ستعيدنا  التي  الفل�سطينية«  »الدولة 
التفاو�س واملماطلة واإفقاد الرتكيز على 

دحر الحتالل وتفكيك امل�ستوطنات.
�سد  املعركة  وفتح  ال�رشاع،  دخول 
والتهويد،  وال�سم  وال�ستيطان  الحتالل 
اآخر،  مو�سوع  اأي  فتح  يف  ال�سماح  وعدم 
والق�سية  الفل�سطيني  بالو�سع  يتعلق 
اأول  الأر�س  حترير  يعني  الفل�سطينية، 
)�سيد »الدب« اأول(، واإبقاء الباب مفتوحا 
الوجود  �رشاع  ملوا�سلة  م�رشاعيه  على 
الذي يجب اأن ينتهي بتحرير فل�سطني من 
اإىل  الناقورة  راأ�س  البحر، ومن  اإىل  النهر 

اأم الر�رشا�س.
تلكم هي الفر�سة التي يجب األ ن�سيعها. 
واأو�ساع  قوى  موازين  حلظة  يف  فنحن 
بال  اأر�س،  حترير  اإجناز  بتحقيق  ت�سمح 
اأو  مقاومة  جمرد  ولي�س  �رشط،  اأو  قيد 

مت�سك باحلقوق والثوابت فقط.

نتيجة النتخابات الأمريكية فر�سة لالنتفا�سة

�صحيح اأن التجربة مع اآل غور 
الدميقراطي وبو�ص اجلمهوري 

توجب الرتيث بتاأكيد جناح 
بايدن وخ�صارة ترامب، يف معركة 

الرئا�صة االأمريكية يف العام 
2020، وذلك عندما تاأخر االإعالن 
الر�صمي عن الفائز بالرئا�صة حتى 
�صدور قرار املحكمة العليا، والتي 

قلبت النتيجة يف م�صلحة بو�ص 
االبن، بعد اأن كان اآل غور يتلقى 
التهاين بالنجاح طوال 37 يوما، 
لكن تلك التجربة ال تعني اأن 

تتكرر حتما هذه املرة اأي�صا؛ الأن 
الظروف واحليثيات خمتلفة يف 

التجربتني احلالية وال�صابقة، مما 
ي�صمح باإبقاء باب انقالب النتيجة 
مفتوحا، ولكن ب�صق اأ�صيق كثريا 
مما كان عليه يف جتربة اآل غور 

وبو�ص االبن.

بقلم: منري �صفيق

مع االأحداث
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ترتيبات م�ستعجلة  قبل احل�سم الأمريكي
التحركات الدولية:

لقد كان جلائحة كورونا و�ضغطها املعنوي 
واالقت�ضادي على الدول الراأ�ضمالية الكربى 
دور يف حتريك املوؤجل يف �ضيا�ضات الدول 
�ضاحبة امل�ضاريع، وجاءت العملية ال�ضيا�ضية 
وتعقيداتها  االنتخابات  يف  االمريكية 
والفو�ضى املرافقة لها على م�ضتوى �ضانع 
القرار االمريكي لتمنح الفر�ضة ب�ضكل اأكرث 
ي�رسا لتحرك كبري يف اأكرث من مكان.. و من 
التي جاءت يف ظل الفو�ضى  اأبرز االأحداث 
االأمريكية قيام ال�ضني يف 15 نوفمرب اجلاري 
واملحيط  اآ�ضيا  �رسق  جنوب  يف  دولة  و14 
ونيوزيالندا  وا�ضرتاليا  وال�ضني  الهندي 
واليابان وكوريا اجلنوبية يف ان�ضاء اكرب تكتل 
ثلث  ي�ضمل  عاملي  حر  جتاري  اقت�ضادي 
اقت�ضاد العامل حيث تلغي هذه ال�رساكة 90 
البينية  التجارة  على  اجلمارك  من  باملائة 
بها  تقوم  عمالقة  خطوة  وهي  بينها.. 
ال�ضني اذ الول مرة تدخل �رساكاته متعددة 
االقت�ضادي  انت�ضارها  يعزز  مما  الوجهات 
ال�ضني  لدخول  الطريق  املنطقة وميهد  يف 
على اتفاقيات التجارة احلرة العاملية الحقا 

ب�ضيغة خمتلفة.

القفزة ال�صينية :

نوعية يف  نقلة  انتقلت  ال�ضني  تكون  وهكذا 
الهند  كادت حتركات   الذي  احلرير  طريق 
االأمريكي اىل  الرئي�س  واالإمارات بدفع من 
باب  من  املار  العربي  الق�ضم  يف  اإف�ضاله 
املندب و يف حماولة اإحباط موانئ باك�ضتان 
التي انخرطت يف �ضوق احلرير، فلقد منح 
ترمب ابن زايد دورا اقليميا كبريا وغطاه يف 
كل جرائمه يف اليمن و االإقليم مقابل قيامه 
اعطى  كما  احلرير  لطريق  جزئي  بتدمري 
املباركة لرئي�س وزراء الهند بقيامه مبذابح 
االخري  لقيام  كعربون  للم�ضلمني  عن�رسية 

بدور التخريب على طريق احلرير.
اقت�ضاديا  واقعا  فر�ضت  االآن  ال�ضني  تكون 
عامليا خطريا على االقت�ضاد العاملي رغم 
يقرتب  من  كل  حذر  االمريكي  الرئي�س  اأن 
من طريق احلرير بالعقوبات و�ضري يف ذلك 
ان  اال  وا�ضيا  اوربا  يف  وم�ضت�ضاريه  وزراءه 
هذه الفر�ضة الثمينة لتحرك ال�ضني وعندما 
تنتهي اجلولة االنتخابية ب�ضالم تكون ال�ضني 
م�رسوعهم  يف  و�رسكاوؤها  انطلقت  قد 

العمالق.

النفوذ الرتكي:

ال�ضيارة  كانت  اجلاري  نوفمرب   15 ويف 
القرب�ضية  املك�ضوفة جتوب مدينة مرع�س 
الرئي�س  منها  يطل  عاما   46 منذ  املغلقة 
الرتكية  رئي�س جمهورية قرب�س  مع  الرتكي 
يوؤكد على �رسورة التنمية وا�ضرتداد احلقوق 
يف بحر قرب�س وجمالها احليوي موؤكدا ان 
تركيا لن ت�ضمح با�ضتمرار الظلم الواقع على 
�ضعب قرب�س الرتكية وموؤكدا انه بعد اليوم 
�ضي�ضطر ان ي�ضري بنف�ضه ال�ضرتداد احلقوق 
وال ينتظر املجتمع الدويل الذي ظلم �ضعب 
قرب�س الرتكي.. ومن املعروف ان املو�ضوع 
الرتكية  قرب�س  جغرافية  عند  يقف  ال  هنا 
بل جمالها احليوي يف البحر و ما يحوي من 
حقول  واكت�ضاف  البحرية  للحدود  تر�ضيم 
الت�رسيحات  هذه  جتيء  والغاز..  النفط 
بعد ان حقق تركيا خالل االأ�ضابيع االأخرية 
ان  بعد  اأذربيجان  يف  ا�ضرتاتيجيا  ن�رسا 
متكنت القوات االأذرية من ا�ضرتداد اأر�ضها 
من  بتاأييد  احتاللها  لرومانيا  �ضبق  التي 
العملية ظهر دور تركيا  الدول االأوربية ويف 
اال�ضرتاتيجي الذي ا�ضتطاع ان يحيد الرو�س 
عن التدخل ومن ثم الت�ضارك مع رو�ضيا يف 

�ضمان عملية االن�ضحاب االأرميني من اإقليم 
قره باغ وعودته الأهله االأ�ضليني االأذريني..

لقد ا�ضتطاعت تركيا اإحلاق هزمية �ضيا�ضية 
بالغة بفرن�ضا يف اأرمينيا بعد اأن هزمتها يف 
امللف الليبي واأخرجتها منه فلقد اأ�رسعت 
يف  اأرمينيا  دعم  عن  االإعالن  اإىل  فرن�ضا 
الق�ضية  حتويل  واأرادت  اأذربيجان  مواجهة 
اىل �رساع ديني او ح�ضاري بعد اأن ا�ضتنفرت 
وال�ضواحل  ايجا  بحر  مو�ضوع  يف  بقوتها  
اليونان،  مع  نزاعها  يف  لرتكيا  امل�ضتحقة 
رغم  اال�ضتك�ضافات  تركيا  وا�ضلت  ولقد 
عليها  عقوبات  بفر�س  االأوربية  التهديدات 
مبهماتها  القيام  الرتكية  ال�ضفن  وا�ضتمرت 
لتهديدات  التفات  دون  اال�ضتك�ضاف  يف 
فرن�ضا واالحتاد االأوربي اال انه ومن خالل 
ال�ضفن  واإر�ضال  �ضحب  يف  متثلت  مناورات 
متكن من فر�س اأمر واقع حتى االآن كما ان 
اإدارته ال�رساع من قبل يف منطقة اأذربيجان 
�رساعا  املنطقة  جتنب  اأن  ا�ضتطاعت 
عميقة  تفاهمات  خالل  من  وذلك  مت�ضعبا 
لتفاهمات  امتدادا  واالأتراك  الرو�س  بني 
تركية رو�ضية يف �ضورية  فلقد اأدرك الرو�س 
فرن�ضية جلرهما  موؤامرة  ان هناك  والرتك 
ق�ضية  يف  االإقليم  يف  ا�ضتنزافية  حرب  اىل 
ع�رسات  منذ  الدويل  القانون  فيها  ف�ضل 

ال�ضنني..
انت�ضارات  تركيا حققت جملة  تكون  وبهذا 
يف االإقليم متنحها جماال حيويا وقدرة على 
التحرك يف الكومونولث العثماين باالإ�ضافة 
اأعادت  ان  بعد  الليبي  حل�ضورها يف امللف 
وفك  املتقاتلني  للخ�ضوم  امليداين  التوازن 

احل�ضار عن طرابل�س ودحر قوات حفرت
الق�صية اليمنية:

ي�ضغط احلوثيون بقوة على ال�ضعودية الإبراز 
يحاول  فيما  م�ضتوياتها  اأعلى  يف  ق�ضيتهم 
ال�ضعوديون اخلروج من الورطة ال�ضيما وان 
يف  وجودهم  يرف�س  االأبي�س  للبيت  القادم 
ال�ضعودي  االإماراتي  التدخل  ويدين  اليمن 
عن  بعيدا  االأزمة  باإنهاء  ويطالب  اليمن  يف 

التدخل الع�ضكري..
لل�ضغط  ت�ضعيدهم  يف  احلوثيون  ويتحرك 
ال�ضعودي  القرار  �ضاحب  على  التكتيكي 
مزيدا  ان  يف  متكن  هنا  اخلطورة  ولكن 
قادرا  اأ�ضال  يكون  بلد مل  ال�ضغط على  من 
اىل  يعر�ضه  قد  االأمنية  املعاجلات  على 
يتم  جتزئة  اىل  به  تودي  وانهيار  هزمية 
ومراكز  البنتاغون  يف  بدقة  لها  التخطيط 
ملفات  وان  ال�ضيما  االأمريكي،  القرار  �ضنع 
االأبي�س   للبيت  القادم  مكتب  على  عديدة 
بخ�ضو�س اململكة من �ضانها مالحقة كبار 
ق�ضايا  العهد يف  ويل  فيهم  امل�ضئولني مبن 
وق�ضية  خا�ضقجي  وق�ضية  االإن�ضان  حقوق 

الربجني..
هذه  يف  وخطري  ح�ضا�س  احلوثي  ال�ضغط 
يدرك  احلوثي  كان  ان  اعرف  وال  املرحلة 
خطورة ما يفعله االآن بالذات �ضد اململكة.. 
يف  حكامها  ومالحقة  اململكة  �ضعف  الن 
�ضيعر�س  حقيقي  �ضيا�ضي  بديل  غياب  ظل 
كما  التمزق  من  مزيد  اىل  العربية  اجلزيرة 
ح�ضل يف العراق، وهذا اليعني ابدا التنقي�س 
امنا  و�ضوئه  ال�ضعودي  النظام  خطورة  من 

دوما نحو مدعوون للتفكري وماذا بعد.
ال�صعودية وم�صر:

ملفهما بخ�ضو�س  ثقل  النظامان من  يعاين 
حقوق االإن�ضان ففي م�رس ع�رسات االآالف 
ال�ضجون  على  اأحيلوا  امل�رسية  النخب  من 
يف اأ�ضواأ الظروف املهينة منذ اأكرث من �ضبع 
�ضنوات بال حماكمات بعد انقالب ع�ضكري 
اأول  وانتخاب  دميقراطية  انتخابات  على 

�ضيا�ضية  عملية  يف  ال�ضري  ثم  مدين  رئي�س 
املعار�ضة  على  الق�ضاء  فيها  يتم  �ضكلية 
رغبة  ح�ضب  االنتخابات  عملية  و�ضبط 
احلاكم، االأمر الذي عر�س البلد اىل تدهور 

اجتماعي واقت�ضادي بالغني.
فلقد  العهد  ويل  مع  ال�ضعودي  النظام  واما 
�ضط بعيدا يف قمع احلريات واعتقال اآالف 
بتهم  الن�ضاء  واعتقال  واملثقفني  العلماء 
وكانت  االأفواه  تكميم  منها  الق�ضد  واهية 
الطريقة  بتلك  خا�ضقجي  اغتيال  ماأ�ضاة 
الرئي�س ترمب  اأمريكية غطى عليها  ق�ضية 
ودافع عن ابن �ضلمان وابن زايد على اعتبار 
من  اقت�ضاده  ينقذا  اأن  ميكن  من  اأنهما 
االنهيار ويكفال له تنفيذ التخريب امل�ضتمر 
املقاومة  حلركات  والت�ضدي  املنطقة  يف 

والدول امل�ضتقرة وايران.
النظام  يقف  القلق  �ضديد  االأيام  هذه  يف 
امل�رسي والنظام ال�ضعودي على باب مرحلة 
يقبل  ال  الذي  بايدن  الرئي�س  مع  جديدة 
ال�ضي�ضي  الديكتاتور  مع  ال�ضل�س  بالتعامل 
بن  موافقة  وال  له  ترمب  و�ضف  ح�ضب 
تغطية جلرائمه.. من  �ضلمان يف ملفته وال 
مئات  عن  االإفراج  يف  النظامان  اأ�رسع  هنا 
امل�ضجونني واالإعالن عن قرب االإفراج عن 

الن�ضاء املعتقالت يف ال�ضعودية.
هناك حماولة �رسيعة لتقدمي �ضورة للوافد 
اجلديد على البيت االأبي�س وهم يدركون ان 
ترمب  من  التعامل  يف  �ضعوبة  اأكرث  بايدن 
يف  تغيري  اإجراء  ميكن  ب�ضهولة  كان  الذي 
لتقدمي  مواتية  الفر�ضة  تكون  ولن  موقفه.. 
باإجراءات  اإال  املقبولة  احل�ضنة  ال�ضورة 
االأمريكية  املحاكم  وتظل  كبرية  وا�ضعة 
ق�ضايا  يف  وال�ضي�ضي  �ضلمان  ابن  تالحق 

مت�س حقوق االإن�ضان.
ثمنا  وم�رس  ال�ضعودية  �ضتدفع  �ضك  وبال 
املتحدة   الواليات  مع  العالقة  يف  باه�ضا 
العالقة  يف  كبري  انفراج  �ضيحدث  حني  يف 
ظل  يف  املتحدة  والواليات  اإيران  بني 
مع  النووي  االتفاق  ويعود  الدميقراطيني 
وجه  ولقد  احلياة،  اىل  االإ�ضافات  بع�س 
اأربع  وا�ضحة خالل  ر�ضائال  الدميقراطيون 
�ضنوات مل�رس وال�ضعودية مفادها ان �ضيا�ضة 
البلدين مرفو�ضة من قبل الدميقراطيني يف 
كان  اأن  الوا�ضح  غري  ومن  ملفات..  عدة 
اأوباما يف  بايدن �ضي�ضري على خطى رئي�ضه 
العربي  امل�رسق  يف  العربي  الربيع  اإنعا�س 
على  والرتكيز  ال�ضعبية  التنظيمات  وتدعيم 

الدميقراطية؟
املغرب وال�صحراء الغربية:

الفرتة  يف  ترمب  موقف  من  املغرب  عانى 
تتبنى  كلينتون  كانت هيالري  ولقد  ال�ضابقة 
اإىل حد كبري وجهة نظر املغرب الذي دفع 
لها يف حملتها االنتخابية ماليني الدوالرات 
قبل اأربع �ضنوات.. ولقد راهن املغرب عليها 
ع�ضيبة  بظروف  املغرب  مرت  وقد  كثريا 
 .. اجلديدة  االإدارة  عن  مناأى  يف  ظل  ولذا 
جون  عني  عندما  الرباط  يف  القلق  وازداد 
بولتون م�ضت�ضارا لالأمن القومي حيث حاول 

اإخراج ق�ضية ال�ضحراء من اجلمود.
دور  حتريك  االأمريكية  االإدارة  حاولت 
ال�ضهيوين  الكيان  مع  التطبيع  يف  املغرب 
على  املغرب  ب�ضيادة  االعرتاف  مقابل 
قبيل  ب�ضدة  ذلك  بولتون  فرف�س  ال�ضحراء 
تنحيته من من�ضبه ب�ضبب عدة ملفات ات�ضم 

موقفه فيها بال�ضدة.
  عاد املغرب منذ فرتة اىل فلك االإمارات 
يف  ال�ضهيوين  الوفد  مع  لقاءات  واإجراء 
الإحداث  اإماراتي  باإ�رساف  نيويورك 
املقاي�ضة: ال�ضحراء  مقابل التطبيع الكامل 
يف  ي�ضري  املغرب  بان  االنطباع  باإعطاء  و 

ذلك  يخرج  ان  �ضعوبة  رغم  التطبيع  عملية 
االإح�ضا�س  مت  ما  ومبجرد  العلن..  اىل 
ميل  املعروف  ومن  القادم  هو  بايدن  بان 
م�ضادمتهم  وعدم  للمغرب  الدميقراطيني 
مع اأي من الطرفني ويف ظل ان�ضغال ترمب 
وجماعته يف املعركة االنتخابية  مت الت�رسيع 
الكركرات  ق�ضية  فكانت  ميدانية  بخطوات 
الق�ضية  جملة  يف  ح�ضا�ضة  م�ضاألة  وهي 
ال�ضحراوية وتدل على كيفية تعامل املغرب 

يف املرحلة القادمة مع ملف ال�ضحراء.

تون�س وقطر:

بعد اأن جرب الرئي�س التون�ضي اخلروج من 
املاأزق االقت�ضادي بالتوجه مرة اىل فرن�ضا 
ومرة اىل االإمارات وعمل على تقريب رجال 
مفاو�ضات  واإجرائه  والالئكيني  فرن�ضا 
عوي�ضة مع فرن�ضا والبنك الدويل لال�ضتدانة 
قدم مقابلها جزءا من مواقفه املبداأية وجد 
منه  طلب  ولقد  م�ضدود  اأمامه  الطريق  ان 
من  بالتخل�س  االإماراتيني  قبل  من  ر�ضميا 
االإ�ضالميني  واإخراج  الدميقراطية  العملية 
يحل  ان  ولقد حاول  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  من 
من  وزراء  رئي�س  يفر�س  وان  ا  الربملان 
تلقاء نف�ضه لكي تكون رجة فعل االإ�ضالميني 

اخلروج من امل�ضهد..
تخفيف  جهوده  مقابل  �ضعيد  قي�س  ينل  مل 
والتي  فل�ضطني  بخ�ضو�س  الرباقة  �ضعاراته 
الردة  دول  اإزاء  موقف  باأول  ا�ضطدمت 
ي�ضتطع  فلم  والبحرين  االإمارات  العربية 
اإدانة التطبيع او احلديث عنه مبثل ما كان 
يقول يف حملته االنتخابية: اإن التطبيع خيانة 
حتقيق  يف  حماوالته  كل  جتد  مل  عظمى.. 

ا�ضتثمارات بريئة او قرو�س معقولة..
وعندما �ضعر بان عهد ترمب و�ضفقة القرن 
ذهبت  �ضلمان  وابن  زايد  وابن  وكو�ضنري 
ينظر  اأمريكي  رئي�س  مبجيء  حظوتهم 
�ضيا�ضته يف املنطقة وهي  وله  �ضذرا  اإليهم 
ال�ضيما  الدميقراطيني  خط  مع  ان�ضجاما 
قطر  ان  مبعنى  اأوباما  ال�ضابق  رئي�ضه 
�ضتكون املحطة االأمريكية القادمة لذا هرع 
االأخوان  الدوحة معقل  �ضعيد اىل  بن  قي�س 
القرو�س  فكانت  تركيا  وحليفة  امل�ضلمني 

والهبات والعالقات والتفاهمات.

الأمريكان ونحن!!:

لقد اأ�ضبحت ملفات املنطقة ال�ضغل ال�ضاغل 
لوزير اخلارجية االأمريكي الذي يبدو اأحيانا 
كثرية اأن ال ق�ضية لها خارج ق�ضايانا.. ولكنه 
وفو�ضاه  ترمب  مرحلة  بعد  االآن  �ضيفاجاأ 
التي اأحدثها يف جملة امللفات التي اأ�ضبحت 
يف حالة بعرثة وفو�ضى من ال�ضعب و�ضعها 
على �ضكة.. ومن الوا�ضح ان املرتب�ضني من 
�ضيوا�ضلوا  املنطقة  يف  امل�ضاريع  اأ�ضحاب 
على  وقائع  لفر�س  الفر�ضة  ا�ضتغاللهم 
االأمريكان  مع  بعد  فيما  والتحاور   االأر�س 
واالأمريكان  جديد  واقع  اأر�ضية  على 
اأو  حلق  لديهم  قيمة  ال  الن  ذلك  يحرتمون 

عرف اإمنا الوقائع.
ملفات يف حقيبة  و�ضنظل هكذا عبارة عن 
مبا  يديرها  االأمريكية  اخلارجية  وزير 
يت�ضاوق مع ر�ضالته العاملية ومبا يعزز ت�ضيده 
على العامل.. ولن يكون من ال�ضهل التحرر من 
اإرادة للوحدة  التبعية واالنقياد له اال بتوفر 
ووعي باأهميتها واإميان بحدوثها على االأقل 
�رساكة  اأو  م�ضرتك  عربي  �ضوق  ت�ضكيل 
موؤ�ض�ضات كبرية بني بلداننا.. حينذاك نكون 
و�ضعنا احلجر االأ�ضا�س ال�ضتقاللنا ونه�ضتنا 
حتمي  التي  الوحدة  ن�ضنع  فقط  وحينذاك 
غالب  اهلل  اإن  وتاريخنا..  واأر�ضنا  انتاجنا 

على اأمره.

يقال يف الأثر اإن 
�صليمان عليه ال�صالم 
كان ي�صرف على قيام 
اجلن بعمل متوا�صل 
وكانوا له طوعا ول 
يع�صي منهم له اأحد 

اأمرا.. فمات وهو 
متكيء على ع�صا له 
ولكن اجلن ا�صتمروا 
يف اخلدمة بال تردد 

حتى نخر ال�صو�س ع�صا 
�صليمان ف�صقط وقد 

كان ميتا منذ زمن ففر 
اجلن!!.. امل�صهد يتكرر 
اليوم مع دول عديدة 

يف العامل فبمجرد 
حدوث الفو�صى يف 
الوليات املتحدة 
ثم نزول املاليني 
اإىل ال�صوارع بني 

فريقني عظيمني بداأ 
املرتب�صون يف العامل 
يتمردون يف حماولة 

لر�صم اخلرائط من 
جديد.. يف ال�صني 
و امل�صرق الإ�صالمي 

واملغرب العربي وخليج 
النفط  وباب املندب 

وال�صني.. حركة
 داأ وبة قبل اأن تعود 

الع�صا ملهمتها!!

بقلم :�صالح عو�س
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يبدو اأنه جهد م�صتت وقد يكون االت�صال 
ميار�س  تكليفا  وموؤ�ص�صة  مديرية  يف 
هام  جزء  وهذا  م�ص�س  وعلى  بروتني 
من واقع امل�صار االت�صايل املوؤ�ص�صاتي 
باالأداء  معاجلته  يتم  ومل  املوجود 
يف  الر�صمي  الفراغ  اأن  رغم  املطلوب 
عرب  واالأخبار  املعلومة  مع  التعاطي 
مواقع التوا�صل االجتماعي يف تزايد . 
                                                                    

دو�ئر وز�رية يجب �أن توظف 
خمت�صني

االن�صطة  من  للعديد  ر�صد  عملية  يف 
وزارات  بها  تقوم  التي  االت�صالية 
االأداءات  تتباين  ح�صا�صة  وقطاعات 
فقد الحظت بناء على متابعة منتظمة 
بيانات  ن�صو�س  يف  عديدة  اخطاء 
يف  ترد  وزارات  فيها  وجدت  �صحفية 
هو  ما  على  والرد  اإ�صاعة  على  بيان 
�صخامة  من  يف  يزيد  قد  موؤطر  غري 
مع  للتعامل  االت�صال  واليات  االإ�صاعة 
هذه االإ�صاعات موجود وموؤطر وميكن 
اال�صتغال عليه لكن ال ميكن اأن يزنه اأداء 
اإال خمت�صون وفاعلون يف هذا املجال 
ومن جهة �أخرى من بني االأخطاء االأكرث 
ال  اأن  املوؤ�ص�صاتي  االت�صال  يف  اإيالما 
من  تخاطب  وقطاعات  وزارات  جند 
مواقع االخت�صا�س واخلدمات جمهورا 
يف  واإعالميا  ات�صاليا  تن�صيقا  واحد 
الوطني  العام  للراأي  املعلومات  ن�رش 
مواقع  عرب  اال�صاعات  ت�صتلمه  الذي 
و�صفحات  االجتماعي  التوا�صل 
مرتبط  هو  ما  ين�رشون  ا�صخا�س 
بال�صاأن العمومي دون اأن يقولوا للنا�س 
ين�رشون  اأو  يتحدثون  مواقع  اأي  من 
وهذا م�صهد اآخر قزم االأداء االت�صايل 

لذا  الر�صمية  املوؤ�ص�صاتية  اأبعاده  يف 
اأن  االإ�صكاليات  لهذه  وتبعا  وجب 
وكفاءات  باإطارات  اال�صتعانة  يتم 
على  واالإعالم  االت�صال  يف  متخ�ص�صة 
م�صالح  تتجه  واأن  وزارات  م�صتوى 
هذا  ا�صتحداث  اإىل  العمومي  الوظيف 
كافة املوؤ�ص�صات وهيئات  املن�صب يف 
تكوين  ا�صرتاجتية  وتنطلق  الدولة 
ترتبط  ال  املوؤ�ص�صاتي  االت�صال  يف 

بالظرف واملنا�صبات .
بطاقية للكفاء�ت �لوطنية 

�أولوية

موؤ�ص�صاتي  كيان  وهي  للدولة  ميكن 
االإعالمية  الكفاءات  يف  ت�صتثمر  اأن 
نوعية  قدرات  متلك  والتي  املوجودة 
واالت�صايل  االإعالمي  العمل  يف 
بانخراط  املهني  امل�صار  ومتار�س 
وطنية  وبطاقية  العام  العمل  يف  هام 
ت�صمن  اأن  ميكن  االإعالمية  للكفاءات 
من خاللها الدولة التوازن املطلوب يف 
االأداء االإعالمي املوجود على م�صتوى 
وميكن  املهنية  واملمار�صات  الن�رش 
م�صار  يف  الكفاءات  هذه  تنخرط  اأن 
الوطنية  بال�صحافة  يرتقي  هام  وطني 
ويف  الدولة  موؤ�ص�صات  باالت�صال يف  اأو 
االأفكار  املجتمع ب�صكل عام وكل هذه 
والت�صورات التي نرافع عنها لها اآليات 
ويف  الواقع  على  اإ�صقاطها  عمل ميكن 
اعتماد  مبقرتح  تقدمت  وقد  امليدان 
االإعالمية  للكفاءات  وطنية  بطاقية 
االأداءات  من  العديد  اأن  الحظنا  حني 
بعد  توؤطر  مل  باالت�صال  ترتبط  التي 
بال�صكل املطلوب وال يتم االنتباه اإليها 
ب�صكل جيد رغم خطورة ما تفر�صه من 

تبعات على م�صتوى ال�صاحة االإعالمية 
من  اأ�صحى  وقد  االت�صال  تقاليد  ويف 
الدولة  موؤ�ص�صات  تعتمد  اأن  ال�رشوري 
املنوط بها ممار�صة االت�صال واالإعالم 
جيدا  توؤطر  اأن  االأعباء  لدفرت  تبعا 
وت�صتعني  واالإعالمي  االت�صايل  العمل 
بالكفاءات والطاقات التي ميكن تواجه 
يكون  قد  والذي  املوؤطر  غري  العمل 
ممنهج  متييع  عن  يبحث  من  وراءه 
الف�صاء املوؤطر  لالت�صال واالإعالم يف 
فيها  تتعدد  التي  التوا�صل  منابر  ويف 

االجتاهات واالآراء .

مديريات لالت�صال يف �لقطاعات 
�ال�صرت�جتية

اأن الهيكل التنظيمي املوجود يف  رغم 
الوزارات واأخ�صها باالإ�صارة حتتوي على 
خاليا  اأو  واالإعالم  لالإت�صال  مديرات 
لالت�صال اإىل ان عملية و�صع مديريات 
توؤطر  الوزارات  هذه  يف  بذاتها  قائمة 
ا�صلوب  خارج  واالإعالم  االت�صال 
اأولوية  للم�صوؤول  الظريف  التكليف 
خارج  املوؤ�ص�صاتي  االت�صال  الأن  وهذا 
اإ�صقاطاته  له  مركزي  ن�صاط  املفهوم 
املمار�صاتية على امل�صتويات املحلية 
الدولة  يف  وزراة  اأي  متلك  اأن  ويجب 
يوؤطر  واالإعالم  لالت�صال  مديريات 
لها  وكفاءات  متخ�ص�صون  ن�صاطها 
قدرة فائقة على قيا�س الراأي العام وما 
الكال�صيكي  الن�رش  منابر  خارج  ين�رش 
من  االأزرق  الف�صاء  يحتوي  وما 
مبوؤ�ص�صات  تت�صل  ومعلومات  ن�صو�س 
�صمن  ومتابعتها  عليها  الرد  تتطلب 
ا�صرتاجتيات عمل هي لعلم يطلب وهو 
العديد  اأن  الحظت  وقد    « »االت�صال 

هياكل  يف  املوجودة  املديريات  من 
وموؤ�ص�صات ا�صرتاجتية يف الدولة تكلف 
والفرق  واالإعالم  باالإت�صال  موظفيها 
بينها يف االعباء والتكليفات وا�صح ويف 
املفهوم عميق و�صا�صع وقد عك�س هذا 
ال�صيق لالت�صال يف موؤ�ص�صات  الت�صور 
يف  املوؤ�ص�صاتي  االت�صال  حال  الدولة 

البالد الذي تغيب موؤ�رشاته واأداءاته .

�ملكلف باالإعالم من �أهم 
�لوظائف

ت�صور اآخر يخنق »االت�صال املوؤ�ص�صاتي 
يرتبط  الذي  ذاك  وهو  اجلزائر  يف   «
االإدارة  يف  موجودة  مازالت  بذهنيات 
اأن  منهم  الكثري  يعتقد  مل�صوؤولني 
احلديث اإىل النا�س جزء من �صالحياته 
املقد�صة التي يجب اأن ال يتم الرتاجع 
فنون  اأن  هوؤالء  يدرك  ال  لكن  عنها 
يطلب  علم  للنا�س  واحلديث  االت�صال 
م�صري  لدى  تكون  قد  نوعية  ومهارات 
ناجح لكنها ال ميكن اأن ميلك فيها املقنع 
مب�ص�صتارين  ا�صتعان  اأو  مار�س  اذا  اإال 
تغيب  االإعالمي  »امل�صت�صار  وثقافة 
كثريا  وتتوارى  الدولة  موؤ�ص�صات  يف 
اال�صت�صارة  ثقافة  وجود  اهمية  رغم 
موؤ�ص�صات  يف  واالإعالم  االت�صال  يف 
فعالة  ا�صرتاجتية  وقطاعات  وزارات 
اأن  وانطالقا من هذا يجب  الدولة  يف 
ينتبه امل�صوؤولون املركزيون واملحليون 
باأن االت�صال واالإعالم كيان قائم بذاته 
وال ميكن احلاقه بثقافة العمل االإداري 
واعتقاد اأن املكلف باالت�صال واالإعالم 
االأخطاء  اأكرب  من  اإداري  موظف 
لبناء  جهد  اأي  تعيق  وثقافة  املوجودة 

ات�صال موؤ�ص�صاتي يف البالد .

 االت�سال املوؤ�س�ساتي ..روؤية واأداء لكفاءات  

ال يبدو �أن مو�صوع �الت�صال 
�ملوؤ�ص�صاتي يكت�صي �الأهمية 

و�الأولوية يف مقاربات �لعمل عرب 
�ملوؤ�ص�صات �أو �صمن �لفو�عل �لتي 

توؤ�ص�س الإيقاع خارج �ملنابر �الأد�ء 
�لكال�صكي وخارج �لتنميط مل يحل 
�ملو�صوع باأبعاده �ال�صرت�جتية لدى 
�ملجتمع و�لدولة �إىل �آليات تنفيذ 

تعرب عنها �إر�دة �صيا�صية تزن جيد� 
موقع �الت�صال يف بناء وت�صكيل 

خطاب �لدولة فيما هو عام ت�صتهدف 
به �ملجتمع وتوؤ�ص�س من خالله 

لروؤية �ت�صالية ��صرت�جتية جتعل 
من �خلطاب �الت�صايل �ملوؤ�ص�صاتي 

�أكرث �ن�صجاما وتاأثري� يف �إيقاع 
�حلياة �ملوؤ�ص�صاتية وب�صكل عملي ال 
وجود خلاليا �ت�صال فعالة وموؤطر 

ن�صاطها دون �أن �أعمم يف �ل�صياق وما 
منلكه من كفاء�ت متار�س �لعملية 
�الت�صالية يف بعدها �الأكرث تنظيما

بقلم د.حممد مرو�ين

رهانات م�صريية

املغرب  يف  ال�صيا�صة  مت�صابو  توهم  لقد 
الزمان  يف  وحمدودة  ب�صيطة  اللعبة  ان 
املريح  الو�صع  يعود  وبعدها  واملكان 
بهم  واإذا  عليه  ماكان  اىل  للمخزن 
ي�صقطون يف الفخ الذي ن�صب لهم بحنكة 
�صيا�صية فائقة وح�صابات دقيقة فاجاأهم 
تكن  مل  فالكركرات  حلفاءهم.  واربك 
القيد  لك�رش  القانونية  ال�رشعية  باب  اال 
منذ  ال�صحراويني  اأيادي  به  ُكبلت  الذي 
طبخة  من  النهائي  والتمل�س   1991 �صنة 
�صيا�صية م�صمومة يراد بها اإقبار اإىل االأبد 

الكفاح الوطني لل�صعب ال�صحراوي.
التهور  و  البولي�صاريو  قوة  تقدير  �صوء  اإن 
والّتقوي  الغروراملفرط   و  االأعمى 
يرتكب  املخزن  جعلت  الغربية  باللوبيات 
حماقة فتح قواته لثالث ثغرات يوم اجلمعة 
ملنطقة  اجلداراملحاذي  يف  املا�صي 
وتطويق  التفاف  عملية  يف  الكركرات 
ال�صحراويني،  ال�صلميني  للمعت�صمني 
اإمنا  البولي�صاريو  تهديدات  اأن  معتقدا 
�صباب ما يلبث اأن يتال�صى واإذا به يعطي 
البولي�صاريو  ت�صتطع  مل  ذهبية  فر�صة 
احل�صول  الزمن  من  عقود  ثالثة  خالل 
وقف  خرق  اىل  اإجنراملغرب  لقد  عليها. 
اأمام اأعني  اإطالق النار ب�صورة وا�صحة و 
ر�صا�صة  بذلك  ليطلق  املينور�صو  بعثة 

التي  االأريحية  من  �صنوات  على  الرحمة 
كما  جتول  و  ت�صول  اململكة   فيها  كانت 
يحلو لها. لقد قلب املغرب الطاولة على 
نف�صه بح�صابات �صيقة دون االإكرتاث اىل 

العواقب.
لقد ورط مت�صابو ال�صيا�صة من البوريطيني 
وجوقة  احلمو�صيني  و  الهمة  هابطي  و 
حرب  يف  املغرب   البهلوانية،  االأحزاب 
مفتوحة لن يجد بعدها ا�صتقراراو ال�صالما 
مل  الذي  ال�صحراوي  ال�صعب  اإرادة  اأمام 
و  نيته  بح�صن  التالعب  �صئم  و  االنتظار 
املغاربة  اجلنود  حاول  اإن  ما  انه  يكفي 
اجلمعة،  يوم  الكركرات  منطقة  دخول 
من  النار  البولي�صاريو  جبهة  ا�صعلت  حتى 
بئر حللو �صماال مرورا باملحب�س و قطاع 
اأق�صى  الكركرات  و  او�رشد  اإىل  الفر�صية 
يظهر  وبذلك  الغربية  ال�صحراء  جنوب 
اأنه  ال�صحراوي  ال�صعبي  التحرير  جي�س 
كان جاهزا قتاليا ت�صليحا ومعنويات و كان 
يتحني الفر�صة لقيادة احلرب و ال�صيطرة 
على جمراها، مما اأحرج ا�صحاب القرار 
يف الرباط واأربك قيادات جي�صها الغازي 
مفتوحة  مواجهة  يف  نف�صها  وجدت  التي 
ال�صحافة  اأفقدت  و  لها  م�صتعدة  تكن  مل 
املخزنية البو�صلة . واأبعد من هذا و ذاك 
اإرتباك حلفاء املغرب خا�صة فرن�صا التي 

دمت ب�رشعة وقوة رد جبهة البولي�صاريو  �صُ
ولكن اأي�صا بحذاقتها و ا�صتغاللها للعامل 
الفرن�صية  ت�صتطع اخلارجية  فلم  الزمني، 
ل�صالح حمميتها غري  اتخاذ موقف علني 
النف�س”،  “�صبط  لعبارة  بتوجع  مدغها 
االأممي  العام  االأمني  ال�صيد غوتري�س  اأما 
الذي كانت مفاجاأته اأكرب فقد ابتلع ريقه 
ينب�س  مل  ال�صطور  هذه  كتابة  حد  واىل 
الرئي�س  اأن رف�س  بعد  ببنت �صفة خا�صة 
ا�صتقبال  غايل  اإبراهيم  ال�صحراوي 
اخلليج  دويالت  اما  الهاتفية،  مكاملته 
بها  اال�صتنجاد  و  عليها  التباكي  مت  التي 
جماملتها  تتجاوز  مل  املغرب  طرف  من 
املعهودة  “اإننا معك” و ال واحدة جتراأت 
بالعودة  ال�صحراوي  بالقرار  التنديد  على 

اإىل احلرب  من جديد.
دوله  و  مبنظماته  الدويل  املجتمع  اإن 
اأمام  احلرجة   الزاوية  يف  نف�صه  وجد 
القرارال�صجاع جلبهة البولي�صاريو يف جعل 
قرار وقف اإطالق النار يف خرب كان ل�صبب 
ب�صيط هو ان “وقف اإطالق النار” له تواأم 
ُخلقا  هما  و  “اال�صتفتاء”  ي�صمى  اآخر 
ل�صيقني و بدورة دموية واحد واأي عملية 
قي�رشية لف�صلهما توؤدي حتما اىل موتهما 
االأثنني معا. اإن العامل يدرك جيدا اأن خطة 
ال�صحراوي  الطرف  قبلها  التي  الت�صوية  

لعام   658 قرار  1988 يف  �صنة  املغربي  و 
1990 جاءت بهدف اإجراء ا�صتفتاء تقرير 
ليتحقق  و  ال�صحراوي،  ال�صعب  م�صري 
ذلك يف جو من الطماأنينة البد من وقف 
بعثة  وجود  يربر  ما  هذا  و  النار  الإطالق 
بح�صابات  مدفوعا  فاملغرب  املينور�صو، 
�صيقة و�صوء تقدير ظن انه ميكن اإ�صقاط 
االإبقاء  و  اخلطة  من  اال�صتفتاء  عملية 
ذلك  يف  �صجعه  النار،  اإطالق  وقف  على 
فرن�صا  االأمن  جمل�س  داخل  من  التواطوؤ 
التي  ا�صبانيا  خارجه  من  و  باخل�صو�س 
باملغرب  املنطقة  يف  م�صاحلها  رهنت 

وللوبيات ال�صغط يف اأمريكا.
منها  �صواء  الدولية  الردود  جميع  اإن 
االإعالم  و�صائل  اأو  احلزبية  اأو  احلكومية 
جتمع اأن املغرب �صّيع فر�صة ال�صالم التى 
منحت له على امتداد حوايل ثالثني �صنة 
مكا�صب  على  فيها  يح�صل  ان  ميكن  كان 
اليوم  اأما  الدولية،  ال�رشعية  اىل  امتثل  لو 
البولي�صاريو  اتخذته  الذي  القوي  بالقرار 
�صيعزز من موقف هذه االأخرية و �صتفر�س 
�رشوطها وهي تخو�س الكفاح امل�صلح يف 

اأية مفاو�صات م�صتقبلية.
ن�صبته  الذي  الفخ  ي�صقط يف  املغرب  اإن 
لي�س  احلمام  دخول  و”  البولي�صاريو  له 

كاخلروج منه ” كما يقول املغاربة.

بالدة املغرب ت�سقطه يف فخ الكركرات 

مل تكن �لكركر�ت هي �لهدف 
لدى جبهة �لبولي�صاريو وال 

غلق ثغرتها من طرف �ملدنيني 
�ل�صحر�ويني هي مطلبها 

�الأ�صا�صي بل كانت �ل�صرك 
�ملحكم و �مل�صيدة �ملتقنة و 
�لكمني �ملح�صن �لذي �صقط 

فيه نظام �ملخزن �ملغربي دون 
در�ية.

حممد فا�صل حممد �صامل

�ل�صحر�ء �لغربية
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عي�شة ق.

جمال  الوطني  الناخب  اأ�شبال  متّكن 
بلما�شي من توقيع ثنائية يف املرحلة 
الأوىل من املقابلة عن طريق كل من 
بطريقة  حمرز  وريا�ض  ديلور  اأنديه 
مونبلييه  لعب  ج�ّشد  اأين  جميلة، 
فر�شوه  الذي  ال�شغط  الفرن�شي 
افتتاح  عرب  زميبابوي  حار�ض  على 
من   33 الدقيقة  يف  الت�شجيل  باب 
جميلة  راأ�شية  عرب  جاء  والذي  اللقاء 
عقب توزيعة رائعة من املدافع ر�شا 
حالميية، قبل اأن يعمق اخل�رض الفارق 
القائد  عرب  فقط  دقائق  خم�ض  بعد 
توزيعة  ا�شتقبل  الذي  حمرز  ريا�ض 
و�شجل  رحمة  بن  �شعيد  زميله  من 
رائعا  هدفا  �شيتي  مان�ش�شرت  لعب 
اأ�شحاب  من  مدافعني  مراوغة  بعد 
الأر�ض، لكن فرحة لعبي اخل�رض مل 
تدم طويال اأين متكن الالعب مو�شونا 
من تقلي�ض الفارق قبل دقيقتني على 
خمالفة  عرب  الأول  ال�شوط  نهاية 

مبا�رضة.
كبريا  تراجعا  الثاين  ال�شوط  �شهد 

قابله  والذي  اخل�رض  لعبي  اأداء  يف 
الذي  زميبابوي  ملنتخب  قوي  دخول 
�شهد اإقدام مدربه الكرواتي زدرافكو 
اأربعة  اإقحام  على  لوغارو�شيت�ض 
والتي  بدايته  لعبني دفعة واحدة مع 
اأتت اأكلها وهو الذي متّكن من تعديل 
غياب  بعد   82 الدقيقة  يف  النتيجة 
تغطية  و�شوء  الدفاع  من  املراقبة 
اخلط  وقع  اأين  مبوحلي،  احلار�ض 
اإعادة  ت�شتوجب  اخطاء  يف  اخللفي 
املواعيد  قبل  والت�شحيح  درا�شتها 
الكروية القادمة، و�شوف ي�شمح تاأهل 
اخل�رض اإىل "الكان" من خالل خطف 
اإحدى تاأ�شريتي املجموعة الت�شفوية 
على  الرتكيز  بلما�شي  اإىل  الثامنة 
كاأ�ض  اإىل  الت�شفيات املوؤهلة  حت�شري 

العامل 2022 بقطر.

بلما�شي يجري 4 تغيريات على 
الت�شكيلة الأ�شا�شية

احدث الناخب الوطني جمال بلما�شي 
م�شتوى  على  التغيريات  من  عدد 
الت�شكيلة الأ�شا�شية التي اختارها من 
بتلك  مقارنة  مواجهة زميبابوي  اأجل 

لقاء اخلمي�ض املن�رضم  التي خا�شت 
على ملعب 5 جويلية، ويف هذا ال�شدد 
بلغت التعديالت جمموع باأربعة لعبني 
مبنا�شبة  اأ�شا�شيني  دخولهم  �شجلوا 
لقاء اأم�ض ويتعلق الأمر بعودة الالعب 
حمور  ت�شكيل  اإىل  العمري  بن  جمال 
مقابل  ماندي  عي�شى  رفقة  الدفاع 
بينما  الحتياط،  اإىل  تاهرات  حتويل 

دخوله  قديورة  عدلن  بدوره  �شجل 
اأ�شا�شيا يف و�شط امليدان مثلما كان 
منتظرا مكان مهدي عبيد الذي لعب 
اللقاء الأول، اأما على م�شتوى الهجوم، 
اإىل  براهيمي  يا�شني  بلما�شي  حّول 
بزميله  ال�شتعانة  مقابل  البدلء  دكة 
بينما  اأي�رض،  كجناح  رحمة  بن  �شعيد 
كراأ�ض  ديلور  اأنديه  اإىل  الفر�شة  منح 

حربة مكان بغداد بوجناح الذي �شيع 
الأوىل،  املباراة  يف  اأهداف  عدة 
يف  الثقة  جتديد  ف�شل  املقابل  يف 
خدمات احلار�ض راي�ض مبوحلي على 

ح�شاب زميله األك�شندر اأوكيدجا.

حمرز يلتحق ب�شايفي واأول 
اهداف ديلور مع املنتخب

الوطنية ريا�ض  الت�شكيلة  التحق قائد 
حمرز بالالعب ال�شابق رفيق �شايفي 
يف  هداف  لأف�شل  الثامن  املركز  يف 
تاريخ املنتخب الوطني، بعدما �شّجل 
يف  له   18 هو  اأم�ض  مباراة  يف  هدفا 
تاريخ م�شاركاته الدولية وهو ما �شمح 
له برفع غلّته رفقة املنتخب الوطني 
هدفا   18 جمموع  جعبته  يف  وي�شبح 
بن  تاج  عن  واحد  هدف  بعد  على 

�شاولة الذي ميلك 19 هدفا.
اأنديه  املهاجم  �شجل  جهته،  من 
مع  م�شواره  يف  الثاين  الهدف  ديلور 
حمل  الذي  وهو  الوطني  املنتخب 
اإفريقيا  كاأ�ض  منذ  الوطني  القمي�ض 
حيث  مب�رض،   2018 �شائفة  لالأمم 

يعترب هدفه ام�ض الثاين له مع اخل�رض 
يف  الوطني  القمي�ض  حمل  بعدما 

جمموع 10 مباريات.

دون  التوايل  على  مباراة   22
هزمية

بن  ا�شماعيل  الالعب  رفقاء  جنح 
نا�رض يف احلفاظ على �شل�شلة النتائج 
من  خطاأ  دون  وم�شوار  اليجابية 
التوايل  مباراة على  خالل حتقيق 22 
دون هزمية، بعد التعادل الذي حققوه 
حيث  زميبابوي،  ح�شاب  على  اأم�ض 
يف  بلما�شي  املدرب  كتيبة  توا�شل 
والتي  دون هزمية  املباريات  ت�شجيل 
اأين   ،2018 اأكتوبر  �شهر  منذ  بداأت 
�شجل خاللها 16 انت�شارا، 6 تعادلت 
منتخب  امام  كانت  واحدة  وهزمية 
القرتاب  يوا�شلون  وبالتايل  البنني، 
بحوزة  الذي  القيا�شي  الرقم  من 
 24 مبجموع  امل�رضي  املنتخب 
لذلك خالل  الفر�شة  واأمامهم  مباراة 
موعد �شهر مار�ض املقبل اين يالقون 

نتخبي زامبيا وبوت�شوانا.

تاأهل املنتخب الوطني باكرا اإىل نهائيات كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة مطلع العام 2022 يف الكامريون اأ�شبح على اإثرها ثالث منتخبات القارة ال�شمراء التي ت�شمن 
تواجدها ر�شميا يف العر�س الكروي القاري بعد الكامريون البلد املنظم وال�شنغال قبل جولتني عل اختتام الت�شفيات، وفّوت اخل�شر فر�شة ثمينة من اأجل العودة 

من امللعب الوطني بالعا�شمة هراري بالفوز الرابع على التوايل يف الت�شفيات، اأين تعّث واكتفى بالتعادل اأمام امل�شيف زميبابوي �شمن اجلولة الرابعة من الت�شفيات 
املوؤهلة اإىل "الكان" بهدفني يف كل �شبكة بعدما كان متقدما بثنائية دون رد قبل اأن ينهي ال�شوط الأول بثنائية لهدف

زميبابوي 2-2 اجلزائر

حماربو ال�ضحراء يقتطعون تاأ�ضرية "الكان"   

الدفاع يف  بلما�شي  ينتظر  كبري  وعمل  الثاين  ال�شوط  يف  اخل�شر  اأداء  •   تراجع 

ي�شعى اإىل قيادة النادي البلوزدادي لأول لقب هذا املو�شم

برهن على ا�شتحقاق مكانة رفقة املنتخب الوطني

ليبيا تقل�س حظوظها يف بلوغ العر�س الكروي

دوما ي�ضتقر على الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية للقاء ال�ضوبر

بن يطو يقود الوكرة اإىل ن�ضف نهائي كاأ�س اأوريدو

ال�ضنغال اأول املتاأهلني اإىل "الكان"

التح�شري  بلوزداد  �شباب  نادي  يوا�شل 
بجدية ملوعد الكاأ�ض املمتازة التي تنتظره 
اأمام اجلار احتاد العا�شمة واملقررة يف 21 
نوفمرب املقبل، حيث خا�ض م�شاء اأول اأم�ض 
مباراة ودية اأمام املنتحب الوطني لفئة اقل 
للمدرب  فر�شة  كانت  والتي  عاما   20 من 
معاينة  اأجل  من  دوما  فرانك  الفرن�شي 
جاهزيتهم  مدى  على  والوقوف  اأ�شباله 
اعتمد  اقدم  حيث  ال�شوبر،  كاأ�ض  ملوعد 

اإقحامها يف  يعول على  التي  الأ�شماء  على 
الت�شكيلة الأ�شا�شية ما عدا اإمكانية القيام 
اآخر حلظة، وما عدا  بتغيريات طفيفة يف 
ذلك ا�شتقر دوما على التعداد الذي �شوف 
يواجه احتاد العا�شمة �شعيا منه اإىل اإحراز 
اأول لقب هذا املو�شم وثالث لقب للمو�شم 
الثالث على التوايل بعد تتويجه املو�شمني 
املن�رضمني بلقبي البطولة الوطنية وكاأ�ض 
اجلمهورية ويعولون كثريا على اإحراز لقب 

به  قام  الذي  الكبري  للعمل  تتويجا  ال�شوبر 
الفريق خالل الفرتة املا�شية.

ل�شالح  اللقاء  يف  الوحيد  الهدف  وجاء 
امل�شتقدم  باأقدام  البلوزدادي  النادي 
اجلديد خالل املركاتو ال�شيفي املن�رضم 
�شبع  مرور  بعد  كوكيو  مار�شالن  البنيني 
جنحوا  اللقاء،  انطالق  على  فقط  دقائق 
واإنهاء  النتيجة  اإثره يف احلفاظ على  على 
لالعبني  مفيد  معنوي  بفوز  الودي  اللقاء 

ال�شبت  قمة  حت�شري  ملوا�شلة  حت�شبا 
وعرفت  الظروف،  اأف�شل  يف  املقبل 
املواجهة تاألقا وا�شحا لالعب امري �شعيود 
اجل  من  تامة  جاهزية  عن  اأبان  الذي 
وجها  قدم  حيث  ال�شابق،  فريقه  مالقاة 
 20 من  لأقل  الوطني  املنتخب  اأمام  طيبا 
لبقية لعبي ت�شكيلة  �شنة مثلما هو احلال 
جاهزين  ظهروا  الذين  "العقيبة"  اأبناء 

لإحراز لقب كاأ�ض ال�شوبر.

�شاهم الالعب اجلزائري حممد بن يطو يف 
تاأهل فريقه الوكرة القطري اإىل الدور ن�شف 
وذلك عقب  اأورويدو  كاأ�ض  النهائي ملناف�شة 
جلاأ  بعدما  اخلريطيات،  ح�شاب  على  الفوز 
الفريقان اإىل ركالت الرتجيح على اإثر نهاية 
ومتكن  �شبكة،  كل  يف  هدف  بالتعادل  اللقاء 
لفريقه  الوحيد  الهدف  ت�شجيل  من  يطو  بن 
بعد  ال�شباك  اإىل  و�شوله  اإثر  على  اللقاء  يف 

مرور ت�شع دقائق فقط على انطالق املقابلة 
متكن  املناف�ض  لكن  الت�شجيل  باب  وافتتح 
الأمر   ،71 الدقيقة  يف  النتيجة  تعديل  من 
للركالت  اللجوء  اإىل  بالفريقني  دفع  الذي 
الرتجيحية التي ابت�شم خاللها احلظ لرفقاء 
املهاجم اجلزائري بنتيجة 4-3، وكان له دور 
فيها من خالل امل�شاركة ب�شل�شلة الت�شديدات 

اأين قام بتنفيذ الركلة الثانية بنجاح.

الالعبني  اأف�شل  اأحد  يطو  بن  واأّ�شحى 
اح�شن  بني  ومن  من�شبه،  يف  اجلزائريني 
الذي  وهو  القطري  الدوري  يف  الأ�شماء 
الهدافني  اأف�شل  ثالث  املو�شم  هذا  يتواجد 
يف دوري جنوم قطر بتوقيع 3 اأهداف بفارق 
اأن  ي�شتبعد  ول  املت�شدر،  عن  فقط  هدفني 
اأنظار الناخب الوطني جمال بلما�شي  يلفت 
حت�شبا للمواعيد الكروية املقبلة التي تنتظر 

تر�شيم  يف  جنحوا  حال  يف  خا�شة  اخل�رض 
التاأهل اإىل كاأ�ض اإفريقيا خالل لقاءهم اأم�ض 
دعوة  يتلقى  اأن  ينتظر  اأين  زميبابوي،  اأمام 
نف�ض  وا�شل على  م�شتقبال يف حال  اخل�رض 
امل�شتويات يف ظل غياب مهاجم �رضيح مع 
املنتخب خا�شة بعد تراجع م�شتوى بوجناح، 
دون  يتواجد  الذي  �شليماين  ا�شتدعاء  وعدم 

مناف�شة.

بات منتخب ال�شنغال اأول املتاأهلني اإىل كاأ�ض 
اأمم اأفريقيا بفوزه ال�شعب خارج اأر�شه على 
غينيا بي�شاو، وجنح اأ�شود الترينغا يف خطف 
اأول  نظيف  بهدف  بي�شاو  غينيا  اأمام  الفوز 
مباريات  من  الرابعة  املرحلة  �شمن  اأم�ض 
املجموعة التا�شعة �شمن ت�شفيات كاأ�ض اأمم 
اأفريقيا، جاء فوز ال�شنغال الرابع على التوايل 
والذي منحه التاأهل ر�شمياً اإىل دورة "الكان" 

ليفربول  الكامريون، بف�شل جنم  املقررة يف 
الهدف  وقع  الذي  ماين  �شاديو  الإجنليزي 
املتاأهلة  بالكامريون  ليلحق   ،82 الدقيقة  يف 
رفع  امل�شت�شيف،  البلد  باعتبارها  م�شبقاً 
منتخب ال�شنغال ر�شيده اإىل 12 نقطة بفارق 
�شت نقاط عن الكونغو التي لعب مباراة اأقل 

وت�شع نقاط عن غينيا بي�شاو.
القمر  ابتعدت جزر  ال�شابعة،  املجموعة  يف 

بتحقيقها  م�رض  عن  موؤقتاً  ال�شدارة  يف 
على  الفتتاحية  اجلولة  منذ  الأول  فوزها 
�شيفتها  ح�شاب  على  وجاء  توغو  م�شيفتها 
نياكيا،  لكليف  هدف  مقابل  بهدفني  كينيا 
ورفعت جزر القمر التي مل ي�شبق لها التاأهل 
ثماين  اإىل  ر�شيدها  القارية،  النهائيات  اإىل 
نقاط يف ال�شدارة بفارق ثالث عن م�رض التي 
فيما  الأخرية  توغو  على  �شيفة  اليوم  حتل 

بتلقيها  نقاط  كينيا عند ثالث  جتمد ر�شيد 
ويف  تعادلت.  ثالثة  مقابل  الأوىل  هزميتها 
ليبيا  حظوظ  تقل�شت  العا�رضة،  املجموعة 
ال�شتوائية  غينيا  م�شيفتها  اأمام  بخ�شارتها 
يف  نقاط   6 اىل  بالده  ر�شيد  رافعاً  بهدف 
املركز الثاين بفارق ثالث نقاط اأمام �شيفه 
تلعب  التي  املت�شدرة  تون�ض  خلف  ومثلها 

اليوم يف �شيافة تنزانيا.

يف اجتماع ح�شره ممثلو �شباب 
بلوزداد واحتاد العا�شمة

الرابطة ت�ضبط الإجراءات 
التنظيمية للكاأ�س املمتازة

التنظيمية  الأمور  �شبط  عملية  اأم�ض  اأول  جرت 
ال�شبت  جتمع  التي  املمتازة  الكاأ�ض  مبباراة  املتعلقة 
والتي  بلوزداد  و�شباب  العا�شمة  احتاد  فريقي  املقبل 
عرف  حيث   ،2019/2018 الكروي  املو�شم  اإىل  ترجع 
مقر الرابطة املحرتفة لكرة القدم اجتماع عمل جمع 
بني ممثلي الفريقني يف ح�شور املدير الريا�شي للنادي 
البلوزدادي توفيق قري�شي وبتواجد الأمني العام للهيئة 
الكروية مراد بو�شافر، اين تطرق الأع�شاء املجتمعون 
لهذه  التنظيمي  باجلانب  تتعلق  التي  الأمور  كافة  اإىل 
ب�شبب  الأ�شلي  موعدها  عن  تاأجلت  التي  املقابلة 
اإيقاف الأن�شطة الريا�شية على اإثر انت�شار وباء كورونا 
يلعب  حيث  العامل،  دول  بقية  �شائر  مثل  بالدنا  يف 
احتاد العا�شمة املقابلة ب�شفته املتوج بلقب البطولة 
حامل  باعتباره  البلوزدادي  والنادي  اآنذاك،  الوطنية 

كاأ�ض اجلمهورية.
اإدارة  فاإن  التي و�شلتنا من الجتماع  الأ�شداء  وح�شب 
يف  ال�شهرة،  يف  اللقاء  لقب  اقرتحت  بلوزداد  �شباب 
اأن  علمنا  اإذا  اجلوانب  كافة  من  الأمور  ح�شم  انتظار 
احلجر ال�شحي ينطلق ابتداء من ال�شاعة الثامنة ليال، 
حيث خل�ض املجتمعون اإىل تطبيق الإجراءات املتعلقة 
كوفيد19  فريو�ض  لتفادي  ال�شحي حت�شبا  بالربوتوكول 
نف�شها التي مت تطبيقها خالل مباراة املنتخب الوطني 
 5 ملعب  على  املن�رضم  اخلمي�ض  زميبابوي  ونظريه 
القمة  املباراة  اأي�شا  يحت�شن  �شوف  والذي  جويلية، 
املو�شم  انطالق  اإ�شارة  تكون  �شوف  والتي  ال�شوبر  يف 
 28 تاريخ  يف  املقرر   2021/2020 اجلديد  الكروي 
نوفمرب املقبل، ولهذا الغر�ض فاإن املقابلة التي مل يبق 
يف�شلنا عنها �شوى خم�شة اأيام �شوف جتري دون ح�شور 
اجلماهري يف ظل الجراءات امل�شددة التي يتم اعتمادها 
يف ظل النت�شار لوباء كورونا، اإىل جانب امكانية عدم 
منح العتماد للم�شورين مثلما وقع مع مقابلة اخل�رض 
واقت�شار املر على الفرقة التقنية للتلفزيون العمومي، 
بينما ينتظر اأن يكون هناك اعتمادات ا�شتثنائية لرجال 

الإعالم.

 عي�شة ق.

ق.ر.

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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�سيكون كري�ستيانو رونالدو قائد الربتغال على 
م�سريته  لتح�سني  الأخرية  الفر�سة  مع  موعد 
املنتخب  يحل  عندما  للغاية،  �سعب  عام  يف 
الربتغايل �سيًفا على نظريه الكرواتي اليومفي 
اجلولة الأخرية من مباريات دور املجموعات 
بدوري اأمم اأوروبا، وعلى مدار عام 2020 مل 
يحقق رونالدو �سوى اإجناز واحد الفوز بلقب 
الدوري اليطايل مع فريقه جوفنتو�س، فيما 
مل يكن عاما جيدا له على امل�ستوى الأوروبي 
مع ال�سيدة العجوز وكذلك مع منتخب بالده، 
�سدمة  الربتغايل  واملنتخب  رونالدو  وتلقى 
 1-0 الفرن�سي  �سيفه  اأمام  باخل�سارة  قوية 
دور  مباريات  من  الأخرية  قبل  اجلولة  يف 
وكانت  الأوروبية،  الأمم  بدوري  املجموعات 
هذه الهزمية كفيلة بخروج الفريق �سفر اليدين 
من رحلة الدفاع عن لقبه بغ�س النظر عن نتائج 
اجلولة الأخرية من مباريات هذا الدور اليوم، 
�سيًفا  الربتغايل  املنتخب  فيها  يحل  والتي 

املنتخب  وي�ست�سيف  الكرواتي،  نظريه  على 
الفرن�سي نظريه ال�سويدي، كما كانت ال�سدمة 
كبرية لرونالدو ب�سكل خا�س، حيث ا�ستع�سى 
كما  جمدًدا،  الفرن�سي  املنتخب  مرمى  عليه 
البطولة من دور املجموعات  ودع مع فريقه 
الأهداف  من  ر�سيده  لتعزيز  فر�سة  وفقد 

والذي جتمد عند 102 هدف.
�سبقت  التي  التوقعات  معظم  عك�س  وعلى 
رونالدو اإىل عام 2020، �سيكون هدف الالعب 
جيدة  نهاية  عن  البحث  اليوم  مباراة  يف 
و�سعيدة لعام هزيل بالن�سبة له، ورغم ت�سجيل 
37 هدفا يف 46 مباراة خا�سها مع جوفنتو�س 
املا�سي،  باملو�سم  البطولت  خمتلف  يف 
اقت�رص ر�سيد رونالدو من الأهداف يف دوري 
الأبطال على 4 اأهداف فح�سب خالل املو�سم 
ثماين  الفريق  مع  خا�س  اأنه  رغم  املا�سي، 
واليويف  رونالدو  وودع  البطولة،  يف  مباريات 
الفرن�سي يف  ليون  اأمام  الأبطال مبكًرا  دوري 

كورونا  جائحة  وت�سببت  البطولة،  نهائي  ثمن 
عن  غيابه  يف  بالفريو�س  رونالدو  واإ�سابة 
هذا  الأبطال  بدوري  للفريق  مباراتني  اأول 
املو�سم وم�ساركته يف مباراة واحدة فقط من 
مباريات دور املجموعات لدوري الأبطال يف 
املو�سم احلايل، مل يهز فيها رونالدو ال�سباك 
الأبطال خالل 2020  ليظل ر�سيده يف دوري 
يف  ليون  على   1-2 الفوز  هديف  على  قا�رصا 

اأوت املا�سي.
جائحة  ت�سببت  املنتخب،  م�ستوى  وعلى 
كورونا يف تاأجيل بطولة كاأ�س الأمم الأوروبية 
2020 التي كانت مقررة يف 12 مدينة اأوروبية 
عام،  ملدة  تاأجلت  حيث  العام  هذا  منت�سف 
دوري  يف  الفريق  خا�سها  مباريات   5 وخالل 
اإ�سبانيا  اأمام  وديتني  ومباراتني  اأوروبا  اأمم 
الآن،  وحتى  املا�سي  �سبتمرب  منذ  واأندورا 
منها  مباريات  خم�س  يف  رونالدو  �سارك 
من  ر�سيده  رفعت  اأهداف  ثالثة  و�سجل 

الأهداف الدولية اإىل 102 هدف، ليكون اأكرث 
منتخب  اأي  مع  دولية  اأهداف  ي�سجل  لعب 
 7 بعد  على  رونالدو  اأ�سبح  كما  اأوروبي، 
اأهداف فقط من معادلة الرقم القيا�سي لعدد 

الأهداف التي ي�سجلها اأي لعب مع منتخب 
الرقم  وهو  كله،  العامل  يف  عام  ب�سكل  بالده 
بر�سيد  دائي  علي  الإيراين  با�سم  امل�سجل 

109 اأهداف.

كرواتيا فر�ضة كري�ضتيانو حلفظ ماء الوجه

 

اإ�سبانيا  قائد  رامو�س  �سريجيو  اأكد 
اأن فريقه ياأمل يف الفوز على اأملانيا 
لقب  على  املناف�سة  من  ليتمكن 
بطولة دوري الأمم الأوروبية، معتربا 
»املان�سافت«  اأمام  املواجهة املقبلة 
ريال  لعب  وعر�س  نهائي،  مبثابة 
اجلولة  قبيل  اإ�سبانيا  و�سع  مدريد 

الأخرية من دور املجموعات لبطولة 
التعادل  الأوروبية، عقب  دوري الأمم 
ما  �سوي�رصا،  اأمام  ملثله  بهدف 
اإنريكي  لوي�س  املدرب  كتيبة  يجعل 
اأمام  الفوز  �سوى  خيار  اأمامها  لي�س 
البطولة،  نهائي  ن�سف  لبلوغ  اأملانيا 
الثالثاء  نهائي  »لدينا  رامو�س:  وقال 
على  نعتمد  اأر�سنا،  على  و�سنعلب 
هي  كما  الأمور  النهاية  يف  اأنف�سنا، 
الفوز  لنتمنى  كنا  تغيريها،  ميكن  ول 
ولكن  اأوكرانيا،  اأو  �سوي�رصا  على 
»اإنها  وتابع:  عليه«،  هو  كما  الو�سع 
بن�سف  لال�ستمتاع  الوحيدة  الفر�سة 
نكون  اأن  يجب  ل  ومل،  رائع،  نهائي 
الكثافة  بنف�س  لعبنا  اإذا  اقتناع،  على 
والتطلع للفوز وقمنا مبا علينا وقدمنا 
اأف�سل ما عندنا، رمبا ن�ستمتع مبباراة 

جيدة وبالفوز«.

جنم  ما�سكريانو  خافيري  اأعلن 
ال�سابق  وليفربول  بر�سلونة 
يف  م�سريته  على  ال�ستار  اإ�سدال 
خ�سارة  عقب  وذلك  املالعب، 

بالتا  ل  دي  اإ�ستوديانت�س  فريقه 
جونيورز  اأرجنتينو�س  اأمام 

)1-0( يف الدور الثالث 
رابطة  لكاأ�س 

فني  ملحرت ا
 ، جنتينية ر لأ ا
�ساحب  وقال 
عاما   36

موؤمتر  خالل 
بُعد:  عن  �سحفي 

اعتزايل كرة  اإعالن  »اأريد 
النادي  هذا  اأ�سكر  اأن  واأريد  القدم، 
اإنهاء م�سريتي يف  الذي منحني فر�سة 
له  لي�س  »الأمر  واأ�ساف:  الأرجنتني«، 
م�ساعر  هي  النتائج  اأو  بالنادي  عالقة 
اإ�ستوديانت�س  اإدارة  اأ�سكر  �سخ�سية، 
القدم  لكرة  للعودة  م�ساعدتي  على 
على  للجميع  ممنت  اأنا  الأرجنتينية، 

حتملي وم�ساندتي يف هذه الفرتة«. 
م�سريته  بداأ  الذي  الالعب،  ارتدى 

ريفر  نا�سئي  �سفوف  يف 
العديد  قم�سان  بليت 
اأبرزها  الأندية،  من 
الربازيلي،  كورينثيانز 
وليفربول  هام  و�ست 
هيبي  الإجنليزيني، 
ال�سيني  فورت�سن 
الإ�سباين،  وبر�سلونة 
ذهبيتي  عن  وف�سال 
مع  الأوليمبية  الألعاب 
يف  »الألبي�سيلي�ستي« 
2004 باأثينا و2008 ببكني، 
امللقب  الالعب  �سارك 
»بااخليفي�سيتو« اأو »املدير 
يف  بالإ�سبانية  ال�سغري« 
ف�سال  هذا  العامل،  لكاأ�س  بطولت   4
عاما   17 دون  النا�سئني  مونديايل  عن 
وال�سباب   ،2001 وتوباجو  ترينيداد  يف 
دون 20 عاما يف الإمارات 2003، وعلى 
 21 ما�سكريانو  يحمل  الأندية،  �سعيد 
بليت  ريفر  مع  لقب  جعبته  يف  لقبا 
مع  لقب  و19  كورنثيانز  مع  واآخر 
 8 مدار  على  له  لعب  الذي  البار�سا 

�سنوات 2018-2010.

هزم منتخب بلجيكا �سيفه املنتخب 
حل�ساب  نظيفة  بثنائية  الإجنليزي 
املجموعة  �سمن  اخلام�سة  اجلولة 
لدوري  الأول  امل�ستوى  من  الثانية 
للفائز  �سجل  الأوروبية،  الأمم 
مريتينز  ودراي�س  تيليمان�س  يوري 
24.و�سار ر�سيد املنتخب البلجيكي 
على  متقدماً  بال�سدارة  نقطة   12
اأي�سلندا  على  فازت  التي  الدامنارك 
2-1، بفارق نقطتني بانتظار اجلولة 
�سيتقابل  التي  والأخرية  ال�ساد�سة 
�سدارة  حل�سم  فيها  املنتخبان 
املجموعة وبطاقة التاأهل اإىل ن�سف 
اخل�سارة  من  بلجيكا  ثاأرت  النهائي، 
الثالثة«  »ال�سود  منتخب  امام   2-1
فيما  الثالثة،  اجلولة  يف  ومببلي  يف 
يف  توالًيا  ثانية  بهزمية  الخري  مني 
مفاجئة  اوىل  بعد  القارية  البطولة 

امام الدمنارك يف اجلولة ال�سابقة.
غاب عن اللقاء على ملعب »كينغ باور« 
يف لويفن �رصق العا�سمة بروك�سل، كل 
من املدافعني هاري ماغواير وري�س 
مباراة  من  طردهما  بعد  جيم�س 
ال�سباين  املدرب  قاد  الدمنارك، 
روبرتو مارتيني�س يف مباراته 50 على 
راأ�س احلهاز الفني بلجيكا اإىل الفوز 
املباريات  يف  اأر�سها  على  توالًيا   11
دون  من  املنتخب  وبقي  الر�سمية، 
ر�سمية  مباراة   28 اآخر  يف  هزمية 

على ار�سه، اإذ تعود اآخر هزمية اىل 
املباراة امام املانيا عام 2010.

�إيطاليا تقرتب من ن�صف 
�لنهائي 

اإىل  التاأهل  من  اإيطاليا  اقرتبت 
الأوروبية  الأمم  دوري  نهائي  ن�سف 
بفوزها على �سيفتها بولندا 2-0 من 
.و�سّجل  الأول،  املجموعة  مباريات 
ت�سيل�سي  ميدان  متو�سط  جورجينيو 
جزاء  ركلة  من  الأول  اإيطاليا  هدف 
الهدف  برياردي  البديل  اأ�ساف  ثم 
الثاين يف الوقت القاتل م�ستغاًل طرد 
الأ�سفر  الإنذار  لتلقيه  غورال�سكي 
املواجهة  اإيطاليا  دخلت  الثاين، 
هولندا  فوز  عقب  للمجموعة  كثالثة 
لكنها   1-3 والهر�سك  البو�سنة  على 
م�سري  وبات  ال�سدارة  اإىل  قفزت 
تاأهلها اإىل ن�سف نهائي دوري الأمم 
الأوروبية بني يديها، اإذ يكفيها الفوز 
منتخب  على  الأخرية  املرحلة  يف 
الرتتيب،  متذيل  والهر�سك  البو�سنة 
نقاط  ت�سع  اإيطاليا  ر�سيد  واأ�سبح 
يف ال�سدارة بفارق نقطة عن هولندا 
الثانية واثنتني عن بولندا الثالثة فيما 
يف  والهر�سك  البو�سنة  منتخب  يقبع 

املركز الأخري بنقطتني. 

هولند� تنت�صر وتنع�ش �آمال 
�لتاأهل

حافظ املنتخب الهولندي على اآماله 
من  الذهبي  املربع  اإىل  التاأهل  يف 
على  بفوزه  الأوروبية  الأمم  دوري 
�سيفه البو�سني بثالثة اأهداف لهدف، 
�سمن مناف�سات املجموعة الأوىل يف 
امل�ستوى الأول، افتتح لعب ليفربول 
الت�سجيل  فينالدوم  جورجينيو 
يعود  اأن  قبل  الأر�س،  لأ�سحاب 
الثاين،  الهدف  م�سيفاً  ذاته  الالعب 
وعّزز مهاجم ليون الفرن�سي ممفي�س 
ثالث،  بهدف  الطواحني  تقدم  ديباي 
الوحيد  ال�سيوف  هدف  حمل  فيما 
توقيع الالعب �سمايل بريفلياك، �سار 
ال�سدارة  يف  نقاط   8 هولندا  ر�سيد 
عن  واثنتني  بولندا  عن  نقطة  بفارق 

اإيطاليا.

ريال  جنم  كا�سانو  اأنطونيو  اأبدى 
قرار  من  اندها�سه  ال�سابق  مدريد 

نادي بر�سلونة بال�سماح برحيل لوي�س 
حيث  املا�سي،  ال�سيف  يف  �سواريز 
يف  �سواريز  لوي�س  بيع  بر�سلونة  قرر 
بعد  املا�سي،  ال�سيفي  املريكاتو 
خروجه من خطط الفريق الكتالوين 
مدريد،  اأتلتيكو  �سفوف  اإىل  لين�سم 
اأبرزتها  ت�رصيحات  كا�سانو يف  وقال 
كان  يل،  »بالن�سبة  �سبورت:  �سحيفة 
من اجلنون ال�سماح ل�سواريز مبغادرة 
 350 �سجل  »لقد  واأ�ساف  بر�سلونة«، 
ملاذا  اأفهم  ل  �سنوات،   6 يف  هدًفا 
و�سخر  نّو«،  الكامب  من  طردوه 

كا�سانو من قرار بر�سلونة باملراهنة 
رئي�سي  كمهاجم  غريزمان  على 
اأن  عليهم  كان  »ثم  و�رصح:  للفريق، 
الهجوم«،  ي�سعوا غريزمان يف مركز 
القيا�سي  الرقم  لديه  »مي�سي  وتابع: 
والأهداف  لعبها  التي  النهائيات  يف 
واأمت  الأرجنتني«،  مع  �سجلها  التي 
اأما  هدًفا،   70 �سجل  املنتخب  »مع 
يلعب  مي�سي   ،30 �سجل  مارادونا 
لكنه  مميزين،  مهاجمني  مع  دائًما 
مل يلعب اأبًدا مع مدافعني اأو حرا�س 

رائعني«.

بلجيكا تتخطى اإجنلرتا وحتافظ على ال�ضدارة

كا�ضانو: رحيل �ضواريز جنون

بوغبا: اأمر باأ�ضعب 
مرحلة يف م�ضريتي

يرى الفرن�سي بول بوغبا جنم مان�س�سرت 
يونايتد، اأن الفرتة احلالية هي الأ�سعب 
يف  برتاجع  مير  حيث  م�سريته،  يف 
عن  اأبعده  املو�سم  هذا  امل�ستوى 
احلمر  لل�سياطني  الأ�سا�سي  الت�سكيل 
يف الكثري من املنا�سبات، كما تعر�س 
عقب  النتقادات  من  لوابل  بوغبا 
خ�سارة فرن�سا الودية 2-0 اأمام فنلندا 
اأدائه،  �سوء  ب�سبب  املا�سي،  الأ�سبوع 
خالل  ال�سابق  جوفنتو�س  لعب  وقال 
»مريور«  �سحيفة  نقلتها  ت�رصيحات 
الإجنليزية: »مل اأكن اأعرف اأنني �ساأمر 
مبثل هذه الفرتة ال�سعبة يف م�سريتي، 
لكن الأجواء يف منتخب فرن�سا نقية«، 
ل�سفوف  الن�سمام  »ي�سعدنا  ووا�سل: 
الالعبون م�رصورين  ويكون  املنتخب، 
ي�سنع  ما  وهو  البع�س،  بع�سهم  بروؤية 
الفارق بينما ل جند نف�س هذه الأجواء 
مع الأندية«، واأردف: »منتخب فرن�سا 
املجموعة  املنع�س  الهواء  من  ن�سمة 

ا�ستثنائية.. اإنها �ساحرة«.
وعن الفوز على الربتغال 1-0 يف دوري 
»ا�ستمتعنا  بوغبا:  قال  اأوروبا،  اأمم 
نا�سج،  كفريق  لعبنا  املباراة،  بهذه 
مميز،   ب�سكل  ودافعنا  جيدا  هاجمنا 
كاأ�س  بها يف  التي ظهرنا  بالروح  لعبنا 
�رصيع  فعل  رد  من  بد  ل  كان  العامل، 
بعد اخل�سارة اأمام فنلندا«، وا�ستكمل: 
 ،2021 يف  اليورو  بلقب  الفوز  »هدفنا 
العامل،  كاأ�س  ما حققناه يف  وموا�سلة 

نتطلع للو�سول للنهائي«.

رامو�س: مباراة اأملانيا نهائي

ما�ضكريانو يعتزل ميادين كرة القدم
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بقلم: عي�سى قراقع 
 

م�ؤبدات  ثماين  من  اخلارج  الكتاب  هذا 
اأقا�صي  اأق�صى  ومن  عاماً  وخم�صني 
يف  تتعرث  اأو  ن�ص��صه  حترتق  مل  الغياب، 
و�صلت  ال�صاق،  الط�يل  الطريق  هذا 
الأ�صرية  ال�طنية  احلركة  م�صرية  لرتوي 
الذي  الإن�صان  م�صرية  البدايات،  منذ 
و�صم�ده  وحلمه  باإرادته  احلرية  ي�صنع 
كتاب  يك�صف  املكان.  حدود  ويك�رس 
مذاق اآخر لل�صجن عن حروب الظل التي 
الأ�رسى  واقع  على  ال�صج�ن  اإدارة  ت�صنها 
املادي  والقمع  بالع�صا  لي�س  احلايل، 
بني  مقاي�صات  �صكل  على  واإمنا  فقط 
فيتم  والأ�رسى،  الإ�رسائيلية  امل�ؤ�ص�صة 
على  املعي�صية  املادية  باحلالة  التغيري 
وال�طنية  الفكرية  احلالة  يف  التغيري  قدر 
والروح  العقل  فاأ�صبح  الأ�رسى،  لدى 
وال�حدة والقيم اجلمعية هي امل�صتهدفة 
يف تقنيات ال�صيطرة احلديثة التي يق�دها 
الحتالل  �صج�ن  يف  ال�صتخبارات  جهاز 
ومن خالل اأيدي داخلية من رجال الكاب� 
الذين حت�ل�ا اىل �صجانني وجعل�ا لل�صجن 
اأ�صامة  الأ�صري  ورهيبة.  مزرية  رائحة 
يف  لل�صجن  ا�صبحت  اأنه  ي�صعر  الأ�صقر 
�رسا�صة  اأكرث  اأنياب  الأخرية  ال�صن�ات 
جلهاز  خمترباً  ال�صجن  �صار  ال�صابق،  من 
ال�رسى  اخ�صاع  الإ�رسائيلي:  الأمن 
وحت�يل  �صف�فهم  ومتزيق  وتدجينهم 
ال�طنية اىل  الهتمامات  اهتماماتهم من 
لتربز  وامل�صلحية  الفردية  الهتمامات 
عامل  يف  بديلة  وقيادات  اأخرى  وج�ه 
والت�صتت  النق�صام  تغذي  وج�ه  ال�صجن، 
ال�صلط�ية  ومفاهيم  الفردية  وامل�صالح 
على  الكبري  النق�صا�س  فكان  وال�صللية، 
منجزات احلركة ال�صرية وعلى امل�ؤ�ص�صة 
العتقالية اجلامعة وثقافتها ال�طنية، لقد 
جرى اخرتاع �صج�ن يف ال�صج�ن يحكمها 
يق�ل  كما  املافيا  ورجال  الأباطرة 
يف�صح  لل�صجن  اآخر  مذاق  كتاب  اأ�صامة. 

اإ�رساب  ف�ص�ل امل�ؤامرة التي �صنت على 
والذي   2017 ني�صان  يف  والكرامة  احلرية 
بهدف  الربغ�ثي  مروان  الأ�صري  قاده 
للحركة  ال�طنية  واملكانة  الهيبة  اإعادة 
ال�صيطرة  لنظام  والت�صدي  الأ�صرية 
اإدارة  تطبقها  التي  والكانت�نات  والف�صل 
ح�رب  لقد  الأ�رسى،  واقع  على  ال�صج�ن 
ووح�صية  قمعية  بطريقة  ال�رساب  هذا 
كل  الحتالل  دولة  وجندت  م�صب�قة  غري 
حتقيق  دون  واحليل�لة  لف�صالة  و�صائلها 
الأ�صري  ن�س  اأن  اأحد  ي�صدق  اأهدافه،لن 
بني  من  وحترر  جنا  قد  الأ�صقر  اأ�صامة 
رواية  الن�س  هذا  داخل  يف  الق�صبان، 
وتاريخ وان�صان، ولن ي�صدق اأحد اأن الن�س 
يف  القا�صي  التعذيب  مرحلة  جتاوز  قد 
الطبية  اجلرائم  وجتاوز  التحقيق،  اأقبية 
من  خرج  الن�س  واأن  الأطباء،  وا�صتهتار 
الب��صطه  ومن  النفرادي  العزل  زنازين 
قد  الن�س  اأن  اأحد  ي�صدق  اجلهنمية، ومل 
والب�صاطري  بالهراوات  القمع  على  انت�رس 
وقنابل الغاز و�ص�ء املعاملة يف ال�صج�ن، 
املرات  مئات  ا�صت�صهد  الذي  الن�س  هذا 
قتاًل وتعذيباً وقهراً عاد حياً من جديد. اإنه 
ال�صجان�ن  ليفهمه  مذاق  احلرية،  مذاق 
وامل�صتعمرون، ل يتذوقه �ص�ى املعذب�ن 

ال�صاع�ن للحرية واخلال�س، ل نريد حياة 
عادية، قالت منار خالوي خطيبة الكاتب 
اأ�صامة الأ�صقر، نريد حياة نعجنها بدمنا 
وت�صحياتنا لتك�ن حياة �صعيدة وجزءاً من 
حياة  وت�صبهنا،  وتعرفنا  نعرفها  كين�نتنا، 
خالدة ل نخ�رسها يف ي�م من الأيام، حياة 
حياة  وامل�صاومة،  املفاو�صة  على  ع�صية 
احلرية احلقيقية ال�ا�صحة التي ل حتتاج 
وفق  ت�صكيلها  اأو  لتجميلها  م�صاحيق  اىل 
وم�ازين  والدبابات  اجلرافات  مقا�صات 
الق�ى ال�صيا�صية، حياة كلها لنا من ال�ريد 
اآخر  اىل ال�ريد اىل املمات. كتاب مذاق 
اإذا  اأ�صامة:  قال  وكما  التحدي  طعم  فيه 
ا�صت�صلمنا للقيد وعزفنا عن احلياة انت�رس 
ه�  فما  معاً،  وال�طن  احلياة  على  القيد 
يف  نبدع  اأن  يجيب:  اأ�صامة؟  يا  التحدي 
ال�صفر  نبدع  اأن  احلياة،  لإجرتاح  امل�ت 
يف طم�حاتنا واآمالنا واأحالمنا وم�صاعرنا 
الف�صاء،  ونعانق  الأ�ص�ار  خلف  وخيالنا 
الأحباء  ونلتقي  ونغني  ونر�صم  نكتب  اأن 
والأ�صدقاء وي�صبح البعيد قريباً، التحدي 
كحجارة  وت�صري  ع�اطفنا  تتحجر  ل  ان 
من  اأطفالً  ننجب  اأن  التحدي  ال�صجن، 
ذلك  اىل  ا�صتطعنا  ما  املهربة  النطف 
�صهاداتنا  نحمل  اأن  التحدي  �صبيال، 

وننت�رس  ال�صجن  اكادميية  يف  اجلامعية 
الثقايف  والتجهيل  الطم�س  �صيا�صة  على 
تتحرك  اأن  التحدي  القاتل،  والروتني 
خاليا دمنا ول نتكل�س يف ال�صجن لت�صري 
اجلدار،  من  جزءاً  واأرواحنا  اأج�صادنا 
التحدي اأن نرف�س اأن ن�صري جمرد اأرقام 
وعاجزين يف العدم نحلق يف الفراغ. كتاب 
�صيا�صي  م�رسوع  ه�  اآخر  مذاق  لل�صجن 
العقل  عن  الأ�رس  فك  اإىل  يدع�ا  ث�ري 
العقل  ف�صجن  وحتريره،  الفل�صطيني 
واأعنفها  اعتقال  حالة  اكرب  ه�  والرادة 
والذاكرة  ال�عي  ه�  فالعقل  التاريخ،  يف 
الإبداع والتفكري والتخطيط،  وه� مركز 
خمطط  ه�  ال�صج�ن  يف  يجري  وما 
الأ�صري  عقل  جلعل  مربمج  ا�رسائيلي 
وجلعل  بنف�صه،  نف�صه  وي�صجن  يحارب 
امل�صتقبل،  لغة  من  يخل�  ال�صري  خطاب 
الأ�صري  بالياأ�س.  مقيدة  م�صل�لة  اإرادته 
ويكتب  ولغته  عقله  يحرر  الأ�صقر  اأ�صامة 
هذا الكتاب الذي حت�ل اىل بيان ومن�ص�ر 
ينطق بل�صان احلقيقة والذي يق�ل اأن نظام 
ال�صيطرة ال�رسائيلي له ابعاد ا�صرتاتيجية 
واإمنا  الأ�صري  ول يكتفي باحلد من حرية 
وو�صمه  ال�طني  ن�صاله  م�رسوعية  بنزع 
والفناء،  لل�صحق  م�رسوع  اإنه  بالرهاب، 
ال�صع�ر  اأن يفقد املرء  م�رسوع ي�صتهدف 
بالح�صا�س واحلرية وال�صتقالل. لل�صجن 
مذاق اآخر هي رواية ان�صان احلرية الذي 
نراه ف�ق اأعلى امل�جات واأ�رس�صها، نراه 
الف�ص�ل  كل  ويف  العاتيات  الرياح  كل  يف 
املتقلبات، ان�صان احلرية ه� الثابت الذي 
ل يهبط اىل التهمي�س او القاع، انه فار�س 
املجد  �صه�ة  على  ياأتي  الذي  الأحالم 
ب�صاط  على  يهبط  البطال  بهالة  املجلل 
هذه  الن�رس،  اأق�ا�س  حتت  ويعرب  ال�عد 
مدت  وقد  اأ�صامة  خطيبة  منار  كلمات 
زمن  مع  الت�ا�صل  حبل  والأمل  باحلب 
اأ�صامة الأ�صقر، اأ�صبح الزمن ملك اأ�صامة 
واإرادة  ال�صجن  نظام  ملك  ولي�س  ومنار 

ال�صجان.

مذاق اآخر لل�سجن للكاتب االأ�سري اأ�سامة االأ�سقر هو مزيج من ملح و�سعال ورطوبة وخوف ودم وال يقني، رائحة موت وجفاف، 
تبلد الذات ودوران يف فراغ بال زمن، ولكن االأ�سري املنا�سل اأ�سامة االأ�سقر يجعل لل�سجن مذاقا اآخر، تتغري الروائح واللوائح 

وينقلب ال�سجن على ال�سجان، انهارت اجلدران وحتطمت الكلب�سات ومل يعد هناك دور للعزل والقمع والزنازين وال�سبح 
واالإذالل، ال دور للجالد واأطباء ال�سجون وق�ساة املحكمة الع�سكرية، القرب الذي اأراده املحتلون اأن يدفنوا االأ�سرى يف جوفه 

يفتح ويطلق من داخله كل اأ�سباب احلياة. لل�سجن مذاق اآخر يوثق م�سرية وكفاح االأ�سرى الذين مل ي�ست�سلموا لل�سجن وال�سمت 
واخلنوع والذوبان، اأخرجوا ال�سجن من ذواتهم وخا�سوا معارك الكرامة دفاعًا عن اإن�سانيتهم وحقوقهم حتى هدموا ال�سجن 

فحررهم االأمل وحلقوا فوق ال�سياج.

االأ�سري اأ�سامة االأ�سقر :

 احتجاز العقل والإرادة هو اأكرب حالة اعتقال 
عن«َمذاق اآخر« الأ�سامة االأ�سقر

ري!.. َنْكهٌة اأُخرى لالأَ�سِ
بقلم: املت�كل طه

 
الأ�صقر  اأ�صامة  احُلّر  الأ�صري  يكتب 
اأيق�نتَه  لينقذ  النار،  يعرب  كَمن 
تقّد�صت  التي  تلك  احلريق.  من 
الذي  املت�ّهج،  القاين  الل�ن  بفعل 
التي  ال�رسيان،  وردة  من  بََّغها  َدّ
هي  �صغرية،  �صم�س  تفّتحت حتت 
هذا  كتابه  اأّن  ذلك  الكاتب.  قلب 
امل��ص�م بـ«مذاق اآخر« ه� �رسديتنا 
على  الرا�صخة  وخط�اتنا  ووثيقتنا 
التي  الرجراجة،  امل�صرية  اأر�س 
تر�صد امل�ص�ار ال�صعب، من حلظة 
�صاعة  اإىل  اخلطف«العتقال« 
بكل  مروراً  واحلرية،  اخلال�س 
وال�صاخنة  الباهظة  التفا�صيل  تلك 
الكاتب،  كاأّن  واملت�ّثبة.  والليمة 
هنا، يريد اأن يط�ي امل�صافة، ويعلّم 
اجليل الطالع، حتى ل يدفع الثمن 
من جديد. وكذلك يريد اأن ل تك�ن 
احلفرة  يف  فنقع   ، عذرّية  ذاكرتنا 
ذاتها األف مّرة. ل �صّك اأننا بحاجة 
ال�صاطعة،  الإ�صاءة  لهذه  ما�ّصة 
ولهذا الّدر�س البليغ، لنعّمق مناعة 
اأبنائنا، قبل وق�ع املحظ�ر، ونزيد 
اجل�صد.  قبل  الروح  ح�صانة  من 
النب�س  ذلك  لفتني،  ما  اأكرث  ولعل 
ال�صغ�ف، وال�فاء الذي ل يك�ن اإل 
الفل�صطينيني،  نحن  ظهرانينا،  بني 
ويتزّوج�ن  بال�فاء  يفي�ص�ن  الذين 
بب�صاطة، ممكن،  لأنه،  امل�صتحيل، 
معجزة  جنرتح  اأن  ون�صتطيع 
قاباًل  م�صتقبل  وخلْق  جتاوزه، 
هذا  اإّن  والع�صق.  واللقاء  للحياة 
القاريء  ميالأ  بحّق،  الكتاب، 
والثقة  بالأمل  املّ�ارة  باملعاين 
مثلما  الظلمات،  اأ�صداف  وزوال 
ي�صّد ثغرة يف جدار روايتنا، التي مل 
لي�س  ال�صجن،  ويف  متاماً.  نكتبها، 
لنا ال الق�صيدة والن�صيد والرواية.. 
مكاننا  و  بيتنا  لأنها  الكتابة،  يعني 
وهي مائدتنا وهي طعامنا. الكتابة 
فظاظته  و  العامل  ق�ص�ة  على  ترّد 
وفانتازّيته، وهي بالن�صبة لنا ت�ازن 
ذلك  تعلمت  ووا�صطة،  واعتدال 
قّيدين  عندما  ال�صجن.  فى  كله 
انفرادية، وملا  زنزانة   فى  املحتُلّ
اخل�صن،  بالعتداء  املحتل  بداأ 
اأ�صمد  كنُت  بال�ِصعر،  انفجرُت 
ب�ِصعر  نحتفل  وكنا  يّف.  بال�صاعر 
تع�يذة  وكاأنه  املحتل،  يفهمه  ل 
التي  احلكاية  ط�طم  اأو  ال�صحر 
حتكى كل الأجيال. كانت الق�صيدة 
فى تلك اللحظة ناري التي اأ�صطلي 
به.  اأتغّطى  الذي  ودثاري  بها 
املحتل الذي كان ي�رسبني اأعتقد 
اأنني اأت�جع فاأَْظَهر اغتباطه، ولكن 
عر جّن  بال�ِصّ اأنطق  اأنني  ملا عرف 
النفرادية،  الزنزانة  ويف  جن�نه. 
مل ينقذنى فيها �ص�ى اهلل وال�ِصعر. 
مت�ا�صلة،  اكت�صافات  وال�ّصعر 
ال�صعر لي�س لغة فقط ، اإنه ع�امل 
وراء ع�امل، ابتكار فرح، فيه زه� 
فيه  وحركة،  طرب  فيه  وعجب، 
ق�ة خفّية. هناك يف ال�صجن، حيث 
 بحرية ج�صدي،  يقاي�صني املحتُلّ
اإرادتى،  اأر�س  الق�صيدة  كانت 
اأّي  ي�صتطيع  الذي ل  وف�صاء قلبي 
اأن  كلّه  الك�كب  وجه  على  حمتّل 
اأق�ى!  واحلرية  اإياها.  يحرمني 

بلغة اأخرى، اأرى اأن اأخي املنا�صل 
اأن  الأ�صقر ي�صتحّق  اأ�صامة  املبدع 
ال�ِصعر  عن  قلتُه  ما  بكل  يتحلّى 
بالغة  واأكرث  واأجمل  اأكرث  وعّني، 
تقريباً  عقدين  منذ  لأنه  وثباتاً، 
اآلآف  واحتمل  بقي�ده،  ير�صف 
مثل  وظّل  احتملناه،  ما  اآلآف 
عن  يتزحزح  ل  ال�صامخ،  الط�د 
التي  و�صالبته،  وث�ابته  �صم�ده 
حرفاً  قراأنا  كلما  منها،  نتعلّم 
والرائع  املجِنّحة.  حروفه  من 
بالأمل  املفعم  املثابر  هذا  يف 
اأنه ميتلك  اأ�صامة،  اأخي  والإبداع، 
امُلحرتف،  والكاتب  الروائي  لغة 
َجماٍل  على  ناه�صاً  ه  ن�ُصّ فياأتيك 
و�صال�صة وفّنية، م�صف�عة مبعرفة 
ما  وهذا  باذخة.  وحم�لة  ودراية 
الكثري من  ميّيزه، ب�صكل عام، عن 
اأن  يل  تاأكد  فقد  ال�صج�ن..   اأدب 
اأدب املعتقالت، عاّمًة، ه� اأقرب 
الكتابة  اإىل  اإىل املبا�رسة، وينتمي 
يف  ال�ج�د،  واجبة  »امليدانّية« 
املت�ا�صل  ال�صتباك  حلظات 
»تاأّملياً  اأدبا  جتد  وقلّما  ال�صاخن  

عميقاً«، اإل َمن رحم اهلل تعاىل.
مل  الأدب  هذا  اأن  يل  يبدو  كما 
ل  ي�ؤ�صّ اأن  اللحظة،  حتى  ي�صتطع، 
ما  بقدر  الأ�صرية،  احلركة  تاريخ 
املتعلّقة  اجل�انب  بع�س  اأ�صاء 
مروراً  اعتقالهم،  منذ  بالأ�رسى، 
و�ص�لً  امله�لة،  احلجز  ب�صن�ات 
احلياة.  اإىل  واخلروج  احلرية  اإىل 
الآباء  هم  الفل�صطيني�ن  ويعترب 
منذ  ال�صج�ن،  لأدب  ال�رسعي�ن 
ال�صاعر  بعده  ومن  ابراهيم،  ن�ح 
َمن  اأّول  كان  الذي  ب�صي�ص�،  معني 
ال�صج�ن  اعتقاله يف  �صّجل جتربة 
القرن  خم�صينيات  يف  امل�رسية 
»دفاتر  كتابه  خالل  من  املا�صي، 
فل�صطينية« الذي يعترب الإرها�صة 
يف  املعتقالت  لأدب  الأوىل 
كتبه  ما  ذلك  فل�صطني، وحلقه يف 
الداخل؛  يف  املقاومة  �صعراء 
ورا�صد  وزّياد  والقا�صم  دروي�س 
ليتبعهم  وتد،  وحممد  ح�صني 
الغزاوي  وعزت  �صقري  حمم�د 
اله�ديل  ووليد  ع�دة  وعائ�صة 
وح�صن عبد اهلل ومروان الربغ�ثي 
عبد  وه�صام  من�ص�ر  وع�صمت 
واأ�صامة  قراقع  وعي�صى  الرازق 
العي�صة وخليل ت�ما وحممد عليان 
وعمر خليل عمر و�صائد ال�ص�يركي 
اأب� �صاحي وعلي اخلليلي  وه�صام 
حّم�س  وعمر  اأي�ب  وحممد 
بن�رة  وجمال  الكيالين  و�صامي 
و  لنب  اأب�  و�صالح  الكردي  وو�صيم 
�صميح فرج و�صمري �صحادة وحممد 
اأب� لنب وبا�صم اخلندقجي وفا�صل 
واآخرون.  طه..  واملت�كل  ي�ن�س 
اأن  اإىل  الإ�صارة  الطريف  ومن 
بالكتابة،  يهج�س  كان  �صجني  كل 
اأن  باعتبار  ويخّط..  قلمه  فيحمل 
الكتابة �صكل من اأ�صكال الإح�صا�س 
بالآدمية واحلرية وامتالك الذات، 
ال�ّصحذ  طرائق  من  وطريقة 
قلياًل  لكّن  والثبات.  وامل�اجهة 
منهم َمن ا�صتطاع اأن يجرتح �ص�تاً 
كاتباً  ي�صبح  لأْن  ي�ؤّهله  به،  خا�صاً 
الأدب.  حِلرفة  الدقيق  باملعنى 

وتتعدد م��ص�عات املعتقلني.. 

 بني وفاء الأحرار  .. والوفاء لالأحرار 
بقلم: االأ�سري املحرر املبعد - 
م�سطفى امل�سلماين ابو االديب

يف  الأيام  باقي  عن  ي�م خمتلف  لأنه 
حياتي ال�صخ�صية ومن �صبه امل�صتحيل 
والعامة  اخلا�صة  تفا�صيله  تكرار 
الي�م  ذلك  حلظات  به  امتزجت  وما 
الط�يل من م�صاعر واحا�صي�س تت�صل 
احلكاية  باأبعاد  الإن�صاين  يف ج�هرها 
يف  ح�رسًيا  تنتج  التي  الفل�صطينية 
وف�ق  الفل�صطيني  واملكان  الزمان 
ثرى هذا ال�طن احلبيب الذي تك�نت 

روايته من هذه امل�اقف النفراديه

2011-10-18

كفاحي  مل�صار  جديدة  انطالقه 
املعركة  �صاحة  من  لننتقل  اخرتته 
امل�اجهة  �صاحة  اىل  الق�صبان  خلف 
ع�صقنا  التي  الأر�س  على  الأو�صع 
ووقائع  احالمنا  منها  وجبلنا  ترابها 
حياتنا. انتقلت يف هذا الي�م اإىل غزة 
من احت�صان ط�با�س  ها�صم حمروماً 
احلبيبة وعناق اأهلها وممن�عاً من حق 
احلياة مع اأ�رستي ال�صغرية ولنك�ن يف 
الذين  العظيم  �صعبنا  اأبناء  مع  غزة 

العزم  منهم  ون�صتمد  دڤئهم  نتلحف 
م�ا�صلة  على  والق�ة  وال�صرب  والثبات 
الطريق نح� احلرية الكاملة لفل�صطني 

الر�س والن�صان
2011-10-18

اأ�صريا   1027 بني  من  واحدا  كنت 
البا�صلة  املقاومة  ا�صتطاع�ا  وا�صرية 
وفتحت  القيد  اأغالل  من  لتحريرهم 
ولكنني  احلرية  اأب�اب  اأمامهم  بالق�ة 
على  فرحتي  ومن  مني  جزاء  تركت 
اأب�اب الزنازين بانتظار اكتمال الفرح 

باحلرية الكاملة لآلف الأ�رسى الذين 
حمل�ا على اأكتافهم اأعظم الت�صحيات 
�صبق�هم  من  مع  املقدمة  يف  وكان�ا 
الكفاح  تاريخ  ي�صنع�ن  لل�صهادة 
ذلك  يف  احلرية.  اأجل  من  ال�طني 
الي�م ال�صتثنائي بكل �صيء ا�صتطاعت 
مرة  ولأول  الفل�صطينية  املقاومة 
الحتالل  مع  ال�رساع  تاريخ  يف 
لتبادل  عملية  اإجناز  من  الإ�رسائيلي 
الفل�صطينية  الأرا�صي  على  الأ�رسى 
املحتلة وبهذا احلجم والرتتيب ولأول 
مرة اأي�صا يف�صل الحتالل من ال��ص�ل 

ليرغم  حتى  لقتلهم  جن�ده  اإىل 
ح�صل  كما  ملبادلتهم  الر�ص�خ  على 
والعمليات  املعارك  من  العديد  يف 
الث�رة  ف�صائل  نفذتها  التي  البط�ليه 
اأثناءها  احتجز  والتي  الفل�صطينية 
جمم�عات  الفل�صطين�ن  الفدائي�ن 
كانت  والتي  ال�رسائليني  الأ�رسى  من 
على  الإعدام  حكم  بتنفيذ  تنتهي 
من  املقاومة  لتتمكن  كي  اجلميع 
مع  ال�رساع  يف  املنهج  هذا  تكري�س 

الحتالل



اإ�ضطنبول/ الأنا�ضول

وهذا التناق�ض بني جترمي ال�سور امل�سيئة 
الفرن�سيني،  والدرك  ال�رشطة  ل�سباط 
وبني الإمعان يف اإهانة وازدراء امل�سلمني 
امل�سيئة  ال�سور  اأن  يوؤكد  ومقد�ساتهم، 
انتخابية،  لأغرا�ض  كانت  )�ض(،  للر�سول 
يكن  ومل  الإ�سالم،  �سد  »فا�سي«  وعداء 
فنقابة  التعبري  بحرية  متعلقا  الأمر 
ت�سغط  النافذة،  الفرن�سية  ال�رشطة 
واأع�ساء  احلكومة  على  زمن  ومنذ  ب�سدة 
من  يحميها  قانون  لعتماد  الربملان، 
ت�سفها  التي  والفيديوهات،  ال�سور 
والتي  اخلدمة،  اأثناء  لها،  بـ«امل�سيئة« 
التوا�سل  �سبكات  عرب  نا�سطون  يتداولها 
احتجاجات  خ�سو�سا خالل  الجتماعي، 

»ال�سرتات ال�سفراء« بني 2018- 2019.
 اإزالة م�ضدر اإدانة لتجاوزات ال�ضرطة

ال�سحافيني  جمعية  ع�سوا يف   30 لكن 
 8 يف  ر�سالة مفتوحة  ن�رشوا  الفرن�سيني، 
م�رشوع  فيها  اعتربوا  اجلاري،  نوفمرب 
العام«،  بـ«الأمن  املعروف  القانون  هذا 
مقرتح  التعبري«ويثري  حلرية  »تهديد  باأنه 
النا�سطني  وغ�سب  قلق  القانون  هذا 
يعتقدون  لأنهم  واحلقوقيني،  الإعالميني 

اأنه من �ساأنه تعزيز اإفالت مرتكبي العنف 
من اأفراد ال�رشطة من العقاب، بل وي�سمح 
وجتاوزاتهم«،  انزلقاتهم  »باإخفاء  لهم 
ارتكابهم  اأثناء  مهم  اأدلة  م�سدر  و«اإزالة 

للقمع«.
�سحفيني  عن  »غرينبي�ض«،  موقع  ونقل 
املنتديات  اأحد  يف  الإعالم  وو�سائل 
�سور  وبث  ت�سوير  »اإمكانية  اإن  قولهم 
القانون،  ل�سيادة  �رشوري  اأمر  لل�رشطة 
م�سادة  ك�سلطة  ال�سحافة  وحرية 
»بدون  للدميقراطية«واأ�سافوا  �رشورية 
الذين  اأولئك  وبدون  هذه الأدوات، 
يوقفونهم، ما مقدار عنف ال�رشطة الذي 
عن  �سمع  قد  كان  من   )...( جتاهله؟  مت 
جينيفيف لُغاي، النا�سطة ال�سلمية البالغة 
بجروح  اأ�سيبت  التي  عاًما،   73 العمر  من 
خطرية يف راأ�سها، خالل اعتداء عنيف ل 

ي�سدق من ال�رشطة؟«
 الهروب من »�ضرف الكامريا«

ال�سحافيني  والأمر مل يقت�رش فقط على 
الأحداث  بتغطية  مبا�رش  ب�سكل  املعنيني 
اإن  بل  فيها،  ال�رشطة طرفا  تكون  التي 
800 من منتجي الأفالم وامل�سورين قالوا 
يرقى  العام«،  »الأمن  قانون  م�رشوع  اإن 
عن  مثال  »الرقابة«واأعطوا  م�ستوى  اإىل 

ال�رشطة  عنف  ي�سور  بارز  فيلم وثائقي 
ال�سفراء«،  »ال�سرتات  احتجاجات  خالل 
نف�سه«،  يحافظ على  »بلد  ويحمل عنوان 
الوثائقي ما كان �سيبث  اأن هذا  واعتربوا 

لو كان هذا القانون موجودا.
الفرن�سي،  للق�ساء  الوطني  الحتاد  وعلق 
�ستكون  ال�رشطة  باأن  املقرتح  هذا  على 
من  »تهرب  اأن  لها  يحق  التي  الوحيدة 
العفو  منظمة  اأن  الكامريا«كما  �رشف 
القانون،  اأقر  اإذ  اأنه  من  حذرت  الدولية، 
ميثاق  �ستنتهك  الفرن�سية  احلكومة  فاإن 
باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  املتحدة  الأمم 
الذي   ،1966 لعام  وال�سيا�سية  املدنية 
الأمني  القانون  التعبري  حرية  يحمي 
اأفراد  ل�سور  الن�رش  حظر  يقرتح  اجلديد 
اأداء مهامهم يف  والدرك »خالل  ال�رشطة 
عقوبات  ويفر�ض  العام«،  النظام  حفظ 
ثقيلة ت�سل اإىل ال�سجن لعام كامل، وغرامة 

قدرها 45 األف يورو.

 الأغلبية الربملانية �ضد التيار

�سيعر�ض مقرتح قانون »الأمن العام«، الذي 
قدمه حزب »اجلمهورية اإىل الأمام«، الذي 
العمومية  اجلمعية  على  ماكرون،  اأ�س�سه 
بني  ما  للنقا�ض  للربملان(  الأوىل  )الغرفة 

17 و20 نوفمرب اجلاري.

احلكومة  بدعم  املقرتح  هذا  ويحظى 
يف  لها  املوؤيدة  الأحزاب  وحتالف 
م�ساألة  اعتماده  اأن  يعني  مما  الربملان، 
ال�سحافيني  معار�سة  رغم  فقط،  وقت 
واملنظمات احلقوقية بل وحتى الق�سائية 
اعتماد  اأي حرج يف  يبدي ماكرون  له ول 
حرية  �سد  بالده  اإعالميو  يعتربه  قانون 
اأنه يدافع  التعبري وال�سحافة، بالرغم من 
يف  »مفل�سة«  �سحيفة  حق  على  ب�رشا�سة 
للر�سول  م�سيئة  �سور كاريكاتورية  ن�رش 
حممد )�ض(. بل الأمر مل يتوقف عند هذا 
احلد، بعدما مت تعليق هذه ال�سور امل�سيئة 
مع  والتحقيق  العمارات،  واجهات  على 
هذه  من  موقفهم  ب�ساأن  م�سلمني  تالميذ 
املقررات  يف  بن�رشها  والتلويح  ال�سور، 

املدر�سية.
 �ضجل فرن�ضا القامت

قانون يتم  م�رشوع  عرب  ماكرون،  يحاول 
اإعداده حول ما اأ�سماه »الإ�سالم التنويري« 
تكوين  الإ�سالمية«،  النعزالية  و«حماربة 
الإ�ساءة  فكرة  يتقبلون  فرن�سيني  اأئمة 
ي�سعى  كما  راأي،  حرية  اأنها  على  لنبيهم، 
امل�سلمة  الفرن�سية  الأ�رش  تاأثري  لتقلي�ض 
يف تربية اأبنائها وفق معتقداتهم وثقافتهم 
التي  ماكرون،  �سيا�سة  لكن  اخلا�سة 

امل�سلمني يف  الت�سييق على حرية  حتاول 
اأن  تو�سك  ومعتقداتهم،  ولبا�سهم  اأكلهم 
من  بداية  الفرن�سيني،  بقية  �سد  تنقلب 
ال�سحافيني والنا�سطني احلقوقيني، الذين 
رفع لواء الدفاع عن حريتهم عندما تعلق 

الأمر ب�سور م�سيئة للر�سول الأكرم.
ت�سديد  نحو  الفرن�سية  احلكومة  تتجه  اإذ 
الراأي  حرية  �سد  القمعية  �سيا�ستها 

والتعبري والتظاهر، بل وحتى املعتقد.
�سجل  و�سفت  الدولية،  العفو  فمنظمة 
»قامت«.  باأنه  التعبري  حرية  يف  فرن�سا 
اآلف  يُدان  عام  كل  يف  اأنه  اإىل  م�سرية 
املوظفني  بتهمة »ازدراء  الأ�سخا�ض 
غري  املنظمة  العموميني« وخل�ست 
»احلكومة الفرن�سية  اأن  اإىل  احلكومية 
لي�ست ن�سرية حرية التعبري كما تزعم، ففي 
2019، اأدانت حمكمة فرن�سية رجلني بتهمة 
الزدراء، بعد اأن اأحرقا دمية متثل الرئي�ض 
�سلمية«فازدراء  مظاهرة  خالل  ماكرون 
عليها  يعاقب  تهمة  الفرن�سي  الرئي�ض 
من  اأكرث  يعتنقها  ديانة  وازدراء  القانون، 
ون�سف  الفرن�سيني، ومليار  من  باملئة   10
مليار �سخ�ض يف العامل م�ساألة حرية راأي 
التعبري  حرية  تف�سري  يف  التناق�ض  وبهذا 
فرن�سا  و�سع  قد  ماكرون  يكون  والراأي، 

كلها يف اأزمة.  
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يف مفارقة تدعو للرثاء، ي�ضتعد الربملان الفرن�ضي ملناق�ضة مقرتح قانون يجرم تداول �ضور  م�ضيئة لل�ضرطة بو�ضائل التوا�ضل الجتماعي، باملقابل 
ُي�ضجع الرئي�ص اإميانويل ماكرون، ن�ضر ال�ضور امل�ضيئة للر�ضول حممد )�ص( على واجهات العمارات، بحجة الدفاع عن حرية التعبري.

فرن�ضا يف اأزمة

من الإ�ساءة للر�سول اإىل تهديد حرية التعبري 
.  الربملان الفرن�ضي يناق�ص اليوم مقرتح قانون منع تداول �ضور م�ضيئة لل�ضرطة 

.  �ضحافيون يعتربونه حماولة »لإزالة م�ضدر اأدلة مهم« 
.  منظمة العفو الدولية حذرت من انتهاك فرن�ضا مليثاق الأمم املتحدة اخلا�ص باحلقوق املدنية 

بعد رف�ص 18 هيئة وتاأييد اإ�ضرائيل للبيان

ال�سعودية تهاجم »الإخوان« جمددا
.   مفتي اململكة يفتي باأن الإخوان »فرقة �ضالة ول متت لالإ�ضالم ب�ضلة« 

       الريا�ص/ الأنا�ضول

عبد  ال�سيخ  ال�سعودية،  مفتي  اعترب 
العزيز بن عبد اهلل اآل ال�سيخ الأحد، اأن 
جماعة الإخوان امل�سلمني »فرقة �سالة 
ول متت لالإ�سالم ب�سلة«ياأتي ذلك عقب 
�ساعات من تاأييد اإ�رشائيلي، واأيام من 
لنعت  العامل  يف  دينية  هيئة   18 رف�ض 
هيئة كبار العلماء يف اململكة )ر�سمية( 

للجماعة بـ«الإرهابية«.
بـ«تويرت«،  املوثق  ح�سابها  وعرب 
ن�رشت الرئا�سة العامة للبحوث العلمية 
�سوتيا  مقطعا  ال�سعودية،  يف  والإفتاء 
لرئي�سها، املفتي العام للمملكة، ال�سيخ 
ال�سيخ.  اآل  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد 
الذي  املقطع،  على  الرئا�سة  وعلقت 
»جماعة  اإن  بالقول  فتوى،  اعتربته 
ب�سلة  لالإ�سالم  متت  ل  الإخوان 
يرد  ال�سوتي،  املقطع  و�سالة«ويف 
من  حول  �سوؤال  على  ال�سعودية  مفتى 
النخراط  اإىل  اململكة  �سباب  يدعو 
وجبهة  الإخوان  جماعة  �سفوف  يف 
القاعدة  وتنظيم  )يف �سوريا(  الن�رشة 

وغريها.
�سالة  الفرق  »هذه  قائال:  واأجاب 
ب�سلة،  لالإ�سالم  متت  ل  م�سلة، 

الأعرا�ض،  انتهكوا  الدماء،  ا�ستباحوا 
الأر�ض،  يف  اأف�سدوا  الأموال،  نهبوا 
اأخطاأ  لهم  لالن�سمام  يدعو  من  وكل 
املفتي  اأن  ال�سبيل«ورغم  �سواء  و�سل 
اجلماعات،  من  يتحدث عن عدد  كان 
اأن الرئا�سة العامة للبحوث العلمية  اإل 
على  تغريدتها،  يف  ركزت،  والإفتاء 

جماعة الإخوان فقط.
العلماء  كبار  هيئة  اأ�سدرت  والثالثاء، 
اأي�سا،  املفتي  ويرتاأ�سها  بال�سعودية، 
جماعة  »الإخوان  اإن  فيه  قالت  بيانا 
 )..( الإ�سالم  منهج  متثل  ل  اإرهابية 
منحرفة تخرج على احلكام وتثري الفنت 
الهيئة  بيان  الإرهاب«واأثار  ومتار�ض 
اآنذاك رف�سا بني  �سيا�سيني ونا�سطني، 
حممد  املوريتاين  ال�سيا�سي  بينهم 
اليمنية  والنا�سطة  ال�سنقيطي،  خمتار 
توكل كرمان، وحممد ال�سغري م�ست�سار 
الأ�سبق،  امل�رشي  الأوقاف  وزير 
الغامدي  �سعيد  ال�سعودي  والأكادميي 
»الإخوان«،  با�سم  املتحدث  رد  فيما 
طلعت فهمي، يف ت�رشيح ، باأن جماعته 
اإرهابية«. ولي�ست  اإ�سالحية  »دعوية 
على  تاأ�س�ض  اجلماعة  »منهج  اأن  واأكد 
كتاب اهلل و�سحيح ال�سنة دون �سطط اأو 

تطرف، وتاريخها ي�سهد بذلك«.

ورابطة  هيئة   18 اأ�سدرت  واخلمي�ض، 
الحتاد  بينها  امل�سلمني،  للعلماء 
بيانا  امل�سلمني،  لعلماء  العاملي 
م�سرتكا ترف�ض فيه ما اأ�سمته »تكفري« 
هيئة كبار علماء يف ال�سعودية جلماعة 
عام  م�رش  يف  تاأ�س�ست  التي  الإخوان، 
جماعة  »الإخوان  اأن  واأكدت   1928
وتخطئ،  وت�سيب  وجتتهد  دعوية 
العلماء  من  كبري  عدد  اإليها  وانت�سب 

والدعاة واملجاهدين«. 
»اإ�رشائيل  ح�ساب  رحب  والأحد، 
لوزارة  التابع  »تويرت«،  على  بالعربية« 
اخلارجية الإ�رشائيلية، ببيان هيئة كبار 
»ي�سعد  قائال:  ال�سعودية،  يف  العلماء 
مار�ض  املنهج«ويف  هذا  اإ�رشائيل 
2014، اأعلنت وزارة الداخلية ال�سعودية 
التنظيمات  بقائمة  الإخوان  اإدراج 
يف  النظام  ملوقف  دعما  الإرهابية، 
الإخوان،  اأعلن  والذي  اآنذاك،  م�رش 
حمظورة  »جماعة   ،2013 دي�سمرب  يف 
الإطاحة  من  اأ�سهر  بعد  واإرهابية«، 
مر�سي،  حممد  الراحل  بالرئي�ض 
تنظيم  يوجد  ول  للجماعة  املنتمي 
التي  ال�سعودية،  يف  للجماعة  معلن 
قيادات  �سابقة  فرتات  يف  ا�ست�سافت 

اإخوانية بارزة.

الأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني

بيان »علماء ال�سعودية« مل يقبله �سوى
 الكيان ال�سهيوين

الأنا�ضول

قال الأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني 
علي القره داغي، الإثنني، اإن بيان هيئة كبار العلماء 
»مل  امل�سلمني،  الإخوان  جماعة  ال�سعودية ب�ساأن 

يلق قبول �سوى من الكيان ال�سهيوين«.
موقع  على  ح�سابه  عرب  تغريدة  يف  ذلك  جاء 
»تويرت«، غداة ترحيب اإ�رشائيل ببيان هيئة علماء 
جماعة  و�سف  )ر�سمية(  ال�سعودية  امل�سلمني 
يلَق  »مل  داغي:  القره  الإخوان بـ«الإرهابية«وقال 
ا�ستح�ساًنا اأو  ال�سعودية  علماء  كبار  هيئة  بيان 
من  �سوى  والإ�سالمي،  العربي  عاملنا  قبوًل يف 
العرب  لأرا�سي  ب  املغت�سِ ال�سهيوين  الكيان 

وامل�سلمني والقد�ض والأق�سى!!!«.
واأرفق القره داغي تغريدة ن�رشها ح�ساب »اإ�رشائيل 
اخلارجية  لوزارة  التابع  تويرت  على  بالعربية« 
ال�سهيونية، قال فيها »ي�سعدنا نحن يف »اإ�رشائيل«، 
الدين  ل�ستغالل  املناه�ض  املنهج  هذا  نرى  اأن 
للتحري�ض والفتنة«وعلقت اخلارجية الإ�رشائيلية، 
»ل  بقولها:  امل�سلمني«  »علماء  بيان  على  الأحد، 
لزرع  جاءت  ال�سماوية  الديانات  جميع  اأن  �سك 
احلاجة  باأم�ض  النا�ض. نحن  بني  والألفة  املحبة 
املتبادل  والتعاون  للت�سامح  يدعو  خطاب  اإىل 
مفتي  برمتها«والأحد، اعترب  باملنطقة  للنهو�ض 
اآل  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  ال�سعودية، 
»فرقة  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  ال�سيخ، اأن 

�سالة ول متت لالإ�سالم ب�سلة«، تاأكيدا على بيان 
»علماء امل�سلمني« الذي اأثار انتقادات ورف�ض 18 
اأ�سدرت هيئة  اأ�سبوع،  هيئة دينية يف العامل وقبل 
فيه  قالت  بيانا،  )ر�سمية(  ال�سعودية  العلماء  كبار 
منهج  متثل  ل  اإرهابية  جماعة  »الإخوان  اإن 
وتثري  احلكام  على  تخرج  منحرفة   )..( الإ�سالم 
الفنت وتت�سرت بالدين ومتار�ض العنف والإرهاب«. 
اأن »الإخوان مل يظهر منها عناية بالعقيدة  وراأت 
الإ�سالمية، ول بعلوم الكتاب وال�سنة، واإمنا غايتها 
الو�سول اإىل احلكم ومن رحمها خرجت جماعات 
اآنذاك �سبب  ال�سعودية  الهيئة  اإرهابية«ومل تو�سح 

اإ�سدار هذا البيان.
غ�سبة  ال�سعودية،  العلماء  كبار  هيئة  بيان  واأثار 
عن  ومدافعني  ونا�سطني  �سيا�سيني  بني  وا�سعة 
ردت  العربي، فيما  العامل  يف  الإن�سان  حقوق 
جماعة »الإخوان«، يف بيان، باأنها جماعة »دعوية 
اأن  اجلماعة  اإرهابية«واأكدت  ولي�ست  اإ�سالحية 
و�سحيح  اهلل  كتاب  على  تاأ�س�ض  اجلماعة  »منهج 
ي�سهد  وتاريخها  تطرف،  اأو  �سطط  دون  ال�سنة 
الداخلية  وزارة  اأعلنت   ،2014 مار�ض  بذلك«ويف 
التنظيمات  بقائمة  الإخوان  اإدراج  ال�سعودية 
الإرهابية، دعما ملوقف النظام يف م�رش اآنذاك، 
والذي اأعلن الإخوان، يف دي�سمرب 2013، »جماعة 
الإطاحة  من  اأ�سهر  بعد  واإرهابية«،  حمظورة 
املنتمي  مر�سي،  حممد  الراحل  بالرئي�ض 

لالإخوان.
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كع�سو يف جلنة ال�سيناريو للدورة اخلام�سة 

 جمال حممدي ميثل اجلزائر يف مهرجان القد�س ال�سينمائي الدويل 
ك�سف ال�سيناري�ست اجلزائري جمال حممدي يف ت�سريح خ�س به  يومية "الو�سط "  اأنه �سيكون ع�سوا يف  جلنة ال�سيناريو اخلا�سة ملهرجان القد�س 

ال�سينمائي الدويل، موؤكدا اأنه جد �سعيد اأن يكون ا�سمه حا�سرا يف  الدورة اخلام�سة  لهذه التظاهرة ال�سينمائية  التي �ستنظم يف الفرتة  املمتدة 
من 29 نوفمرب اجلاري  اإىل 6 دي�سمرب 2020 ، ويعد هذا الأمر اعرتافا من اجلهات الفل�سطينية بالدور  الريادي والتفاعلي الإيجابي  للجزائر جتاه 

فل�سطني ، كما اأن ال�سيء املميز  ح�سبه هو امل�ساركة الإيجابية له ولكل ال�سينمائيني والفنانني اجلزائريني ، خا�سة واأن الن�سو�س امل�ساركة يف هذه 
امل�سابقة الأوىل من نوعها ، تربز  وتظهر الواقع الفل�سطيني  على ال�سا�سة بروؤية ال�سعب املقاوم، وهذا يف حد ذاته وجه من اأوجه الن�سال واملقاومة 

والوقوف اإىل جانب ال�سعب الفل�سطيني من منظور ثقايف عن طريق ال�سينما.

حكيم مالك 

ح�سور عمالقة الفن ال�سابع يف 
العامل العربي

حممدي،  ال�سينمائي  الناقد  واأ�ساف 
اأنه يت�رشف مب�ساركة جلنة ال�سيناريو 
اخلا�سة مبهرجان القد�س ال�سينمائي 
الدويل حتت �سعار » فل�سطني الأر�س 
والهوية » جتمع خرية كتاب ال�سيناريو 
الوطن  يف  واملخرجني  النقاد  واأملع 
اللجنة  هذه  اأن  م�سريا  العربي، 
امل�رشي  الدكتور  برئا�سة  �ستكون 
كع�سو  م�ساركتي  مع  �سيف،  وليد 
ممثال لبلدي اجلزائر يف هذا العر�س 
ال�سينمائي مع كل من الدكتورة رانيا 
حممد  املخرج  �سوريا،  من  اجلبان 
الطريفي من ال�سودان، وال�سيناري�ست 

ديانا ال�سناوي من فل�سطني.

  امل�ساهمة مبقالة نقدية 
و�سفية عن فيلم » �سنعود » 
للمخرج حممد �سليم ريا�س

وقال  ذات املتحدث لـ« الو�سط«  اأنه 
مت  اختياره من بني  10 كتاب ونقاد 
عرب يكتبون عن ال�سينما الفل�سطينية 
خالل  �سي�سدر  جماعي  موؤلف  يف 
الدويل   ال�سينمائي  القد�س  مهرجان 
ودور  الفل�سطينية  الق�سية   « بعنوان 
الق�سية«   م�ساندة  العرب يف  الفنانني 
وعلى هذا الأ�سا�س اخرتت اأن تكون 
مبقالة  الكتاب   هذا  يف  م�ساهمتي 
 « �سنعود   « فيلم  عن  و�سفية  نقدية 
للمخرج حممد �سليم ريا�س، باعتباره 
اأحد اأهم الأعمال ال�سينمائية العربية 
الفل�سطينية   الق�سية  تناولت  التي 
العام  املن�سق  م�سريا   ،  1972 �سنة 
اأنه  كان للجزائر  القد�س   ملهرجان 
الثانية  لهذا  �رشف احت�سان الطبعة 
املهرجان  مع  بالتوازي  املهرجان 
الأم يف فل�سطني �سنة 2017 وهي اأول 
دولة عربية حتت�سن هذا  املهرجان 

خارج فل�سطني .

اخلام�سة  الدورة  يف  اأفالم   104
للمهرجان 

     وتقام هذه التظاهرة ال�سينمائية  
بال�رشاكة مع وزارة الثقافة الفل�سطينية 
�سبابية   روؤية  جمعية  مع  وبالتعاون 
وتتكون جلنة امل�ساهدة من املخرج 
م�سطفى  واملخرج  الهواري  اأ�رشف 
طاف�س  �سالح  واملخرج  النبيه 
�سلح  عزالدين  الدكتور  اأعلن  حيث  
ال�سينمائي  القد�س  مهرجان  رئي�س 
انتهت  قد  الأخرية  هذه  اأن  الدويل  
من فرز الأفالم امل�ساركة يف الدورة 
 104 مب�ساركة  للمهرجان  اخلام�سة 
م�رش،   « دولة   ع�رشين  من  اأفالم  
املغرب،  تون�س،  اجلزائر،  لبنان، 
الأردن،  العراق،  ال�سودان،  �سوريا، 
الإمارات  اليمن،  عمان،  �سلطنة 
الربازيل،  فرن�سا،  املتحدة،  العربية 
اإىل  بالإ�سافة  تركيا،  الهند،   اإيران، 
يوم  ينطلق  �سوف  والذي  فل�سطني 
اجلاري  نوفمرب   29 بتاريخ  الأحد 
مركز  من  دي�سمرب2020    6 وحتى 

 ، غزة  مبدينة  الثقايف  ال�سوا  ر�ساد 
ا�ستقبل عدد كبري من  الفقد  اأن  كما 
مع  يتوافق  ل  ما  ا�ستبعد  الأفالم 
ال�سينمائي  القد�س  مهرجان  اأهداف 
الفئات،  كل  من  وذلك   ، الدويل  
والأفالم  والق�سري،  الطويلة  الروائية 
كما  والق�سرية،  الطويلة  الوثائقية 
الهواة،  اأفالم  من  كبري  عدد  ا�ستقبل 
وهذا ما يدل على اأن املهرجان ي�سري 
بني  رواجاً  ويلقى  ال�سحيح  بالجتاه 
اأن هناك عدد من  ال�سينمائيني، كما 
الأفالم احلديثة والقوية املناف�سة يف 

الدورة اخلام�سة للمهرجان.

الفيلم اجلزائري »اإىل اآخر 
الزمان« ليا�سمني �سويخ يف فئة 

الأفالم الروائية الطويلة

يف  امل�ساركة  لالأفالم  بالن�سبة   اأما 
فيلم«   : فهي  اخلام�سة  الدورة  هذه 
�سوؤدد  للمخرجة  ظلي«  اأ�سعت  يوم 
كعدان من �سوريا، »من اأجل الق�سية« 
املغرب،  من  بنجلون  ح�سن  للمخرج 
ر�سيد  اإخراج  الثلج«  على  »كتابة 
»اإىل  فيلم  فل�سطني،  من  م�سهراوي 
�سويخ  يا�سمني  اإخراج  الزمان«  اآخر 
حيفا«  �سارع  فيلم«  اجلزائر،  من 
اإخراج مهند حيال من العراق، فيلم« 
اأحمد جمدي  اإخراج  اأحد هناك«  ل 
اإخراج  بنزين«  فيلم«  م�رش،  من 
دقات  تون�س،«  من  العبيدي  �سارة 
من  اليون�سي  حممد  للمخرج  القدر« 
دوت  بغداد  ات  هاملت  املغرب،« 
الها�سمي  ح�سن  طه  للمخرج  كوم« 
احلرب«  »م�سافرو  فيلم  العراق،  من 

اإخراج جود �سعيد من �سوريا.

م�ساركة فيلمني جزائريني يف 
فئة الأفالم الروائية الق�سرية

الق�سرية  الروائية  الأفالم  وتتمثل    
املهرجان  هذا  يف  امل�ساركة 
حمراء«  نافذة  فيلم«   : ال�سينمائي  
العراق،  من  العكيلي  ح�سني  للمخرج 
فيلم« خيمة 56« للمخرج �سيف ال�سيخ 
الزيارة«  فيلم«  �سوريا،  من  جنيب 
�سوريا،  من  علي  عمرو  للمخرج 
كامل  للمخرج  الأحمر«  اجلبل  فيلم« 
حرب من لبنان، فيلم »�سالة الع�ساء« 
يو�سف عالري من  الإمارات العربية 
املتحدة ، فيلم »لل�سرب حدود« اإخراج 
فيلم«  م�رش،  من  عبداخلالق   ه�سام 
اآخر �سوؤال« للمخرج اأحمد عبدالكرمي 
من  م�رش، فيلم » تبادل اإطالق النار« 
العراق،  من  ها�سم  عبا�س  للمخرج 
فيلم« هدنة« للمخرج �سالح اخلطايبة 
الأخري  الرمق  فيلم«  الأردن،  من 
العراق،  من  خ�سري  حيدر  »اإخراج 
عب�سي  اأني�س  للمخرج  وحدي«  فيلم« 
اإخراج  كليوبرتا«  فيلم«  تون�س،  من 
ه�سام جمال من م�رش، فيلم« نفو�س 
من  را�سي  منري  للمخرج  مطمئنة« 
اأحمد  للمخرج  العراق، فيلم« م�سى« 
غزال«  فيلم«  م�رش،  من  ال�سمندي 
فل�سطني،  من  عرفه  اأجمد  اإخراج 
للمخرج  الأخرية«  املوجة  فيلم« 
م�سطفى فرماتي من املغرب، فيلم« 
 Hakan للمخرج  �سدع يف اجلدار« 

ال�سانطي«  فيلم«  تركيا،  من    Unal
املغرب،  من  اأوماعي  حممد  اإخراج 
ح�سام  ح�سني  للمخرج  »برزح«  فيلم 
من م�رش، فيلم »�سع�سع« اإخراج ب�سام 
ال�سالم«  فيلم«  الأردن،  من  امل�رشي 
من   املجيد  عبد  �رشيج  اإخراج 
اجلزائر، فيلم »قن�سنت قبل الظهرية« 
فرن�سا،  من  ماجني  غيوم  للمخرج 
يو�سف  اأبنوب  للمخرج  نوح«  فيلم« 
للمخرج  الط�ست«  فيلم«  م�رش،  من 
زيد �سكر من العراق، »�سارع ال�سالم« 
للمخرج حممود م�سطفى من  م�رش، 
للمخرج  الإرهاب«  اأوجه  اأحد  فيلم« 
يا�سني حيدره من اليمن، »21 ني�سان« 
�سوريا،«  من  للمخرج ح�سام جليالتي 
طيف الزمكان« للمخرج كرمي جتوات 
من املغرب، »قمر يف املنزل« اإخراج  
يا  �سيئا  افعل  اإيران،«  من  خانه  دار 
حامد« للمخرج �سيد عمر من م�رش، 
فيلم« الع�سا« للمخرجة فاطمة اأكالز 
للمخرج  يكافح«  فيلم«  املغرب،  من 
فيلم«  فل�سطني،  من  اأمونه  اأبو  موؤيد 
الي�س« اإخراج في�سل بن  من املغرب، 
 In the loving memory « فيلم
من   KK Mallick اإخراج    »of
يو�سف  للمخرج  �سيعود«  فيلم«  الهند، 
حم�سا�س من اجلزائر، فيلم« احلقيقة« 
للمخرج اأمين العمريطي، فيلم« �سمت 
من  الكومي  مونيه  للمخرجة  الأب« 
املغرب، فيلم »حورية« اإخراج اأ�سامة 

عزي من تون�س.

فيلمي »ليلة نار » و«جولة يف 
راأ�سي« ميثالن اجلزائر يف �سنف 

الأفالم الوثائقية الطويلة

الطويلة  الوثائقية  الأفالم  وعن 
التظاهرة  هذه  يف  م�ساركة  فاجلزائر 
بفيلمني  ال�سابع   للفن  تنت�رش  التي 
�سنة   خالد  »للمخرج  نار  »ليلة  وهما 
ح�سن  للمخرج  راأ�سي«   يف  و«جولة 
اأخرى  لأفالم  بالإ�سافة   ، فرحاين 
كفيلم« خلف ال�سياج« للمخرجة متارة 
نعم  ل.  وفيلم«  فل�سطني  من  لنب  اأبو 
»للمخرج حممود اجلميني من تون�س، 
حت�سني  للمخرج  �سمال«  »طريق  فيلم 
قاهرة  فيلم«  فل�سطني،  من  حمي�سن 
اإبراهيم من  ندى  للمخرجة  ال�سعادة« 
 Iara lee اإخراج  م�رش،« ت�رشنوبيل« 

من الربازيل. 

الأفالم الوثائقية العربية 
الق�سرية يف الواجهة

هذا  خالل  من  الالفت  وال�سيء   
اأروع  م�ساركة  ال�سينمائي  املهرجان 
كفيلم«  العربية  الوثائقية  الأفالم 
كامل  مروة  للمخرجة  امللح«  حلم 
من م�رش، »الذهب الأبي�س« للمخرج 
حميد بن �سعيد العامري من �سلطنة 
الكنز«  اإىل  القمامة  من  عمان،« 
للمخرجة يارا يل من الربازيل، فيلم« 
للمخرج  النار«  �ساجر  الكناوي.. 
»�سوبر  العراق،  من  توفيق  حممد 
داون« للمخرج اأ�سامة �سعبان حممد  
من م�رش، »اخلان الأحمر« للمخرجة 
اآخر  فل�سطني،«  من   عرة  اأبو  اأمنه 
من  �سحادة  �سامي  للمخرج  لقطة« 
غرفة«  »حكاية  فيلم  فل�سطني، 
م�رش،  من   م�سطفى  اأيهاب  اإخراج 
�سلودي  للمخرج حممد  »وعد«  فيلم 
من فل�سطني،« فل�سطني يف الذاكرة« 
اإخراج حممد عي�سى من فل�سطني،« 
اإبراهيم  اإخراج  كينيا«  اإىل  رحلة 
»زمني  فيلم  ال�سودان،  من  �سنوبي 
من  نعوم  نعمان  اإخراج  ا�ست«  خانه 
منري  اإخراج  »هايكو«  فيلم  تون�س، 
الرتل«  فيلم«  العراق،  من  �سالح 
العراق،«  من  �سلمان  رائد  للمخرج 
مر�سي  ال�سيد  للمخرج  النهاية« 
اإخراج   »Icarus فيلم«  م�رش،  من 
»اأنا  فيلم  العلوي من املغرب،  �سناء 
موجود« للمخرج م�سطفى خيرب من 

املغرب.

اجلزائر حا�سرة بفيلمني �سمن 
اأفالم الهواة

اأحمد  اإخراج  اأهلك«  »عي�سة  فيلم 
)منطقة  فيلم  م�رش،  من   حامد 
من  نعمة   اأبو  �سالح  اإخراج   ) ج 
ثائر  اإخراج  قهوة«  »دلة  فل�سطني، 
»بال�ستيك«  فل�سطني،  من  العزة 
الأردن،  من  �سليمان  مروة  اإخراج 
اإخراج مارك حممود  »عمو املوت« 
اإخراج  واحد«  مرة  �سوريا،«  من 
فيلم  م�رش،  من  نقرا�سي  حممد 
اأملعاب  اإخراج حممد  »ظالم ملون« 
الأخرية«  اللعبة  فيلم«  املغرب،  من 
م�رش،  من  اجلوهري  كرمي  اإخراج 
اإخراج م�سطفى  حياة«  »م�سار  فيلم 

حورية«  فيلم«  م�رش،  من  وفيق 
اإخراج اإميان �سابق من م�رش، فيلم« 
الزهريي  منار  للمخرجة  هنا«  اأنا 
بالل  »للمخرج  القف�س  م�رش،«  من 
طويل  من املغرب، فيلم »ت�سويركم 
من  ميلود  مراد  اإخراج  يحررنا«  مل 
للمخرج  خطئي«  لي�س  اجلزائر،« 
ع�سام ال�سهبوين من املغرب، فيلم« 
تو�رشيت« للمخرج عامر اأبو ح�سيبة 
للمخرج  احلفرة«  فيلم«  م�رش،  من 
اأحمد فوؤاد  من م�رش،« حجر عقلى« 

للمخرج �سليمان رفاعي من م�رش،« 
عبد  اإ�سالم  للمخرج  ولكن«  اعتذار 
»للمخرج  حوت  عنا  م�رش،«  اجلواد 
هيثم مغريبى من تون�س، فيلم »بطل 
خليفة  يحيى  للمخرج  جماز«  من 
من م�رش، »اخلط الأحمر« للمخرج 
فيلم  العراق،  من  غمكني  قا�سم 
رم�سان   فادي  للمخرج   « »ب�سكليت 
للمخرج  »الغارمني«  �سوريا،  من 
فيلم«  اليمن،  من  الزهريي  طاهر 
حياة الفقراء« اإخراج يا�سني الزقاقي  
اإخراج  »الطريق«  فيلم  املغرب،  من 
عبد املنعم ق�سوح من املغرب،« يف، 
من  الهريور   معاذ  للمخرج  فوبيا« 
اإخراج  الداخل«  يف  فيلم«  املغرب، 
جدي«  »اإىل  فيلم  الهند،  من   كانكا 
فل�سطني،  من   بلحه  عائ�سة  اإخراج 
حممد  اإخراج  اليفه«  »روح  فيلم 
الو�سية  فيلم«  م�رش،  من  �رشجان 
ح�سني  حممد  للمخرج  الأخرية« 
فيلم«  العراق،  من  دربنديخانى 
من   بنعبيد  الطيب  للمخرج  العملية« 
 »ENCYCLIA فيلم«  املغرب، 
من  خلدون  الدين  خريي  للمخرج 
حمتاج«  ول  »�سقي  فيلم  اجلزائر، 
اإخراج �سوار الطرابل�سي من تون�س، 
فيلم« يوميات مواطن غلبان« اإخراج 

ن�سال الزاملي من فل�سطني.

ال�سيناري�ست والناقد ال�سينمائي
 جمال حممدي يف �سطور ....

  جمال حممدي: �سيناري�ست وناقد �سينمائي  ، موؤلف »عائد اإىل مهد ال�سينما 
اجلزائرية« )كتاب + �سيناريو وثائقي( حائز على جائزة تنويه اأح�سن �سيناريو 
»بو�سعادة  كتاب:  واملتمثلة يف  الكتب  العديد من  األف  كاتب  �سنة  2014. وهو 
مهد ال�سينما اجلزائرية« / »ع�سفور �سمال اإفريقيا، طاهر حنا�س رائد ال�سينما 
عبارة  وهو  ال�سينما«  »املدينة يف  موؤلف  وثائقي( 2015/   + )كتاب  اجلزائرية« 
النقدية  امل�ساهمات  من    جمموعة  له   /2016 املغرب  جماعي،  كتاب  عن 
من  بالعديد  ن�رشت  نقدية  ومقالت  درا�سات  عدة  كتب  اأنه  حيث  وال�سحفية 
مهرجان  املثال  �سبيل  على  واملهرجانات،  واملواقع  واملجالت  اجلرائد 
وهران، يومية »اخلرب« ،« الن�رش« ، وموقع« اجلزائر24 »، وغريها من ال�سحف 
والن�رشيات العربية  . من وظائفه ومهامه الفنية: منظم ومن�سق فني مهرجان 
جيل الرتجيح للفيلم الق�سري الطبعة الأوىل والثالثة – اجلزائر من2013-2011/ 
م�سمم ومتدخل مهرجان جيل بهجة للفيلم الق�سري – جيجل اجلزائر 2013/ 
الوادي،   – والوثائقي  الق�سري  الفيلم  ال�سيناريو مهرجان  ور�سة  م�سمم وموؤطر 
 – والوثائقي  الق�سري  الفيلم  مبهرجان  التحكيم  جلنة  ع�سو   /2015 اجلزائر 
للفيلم  الدويل  للمهرجان  الت�سال  مديرية  من�سق    /2015 اجلزائر  الوادي، 
العربي بوهران، اجلزائر 2015-2016/ من�سق اللجنة التقنية لالأيام ال�سينمائية 
الق�سري-  الفيلم  ملهرجان  فني  ومدير  ومنظم  م�سمم   /2016-2013 للجزائر 
بو�سعادة  ال�سينمائية  الأيام  ومدير  ومنظم  م�سمم  اجلزائر2016/   – خن�سلة 
مهد ال�سينما اجلزائرية – بو�سعادة  –اجلزائر2016/ ع�سو جلنة حتكيم النقد 
ممثل  املغرب/  خريبكة،  الثامنة   الطبعة  الوثائقي  للفيلم  الدويل  باملهرجان 
وخمرج يف ما�سرت مكثف للفيلم الوثائقي بكلية احلقوق والعلوم الإن�سانية بني 
للفيلم اجلامعي  الدويل  للمهرجان  التحكيم  مالل، املغرب 2016/ ع�سو جلنة 
القد�س  الطبعتني 2017-2018/ من�سق عام ملهرجان  تون�س يف  نابل،  الق�سري 
للمهرجان  التحكيم  جلنة  ع�سو   /2017-2016 باجلزائر  الدويل  ال�سينمائي 
املهرجان  التحكيم  2018/ ع�سو جلنة  ،املغرب  بتنغري  الق�سري  للفيلم  الدويل 
لبانوراما  التحكيم  2019/ ع�سو جلنة  ،تون�س  الق�سري مطماطة  للفيلم  الدويل 
الفيلم الدويل الق�سري تون�س 2019/ ع�سو جلنة التحكيم ومتدخل يف مهرجان 
ال�سباب للفيلم الق�سري بورزازات، املغرب 2019/ ع�سو جلنة التحكيم ومتدخل 
مهرجان  يف  حما�رش  اأ�ستاذ   /2019 تون�س  جندوبة،  دوك  قنطرة  مبهرجان 
والأن�سطة  ال�سباب  الوطنية لرتقية  اللجنة  رئي�س  نواك�سوط، مبوريتانيا 2019/ 
الثقافية للمنظمة الوطنية للمجتمع الوطني واملواطنة ،اجلزائر 2020/ م�سمم 
 /  2020 اجلزائر  الق�سري  للفيلم  الفرتا�سي  الدويل  املهرجان  ومدير  ومنظم 
للدورة اخلام�سة ملهرجان  ال�سيناريو اخلا�سة  ع�سو جلنة حتكيم يف  م�سابقة 

القد�س ال�سينمائي الدويل 2020.
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 
و املوقعة ادناه 

لفائدة مدادي حممد 
ال�ضاكن : مزرعة بو�ضامل بوعالم اخلراي�ضية 

�ضد:  �ضقايري ح�ضني 
ال�ضاكن : حي 300 م�ضكن الرحمانية ، تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف القرار اجلزئي ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة الغرفة اجلزائية بتاريخ : 
17/06/01 رقم الفهر�س : 17/04321 ، رقم امللف : 17/03016 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2017/07/12 ، املوؤيد و املعدل 
للحكم ال�ضادر عن حمكمة القليعة ، ق�ضم اجلنح بتاريخ : 2017/03/28 فهر�س رقم : 2017/01674 ، رقم اجلدول : 17/01350 ، و املمهور بال�ضيغة 

التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2017/08/14 حتت رقم : 17/1777
بناءا على االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 2020/10/27 ، حتت رقم : 

 ، 20/01309
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف اأمر االأداء املذكور اأعاله ، لفائدة مدادي حممد ، �ضد : �ضقايري ح�ضني و اإلزامه بدفع 

مبلغ اجمايل قدره : 546.380.00 دج 
الذي ميثل تعوي�س عن االأ�رشار + م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اإ�شهار

الو�سط:2020/11/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية االأغواط

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
بلدية ورقلة

الرقم  25  /2020

و�سل اإيداع ملف جتديد 
جمعية والئية 

مبقت�ضى القانون رقم 06/12 يف 18 �ضفر 1433 املوافق 
اليوم :  يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا  ل 12 
�ضبغة  ذات  جمعية  جتديد  ملف  اإيداع   2020/11/05

والئية  امل�ضماة : 
ت�ضمية اجلمعية : التن�ضيقية الوالئية للجمعيات احلرفية 
ال�ضمالية  الواحات  �ضكن   741 حي   : االجتماعي  املقر 

بلدية االأغواط 
املودع : بحرية بن بوزيد

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ضة التن�ضيقية 
مالحظة : يجب القيام ب�ضكليات االإ�ضهار تطبيقا لن�س 

املادة 18 من القانون املذكور اأعاله 

الو�سط:2020/11/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية مترنا�ست
دائرة مترنا�ست

بلدية مترنا�ست
م�سلحة الن�ساطات الثقافية و الريا�سية

)مكتب اجلمعيات(
الرقم : 22 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتاأ�سي�س جمعية

18 �ضفر عام  املوؤرخ يف  رقم 06/12  القانون  مبقت�ضى 
1433 املوافق ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات ، مت 
هذا اليوم : 2020/07/06 ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل الت�رشيح 

بتاأ�ضي�س جمعية ذات طابع دين
القادر  عبد  احلاج  لزاوية  الدينية  /اجلمعية  امل�ضماة 

اأ�ضلي لتحفيظ القران الكرمي
اجلمعية الدينية لزاوية احلاج عبد القادر اأ�ضلي لتحفيظ 

القراأن الكرمي
ا لكائن مقرها : املجمع الريفي اإنزوان

يرتاأ�ضها ال�ضيد)ة( : ع�ضايل عبد اهلل

الو�سط:2020/11/17

اإخت�سا�س  لدى  الق�سائي  املح�سر  كمال  حمريط  االأ�ستاذ 
جمل�س ق�ساء بومردا�س 

 : الهاتف  اخل�سنة  خمي�س  حمكمة  مقابل  مكتبه  الكائن 
0771.62.03.06

 حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ �سند
 تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر طبقا

 للمادة 412 من ق اإ م و اإ

عمومية  موؤ�ض�ضة   EGUVA اجلزائر  ملدينة  املعمارية  الهند�ضة  /موؤ�ض�ضة  لفائدة 
اقت�ضادية ذات اأ�ضهم ممثلة من طرف مديرها العام 

العنوان : طريق براقي احلرا�س ، القائم يف حقها االأ�ضتاذ /موالدي فتحي 
DEGHIMA- امل�ضماة امل�ضوؤولية املحدودة  ذات  الوحيد  ال�ضخ�س  �ضد /�رشكة 

TP -ENTREPRISE TB-TCE-BTH - ممثلة من طرف م�ضريها / 
العنوان : حي املفتي قطعة رقم 05 مج رقم 1530 اأوالد مو�ضى 

رقم   20/00297  : الفهر�س  رقم   ،  2020/01/16  : بتاريخ  ال�ضادر  احلكم  - مبقت�ضى 
اجلدول : 19/03736 عن حمكمة خمي�س اخل�ضنة ، الق�ضم : التجاري /البحري املمهور 

بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2020/01/16 حتت رقم 20/292 
 2020/09/30  : بتاريخ  اخل�ضنة  خمي�س  عن حمكمة  ال�ضادر  بالن�رش  اإذن  على  بناء  و 

حتت رقم : 20/01707 
 DEGHIMA-TP كلفنا �رشكة ال�ضخ�س الوحيد ذات امل�ضوؤولية املحدودة امل�ضماة

ENTREPRISE TB-TCE-BTH- ممثلة من طرف م�ضريها / 
العنوان : حي املفتي قطعة رقم 05 مج رقم 1530 اأوالد مو�ضى 

مبلغ  و   ، ذمتها  يف  الذي  الدين  قيمة  دج   1.818.114.15 الدين  مبلغ  بت�ضديد 
100.000.00 دج تعوي�س و مبلغ  9212 دج                م�ضاريف ق�ضائية ، باالإ�ضافة اىل 

م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية املقدرة ب 105.474.24 دج 
نبهناه باأن له  )ها( اأجل 15 يوم للوفاء االإرادي ي�رشي من يوم الن�رش و اإال مت التنفيذ 

�ضده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية 

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo, élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76

الو�سط:2020/11/17

تهنئة عيد ميالد

مبنا�ضبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�ضغرية " اأحالم "

واإطفائها �ضمعة من �ضموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ال تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�ضبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�ضعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�ضحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

واأن ينري دربها.
األف  األف  قبلة  كل  مع  قبلة  الف  األف 

مربوك
دمت �ضمعة تنري �ضعادة عائلة فراقة .
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الإعالن عن ثاين لقاح �ضد فريو�س كورونا 
للمرة �لثانية خالل �صهر، يتم �لإعالن عن �كت�صاف لقاح مينع �لإ�صابة بفريو�س كورونا �لذي �أودي 

بحياة �أكرث من مليون و300 �ألف من �صكان �لعامل خالل �أقل من عام وقالت �صركة »مودرنا« �لأمريكية، 
�أم�س �لإثنني، يف بيان، �إن �لنتائج �لأولية للقاحها �صد كورونا »�أثبت فعاليته بن�صبة 94.5 باملئة«، ح�صب 

ما نقلت وكالة »�أ�صو�صيتيد بر�س« �لأمريكية.
و��صنطن/ �لأنا�صول

ك�شف  عقب  الإعالن  هذا  وي�أتي 
من  امل��شي  الأ�شبوع  مم�ثل 
و  الأمريكية  »ف�يزر«  �رشكتي 
لق�ح  عن  الأمل�نية  »بيونتيك« 
ال�رشيرية  التج�رب  اأثبتت  جديد 
ب�لفريو�س  الإ�ش�بة  ملنع  فع�ليته 
�رشكة  رئي�س  هوغ،  �شتيفن  وق�ل 
اإليه  التو�شل  مت  م�  اإّن  مودرن�، 
للغ�ية«، لفت�  »اإجن�ز مهم  مبث�بة 
اأن احل�شول على نت�ئج مم�ثلة من 
م�  »اأكرث  هو  خمتلفتني  �رشكتني 

يبعث على الطمئن�ن«.
هذا  يبعث  اأن  »يجب  واأ�ش�ف: 

يف  جميًع�  لدين�  الأمل  الإجن�ز 
على  ق�دًرا  �شيكون  اللق�ح  اأن 
اأن  ون�أمل  الوب�ء؛  هذا  اإيق�ف 

اإىل  اأ�ش�ر  حي�تن�«كم�  اإىل  يعيدن� 
وحده�  تكون  لن  »مودرن�«  اأن 
م�شددا  امل�شكلة،  حتل  التي  هي 

العديد  �رشورة  توفر  على 
الطلب  »لتلبية  اللق�ح�ت  من 
امل��شي،  الع�ملي«والإثنني 
اأعلنت �رشكت� »ف�يزر« الأمريكية، 
تو�شلهم�  الأمل�نية،  و«بيونتيك« 
كورون�  لفريو�س  م�ش�د  لق�ح  اإىل 

واأنه »فّع�ل بن�شبة 90 ب�ملئة«.
ـ  »ف�يز  لق�ح  تطوير  مهمة  وتوىل 
بيونتيك« الع�ملني الرتكيني اأوغور 
اأوزمل  �ش�هني )55 ع�م�( وزوجته 
من  اأمل�ني�ن  وهم�  ع�م�(،   53(
اأ�ش�ش�  الأتراك،  امله�جرين  اأبن�ء 
النم�ش�وي  الأورام  مع  ع�مل 
كري�شتوف هوبر �رشكة »بيونتيك« 

ع�م 2008.

اإح�ضائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  �إ�صابة   910
�رتفاع �جمايل �ل�صابات �ىل : 68589

ت�صجيل 14 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم �هلل

�رتفاع �جمايل �لوفيات �ىل : 2168

حالت �ل�صفاء �جلديدة : 455
�رتفاع �جماىل �ل�صفاء �ىل : 45088

�صركة »مودرنا« �لأمريكية

حركة »�لنه�صة« �لتون�صية 

تاأجيل املوؤمتر ب�ضبب 
تف�ضي كورونا

الإثنني،  اأم�س  التون�شية  »النه�شة«  حركة  اأعلنت 
تف�شي  ب�شبب  الع�م،  موؤمتره�  انعق�د  ت�أجيل 
بي�ن  وفق  ذلك  ج�ء  البالد  يف  كورون�  فريو�س 
النه�شة  بحركة  ال�شورى  جمل�س  عن  �ش�در 
 ،)217 اإجم�يل  من  ن�ئب�   54 )اإ�شالمية  التون�شية 
غداة اإعالن متديد حظر جتوال ليلي للحد من 

تف�شي فريو�س كورون� يف البالد.
وذكر البي�ن: »نظرا للح�لة الوب�ئية التي متّر به� 
البالد تقّرر ت�أجيل موعد انعق�د املوؤمتر احل�دي 
وك�ن  بديل،  موعد  حتديد  دون  للحركة«  ع�رش 
من املقرر انعق�د املوؤمتر الـ11 حلركة النه�شة 
ارتف�ع  اأن  غري  اجل�ري،  الع�م  اأواخر  التون�شية 

وترية اإ�ش�ب�ت فريو�س كورون� ح�لت دون ذلك.

للكاتب حممد �ل�صالح �أوني�صي

قامو�س اأمازيغي-
عربي-فرن�ضي جديد 

ولية  ابن  اأوني�شي  ال�ش�لح  حممد  للك�تب  �شدر 
خن�شلة ق�مو�س اأم�زيغي-عربي-فرن�شي، ح�شب 
م� علم اأم�س الثنني من �ش�حب العمل واأو�شح 
املوؤلف اأن هذا العمل املعنون بـ«اأموال اأمقراد 
»)مبعنى ق�مو�س ثالثي اللغ�ت( و ال�ش�در عن دار 
يت�شمن 271 �شفحة،  ب�تنة  بولية  بلزمة  اأدلي�س 
اللغ�ت  ثالثي  ق�مو�س  يف  يتمثل  ب�أنه  مردف� 
كلمة  اآلف   5 حلوايل  اأم�زيغي-عربي-فرن�شي 
واأ�ش�ف ذات املتحدث ب�أنه اأراد من خالل هذا 
الق�مو�س اجلديد الذي طرحه ب�ملكتب�ت بداية 
الأ�شبوع اجل�ري التطرق ب�ل�رشح والتف�شيل لآلف 
وامل�شطلح�ت  ب�شفة ع�مة  الأم�زيغية  الكلم�ت 
ال�شفوي  للرتاث  والتوثيق  ب�شفة خ��شة  ال�ش�وية 
الأم�زيغي وجعل هذا الق�مو�س مرجع� لالأجي�ل 

الق�دمة.

كورونا و"ملعقة �ل�صاي"

عملية ح�ضابية تك�ضف حقيقة مذهلة
مع اإ�ش�بة م� يزيد على 54 
م�شتوى  على  اإن�ش�ن  مليون 
قّدر علم�ء  بكورون�،  الع�مل 
الت�جي  الفريو�س  »كمية« 
الإجم�لية التي اأ�ش�بت هذا 
يزيد  مب�  ب�لك�مل،  العدد 
قليال على ملء ملعقة �ش�ي 
احلجم  وبقي��س  �شغرية 
كورون�  لفريو�س  املجهري 

وعدد  امل�شتجد 
اأن  ميكن  التي  الفريو�ش�ت 
واحدا،  �شخ�ش�  ت�شيب 
الكمية  اأن  العلم�ء  وجد 
لإ�ش�بة  الالزمة  الإجم�لية 
54 مليون اإن�ش�ن تبلغ نحو 8 

مليمرتات من الفريو�س.
ف�إن  املقدار،  هذا  ولفهم 
ال�ش�ئل  حجم 
ميالأ  الذي 

ملعقة 
ي  ل�ش� ا
يبلغ حوايل 
6 مليمرتات 

الري��شي�ت  ع�مل  وو�شع 
الأ�شرتايل م�ت ب�ركر عددا 
للتو�شل  الفرتا�ش�ت  من 
اإن  وق�ل  الأرق�م،  هذه  اإىل 
كورون�  فريو�ش�ت  »جميع 
و�شعه�  ميكن  الأر�س  على 

داخل كوب زج�جي«.
»البودك��شت«  يف  وت�بع 
الفو�شى  »كل  به:  اخل��س 
)ب�شبب  الع�مل  يف  احل��شلة 
م�شكلة  اإىل  ترجع  كورون�(، 

مقداره� ملعقة �شغرية«.

جامعة �لبويرة

توجيه 3612 طالبا جديدا  
اجل�معية  الت�شجيالت  اأ�شفرت 
�شه�دة  بح�ملي  اخل��شة  النه�ئية 
توجيه  عن   2020 دورة  البك�لوري� 
ج�معة  اإىل  جديدا  ط�لب�   3612
)11( ميدان�  البويرة موزعني على 
حيث   ، ومعهدين  كلي�ت   6 يخ�س 
اأ�ش�ر بي�ن خللية الت�ش�ل ب�جل�معة 
ن�شخة  »الو�شط«  يومية  ت�شلمت 
اإىل  ط�لب�   564 توجيه  اإىل  منه 
والتج�رية  الإقت�ش�دية  العلوم  كلية 
اإىل  ط�لب�   484 و  الت�شيري  وعلوم 
 120 منهم  واللغ�ت  الآداب  كلية 
الأم�زيغيةو  اللغة  ق�شم  اإىل  ط�لب� 
451 ط�لب� اإىل كلية احلقوق والعلوم 
كلية  اإىل  ط�لب�   824 و  ال�شي��شية 
و  والجتم�عية  الإن�ش�نية  العلوم 

701 ط�لب� اإىل كلية العلوم والعلوم 
كلية  اإىل  ط�لب�   490 و  التطبيقية، 
وعلوم   واحلي�ة  الطبيعية  العلوم 
ط�لب�   81 اإليهم  ي�ش�ف  الأر�س 
اإىل معهد التكنولوجي� و 17 ط�لب� 
اإىل معهد علوم تقني�ت الن�ش�ط�ت  

البدنية والري��شية .
�أح�صن مرزوق

الذين  زب�ئنه�  لطلب�ت  ا�شتج�بة 
ال�شتم�ع  يف  للبق�ء  دوم�  ت�شعى 
 � عر�شً ج�زي  تطلق  لن�شغ�لتهم، 
اليومية  احلزم  على  ترويجًي� 
حيث  بزاف".  "ه�يلة  لعر�شه� 

احل�ليون  امل�شرتكون  �شيح�شل 
وامل�شتقبليون على خ�شم 50٪ على 
ال�شرتاك الث�ين يف عر�شي "ه�يلة 
بزاف" 100 دج و 150 دج لذلك من 
يف  الث�نية  للمرة  ال�شرتاك  خالل 

الزبون  ي�شتفيد   ، دج   100 عر�س 
دين�ًرا   50 قدره  فوري  خ�شم  من 
بهذا  و  ال�شتف�دة  ميكنه  وب�لت�يل 
ال�شعر من نف�س مزاي� ال�شعر الأول، 
اأي 150 دين�ًرا من الر�شيد الإ�ش�يف 

و 500 ميغ�ب�يت اإنرتنت ومك�مل�ت 
ور�ش�ئل غري حمدودة جل�زي ميكن 
يف  العر�س  هذا  على  احل�شول 
تطبيق ج�زي  اأو على  البيع   نق�ط 

اأو عن طريق ت�شكيل *#720. 

عر�س "هايلة بز�ف" �ليومي 

جازي تخف�س �ضعر ال�ضرتاك الثاين 

خالل �ل�صنو�ت �لثالث �لأخرية يف  نيجرييا

هجمات »بوكو حرام« كلفت 6 مليارات دولر
�أبوجا / �لأنا�صول

هجم�ت  اأن  نيجريي�  اأعلنت 
الإره�بية  حرام«  »بوكو  جم�عة 
قيمته�  و�شلت  بخ�ش�ئر  ت�شببت 
نتيجة  دولر،  ملي�رات   6 اإىل 
عملي�ت التدمري يف ولية بورنو، 
الأخرية  الثالث  ال�شنوات  خالل 
ب�ب�غ�ن�  بورنو،  ح�كم  وق�ل 
لل�شحفيني  ت�رشيح  يف  زولوم، 
اأطلقوا  اأنهم  الإثنني،  اأم�س 
متتد  ا�شرتاتيجية  اإنق�ذ  خطة 
اآث�ر  تاليف  اأجل  من  �شنة   25 لـ 
واأ�ش�ف:  الولية  يف  التدمري 
»هذه اخلطة تعتمد على تطوير 

والتج�رية  الزراعية  اخلدم�ت 
امل�ل  وراأ�س  وال�شحية  والبيئية 

الب�رشي«.
واأو�شح زولوم اأن جميع الأن�شطة 
احلكومية �شيتم تنفيذه� من الآن 
التنمية  خلطة  وفق�  ف�ش�عدا 

من  اأكرث  لقي   2009 ع�م  ومنذ 
يف  م�رشعهم  �شخ�س  األف   20
نفذته�  جم�عية  عنف  اأعم�ل 
الإره�بية،  حرام  بوكو  جم�عة 
بداية  نيجريي�  يف  ظهرت  التي 

ع�م 2000.

.    �لنتائج �لأولية �أثبتت فعاليته بن�صبة 94.5 باملئة

�صمال �لنعامة

حجز قنطار كيف مبنطقة الق�ضدير 

و�صط روؤو�س �لأغنام  تي�صم�صيلت 
ت�ضجيل �ضبع بوؤر لداء اجلدري 

لولية  الوطني  عن��رش  الدرك  متكن 
حجز  ام�س  من  اول  م�ش�ء  النع�مة 
املع�لج  الكيف  من  القنط�ر  يفوق  م� 
بحوزة مهرب خمدرات مبنطقة ت�بعة 
�شم�ل  احلدودية  الق�شدير  لبلدية 
منت  على  وذلك   ، النع�مة  ولية  غرب 

�شي�رة من نوع »هيونداي اأك�شنت« تعود 
را�س  بلدية  من  املنحدر  ل�ش�حبه� 
امل�ء الواقعة على بعد حوايل 100 كم 
الذي مت  بلعب��س  جنوبي ولية �شيدي 
توقيفه واإخ�ش�عه للتحقيق  يف انتظ�ر 

ا�شتكم�ل التحقيق�ت .

تي�شم�شيلت  ولية  ب�إقليم  �شجل 
لداء  بوؤر  �شبع  الأخرية  الآونة  يف 
الأغن�م،  روؤو�س  و�شط  اجلدري 
الثنني  اأم�س  به  اأف�دت  ح�شبم� 

املفت�شية الولئية للبيطرة.
املفت�شية  امل�شدرب�أن  ذات  واأو�شح 
اأي�م  قبل  �شجلت  قد  املذكورة 

اجلدري  ملر�س  بوؤر  �شبعة  قليلة 
وذلك  غنم  راأ�س   100 حوايل  م�شت 
»بومنقو�س«  منطقتي  م�شتوى  على 
)اأربع  تي�شم�شيلت  ببلدية  و«ال�ش�ية« 
و«عني  حت�رشيت«  و«عني  بوؤر( 
ال�شدرة« بخمي�شتي )بوؤرتني( و«دوي 

ح�شني« ب�لعيون )بوؤرة واحدة(.

م.ب

وهر�ن 

ندوة وطنية حول 
" القادر  عبد  "الأمري 

الق�در  عبد  »الأمري  مو�شوع  �شي�شكل 
حي�ة  يف  وت�شحية  جه�د  م�شرية  اجلزائري 
تنظم عن طريق  وطنية،  ندوة  » حمور  اأمة 
 26 يوم  بعد،  عن  املرئي  التح��رش  تقنية 
اليوم  بوهران، ح�شبم� علم  نوفمرب اجل�ري 
اللق�ء  هذا  ويهدف  املنظمني  عن  الثنني 
الذي ينظمه خمرب البحث الت�ريخي: م�ش�در 
وتراجم بج�معة وهران 1 »اأحمد بن بلة« اإىل 
ت�شليط ال�شوء على جوانب عدة من مق�ومة 
الفرن�شي  الحتالل  �شد  الق�در  عبد  الأمري 
احلديثة  اجلزائرية  للدولة  وت�أ�شي�شه 

واخل�ش�ئ�س التي متيزت به� �شخ�شيته.

�لبويرة

وفاة امراأة يف انحراف 
�ضيارة

تدخلت ليلة اأم�س اإ�شع�ف�ت الوحدة الث�نوية 
البويرة  القط�ع عمر غرب  و وحدة  ق�درية 
من اأجل ح�دث مرور على م�شتوى الطريق 
املي�ه  ت�شفية  مق�بل �رشكة   5 رقم  الوطني 
�شي�رة  انحراف  عن  نتج  عمر  بلدية  لف�ن� 
خملف� وف�ة امراأة تبلغ من العمر 44 �شنة و 
ثالث م�ش�بني ترتاوح اأعم�رهم بني 40 و 83 
ا�شع�فهم  للوعي مت  ف�قد  واحد  �شنة منهم 
فيم� مت  الأخ�رشية  م�شت�شفى  اإىل  نقلهم  و 
اجلثث  حفظ  م�شلحة  اإىل  املتويف  حتويل 
اجله�ت  فتحت  فيم�  امل�شت�شفى  لذات 
احل�دث  مالب�ش�ت  يف  حتقيق�  الأمنية 

املميت .

�ملوؤ�ص�صة �لوطنية لالت�صال و�لن�صر 
و�ملعهد �لعايل للت�صيري و�لتخطيط

اإبرام �ضراكة ا�ضرتاتيجية 
يف تكوين امل�ضتخدمني

اأبرمت املوؤ�ش�شة الوطنية لالت�ش�ل والن�رش 
والإ�شه�ر اتف�ق� مع املعهد الع�يل للت�شيري 
يف  املرافقة  ل�شم�ن  يهدف  والتخطيط 
م�شتوى م�شتخدمي  وتطوير  تكوين  جم�ل 
به  اف�د  ح�شبم�  العمومية،  املوؤ�ش�ش�ت 
بي�ن للموؤ�ش�شة الوطنية لالت�ش�ل والن�رش و 
اأعلنت املوؤ�ش�شة الوطنية لالت�ش�ل والن�رش 
�شهر  اإبرامه�  عن  له�  بي�ن  يف  والإ�شه�ر 
نوفمرب احل�يل ل�رشاكة ا�شرتاتيجية توجت 
مع  اتف�ق  بروتوكول  عقد  على  ب�لتوقيع 
الذي  والتخطيط  للت�شيري  الع�يل  املعهد 
يعترب موؤ�ش�شة مرجعية يف جم�لت التكوين 
و ت�شيري املوؤ�ش�ش�ت و الت�شيري الع�م و كذا 

جم�لت ال�شت�ش�رة«، ي�شيف البي�ن.
املوؤ�ش�شة  »ت�شجع  البي�ن،  ذات  وح�شب 
وال�شه�ر  والن�رش  لالت�ش�ل  الوطنية 
التخطيط   و  للت�شيري  الع�يل  واملعهد 
تطوير  و  تكوين  جم�لت  يف  املرافقة 
العمومية«،  املوؤ�ش�ش�ت  عم�ل  م�شتوى 
يف  »ترغب�ن  املوؤ�ش�شتني  اأن  اإىل  م�شريا 
الب�رشية  التنمية  و  املعرفة  تنمية  ت�شجيع 
و  التكنولوجي  ال�شتب�ش�ر  و  املهنية  و 
انت�ج حمتوي�ت ذات جودة من اجل ار�ش�ء 

املم�ر�ش�ت اجليدة يف جم�ل الت�شيري«.

�أح�صن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

