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اأم�ص  اجلزائر  ق�ساء  لدى  جمل�ص  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
ق�سية  ا�ستئناف  جل�سة  التوايل  على  الثانية  للمرة  الأحد 
عبا�ص  ولد  جمال  ال�سابقني  الوطني  الت�سامن  وزيري 
لطلب  ا�ستجابة  املقبل  دي�سمرب   6 يوم  اإىل  بركات  وال�سعيد 
الوزيرين جمال ولد عبا�ص  . ويتابع كل من  الدفاع  هيئة 
الأمة  جمل�ص  ع�سوي  اأي�سا  �سغال  اللذين  بركات  وال�سعيد 
عن الثلث بتهم ذات �سلة بالف�ساد خالل ت�سيريهما للوزارة 

و تتعلق بتبديد واختال�ص اأموال عمومية.

عادت جمددا عالقة املد واجلزر بني اجلهاز التنفيذي ممثال 
الغرفة  يف  ممثلة  الت�سريعية  وال�سلطة  احلكومة  اأع�ساء  يف 
خمتلف  نواب  من  الكثري  ي�ستكي  حيث  للربملان  ال�سفلى 
الت�سكيالت ال�سيا�سية ومن الأحرار من متاطل وزراء خمتلف 
القطاعات يف الرد على ان�سغالتهم يف الآجال املحددة قانونا 
خا�سة مع طابع بع�ص امللفات التي ت�ستلزم ال�سرعة ح�سب ما 

اأفاد به العديد من الربملانني يف ت�سريحاتهم لـ" الو�سط " .

تدخل اليوم تن�سيقية اأ�ساتذة التعليم البتدائي 
التام  الغياب  على  احتجاجا  وطني،  اإ�سراب  يف 
التجاهل  �سيا�سة  ظل  يف  ال�سحي،  للربوتوكول 
امل�سوؤولية  اإياها  حمملني  الو�ساية،  تنتهجها  التي 

كاملة ملا اآلت اإليه الأو�ساع يف املدار�ص.

طالبت العديد من اجلمعيات  الن�سيطة بتلم�سان والتي 
�سمت نف�سها بجمعيات املجتمع املدين من الوزير الأول 
اأجل حماية  من  العاجل  جراد  التدخل  العزيز  عبد 
املال العام  واإحالة �سركات اأجنبية على الق�ساء الدويل 
ل�سرتجاع الموال املنهوبة يف م�ساريع فا�سلة والتي مت 
الت�سرت  اإىل  ت�سعى  التي  الع�سابة  من  اإجنازها  بتواطوؤ 

عليها عن طريق م�ساريع جديدة  .

امل�سيلة،من  بولية  النقل  قطاع  يعترب 
اأنه  بالولية،ال  احل�سا�سة  القطاعات 
ت�سكل  �سارت  امل�ساكل  من  جملة  يعاين 
عائقا حقيقا يف وجه املواطن، واأرهقت 
عن  عجزهم  ب�سبب  القطاع  م�سوؤويل 
العالقة،  امل�سائل  من  العديد  احتواء 
النقل  م�سكلة  راأ�سها  على  كانت  والتي 
والذي  باملدينة،  املرورية  واحلركة 

ي�سهد تخلفا.  

�ص4 الناطق الر�سمي با�سم ال�سيادلة املعتمدين، وايل �سمري:

ت�سجيل 14 حالة انتحار بالبويرة

ندد الناطق الر�سمي با�سم ال�سيادلة املعتمدين، وايل �سمري، اأم�ص، 
بت�سرفات بع�ص املوزعني الذين ي�ساومون ال�سيادلة بالبيع امل�سروط، 

مبعنى اأنهم ي�سرتطون مثال بيع دواء معني مع اأدوية اأخرى التي 
يحتاجها ال�سيديل، داعيا باملنا�سبة اإىل الإبالغ عنهم.



الإثنني  30 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 15  ربيع الثاين   1442ه 24 �ساعة2
وقفة احتجاجية غدا اأمام بعثة الحتاد الأوروبي

الربملان يكتفي بالتنديد ويرف�ض املقاطعة 

ك�ضف ع�ضو جمل�س الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد اأمام مقر بعثة 
الحتاد الأوروبي باجلزائر العا�ضمة، تنديدا وا�ضتنكارا بالالئحة التي اأ�ضدرها الربملان الأوروبي، داعيا 

نواب الربملان بغرفتيه للم�ضاركة يف الوقفة رف�ضا للتدخل الأجنبي يف ال�ضوؤون الداخلية للجزائر.

اإميان لوا�س

و�شدد زعيم على اأن الربملان اجلزائري 
الربملان  لتحركات  بالت�شدي  مطالب 
الإن�شان  حقوق  واقع  اجتاه  الأوروبي 
وهو موقف له خلفيات اأخرى لفتا اىل 
الالئحة  على  وقعوا  الذين  النواب  اأن 
حكوماتهم،  اإىل  بتوجيهها  �شيقومون 
الداخلي  ال�شاأن  يف  �شافر  تدخل  وهو 

اجلزائري.
احلاج بلغوثي 

فتح امل�ضاورات بني جميع 
الفواعل

الربملانية جلبهة  الكتلة  رئي�س  حتفظ 
بخ�شو�س  بلغوثي  احلاج  امل�شتقبل 
بعد  الأوروبي  الربملان  مقاطعة  خيار 
الداخلية  ال�شوؤون  يف  ال�شافر  التدخل 
اإىل  الآن  الأولوية  اأن  موؤكدا  للجزائر، 
امل�شاورات  وفتح  العالقات،  تقييم 
بني جميع الفواعل، ليتم على اأ�شا�شها 
اتخاذ الإجراءات التي يتبناها الربملان 

اجلزائري.
جلبهة  الربملانية  الكتلة  رئي�س  �شدد 
ت�رصيح  يف  بلغوثي  احلاج  امل�شتقبل 
خ�س به جريدة »الو�شط« على �رصورة 
مراجعة التعاون مع برملانات الحتاد 
ظاهرا  تتغنى  التي  وخا�شة  الأوروبي، 
،ون�رص  والحرتام  والعدالة  باحلرية 
احلقيقة  يف  ت�شمر  وهي  ال�شالم 
حد  على  ال�شعوب  بكرامة  امل�شا�س 

قوله.
جلبهة  الربملانية  الكتلة  رئي�س  اأكد  و 
نواب  نحن  بلغوثي  احلاج  امل�شتقبل 
هيئة  اأي  تدخل  �شد  امل�شتقبل  جبهة 
من  تقلل  ،و  الدولية  املواثيق  تخرق 
احرتام الدول، قائال :« ل اأحد له احلق 
اأن يتدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدولة 
اجلزائرية، اجلزائر دولة م�شتقلة ،ذات 
اإطار هيئة الأمم املتحدة ،  �شيادة يف 
ما قام به الربملان الأوروبي هو ت�رصف 
غري م�شوؤول ،وعلى اجلزائريني الحتاد 

فيما بينهم.
لئحة  ت�شمنته  ما  بلغوثي  وا�شتنكر 
اإياها  معتربا  الأوروبي،  الربملان 
الداخلية  ال�شوؤون  يف  �شافرا  تدخال 
ل�رصب  يائ�شة  وحماولة  للجزائر، 
هجينة  مبمار�شات  املنطقة  ا�شتقرار 
خارقة  والفو�شى،  الفتنة  خلق  بهدف 
القانون  ،واأعراف  اأ�شول  بذلك 
اجلزائر  اأن  كون  ومتجاهلة  الدويل، 
دولة م�شتقلة كاملة ال�شيادة تعمل وفق 
متكامل  ،و  قوي  موؤ�ش�شاتي  منظور 

على حد قوله.
ولفت املتحدث اأن موقف نواب جبهة 
املجموعة  موقف  عن  نابع  امل�شتقبل 

الوطنية �شعبا وموؤ�ش�شات .
 

خل�ضر بن خالف
مطلب املقاطعة مت�ضرع

جبهة  عن  الربملاين  النائب  اعترب 
خالف  بن  خل�رص  والتنمية  العدالة 
باأن مطلب مقاطعة الربملان الأوروبي 
مرافعا  ما،  نوعا  متقدم  مطلب 
اإىل  الذهاب  قبل  املتدرجة  للمواقف 

مواقف ت�شعيدية.
اأكد النائب الربملاين عن جبهة العدالة 
والتنمية خل�رص بن خالف يف ت�رصيح 
نواب  اأن  »الو�شط« ّ جريدة  به  خ�س 
جبهة العدالة والتنمية معنيون بالوقفة 
نواب  �شينظمها  التي  الحتجاجية 

الأوروبي،  الحتاد  بعثة  اأمام  الربملان 
الربملان  بالئحة  وتنديدا  ا�شتنكارا 

الأوروبي.
الوقفة  اأن  خالف  بن  واأو�شح 
يوم  تنظيمها  �شيتم  التي  الحتجاجية 
اجتاه  وا�شح  موقف  عن  للتعبري  غد 
الأوروبي  للربملان  ال�شافر  التدخل 
اأمام  للجزائر  الداخلية  ال�شوؤون  يف 

مفو�شية الحتاد الأوروبي.
عن  الربملاين  النائب  ي�شتبعد  مل  و 
ت�شعيد  والتنمية  العدالة  جبهة 
و  النواب  مع  بالت�شاور  الحتجاج 
هذه  قائال:«  الربملانية،  املجموعات 
من  جماعيا  تتخذ  اأن  يجب  املواقف 
قبل جميع النواب، بالن�شبة لنا يف حالة 
عدم ا�شتجابة وتعنت من قبل الربملان 
الأوروبي وعدم الرتاجع، ل نرى مانعا 
املقاطعة  نحو  التوجه  و  الت�شعيد  يف 
غري  الت�رصفات  هذه  ملثل  للت�شدي 

امل�شوؤولة ».
ال�شادرة  الالئحة  خالف  بن  وا�شتنكر 
و�شعية  ب�شاأن  الأوروبي  الربملان  عن 
موؤكدا  اجلزائر،  يف  الإن�شان  حقوق 
اأن هجمة �رص�شة تتعر�س لها اجلزائر 
ب�شبب مواقفها اجتاه الق�شايا العادلة.

رف�شه  عن  خالف  بن  خل�رص  وعرب 
الداخلية  ال�شوؤون  الأجنبي يف  للتدخل 
: » كل ماجاء يف هذه  للجزائر، قائال 
الت�رصفات  هذه  مرفو�س،  الالئحة 
الختالفات  رغم  م�شوؤولة  ،  غري 
املوجودة �شيا�شية كانت اأو غريها  يف 
اجلزائر  هنا يف  ،  فهي حتل  اجلزائر 

بعيدا عن اأ�س تدخل اأجنبي ».
الهجمة  من  بن خالف  وحذر  خل�رص 
اجلزائر  على  تقع  التي  ال�رص�شة 
على  �شواء  الظروف،  هذه  مثل  يف 
احلدود اأو على م�شتوى الديبلوما�شية، 
اللحمة  تكون  اأن  على �رصورة  م�شددا 
للت�شدي  قوية  اجلزائريني  بني 
هذه  مثل  ملواجهة  النزاعات  لكل 
اإىل  حني  من  ت�شدر  التي  الت�رصفات 
لأجنبية  املنظمات  قبل هذه  اأخر من 

واأخرى على حد قوله.

املجموعة الربملانية حلركة 
حم�س 

تقييم اتفاق ال�ضراكة مع الحتاد 
الأوروبي

 
ك�شف نائب حركة جمتمع ال�شلم نا�رص 
احلزب  نواب  رفقة  باأنه  حمدادو�س 
�شي�شاركون يف هذه الوقفة الحتجاجية 
الأوربية  البعثة  هيئة  اأمام  غد  يوم 
لئحة  ت�شليم  �شيتم  حيث  باجلزائر 
ال�شعب  نواب  با�شم  ور�شمية  مكتوبة 
لل�شفري الوروبي رف�شا لتخل الربملان 

الأوروبي يف ال�شاأن الداخلي للجزائر   
ال�شافر  بالتدخل  املجموعة  ونددت 
للربملان الأوروبي يف ال�شوؤون الداخلية 
الأخرية  لئحته  معتربة  للجزائر، 
اجلزائري  لل�شعب  �شارخا  ا�شتفزازا 
اخلارجية.  الأجندات  لكل  الراف�س 
منور  يراأ�شها  التي  املجموعة  واأكدت 
ال�شيخ اأن ال�شعب اجلزائري وموؤ�ش�شات 
كل  متلك  اجلزائري  وال�شعب  الدولة 
توؤهلها  التي  والإمكانيات  املقومات 
حلل م�شاكلها و�شناعة م�شتقبلها دون 

و�شاية من اأحد.
حفظ البالد  اأن  ذاته  امل�شدر  واعترب 
يكمن  الأجنبي  والتدخل  البتزاز  من 
نابعة  حقيقية  دميقراطية  جت�شيد  يف 
قادر  وطني  وتوافق  ال�شعب  اإرادة  من 
على �شد كل اأ�شكال الهيمنة اأو التدخل 

يف ال�شاأن الداخلي.
اأحمد الدان 

الربملان اجلزائري مطالب 
بتفعيل املقاطعة

البناء الوطني  طال نائب رئي�س حركة 
املقاطعة  اآليات  بتفعيل  الدان  اأحمد 
على  م�شددا  الأوروبي،  للربملان 
جل�شة  الربملان  يعقد  اأن  �رصورة 
ملناق�شة العالقات، للتعبري عن موقف 
الوا�شح اجتاه التدخل ال�شافر للربملان 
الأوروبي يف ال�شوؤون الداخلية للجزائر 

اأمام مفو�شية الحتاد الأوروبي.
البناء  حركة  رئي�س  نائب  ي�شتبعد  مل 
الوطني اأحمد الدان يف ت�رصيح خ�س 
الكتلة  م�شاركة  »الو�شط«  جريدة  به 
يف  الوطني  البناء  حلركة  الربملانية 
الوقفة احتجاجية  التي �شينظمها يوم 
بعثة الحتاد  اأمام  نواب الربملان  غد 

الأوروبي
 

�ضالح قوجيل
نرف�س اأي تدخل مهما كان 

م�ضدره

بالنيابة،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �شدد 
�شالح قوجيل، على رف�س اجلزائر لأّي 
�شوؤونها  يف  التدخل  اأ�شكال  من  �شكل 
موؤكدا  م�شدره،  كان  ومهما  الداخلية 
بالن�شبة  النظر  اإعادة  �رصورة  على 
الأوروبية  يف  خطابها  للموؤ�ش�شات 
الأحداث  مع  تعاطيها  وطرائق 

والأو�شاع.
قوجيل  لقاء  خالل  قوجيل  وقال 
اجلزائر   « الربيطاين  ال�شفري  مع 
اأّي  و�شعباً  برملاناً  حكومة،  نرف�س 
�شوؤونها  يف  التدخل  اأ�شكال  من  �شكل 
الداخلية ومهما كان م�شدره، كما لن 

بع�س  املوؤ�ش�شات  و   ، ب�شاأنه  تت�شامح 
اأ�شكال  يف  النظر  الأوروبية  تعيد 
خطابها وطرائق تعاطيها مع الأحداث 

والأو�شاع .
 

جياليل �ضفيان
حقوق الإن�ضان كذريعة للتدخل 

فتح رئي�س حزب جيل جديد، جياليل 
الأوروبي  الربملان  على  النار  �شفيان 
معتربا  اأ�شدرها،  التي  الالئحة  بعد 
اأن الربملان الأوروبي ا�شتغل املرافعة 
املبا�رص  للتدخل  الإن�شان  حقوق  عن 
للجزائر  الداخلية  الق�شايا  ت�شيري  يف 

منذ بداية احلراك ال�شعبي.
الربملان  اإن   »: �شفيان  جياليل  وقال 
يف  احلق  لنف�شه  اأعطى  الأوروبي 
ال�شيادة الوطنية اإ�شدار اأوامر للجزائر 
من  وبع�س  القوانني  لتغيري  اجلزائر 
اأن  موؤكدا  اجلزائري،  الد�شتور  مواد 
وا�شتغرب  “الأمر غري مقبول متاما«. 
اأ�شماء  اإدراج  رئي�س حزب جيل جديد 
ال�شجون  يف  يتواجدون  ل  لأ�شخا�س 
حاليا واآخرين ل عالقة لهم باحلراك 
حتدث  التي  الالئحة  �شمن  ال�شعبي 
عن  الأوروبي  الربملان  نواب  فيها 

خروق حقوق الإن�شان يف اجلزائر. 

نواب ي�ضتكون من متاطل الوزراء يف الرد 

عودة املد واجلزر بني 
نواب الربملان واحلكومة

واجلزر  املد  عالقة  جمددا  عادت 
يف  ممثال  التنفيذي  اجلهاز  بني 
اأع�شاء احلكومة وال�شلطة الت�رصيعية 
للربملان  ال�شفلى  الغرفة  يف  ممثلة 
نواب  من  الكثري  ي�شتكي  حيث 
ومن  ال�شيا�شية  الت�شكيالت  خمتلف 
خمتلف  وزراء  متاطل  من  الأحرار 
القطاعات يف الرد على ان�شغالتهم 
خا�شة  قانونا  املحددة  الآجال  يف 
مع طابع بع�س امللفات التي ت�شتلزم 
العديد  به  اأفاد  ما  ح�شب  ال�رصعة 
ل«  ت�رصيحاتهم  يف  الربملانني  من 

الو�شط » .
العهدة  فيه  تقرتب  الذي  الوقت  يف 
نهايتها  من  اجلارية  الت�رصيعية 
رئي�س  خطوة  فقط  بانتظار 
بحل  تبون  املجيد  اجلمهورية  عبد 
الهيئة الت�رصيعية مبا�رصة بعد عودته 
وان حل  باأملانيا ل�شيما  من م�شفاه 
م�رصوع  ب�شبب  معلقا  ظل  الربملان 
عليه  وافق  الذي  الد�شتور  تعديل 
�شعيفة  مب�شاركة  اجلزائري  ال�شعب 
نوفمرب  من  الفاحت  ا�شتفتاء  يف 
قانون  وكذا امل�شادقة على  الفارط 
املالية لل�شنة القادمة 2021 ، عادت 
واجلزر  املد  عالقة  الواجهة  اىل 
بني النواب واأع�شاء احلكومة ب�شبب 
العديد من م�شوؤويل خمتلف  متاطل 
مع  التجاوب  يف  الوزارية  الدوائر 
على  الرد  يف  النواب  ان�شغالت 
وهو  الكتابة  اأو  ال�شفوية  الأ�شئلة 
والت�رصيعي  الربملاين  العمل  مايعيق 
للنائب يف التكفل بان�شغالت املواطن 
الو�شط  ل«  به  �رصحت  ما  ح�شب 
اجلزائرية  اجلالية  عن  النائب   «
باخلارج اأمرية �شليم م�شرية اىل انها 
وعلى �شبيل املثال ل للح�رص تنتظر 
ردا على �شوؤال كتابي موجه اىل وزير 
املالية قبل اأ�شهر يت�شمن الرد على 
على  ال�رصيبة  بخ�شو�س  تف�شريات 
جواز ال�شفر املقررة لأفراد اجلالية 
اجلزائرية باخلارج اىل جانب �شوؤال 
ب�رصيبة  يتعلق  الوزير  لنف�س  اخر 
باخلارج  للمقيمني  النهائي  الدخول 

النقل  لوزير  اأخر  �شوؤال  جانب  اىل 
منذ  ردا  النائب  ح�شب  ينتظر  الذي 
خطة  بخ�شو�س  اأ�شهر   4 من  اكرث 
اخلطوط  �رصكة  لإنقاذ  احلكومة 
جراء  ن�شاطها  توقيف  بعد  اجلوية 
ت�رصب  التي  كورونا  وباء  جائحة 
اجلزائر على غرار العامل اىل جانب 
مل  التي  املرا�شالت  من  الع�رصات 
نف�س  ح�شب  اليوم  اىل  جوابا  تلق 

املتحدثة .
ا�شتغرب  ال�شياق  نف�س  ويف 
متاطل  من  تغر�شي  النائب هواري 
اأع�شاء احلكومة يف الرد على ا�شئلة 
وان�شغالت املواطن التي تاتي على 
�شكل اأ�شئلة كتابة من نواب الربملان 
اجلميع  فيه  ينادي  الذي  الوقت  يف 
اأ�شاليب  على  قائمة  جديدة  بجزائر 
ال�شابق  النظام  لأ�شاليب  مغايرة 
ال�شعبي  احلراك  اأ�شقطه  الذي 
يتعلق  فيما  اأنه  ت�رصيحه  يف  مربزا 
بن�شاطه فانه ليزال ينتظر ردا على 
اأ�شئلته من قبل وزراء املالية وال�شكن 
�شتة  عن  تزيد  مدة  منذ  وال�شناعة 
ال�شتعجايل  الطابع  رغم  اأ�شهر 

للموا�شيع املتعلقة بال�شوؤال .
جبهة  عن  النائب  انتقد  بدروه 
رف�س  بن  خل�رص  والعدالة  احلرية 
والرد  التجاوب  احلكومة  اأع�شاء 
الكتابية  لنواب  امل�شائالت  على 
وهم  ال�شعب  الذين ميثلون  الربملان 
مقدمتهم  يف  للم�شوؤولني  وا�شطتهم 
وزير  النائب  ذات  وانتقد  احلكومة 
منه  ينتظر  الذي  الوطنية  الرتبية 
بخ�شو�س  اأ�شهر  ثمانية  منذ  ردا 
اخلدمات  ملف  حول  ا�شتف�شارات 
اخر  �شوؤال  جانب  اىل  الجتماعية 
بخ�شو�س  الوطني  الت�شامن  لوزيرة 
الخر  وهو  قطاعها  عمال  بع�س 
ينتظر مدة طويلة للرد عليه ،م�شددا 
على �رصورة احرتام الوزراء للد�شتور 
احداث  اأجل  من  الربملاين  والعمل 
ال�شعب  اليه  يدعو  الذي  التغيري 

اجلزائري برمته .
 باية ع 

.       بلغوثي: الأولوية لتقييم العالقات 
.       بن خالف: مطلب مقاطعة الربملان الأوروبي مل يحن بعد

.        الدان: الربملان اجلزائري مطالب بتفعيل املقاطعة

عبد القادر بن قرينة لوكالة الأنا�ضول الرتكية

 موقفنا من التطبيع من�سجم 
مع مبادئ ال�سعب اجلزائري

اأم�س  قرينة  بن  القادر  عبد  قال 
تدمري  »ترف�س  بالده  اإن  الأحد، 
التطبيع   ملف  العربي« يف  الت�شاور 
خا�شة  ت�رصيحات  يف  ذلك  جاء 
اأدىل  الرتكية،  الأنا�شول  لوكالة 
البناء  »حركة  حزب  بها رئي�س 
الوطني«   وتتزامن ت�رصيحات بن 
للت�شامن  العاملي  قرينة مع »اليوم 
الفل�شطيني«، املوافق  ال�شعب  مع 

لـ29 نوفمرب من كل عام.
اأن  قرينة،  بن   واأ�شاف 
ثابت  التطبيع  »موقف اجلزائر من 
ومتما�شك وم�شتقر قبل ومنذ ثورة 
الفرن�شي  ال�شتعمار  �شد  التحرير 
هذا« واأردف:  يومنا  واإىل   )1954(
املبادئ  مع  من�شجم  اأنه  »كما 
الدائمة لل�شعب اجلزائري، والتزامه 
»لهذا  فل�شطني« وا�شتطرد:  بدعم 
الر�شمي  فالت�رصيح اجلزائري 
هو  التطبيع  نحو  الهرولة  برف�س 
الت�شاور  لتدمري  راف�س  موقف 
�شبتمرب   20 العربي«ويف  والتعاون 
عبد  الرئي�س   انتقد  املا�شي، 
ت�رصيحات  يف  تبون،  املجيد 
الكيان  مع  تلفزيونية، التطبيع 
اأن هناك  »نرى  قائال  ال�شهيوين 
التطبيع  نحو  الهرولة  من  نوعا 

ولن  فيها  ن�شارك  لن  ونحن 
اأن  قرينة،  بن  ذكر  نباركها«.  كما 
»املوقف الر�شمي  راف�س للتن�شل 
وخا�شة  امل�شرتكة  اللتزامات  من 
العربية«،  الدول  جامعة  قرارات 
وتابع:  التطبيع.  بخ�شو�س 
لي�س  التطبيع  »موقف اجلزائر من 
ا�شتثناًء، كون الدول امُلطبعة متثل 
»اأي  على  اأ�شفه  ،واأبدى  اأقلية« 
ال�شهيوين  الحتالل  يدعم  موقف 
مهما  الفل�شطيني  احلق  �شد 
»التطبيع  كانت املربرات«، معتربا 
ح�شب  تتجدد  قدمية  ظاهرة 
الأمرو«اإ�رصائيلية«  الأجندات 
»الإ�رصائيلية«(«.  )الأمريكية 
وا�شتدرك: »الدول التي �شاركت يف 
موجة التطبيع هي بلدان ل تختار 
الإقليمي  امللف  يف  �شيا�شاتها 
ل�شرتاتيجية  ت�شتجيب  ما  بقدر 
باملنطقة« واأردف:  �شهيونية 
والإ�شالمية  العربية  »ال�شعوب 
على قلب وموقف واحد هو رف�س 
الغياب  لكن  التطبيع،  �شيا�شات 
�شوت  جعل  للدميقراطية  الوا�شع 
موقف  يعك�س  ل  العربي  النظام 

ال�شعوب بل يناق�شه متاما«.
اإميان لوا�س

ليوم 6 دي�ضمرب القادم

تاأجيل ق�سية ف�ساد 
بركات وولد عبا�ض 
لدى  جمل�س  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
ق�شاء اجلزائر اأم�س الأحد للمرة الثانية 
ق�شية  ا�شتئناف  جل�شة  التوايل  على 
وزيرا الت�شامن الوطني ال�شابقني جمال 
 6 يوم  اإىل  بركات  وال�شعيد  عبا�س  ولد 
هيئة  لطلب  ا�شتجابة  املقبل  دي�شمرب 
الوزيران جمال  الدفاع . ويتابع كل من 
ولد عبا�س وال�شعيد بركات اللذين �شغال 
الثلث  عن  المة  جمل�س  ع�شوا  اأي�شا 
بتهم ذات �شلة بالف�شاد خالل ت�شيريهما 
للوزارة و تتعلق بتبديد واختال�س اأموال 
عمومية، اإبرام �شفقات خمالفة للت�رصيع 
و�شوء ا�شتعمال الوظيفة بناء على طلب 
كثافة  ب�شبب  املتهمني  دفاع  هيئة 
ال�شاد�شة  بالغرفة  والربجمة  اجلدول 
ملجل�س ق�شاء اجلزائر وكذلك لتزامنها 

مع ق�شايا اخرى ولنف�س الأطراف.
باية ع  



ميناء وهران 
ارتفاع يف الن�شاط التجاري رغم تاأثريات كورونا

الإثنني  30 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 15  ربيع الثاين   1442ه 24 �شاعة3
احتجاجا على غياب التام للربوتوكول ال�صحي 

 اأ�شاتذة التعليم البتدائي يف اإ�شراب وطني 
تدخل اليوم تن�صيقية اأ�صاتذة التعليم االبتدائي يف اإ�صراب وطني، احتجاجا على 
الغياب التام للربوتوكول ال�صحي، يف ظل �صيا�صة التجاهل التي تنتهجها الو�صاية، 

حمملني اإياها امل�صوؤولية كاملة ملا اآلت اإليه االأو�صاع يف املدار�س.
مرمي خمي�صة

بيان  يف  املحتجة،  التن�سيقية  وا�ستنكرت 
ب�سدة  منه،  ن�سخة  »الو�سط«  حتوز  لها 
عهودها  من  وتن�سلها  الوزارة  �سمت 
يف  الأو�ساع  اإليه  اآلت  وما  وم�سوؤولياتها، 
اأ�سهر من  املدار�س البتدائية بعد �سبعة 
مظهر  اأي  تلم�س  مل  اأنها  م�سرية  الغياب، 
مدر�سي  لدخول  التح�سري  مظاهر  من 
فبينما  امل�ستويات،  كل  وعلى  ناجح، 
الرتبية  قطاع  ع�سب  والتالميذ  الأ�ساتذة 
والتعليم يتخبطون يف قلب كل املخاطر، 

وت�سدر  تكرتث  ل  الو�سية  اجلهات 
منا�سري فحواها منع التجمعات والندوات 
ل�سحة  �سمانا  مكاتبها  داخل  وال�ستقبال 

و�سالمة م�سوؤويل القطاع.
وانتقدت التن�سيقية يف البيان ذاته، الغياب 
يف  اأقرت  الذي  ال�سحي،  للربتوكول  التام 
يف  خا�سة  تطبيقه  ا�ستحالة  �سابق  وقت 
املدار�س  غلق  عدم  وكذا  الظل،  مناطق 
ت�سجيل  مع  عمالها،  بع�س  اإ�سابة  بعد 
الأمرا�س  اأ�سحاب  الأ�ساتذة  اإعفاء  عدم 
اإىل جانب  العمل،  من  واحلوامل  املزمنة 
خمططات  تخ�س  اأخرى  حتفظات  عدة 

عنها  غاب  التي  الأ�سبوعية،  والتواقيت 
التعليمات  تلقي  يف  الفر�س  تكافئ  مبداأ 
بع�س  لتكليف  و�سلت  احل�س�س،  مدة  و 
الأ�ساتذة بالتكفل بالربوتوكول ال�سحي مع 

املدير، بحجة تكملة الن�ساب.
باملنا�سبة،  طالب التن�سيقية  عليه  وبناءا 
والوفاء  امل�رشوعة  ملطالبها  بال�ستجابة 
البيان  الوزارة يف  التعهد عليه من  مبا مت 
م�سددة   ،2019 دي�سمرب   5 بتاريخ  ال�سادر 
على �رشورة و�سع خطة واإ�سرتاتيجية على 
الربوتوكول  تطبيق  لإمكانية  الواقع  اأر�س 
عمليا،  جناحه  ظروف  وتوفري  ال�سحي 

مع �سمان الفحو�سات الك�سف عن الوباء 
والعالج املجاين لالأ�ساتذة والتالميذ وكل 
اإعادة  ذلك  يف  مبا  الرتبية،  قطاع  عمال 
املتفاوتة  الأ�سبوعية  التواقيت  يف  النظر 
غري  املكيفة  ال�ستثنائية  واملخططات 

املالئمة.

ي�سهد  الرتبية  قطاع  اأن  الإ�سارة  وجتدر 
حالة غليان موؤخرا ب�سبب غياب احلماية 
واإلغاء  ال�ساعي  احلجم  وزيادة  ال�سحية، 
عطلة ال�سبت، و التي ترجمتها �سل�سلة من 
املتو�سطات  عرب  الأخرية  الحتجاجات 

والثانويات يف خمتلف اأنحاء الوطن.  

الوزير املنتدب املكلف باال�صت�صراف الدكتور حممد �صريف بلميهوب

اأوىل كمرحلة  قوانني   10 وتعديل  50 مر�صوما  •       اإعداد 
اآليات للمرور للمرحلة الثانية من الإنعا�ش القت�شادي

ارتفاعا  وهران  ميناء  حقق 
بن�سبة 08ر7 باملائة يف ن�ساطه 
اأ�سهر  الع�رشة  التجارية خالل 
اجلارية  ال�سنة  من  الأوىل 
ال�سلبية  التاأثريات  رغم   2020
على  مت  وقد  كرونا.  جلائحة 
معاجلة   وهران  ميناء  م�ستوى 
خمتلف  من  طنا   8  381  026
الب�سائع خالل الفرتة املذكورة 
7 طنا خالل   826  874 مقابل 
 2019 �سنة  من  الفرتة  نف�س 
 554  152 قدرها  بزيادة  ،اأي 
ارتفاعا  ميثل  ما  وهو  طنا 
بن�سبة  الب�سائع  معاجلة  يف 
08ر7 باملائة، ح�سبما اأفاد به 
على  بالإح�ساء  املكلف  لواج 
م�ستوى موؤ�س�سة ميناء وهران، 

كرمي طبو�س.
الرتفاع  هذا  حتقيق  ومت 
الب�سائع  معاجلة  حجم  يف 
رفعه  الذي  »التحدى«  بف�سل 
ميناء وهران من خالل  عمال 
خا�سة  الن�ساط  وترية  زيادة 
ل  الأخرية  الأربعة  الأ�سهر  يف 
تراجعا  عرف  اأن  بعد  �سيما 
باملائة  06ر1  بن�سبة  طفيفا 
ال�سنة  الأول من  ال�سدا�سي  يف 

اجلارية، كما اأ�سري اإليه .
الواردات  حجم  بلغ  وقد 
اأكتوبر  �سهر  نهاية  غاية  اإىل 
طن   7  107  643 املا�سي 
بزيادة  الب�سائع  خمتلف  من 
باملتئة  98ر10  قدرها 
الفرتة  نف�س  مع  باملقارنة 
بلغ  ،فيما  املا�سية  ال�سنة  من 
حجم ال�سادرات 231 719 طن 
قدره 46ر31  بانخفا�س  وذلك 

باملائة، وفق ذات امل�سدر.
وعرفت حركة الب�سائع ال�سلبة 
بن�سبة  منوا  وهران  مبيناء 
مع  باملقارنة  باملائة  82ر20 
من  الفرتة  نف�س  يف  ما حتقق 
اإىل  لت�سل  املا�سية  ال�سنة 
حجم 676 190 4 طن. وميثل 
الب�سائع  من  احلجم  هذا 
باملائة   50 ن�سبة  املعاجلة 
اإجمايل ن�ساطات موؤ�س�سة  من 
ميناء، علما اأن الن�سبة مل تكن 
�سوى  الفارطة  ال�سنة  ت�سكل 
واردات  وتاأتي  باملائة  32ر44 
يف  اأنواعها  مبختلف  احلبوب 
حيث  ال�سلبة  الب�سائع  مقدمة 
بزيادة  طنا   2  797  621 بلغت 

305 304 طنا عن نف�س الفرتة 
من ال�سنة ال�سابقة. كما عرف 
ا�سترياد اأغذية الأنعام ارتفاعا 
انتقل  باملائة حيث   97 بن�سبة 
خالل  طنا   355  354 من 

الع�رشة 
 2019 �سنة  من  الأوىل  اأ�سهر 
اإىل 787 700 طنا خالل نف�س 
اجلارية  ال�سنة  من  الفرتة 
الب�سائع  حركة  منو  و�سمح 
ال�سلبة مليناء وهران بت�سجيل 
يف  اإفريقي«  قيا�سي  »رقم 
معاجلة وتفريغ حبوب ال�سويا 
�ساعة،  حيث مت يف ظرف 24 
اأكتوبر   30 اإىل   29 من  اأي 
املا�سي، معاجلة 16 األف طن 
من هذا املنتوج، ح�سبما علم 
لدى خلية الت�سال باملوؤ�س�سة 

املينائية.
احلبوب  جانب  اإىل  اأنه  يذكر 
اأي�سا  ال�سلبة  الب�سائع  ت�سمل 
والكلنكر  والطني  الإ�سمنت 
ومنتجات  البني  وال�سكر 

اأخرى.
ال�سائلة  الب�سائع  حجم  وبلغ 
ميثل  ما  وهو  طن   297  150
من  باملائة  55ر3  ن�سبة 
املعاجلة  الب�سائع  اإجمايل 
والتي  املذكورة  الفرتة  خالل 
والزيوت  املحروقات  �سملت 
امل�ستعملة  والزيوت  النباتية 
والأ�سفلت، وقد ارتفع حجمها 
بن�سبة 20 ر2 باملائة باملقارنة 

مع ال�سنة املا�سية.
الب�سائع  ن�ساط  عرف  كما 
بن�سبة 28ر4  تراجعا  املتنوعة 
 067  484 بلغت  حيث  باملائة 
4 طنا يف الع�رشة اأ�سهر الأوىل 
لتنخف�س   2019 �سنة  من 
نف�س  يف  طنا   3  893  198 اإىل 
 ، اجلارية  ال�سنة  من  الفرتة 
املنتجات  و�سملت خا�سة من 

ومواد  واخل�سب  احلديدية 
�سناعة منتجات التغليف.

تراجعا  وهران  ميناء  �سجل 
يف  احلاويات  ن�ساط  يف 
اأح�سى  الفرتة املذكورة حيث 
معاجلة 387 182 حاوية مقابل 
نف�س  يف  حاوية   235  485
املا�سية  ال�سنة  من  الفرتة 
وذلك بانخفا�س قدره 57ر 22 

باملائة.
عدد  يف  النخفا�س  ويرجع 
ا�ستخدام  اإىل  احلاويات 
حاويات اأكرب حجما باملقارنة 
مع تلك امل�ستخدمة يف ال�سنة 
املا�سية، ويربز ذلك من خالل 
ارتفاع حجم الب�سائع املحملة 
من  انتقلت  التي  باحلاويات 
513 111 .1 طن �سنة 2019 اإىل 
980 114 1. طن، وهو ما ميثل 
 ، باملائة  31ر0  قدرها  زيادة 

وفق امل�سدر ذاته.
امل�سافرين  حركة  وبخ�سو�س 
واملركبات �سجل ميناء وهران 
 33  669 بلغت  مرور  حركة 
قبل  قدموا  )الذين  م�سافرا 
باخلارج  والعالقني  اجلائحة 
متت  الذين  كورونا  ب�سبب 
الوطن(،  اأر�س  اإىل  اإعادتهم 
م�سافر   208  088 مقابل 
ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  يف 
انخف�ست  فيما  املا�سية، 
 70  645 من  املركبات  حركة 
من  الفرتة  نف�س  يف  مركبة 

2019 اإىل 124 15 .
اجلارية  ال�سنة  خالل  مركبة 
وعرفت حركة ال�سفن انخفا�سا 
حيث  باملائة  14ر23  بن�سبة 
ميناء وهران  موؤ�س�سة  اأح�ست 
يف  �سفينة   641 وخروج  دخول 
 834 مقابل  املذكورة  الفرتة 
الفرتة من  نف�س  �سفينة خالل 

ال�سنة املن�رشمة.

املنتدب  الوزير  ك�سف 
املكلف  الأول  الوزير  لدى 
حممد  الدكتور  بال�ست�رشاف، 
�رشيف بلميهوب، اأم�س، اأن العمل 
املرحلة  اإمتام  اأجل  من  جار 
الإنعا�س  خطة  من  الأوىل 
التي  والجتماعي،  القت�سادي 
اجلمهورية،  رئي�س  بها  اأمر 
عبد املجيد تبون، والتي متكن 
و�سع  من  مبوجبها  اجلزائر 
نظام موؤ�س�ساتي كامل مبرا�سيم 
بع�س  يف  جديدة،  وقوانني 
مهم�سة  كانت  التي  القطاعات 
اليوم  اأ�سبحت  التي  و  قبل،  من 
يف  قائمة  وزارية  قطاعات 
ذاتها، م�سريا اأن عدد املرا�سيم 
يف  مر�سوم،   50 بلغ  اجلديدة 
التي مت  القوانني اجلديدة  حني 

تعديلها و�سلت لـ 10.
واأكد بلميهوب لدى نزوله �سيفا 
اأن  الأوىل،  الإذاعية  القناة  على 
ب�سمان  اخلا�سة  الإجراءات 
بعد  القت�سادي  الن�ساط  عودة 

جائحة كورونا، ت�سري على قدم 
خطة  بف�سل  مت  وقد  و�ساق 
الإنعا�س القت�سادي و�سع نظام 
موؤ�س�ساتي جديد واإعادة النظر 
القطاعات،  بع�س  قوانني  يف 
باملنا�سبة اأن خطة  متطرقا 
القت�سادي  الإنعا�س 
ثالث  يف  تتمحور  والجتماعي 
ا�ستعجايل  اأولها  م�ستويات، 
تنظيمية  اإجراءات  يت�سمن 
موؤ�س�ساتية  تنظيمات  و  قانونية 
اأقرب  يف  اتخاذها  من  لبد 
و�سع  يف  التفكري  وكذا  وقت، 
الثانية  للمرحلة  للمرور  اآليات 
التي  بالإ�سالحات  املتعلقة 
وهو  وعميقة  كبرية  �ستكون 
 ، و2022   2021 يف  �سيكون  ما 
ف�ستكون  الثالثة  املرحلة  اأما 
�سنوات  ثالث  بعد   2024 يف  
للح�سول على النتائج وتقييمها. 
فتح ال�سباك املوحد لال�ستثمار 

قبل نهاية العام اجلاري
املوحد  ال�سباك  اأهمية  وحول 

اأن  بلميهوب  قال  لال�ستثمار، 
الدولة تعول عليه كثريا من اأجل 
البريوقراطية  امل�ساكل  حل 
امل�ستثمرين  توؤرق  كانت  التي 
يف اجلزائر، موؤكدا اأن تعليمات 
الوزير الأول يف هذا اخل�سو�س، 
ت�سدد على وجوب فتح ال�سباك 
اجلاري،  العام  نهاية  قبل 
امل�ستثمرين  اأن  منطلق  من 
البريوقراطية  من  يعانون 
الإدارات،  بني  التن�سيق  وعدم 
املركزي  امل�ستوى  على  �سواء 
ال�سباك  دور  وبالتايل  املحلي، 
اإمتام  يف  يتمحور  ح�سبه 
الإدارية  الإجراءات  كل 
امل�ستثمرين،  لكل  والقانونية 
العمل  باملقابل، اأن  مذكرا 
اأجل  من  موازي  ب�سكل  ي�سري 
الإدارية  الإجراءات  تب�سيط 
الو�سول  قبل  للم�ستثمرين 
اإىل  بالإ�سافة  لل�سباك، 
اأ�سا�سية  تعترب  التي  الرقمنة 
�سيتوفر  الذي  ال�سباك  لعمل 

اخلا�سة  املعطيات  كل  على 
بالقطاعات املعنية بال�ستثمار 
وا�ستثمار  و�سناعة  بناء  من 
واجلمارك.  وال�رشائب 
خف�س  يف  جنحت  اجلزائر 
 10 بقرابة  الواردات  فاتورة 
تعلق  وفيما  دولر  ماليري 
الواردات،  فاتورة  بانخفا�س 
اأن  امل�سوؤول،  ذات  ك�سف 
خف�س  يف  جنحت  اجلزائر 
الواردات  فاتورة  حجم 
عام  دولر  ماليري   10 بقرابة 
اإح�سائيات  وفق  وهذا   ،2020
ب�سهر  اخلا�سة  التجارة  وزارة 
باعتبار  املا�سي،  اأكتوبر 
بقرابة  الواردات تراجع  حجم 
بعام  مليار دولر مقارنة   7.2
اأن  باملنا�سبة  متوقعا   ،2019
يكون حجم الرتاجع بني 9 و 10 
ال�سنة  نهاية  مع  دولر  ماليري 
للتجارة  احلالية  الوترية  وفق 

اخلارجية.
مرمي خمي�صة

من  العديد  طالبت 
لن�سيطة  ا ت   جلمعيا ا
�سمت  بتلم�سان والتي 
املجتمع  بجمعيات  نف�سها 
الأول  الوزير  من  املدين 
جراد  التدخل  العزيز  عبد 
اأجل حماية  من  العاجل 
�رشكات  العام  واإحالة  املال 
الدويل  الق�ساء  على  اأجنبية 
املنهوبة  الموال  ل�سرتجاع 
مت  فا�سلة والتي  م�ساريع  يف 
الع�سابة  من  اجنازها  بتواطوؤ 
عليها  الت�سرت  اإىل  ت�سعى  التي 

عن طريق م�ساريع جديدة  .
واأكد البيان اأن اأول م�رشوع هو 
الثالثة لتحلية  �سوق  حمطة 
قبل  من  املنجزة  البحر  مياه 
موؤ�س�سة اأجنبية  بال�سرتاك مع 
�سوناطرك والتي من املفرو�س 
الدويل  اإحالتها على التحكيم 
عن  متاما  توقفت  بعدما 
اإعادة  وا�ستحالة  العمل 

 ، حملية  برتقيعات  اطالقها 
واحتيال  ن�سب  يعد  عملية  ما 
الأجنبية  املوؤ�س�سة  قبل  من 
من  اأطراف  مع  بال�سرتاك 
التي  املحطة  هذه   ، الع�سابة 
فقط    2011 �سنة  تد�سينها  مت 
تراجع  العط�س  على  للق�ساء 
الأوىل  ال�سنوات  يف  انتاجها 
تدريجيا قبل اأن  تتوقف نهائيا 
الغربي الذي  الرواق  واأدخلت 
يف  ن�سمة  األف   140 ي�سم 
حتاول  تام واليوم  عط�س 
اجلزائرية ا�ستدراك  ال�سلطات 
يف  الف�سل  قبل  الو�سع 
وا�ستحداث م�رشوع  امللف 
املحالة  املياه  لتحويل  
التحلية  حمطة  الفائ�سة من 
�سمال  هنني  بتاف�سوت يف 
غالف  �رشق وتخ�سي�س 
مليارلتدعيمها  ب130  مايل 
بعدما  واإخفاء  الف�سيحة 
مب�رشوع  اإخفاوؤها  ا�ستحال 

و�سد  الزوية  انقاب  ا�ستغالل 
جمال  يف  ،اأما  �سابقا  بوغرارة 
النقل فقد جنحت �سلطات ولية 
اإعادة  تليفريك  تلم�سان  يف 
اإىل العمل ال�سنة املا�سية ومعه 
التي  ،والحتيال  اإخفاء الن�سب 
ال�سوي�رشية  ال�رشكة  به  قامت 
ب11  امل�رشوع  اأجنزت  التي 
مليار قبل اأن يت�سح اأن العربات 
مطابقة  المر  غري  والكوابل 
اإىل توقف امل�رشوع  اأدى  الذي 
يف  فقط  �سنوات   03 خالل 
تعر�ست  ن�سب  عملية  اأكرب 
امللف  اإحالة  دون  لها اجلزائر 
من   ، الدويل  على التحكيم 
�سلطات  توا�سل  اأخرى  جهة 
انهيارات  تلم�سان  ترميم 
القطب اجلامعي مبن�سورة فبعد 
بناء اجلدار وترميم �سقف كلية 
قائمة  الأ�سغال  تزال  ل  الأدب 
ك�سفت  التي  املدرجات  يف 
اأ�سغال  الرتبة �سوء  انزلقات 

تلقت  التي  ال�سينية  ال�رشكة 
لتزال  حني  يف  اأموالها  كامل 
بال�سقوط  مهددة  املدرجات 
�سوء  بفعل  الطلبة  روؤو�س  على 
والأ�سغال  املنطقة  اختيار 
�سبق  ما  وهو  اجلامعة  لإقامة 
التحفظ عنه  ملديرية احلماية 
تدخل واأوقف  اأحد  ل  لكن 
اجلزائر  تدفع  التي  الأ�سغال 
،وحدها التكاليف يف ظل وجود 
على اإخفاء  تعمل  اأطراف 
قامت  الأ�سغال التي  �سوء 
لوجود  اأجنبية  �رشكات  بها 
 ، بامللف  عالقة  لها  اأطراف 
عملية  لتزال  ذلك  اىل  �سف 
العرب  املقاولون  �رشكة  ن�سب 
قائمة  يف م�رشوع اإقامة الدولة 
ا�ستهلك  الذي  تلم�سان  باأعايل 
اإمتامه منذ �سنة  املاليري دون 
مل  الذي  امللف  2008  ،وهو 

يحرك �ساكنا.
حممد بن ترار

جمعيات تلم�صان تطالب بالتحقيق يف الق�صية 

�شركات اأجنبية ا�شتهلكت املاليري يف م�شاريع فا�شلة  



ال�صيادلة  با�صم  الر�صمي  الناطق  ندد 
اأم�س،  �صمري،  وايل  املعتمدين، 
الذين  املوزعني  بع�س  بت�رصفات 
ي�صاومون ال�صيادلة بالبيع امل�رصوط، 
دواء  بيع  ي�صرتطون مثال  اأنهم  مبعنى 
يحتجها  التي  اأخرى  اأدوية  مع  معني 
ال�صيديل، داعيا باملنا�صبة اإىل الإبالغ 
عنهم، خا�صة اأن الظرف جد ح�صا�س 
تخزين  تعمل على  وبع�س اجلماعات 

التي  الندرة  اأزمة  وافتعال  الدواء 
م�صت قرابة 300 دواء منها لوفينوك�س 
العالجي  الربوتوكول  يف  يدخل  الذي 

املتبع لوباء كورونا.
واعترب وايل �صمري يف ت�رصيح لالإذاعة 
�صببها  الأدوية  الندرة يف  اأن  الوطنية، 
الطلب  وزيادة  كورونا،  وباء  تف�صي 
الأدوية،  اأ�صناف  بع�س  على  العاملي 
اجلزائر  اإن  اإىل  باملنا�صبة  م�صريا 

�صهدت �صابقا ندرة يف بع�س الأدوية 
لظروف اإدارية وخا�صة.

مبقدار  لوفينوك�س  دواء  وبخ�صو�س 
اأنه  ذاته،  املتحدث  قال  و0.8،   0.6
ال�صيدليات والطلب  كان متوفرا لدى 
عليه كان قليال، وبدخوله الربوتوكول 
اأ�صبح  كوفيد-19  لفريو�س  العالجي 
ال�صياق  الطلب عليه كبريا، كا�صفا يف 
دواء  اإنتاج  ب�صدد  اجلزائر  نف�صه، اأن 

جني�س لـ » لوفينكو�س« بكميات قليلة 
امل�صكل  وهو  للطلب،  ت�صتجيب  ل 
الذي وعد وزير ال�صناعة ال�صيدلنية 
اأن  باملنا�صبة  مو�صحا  قريبا،  بحله 
اإىل  اأ�صبوعية  تقارير  تر�صل  نقابته 
يحدد  ال�صيدلنية،  ال�صناعة  وزارة 
فيها الأدوية التي ت�صهد ندرة والأدوية 

التي تعرف ا�صطرابا وتذبذبا.
مرمي خمي�سة

امل�صيلة،من  بولية  النقل  قطاع  يعترب 
انه  بالولية،ال  احل�صا�صة  القطاعات 
يعاين جملة من امل�صاكل �صارت ت�صكل 
عائقا حقيقا يف وجه املواطن، واأرهقت 
عن  عجزهم  ب�صبب  القطاع  م�صوؤويل 
العالقة،  امل�صائل  من  العديد  احتواء 
النقل  م�صكلة  راأ�صها  على  كانت  والتي 
والذي  باملدينة،  املرورية  واحلركة 
ي�صهد تخلفا ، وكرثة الحتجاجات التي 
ت�صجل به ،يف كل مرة �صواء من طرف 
الرا�صني  غري  امل�صافرين  اأو  الناقلني 
ل  الذي  القطاع  هذا  عن  اإطالقا 
يف  بالتاأخر  بداية  فو�صى  يعي�س  يزال 
وعدم  امل�صيلة،  مدينة  جت�صد خمطط 
حركة  لتنظيم  اأخرى  خمططات  اإجناز 
اإىل  و�صول  الولية،  مبدن  املرور 
اجلهة  ناقلو  ي�صنعها  التي  الفو�صى 
وعدم  الكدية  ب�صوق  للولية  ال�رصقية 
مبحطة  التوقف  ان�صياعهم لأوامر 
�صاأن  القدمية،�صاأنهم  امل�صافرين 
يرف�س  التي  الوليات  بني  ما  حافالت 
غالبيتها التوقف يف حمطة امل�صافرين 
نق�صا  الولية  وتعرف  هذا  اجلديدة 

والعمودية  الأفقية  الإ�صارات  يف  كبريا 
الع�صوائية  الزيادة  ق�صية  عادت  كما   ،
اأ�صحاب  طرف  من  النقل  ت�صعرية  يف 
�صائقي  وكذا  اجلماعي  النقل  حافالت 
فر�س  الفردي،بعدما  النقل  �صيارات 
زيادات  املدينة  بو�صط  الناقلون 
ت�صعرية  لت�صل  دنانري   5 قيمتها  بلغت 
العديد  طبق  ديناراً،كما   20 النقل 
للنقل  الأجرة  �صيارات  اأ�صحاب  ما 
ديناراً   50 اإىل  ت�صل  زيادات  احل�رصي 
لتبلغ ت�صعرية الإجمالية 200 دينار ،اىل 
بع�س املناطق يف مدينة امل�صيلة،و150 
امل�صيلة،يف  مدينة  و�صط  يف  دينار 
فر�صت  التي  اخلا�صة  الإجراءات  ظل 
كورونا  فريو�س  تف�صي  ب�صبب  عليهم 
على  يجربهم  الذي  الأمر  امل�صتجد 
اللت�صاق  لتفادي  الركاب  عدد  خف�س 
العدوي،  انت�صار  يف  ي�صاهم  الذي 
الزيادات خلفت ا�صتياء لدي املواطنني 
لعدم  ال�رصعية  بغري  اإياها  معتربين 
مت  قانوين،حيث  مرجع  اإىل  ا�صتنادها 
مفاجئ  ب�صكل  الت�صعرية  من  الرفع 
وقوع  يف  م�صبق،مات�صبب  اإ�صعار  ودون 

بني  و�صدامات  كالمية  مناو�صات 
رفع  قرار  والزبائن،وياتي  الناقلني 
يطالب  الذي  الوقت  النقل،يف  ت�صعرية 
اخلدمات  بتح�صني  املواطنون  فيه 
عدة  نقائ�س  ت�صوبها  مازالت  التي 
املواطن،فحافالت  كاهل  توؤرق 
على  حقيقياً  خطراً  ت�صكل  اخلردة 
ظل  يف  هذا  امل�صافرين،وياأتي  حياة 
اأفعالهم، ال�صيء  تراقب  �صلطة  غياب 
خدمات  يف  التدهور  عن  يقال  نف�صه 
ال�صكة احلديدية التي حتولت اإىل نقمة 
بدليل اأن خط ال�صكة الرابط بني م�صيلة 
والعا�صمة متوقف منذ مدة، �صاأنه �صاأن 
خط امل�صيلة ـ ق�صنطينة، بالرغم من اأن 
احلكومة �رصفت اأموال باه�صة لإجناز 
تلك اخلطوط والتي ت�صجل عزوفا كبريا 
الأمر يف  ليقت�رص  التذاكر  ب�صبب غالء 
القطار  ا�صتغالل  على  احلايل  الوقت 
البرتولية  باملنتجات  الولية  لتموين 
املدينة،  لو�صط  واملتنقل  فقط 
النت�صار  الأوىل  الوهلة  ومن  يالحظ 
اله�صتريي للحظائر الع�صوائية اخلا�صة 
�صببا  الأخرية  هذه  لتكون  بال�صيارات، 

اختناقا  �صكلت  التي  الأ�صباب  بني  من 
�صيما  عارمة  يومية  وفو�صى  رهيبا، 
�صاهم  الذروة، وهو ما  اأوقات  منها يف 
اأ�صحت  التي  املرور  حركة  تراجع  يف 
لتتحول   ، ال�صلحفاة،  بوترية  ت�صري 
الأوىل  ال�صاعات  منذ  الولية  بذلك 
فو�صوية  حظائر  جمرد  اإىل  لل�صباح، 
واإدارية  �صكانية  مناطق  ويف  كثيفة، 
املواطن  على  اأثرت  بالولية،  مهمة 
للولية  العام  املنظر  وعلى  جهة  من 
ناجعة  وخطط   ، حلول  غياب  ظل  يف 
عليها  والقائمني  م�صوؤوليها،  طرف  من 
بالولية  واملرور  النقل  اإ�صكالية  حلل 
املعنية  ال�صلطات  جمهودات  تبقى   ،
وعلى راأ�صها مديرية النقل، تنح�رص يف 
تخرج  مل  اإ�صتعجالية  خمططات  و�صع 
القرتاحات  حيز  عن  معظمها،  يف 
جتد  مل  التي  الرجتالية،  والقرارات 
طريقها  الأ�صطر  هذه  كتابة  حد  اإىل 
ما  املطروح،  الت�صاوؤل  ليبقى  للتج�صيد 
اأن تطبق بعيدا  هي احللول التي ميكن 

عن احللول الإ�صتعجالية .
عبدالبا�سط بديار

رهيبا  ارتفاعا  الإنتحار  ظاهرة  ت�صهد 
فال  الأخرية  الآونة  خالل  البويرة  بولية 
يكاد مير اأ�صبوع دون تكرار هذه احلوادث 
تفجع  تراجيدية  �صيناريوهات  يف  الأليمة 

العائالت البويرية ، حيث �صجلت م�صالح 
مديرية احلماية املدنية بالولية 14 حالة 
  2020 اجلارية  ال�صنة  بداية  منذ  انتحار 
كلهم  �صنة   75 و   20 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

مقارنة  مرتفع  رقم  هو  و  ذكر  جن�س  من 
 8 اإح�صاء  مت  اأين   2019 املا�صية  بال�صنة 
حالت ترتاوح اأعمارهم بني 14 و 84 �صنة 
منهم 5  اناث و 3 ذكور ، ما ي�صتدعي دق 

ناقو�س اخلطر ودرا�صة الظاهرة من كافة 
والدينية  والنف�صية  الإجتماعية  اجلوانب 

من طرف اأهل الإخت�صا�س .
اأح�سن مرزوق

الإثنني  30 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 15  ربيع الثاين   1442ه 24 �ساعة4

بولية  الق�صائية   توا�صل  امل�صالح 
معمقة ودقيقة  حتقيقات  مع�صكر 
اطارات  من  جمموعة  انطلقت مع 
يف  مبع�صكر  اجلامعية  اخلدمات 
والت�صرت  جنني  وقتل  اإجها�س  ملف 
اجلامعي  احلرم  و�صط  على جرمية 
طرف  من  الإنات  اإقامات  لإحدى 
اإطارات اخلدمات اجلامعية يتقدمهم 
املوقوف  اجلامعية  اخلدمات  مدير 
تخ�س  �صابقة  ف�صاد  ق�صية  يف 
الطباء  ومن�صق  �صفقة  اللحم 
اىل  بالإ�صافة  للخدمات اجلامعية 
طالبة واأعوانا لالأمن باإحدى الإقامات 
الق�صية   . بالإناث  اخلا�صة  اجلامعية 
على  م�صوؤول جاءت  م�صدر  وح�صب 
م�صالح  تلقتها  معلومات  خلفية 

لطالبة وقعت  ال�صماح  حول  الأمن 
يف  البقاء  من  غري �رصعي  حمل  يف 
لو�صع  العطلة  جامعية يف  اإقامة 
حتت  الولدة  متت  مولودها،حيث 
الأطباء  للخدمات  من�صق  اإ�رصاف 
امللف ومت  يف  املتهم  اجلامعية 
اقامة  داخل  اجلنني ودفنه  قتل 
جرمية  يعترب  الذي  جامعية  الأمر 
داخل  وقعت  واأنها  خا�صة  لتغتفر 
م�صادر  اأ�صارت  ، هذا  اجلامعة  حرم 
�صامي  م�صوؤول  اأن  امللف  من  مقربة 
يكون  ملع�صكر  اجلامعية  باخلدمات 
للطالبة  يوفر  جعله  الطفل  ما  والد 
ي�رصف  الذي  والطاقم  احلماية 
انتظار ا�صتكمال  يف  توليدها  على 

التحقيقات .          حممد بن ترار

نظم بنك التنمية املحلية بالتن�صيق مع 
ممثلي قرية تريوردا بدائرة افرحونن، 
بولية تيزي وزو، حملة ت�صجري وا�صعة 
 1000 من  اأكرث  غر�س  خاللها  من  مت 
األف �صجرة من نوع ال�صنوبر، مب�صاركة 
املجتمع  و  املحلية  ال�صلطات  ممثلي 
املدين و اأطفال املدار�س البتدائية. 

للت�صجري  الوطنية  احلملة  اإطار  يف 
ال�صلطات  طرف  من  اإقرارها  مت  التي 
العليا يف البالد مبنا�صبة اليوم الوطني 
 ، »فليغر�صها«  �صعار  حتت  للت�صجري 
تنظيم  املحلية  التنمية  بنك  يعتزم 
وليات  بعدة  وا�صعة  ت�صجري  حملة 
مع  بالتن�صيق  الوطني،  امل�صتوى  على 
ال�صلطات  و  جمعيات املجتمع املدين 
املحلية وترمي هذه احلملة اإىل اإعادة 
اأتلفتها  التي  الغابية  الف�صاءات  تهيئة 

حرائق الغابات.
انطالقته  املحلية  التنمية  بنك  �صجل 
�صتدوم  التي  هذه  الت�صجري  حملة  يف 
تيزي  ولية  من  ال�صنة،  نهاية  حتى 
اجلمعيات  خمتلف  وم�صاركة  بح�صور 
والقطاعات و املوؤ�ص�صات يف مقدمتها 
حمافظة الغابات امل�صالح الفالحية و 
البيئة، اىل جانب ذلك اجلمعيات و كل 
املنظمات و فعاليات املجتمع املدين 
والأمنية،  املحلية  ال�صلطات  وممثلي 
�صخر  و  املواطنني،  كل  عن  ف�صال 

كل  املحلية  التنمية  بنك  العملية  لهذه 
ذلك  و  الب�رصية  و  املادية  الإمكانيات 
بدائرة  تريوردا  منطقة  م�صتوى  على 
العملية  وزو،  تيزي  بولية  افرحونن، 
اإليه  ذات بعد وطني كما متت الإ�صارة 
اللذين  املحليني  م�صوؤوليني  طرف  من 
�صكروا كثريا بنك التنمية املحلية للرد 
و  احلياة  و  الطبيعة  اأعداء  على  بقوة 
التي  و  الأخرية  اثر احلرائق  هذا على 
م�صت عدد كبري من امل�صاحات الغابية 
و  الوطن  تراب  خمتلف  مناطق  عرب 
يف  و  الأ�صجار  اآلف  فيها  اتلفت  التي 
الو�صية  ال�صلطات  ت�صعى  منها  حتدي 
الإعادة  �صجرية  مليون   01 غر�س  اىل 
تهيئة الغطاء الغابي يف حني �صي�صارك 
اخلطوة  هذه  يف  املحلية  التنمية  بنك 
حلماية  دائما  ي�صعى  مواطن  كبنك 
مناطق  يف  خا�صة  والبيئة  الطبيعة 
التي  التظاهرات  كل  خالل  من  الظل، 
خالل  من  البيئة  على  احلفاظ  تخ�س 
الآبار،  وعمليات حفر  الغابات  ت�صجري 
اإليها  امل�صار  الت�صجري  عملية  للعلم 
 2020 �صنة  نهاية  غاية  اىل  �صت�صتمر 
البنك مبرافقة عدة جمعيات  و�صيقوم 
لتحقيق  الوطني   الرتاب  كامل  عرب 
الهدف املن�صود و هو غر�س 01 مليون 
�صجرة عرب الوطن من اأجل ا�صتخالف 

الأ�صجار التي اأتلفتها احلرائق .

اأطلقت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز  
من  والوقاية  للتح�صي�س  وا�صعة  حملة 
الطبيعي،  الغاز  اإ�صتعمال  �صوء  خماطر 
اأمن  �صتاء  اأجل  من  معا  �صعار  »  حتت 
حوادث«،  وذلك  دون  دافىء  وبيت 
احلماية  م�صالح  من  كل  مع  بالتن�صيق 
باجللفة  اجلهوية  والإذاعة  املدينة 
واآ�رصة الإعالم وال�صحافة، تهدف هذه 
الذي  الإعالمي  البيان  ح�صب  احلملة 
منه  ن�صخة  الو�صط«  »جريدة  تلقت 
ال�صتعمال  يف  املواطن  توعية  -  اإىل 
وت�صخني  التدفئة  لو�صائل  العقالين 
بالغاز،  وتهدف  ت�صغل  التي  املاء 
املواطن  توعية  اإىل  اأي�صا  احلملة  هذه 
ميكن  التي  املخاطر  من  الوقاية 
اخلاطئ  ال�صتعمال  عند  تنجم  اأن 
والكهرباء، وت�صتمل  التدفئة  لو�صائل 
على  النطاق  الوا�صعة  احلملة  هذه 
على  حت�صي�صية  وم�صات  اإطالق 
وعر�س  اجلهوية  اجللفة  اإذاعة  اأمواج 
املرافق  من  بعدد  و�صور  مل�صقات 
اأعوانا  جوارية  جتمع  لقاءات  وتنظيم 
متخ�ص�صني و تقنيني من موؤ�ص�صة توزيع 
الكهرباء و الغاز مع املواطنني،  بهدف 
وكانت  واحلذر  احليطة  ثقافة  تر�صيخ 
الإنطالقة من املناطق املزودة حديثا 
 200 من  اإنطالقا  الطبيعي  بالغاز 

اجلديد  عدل بالقطب احل�رصي  �صكن 
البريين  ببلدية  ومنطقة حورابات 

ومنطقة الربج ب�صلمانة.
بن  را�صية   « به  �رصحت  ما   وح�صب 
والإت�صال  بالإعالم  مكلفة   « �رصيف 
جريدة  مع  لقاء  يف  املوؤ�ص�صة  لذات 
»الو�صط« اأن هذه احلمالت التح�صي�صية 
الزبون  و�صل »  بني  تعترب « همزة 
وم�صالح مديرية التوزيع لتعزيز الت�صال 
اجلواري والوقائي، حيث ت�صتهدف هذه 
العملية كل �رصائح املجتمع وذلك عن 
مع  ميدانية   خرجات  تنظيم  طريق 
الوقائية  الإحرتازية  التدابري  كل  اخذ 
ق�صد  كورونا  جائحة  ظرف  ملواكبة 
احلفاظ على �صحة و�صالمة املواطنني 
تنجّر  احلوادث التي  وقوع  والتفادي 
الطبيعي  الغاز  ا�صتعمال  �صوء  عن 
يف  الربنامج  هذا  والكهرباء. ويدخل 
اإطار الن�صاطات ال�ّصنوية )�صنة  2020 - 
2021 ( ملديرية توزيع الكهرباء والغاز 

باجللفة.
لتوزيع  اجلزائرية  اأن ال�رصكة  لالإ�صارة 
هاتفي  خط  و�صعت   ، والغاز  الكهرباء 
لل�رصكة   الإت�صال  خا�س مبركز  وطني 
اخلط   اأن  العلم  مع   3303 رقم  حتت 

مفتوح 7 اأيام/7 و 24 �صاعة /24.
�سياليل وليد

حممد بن ترار

تقرير  خلفية  على  جاء  التحقيق 
احل�صابات  حمافظ   قبل  من  منجز 
الف�صاد  لقمع  الوطني  الديوان  تلقاه 
ن�صاط  حول  اأم�س  نهار  ومكافحته 
اللجنة الت�صاهمية التي لتزال متار�س 
انتهت  عهدتها  اأن  رغم  ن�صاطها 
نقابة  اأن  2019/05/14،كما  بتاريخ 
اي�صا لتزال ممار�صة مهامها  العمال 
رغم اأن عهدتها تنتهي بعد 03 �صنوات 
انتخاب  اآخر  اآن  علما  انتخابها  من 
تبني  حيث    ،  2014/01/26 يوم  كان 
اللجنة  هذه  يف  مالية  خروق  وجود 
الت�صاهمية التي ي�صاهم فيها كل عامل 
 ، �صهريا  اأجرته  من  باملائة  ب2.5 
للنقابة   العام  الأمني  اأن  تبني  حيث  
يف  الت�صاهمية  اجلنة  رئي�س  نف�صه 

خمالفة وا�صحة للقانون ، هذا وتبني 
اأن اللجنة الت�صاهمية التي حتوز على 
العمال  م�صاهمات  من  مليار   1000
الجتماعية  بالن�صاطات  وتتكفل 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط   لعمال 
الرحالت  غرار  على  وعائالتهم 

حيث  والعمرة   واحلج  ال�صياحية 
اللجنة  رئي�س  تواطوؤ  التقرير  بني 
ت�صخيم  يف  ،واإطاراتها  الت�صاهمية 
رحالت احلج والعمرة وكذا الرحالت 
التقرير  تون�س وتركيا، كما وقف  اىل 
بع�س  يف  وهمية  حجوزات  على 

هذا   ، الرحالت  اإمتام  دون  الفنادق 
الذين  العمال  قائمة  التقرير  واأرفق 
مع  �صافرو  انهم  املفرو�س  من 
�صو�رصة  خلق  ما  وهو  الوكالت  هذه 
البزن�صة  تبني  بعدما   ، العمال  داخل 
اللجنة  اإطارات  بني  ما  ا�صمائهم  يف 
اجلزائرية  اجلوية  لعمال  الت�صاهمية 
املتابعني  ال�صياحية  الوكالة  و�صاحب 
وا�صتعمال  والتزوير  الف�صاد  بتهم 
ما  وهو  العمال  اأموال  ونهب  املزور 
قريب  يف  التحقيقات  عنه  �صتك�صف 
رئي�س  اأن  تبني  بعدما  خا�صة  الأيام 
اللجنة الت�صاهمية يجمع بني وظيفتني 
وهو  النقابة  واأمني  للجنة  كرئي�س 
اللجنة  اأن  كما   ، للتنظيمات  خمالف 
ال�رصعية  خارج  ن�صاطها  متار�س 
القانونية وت�صببت يف تبديد  ما يقارب 

1000 مليار من  اأموال العمال .  

 با�سرالديوان الوطني ملكافحة الف�ساد التحقيق  ف�سيحة من العيار الثقيل تخ�س تبديد  واختال�س مبالغ مالية �سخمة  
جتاوزت الـ 1000 مليار من اللجنة الت�ساهمية اخلا�سة باخلطوط اجلوية اجلزائرية عن طريق تزوير للفواتري وت�سخيمها 

بالتواطوؤ مع اإحدى الوكاالت ال�سياحية لتي مي�سها التحقيق رفقة نقابيني فاعلني يف قطاع اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
والذين قد يواجهون تهم جنائية تخ�س تبديد اأموال عمومية ، التزوير وا�ستعمال املزور يف حمررات جتارية  باالإ�سافة 

اإىل ت�سخيم الفواتري .

الق�ساء يحقق يف امللف مبع�سكر

اإجها�ض طالبة ودفن 
جنينها  داخل اإقامة جامعية  

تيزي وزو

بنك التنمية املحلية ي�سارك 
يف حمالت الت�سجري    

�سونلغاز اجللفة

حملة للوقاية من خماطر 
ا�ستعمال الغاز الطبيعي      

الناطق الر�سمي با�سم ال�سيادلة املعتمدين، وايل �سمري:

ندرة الدواء مفتعلة وهناك من يخزن اأ�سنافا معينة

زيادات ع�سوائية يف االأ�سعار

 قطاع النقل بامل�سيلة ي�سري من �سيئ اإىل اأ�سوء   

منذ بداية ال�سنة اجلارية

 ت�سجيل 14 حالة انتحار بالبويرة   

الديوان الوطني للف�ساد يحقق 

تبديد اأموال اللجنة الت�ساهمية لعمال اخلطوط اجلوية اجلزائرية  
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البطالني  من  جمموعة  يوا�صل 
مقر  اأمام  املفتوح  اعت�صامهم   ،
يف  للأ�صغال  الوطنية  املوؤ�ص�صة 
كلم   80 م�صعود  حا�صي  يف  الآبار 
عن عا�صمة الولية ورقلة ، مثبتني 
�صعارات منها » ل للوعود الكاذبة 
يف  امل�رشوع  بحقنا  نطالب  و«   «
ال�صعارات  من  وغريها   « العمل 
املنددة بالتهمي�ش والإق�صاء الذي 
م�صوؤويل  طرف  من  له  تعر�صوا 

ال�رشكة  .
وا�صل جمموعة كبرية من البطالني 
ملدة  تكوينية  فرتة  اأجروا  الذين 
للأ�صغال  الوطنية  بال�رشكة  �صنتني 
 ، م�صعود  بحا�صي  الآبار  يف 
اأمام  الحتجاجي  اعت�صامهم 
مقر املوؤ�ص�صة مطالبني ال�صلطات 
بالتدخل  راأ�صها وايل ورقلة  وعلى 
هوؤلء  ن�صب  وقد   ، لإن�صافهم 
مدخل  اأمام  اخليمة  ي�صبه  ما 
ال�صتاء  برد  متحملني  املوؤ�ص�صة 
هدفها  ت�صعيدية  خطوة  يف   ،
العليا  لل�صلطات  �صوتهم  اإي�صال 
يف  بحقهم  واملطالبة  البلد  يف 

م�صوؤويل  مبوقف  والتنديد  العمل 
مطالبهم  جتاهلوا  الذين  ال�رشكة 
التعاطي  ورف�صوا  امل�رشوعة 
يف  املتمثلة  ق�صيتهم   مع  بجدية 
انق�صاء  عقب  توظيفهم  �رشورة 
خ�صعوا  التي  التكوينية  الفرتة 
املحتجون  واأو�صح   . �صنتني  ملدة 

اأداروا  ال�رشكة  هذه  م�صوؤويل  اأن 
ظهرهم لو�صعيتهم ومل يبادروا اإىل 
اأن  رغم  معهم  احلوار  قنوات  فتح 
ل  ومطالبهم  �صلمي  احتجاجهم 
تتعدى احل�صول على منا�صب �صغل 
وهو حق م�رشوع يكفله الد�صتور ، 
املخزي  الغياب  هوؤلء  انتقد  كما 

ملختلف اجلهات امل�صوؤولة بعدما 
اأمام  لوحدهم  اأنف�صهم  وجدوا 
التكفل  ال�رشكة  ورف�ش  تعنت 
الذي  املوقف  وهو   ، مبطلبهم 
التي  القطرة  مبثابة  ح�صبهم  كان 
اإىل  ودفعتهم  الكاأ�ش  اأفا�صت 
اأمام  مفتوح  اعت�صام  يف  الدخول 
بحقهم  للمطالبة  املوؤ�ص�صة   مقر 

امل�رشوع .
التعاطي  املعت�صمون  وا�صتنكر 
مع  املحلية  لل�صلطات  ال�صلبي 
احتجاجهم ال�صلمي م�صددين على 
وفتح  ورقلة  وايل  تدخل  �رشورة 
حتقيق يف التق�صري الذي متار�صه 
ال�رشكة يف حق طالبي  اإدارة هذه 
العمل . ويف انتظار تدخل جاد من 
اأبوبكر  ورقلة  ولية  وايل  طرف  
امل�صوؤول  ب�صفته  بو�صتة  ال�صديق 
لدى  التنفيذية  الهيئة  على  الول 
بحا�صي  الآبار  يف  ال�صغال  �رشكة 
هوؤلء  على  لزاما  يبقى  م�صعود 
معاي�صة الو�صع املزري لأجل غري 

م�صمى .
�أحمد باحلاج 

ب�صتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
فرقة  عنا�رش  متكنت   ، اأنواعها 
التابعة   املخدرات  حماربة 
لل�رشطة  الولئية  للم�صلحة 
الق�صائية باأمن ولية مترنا�صت من 
توقيف �صخ�ش يبلغ من العمر )32 
احليازة   ق�صية  يف  متورط   ) �صنة 

على  املخدرات لغر�ش البيع.
اأفاد بيان خللية العلم والت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعلقات 
ولية مترنا�صت كانت قد حت�صلت 
منه  ن�صخة  »على  »الو�صط  يومية 
اأن  تفا�صيل الق�صية تعود اىل تلقي 
�صخ�ش  وجود  مفادها  معلومات 
على  للمخدرات  بالرتويج  يقوم 
م�صتوى حي اأدريان مترنا�صت،عليه 
حمكمة  اأمنية  خطة  اإعداد  مت 
و  الإ�صتعلمي  اجلانب  تفعيل   ،
مت  التحري،  و  البحث  عملية  بعد 

و  فيه  امل�صتبه  ال�صخ�ش  توقيف 
املخدرات  من  �صفيحة  �صبط 
)بانقو( بحوزته  قدر وزنها ب 190 
غرام   ، ليتم حتويل ال�صالف الذكر 
و  املقر  اىل  املحجوزات  رفقة 

فتح حتقيق يف الق�صية.
مت  الإجراءات  ا�صتكمال  بعد 
اأمام اجلهات  فيه  تقدمي امل�صتبه 
التي  و  بتمرنا�صت  الق�صائية 
اأ�صدرت يف حقه حكم بـ 05 �صنوات 
نافذة و غرامة مالية نافذة  قدرت 

بـ 1000000.00 دج .
ومعلوم اأن العملية المنية النوعية 
ال�صارم  التطبيق  اطار  يف  تندرج 
للأمن  العامة  املديرية  ملخطط 
الهادف لتج�صيد خمطط  الوطني 
بوؤر  لتطويق  امليدان  احتلل 
واأ�صكالها  انواعها  ب�صتى  الإجرام 
.�أحمد باحلاج  

الفلحية  القرية   ت�صكو 
 ، الزقة  بعني  املعروفة 
بلدية  يف  بالتحديد  والكائنة 
التي  الأخرية  هذه  الروي�صات 
تبعد عن مقر عا�صمة الولية 
ورقلة بنحو 05 كلم من التاأخر 
الكهرباء  جت�صيد  يف  الفا�صح 
الريفية ، الذي كانت قد وعدت 
بها ال�صلطات الولئية منذ اأمد 
النور  ير  ذلك مل  اأن  بعيد غري 
�رشيحة  به  اأدلت  ما  ح�صب 
هو  و  الفلحني  من  وا�صعة 
الأمر الذي اأحبطهم و جعلهم 
يعي�صون يف دوامة  من املعاناة 
الطرق  اإ�صتعمال  اأن  لكون   ،
اإ�صتخراج  عملية  يف  التقليدية 
و  ب�صاتينهم  ل�صقي  املياه 
اأنهكهم  الفلحية  حميطاتهم 

دون جدوى .
اأتعابا  لهم  خلف  ما  هو  و   
املعنيني  ملنا�صدة  بهم  دفعت 
على  عامة  ب�صفة  القائمني  و 
بعا�صمة  الفلحي  القطاع 
اأجل  من   ، ال�رشقي  اجلنوب 
الفلحية  الكهرباء  توفري 
الوحيد  احلل  ب�صفتها  عاجل 
حدا  ي�صع  اأن  �صاأنه  من  الذي 
ملعاناتهم . و يف �صياق ذي �صلة 
، اإ�صتنكر العارفون بهذا ال�صاأن 
اإ�صتثناء املنطقة من الكهرباء 
يتنافى  الذي  و   ، الفلحية 
املجهودات  حجم  و  متاما 
لفائدة  الدولة  برجمتها  التي 
القطاع الزراعي ، و ذلك ي�صب 
يف قالب التمكن حمليا يف هذا 
اإىل  به  ترمي  الذي   ، اجلانب 

الو�صول لعتبة الكتفاء الذاتي 
من  احلاجيات  جلب  عو�ش 
من  ذلك  و  الفواكه  و  اخل�رش 
حني  يف   ، اجلوارية  املناطق 
ذاته  الربنامج  هدف  تعدى 
الغذائي  الذاتي  الإكتفاء  من 
اأو  الولية  خارج  الت�صدير  اإىل 
الأ�صواق  بغزو  ذلك  و  الوطن 
اخلارجية باملنتوجات املحلية 
، التي تو�صلت اآخر الدرا�صات 
باأن الإهتمام اجلدي به يف�صي 
امل�صاكل  كل  اإمت�صا�ش  اإىل 
فيها  يتخبط  التي  العالقة 
توفري  عن  ناهيك   ، القطاع 
اجلو امللئم ملمتهني القطاع 
من  خا�صة  و   ، الفلحني  من 
حميطاتهم  تزويد  ناحية 
الفلحية  م�صتثمراتهم  و 
التي  و  الفلحية  بالكهرباء 
على  مرهونا  توفريها  يبقى 
مدى تنفيذ ال�صلطات املحلية 
قدمته  الذي  للوعد  بورقلة 
ذلك  و   ، �صابقة  فرتة  يف  لهم 
بالتن�صيق  مع م�صالح �صونلغاز 
الوحيد  احلل  هو  و   ، بالولية 
يحمي  اأن  �صاأنه  من  الذي 
الزقة  بعني  الفلحية  الرثوة 
الفلحة  قطاع  ان  ومعلوم   .
يعترب من بني القطاعات التي 
يعول عليها كثريا بولية ورقلة 
من اجل تعزيز م�صادر الدخل 
لقطاع  التبعية  لإنهاء  الوطني 
تهاوت  الذي  املحروقات 
 ا�صعاره يف البور�صات العاملية . 

رمي نو�ري    

يبيتون يف �لعر�ء بحا�سي م�سعود

�سبط بحوزته 190 غ من �ملخدر�ت 

من �ساأن غيابها �أن يوؤثر �سلبا على �لإنتاج  جمعية �لدفاع عن حق وترقية �ل�سغل ت�ستنجد باملدير �لعام لنفطال 

اعت�شام مفتوح اأمام مقر �شركة اأ�شغال الآبار

اأمن مترنا�شت يطيح بثالثيني 

 الكهرباء الفالحية 
مفقودة بعني الزقة 

طلب تو�شيحات حول اإلغاء امل�شابقة اخلارجية مطار عني �شالح 
طالبت �أمانة �جلمعية �لوطنية للدفاع عن حق وترقية �ل�سغل باملقاطعة �لإد�رية عني 
�سالح ، من �ملدير �لعام ملوؤ�س�سة نفطال ب�سرورة �لتدخل �لعاجل لتقدمي تو�سيحات �أو 

فتح حتقيق حول �إلغاء �مل�سابقة �خلارجية نفطال مطار عني �سالح .
�أحمد باحلاج 

الوطنية  اجلمعية  مكتب  قال 
ال�صغل  وترقية  حق  عن  للدفاع 
�صالح  عني  الإدارية  باملقاطعة 
العام  للمدير  موجهة  مرا�صلة  يف 
ل�رشكة  نفطال كانت قد حت�صلت 
ن�صخة  على   « »الو�صط  يومية 
عني  نفطال  موؤ�ص�صة  اأن   ، منها 
بتاريخ  تقدمت  قد  كانت  �صالح 
حتت  عمل  بعر�ش   2020-10-11
املحلية  للوكالة   2020-001 رقم 
مو�صحة   ، �صالح  بعني  للت�صغيل 
مع   ، عمل  منا�صب   04 وجود 
املرت�صحني  لقبول  �رشوط  و�صع 
وبناء   ، املوؤ�ص�صة  ذات  طرف  من 
على مرا�صلة نفطال عني �صالح ، 
الوكالة  طرف  من  املعاجلة  متت 
وذلك   ، اجلمعية  ذات  وبح�صور 
مبوقع  الأنرتنت  عرب  مبا�رش  ببث 
الوكالة ،حتى تتمكن اجلمعية  من 
الو�صيط  نظام  بتفعيل  املتابعة 
،وعلى  وم�صداقية  �صفافية  بكل 
هذا متت الجراءات الكاملة وبعد 
القائمة  وتنقية  امللفات  درا�صة 
النهائية من طرف الوكالة واإر�صالها 
ملوؤ�ص�صة نفطال مطار عني �صالح 
، لتتفاجاأ اجلمعية املذكورة باإلغاء 
اإنذار  �صابق  اأي  دون  امل�صابقة 
ح�صب  داخلية  مل�صابقة  وحتويلها 

املحلية  الوكالة  رئي�ش  ت�رشيح 
الهيئة  لذات  �صالح  عني  للت�صغيل 

املحلية .
و اأ�صافت ذات املرا�صلة  املوجهة 
نفطال  مبوؤ�ص�صة  الول  للرجل 
الأجدر  من  كان  اأنه  باجلزائر 
الول  من  �صالح  بعني  باملوؤ�ص�صة 
وهذا  داخلية  م�صابقة  تربمج  ان 
لكن   ، ذلك  يف  حرة  وهي  �صاأنها 
هذه  وتقوم  الوكالة  ترا�صل  كونها 

اللزمة  بالإجراءات  الأخرية 
فهذا  بالإلغاء  اجلميع  ليتفاجاأ 
غري منطقي وغري مقبول وبالتايل 
التي  للثقة  فاقدا  ال�صباب  يجعل 
وعلى  كبريا  جهد  لها  �صخر 
ل�صرتجاعها  ال�صعدة  جميع 

بني املواطن والإدارة .
التم�صت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
للجمعية  الولئية  الأمانة 
الوطنية للدفاع عن حق وترقية 

ال�صغل ، من املدير العام ل�رشكة 
نفطال بالتدخل من اجل اعتماد 
والعودة  الذكر  �صالفة  القائمة 
،قائلة  اخلارجية  امل�صابقة  اىل 
الذي  ال�صباب  هوؤلء  ذنب  »ما 
توفرت فيهم ال�رشوط من جهة 
ومن جهة اأخرى ما ذنب الوكالة 
باعتبارها  للت�صغيل  املحلية 
اأخطاء  لتتحمل  الواجهة  يف 

موؤ�ص�صتكم .

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان

 24  �صارع �صيلفان فورا�صييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لل�صهار 

با�صتور اجلزائر 
ت�صرتك يومية "الو�صط" ب�صكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�صول الرتكية

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�صط�

املقر الرئي�صي: املنطقة ال�صناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

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

مالحظة
كل وثيقة اأو �صورة ت�صل اجلريدة لترد اإىل 

ا�صحابها �صواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة
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املدير م�صوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 
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اأخبار اجلنوب
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قوانني جديدة مكبلة للحريات

ومل يجف حرب تلك النقا�شات القدمية 
اجلديدة حتى دخلت ال�شاحة الفرن�شية 
ت�شعيد  �شاحبها  جديدة  نقا�ش  حلبة 
بداية  وعنف كم�ؤ�رش هذه املرة على 
�شاأنها  من  واأخالقية  �شيا�شية  اأزمة 
وتع�شف  اجلمه�رية  اأركان  تهز  اأن 
راأ�شها  وعلى  الدميقراطية  باملبادئ 
تغنى  الذي  نف�شه  التعبري  حرية  مبداأ 
عندما  كامل  �شهر  قرابة  ماكرون  بها 
تعلق الأمر باملقد�شات الدينية. وياأتي 
هذا الت�شعيد وقد تزامن اإعداد وزير 
الداخلية جريالد دارمانان قان�نا ح�ل 
"الأمن ال�شامل" مع ح�ادث وجتاوزات 
ارتكبها عنا�رش من ال�رشطة الفرن�شية 
الق�ى  تاأبي  التي  الأفعال  وهي 
الجتماعية يف فرن�شا اعتبارها اأفعال 
كامريات  �ش�ر  اأظهرت  فقد  معزولة 
رجال  من  جمم�عة  اعتداء  املراقبة 
وه�  زيكلري  مي�شال  على  ال�رشطة 
منتج يف جمال امل��شيقى يف ال�شاحة 
العامة وداخل مكان عمله حتت اأعني 
ظلت  عنا�رش  من  اأخرى  جمم�عة 
وهي  �شاكنا.  اأن حترك  دون  متفرجة 
و�شائط  تناقلتها  اإن  ما  التي  ال�ش�ر 
تهاطلت  حتى  الجتماعي  الت�ا�شل 
م�اطنني  من  امل�شتنكرة  الفعل  ردود 
ما  اعتربوا  فن  ورجال  وريا�شيني 
يعترب  بلد  على  وعارا  خزيا  حدث 

نف�شه عن�انا حلرية التعبري.
يف  ورد  ما  الت�شعيد  هذا  وغذى 
قان�ن  من   24 و   22 و   21 امل�اد 

الت�شديد على  ال�شامل هذا من  الأمن 
اأداء  اأثناء  ال�رشطة  رجال  ت�ش�ير  منع 
ن�رش  تعميم  اإىل  بالإ�شافة  مهامهم 
الرقابة  وتكثيف  املراقبة  كامريات 
دفع  اإعطاء  بدع�ى  الت�شالت  على 
الهادفة  للدولة  الأمنية  للمخططات 
واجلرمية  الإرهاب  مكافحة  اإىل 
والتخفيف من روح الكراهية وال�شخط 
ما  عادة  والتي  ال�رشطة  رجال  جتاه 
وهم  اأمن  لرجال  �ش�ر  ن�رش  يجلبها 
بحفظ  املتعلقة  مهامهم  ي�ؤدون 
وعمليات  واملداهمات  العام  النظام 
من  العديد  لكن  املجرمني.   مطاردة 
احل�ادث  هذه  اأن  يرون  املراقبني 
ت�شدد  ت�رشيعية  ن�ش��ش  وتزامنها مع 
على  ومتنعها  املجتمع  على  الرقابة 
القطرة  مبثابة  هي  ال�رشطة  رجال 
ال�شغ�ط  اأن  اإذ  الكاأ�ش  اأفا�شت  التي 
من هذا الن�ع والتي يعي�شها املجتمع 
يف فرن�شا لي�شت اكت�شافا جديدا يع�د 
هي  بل  املا�شي  اخلمي�ش  ي�م  اإىل 
لقد  عديدة.  ل�شن�ات  وامتداد  تراكم 
و�شعت احلك�مات الفرن�شية املجتمع 
يف  الإرهابية  العمليات  تنامي  منذ 
العا�شمة  ول�شيما  الفرن�شية  املدن 
اإذ  مر،  اأحالهما  اأمرين  بني  باري�ش 
مل يعد احلفاظ على احلريات العامة 
بديهيا  اأمرا  واجلماعية  الفردية 
ظلت  التي  ال�شغ�ط  اأمام  ومقد�شا 
احلك�مات تتلقاها من امل�اطنني ومن 
بل�رة  اأجل  من  ال�شيا�شية  املعار�شة 

ملكافحة  حمكمة  اأمنية  خمططات 
تتكيف  احلك�مات  و�شارت  الإرهاب. 
مع اأي م�جة جديدة من العنف لتميل 
جمال  يف  جديدة  م�شاحات  ربح  اإىل 
الت�شييق على احلريات مقابل �شمان 
�شاعدت  وقد  الأمن.  من  قدر  اأكرب 
على  احلك�مة  الأخرية  التفجريات 
منح ال�رشعية الالزمة لدعم الرت�شانة 
القان�نية املتعلقة بالأمن العام وه� 
تقدم  الذي  امل�رشوع  ما جت�شد يف 
الذي  الأخري  هذا  دارمانان.  به 
رجال  بت�قيف  وع�ده  من  بالرغم 
وتعبري  للعدالة  وتقدميهم  ال�رشطة 
"ال�شدمة"  عن  ماكرون  الرئي�ش 
قان�نه  اأن  اإل  التجاوزات  تلك  جتاه 
النخب  بني  �شيا�شية  اأزمة  اأثار 
احلزب  اإىل  امتدت  ال�شيا�شية 
احلاكم بالنظر اإىل تناق�ش ت�جهاته 
مع ردود الأفعال ذاتها اإذ ل يعقل يف 
نظر املراقبني اأن تتحرك احلك�مة 
ال�رشطة  اأفراد  ملعاقبة  الفرن�شية 
بناء على �ش�ر من�ش�رة على م�اقع 
ال�قت  يف  الجتماعي  الت�ا�شل 
الذي اأنزلت م�رشوع قان�ن مينع اأي 
ف�شال  منهم  ت�شدر  ل�قائع  ت�ش�ير 
الجتماعية.  ال�شبكة  على  بثها  عن 
الأمن  قان�ن  من   24 املادة  وتن�ش 
ال�شجن  ال�شامل على فر�ش عق�بة 
ل�شنة واحدة وغرامة قدرها 45 األف 
ي�رو لن�رش "�ش�رة وجه اأو اأي عن�رش 
اآخر لتحديد ه�ية" اأفراد يف ق�ات  

ي�شبب  عندما  عملهم،  الأمن خالل 
ذلك "�رشرا" لـ"�شالمتهم اجل�شدية 
تعي�شه  ما  واأمام  العقلية".   اأو 
فرن�شا منذ ما يقرب من عامني من 
مظاهرات  مع  ل�شيما  احتجاجات 
ال�شرتات ال�شفراء يبدو اأن احلك�مة 
اإطفاء  اإىل  الفرن�شية تتجه تدريجيا 
من  املزيد  ت�شلط  التي  الأ�ش�اء 
الأمن  ق�ات  تعامل  على  ال�شفافية 
و�شف  وقد  الحتجاجات  مع 
بامل�شتبد  الفرن�شي ماكرون  الي�شار 
وقد  ال�شحافة  حلرية  واملعادي 
اأن  بعد  التاأييد  التهمة  هذه  نالت 
وهم  لالعتداء  ال�شحافي�ن  تعر�ش 
تفكيك  عملية  بتغطية  يق�م�ن 
عنيفة ملخيم للمهاجرين يف اإحدى 
جليا   ويظهر  باري�ش.  �شاحات 
الرئي�ش  قبل  من  التعامل  ازدواجية 
حيال  الفرن�شية  واحلك�مة  ماكرون 
م�شاألة حرية التعبري فقد كانت منذ 
ما يقرب من �شهر معتقدا مقد�شا 
العلمانية قبل  الفرن�شية  للجمه�رية 
اإىل عامل مغذ للكراهية  اأن يتح�ل 
الي�م عندما يتعلق بنقل التجاوزات 
ومع  ال�رشطة.  رجال  يرتكبها  التي 
اإزاء  الفرن�شية  احلك�مة  ت�ج�ش 
الع�دة املحتملة للعمليات الإرهابية 
التعبري  حرية  فاإن  اأرا�شيها  على 
نح�  فاأكرث  اأكرث  تتجه  والإعالم 
مفاده  ل�شعار  مكانها  لترتك  التقل�ش 
ابتعد ول ت�ش�ر فنحن نعتدي ونقمع. 

فرن�ضا التي ل حتب الأ�ضواء

مل يكد مير �شهر على اجلدل 
الذي عرفته ال�شاحة الفرن�شية 
حول مو�شوعات تتعلق بالدفاع 

عن حرية التعبري مبقابل 
احلر�ص على احرتام املقد�شات 
ال�شيما الدينية منها من خالل 

دفاع الرئي�ص اإميانويل ماكرون 
عن ا�شتمرار ن�شر الر�شومات 

امل�شيئة للنبي حممد عليه 
ال�شالة وال�شالم، ومل يخمد 

بعد ذلك اجلدل قدا�شة مبادئ 
اجلمهورية والدميقراطية 

والعلمانية يف فرن�شا و�شموها 
على نزعات االنعزال التي 
تغذيها اجلماعات الدينية 

املتطرفة عرب امل�شاجد واملراكز 
الثقافية االإ�شالمية.

بقلم اح�شن خال�ص

وجهان لقاتٍل واحٍد وعدٍو م�شرتك

وتفكيكها كبنية ون�شيج، وكالهما يعمل 
ويخطط، ويتحالف ويتاآمر للنيل منها، 
واللتفاف عليها، والق�شاء على ق�تها، 
اأحالمها  وتبديد  تطلعاتها،  واإجها�ش 
الكثري  عمل�ا  وقد  م�شاريعها،  واإف�شال 
وخطط�ا  اأهدافهم،  اإىل  لل��ش�ل 
ط�ياًل للنجاح لكنهم ف�شل�ا، وا�شتعان�ا 
ماآربهم  لتحقيق  الأر�ش  �شياطني  بكل 

لكنهم خاب�ا.
العامل  باغتيال  فرح  غريهم  اأحد  ل 
الن�وي الإيراين امل�شلم حم�شن فخري 
بغيابه،  وا�شتب�رش  و�شعد مبقتله،  زاده، 
ورحب بت�شفيته، وغرد مهنئاً باغتياله، 
اإل حلفاوؤهم واملتعاون�ن معهم،  اللهم 
الذين  عليهم،  يخاف  ومن  واأن�شارهم 
علمية،  كفاءة  زاده  فخري  يف  راأوا 
وطاقة عقلية، وقدرة ت�شنيعية، و�شعروا 
اأن طم�حه يهددهم، ونب�غه يخيفهم، 
يربكهم،  وجناحه  ترعبهم،  وقدراته 
وتعطل  خمططاتهم  تف�شد  واإجنازاته 
براجمهم، فقد و�شفه رئي�ش احلك�مة 
اأكرث  قبل  نتنياه�  بنيامني  الإ�رشائيلية 
من �شنتني، اأنه اأخطر �شخ�شية اإيرانية، 
الإيرانية،  الدولة  يف  اأهمية  واأكرثها 
الع�شكرية  قدراتها  تط�ير  وراء  واأنه 
عن  امل�ش�ؤول  واأنه  العلمية،  واأبحاثها 

برناجمها الن�وي.
اإن اإ�رشائيل هي من قتلت العامل الن�وي 
قبل  من  قتلت  كما  امل�شلم،  الإيراين 
ع�رشات العلماء امل�رشيني والعراقيني 
والفل�شطينيني وال�ش�ريني، الذين نبغ�ا 
والفيزيائية  الن�وية  العل�م  خمتلف  يف 
كان  ممن  والريا�شية،  والكيميائية 

عظيٌم  �شاأٌن  لهم  يك�ن  اأن  املمكن  من 
وم�شتقبٌل كبرٌي، فما كان من حك�ماتها 
امل��شاد  الأمني  كلفت جهازها  اأن  اإل 
ومالحقتهم  وت�شفيتهم،  بتعقبهم 
على  فاأطلقت  كان�ا،  اأينما  وقتلهم 
وده�شت  وقتلتهم،  الر�شا�ش  بع�شهم 
بع�شهم  و�شممت  و�شحلتهم،  اآخرين 
واأغرقت  غرفهم،  يف  اآخرين  و�شنقت 
وغيبت  طائراتهم،  واأ�شقطت  اآخرين 
بع�شهم يف �شج�ن �رشيٍة، اأو اأخ�شعتهم 
لق�انني تراقبهم واأنظمة تقيدهم، وما 
ب�شمٍت،  تعمل  الأمنية  اأجهزتها  زالت 
علماءنا  وتتعقب  بداأٍب،  وتالحق 

وترتب�ش بهم يف كل مكان.
اإنها اإ�رشائيل ل غريها التي قتلت العامل 
البط�ش  فادي  املهند�ش  الفل�شطيني 
الهند�شة  يف  نبغ  الذي  ماليزيا،  يف 
كبرية  م�شاريع  له  وكانت  الكهربائية، 
الإ�رشائيلي�ن  راأى  �شخمة،  واإجنازاٍت 
الفل�شطيني،  ال�شعب  تخدم  اأنها 
وزيادة  املقاومة  تعزيز  يف  وت�شاهم 
ب�شمٍت  فاغتال�ه  الن�عية،  ق�تها 
وهرب�ا، ونفذوا عمليتهم ومل يعرتف�ا، 
ولكن اآثارهم بينة، والأدلة عليهم كبرية، 
اأنهم  ت�ؤكد  ال�ش�ابق  كما  وال�ش�اهد 
يحلم  فل�شطينيا  ك�نه  واغتال�ه،  قتل�ه 
ويتطلع  للن�رش،  ويخطط  بالع�دة، 
ويعتقد  بالق�ة،  وي�ؤمن  التحرير،  اإىل 
لهم،  اأوىل  ت�شفيته  فراأوا  بالقدرة، 
وم�شتقبل  و�شالمتهم،  لأمنهم  واأدعى 

م�رشوعهم ووج�د كيانهم.
وج�دياً  خطراً  ت�شكل  اإيران  ولأن 
ا�شتهدف�ها  فقد  كيانهم  على  حقيقياً 

بعدوانهم، وتاآمروا عليها مبخططاتهم، 
من  غريه  ورمبا  زاده  فخري  وقتل�ا 
قبل، وقد ينجح�ن يف اغتيال غريه من 
واجلمه�رية  الدولة  اإيران  ولكن  بعد، 
الث�رة، ل يفت يف ع�شدها  الإ�شالمية 
رحيل  اأو  قائٍد،  غياب  اأو  عامٍل  مقتل 
زعيٍم وخ�شارة مفكٍر، ول ي�شعف ق�تها 
ا�شتهداٌف واغتياٌل، اأو تفجرٌي وعدواٌن، 
واأفكاٌر  تتابُع،  اأجياٌل  لديها  فالث�رة 
ووع�ٌد  تت�ا�شى،  وعه�ٌد  تت�ا�شُل، 
الن�رش  اأعتاب  على  اإل  تنتهي  ل  باقيٌة 
الدماء  �شالت  مهما  الفخر،  و�شاحات 
الت�شحيات، وعظمت اخل�شائر  وكرثت 

وزادت املحن والبتالءات.
على  يقدم�ا  اأن  لالإ�رشائيليني  كان  ما 
الغطاء  ل�ل  النكراء  اجلرمية  هذه 
الأمريكي، وال�ش�ء الأخ�رش الذي منحه 
لهم،  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 
اأن دخل البيت  اأعلن واإدارته منذ  فقد 
اجلمه�رية  ا�شتهداف  رئي�شاً  الأبي�ش 
ق�ى  كل  ومعها  اإيران،  يف  الإ�شالمية 
ا�شتهدف  املقاومة يف كل مكاٍن، وقد 
والإ�شالمية  العربية  الق�شايا  اأم 
الكيان  مع  ف�قف  العدوانية،  بقراراته 
العربية  احلق�ق  �شد  ال�شهي�ين 
ووطنهم،  اأر�شهم  يف  الفل�شطينية 
ي�شاندهم  من  كل  على  احلرب  واأعلن 
وي�ؤيدهم، ويقف معهم وي�ؤازرهم، ولعل 
اإىل  ينتمي  زاده لأنه  ا�شتهداف فخري 
مع�شكر املقاومة وينت�شب اإليها، وي�شع 
يف  املقاومني  اأيدي  بني  خرباته  كل 

فل�شطني ومن اأجلها.
ا�شتهداف  عن  "اإ�رشائيل"  تت�قف  لن 

ومالحقة  عظمائنا،  وقتل  علمائنا، 
مفكرينا، وت�شفية مبدعينا، �ش�اء كان�ا 
اأو  علماء  قلم،  اأ�شحاب  اأو  فكٍر  حملة 
فنانني، ر�شامني اأو كاريكات�ريني، قادًة 
�شيا�شيني،  اأو  ع�شكريني  م�ش�ؤولني،  اأو 
مع�شكر  اإىل  ينتم�ن  اأنهم  طاملا 
يف  ويعمل�ن  بها،  وي�ؤمن�ن  املقاومة 
�شف�فها، وي�شح�ن يف �شبيلها، فالكيان 
ال�شهي�ين وال�ليات املتحدة الأمريكية 
معهم،  وتاآمر  فكرهم  حمل  ومن 
املقاومة  فكر  يحمل  من  كل  يخ�ش�ن 
�شدره،  يف  �شالحاً  ويعتنقها  قلبه،  يف 
ري�شًة  قلماً،  اأو  بندقيًة  وي�شتخدمها 
وي�ش�بها  معماًل،  اأو  خمترباً  كلمًة،  اأو 
نح�هم قا�شداً هزميتهم والنيل منهم، 

و�شاعياً اإىل غلبتهم والنت�شار عليهم.
ل يفل احلديد �ش�ى احلديد، ول حتد 
ال�شلطة اإل ال�شلطة، ول يرد الباغي اإل 
بال�شدة،  اإل  العدوان  ي�شد  ول  بالق�ة، 
ول  بالق�شا�ش،  اإل  العدل  يك�ن  ول 
الأوزان،  اإل مبثل  ت�شت�ي كفة امليزان 
ول  بالن�رش،  اإل  امل�ؤمن�ن  يفرح  ول 
ول  بالثاأر،  اإل  املقاوم�ن  ي�شتب�رش 
ول  بالنتقام،  اإل  ال�شهداء  يطمئن 
اإل  اأرواحهم  وت�شكن  نف��شهم  تهداأ 
وثاأٍر  وي�ؤمله،  العدو  يردع  ن�عٍي  برٍد 
يلجمه وي�جعه، وانتقاٍم يعلمه وي�ؤدبه، 
يروي غليلنا  برٍد  تعجل مقاومتنا  فهل 
اأحزاننا،  ويذهب  نف��شنا،  وي�شفي 
اأعدائنا  قل�ب  ويدمي  اآلمنا،  وي�شكت 
وي�ؤملهم،  ن�شاءهم  ويفجع  وي�جعهم، 
ويخر�ش  ويقعدهم،  رجالهم  ويبكي 

قادتهم ويخزيهم. 

زاده فخري  بغياب  "الإ�ضرائيليون" فرحون 

اإنها يٌد �شهيونيٌة ال �شك، 
خبيثٌة بال جداٍل، �شواء 

كانت "اإ�شرائيلية" الهوية 
اأو اأمريكية اجلن�شية، 

اأو اأداة دنيئة م�شتاأجرة 
حملية، فهما وجهان 
لقاتٍل واحٍد وعدٍو 

م�شرتك، يحمالن ذات 
االأهداف ويوؤمنان بنف�ص 

ال�شيا�شات، وكالهما 
ينظر اإىل اإيران على اأنها 

العدو االأول واخلطر 
االأكرب، وكالهما يتطلع 

اإىل تفكيك برناجمها 
النووي، وا�شتهدافها 

كدولٍة وثورٍة، ونظرية 
وفل�شفة، واخرتاقها 

ك�شعٍب وجمتمع.

بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي
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�شفحات م�شرقة من تاريخ ال�شيخ زيان عا�شور
اأقالم

وال�ضماح ملواطنني �ضعوديني، بع�ضهم 
بلقاء  ر�ضمية،  �ضبه  �ضفة  يحمل 
ال�ضهيوين،  الكيان  زيارة  اأو  �ضهاينة 
و�ضيا�ضية،  اأمنية  م�ضتويات  ولقاء 
فيه  يجروؤ  ال  الذي  نف�ضه  الوقت  يف 
راأي  اإبداء  على  �ضعودي  مواطن 
ح�ضار  يف  الر�ضمّي  للتوجه  خمالف 
وقبل  تركيا،  مع  الت�ضعيد  اأو  قطر، 
ال�ضغوط  عن  قيل  ما  وبعده،  ذلك 
ال�ضعودية  مار�ضتها  التي  الر�ضمية 
ي�ضفقة  للقبول  ال�ضلطة  قيادة  على 
يف  )ال�ضعودية(  وم�ضاركتها  ترامب، 
التي  االقت�ضادية،  البحرين  ور�ضة 
خلطة  االقت�ضادية  املقدمة  ُعّدت 
الفل�ضطينية.  الق�ضية  لت�ضفية  ترامب 
مدينة  ربطت  التي  التحليالت  اإّن  بل 
نيوم وق�ضية جزيرتي تريان و�ضنافري 
مل  ال�ضهيوين؛  العدّو  مع  بالعالقة 

تذهب بعيدا. 
ال�ضجل  ذلك  يف  ما  وعلى  اأّنه  بيد 
ال�ضعودية  فعلته  ما  اأخطر  فاإن  كلّه، 
هو  امللف،  هذا  يف  االإطالق  على 
مكّثفة،  اإعالمية  دعاية  تنظيمها 
بات  ملا  االأوىل  بالدرجة  حّملتها 
الذي  االإلكرتوين،  بالذباب  يُعرف 
 ،2017 العام  منت�ضف  يف  فجاأة  اأخذ 
يُ�ضّعد من حمالت ال يظهر لها �ضياق 
للتطبيع  بالغة  بحّدة  تدعو  وا�ضح، 
دعاية  اإىل  باال�ضتناد  »اإ�رسائيل«،  مع 
ترميهم  الفل�ضطينيني،  جتاه  �ضوداء 

ببيع اأر�ضهم لالحتالل، ونكران جميل 
العربية،  الدول  من  معهم  وقف  من 
العربية، يف حالة من  البالد  وتخريب 
العن�رسية،  الكراهية، وا�ضطناع  اإثارة 
�ضّد الفل�ضطيني، الذي يجري تنميطه 
يف  للقول  االإ�رسائيلي،  اأن�ضنة  ل�ضالح 
النتيجة: »يف حني اأنه ال ميكن الوثوق 
فاإّنه  معه،  التعاي�ش  وال  بالفل�ضطيني، 
ميكن الوثوق باالإ�رسائيلي، الأنه اإن�ضان 
كما بقية الب�رس«، واأخرياً فاإّن االإعالم 
ال�ضعودي، توىّل مهمة الدفاع املحموم 
التطبيع  االإماراتي، وكاأّن  التطبيع  عن 
ال  االإماراتي  التطبيع  وكاأّن  �ضعودّي، 
يتجاوز املبادرة العربية لل�ضالم، والتي 
�ضعودية،ويف  مبادرة  اأ�ضلها  يف  هي 
املمّول  واملكتوب  املرئي  االإعالم 
داخل  بع�ضه  يعمل  والذي  �ضعودّياً، 
�ضّد  الذباب  دعاية  ملنح  ال�ضعودية، 
القيمة  من  املزيد  الفل�ضطينيني 
املعنوية، فتحّولت الدعاية ال�ضوداء من 
الذباب  الأ�ضماء  امل�ضتعارة  املعّرفات 
اإىل اأ�ضماء حقيقية، لها هوّية معروفة. 
ياُلحظ اأمران يف تلك الدعاية التي مل 
�ضنوات  ثالث  من  اأكرث  طوال  تتوقف 
ون�ضف، االأول اأنها جاءت بالتزامن مع 
قمة ترامب يف الريا�ش، والتي جعلت 
�رسق  حتالف  تاأ�ضي�ش  تو�ضياتها  من 
منه  يفهم  اأن  ميكن  ال  مما  اأو�ضطي، 
اإال دمج »اإ�رسائيل« يف هذا التحالف، 
وبالتزامن مع ت�رسيحات لنتنياهو قال 

فيها باحلرف: »اأكرب عقبة اأمام تو�ضيع 
الدول  زعماء  لي�ضت  ال�ضالم  دائرة 
العام  الراأي  هي  بل  بنا،  حتيط  التي 
على  تعر�ش  الذي  العربي  ال�ضارع  يف 
عر�ضت  لدعاية  طويلة  �ضنوات  مدار 
اإ�رسائيل ب�ضكل خاطئ ومنحاز«. وقد 
من  قريبة  عبارات  نتنياهو  ا�ضتخدم 
»تو�ضيع  عن  حديثه  يف  اأخرياً،  ذلك 
االأخرية  زيارته  بعد  ال�ضالم«  دائرة 

لل�ضعودية!
فهو  املالحظ،  الثاين  االأمر  واأّما 
متاماً  بدت  التي  الدعاية  تلك  اأّن 
نتنياهو،  لروؤية  ت�ضتجيب  وكاأّنها 
العربي  العام  الراأي  �ضياغة  الإعادة 
تربط  مل  بـ«اإ�رسائيل«،  للقبول 
للتحالف  باحلاجة  وخطابها  ن�ضاطها 
ملواجهة  �ضيئ  عدّو  مع  امل�ضلحي 
االأ�ضا�ش،  العدّو  تعّدها  التي  اإيران، 
حّد  يف  بدا  للتطبيع  الرتويج  واإمنا 
عن  منف�ضاًل  تاأ�ضي�ضّياً  فعاًل  ذاته 
التاأ�ضي�ش  يف  بلغ  اإيران،  مع  ال�رساع 
له درجة تبّني الدعاية ال�ضهيونية، بل 
اإنكار حق  اأحياناً يف  واملزايدة عليها 
الفل�ضطينيني، مما يجعل االأمر اأعمق 
»اإ�رسائيل«  مع  التحالف  من  واأبعد 
متّثل  بالتاأكيد،  اإيران.   ملواجهة 
ال�ضيا�ضات  يف  مركزّياً  عاماًل  اإيران 
ومن  ولكن،  لل�ضعودية،  االإ�ضرتاتيجية 
فاإّن  جمموع ما �ضبق من مالحظات، 
موؤ�ض�ضة  تاأتي  بـ«اإ�رسائيل«  العالقة 

للعامل  اأخرى، باالإ�ضافة  على عوامل 
االإيراين، منها العامل االإماراتي الذي 
مّثل املفتاح للعهد احلايل يف حتالفاته 
العهد  وحاجة  والدولية،  االإقليمية 
احلايل، يف ال�رساع على والية العهد، 
لداعمني اإقليميني ودوليني ونافذين يف 
وا�ضنطن. واإذا كان التحالف قد نُ�ِضج 
من خيوط كهذه، فقد َولَّد اتفاقاً على 
مبا  املنطقة،  �ضياغة  اإعادة  كيفية 
وفق  ولكن  التحالف،  عنا�رس  يخدم 
روؤية »اإ�رسائيل«، وهو ما كان يقت�ضي 
ت�ضفية الق�ضية الفل�ضطينية، ومالحقة 
ي�ضتدعيه  مبا  االإ�ضالمية،  احلركات 
دينية،  لق�ضايا  تاأويل  اإعادة  من  ذلك 
الرتكي  للنفوذين  امل�ضرتك  والت�ضدي 
الفاعلية  على  واالإجهاز  واالإيراين، 
اجلماهريية العربية التي تعاظمت يف 

�ضياق الثورات العربية.
يف التحليل ال�ضيا�ضي، ميكن اأن نح�رس 
يف  لل�ضعودية  نتنياهو  زيارة  اأهداف 
واإدارة  اإيران،  مواجهة  ترتيب  �ضياق 
من  تبّقى  ما  يف  التطبيعية  العالقات 
القول  وميكن  ترامب.  الإدارة  وقت 
اإنه لقاء اخلا�رسين من خروج ترامب 
لالتفاق على املرحلة القادمة، وهذا 
كلّه على اأهميته االآنية، ياأتي يف �ضياق 
تاأ�ضي�ضي  حتالف  وجود  وهو  اأكرب، 
لقاءات  قبل  من  جمع  قد  واأنه  بّد  ال 
وبني  اأنف�ضهم،  االأ�ضخا�ش  بني  كهذه، 

م�ضتويات اأخرى.

الأهّم يف زيارة نتنياهو لل�شعودية

زيارة نتنياهو املرّجحة 
لل�سعودية، بالرغم من النفي 
ال�سعودي، لي�ست اأخطر ما يف 
مواقف اململكة الأخرية جتاه 

الق�سية الفل�سطينية. ثمة 
�سجل حافل يف التحّول عن 

الق�سية الفل�سطينية ل�سالح 
العالقة مع »اإ�سرائيل«، من 
ال�سماح للطريان ال�سهيوين 

بعبور اأجواء ال�سعودية، 
بالتزامن مع التطبيع 

الإماراتي، و�سراء التقنيات 
التج�س�سية من �سركات 

اإ�سرائيلية...

بقلم : �ساري عرابي

ما وراء احلدث

اأكون  اأن  علّي  يجب  لك  فيقول 
دميقراطيا،وذاك لي�ش بدميقراطي ؟ 
وح�ضبي اأن هذا  يعترب توظيفا اأجوف 
الأن م�ضطلح دميقراطي تاريخيا وجد 
�رسفة  �ضيا�ضية  و�ضياقات  ملبتغيات 
)التداول على ال�ضلطة( وال�ضماح للعموم 
علنية. بطريقة  يحكمهم  من  باختيار 
للدميقراطية  باأن  القول  ميكن  وهنا 
اإىل  يحتاج  بل  عدة،  واأذواق  األوان 
اآليات كي تنزله اأر�ش الواقع ووجب اأن 
يكون �ضيئا ملمو�ضا ولي�ش جمرد لفظ 
خيايل واأمنيات فقط...الأنه لو انتقلت 
تطبيقاتها  لتغريت  الثقايف  للمفهوم 
مبعنى  عملها..فت�ضبح  مناهج  وحتى 
التعاي�ش ال�ضلمي لالأفكار جنبا جلنب 
واال�ضتفادة من املت�ضادات وال وجود 
كما  بتاتا  وكرا�ضي  منا�ضب  اأو  حلكم 
ال�ضيا�ضي... ال�ضاأن  يف  احلال  هو 
حيث  االجتماعي  للمفهوم  تنتقل  ثم 
اأكرث دقة وفاعلية...فهي تعني   ت�ضبح 
والتع�ضب  االنحياز  اأنواع  كل  جتّنب  
وكذلك االنفراد بالراأي اأو فر�ضه باأي 
�ضكل من االأ�ضكال....بل طرحه بطرق 
وال�ضدة  الغ�ضب  من  خالية  �ضلمية 
وال�ضجيج؟ا  والرنفزة  والغالظة 
احل�ضارية  الطرائق  لعمري  وهي 
علينا  وجب  هنا  التعامل...من  يف 
اأثرها  ومدى  حوايف   على  التعريج 
.والذي  اجلزائري  املجتمع  داخل 

غالبا ما يو�ضف عند امل�ضارقة وحتى 
االأوربيني باأنه جمتمع قا�ش وجاف وال 

توجد به ليونة اأو لباقة وطراوة ؟ا
املجتمع  لك  يبدو  مظهريا  حيث 
نوعية  خالل  ...من  للعنف  جاهزا 
اأو حتى طرائق خروجها)اأي  االألفاظ 
يف ال�ضكل وامل�ضمون( اإىل درجة اأنهم 
قالوا باأن الفرد اجلزائري لي�ش برجل 
.بل  والرد  االأخذ  على  يعمل  حوار  
بها  مت�ضبثا  ويظل  فكرته  مع  يتعنت 

حتى ميوت معها ومتوت معه ؟ا
اأ�ضباب  الظاهرة  لهذه  اأن  واأكيد 
ومتى  جاءت  اأين  جوهرية.....من 
عملت  التي  االأ�ضبابا  هي  وما  وكيف 
على ح�ضورها...بل كيف لها اأن تظل 
ماركة م�ضجلة؟ا هل هو اال�ضتعمار اأم 
هو  اأم  االنغالق  اأم  القا�ضية  الطبيعة 
املجتمع  يكون  ؟ا...قد  اآخر  �ضيء 
اجلزائري.هو اأكرب جمتمع عربي ذاق 
املحتل  وق�ضاوة  اال�ضتعمار  ويالت 
الدول  بع�ش  واأن  الفرن�ضي.حتى 
االأخرى كذلك م�ضها واقع اال�ضتعمار 
لكن بن�ضبة اأقل زمنيا وتغلغال..اأي من 
نواحي  طول املدة والفظاعة واأنه اأي 
املجتمع كان االأكرث ا�ضت�رسابا وتقبال 
ترّبت  النف�ضية  وخ�ضوعا...فالبنية 
بالعنف  املليئة  اليوميات  اأتع�ش  على 
املمار�ش  و املفرو�ش بقوة ال�ضالح..
لوجه.من خالل  وكان مبا�رسا ووجها 

م�ضاهد عا�ضها وراآها.فرتعرعت ذاته 
على اخلوف والرهاب لتت�ضكل وتتبلور 
اخلوف  وقع  على  نب�ضت  نف�ضية  لديه 

وال�ضك وال�رساخ والفزع؟ا
من  اجلزائريني  حرم  اال�ضتعمار 
ديارهم. على  رحاله  التعليم..وحط 

يف  التمدن  اأن  املدن)بيد  خارج  وهم 
القرن التا�ضع ع�رس كان لفائدة الوجود 
اأهايل  اأغلبهم جمرد  العثماين(..فكان 
وفالحني ريفيني ُفر�ش عليهم التجهيل 
اأ�ضاليب  خالل  وُركعوا..من  فر�ضا 
همجية �ضنيعة..فنزل هذا يف نفو�ضهم 
منزلة  هي بال �ضك عك�ش الطماأنينة 
واالبت�ضامة...وعليه  وال�ضعادة  والفرح 
فقد عمل اال�ضتعمار على اإنتاج منوذج 
واخلوف  واخلفة  بالهلع  ميتاز  ب�رسي 

من كل �ضيء حتى من ظله ؟ا
مهّجرين  اجلزائريني  اأغلب  فعا�ش 
ال  معزولني  بع�ضهم  عن  متباعدين 
خلربات  تبادل  وال  يجمعهم  توا�ضل 
العالقات  تلك  فقدوا  احلياة،وبالتايل 
الواحدة  االأ�رسة  اأفراد  بني  احلميمية 
منذ  اأ�رسيا  تفكيكا  عا�ضوا  اأنهم  اأي 
طفولتهم؟ا  يف  وحتى  ر�ضدهم  بداية 
وكان لزاما اأن تكون يوميات الفرد هي 
ردود فعل قا�ضية �ضد من بداأ بالعنف 
يف  تبلورت  اأن  فحدث  والت�رسيد؟ا 
تاريخية  املخيال اجلمعي ردات فعل 
امل�ضتعمر  خرج  اآنية،بعدها  واأخرى 

وترك هذه العدوى بني النا�ش،لي�ضعب 
عليهم فهمها،الأن ن�ضبة الوعي والتعليم 
يفهمونها  ال  هم  منحطة،واإذ  كانتا 
اأو  مواجهتها  ي�ضتطيعون  ال  اأنه  اأكيد 
�رست  بل  منها  والتخل�ش  حماربتها 
الدم...لتاأتي  �رسيان  العروق  يف 
بعد  والثقافية  الرتبوية   املنظومتان 
جديدا  طريقا  وير�ضما  اال�ضتقالل 
جديد،ونقولها  اإن�ضان  ل�ضناعة 
�رساحة ال هما ا�ضتطاعتا لذلك ..وال 
ا�ضتطاعتا من جهة حمو اآثار االأجيال 
ال�ضابقة.لكنها على اأقل تقدير نف�ضتا 
من  كثري  عن  جزئي  وب�ضكل  الغبار 
طويلة  تزال  ال  واملعركة  امل�ضائل 
واأرمادة  �ضخمة  الإمكانيات  وحتتاج 
اأن  واجلهابذة،�رسيطة  اخلرباء  من 
بيت  وذلك   ال�ضيا�ضية  االإرادة  تتوفر 
الق�ضيد الأنه اأ�ضعب املنال؟ا..والقول 
االأ�ضح هو اأن الدميقراطية املن�ضودة 
تكون  اأن  قبل  اجتماعي  مطلب  هي 
هو  املجتمع  �ضيا�ضيا...الأن  مطلبا 
ال�ضلبة  القاعدة  وهو  القلوع  اأر�ضية 
اأوىل اخلطوات. بها  التي وجب و�ضع 
نوعية  على   متوقف  �ضيء  وكل 
الوعي  من  كبري  لكّم  احلامل  االإن�ضان 
املوؤ�ض�ضات  دور  على  والفطانة،زيادة 
تكون  التي  واملنظمات  ،واجلمعيات 
التاريخي  لهذا امل�رسوع  ح�ضنا متينا 

ال�ضخم؟ا   

الدميقراطية ...تبداأ من الأ�شرة لو تعلمون؟ا

كثري من النا�س يقفز 
على األ�سنتها هذا 

امل�سطلح)دميقراطية( 
ويرتدد ح�سوريا يف احلياة 

العامة لكنه لالأ�سف ل 
تنطبق مزاياه،اأو بتعبري 
اآخر الغايات التي قيلت 

لأجله،وهذا ل�سيء وحيد 
فقط وهو الفهم اخلاطئ 

منذ الوهلة الأوىل،فاجلميع 
يوظف م�سطلح )دميقراطي( 
يف خانة احرتام الآخرين...

بقلم:جمال ن�سراهلل

مطارحات فكر ية
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 اإيران وم�شروعها.. بني تكري�س التجزئة وطموح الوحدة
ال�سلوك الإيراين:

النظر الأخرى  ولكن لبد من �رسد وجهة 
اآخر  �شيئا  الإيراين  ال�شلوك  يف  ترى  التي 
حقا  م�شكلة  هناك  اأن  لنظهر  نعر�شها 
النظر  وجهة  نظهر  حال..  وت�شتدعي 
النخبة  يف  كثريين  حال  ل�شان  لأنها  تلك 
لنحدد  اأ�شلها  عن  نبحث  ثم  العربية 
اأزمة  هناك  اأن  موؤكدين  امل�شكلة  حجم 
الأزمة  تعميق  اأن  كذلك  نوؤكد  ولكن  حقا 
اإمنا  الأمة  يف  اأحد  م�شلحة  من  لي�س 
ال�شهيوين  للكيان  جمانية  خدمات  هي 
الثورة  اأن  يرون  فكثريون  وال�شتعمار.. 
لتحل  ف�شيئا  �شيئا  بالن�شحاب  اأخذت 
�شعارات  اأن  كما  الدولة  م�شلحة  حملها 
الذي  الإ�شالمية  الوحدة  الوحدة وخطاب 
اأطلقه اخلميني اأ�شابه عطب موؤمل ل�شالح 
حماية  م�رسوع  ليتقدم  الطائفي،  ال�شعار 
حالت  بناء  و  وتوحيدهم،  الطائفة  اأبناء 
اإيران،  ب�شيا�شات  البلدان مقيدة  تابعة يف 
املناطق،  بع�س  يف  منظم  ت�شييع  ورعاية 
على  واحلفاظ  الأمة  بلدان  حماية  وبدل 
دور  الإيرانيني  للثوار  كان  ا�شتقرارها 
وال�رساع  التناق�شات  تفجري  يف  وا�شح 
واليمن  ولبنان  و�شورية  العراق  الدامي يف 
هذه  يف  طائفي  دميغرايف  بتغيري  والقيام 
باأن  القول  اإىل  البع�س  ويذهب  البلدان.. 
هناك تفاهمات اأمريكية اإيرانية يف امللف 

العراقي كما يف امللف الأفغاين..
الإيراين يف  ال�شلوك  تفا�شيل  بعيدا عن  و 
امللفات ال�شابقة يجب التنبيه اأن حكومات 
لتحطيم  مالية  قوة  بكل  دفعت  اخلليج 
وال�شالح  واملال  الدين  م�شتخدمة  الثورة 
وعقوبات  ح�شار  ظل  ويف  اأمريكي  بدفع 
الأوىل  اللحظات  منذ  واأوربية  اأمريكية 
للثورة، منذ اللحظة الأوىل ولعل هذا كان 
الثوري  اخلط  ا�شمحالل  اأ�شباب  اأحد 
ومربراته ل�شالح تنامي اخلط الرباغماتي 

والوطني ومربراته..
كان المتحان الأكرث �شعوبة اإىل اأي مدى 
ا�شتقبلتها  التي  ب�شعاراتها  الثورة  ت�شمد 
الأمة بتفاعل كبري؟ و ما هي عالقة هذه 
الدولة  وموؤ�ش�شات  اليرانية  احلكومات 
الإيرانية بانت�شار موؤ�ش�شات ن�رس املذهب 
وتاأ�شي�س  ال�شحابة  �شد  والتحري�س 
يف  ف�شيف�شائية  كجزر  �شيعية  جماعات 
اأي  اىل  ال�شام؟  وبالد  العربي  املغرب 
مدى عاجلت الثورة املو�شوع الطائفي يف 
اإيران واملنطقة العربية؟ وما هو ال�شادق 
عن  الإيرانية  الدولة  كالم  املوقف  يف 
احرتامها ل�شيادة الدول العربية واحرتامها 
وعدم  مذاهبها  ومقد�شات  الأمة  لرموز 
املكونات  اإ�شناد  واقع  اأم  فيها  التدخل 
واليمن  العراق  منها يف  اأجزاء  اأو  ال�شيعية 

وال�شعودية والبحرين ولبنان؟
يبدو اأن الثورة الإيرانية مل ت�شتطع ال�شمود 
يف هذه املعركة التي �شنتها اأنظمة واأجهزة 
لتوريط  طائفية  ب�شبغة  و�شبغتها  اأمنية 
عليها  الأ�شد  احل�شار  لتكون  فيها  اإيران 
لتجد نف�شها يف ت�شنيف احلروب الطائفية 
للت�شدي  واليمن  و�شورية  العراق  يف 
التعامل  اإىل  النزلق  وتطور  للوهابيني!! 
غري املتوازن مع النا�س امل�شلمني عامة.. 
وكربت ال�شبهات عندما اجتهت اىل م�شاندة 
اليمنية  ال�رسعية  على  املنقلب  احلوثي 
وراأى  معني،  طائفي  بلون  لأنه  اإل  لي�س 
البع�س اأن احلرب على الإرهاب الداع�شي 
من  �شكاين  لتجريف  غطاء  اإل  تكن  مل 
مناطق �شنية وتهجري اأهلها باملاليني اإىل 
تركيا واىل اأوربا بحجة حماربة التكفرييني 
احل�شني!!.  يالثارات  برايات:  والوهابيني 
ويف لبنان مت الرتكيز على فرقة من �شيعة 

لبنان متدهم بال�شالح واملال حتت عنوان 
ال�شعب  بقية  منها  حرم  -التي  املقاومة 
ويف  لبنان-  يف  والفل�شطينيون  اللبناين 
-الذي  ال�شعبي  احل�شد  ا�شرتك  العراق 
مع  لإيران-  تام  ولء  على  رجال  يتزعمه 
لتدمري  اأمريكا  بقيادة  احللفاء  قوات 
املو�شل والفلوجة والنبار وتكريت.. كما 
مت ح�شد امللي�شيات ال�شيعية من اأكرث من 
تورط  وقد  �شورية  يف  احلرب  اىل  مكان 
بع�شها بدور كبري يف العدوان على القرى 

واملدن ال�شورية بغطاء رو�شي
.

اأ�سول ال�سيطنة:

يف حماولة متهيدية لتفنيد بع�س التهامات 
نقر اأن الثورة الإيرانية مل ت�شتطع ال�شمود 
كثريا يف الدفاع عن نف�شها باأنها لي�شت يف 
حما�رستها  متت  فلقد  الطائفية،  خندق 
الأحزاب  انربت  حيث  وطائفيا  عرقيا 
ال�شلفية  واجلماعات  العربية  العرقية 
على  احلرب  كانت  لقد  كاملة..  باملهمة 
مما  ومتوا�شلة  وقا�شية  هوادة  بال  الثورة 
يكون قد ا�شطرها للبحث عمن ي�شاندها 
عونا  العرب  �شيعة  بع�س  يف  فوجدت 
تلقائيا ولن تطرد من جاءها ين�رسها وغري 
عدم  على  لتوؤكد  تطرده  اأن  منها  مطلوب 
طائفيتها.. وهي مل تغلق الباب اأمام ال�شنة 
والت�شاند  للتعاون  معهم  قنوات  فتحت  و 
والأخوان  مر�شي  الرئي�س  مع  فعلت  كما 
اأبدت ا�شتعدادا  امل�شلمني يف م�رس حيث 
يف  الإخوانية  التجربة  مل�شاعدة  كبريا 
موقفها  اأن  كما  املجالت  كل  يف  م�رس 
�شيا�شيا وعمليا  الفل�شطينية  املقاومة  مع 
الإيرانية مل  الر�شمية  اأن  كما  ينقطع..  مل 
ي�شدر عنها موقف بلون طائفي اأو ت�شجيع 
الإ�شالمية  الرموز  �شد  �شلبية  ل�شلوكيات 
عند امل�شلمني بل �شدرت مواقف �شارمة 
املتورطني  تتعقب  اخلامنئي  املر�شد  من 
اإل  عملية  بعقوبات  وال�شتم  ال�شب  يف 
اإىل  كثريين  لدى  انتهى  احلال  واقع  اأن 
حيث  من  طائفي  خندق  يف  ا�شطفافها 

تريد اأو ل تريد.
الثورة  فيها  �شقطت  كبرية  تهمة  هذه 
الإيرانية بغ�س النظر عن حجم احلقيقي 
ذلك  ان  الوا�شح  ومن  فيها..  والت�شخيم 
املوؤ�ش�شات  قبل  من  ودفع  بتخطيط  مت 
املهاجم  زودت  التي  ال�شت�رساقية 
حكام  يلوكها  ثقافية  باأدوات  ال�شتعماري 
الوا�شعة  القطاعات  لها  ويجي�شون  اخلليج 
من الأمة.. نقول هذا الكالم ونحن نعرف 
من  لي�شت  اإيران  يف  احلاكمة  الطبقة  ان 
منهم ممن  الكثريين  لعل  بل  ال�شيعة  غالة 
املدر�شة  يف  الإ�شالمي  الفكر  تعلموا 
نهج  ونهجوا  ال�شنية  الإ�شالمية  الفكرية 
العمل الإ�شالمي ال�شيا�شي متاأثرين بقوى 

اإ�شالمية �شنية.
وهنا لبد من الك�شف عن القوة امل�شادة 
اأن  الوا�شح  من  فلعله  موقفها..  واأ�شل 
على  احلرب  �شنع  من  هي  اخلليج  دول 
تعفينا  وقد  ال�شاه  �شقوط  بعد  اإيران 
اخلليج  يف  ال�شيا�شية  التوجهات  تطورات 
قد  نكون  هكذا  الأدلة..  ل�شوق  نذهب  اأن 
امل�شادة  القوة  موقف  يف  الأ�شل  حددنا 
اإنه ينطلق من م�شدر العداء لالأمة وتدمري 
اىل  النتباه  ال�رسوري  ومن  حماولتها.. 
والإذاعة  التلفزيون  حمطات  ع�رسات  ان 
اللكرتونية  واملواقع  ال�شحف  ومئات 
والنب�س  اإيران  ب�شيطنة  قامت  املرتبطة 
يف ق�ش�س تاريخية وتزويرها دومنا متييز، 
�شعيد  على  التحرك  اىل  بالإ�شافة  هذا 
وت�شكيل  للتحري�س  الدولية  املوؤ�ش�شات 
العدو  مع  بالتحالف  انتهت  حتالفات 

ال�شهيوين.. وهنا تتك�شف وظيفة الأنظمة 
التي واجهت اإيران حتت هذه ال�شعارات.. 
فهي اأنظمة لي�شت �شنية ول اإ�شالمية فهي 
وال�شهاينة  الأمريكان  بتوجيهات  تاأمتر 
وهاهم  اخلليج  وحكومات  الإمارات  يف 
يخرتعون دينا جديدا ا�شمه الإبراهيمية، 
وهم يالحقون العلماء واحلركة الإ�شالمية 
والغتيال  والقتل  بال�شجن  وال�شحفيني 
للبوذيني  معابد  بلدانهم  يف  وي�شيدون 
وثيقة  عالقات  يقيمون  ثم  لليهود  وكن�س 
بالدهم  ويوطئون  ال�شهيوين  بالكيان 
للقواعد الع�شكرية الأمريكية والفرن�شية.. 
و�شعبها  والقد�س  فل�شطني  ويخونون 
اإىل  اأنف�شنا مدعوين  املرابط. وهنا جند 
املوقف  املوقفني  اأ�شل  ماهية  حتديد 
الإيراين..؟  واملوقف  اخلليجي  العربي 
من  انطلق  اخلليجي  العربي  املوقف 
مبهمة  والقيام  لالأمريكان  العمالة  قاعدة 
ول  بال�شنة  له  عالقة  ول  بها  تكليفه  مت 
ر�شي  عائ�شة  املوؤمنني  اأم  ول  ال�شحابة 
�شوى  له  هدف  من  يكن  ومل  عنهم..  اهلل 
تواجه حربا  التي  الإيرانية  الثورة  حتطيم 
من الأمريكان فلقد �شبق لهوؤلء احلكام ان 
جمعتهم عالقة ود وعبودية لل�شاه ال�شيعي 
لل�شحابة  الإ�شاءة  يف  يتفنن  كان  الذي 
حليفا  وكان  عنه  اهلل  ر�شي  عمر  ول�شيدنا 
اأنه  لذلك  تربيره  وكان  ال�شهيوين  للكيان 
العرب  �شد  ال�شهيوين  الكيان  يحالف 

ال�شنة!!

معركة وهمية:

للتهم  ا�شتعرا�س  من  �شبق  الذي  بعد 
والأكذوبة  الوهم  اأن  يت�شح  ومل�شدرها 
مادة التثوير للفنت داخل الأمة، وهي جمال 
ميكن تكراره بني اجلميع، لي�س �شنة و�شيعة 
واإخوان  �شلفيني  ال�شنة  داخل  بل  فقط 
وداخل  ال�شلفية،  داخل  حتى  م�شلمني 
ال�شيعة هناك فرق ونحل تت�شارع ويطعن 
بقيام  الأمر  وي�شل  الآخر  بدين  اأحدها 
يرون  علماء  بقتل  ال�شيعة  من  جمموعات 
وهكذا  البيت  ولآل  للت�شيع  اخليانة  فيهم 
جتاوز  وهو  اأخرى  تف�شق  مدار�س  توجد 
�شار لطبيعة تكوين الأمة حيث ي�شار اىل 
يف  املخالف  اإخراج  يف  والرغبة  الإق�شاء 

الفهم والجتهاد من دائرة الأمة..
مما �شبق نكت�شف اأن املعركة يف جوهرها 
من  ومواقف  اجتهادات  حول  لي�شت 
واملنطق  العقل  لأن  تاريخية  اأحداث 
والدين ي�شتوعب هذه الختالفات ولكنها 
�شناع  عليها  وي�رسف  يديرها  اختالفات 
باإلقائها  البع�س  ويكلفون  لأمتنا  النكبات 

يف �شاحاتنا.
هفوات  من  الإيراين  الت�رسف  يخلو  ل    
واأخطاء يف هذا الباب او ذاك وعدم تقدير 
�شليم يف التعامل مع مكونات البلد املعني 
بلد  يف  ال�شيعة  حتريك  من  جعلوا  عندما 
ما والتفاعل معهم غري مراعني خ�شو�شية 
وحدة البلد وقد يكونون بالغوا يف التحوط 
يف  يتع�شفون  فراحوا  الأعداء  اأدوات  من 
مواجهة القوى املخالفة.. وبالفعل هناك 
املنهارة  ال�شاحات  بع�س  يف  ت�رسفات 
اأوغل فيها الإيرانيون ظانني انه باإمكانهم 
اإعادة ترتيبها كما ح�شل يف العراق ح�شب 

روؤيتهم وهذا فاقم الأزمة.
على  امل�شاألة  لنا  تربز  بال�شبط  وهنا 
طبيعة  على  نتعرف  عندما  حقيقتها 
اإيران  على  الأمريكية  العدوانية  الهجمة 
اأن  يعقل  هل  اأ�شبابها؟  هي  ما  ونت�شاءل 
ي�شتمر احل�شار الأمريكي على اإيران لأكرث 
اأذرع  لقيام  الأمر  ي�شل  بل  عاما؟   40 من 
جمالت  با�شتهداف  الأمريكية  الأجهزة 

من  طبيعة  هي  فما  بالتدمري..  اإيرانية 
العداء  خندق  يف  العقود  هذه  طيلة  يقف 
نكرتث  ل  اأن  علينا  هنا  من  اإيران؟.  �شد 
للم�شاألة الطائفية التي ميكن معاجلتها يف 
عن  بعيدا  وتفاهمات  وتقارب  ود  اأجواء 
علمية  منتديات  اإمنا يف  الطائفي  الت�شنج 
الذي  واإن  التقريب..  جلنة  يف  كان  كما 
ينبغي اأن ي�شغلنا هو اجلانب ال�شيا�شي يف 
وال�شطفافات..  وال�رساعات  املواقف 
ل�شيما وايران تقف يف مقدمة املدافعني 
عن فل�شطني وترف�س اأي �شكل من اأ�شكال 
ال�شعب  مقاومة  وت�شند  عليها  امل�شاومة 

الفل�شطيني يف اأ�شعب الظروف.

املخرج:

�شنة  اأربعني  �شمدت  اأنها  �شحيح    
وتقدمت يف جمالت عديدة اإل اأن اإيران 
تعي�س الآن ظروفا معقدة وقا�شية بعد 
وبعد  فعله  والعقوبات  اأن فعل احل�شار 
دفاعها  يف  �شخمة  اأموال  اأنفقت  اأن 
ودعمها  لتمزيقها  وت�شدت  �شورية  عن 
وفل�شطني  لبنان  يف  املقاومة  حلركات 
والعراق.. وهذا مع ال�شتهداف الأمني 
امل�شتمر ملجالت حيوية تن�شط لبنائها 
ولعل ا�شتهداف العلماء واملن�شاآت اأ�شبح 
وقد  واملجتمع،  للدولة  مقلقا  اأمرا 
والعقوبات  احل�شار  ظروف  انعك�شت 
على الن�شيج الجتماعي بل وحتى على 
الطبقة ال�شيا�شية التي جتد نف�شها من 
نتيجة  ت�شادم  حالة  يف  اآخر  اإىل  حني 
كيفية  ويف  املوقف  معاجلة  يف  التباين 
اإدارة العالقة مع الأمريكان والأوربيني. 
وقد اأ�شبح وا�شحا اأن اإيران و�شلت اىل 
ترتيب عالقتها  اإعادة  مرحلة لبد من 
ا�شتعادة  يعني  وهذا  احل�شار  واخرتاق 
اللياقة التي انطلقت بها الثورة بعيدا عن 
زوائد املواقف التي �شنفت بالطائفية 
وفتح الباب للحوار العميق للو�شول اىل 
كتل  مع  اإ�شرتاتيجية  م�شرتكة  قوا�شم 
على  تعتمد  كبرية  وعربية  اإ�شالمية 
ب�شط عنا�رس الأمان وال�شالم والبتعاد 
والعالقة  الت�شييع  لعبة  عن  مطلقا 
العربية  البلدان  يف  بال�شيعة  اخلا�شة 
قاعدة  على  والتعامل  والإ�شالمية، 
احرتام ال�شتقرار الجتماعي والثقايف 

يف البلدان.
اإيران  جتاهل  املنطقي  غري  ومن 
بن�شيجه  الكبري  الإ�شالمي  البلد  هذا 
والعرقي  املذهبي  وتنوعه  الجتماعي 
نه�شة  ع�شور  يف  له  كان  والذي 
فمن  كبري..  ح�شاري  دور  امل�شلمني 
العرب  يخ�رس  الإ�شرتاتيجية  الناحية 
التفاهم  روح  فقدوا  اإذا  كبرية  خ�شارة 
التاريخيني  و�رسكائهم  جريانهم  مع 
التوج�س  اأن عالقة  كما  يف ح�شارتهم، 
يف  امل�شطادين  �شتمنح  والتخوف 
الأمة  روابط  الطعن يف  الظالم فر�شة 

وح�رسها يف عداوات مقيتة.. 
وا�شحة  عالقات  اإىل  نحتاج  نحن  نعم 
املوتورون  �شياغتها  عن  يبتعد  �شحية 
واملهيجون  النفو�س  و�شعاف 
عالقة  نحتاج  الداخلية..  لالإحرتابات 
التنافع املتبادل يف �شعد كثرية والتفاهم 
على ا�شتقرار البلدان والتوقف عن اإثارة 
الع�شبيات املذهبية والعرقية وليكن كل 
مبذهبه وفقهه مع عدم امل�شا�س برموز 
امل�شلمني اأو الطعن فيهم تاركني مناق�شة 
الختالفات لأهلها من املتخ�ش�شني.. 
اأقدامنا على طريق  نكون وطدنا  وهنا 
معاك�س لدرب املخربني وحدة الأمة.. 

واهلل غالب على اأمره.   

انتقدوها دون اأن تفقدوا 
�سمائركم ونا�سروها دون 

اأن تفقدوا عقولكم.. بهذه 
الروح نتقدم لقراءة امللف 
امل�ستبك.. يف ثورة �سعبية 

قل نظريها ا�ستطاع ال�سعب 
الإيراين اإ�سقاط ال�ساه 

عميل الأمريكان و�سديق 
ال�سهاينة وعدو العرب 
ومثري الفنت �سد الأمة، 

وكان اخلميني وجمموعة 
من القادة املاهرين يف 

لياقة عالية لإدارة ثورة 
�سعب يف موقع جيو�سيا�سي 

خطري مما حقق جناح 
الثورة واإ�سقاط الثورة 

امل�سادة.. ومبا�سرة اأعلنت 
الثورة اأنها �سد الكيان 

ال�سهيوين واأنها مع ال�سعب 
الفل�سطيني وقطعت 

عالقتها مب�سر ب�سبب 
كامب ديفيد واأكد قادتها 

اإ�سرارهم على الوحدة 
يف مواجهة التجزئة بكل 

عناوينها ت�سرع كفها 
اأمام املخرز يف مواجهة 

مفتوحة منذ اأربعني عاما 
داخليا وخارجيا، ومنذ 

خروجها من ربقة الولء 
لأمريكا ورجالها مل 

يخلعوا عنهم بزة احلرب، 
�سنت اأمريكا حربها منذ 
اللحظات الأوىل انتقاما 

لرحيل نظام ال�ساه وقطع 
يد الو�ساية على اإيران، و 

ا�ستنفرت الأجهزة الأمنية 
ال�سهيونية بعد اأن طردت 

من اإيران، اغتالوا كبار 
علمائها وقادتها وفجروا 

موؤ�س�ساتها وح�سدت اأمريكا 
حكام اخلليج ي�سنون حرب 

�سيطنة جتند فيها رجال 
دين وحركات �سلفية �سد 

اإيران وخا�ض العراق حرب 
ال�سنوات الثماين على 

الثورة الوليدة كانت يف 
منتهى الق�سوة..

اأقالم

�سالح عو�ض

�شفحات م�شرقة من تاريخ ال�شيخ زيان عا�شور
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يف الذاكرة 

ال�سقوط موؤمل ملن يطري على ارتفاع منخف�ض

منظمة الأمم املتحدة وتق�سيم فل�سطني

املرتبطة  ال�شحنات  بف�شل 
وارتفعت  ال�شحة،  بقطاع 
ال�شادرات بن�شبة 11،4 يف املائة 
مقارنة  املن�رصم  اأكتوبر  يف 
ال�شابق،  العام  من  ذاتها  بالفرتة 
وفق ما اأظهرت بيانات جمركية، 
يف   8،9 من  اأف�شل  الن�شبة  وهذه 
ما  اقت�شاد  توقعها خرباء  املائة 

يعزز تعايف ال�شني اقت�شادياً 
ويف نف�س ال�شياق، منت الواردات 
بن�شبة 4،7 يف املائة اأي اأقل من 
8،8 يف املائة كانت متوقعة مقارنة 
ال�شابق.  العام  من  ذاتها  بالفرتة 
ال�شبت  اجلمارك  اإدارة  واأفادت 
اأن �شادرات ال�شني من املنتجات 
يف  ازدادت  والإلكرتونية  الآلية 
كما  الأوىل،ى  الع�رصة  الأ�شهر 
كان احلال بالن�شبة ل�شادراتها من 
الأقم�شة مبا فيها الكمامات التي 
املائة عن  بن�شبة 35 يف  ازدادت 
الإطار،  هذا  ويف  ال�شابق  العام 
ال�شيني  التجاري  الفائ�س  ارتفع 
وهي  املتحدة،  الوليات  مع 
م�شاألة تعد �شببا اأ�شا�شيا للحرب 
 19 بنحو  وا�شنطن،  مع  التجارية 
يف املائة مقارنة بالعام ال�شابق. 
وذكرت اإدارة اجلمارك اأن الدولة 
�شجلت  العمالقة،  الآ�شيوية 
قدره  فائ�شاً  املا�شي  ال�شهر 
امليزان  يف  دولر  مليار   31،37
املتحدة،  الوليات  مع  التجاري 

مليار   58،44 يبلغ  اإجمايل  من 
دولر .

هذه  اإىل  اللتفات  بنا  يجدر 
متحي�شا  و  درا�شة  املعطيات 
رمبا جند من بقيت يف نف�شه ذرة 
الكمون  حالة  لتدارك  �شمري  من 
القت�شاد  بها  مير  التي  املريب 
الكامن  وهو  حاليا  اجلزائري 
اأنهكته  حيث  كورونا  قبل  اأ�شال 
جماعات املال الفا�شد و املافيا 

و اأذناب فرن�شا املتنفذون .
احلكومة  بكون  التنويه  ميكن 
احتواء  يف  جنحت  ال�شينية 
ق�شرية  فرتة  خالل  الفريو�س 
اإغالق  اإجراءات  اتباع  من خالل 
لل�شكان  تتبع  و�شيا�شات  �شارمة 
الفريو�س  انت�شار  من  حدت 
العودة  ت�رصيع  على  و�شاعدت 
العودة  هذه  الطبيعية.  للحياة 
القت�شاد  دعمت  ال�رصيعة 
عطلة  فمثال  متعددة  باأ�شكال 
الوطني  "العيد  الذهبي  الأ�شبوع 
لل�شني" التي تعد مو�شما �شياحيا 
�شهر  خالل  ال�شني  يف  رئي�شيا 
اأكتوبر، �شهدت قيام اأكرث من 630 
داخلية  برحالت  �شيني  مليون 
مليار   70 اإىل  ي�شل  ما  واإنفاق 
دولر وهو رقم يعادل 70 باملائة 
من حجم الإنفاق الذي �شهده هذا 
املا�شي.  العام  خالل  املو�شم 
احلكومة  اآخر عمدت  من جانب 

�شيا�شتها   مراجعة  اإىل  ال�شينية 
قام  التي  النقدية  ال�شيا�شات 
خف�س  من  املركزي  البنك  بها 
خالل  من  اأو  وغريها  للفائدة 
ت�شمنت  التي  املالية  ال�شيا�شات 
زيادة الإنفاق على م�شاريع البنى 

التحتية ودعم الأعمال.
تنوه تقارير خا�شة باحلالة ال�شينية 
اأن تطبيق التباعد الجتماعي يف 
ب�شهولة  مت  ال�شينية  امل�شانع 
يف  تطبيقه  مع  مقارنة  كبرية 
كاملطاعم  اخلدمات  قطاع 
واملقاهي ومبا اأن ال�شني موطن 
لأكرب عدد من امل�شانع يف العامل 
من  باملائة   28 لوحدها  وت�شكل 
فمن  العاملي  ال�شناعي  الإنتاج 
من  اأ�رصع  تتعافى  اأن  الطبيعي 

القت�شاديات اخلدمية.
ويف الوقت ذاته ا�شتفادت ال�شني 
الطلب على املنتجات  من زيادة 
املرتبطة  والوقائية  الطبية 
املنتجات  على  وكذلك  بكورونا 
الطلب  تزايد  التي  التكنولوجية 
عليها خالل فرتة احلجر والعمل 
من املنزل، ونتيجة لذلك قفزت 
الثالث  بالربع  ال�شني  �شادرات 
متجاوزة  باملائة   10 بنحو  فقط 
دعم  مما  دولر  مليار   743
القت�شاد. الذين در�شوا الظاهرة 
ال�شينية  يدركون اأن هذا العمالق 
جتارة  اأكرب  على  يتوفر  الآ�شيوي 

جمموعة  اإن  اإذ  بالتجزئة  بيع 
"علي بابا"  ال�شينية التي متتلك 
اإك�شرب�س"   "علي  �رصكة  اأي�شا 
بالتجزئة  البيع  اأكرب �رصكات  هي 
الإنرتنت  عرب  �شواء  العامل،  يف 
فهذا  التقليدية،  البيع  طرق  اأو 
اأ�شعاف   3 يبيع  ال�شيني  العمالق 

ما تبيعه اأمازون يف كل �شنة.
فيه  بلد  اأكرث  ثاين  ال�شني هي   و 
فففي  العامل  يف  مليارديرات 
 388 ال�شني  يف  كان   2018 العام 
ن�شف  من  اأكرث  اأي  مليارديرا، 
الوليات  يف  املوجود  العدد 
هذا  اأن  اإل   ،680 وهو  املتحدة 
ال�شني  يف  الأثرياء  هوؤلء  عدد 
من  اأكرث  �رصيعا  منوا  �شهد 
ح�رصت  ال�شني  اآخر.  بلد  اأي 
،و  العامل  لقيادة  بهدوء  نف�شها 
بني  يحمل  ذكي  اقت�شاد  بناء 
جتعله  التي  بقائه   بذور  طياته 
انتكا�شة  اأي  من  ذاتيا  حمميا 
مواجهة  يف  �شلبا  و  مفاجئة 
العقوبات الأمريكية بدون اإهمال 
رئي�شي  كمقوم  ال�شت�رصاف 
وخري  امل�شتقبل  نحو  للذهاب 
مثال على ذلك هو مبادرة طريق 
عن   عبارة  هي  التي  و  احلرير 
ت�شارك  عمالق  �شيني  م�رصوع 
من  ال�شني  تريد  دولة،   123 فيه 
منتجاتها  و�شول  ت�رصيع  خالله 
يف  مبا  العاملية،  الأ�شواق  اإىل 

واأفريقيا  واأوروبا  اآ�شيا  ذلك 
واأمريكا اجلنوبية والو�شطى.

م�رصوع  �شيكون  اجلزائر  ويف 
ميناء احلمدانية بتيبازة جت�شيدا 
بني  ومربحة  ناجحة  ل�رصاكة 
نعود  اأن  ولنا  بكني  و  اجلزائر 
الوزراء  جمل�س  بيانات  اإىل  هنا 
تبون  الرئي�س  فيها  حث  التي 
التوا�شل  تفعيل  على  احلكومة 
لإيجاد  ال�شيني  ال�رصيك  مع 
"متويل م�شرتك جزائري �شيني 
الوطني  ال�شندوق  من  بقر�س 
لال�شتثمار والبنك ال�شيني اإكزمي 
 "EXIM-BANK" بنك 
�شيكون  عمالق  م�رصوع  وهو 
املالحة  خارطة  يف  بالغ  اأثر 
عنه  �شتتولد  و  الدولية  البحرية 
لأبناء  املبا�رصة  الوظائف  اآلف 
املنطقة  مع ما يتطلبه ذلك من 
البنية التحتية يف حميط  تطوير 

هذه املن�شاأة العمالقة.
فرن�شا  اأن  التحذير  وجب  وهنا 
لن ت�شكت طويال عن بروز حمور 
يف  ما  �شتعمل  و  بكني  اجلزائر 
ال�رصاكة  هذه  لجها�س  و�شعها 
م�شتعمرة  لإبقاء  منها  رغبة 
لذلك  جناحها  حتت  القدمية 
�شتكون  القادمة  فاملرحلة 
اأق�شاها  و  جبهة  من  اأكرث  على 
العباءة  حتت  من  اخلروج  هي 

الفرن�شية. 

اللبناين  القرتاح  العامة  اجلمعية  ورف�شت 
بـــ 33 �شوتاً �شد  التق�شيم، ففاز  و�شوتت على 
13 وامتناع ع�رصة اأع�شاء عن الت�شويت وغياب 
للتق�شيم  املوؤيدة  الدول  وكانت  واحدة.  دولة 
الحتاد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  هي: 
ال�شوفيتي، فرن�شا، بلجيكا، الدمنارك، هولندا، 
الرنويج،  ال�شويد،  ا�شرتاليا،  كندا،  لوك�شمبورغ، 
البي�شاء،  رو�شيا  ت�شكو�شلوفاكيا،  نيوزلندة، 
الربازيل،  بنما،  بريو،  باراغواي،  غوامتال، 
ليبرييا،  اكوادور،  منجكو،  دو  �شان  هايتي، 
كو�شتاريكا،  فنزويال،  نيكاراغوا،  الفلبني، 
اإفريقيا،  جنوب  احتاد  بولندا،  اإي�شلندا، 

اأوكرانيا.
وكانت الدول املعار�شة للتق�شيم 13 دولة وهي: 
�شورية، لبنان، ال�شعودية، م�رص، اليمن، العراق، 
اليونان،  افغان�شتان،  باك�شتان  الهند،  اإيران، 
 )10( املمتنعة  الدول  عدد  وكان  وكوبا.  تركيا 
ت�شيلي،  اأثيوبيا،  يوغ�شالفيا،  بريطانيا،  وهي: 
الأرجنتني،  هندورا�س،  كولومبيا،  ال�شني، 
الدول  وفود  اأعلنت  واملك�شيك.  ال�شلفادور 
كما  �شدوره،  فور  للتق�شيم  رف�شها  العربية 
ا�شتنكاره  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  اأعلن 
دولة  لإقامة  وطنه  لتق�شيم  ال�شديدين  ورف�شه 
وراء  من  جاوؤوا  الذين  اليهود  للم�شتعمرين 
البحار وغرباء على املنطقة دخالء عليها حلل 
امل�شاألة اليهودية يف اأوروبا على ح�شاب عروبة 
الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  وحقوق  فل�شطني 
الدول  وممثلو  روؤ�شاء  واأ�شدر  العربية.  والأمة 
العربية عقب اجتماع عقدوه يف القاهرة بتاريخ 
اأعلنوا فيه رف�شهم  17 كانون الأول 1947 بياناً 

للتق�شيم وا�شتنكارهم له جاء فيه:
»لقد تنكرت الأمم املتحدة مع الأ�شف ال�شديد 
فاأو�شت  ميثاقها،  ت�شمنها  التي  املبادئ  لذات 
اأهدرت حق  بتق�شيم فل�شطني، وهي بذلك قد 

مببادئ  واأخلت  م�شريه،  تقرير  يف  �شعب  كل 
احلق والعدالة جميعاً. وقد قرر روؤ�شاء وممثلو 
اأن  القاهرة  يف  اجتماعهم  يف  العربية  الدول 
كذلك  وقرروا  اأ�شا�شه،  من  باطل  التق�شيم 
التدابري  يتخذوا من  اأن  �شعوبهم،  باإرادة  عماًل 
م�رصوع  اإحباط  اهلل  بعون  يكفل  ما  احلا�شمة 

التق�شيم الظامل«.
اأظلم واأوح�س  جاء تق�شيم فل�شطني عام 1947 
بيل  جلل  طرحته  الذي  التق�شيم  م�رصوع  من 
التعاون  اأثر  على  وذلك   ،1937 عام  الربيطانية 
تهجري  يف  النازية  واأملانيا  ال�شهيونية  بني 
فقط  فل�شطني  اإىل  واأوروبا  اأملانيا  يهود 
حلل  والنازي  ال�شهيوين  الهدفني  لتحقيق 
اإ�رصائيل  واإقامة  اأوروبا  يف  اليهودية  امل�شاألة 
لعروبة  التق�شيم  العرب  رف�س  فل�شطني.  يف 
وقانونية  تاريخية  ولعتبارات  فل�شطني 
واقت�شادية  ودينية  و�شيا�شية  وقومية  ووطنية 
وجغرافية. فالتق�شيم متزيق لفل�شطني والوطن 
ا�شتعماري  يهودي  غيتو  اأكرب  العربي،لإقامة 
الأو�شط  ال�رصق  قلب  يف  واإرهابي  وعن�رصي 
للدول  كقاعدة  الإ�شالمية(  املنطقة  )قلب 
الغربية ومركز لل�شهيونية العاملية معاد ل�شعوب 
املنطقة وثكنة ع�شكرية مدججة بجميع اأ�شلحة 
املنطقة  ثروات  ل�شتغالل  ال�شامل  الدمار 
الطبيعية.  الرثوات  وبقية  والنفطية  املائية 
الوطنية  اعتداء �شارخ على احلقوق  فالتق�شيم 
لل�شعب العربي الفل�شطيني يف وطنه وانتقا�س 
حلريته وا�شتقالله و�شيادته، وانتهاك حلقه يف 
تقرير امل�شري واإهدار لكرامته وحقه يف اأر�شه 
وممتلكاته وتاريخه. اإن التاريخ ال�شيا�شي للعامل 
تق�شيم  على  وافق  �شعباً  قط  يعرف  مل  باأ�رصه 
هذا  من  جزء  على  �شيادته  عن  وتنازل  وطنه 
الوطن لغرباء دخالء عليه. ا�شتغلوا اخلرافات 
التوراة  كتبة  خها  ر�َشّ التي  والأطماع  والأكاذيب 

مع  وتعاونوا  ال�شهاينة  واملوؤ�ش�شون  والتلمود 
الدول ال�شتعمارية �شد م�شالح وحقوق ال�شعب 
الأو�شط  ال�رصق  �شعوب  وجميع  الفل�شطيني 
الأمة  ج�شد  يف  خبيثة  �رصطانية  غدة  لإقامة 
عليها  والهيمنة  املنطقة  ثروات  ل�شتنزاف 
من النيل اإىل الفرات، ونهبها وحماربة العروبة 
تخطيط  نتيجة  قرارالتق�شيم  �شدر  والإ�شالم. 
عربي  ا�شتعماري  �شهيوين  وتعاون  وتن�شيق 
وتهويدها  فل�شطني  عروبة  لتقوي�س  رجعي 
طائفية  اأ�ش�س  على  العربية  البلدان  وتفتيت 
اإ�رصائيل  لإقامة  تركيبها  واإعادة  وعرقية 
العظمى القت�شادية من خالل م�رصوع ال�رصق 
الأو�شط اجلديد. تق�شيم فل�شطني ينتهك ميثاق 
الأمم املتحدة وحق ال�شعب العربي الفل�شطيني 
الدويل  امل�شريوعروبتهاوالقانون  تقرير  يف 
العام والقانون الدويل الإن�شاين. ومتت موافقة 
اجلمعية العامة عليه نتيجة لل�شغوط والإغراء 
والوليات  ال�شهيونية  مار�شته  الذي  والبتزاز 
قرارتق�شيم  د  ج�َشّ الأمريكية.  املتحدة 
لليهود  الوح�شي  وا�شنطن  انحياز  فل�شطني 
والعدالة  احلق  مبادئ  ومعاداتهالأب�شط 
ال�شعب  وحقوق  الدويل  والقانون  والإن�شاف 
فل�شطني.  وطنه  يف  الوطنية  الفل�شطيني 
خططت وا�شتعدت ونفذت بريطانيا والوليات 
العاملية  وال�شهيونية  الأمريكية  املتحدة 
امل�شلحة  الإرهابية  اليهودية  والع�شابات 
اإ�رصائيل يف  اإقامة  والأرغون  و�شترين  الهاغانا 
وا�شتغلت   .1948 اأيار   15 يف  العربية  فل�شطني 
الإمارات  وتواطوؤ  ال�شتعمارية  الدول  دعم 
بريطانيا  اأقامتها  التي  العربية  واملمالك 
وحتميها اأمريكا وارتكبت الع�شابات ال�شهوينية 
جمزرة  ت�شبه  جمزرة   74 امل�شلحة   الرهابية 
الهولوكو�شت  معزوفتي  وا�شتغلوا  يا�شني  دير 
ككيان  ال�شهيوين  الكيان  واأقاموا  �شامية  والال 

واإرهابي  عن�رصي  ا�شتيطاين  ا�شتعماري 
وبا�شتخدام القوة الع�شكرية. وارتكبت اإ�رصائيل 
حربا عام 1948 وت�شببت يف النكبة امل�شتمرة. 
األفاً   )60( ورّحلْت  الغربية  القد�س  واحتلت 
ومار�شت  الفل�شطينيني  ال�شكان  جميع  اأي 
اأرا�شيهم  و�شادرت  جتاههم.  العرقي  التطهري 
الغربية  القد�س  من  واتخذت  وممتلكاتهم. 
احتلت  كما  لها،  عا�شمة   1949 عام  املحتلة 
القد�س ال�رصقية يف حرب عام 1967 و�شمتها 
اإىل القد�س املحتلة، واأعلنت القد�س ب�شطريها 
التي  الأ�شباب  اإن  الأبدية.  املحتلني عا�شمتها 
ال�شلح  ورف�س  التق�شيم  لرف�س  العرب  دعت 
تزال  ل  اإ�رصائيل  مع  والتعاي�س  والعرتاف 
الفل�شطينية  القرى  مئات  تدمري  اإن  بل  قائمة، 
اأنقا�شها  على  اليهودية  امل�شتعمرات  واإقامة 
وال�شتمرار باإ�شعال احلروب العدوانية وارتكاب 
املجازر اجلماعية وم�شادرة الأرا�شي العربية 
املنجزات  وتدمري  واجلولن  القد�س  و�شم 
وقتل واغتيال ع�رصات الآلف من الفل�شطينيني 
ال�شتيطاين  بال�شتعمار  وال�شتمرار  والعرب 
وممار�شة  اليهودية  امل�شتعمرات  وبناء 
العرقي  والتطهري  والإرهاب  العن�رصية 
لإقامة  اليهودي  الديني  التطرف  وا�شتغالل 
ورف�س  العامل  يف  اليهود  جلميع  يهودية  دولة 
ديارهم  اإىل  الفل�شطينيني  الالجئني  عودة  حق 
واحلقوق الوطنية لل�شعب الفل�شطيني يف وطنه 
ال�شعبي  العربي  املوقف  �شحة  توؤكد  فل�شطني 
ال�شلح  ورف�س  التق�شيم  برف�س  والر�شمي 
والتم�شك  اإ�رصائيل  مع  والتعاي�س  والعرتاف 
امليثاق  اإىل  والعودة  بخيار املقاومة امل�شلحة 
الوطني لتحرير كل فل�شطني التاريخية من راأ�س 
اليوم(  )اإيالت  الر�رصا�س  باأم  مروراً  الناقورة 
ال�شتيطاين  ال�شتعمار  كيان  وزوال  رفح  حتى 

من فل�شطني العربية.

بقلم :وداد احلاج

د. غازي ح�صني

الدرو�س ال�صينية م�صتمرة 
،ويف كل يوم يثبت التنني 

الأ�صفر جدارته يف 
قيادة العامل باعتماده 

على مقاربة "رابح رابح" 
مع �صرائكه و حلفائه 

يف كل مكان،يف الأ�صهر 
الأخرية متكنت  املنظومة 
القت�صادية يف هذا البلد 

ال�صيوعي من تخطي 
اإكراهات كورونا حيث 

�صّجلت �صادرات ال�صني منوا 
قويًا على خلفية انتعا�س 

ال�صتهالك ووفق ما اأظهرت 
بيانات ر�صمية �صّجلت ثاين 

قوة اقت�صادية يف العامل 
اأداء اأف�صل من املتوقع. 

اجتمعت اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة 

يف 29 نوفمرب عام 1948 
للت�صويت على م�صروع 

قرار التق�صيم وقال رئي�س 
اجلمعية العامة اأزولدا 

اأرانيا اإنه واثق باأن ثلثي 
الأ�صوات قد اأ�صبحا 

متوفرين لإقرار التق�صيم.
اقرتح الوفد اللبناين 

كمحاولة اأخرية للحيلولة 
دون �صدور قرار التق�صيم 
ت�صكيل دولة احتادية يف 

فل�صطني.
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عي�شة ق.

حتقيق  منه  ي�ستهدفون  �أين 
�أجل �سمان  �النت�سار ال غري من 
�إنهاء دور �ملجموعات يف �ملركز 
يف  ين�سطون  �لذي  للفوج  �الأول 
�إىل  �لتاأهل  وبالتايل  �سفوفه، 
�لدور �ملقبل يف �مل�ستوى وتفادي 
�الأوروبية  �الأندية  �أمام  �لوقوع 
لقاء  �أن  حمرز  و�سدد  �لعمالقة، 
�ملنال  �سهل  يكون  لن  بورتو 
ويدركون  �لبع�ض  يعتقده  مثلما 
�سعبة  تكون  �سوف  �ملهمة  �أن 
وعليهم �لرتكيز جيد� على �ر�سية 
�لهدف  بلوغ  �أجل  من  �مليد�ن 

�ملن�سود يف موعد لقاء �لغد.
يف  الفت  ب�سكل  حمرز  وتاألّق 
ناديه  خا�سها  �لتي  �ملو�جهة 
برينلي  �أمام  �سيتي  مان�س�سرت 
�سمن �لدوري �الجنليزي �ملمتاز، 
�أين جنح يف ت�سجيل "هاتريك" هو 
�لكروي ويعترب  �لثاين يف م�سو�ره 
�ول العب عربي يتمكن من توقيع 
ثالثة �هدف مع فريقني خمتلفني 
بعدما �سبق �ن فعلها يف دي�سمرب 
لي�سرت  �ل�سابق  ناديه  رفقة   2015
يحظى  جعله  �الجنليزي،  �سيتي 
تقييم  وينال  �ملقابلة  رجل  بلقب 
خريج  و�أ�سبح  �لكاملة،  بالعالمة 
نادي لوهفر �لفرن�سي ثاين العب 

بقمي�ض  ثالثية  يوقع  �إفريقي 
�ملان �سيتي بعد �لنجم �الإيفو�ري 
فعلها  �ن  �سبق  �لذي  توري  يايا 
نادي  �سباك  يف   2014 �لعام 

فولهام.
��سمه  كتابة  يف  حمرز  ويو��سل 
دوري  يف  ذهب  من  باأحرف 
�الأرقام  خالل  من  "�لربميرليغ" 
�لتي ي�سنعها و�لتي جعلته يدخل 
�الأبو�ب، حيث  �أو�سع  من  �لتاريخ 
ميلكها  �لتي  �الح�سائيات  تتمثل 
يف �جنلرت� يف م�ساهمته بت�سجيل 
خالل  من  هدفا   102 جمموع 
توقيع 61 هدفا ومنح 41 متريرة 

حا�سمة.

توّعد الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز نادي بورتو الربتغايل الذي �شيكون املناف�س املقبل لفريقه مان�ش�شرت �شيتي االجنليزي، عندما يلتقي الفريقان غدا 
حل�شاب اجلولة اخلام�شة وما قبل االأخرية من دور جمموعات رابطة ابطال اأوروبا، والتي �شهدت تاأهل النادي االجنليزي اإىل الدور ثمن النهائي من امل�شابقة 

االأوروبية، حيث اأو�شح قائد الت�شكيلة الوطنية اأنهم قاموا بطي �شفحة الفوز العري�س اأمام برينلي حل�شاب الدوري االجنليزي، و�شوف ي�شرعون يف التفكري حاليا 
على اللقاء املقبل الذي ينتظرهم اأمام مناف�شهم بورتو

ي�شجل ا�شمه باأحرف من ذهب يف الربميرليغ

حمرز يتوّعد بورتو وي�شر على �شدارة جمموعة ال�شامبيونزليغ

اخلطة التكتيكية تطرح الت�شاوؤل 
ونق�س الفعالية تتوا�شل

احتاد العا�ضمة يعّمق اجلراح 
وانتقادات لذعة لعبد اجلليل

على  �لثانية  �لهزمية  بعد  �جلر�ح  �لعا�سمة  �حتاد  نادي  عّمق 
�لبطولة  من  �الفتتاحية  �جلولة  مقابلة  يف  �سجلها  �لتي  �لتو�يل 
�لوطنية �لتي جمعته �أم�سية �أول �أم�ض �أمام وفاق �سطيف، وعرفت 
�إىل  �لفريق  فقد�ن  �أثبتت  نظيفة  بثنائية  �لهزمية  فخ  يف  �سقوطه 
وذلك  �النتفا�سة  بتحقيق  له  ي�سمح  �لذي  �حلقيقي  �لديكليك 
�أمام  �ملنق�سي  �الأ�سبوع  نهاية  �ملمتازة  �لكاأ�ض  خ�سارة  عقب 
منح  يف  عريبي  بن  بوزيان  �ملدرب  وف�سل  بلوزد�د،  �سباب  �جلار 
�لديكليك الأ�سباله وهو �لذي �أ�سحى �ملدرب �جلديد للنادي بعد 
�إقالة �ملدرب �لفرن�سي فر�ن�سو� �سيكوليني عقب ف�سيحة رف�سه 
�الأول  �لوزير  بح�سور  �ل�سوبر  لقاء  �مليد�لية يف  ال�ستالم  �ل�سعود 
عبد �لعزيز جر�د، حيث �سّيعت ت�سكيلة �أبناء "�سو�سطارة" فر�سة 
و�م  �لوطنية  �لبطولة  يف  قوية  �نطالقة  ت�سجيل  �أجل  من  ثمينة 
ت�ستثمر يف �لفر�ض �لتهديفية �لعديدة �لتي �كت�سبتها يف �ل�سوطني 
�الأول و�لثاين، وهو ما جعل �سباكها تتلقى هدفني يف �أو�خر دقائق 
الأ�سحاب  �لرتكيز  فقد�ن  فر�سة  �لزور  �غتنام  خالل  �ملقابلة 
ت�سكيلة  على  وظهر  عليهم.  و�لت�سجيل  مباغتهم  �أجل  من  �الأر�ض 
�الحتاد غياب ��سرت�تيجية لعب و��سحة خا�سة على م�ستوى و�سط 
حيث  خليفة،  وبن  كودري  �لثنائي  �ن�سجام  عدم  ب�سبب  �مليد�ن 
�أف�سل  �أحد  يعترب  �لذي  �سيتة  ��سامة  لالعب  �لبارز  �لغياب  ظهر 
�أ�سا�سيا لكن  �للعب  �إىل فر�سة  �لالعبني يف من�سبه، وكان بحاجة 
�لطاقم �لفني ف�سل �لت�سحية به عقب خ�سارة �ل�سوبر و�إقحام بن 
خليفة �إىل جو�ر �ملخ�رضم كودري، �إىل جانب ذلك �أبانت �لت�سكيلة 
غياب ر�أ�ض حربة حقيق قادر على حتويل �لكرة �إىل �ل�سباك بعدما 
وقفنا على غياب �لفعالية من خالل �لفر�ض �لكثرية �لتي �أ�ساعها 
رفقاء �ملهاجم حميو�ض يف �نتظار عودة �لالعب زكريا بن �ساعة، 
ويبقى �للغز يف �للقاء �مل�ستقدم �جلديد �أ�سامة عبد �جلليل �لذي 
مل يظهر �سيئا وكان ظال لنف�سه طو�ل �لدقائق �لتي لعبها حيث مل 
مينح �مل�ساعدة غلى حميو�ض، عك�ض �لثالثي �ملغرتب �الآخر بن 
على  قادرة  �مكانيات  �بانو�  �لذين  قندوز  و�حلار�ض  �ساولة  دين، 

�لتطوير و�لتح�سن مع مرور �ملقابالت.

الكوكي يرفع قائمة مناف�شة لقاء كا�س الكاف اإىل 31 العبا

�ضبان وفاق �ضطيف يتاألقون وي�ضرعون اليوم يف التح�ضري للرابيد

تواجد جمددا يف مقعد االحتياط الأوملبيك ليون

غار�سيا يرف�ض منح الثقة لنب العمري 

الإ�سابة تبعد بن نا�سر عن مباراة فيورنتينا   

بد�ية موفقة  �سّجل وفاق �سطيف 
�لفوز  بعد  �لوطنية  �لبطولة  يف 
�لتنقل  من  به  عاد  �لذي  �لثمني 
�لعا�سمة ملو�جهة  �إىل  قاده  �لذي 
�الحتاد �ملحلي �سمن قمة �جلولة 
�لكروي  �ملو�سم  من  �الفتتاحية 
يكن  �لوفاق مل  �أن  ورغم  �جلديد، 
دقيقة  �لت�سعني  مد�ر  على  قويا 
�أنه جنح يف ��ستغالل �الأخطاء  �إال 
و�سجل  مناف�سه  فيها  وقع  �لتي 
عليه هدفني يف �ل�سوط �لثاين كانا 
غامنا  �لعودة  �جل  من  له  كافيني 
وبالتايل  �لديار  �إىل  كامال  بالز�د 
هذ�  له  نقاط  ثالث  �ول  حتقيق 
�ملبار�ة  كانت  حيث  �ملو�سم، 
عدد  بروز  �أجل  من  ثمينة  فر�سة 
�ل�سطايفية  �لت�سكيلة  �سبان  من 
وبقر�ر  عمورة  �لثنائي  غر�ر  على 
جنم  كان  �لذي  �الأول  خا�سة 

�للقاء،  �ملبار�ة بعد توقيعه هديف 
نف�سه  تن�سيب  نحو  يتوجه  و�لذي 
و�أنه  خا�سة  �ملو�سم  هذ�  بقوة 
�لطاقم  ثنائي  ح�سور  يف  تاألق 
�ملحلي  �لوطني  للمنتخب  �لفني 
�للذ�ن  جبور  ورفيق  بوقرة  جميد 
ال�ستدعاء  حت�سبا  �لالعبني  عاينا 
�الأف�سل منهم م�ستقبال، ومل تقدم 
نبيل  �لتون�سي  �ملدرب  ت�سكيلة 
�لكوكي مقابلة كبرية حيث التز�ل 
بحاجة �إىل �لعمل من �أجل مو��سلة 
�لوترية وحتقيق  نف�ض  على  �لعمل 

�سل�سلة �لنتائج �اليجابية.
حممد  �حلار�ض  رفقاء  وو�سل 
يف  �سطيف  مدينة  �إىل  خذ�يرية 
�أم�ض،  �ول  ليلة  من  متاأخر  وقت 
ر�حة  يوم  �لكوكي  منحهم  �أين 
�أم�ض من �أجل �لتخل�ض من �لتعب 
�ليوم  ي�ستاأنفون  و�سوف  و�الإرهاق 

�لتدريبات بخو�ض ح�سة يف ملعب 
�لثامن ماي حت�سري� للقاء �جلولة 
نهاية  تنتظرهم  �لتي  �ملقبلة 
غليز�ن  �رضيع  �أمام  �الأ�سبوع  هذ� 
�أن تعرف  �لقو�عد، وينتظر  د�خل 
جحنيط  �لثالثي  عودة  �ملبار�ة 
و��سحة  مكانته  ظهرت  �لذي 
للعيان �أول �م�ض �إىل جانب زميليه 

بوقلمونة وتوري.
�ملدرب  رفع  منف�سل،  �سياق  يف 
�ملعنيني  �لالعبني  عدد  �لكوكي 
�لفريق  قائمة  �سمن  بالتو�جد 
مناف�سة  يف  بامل�ساركة  �ملعنية 
�الحتاد  منح  و�لتي  �لكاف  كاأ�ض 
تنتهي  �لقدم مهلة  لكرة  �الإفريقي 
�ليوم من �أجل �إر�سالها عرب �لربيد 
�ملعني  ف�سل  حيث  �اللكرتوين، 
رفع  بعدما  �إر�سالها  قبل  �لرتيث 
 31 جمموع  �إىل  �لالعبني  عدد 

�لعدد  رفع  �إمكانية  مع  مبار�ة 
و��ستغالل  العبا   35 �إىل  جمدد� 
�أن  علمنا  �إذ�  �الإجاز�ت  عدد 
�سهر  يف  �لقارية  �لهيئة  مريكاتو 
بالدنا  يف  �سيكون  بينما  جانفي 

�سهر مار�ض من �لعام �لقا=دم.
عي�شة ق. 

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  و��سل 
على  �جللو�ض  �لعمري  بن  جمال 
ليون  �وملبيك  ناديه  �حتياط  دكة 
يف  جمدد�  وف�سل  �لفرن�سي، 
رودي  فريقه  مدرب  ثقة  �كت�ساب 
غار�سيا �لذي يرف�ض منح �لثقة �إىل 
�ملد�فع �ملحوري للخ�رض و�إ�رض�كه 
مل  و�لذي  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة  يف 
منذ  �أ�سا�سيا  �للعب  بفر�سة  يحظ 

خالل  �لنادي  ب�سفوف  �لتحاقه 
�ل�سائفة �ملا�سية قادما يف �سفقة 
مع  �لعقد  ف�سخ  عقب  حر  �نتقال 
�ل�سعودي،  �ل�سباب  �ل�سابق  فريقه 
وبد�أ بن �لعمري مقابلة ناديه ليون 
�أم�ض  جمعهم  �لذي  �للقاء  خالل 
حل�ساب  رمي�ض  ملعب  بال�سيف 
�لفرن�سي  �لدوري  من   12 �جلولة 
يف �الحتياط، حيث و��سل غار�سيا 

و�سع �لثقة يف ثنائي �ملحور ديناير 
ومار�سيلو ويرف�ض منح �لفر�سة �إىل 
�بن حي �حلر��ض. و�قت�رض �لالعب 
بلعب  �سطيف  وفاق  لفريق  �ل�سابق 
�ملو�سم  �نطالق  منذ  دقيقة   40
�جلديد دون �حل�سول على فر�سة 
قدم  �نه  ورغم  �أ�سا�سيا،  �للعب 
مل  ذلك  �أن  �إال  يومها  كبرية  مبار�ة 
غار�سيا  مدربه  الإقناع  كافيا  يكن 

مب�ساعفة  ملزما  يكون  و�سوف 
�جلهود من �أجل �لتو�جد يف �أح�سن 
من  �نتقاد�ت  تلقى  �أين  جاهزية، 
عدم  بخ�سو�ض  مدربه  طرف 
�جلاهزية من �لناحية �لبدنية و�لتي 
تتطلب منه عمال كبري� حيث يكون 
يف �أح�سن �الأحو�ل بعد توقف طويل 

عن �ملناف�سة.
عي�سة ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  غاب 
قائمة  عن  نا�رض  بن  ��سماعيل 
ناديه ميالن �أ�سي �ملعنية بخو�ض 
�لتي لعبت م�ساء  مقابلة فيورنتينا 
�لتا�سعة  �جلولة  حل�ساب  �لبارحة 
�أقدم  �اليطايل، حيث  �لدوري  من 
"�لرو�سونريي"  ت�سكيلة  مدرب 
��ستبعاد  على  بيويل  �ستيفاين 

�لوطنية  �لت�سكيلة  ميد�ن  متو�سط 
على  �إ�سابة  من  معاناته  ب�سبب 
م�ستوى �لع�سلة �ملقربة و�لتي كان 
�لتدريبية  �حل�سة  خالل  تلقاها 
�أم�ض  �أول  ناديه  مع  خا�سها  �لتي 
ولهذ�  "�لفيوال"،  ملبار�ة  ��ستعد�د 
�لغر�ض فاإن �لطاقم �لفني للنادي 
جنمه  �إر�حة  ف�سل  �اليطايل 

�جلز�ئري وعدم �ملخاطرة ب�سحته 
تفاديا الأي م�ساعفات �سلبية على 
�الإ�سابة وتركه يخ�سع �إىل �لنقاهة 
�لتدريبات  �إىل  �رضيعا  �لعودة  قبل 
�لتي  �لكروية  للمو�عيد  و�لتح�سري 
خالل  �للومباردي  �لفريق  تنتظر 

�الأيام �ملقبلة.
�لركائز  �أحد  نا�رض  بن  ويعترب 

�الأ�سا�سية �لتي يعتمد عليها بيويل 
�ندمج  �لذي  وهو  �ملو�سم  هذ� 
رغم  �لتكتيكية  خططه  يف  �رضيعا 
�أنه حديث �النتقال �إىل كتيبته وهو 
�ول مو�سم يلعب الأ�سحاب �لقمي�ض 
�الأ�سود و�الأحمر بعدما كان �لتحق 

بالنادي �ل�سائفة �ملا�سية.
عي�شة ق.

عي�شة ق.
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م�ضيفه  على  مدريد  �أتلتيكو  تغلّب 
�ضمن  "�ملي�ضتايا"  ملعب  على  فالن�ضيا 
�لدوري  من   11 �ملرحلة  مناف�ضات 
يف  خطاأ  التو  طوين  و�ضّجل  �الإ�ضباين، 
مرمى فريقه هدف �ملبار�ة �لوحيد، رفع 
فريق "�لروخيبالنكو�س" ر�ضيده �إىل 23 
�الأهد�ف  بفارق  �لثاين  �ملركز  نقطة يف 
�لذي  �ضو�ضييد�د  ريال  �ملت�ضدر  عن 
جتّمد  �ملقابل  يف  �أم�س،  فياريال  و�جه 

ر�ضيد فريق "�خلفافي�س" عند 12 نقطة 
�لليغا،  ترتيب  �ضلم  على   11 �ملرتبة  يف 
�لعا�ضمة  فريق  مهاجم  غياب  و��ضتمر 
�الإ�ضبانية �الأوروغو�ياين �ملخ�رضم لوي�س 
�إ�ضابة  من  متاما  تعافيه  لعدم  �ضو�ريز 
خا�س  �ملقابل،  يف  كورونا،  بفريو�س 
�أوبالك  يان  �ل�ضلوفيني  �أتلتيكو  حار�س 
يف  فريقه  باألو�ن   200 �لرقم  مبار�ته 
�لدوري �الإ�ضباين. من جهته، غنم �إ�ضبيلية 

هوي�ضكا  �إىل  رحلته  من  �لثالث  �لنقاط 
�ملحلي  �لفريق  على  �ل�ضعب  بفوزه 
بهدف دون مقابل، ووّقع �لنجم �ملغربي 
يو�ضف �لن�ضريي هدف �ملبار�ة �لوحيد 
يف �لدقيقة 83 لينقذ �لفريق �الأندل�ضي 
من �لوقوع يف فخ �لتعادل، ورفع �إ�ضبيلية 
�ملركز  يف  نقطة   16 �إىل  ر�ضيده 
لهوي�ضكا  نقاط  �ضبع  مقابل  �خلام�س 

�ضاحب �ملركز 19 وقبل �الأخري.

اأتلتيكو مدريد ُي�ضقط فالن�ضيا بامل�ضتايا

على  تفوقه  ميونيخ  بايرن  و��ضل 
�ضمن   3-1 عليه  بالفوز  �ضتوتغارت 
�الأملاين،  �لدوري  من  �لتا�ضعة  �ملرحلة 
على  مفاجئا  فوز�ً  كولن  حقق  حني  يف 
�أحد  دورمتوند،  بورو�ضيا  م�ضيفه 
بف�ضل   2-1 �للقب  الإحر�ز  �ملر�ضحني 
يف  �ل�ضخريي،  �ليا�س  للتون�ضي  ثنائية 
تانغي  �لفرن�ضي  �ضجل  �الأوىل  �ملبار�ة 
كينغ�ضلي  ومو�طنه  ل�ضتوتغارت  كوليبايل 
ليفاندوف�ضكي  روبرت  و�لبولندي  كومان 
و�لرب�زيلي دوغال�س كو�ضتا لبايرن، وعزز 
بايرن �ضد�رته بر�ضيد 22 نقطة، يف حني 
جتمد ر�ضيد �ضتوتغارت عند 11 نقطة، 
�نطالقة  �ف�ضل  حقق  �ضتوتغارت  وكان 
فبعد  �لبوند�ضليغا،  عاما يف   16 منذ  له 
�ر�ضه  على  �الفتتاحية  مبار�ته  خ�ضارته 
�مام فر�يبورغ، مل يخ�رض �ي مبار�ة من 
�لبافاري،  �لفريق  �مام  �ضقوطه  قبل   8

�للقب  حامل  بايرن  يذق  مل  �ملقابل  يف 
طعم  �ملا�ضية،  �لثمانية  �ملو��ضم  يف 
مبار�ة يف خمتلف   12 �خر  �خل�ضارة يف 

�مل�ضابقات. 
يف �ملبار�ة �لثانية، �ضقط دورمتوند على 
�أر�ضه �مام كولن و�ضيف متذيل �لرتتيب 
ثالث  فاهدر  مفاجئة،  بطريقة   1-2
�للقب،  نحو  �ل�رض�ع  يف  ثمينة  نقاط 
�إىل  لكولن  �الأول  بالفوز  �لف�ضل  ويعود 
�لهدفني  �ضاحب  �ل�ضخريي  �لتون�ضي  
�الأر�س عن  يف حني جاء هدف �ضاحب 
وخ�رض  هاز�ر،  تورغان  �لبلجيكي  طريق 
اليبزيغ  ل�ضالح  �لثاين  مركزه  دورمتوند 
بعدما   2-1 بيلفيد  �أرمينيا  على  �لفائز 
18 نقطة يف مقابل  جتمد ر�ضيده عند 
من  كولن  .وخرج  لاليبزي،  نقطة   20
موؤقتا  بالهبوط  �ملهددة  �لفرق  معمعة 

باالرتقاء �إىل �ملركز 16 ب�ضت نقاط، 

ريال  جنم  هاز�رد  �إيدين  �لبلجيكي  تعّر�س 
مو�جهة  خالل  جديدة  الإ�ضابة  مدريد، 
�إطار  يف  �أم�س  �أول  م�ضاء  �أالفي�س  ديبورتيفو 
�ال�ضباين،  �لدوري  من  �جلولة11  مناف�ضات 
 26 �لدقيقة  يف  لالإ�ضابة  هاز�رد  وتعّر�س 
�ملو��ضلة،  ي�ضتطع  ومل  �الأول  �ل�ضوط  من 
�ضحبه  زيد�ن  �لدين  زين  �ملدرب  قرر  لذلك 

منه،  بدال  جوي�س  رودريغو  بال�ضاب  و�لدفع 
ووفًقا الإذ�عة "كادينا كوبي"، فاإن �لت�ضخي�س 
�الأويل لالإ�ضابة �أنها �نزعاج ع�ضلي يف �لفخذ 
�الأمين، و�ضيخ�ضع هاز�رد لك�ضف باملوجات 
�ختبار�ت  �ضيجري  �أنه  كما  �ل�ضوتية،  فوق 
�لت�ضخي�س  من  للتاأكد  �الأمر،  لزم  �إذ�  �لرنني 

�لنهائي. 

�أد�ءه  �للقب  حامل  جوفنتو�س  فريق  و��ضل 
�لدوري  من  �حلايل  �ملو�ضم  يف  �ملقنع  غري 
�أر�س  على  �لتعادل  فخ  يف  و�ضقط  �الإيطايل 
م�ضت�ضيفه بينفينتو �أول �أم�س �ضمن �ملرحلة 
�لفارو  �لت�ضجيل  �فتتح  �لبطولة،  �لتا�ضعة من 
وعادل   21 �لدقيقة  يف  ليوفنتو�س  مور�تا 
غايتانو ليتيزيا الأ�ضحاب �الأر�س يف �لدقيقة 
جوفنتو�س  رفع  �الأول،  �ل�ضوط  من  �الأخرية 
�خلام�س  �ملركز  يف  نقطة   17 �إىل  ر�ضيده 
نقاط   10 �إىل  ر�ضيده  بينفينتو  رفع  بينما 
يف �ملركز 12، و��ضتفاد �إنرت ميالن حتديد�ً 
من تعادل فريق �ل�ضيدة �لعجوز �إذ �أبقاه ذلك 
بفارق  نقطة   18 بر�ضيد  �لثاين  �ملركز  يف 
�الأحد  �ضيو�جه  �لذي  ميالن  خلف  نقطتني 

�ضيفه فيورنتينا.
ويف غياب رونالدو �أ�رضك مدرب �لبيانكونريي 
�أندريا بريلو �لثنائي مور�تا و�الأرجنتيني باولو 
ديباال.ورغم �ضغط يوفنتو�س �ملتو��ضل على 
�ضاحب  مدرب  �أن  �إال  �ملبار�ة  دقائق  مدى 
دوفنتو�س  العب  �إينز�غي  فيليبو  �ل�ضيافة 
�خلطط  مع  �لتعامل  كيفية  عرف  �ل�ضابق 
ميالن  يف  �ل�ضابق  زميله  لبريلو  �لتكتيكية 
ومنتخب �إيطاليا �لفائز بكاأ�س �لعامل 2006، 
مانعاً  ب�ضكل حمكم  منطقته  �إينز�غي  و�أقفل 
مهاجمي "�ليويف" من �خرت�قها �إال يف ما ندر 
متريرة  بعد  جاء  �لذي  �لتقدم  هدف  ومنها 
�لذي  ملور�تا  كييز�  فديريكو  من  �مامية 
من  قليلة  ثو�ن  وقبل  باملد�فعني،  تالعب 
نهاية �لوقت �ل�ضائع �أدرك �لو�فد �جلديد �إىل 
�لدرجة �الأوىل �لتعادل بت�ضديدة بعيدة �رتدت 
�إىل د�خل مرمى �حلار�س  �الأمين  �لقائم  من 
حكم  و�أ�ضهر  ت�ضي�ضني،  فويت�ضيخ  �لبولندي 
�ملبار�ة فابريزيو با�ضكا �لبطاقة �حلمر�ء يف 
وجه مور�تا بعد �طالق �ضافرة نهاية �ملبار�ة 

الحتجاجه.
من جهته، خفف �إنرت ميالن حّدة �ل�ضغوط عن 
مدربه �أنطونيو كونتي باإحلاقه �خل�ضارة �الأوىل 
�لو�ضيف  �ضا�ضوولو  مب�ضيفه  �ملو�ضم  هذ� 

0-3، ودخل "نري�ت�ضوري" �للقاء �إثر �خل�ضارة 
يف   0-2 �الإ�ضباين  مدريد  ريال  �ضيفه  �أمام 
دوري �الأبطال جعلته قريباً جد�ً من �خلروج 
تو�لياً،  �لثالث  للمو�ضم  �ملجموعات  دور  من 
فاإىل  و�حد،  بحجر  ع�ضفورين  �إنرت  و�أ�ضاب 
بو�ضافة  �لتحق  ملدربه،  معنوية  جرعة  منح 
�ضا�ضوولو بفارق نقطتني عن ميالن �ملت�ضدر، 
فر�نت�ضي�ضكو  لنجم هجومه  �ضا�ضوولو  �فتقد 
غريغو�ر  �لفرن�ضي  بفخذه،  الإ�ضابة  كابوتو 
دوفريل و�ل�ضلوفاكي لوكا�س هار��ضلني، فيما 
غاب عن �إنرت �لكرو�تي مار�ضيلو بروزوفيت�س، 
�ل�رضبي �ألك�ضندر كوالروف، �لبلجيكي ر�دجا 
في�ضينو  ماتيا�س  �الأوروغوياين  ناينغوالن، 
�لهجوم  جنم  كونتي  و�أر�ح  بيمونتي،  و�أندريا 
يف  به  �لدفع  قبل  لوكاو  روميلو  �لبلجيكي 

�ل�ضوط �لثاين.
ويف مبار�ة �أخرى، مل ينجح �تاالنتا با�ضتثمار 
فوزه �ملبهر بثنائية نظيفة على ليفربول بطل 
من  �لر�بعة  �جلولة  يف  �الإنكليزي  �لدوري 
على  �أنفيلد  يف  �الأربعاء  �أوروبا  �أبطال  دوري 
للنقاط  تفريطه  فو��ضل  �ملحلي،  �ل�ضعيد 
�فتتح   ،0-2 فريونا  �ضيفه  �أمام  بخ�ضارته 
�لت�ضجيل من  �لربتغايل ميغيل فيلوزو  �لبديل 
�لهدف  ز�ت�ضاغني  ماتيا  و��ضاف  جز�ء  ركلة 

�لثاين يف �لدقيقة 83.

ليدز يونايتد جوفنتو�س ي�ضقط يف فخ التعادل اأمام بينفينتو
ي�ضدم اإيفرتون

متكن فريق ليدز يونايتد من حتقيق 
�إيفرتون  م�ضت�ضيفه  على  ثمني  فوز 
�ملرحلة  �إطار  يف  رد  دون  بهدف 
�الإجنليزي  �لدوري  من  �لعا�رضة 
�ملمتاز، هدف �ملبار�ة �لوحيد �أحرزه 
�لفوز  79، بهذ�  �لدقيقة  ر�فينها يف 
يف  نقطة   14 �إىل  ر�ضيده  ليدز  رفع 
�ملركز 11 بعد �أن حقق فوزه �لر�بع 
�إيفرتون  لقي  فيما  �مل�ضابقة،  يف 
خ�ضارته �لر�بعة مقابل 5 �نت�ضار�ت 
عند  ر�ضيده  فتجمد  وحيد  وتعادل 
بر�يتون  فر�س  بينما  نقطة.   16
�للقب  حامل  �ضيفه  على  �لتعادل 
لليفربول  و�ضجل   ،1-1 ليفربول 
عادل  فيما  جوتا  ديوغو  �لربتغايل 
الأ�ضحاب �الأر�س �الأملاين با�ضكال 
غروز من ركلة جز�ء، و�ضار ر�ضيد 
�لريدز 21 نقطة يف �ضد�رة �لرتتيب 
موؤقتا، فيما رفع بر�يتون ر�ضيده �إىل 
�أهدر  و   ،16 �ملركز  يف  نقاط   10
جز�ء،  ركلة  موباي  نيل  �لفرن�ضي 
�ضعب  توقيت  يف  �ملبار�ة  وجاءت 
بعد  عددياً،  �ملنقو�س  لليفربول 
"�أنفيلد"  يف  ملعبه  على  �ضقوطه 
يف   0-2 �الإيطايل  �أتاالنتا  �أمام 
تاأهله  ليتاأجل  �أوروبا،  �أبطال  دوري 

�ىل ثمن �لنهائي.

البايرن يوا�ضل التاألق و�ضقوط مفاجئ لبوري�ضيا دورمتوند

الك�ضف عن الت�ضخي�س الأويل لإ�ضابة هازارد

جي ا�س  البي  على  التعادل  يفر�س  بوردو 
2-2 على م�ضيفه باري�س �ضان  فر�س بوردو �لتعادل 
جريمان حامل �للقب �ضمن �ملرحلة 12 من �لدوري 
�لباري�ضي كل من �لرب�زيلي  للفريق  �لفرن�ضي، و�ضّجل 
وّقع  حني  يف  كني  مويز  و�الإيطايل  جز�ء  ركلة  نيمار 
تيموتي بيمبيلي خطاأ يف مرمى فريقه ويا�ضني عديل 
 25 �إىل  ر�ضيده  جريمان  �ضان  رفع  �ل�ضيوف،  هديف 

نقطة يف �ل�ضد�رة يف حني بات ر�ضيد بوردو 16 نقطة 
يف �ملرتبة 11، وفاجاأ بوردو �أ�ضحاب �الأر�س بت�ضجيل 
ماجا  جو�س  �لنيجريي  �ضغط  عندما  �لتقدم  هدف 
�الأخري  بيمبيلي ف�ضجل  تيموتي  �ل�ضاب  �ملد�فع  على 
هدفاأ خطاأ يف مرمى فريقه، و�ضغط �ضان جريمان يف 
حماولة الإدر�ك �لتعادل وطالب نيمار بركلة جز�ء �إثر 

لكن  �أوتافيو  قبل مو�طنه  �ملنطقة من  د�خل  �إعاقته 
"VAR" نظره  �أن يلفت حكم  �حلكم مل يكرتث قبل 
ليعدل  �ملنطقة،  د�خل  عرقلة  ح�ضول  �إمكانية  �إىل 
�لعا�ضمة  فريق  ومينح  قر�ره  عن  �لرئي�ضي  �حلكم 
 50 هدفه  م�ضجال  بنجاح  نيمار  ترجمها  جز�ء  ركلة 
يف �لدوري، مل مت�س دقيقة حتى �ضدد نيمار كرة قوية 

بي�رض�ه عجز حار�س بوردو بونو� كو�ضتيل يف �ل�ضيطرة 
د�خل  تابعها  كني  مويز  �الإيطايل  �أمام  فتهياأت  عليها 
�أ�ضاع  �أن  وبعد  �لثاين،  �ل�ضباك م�ضجال هدف فريقه 
جنح  �لنتيجة  حل�ضم  باجلملة  فر�ضا  جريمان  �ضان 
مرمى  يف  لبوردو  �لتعادل  �إدر�ك  يف  عديل  يا�ضني 

فريقه �ل�ضابق.
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حب "نائل" لـ"اإميان".. هل �ضيعو�ضه عن "نور"؟
ا فوق العادة للأطفال، متنى اأن يعطي هذا احلب لطفل تنجبه له املراأة التي ملأ  يحمل يف قلبه حًبّ
حبها قلبه منذ اللحظة الأ�ىل لر�ؤيته �سورتها عند اأ�سرها �سنة 1987، بعد 34 �سنة من اأ�سره ُك�سر 
قيد حرية نائل الربغوثي "اأقدم اأ�سري �سيا�سي يف العامل"، حلم الأبوة عاد يحيا يف قلبه، كيف ل 

�قد فاز اأخرًيا بقلب اأمريته اإميان التي تز�جها بعد اأن زال �سرطها "اآه �ب�س".
تقرير:  مرمي ال�سوبكي – 

فل�سطني اأ�نلين 

طفلاً  تنجب  �أن  �أحبت  ا  �أي�ضاً �إميان   
وتقا�ضيم  �ضفاته  كل  يف  نائل  ي�ضبه 
باالرتباط  �ضعادتها  يكمل  وجهه، 
ثلثة  منذ  �عتيادي،  غري  ب�ضخ�ص 
عقود ون�ضٍف مل ي�ضمع زوجها �رصخة 
�حلياة �الأوىل لطفل، مل يِع�ص تفا�ضيل 
ا  م�ضفقاً يهلل  مل  و�ضحكاته،  مناغاته 
يده  فيعطيه  �الأوىل  م�ضيته  خلطو�ت 
لي�ضنده حتى ال يقع. ُزفت �إميان نافع 
�بنة بلدة نعلني غرب ر�م �هلل �إىل نائل 
بلدة  �بن  ا،  عاماً  54 يبلغ  كان  عندما 
كوبر �ضمال غرب �ملدينة، بعد �ضهر 
�أول   ،2011 يف  �رص�حه  �إطلق  من 
�حلمل  جتربة  هي  �تخذ�ها  خطوة 
بطريقة طبيعية رغم عدم وجود مانع 
حاورت  �لقدر.  ي�ضاأ  مل  ولكن  طبي 
هاتفياًّا  �إميان  "فل�ضطني"  �ضحيفة 
للتحدث عن حلم �الأمومة و�الأبوة �لذي 
� يف ع�ص  عا�ضه �لثنائي طيلة 32 �ضهراً
�لزوجية: "بعدما ف�ضلت حماوالتنا يف 
ا  �الإجناب دون تدخل طبي، �تخذنا معاً
ف�ضلت  حقن،  عمليات  باإجر�ء   � قر�راً
ثانية  مرة  فجربنا  �الأوىل  �لعملية 

ا،  �أي�ضاً �لنجاح  لهما  يكتب  ومل  وثالثة 
و�أ�رصه مرة ثانية �أحبط �أي حماوالت 
كانت  �أخرى".  مرة  �الإجناب  يف  لهما 
�إميان ت�ضتغرب من ردة فعل نائل �لذي 
�ضلبه  من  طفلاً  يحمل  �أن  يحب  كان 
�أي تعابري  بني ذر�عيه، مل يكن يظهر 
حزن �أمامها، فلم يُكن �الإجناب هدفه 
�لوحيد يف هذه �حلياة. ت�ضيف: "كان 
�لذين  �الأ�رصى  �الأطفال  كل  يعُدّ  نائل 
تنقله  �أثناء  يف  �لبو�ضطة  يف  يلتقيهم 
بني �ل�ضجون هم �أطفاله، يغدق عليهم 
د�خله،  يف  �ملدفونة  �الأبوة  م�ضاعر 
كل  كان  �ل�ضجن  من  خروجه  وبعد 
�أطفاله".  و�أقربائه هم  �لقرية  �أطفال 
لنائل مو�قف جميلة وطريفة يف  كان 
كان  عنه،  �الإفر�ج  بعد  ذ�ته  �لوقت 
حينما  د�خله  يف  �لذي  �لطفل  يخرج 
يكون بني �الأطفال. تذكر �إميان بع�ص 
�لقرية  �أطفال  "كان  �ملو�قف:  هذه 
-�لكر�ت  "�لقلول"  يلعبون  حينما 
نائل  ينادون على  �لزجاجيَّة �مللونة- 
لكي ي�ضاركهم �للعب، ومل يكن يرد لهم 
�آخر:  ا  موقفاً وت�رصد  ا".  �إطلقاً طلباًا 
"نائل �ضخ�ص ريا�ضي رغم عمره لكن 
كان قلبه �ضباباًا، يو�ظب على ممار�ضة 
ويع�ضق  �ل�ضجن،  يف  يومياًّا  �لريا�ضة 
�ل�ضلة، وكان يلعب كرة �لقدم مع  كرة 

ا، ال تز�ل �ضحكاته  �أطفال �لقرية �أي�ضاً
�لتي تعرب عن مدى �ل�ضعادة �لتي متلأ 
قلبه وهو يلعب برفقتهم ترن يف �أذين 
ت�ضاهد  �أن  �إميان  �أحبت  �ليوم".  حتى 
ويعي�ص  طفلاً  يلعب  وهو  نائل 
�إياها  حرمه  �لتي  �الأب  مرحلة  معه 
�الحتلل طيلة �لعقود �لثلثة. د��ضت 
قلبها وتركت �لقر�ر لعقلها �لذي رجح 
فكرة تزويجه من �مر�أة �أخرى تنجب 
، نعتها من حولها باأنها "لي�ضت  له طفلاً
بعقلها"، فكيف هان لقبلها تقبل هذ� 
بعد  لدي  "كان  �إميان:  �لقر�ر؟ جتيب 
�لرحيل  فكرة  من  خ�ضيت  فقد  نظر، 
�أزوجه  �أن  �أردت   ،� وحيداً نائل  وترك 
وتر�عيه".  وحدته  يف  توؤن�ضه  �مر�أة 
�لزو�ج  م�رصوع  عاقت  �لتي  �ملفاجاأة 
�الأمر،  بد�ية  يف  �لتام  نائل  رف�ص 
ر�ضخ  له  و�إجبارها  �إحلاحها  وحتت 
ولكن  "زنها"  من  يتخل�ص  حتى  لها 
يرف�ضان.  يز�الن  ما  وعقله  قلبه 
بحثت �أخته حنان عن عرو�ص الأخيها 
�لذي  �ليوم  �إميان، وجاء  مع  باالتفاق 
�ضي�ضاهد فيه نائل �لعرو�ص �ملرتقبة، 
نائل  يومها  "ر�فقت  �إميان:  تقول 
و�أو�ضلته  �ضحفية  مقابلة  الإجر�ء 
�ل�ضياقة  يجيد  يكن  مل  الأنه  ب�ضيارتي 
مل  �لتي  �للحظة  حانت  وبعدها  بعد، 

من  نائل  نزل  حينما  قلبي  ي�ضتوعبها 
�إىل  للذهاب  �أهله  �ضيارة  �إىل  �ل�ضيارة 
متلكتها  �للحظة  هذه  يف  �لعرو�ص". 
م�ضاعر خمتلطة ال ت�ضتطيع �لكلمات 
و�ضفها، ما �إن �أد�ر نائل ظهره للنزول 
من  �ضقطت  حتى  �إميان،  �ضيارة  من 
قلبها  منه،  د�رتها  دمعات  عينيها 
�أخرى  �مر�أة  هناك  الأن  �أملاًا  يعت�رص 
�أر�دت  �لتي  وهي  حبه  يف  �ضت�ضاركه 
فقط.  لها  بع�ضقه  قلبه  "تكلب�ص"  �أن 
وما عرفته �إميان من �أخته بعد �أ�رصه 
�أن  �ملوقف،  هذ�  ا  معاً تذكرتا  حينما 
نائل حينما دخل لروؤية �لعرو�ص كانت 
�لفتاة  بكائه،  �إثر  منتفختني يف  عيناه 
يجيب.  فقط  وهو  ت�ضاأله  من  هي 
�أن  دون  �لعرو�ص  بيت  من  نائل  خرج 
قلبه  ي�ضارك  �أن  ميكن  �أنه  ي�ضتوعب 
مع �مر�أة �أخرى، فقرر �أنه لي�ص �ضوى 
�لذي  برد قلب زوجته  الإميان، حينها 
بعقلها  ي�ضتوعب ما جنته هي  كان ال 

وكتمت �ضوت قلبها.

 كاأنه ابنه

 تعود �إميان بالذكريات �الأجمل على 
قلبها �إىل ما بعد �أيام قليلة من �أ�رصها 

يف  نائل  �ضاهدها  حينما   1987 �ضنة 
معها،  تلفزيونية  مقابلة  �إجر�ء  �أثناء 
قلبه هتف لها، ويف 1997 �أفرج عنها 
ولكنها  يدها  لطلب  و�لدته  و�أر�ضل 
معلومات  �أي  جتهل  الأنها  رف�ضت 
�أدى  �لن�ضيب  حياته.  عن  وتفا�ضيل 
قلبه  �ملعلق  نائل  مع  �حلا�ضم  دوره 
"م�ضت  �حلكاية:  تروي  باإميان، 
�آخر  رجل  من  وتزوجت  �ل�ضنو�ت 
قررت  ثم  ومن  طفلاً  منه  و�أجنبت 
عاد  هنا   ،"2004 يف  عنه  �النف�ضال 
�حللم يدق جدر�ن قلب نائل فاأر�ضل 
وهنا  مبا�رصة.  يدها  لطلب  و�لدته 
بد�أت �إميان تت�ضاءل عن �ضخ�ص نائل 
ا بها طيلة هذه  �لذي ما يز�ل متم�ضكاً
�ضفاته  عن  ت�ضاأل  بد�أت  �ل�ضنو�ت، 
وعلقته بزملئه حتى نطقت و�أخرياً� 
بـ"ب�ص"،  �أحلقتها  ولكنها  باملو�فقة، 
كتابها  تكتب  �أال  �رصطها  كان  حيث 
�إال بعد خروجه من �الأ�رص. عا�ص �بن 
�إميان معها يف �لبيت مع نائل، ت�ضف 
علقتهما باملتينة، حيث تعامل معه 
ا  تعلقاً به  تعلق  هو  وكذلك  �بنه،  كاأنه 
�. لقب نائل بـ"�أبو �لنور"، فهل  �ضديداً
فكرت �إميان �إذ� ما كان نور هو ��ضماً 

لبنت �أو �ضبي؟ جتيب: "هل ت�ضدقني، 
ولكن  �ل�ضوؤ�ل،  هذ�  ا  يوماً �أ�ضاأله  مل 
له  �ملقبلة  زيارتي  يف  �إياه  �ضاأ�ضاأله 
�لنور"  "�أبو  لكنية  �ل�ضجن".  د�خل 
يهاب  ال  ن�ضال  �ضعلة  كان  قلب  ق�ضة 
جنود  مع  �ملبا�رصة  �ملو�جهات 
�الحتلل، ذهل �أ�ضدقاوؤه من ج�ضارته 
جندياًّا  �رصب  حينما  قلبه  وقوة 
�أطلق  ا  والحقاً منه،  ع�ضاه  و�نتزع 
من  نطف  تهريب  �لنور".  "�أبو  عليه 
�أ�رصى جنحو�  �ل�ضجن جتربة عا�ضها 
خلف  وهم  �الأبوة  حلم  حتقيق  يف 
نائل  بها  فكر  هل  ولكن  �لق�ضبان، 
عليه  �أقرتح  "مل  زوجته:  تقول  ا؟  يوماً
ا، ولكنه كان يرف�ص فعل  �الأمر م�ضبقاً
فيه من وجع ج�ضدي  �الأمر ملا  هذ� 
ي�ضاركني  �أن  يف�ضل  فهو  له،  ونف�ضي 
و�لوالدة".  و�ملخا�ص  �حلمل  فرحة 
بني  لـ"نور"  نائل  �حت�ضان  حلم  رمبا 
�إميان  تقدم  مع  يتل�ضى  بد�أ  ذر�عيه 
ُحكمه  �الحتلل  و�إعادة  �لعمر  يف 
ولكن  �ضنة،  و18  �ملوؤبد  وهو  �ل�ضابق 
هذ�  عن  عو�ضه  الإميان  ع�ضقه  رمبا 
مد�ر  على  بها  هيامه  فق�ضة  �حللم، 

ا تدر�ص لكل �الأجيال. 33 عاماً

تقرير:  علي �سمودي –  جنني 

طريق  �ختار   ، �لدر��ضة  مقاعد  على 
�ضقيقه  خطى  على  و�ملقاومة  �لن�ضال 
وقاد  �أ�ض�ص  �لذي  �لعامر  زياد  �لقائد 
�نتفا�ضة  �الأ�ضود خلل  �لفهد  جمموعات 
�حلجر ، ورغم �ضغر �ضنه ، طارد �الحتلل 
�لطالب حممد �إبر�هيم عمار حتى �عتقل 
يتوقف  مل  يومها  ومن   ، عامااً   15 ب�ضن 
�لتي  وعائلته  ��ضتهد�فه  عن  �الحتلل 
�أحد  ي�ضلم  ومل  و�جلريح  �ل�ضهيد  قدمت 
منها من �ملطاردة و�العتقال �لذي تذوق 
ح�ضوله  رغم  �أخرها  مر�ت  عدة  مر�رته 
زج  �لذي  �الحتلل  من  ر�ضمي  عفو  على 
حمكوميته  �أنهى  حتى  �لق�ضبان  خلف  به 
، وقبل �أن تكتمل فرحته باحلرية وعودته 
�عتقل   ، �أنفار   6 من  �ملكونة  لعائلته 
�أي�رص و�أيهم �للذين  �الحتلل ولديه �لبكر 

ال ز�ال يقبعان خلف �لق�ضبان.

عائلة منا�سلة..

�ملحرر  �الأ�ضري  �أب�رص   ، جنني   يف خميم 
فعا�ص   ، عامااً   43 قبل  �لنور  حممد 
معاناة �أبناء �ضعبه وجيله بفعل ممار�ضات 
�الحتلل ، فكان �ضقيقه �ل�ضاب �ملنا�ضل 
�لذين متردو� على  �أو�ئل  �لعامر من  زياد 
�الحتلل وحمل ر�ية �ملقاومة كما يقول 
حممد " �نتمى زياد حلركة فتح ، وعندما 
و�ملجازر  �جلر�ئم  �الحتلل  �رتكب 
خلل �نتفا�ضة �حلجر ، �أ�ض�ص مع رفاقه 
حتى  فقاتل   ، �الأ�ضود  �لفهد  جمموعات 
�عتقل وهدم منزلنا وحوكم موؤبد ، حترر 
 ،" �أ�رصة  و�أ�ض�ص  وتزوج  �أو�ضلو  �ضفقة  يف 

�أ�ضقائي يف مقاومة  وي�ضيف " �ضارك كل 
�الحتلل وتعر�ضو� للمطاردة و�العتقال يف 
�النتفا�ضة �الأوىل ، وعندما �ندلعت �رص�رة 
�ل�ضفوف  زياد  تقدم   ، �الأق�ضى  �نتفا�ضة 
�ضهد�ء  كتائب  وقيادة  تاأ�ضي�ص  و�ضاهم يف 
�الأق�ضى ومقاومة �الحتلل حتى ��ضت�ضهد 
يف �ليوم �الأول من معركة ني�ضان يف خميم 
جنني و�لتي ��ضت�ضهد خللها عمتا �ضمرية 
�لزبيدي و�بنها �لقائد طه �لزبيدي ، بينما 
�عتقل �أبناوؤها يحيى وجربيل وبقي زكريا 
مطارد� وم�ضتهدفا و�أدرج �الحتلل ��ضمي 

�ضمن قائمة �ملطلوبني.

اعتقالت متتالية..

 ، حممد  وكرب  ن�ضاأ   ، �لو�قع  هذ�  و�ضط 
�لغوث  وكالة  مد�ر�ص  يف  تعليمه  وخلل 
 ،" "فتح  حركة  �ضفوف  يف  �لتحق   ،
�الحتلل  مقاومة  يف  نا�ضطا  و�أ�ضبح 
�حلجر  �نتفا�ضة  وترية  ت�ضاعد  ذروة  يف 
�أم  �ملنا�ضلة  و�لدتي  ربتنا   " ويقول   ،
�لن�ضال  قيم  على  بعمرها  �هلل  �أطال  زياد 
باالأر�ص  و�الرتباط  للوطن  �النتماء  وروح 
�لعودة  بحق  و�لتم�ضك  �الحتلل  ورف�ص 
يف  �ملنا�ضلني  رفاقي  مع  ف�ضاركت   ،
�أ�ضبحت  حتى  و�ملو�جهات  �مل�ضري�ت 
مطلوبااً "، وي�ضيف " �عتقلت �ملرة �الأوىل 
عام 1990 ، و�أنا بعمر 15 عامااً ، تعر�ضت 
مدة  قا�رص  كوين  رغم  وحوكمت  للتحقيق 
وبعد   ، �الأ�ضبال  �ضجون  يف  ق�ضيتها  عام 
در��ضتي  الإكمال  للمدر�ضة  عدت  حترري 
�عتقلني   ، عام  بعد   " ويكمل   ،" �لثانوية 
خلف  و�أم�ضيت  ثانية  مرة  �الحتلل 

�لق�ضبان عامني ون�ضف.

 انتفا�سة الأق�سى..

و�أكمل  باالأبناء  ورزق   ، حممد  تزوج    
 ، �الأق�ضى  �نتفا�ضة  �ندلعت  حتى  حياته 
ويقول " مل يكن �أمامنا خيار �ضوى مقاومة 
، ف�ضاركت يف  �الحتلل وخو�ص �ملعركة 
�لدفاع عن �ضعبنا و�ملخيم بقيادة �ضقيقي 
مثله  مطلوبااً  �أ�ضبحت  حتى  زياد  �لقائد 
عائلتي  روؤية  من  حمرومااً  و�أ�ضبحت   ،
و�أطفايل "، وت�ضيف " ��ضت�ضهاد زياد �ضكل 
مو��ضلة  على  حفزنا  لكنه   ، لنا  �ضدمة 
با�ضتهد�يف  �الحتلل  فا�ضتمر   ، �مل�ضو�ر 
بر�ضا�ص  للإ�ضابة  تعر�ضت  حتى 
عام  �ليمني  قدمي  يف  �خلا�ضة  �لوحد�ت 
2005 ، عندما �قتحمت بيت عز�ء �ل�ضهيد 
من  جمموعة  تو�جد  �أثناء  قنديل  فد�ء 
 " ويكمل   ،" �ملقاومة  وقادة  �ملطاردين 
بغز�رة  �لنار  �خلا�ضة  �لوحد�ت  �أطلقت 
�لطوبا�ضي  �أ�ضامة  �الإبطال  فا�ضت�ضهد   ،
و�حمد  �ل�ضعدي  وحممود  �حلنون  وعمار 
جر�ح  بني  �ضابااً    17 و�أ�ضيب   ، نغنغية 
متو�ضطة وطفيفة وق�ضيت عدة �ضهور يف 

�لعلج من �ثر �الإ�ضابة.

 العفو �الغدر..

وترتيب  �لتهدئة  عن  �حلديث  ظل  يف 
و�فق   ، للمفاو�ضات  و�لعودة  �الأو�ضاع 
عام  �ملطلوبني  عن  �لعفو  على  �الحتلل 
2007 �رصيطة �لتز�م �ملقاطعة وعدم حمل 
�ل�ضلم و�مل�ضاركة يف �أي فعاليات ، ويقول 
ب�ضكل  �التفاق  ب�رصوط  �لتزمنا   " حممد 
مع  كامل  عفو  على  ح�ضلنا  حتى  كامل 

�ل�ضماح بالعودة ملنازلنا وممار�ضة حياتنا 
، فع�ضنا ب�ضكل طبيعي حتى تعر�ضنا للغدر 
من قبل �الحتلل �الإ�رص�ئيلي "، وي�ضيف 
" يف مطلع عام 2013 ، حا�رصنا �الحتلل 
دون مربر ، و�عتقلني مع �أ�ضدقائي �ضادي 
�ضبايا  ور�ئد  نغنغية  �ضوي�ص وحممد  �أبو 
وعلى �لفور �لغي �لعفو عنا رغم �لتز�منا 

باالتفاق ونقلونا للتحقيق.

 خلف الق�سبان ..

 ف�ضلت كل جهود �ل�ضلطة �لوطنية للإفر�ج 
�لعفو  بقر�ر  و�اللتز�م  ورفاقه  عن حممد 
�أعلى  على  ق�ضيتنا  �ثارة  متت   " ويقول   ،
على  �أ�رص  �الحتلل  لكن   ، �مل�ضتويات 
 50 فاحتجزت   ، معنا  و�لتحقيق  �عتقالنا 
�جللمة  �ضجن  �لتعذيب يف  �أقبية  يف  يومااً 
تتعلق  تهم  على  للتحقيق  وتعر�ضت 
 ،" عنها  عفو  على  �لتي ح�ضلنا  بالق�ضايا 
وي�ضيف " على مد�ر 20 �ضهر�اً عانيت بني 
�لفعلي  بال�ضجن  حوكمت  حتى  �ملحاكم 

بقيمة  مالية  وغر�مة  �ضنو�ت   3 ملدة 
دوالر   600 )مايقارب    - �ضيكل    -2000
جمدو  �ضجني  مابني  وتنقلت   ، �مريكى( 

وجلبوع حتى �أفرج عني.

حياة �سعبة

�لعامر   حممد  �ملحرر  �الأ�ضري  ويقول 
يف  �لق�ضبان  خلف  �العتقالية  �حلياة 
�ضعيد  على  جد�  �ضعبة   ، �لر�هن  �لوقت 
و�ملمار�ضات  و�ملعاملة  �ل�ضيا�ضة 
و�لعقوبات �لتع�ضفية خا�ضة �ملنع �الأمني  
 " وي�ضيف   ،" �الأ�رصى  �لذي يطال غالبية 
�لزيار�ت  من  منعوين   ، �عتقاله  بد�ية  يف 
6 �ضهور ، وهذه مرحلة موؤملة و�أ�ضعب من 
جتل�ص  عندما  خا�ضة  و�لتحقيق  �ل�ضجن 
�ال�رصى  باقي  وت�ضاهد  �لغرفة  وحيد�اً يف 
بحياتنا  �ل�ضجان  يتحكم  حيث  يزورون 
روؤية  من  متكنت  معاناة  بعد   " ويكمل   ،"
�لوجع  نف�ص  �ليوم  �أعي�ص  لكني   ، �أ�رصتي 

الن �الحتلل يحرمني من زيارة ولد�ي.

  �جبات الطعام ..

�الأ�رصى  �أن   ، حممد  �ملحرر  يو�ضح 
�ل�ضجون  يف  ح�ضابهم  على  يعي�ضون 
 ، وكمااً  نوعااً  �لطعام  وجبات  �ضوؤ  ب�ضبب 
�ل�ضيئ  �لطعام  تقدمي  يتعمدون   " ويقول 
ح�ضابنا   على  �لكانتني  من  ن�ضرتي  حتى 
 ، وعائلته  للأ�ضري  ومرهقة  عالية  باأ�ضعار 
د�خل  �لبلطة  على  �لطعام  بطهي  ونقوم 
�لغرف وهناك تعاون بني �ال�رصى لنعي�ص 
 " وي�ضيف   ،" �الأدنى  باحلد  طبيعية  حياة 
حتى �مللب�ص منعتنا �الإد�رة من �إدخالها 
من  �ل�رص�ء  �ضوى  خيار  �أمامنا  يوجد  وال 
 ، كذلك   ، جد�  باهظة  باأ�ضعار  �لكانتني 
�أدو�ت �لتنظيف ال توفرها �الإد�رة ونعاين 

من �نت�ضار �حل�رص�ت و�لبق وغريه.

الإهمال الطبي..

�لدعم  �أهمية   ، حممد  �ملحرر  يوؤكد   
�لذين  �ملر�ضى  للأ�رصى  �مل�ضتمر 
خلل  من  �لبطيء  للموت  يتعر�ضون 
�إىل  م�ضري�اً   ، علجهم  ورف�ص  �الإهمال 
�لتي تو�جه �مل�ضابني  �لكبرية  �ملخاطر 
د�ئمة  وم�ضاعفات  مزمنة  باإمر��ص 
حبوب  على  يقت�رص  �لعلج   " ويقول   ،
يوحد  وال   ، �ملر�ص  �أنو�ع  لكل  �الكمول 
فرتة  ينتظر  و�ملري�ص  طبية  رعاية 
توفر  ال  �لتي  للعيادة  للخروج  طويلة 
�الأدوية و�لطبيب �ملخت�ص ، وباأمل �قول 
�نتكا�ضات  �و  للموت  معر�ص  �أ�ضري  كل 
�لطبي  �الإهمال  �ضيا�ضة  ب�ضبب  خطرية 

�ملربجمة. 

بني املطاردة �الإ�سابة �العتقال رغم العفو عنه

الأ�ضري املحرر حممد العامر من خميم جنني يروي جتربته الن�ضالية 



�سحيفة »وول �سرتيت جورنال« الأمريكية

فوز بايدن وراء تراجع »بن �سلمان« عن التطبيع
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اأطلقت �سرطة العا�سمة الفرن�سية، باري�س، الغاز امل�سيل للدموع على تظاهرة 
احتجاجية �سد عنف ال�سرطة، ال�سبت، بعد اأن ر�سق حمتجون ملثمون رجال الأمن 

باحلجارة والألعاب النارية واأقاموا حواجز على الطرق ون�سر موقع »bfmtv« الفرن�سي 
مقاطع م�سورة لـ«متظاهرين ي�سرمون النار يف بع�س املمتلكات العامة يف �سوارع باري�س 

وي�ستبكون مع ال�سرطة اأثناء حماولتهم منع الو�سول اإىل بع�س ال�سوارع«.

باري�س

مواجهة احتجاج �سد عنف ال�سرطة بالغاز امل�سيل للدموع

باري�س/ الأنا�سول

يف  املتظاهرين  اآالف  خرج  وال�سبت، 
عدة مدن فرن�سية للتنديد بقانون »االأمن 
ت�ساعد  ظل  يف  للجدل،  املثري  ال�سامل« 
وذكر  املحتجني  جتاه  ال�رشطة  عنف 
»منظمي ع�رشات  اأن  »فران�س 24«  موقع 
القانون  اأن  التجمعات يف فرن�سا يعتربون 
ينتهك احلريات يف بلد تهزه منذ اخلمي�س 
ق�سية جديدة تتعلق بعنف ال�رشطة«ويقيد 
�سباط  �سور  ن�رش  القانون،  م�رشوع 

عقوبة  فر�س  مع  عملهم،  اأثناء  ال�رشطة 
واحد وغرامة قدرها  بال�سجن ملدة عام 
45 األف يورو على اأي �سخ�س ين�رش �سوًرا 
لوجه �سابط �رشطة اأو درك اأو اأي عالمة 
تعريفية اأثناء اأداء وظيفته من اأجل »اإحلاق 
ي�سع  به«كما  النف�سي  اأو  اجل�سدي  االأذى 
م�رشوع القانون اإطاًرا ال�ستخدام كامريات 
املراقبة والطائرات بدون طيار ملكافحة 

االإرهاب ومراقبة التظاهرات.
القانون  م�رشوع  اأن  املتظاهرون  ويرى 
ال�سحافة  حرية  من  النيل  اإىل  يهدف 

جانب  واإىل  التعبري  وحرية  واالإعالم 
الي�سارية  التقليدية  الهيئات  م�ساركة 
والنقابية واملجتمع املدين، ان�سم العديد 
التي جتري  للمظاهرات  ال�سخ�سيات  من 
لعنف  بلدا  لي�ست  »فرن�سا  �سعار  حتت 
االإعالم«من  حرية  اإىل  واالإ�ساءة  ال�رشطة 
اأن  الفرن�سية  احلكومة  توؤكد  جهتها، 
حماية  اإىل  يهدف  القانون  »م�رشوع 
العنا�رش الذين يتعر�سون حلمالت كراهية 
التوا�سل  �سبكات  على  للقتل  ودعوات 
االجتماعي مع ك�سف تفا�سيل من حياتهم 

ب�ساأن  البلد  يف  اجلدل  اخلا�سة«واحتدم 
املو�سوع، اإثر قيام ال�رشطة بتفكيك خميم 
اأقيم الإيواء مئات الالجئني و�سط باري�س، 
ومنعت و�سول امل�ساعدات الغذائية فيما 

عند  اخلمي�س،  ذروته،  اال�ستنكار  بلغ 
من  تظهر3  مراقبة  كامريات  �سور  ن�رش 
على  املربح  بال�رشب  يعتدون  ال�رشطة 

منتج مو�سيقي من اأ�سول اإفريقية.

�سرتيت  »وول  �سحيفة  ك�سفت 
املر�سح  »فوز  اأن  االأمريكية  جورنال« 
الدميقراطي جو بايدن يف االنتخابات 
العهد  ويل  تراجع  وراء  كان  االأمريكية 
ال�سعودي حممد بن �سلمان عن امل�سي 
الكيان  مع  التطبيع  اتفاق  يف  قدما 

ال�سهيوين«.
عن  االأمريكية  ال�سحيفة  ونقلت 
وم�سوؤولني  �سعوديني  م�ست�سارين 
قولهم  ت�سّمهم(  )مل  اأمريكيني 
ال�سهيوين  الوزراء  »رئي�س  اإن 
اإىل  �سافر  بنيامني نتنياهو عندما 
املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  ال�سعودية 
الإجراء لقاء �رشي مع بن �سلمان، كان 
باأن  تاأكيدات  على  احل�سول  ياأمل يف 
�سفقة التطبيع �ستكون يف متناول اليد« 
ال�رشي  »اللقاء  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
الذي جمع قادة �سعوديني و«اإ�رشائيليني 
»يف مدينة »نيوم« �سمايل اململكة ف�سل 

ب�سبب  تطبيع  اتفاق  اإىل  التو�سل  يف 
اأظهرت  اأن  بعد  �سلمان  بن  تراجع 
جو  فوز  االأمريكية  االنتخابات  نتائج 
بايدن«. وقال امل�ست�سارون ال�سعوديون 
احلري�س  �سلمان،  »بن  اإن  لل�سحيفة 
القادمة  االإدارة  مع  بناء عالقات  على 
عقد  يف  مرتددا  كان  للرئي�س بايدن، 
»االأمري  اأن  اإىل  االآن«واأ�ساروا  ال�سفقة 
اأن باإمكانه ا�ستخدامها  ال�سعودي يرى 
العالقات  تعزيز  يف  للم�ساعدة  الحقا 
اجلديد«.  االأمريكي  الرئي�س  مع 
اتفاق حتت  اإىل  »التو�سل  اأن  واأ�سافوا 
رعاية الرئي�س االأمريكي اجلديد ميكن 
بايدن  اإدارة  بني  العالقات  ي�سع  اأن 
متينة«كذلك  اأ�س�س  على  والريا�س 
اأخرى  عوامل  ال�سحيفة اإىل اأن  لفتت 
لعبت دورا يف قرار ويل العهد ال�سعودي 
وجهة  لديه  ال�ساب  »االأمري  اأن  ومنها 
امللك  والده  روؤية  عن  خمتلفة  نظر 

ق�سية  معاجلة  كيفية  حول  �سلمان 
الفل�سطينيني الذين ي�سعون اإىل تاأ�سي�س 
»العاهل  بهم«وذكرت اأن  خا�سة  دولة 
مبحادثات  علم  على  كان  ال�سعودي 
حالته  لكن  االإ�رشائيليني،  مع  جنله 
ال�سحية ال�سيئة منعته من فهم النطاق 
ال�سحيفة  ح�سب  للمناق�سات«،  الكامل 
فيما قال م�سوؤول اأمريكي لل�سحيفة اإن 
»ال�سعودية حتاول معرفة اأف�سل ال�سبل 
اأجل  من  التطبيع  اتفاق  ال�ستخدام 
وخلق  وا�سنطن  يف  �سورتها  اإ�سالح 

نوايا ح�سنة مع بايدن والكونغر�س«.
اأمريكيون  م�سوؤولون  واأ�سار 
اآخرون لـ«وول �سرتيت جورنال« اإىل اأن 
»هذا ال يعني اأن االتفاق لن يتم بنهاية 
بني  التطبيع  اإبرام  وفر�س  املطاف، 
اإ�رشائيل وال�سعودية قبل مغادرة ترامب 
جانفي املقبل لي�ست   20 يف  ملن�سبه 

م�ستحيلة«.

الدبلوما�سي الت�سادي ح�سني طه

من قلب منظمة«التعاون الإ�سالمي« اإىل راأ�سها 
منظمة  خارجية  وزراء  انتخب 
باالإجماع  االإ�سالمي  التعاون 
ح�سني  الت�سادي  الدبلوما�سي 
لها  جديدا  عاما  اأمينا  طه، 
بن  يو�سف  لل�سعودي  خلفا 
العثيمني، يف وقت تبحث  اأحمد 
واهتمام  تواجد  عن  املنظمة 

اأكرب بالقارة ال�سمراء.
العارفني  من  يعد  الذي  طه 
عمل  حيث  املنظمة،  بدهاليز 
ل�سنوات، �سيتوىل  اأروقتها  داخل 
نوفمرب   17 يف  اجلديد  من�سبه 
اإثر  اأعوام،   5 من  بوالية   ،2021
انتهاء مدة العثيمني ووفق تقارير 
تاريخية،  ومعلومات  �سحفية 
نوفمرب  مطلع  ت�ساد  اأعلنت 
يبلغ  الذي  طه  تر�سيح  اجلاري، 
لرئا�سة  عاما،   69 العمر  من 
املنظمة التي يقع مقرها الدائم 
وُقدم  ال�سعودية  جدة  مدينة  يف 
الدورة  اأثناء  الت�سادي  الطلب 
اخلارجية  وزراء  ملجل�س   47
الذي ُعقد يومي 27 و28 نوفمرب 
بالنيجر  نيامي  اجلاري مبدينة  
)االإفريقية(، لبحث ق�سايا العامل 

االإ�سالمي.
ولد طه عام 1951، ونال �سهادته 
والتحق   ،1972 يف  الثانوية 
ت�ساد،  جامعة  يف  اللغات  بكلية 
ليح�سل بالعام التايل على منحة 
املدينة  جامعة  يف  للدرا�سة 
عام  ملدة  بها  والتحق  املنورة، 

اإجازة  لق�ساء  عودته  وبعد 
ح�سل   ،1974 عام  ت�ساد  يف 
فرن�سية،  درا�سية  منحة  على 
للغات  الوطني  باملعهد  والتحق 
واحل�سارات ال�رشقية يف باري�س 
ح�سني  عاد  درا�سته،  نهاية  ويف 
بوزارة  والتحق  ت�ساد  اإىل  طه 
لل�سوؤون  م�ست�سارا  اخلارجية 
 ،1989 ـ   1979 بني  اخلارجية، 
قبل اأن يُعنّي مديرا ملكتب وزير 
اإىل ماي  اخلارجية عامي 1990 

.1991
م�ست�سارا   1991 جوان  وُعني يف 
لدى  ت�ساد  �سفارة  يف  اأول 
الريا�س، واحتفظ بهذا املن�سب 
ملف  يحمل  وكان  �سنوات،   10
املنظمة ب�سفارة بالده باململكة 
�سفري  من�سب  �سغل  وبعدها 
 2001 منذ  تايوان  لدى  ت�ساد 
لبالده  �سفريا  ثم   ،2006 وحتى 
لدى فرن�سا منذ 2006، و�سفريا 

غري مقيم لدى الفاتيكان.
ال�سوؤون اخلارجية  وتوىل حقيبة 
يف بالده عام 2017، وعمل نائب 
العام لرئا�سة اجلمهورية  االأمني 
و�سفريا   ،2019 يف  وزير  بدرجة 
فخريا عام 2020 وتعد »التعاون 
منظمة  اأكرب  ثاين  االإ�سالمي« 
املتحدة،  االأمم  بعد  دولية 
دولة،   57 ع�سويتها  يف  وت�سم 
متثل  قارات  اأربع  على  موزعة 
املجموعات العربية واالإفريقية 

الهندية  القارة  و�سبه  واالآ�سيوية 
اإحدى  ت�ساد  وتعد  والبلقان 
التي  للمنظمة  املوؤ�س�سة  الدول 
يف   1969 �سبتمرب  اإن�ساوؤها  مت 

الرباط.
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العام  االأمني  من�سب  �سغل 
من  �سخ�سية،   11 للمنظمة 
ماليزيا وم�رش وال�سنغال وتون�س 
واملغرب  والنيجر،  وباك�ستان 
اأن يحل  وتركيا وال�سعودية، قبل 
االأمني العام اجلديد رقم 12 من 
اإفريقي على  اختيار  ياأتي  ت�ساد 
راأ�س املنظمة، يف ظل اهتمامها 
مبنطقة  االأو�ساع  بتطورات 
اأبرز  ت�ساد  تعد  التي  ال�ساحل 
دولها واأكد ال�سعودي يو�سف بن 
تروؤ�سه  خالل  العثيمني،  اأحمد 
اجتماع جمل�س وزراء اخلارجية، 
العامة  االأمانة  اهتمام  �رشورة 
منطقة  يف  االأو�ساع  بتطورات 
ال�ساحل وتداعياتها وامتداداتها 
على خمتلف االأ�سعدة، خلطورة 
وتريتها  وت�سارع  التطورات  هذه 
ال�ساحل  جمموعة  وت�سم 
هي  دول  خم�س  االإفريقي 
ومايل  فا�سو  وبوركينا  موريتانيا 
وت�ساد والنيجر، وعادة ما تواجه 
تلك البلدان يف ال�سنوات االأخرية 

هجمات م�سلحة.

فرن�سا

اإعادة �سياغة املادة الـ24 مب�سروع قانون »الأمن ال�سامل«
 اأعلن رئي�س الوزراء الفرن�سي جان 
اعتزامهم ت�سكيل  عن  كا�ستك�س، 
جلنة م�ستقلة الإعادة �سياغة املادة 
»االأمن  قانون  م�رشوع  من   24
على  للجدل،  املثرية  ال�سامل« 
اعتبار اأنها تنتهك حرية ال�سحافة 
بها  اأدىل  ت�رشيحات  يف  ذلك  جاء 
امل�سوؤول الفرن�سي، عقب لقاء جمعه 
والنقابات  ال�سحافيني،  من  بعدد 
باري�س؛  بالعا�سمة  ال�سحفية 

املذكور  القانون  م�رشوع  لبحث 
اأنه �سيتم  الوزراء  رئي�س  واأو�سح 
 ، بورغوبورو  مارك  جان  تعيني 
الوطنية  اال�ست�سارية  اللجنة  رئي�س 
للجنة  رئي�ًسا  االإن�سان،  حلقوق 
تقريًرا  يقدم  اأن  على  امل�ستقلة، 
له نهاية دي�سمرب املقبل. ويف وقت 
�سابق من االأ�سبوع اجلاري، مررت 
الفرن�سية)الغرفة  الوطنية  اجلمعية 
م�رشوع  الربملان(، يف  من  ال�سفلى 

القانون املذكور وتقيد املادة الـ24 
ال�رشطة  �سباط  �سور  منه، ن�رش 
عقوبة  فر�س  مع  عملهم،  اأثناء 
وغرامة  واحد  عام  ملدة  بال�سجن 
قدرها 45000 يورو على اأي �سخ�س 
ين�رش �سوًرا ل�سابط �رشطة اأو درك 
“وجه اأو اأي عالمة تعريفية” اأثناء 
اأداء وظيفته من اأجل “اإحلاق االأذى 

اجل�سدي اأو النف�سي به”.
ا اإطاًرا  وي�سع م�رشوع القانون اأي�سً

املراقبة  كامريات  ال�ستخدام 
ملكافحة  طيار  بدون  والطائرات 

االإرهاب ومراقبة التظاهرات.
م�رشوع  يقدم  اأن  املنتظر  ومن 
املقبل،  جانفي  يف  القانون 
العليا(  ال�سيوخ)الغرفة  ملجل�س 
متريره،  حال  ويف  عليه،  للت�سويت 
ثانية  يطرح  اأن  املنتظر  من 
وتقدمت  الربملان  اأمام  للت�سويت 
القانون املذكور كتلة  مب�رشوع 

االأمام«،  اإىل  »اجلمهورية  حزب 
�سالحيات  تو�سيع  على  ويركز 
)البلدية(،  ال�رشطة املحلية 
لكن  و  ، �س خلا ا من  الأ ا تنظيم  و
النتقادات  تتعر�س  منه   24 املادة 

من املدافعني عن احلريات.
نوفمرب   17 يف  اأنه  بالذكر  جدير 
الفرن�سية  ال�رشطة  اجلاري، ف�ست 
بالقرب  نظمت  احتجاجات  بالقوة 
مع  بالتزامن  الربملان  مقر  من 

القانون  م�رشوع  مناق�سات  بدء 
ذلك  اإثر  على  واعتقلت  املذكور، 
ومع  �سحفيان  بينهم  ا  �سخ�سً  33
املناه�سة  االأفعال  ردود  ارتفاع 
مل�رشوع القانون �سواء يف فرن�سا اأو 
زعمت  العاملي،  النطاق  على 
باري�س اأنها من املمكن اأن ت�سيف 
ت�سمن حرية  لذلك امل�رشوع  مادة 

ال�سحافة.
باري�س/الأنا�سول  

الحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني

رف�ض نعت جماعة الإخوان بـ"الإرهاب"
دافع االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني، 
امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  عن 
ذلك يف  بـ«االإرهاب«جاء  نعتها  راف�سا 
الري�سوين  اأحمد  وقعه  ال�سبت،  بيان، 
داغي  القره  وعلى  االحتاد،  رئي�س 
»االإخوان  البيان:  وقال  العام  اأمينه 
يف  تاريخها  لها  اإ�سالمية  جماعة 
باالنحراف  واتهامها  االإ�سالم،  خدمة 

واالإرهاب واالإجرام دون دليل، �سهادة 
زور«.

اعتبار  على  ردا  االحتاد  بيان  وجاء 
جماعة  بال�سعودية  العلماء  كبار  هيئة 
االإخوان »تنظيما اإرهابيا«، وتاأييد ذلك 
واأو�سح  االإماراتي  االإفتاء  جمل�س  من 
»موجودة  االإخوان  جماعة  اأن  البيان 
ومعروفة يف كل اأنحاء العامل«، ولها يف 

كل بلد »ع�رشات االآالف من االأع�ساء 
ال�سعودية  ذلك  يف  مبا  واملوؤيدين«، 
لهم  االإخوان  اأن  اإىل  االحتاد  واأ�سار 
معظم  يف  ودعوي  �سيا�سي  »ح�سور 
جماعة  اأكدت  اأن  العامل«و�سبق  بالد 
هيئة  بيان  على  تعقيبها  يف  االإخوان 
جماعة  اأنها  بال�سعودية،  العلماء  كبار 

»دعوية اإ�سالحية ولي�ست اإرهابية«.
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اأكادمييون يحا�سرون حول م�سرية 
الأمري عبد القادر 

خل�ص امللتقى الدويل املنظم حول » الأمري عبد القادر » م�صرية وجهاد يف حياة الأمة » املنظم من قبل جامعة وهران » واحد » وخمترب امل�صادر 
والرتاجم اإىل �صرورة الهتمام بكل اأبعاد ال�صخ�صية الفذة للأمري وموؤ�ص�ص الدولة اجلزائرية اإذ ت�صتحق ال�صخ�صية العناية والهتمام بها على 

م�صتوى التوثيق ملا اأ�صافته من ر�صيد نوعي تاريخي للن�صال الوطني ج�صمته قيم واأ�ص�ص متينة يف توحيد ال�صف كر�صته بيعة الأمري عبد القادر 
التي التف حولها الكثري من املرابطني واملجاهدين يف �صبيل حترير اجلزائر من امل�صتعمر الفرن�صي وقد نوه الأ�صاتذة املحا�صرون عن بعد من خمتلف 

اجلامعات والهيئات الأكادميية العربية من تون�ص ،والعراق ،والكويت مب�صتوى الأوراق البحثية التاريخية املقدمة �صمن اأ�صغال امللتقى الدويل 
ومب�صاركة العديد من املوؤرخني والباحثني يف التاريخ يف ا�صغال التظاهرة التي تعك�ص اهتماما اكادمييا وموؤ�ص�صاتيا مب�صار » الأمري عبد القادر » 

ال�صيا�صي والإن�صاين وقيادته الع�صكرية جلي�ص قاوم امل�صتعمر الفرن�صي باإ�صرتاجتية نوعية حققت العديد من النتائج الهامة.

حممد مرواين

الربفي�صور اأحمد حمدادو 
الكتابات عن الأمري حتتاج 

لتجميع وت�صنيف

�أحمد   « �لربفي�سور  و�أ�سار  هذ� 
�لعايل  �لتعليم  �أ�ستاذ   « حمد�دو 
و�حد  وهر�ن  بجامعة  �لتاريخ  يف 
وهر�ن  بجامعة  �لباحثني  �لأ�ساتذة 
�سمن مد�خلة عنونها بثنائية »�لأمري 
�لتاريخية  �ملر�حل  �إىل   « ون�ساخه 
�ل�سخ�سية  فيها  منت  �لتي  �لهامة 
متعددة �لأبعاد و�مللمح للأمري عبد 
�لقادر من مرحلة » �لتح�سيل �ملعريف 
 « �ملقاومة   « مرحلة  �إىل   « و�لتعليم 
تاريخيا  مر�حل  وكلها   « �لأ�رس   « ثم 
فيما  و�لتمحي�ص  �لتدقيق  ت�ستوجب 
كتب عنها �إذ �رتكزت مد�خلة �لأ�ستاذ 
على  حمد�دو«  لأحمد   « �لباحث 
�سخ�سية  �لقادر  عبد  �للأمري  �عتبار 
مو�سوعية ملمة بالعديد من �جلو�نب 
�ل�سيا�سية ،و�لفكرية و�ملجتمعية ،وقد 
�ل�سخ�سية  بناء  يف  �لرث�ء  هذ�  �ساهم 
�سكلت  �لتي  ،و�ملتميزة  �لفذة 
منوذجا حقيقا لرمز �لقائد وموؤ�س�ص 
�لأمري  �أن  �لربفي�سور  و�عترب  �لدولة 
وكتاباته  ور�سيد  قلم  �ساحب  كان 
و�لرموز  �ملعاين  قوية  ومر��سلته 
�لتاريخي  �ملعطى  هذ�  �إىل  توؤ�رس 
�إغفاله  يتم  ل  �أن  يجب  �لذي  �لهام 
�لأمري  مل�سرية  �لتاريخية  �لكتابة  يف 

،و�لكفاح �مل�سلح �سد  �لدولة  بناء  يف 
�لأ�ستاذ  ودعا  �لفرن�سي  �مل�ستعمر 
حمد�دو  �أحمد   « �لتاريخ  يف  �لباحث 
» �إىل �أهمية جتميع ما كتب عن �لأمري 
يف  ودقة  مو�سوعية  بكل  �لقادر  عبد 
�أي  دعم  �أهمية  مع  �لتاريخي  �لبحث 
م�سار لتاأطري م�ساريع بحثية ،وعلمية 
�لأمري  مب�سرية  تعنى  وموؤ�س�ساتية 
وتاريخه �لرثي �ملتنوع كونه �سخ�سية 
يف  عنها  يوثق  مل  ،وطنية  تاريخية 

جمالت وقطاعات عديدة.

اأ�صتاذ التاريخ الع�صكري 
الربفي�صور هليلي حنيفي 

» الأمري مرجعية يف الن�صال 

والن�صانية

ومن�سق  �لع�سكري  �لتاريخ  �أ�ستاذ 
 « �لربفي�سور   « �مللتقى  �أ�سغال 
هليلي حنيفي �عترب يف ورقة بحثية 
�سمن  �لأمري  علقة  حول  تاريخية 
�أبان عن  �لذي  �لتاريخ ،وعهده  حركة 
موؤ�س�ص  �لرجل  �سخ�سية  كونت  �أبعاد 
عن  متاما  لبعيد�  �جلز�ئرية  �لدولة 
روجت  مع  ،وعلقات  �رتباطات  �أي 
له كتابات معادية حاولت ربط �لأمري 
�إىل  مد�خلته  يف  حميل  باملا�سونية 
تكوين  و�أ�سالة  ثر�ء  توؤكد  د�مغة  �أدلة 
�لتي  �لعريقة  �لطيبة  ومنابته  �لأمري 
تاريخية  ب�سو�هد  ذلك  بعد  �سنعت 

�لتي  للدولة  وموؤ�س�ص  للقائد  منوذجا 
يف  ��ستعمارية  قوة  �أعتى  بها  و�جه 
و�ملوؤرخ  �لأ�ستاذ  و�عترب  �لوقت  ذ�ك 
�ملتو�سطي  �حلو�ر  جملة  ،ومدير 
�لتي  ،و�لبناء  �لن�سال  م�سار�ت  �أن 
كفاحه  يف  �لأمري  قو�عدها  �أر�سى 
ت�ستحق  �لفرن�سي  �مل�ستعمر  �سد 
و�لرتكاز  و�لإ�سادة  �لتوثيق  �ليوم 
جيل  مناعة  لتقوية  كمرجع  عليها 
لين�سى  �أن  يجب  �لذي  �ملجتمع  من 
رموزه �لتاريخية و�سخ�سياته �جلامعة 
ر�سيد  ب�سمات خالدة يف  تركت  �لتي 
�أن  �إىل  م�سري�  و�لإن�سانية  �لن�سال 
�لتف  �لذي  �لدويل  �ملوؤمتر  تو�سيات 
�لباحثني  �لأ�ساتذة  من  �لعديد  حوله 
�سرتفع  ،وخارجه  �لوطن  د�خل  من 
�أن  وموؤ�س�سات و�سية مطالب  جلهات 
�لتاريخي  �ملجال  يف  �أد�وؤها  يكون 

نوعيا و��سرت�جتيا.

الربفي�صور العربي بوعمامة 

توجه اأكادميي لتوثيق 
م�صرية الأمري اجلهادية

بجامعة  �لعايل  �لتعليم  �أ�ستاذ 
�لدر��سات  خمترب  ومدير  م�ستغامن 
وحتليل  و�لإعلمية  �لت�سالية 
جلمعية  �ل�رسيف  و�لرئي�ص  �خلطاب 
و�لإعلم  �لت�سال  علوم  يف  �لباحثني 
م�سرية  �أهمية  �إىل  مد�خلته  يف  �أ�سار 
و�ملتنوعة  �لرثية  �لتاريخية  �لأمري 
ثم  �لن�ساين  �لبعد  عك�ست  �لتي 

�جلهادي و�ل�سيا�سي يف بناء م�سار من 
�لفرن�سي  �مل�ستعمر  وجه  يف  �لكفاح 
�لتي  �لتاريخية  �لأحد�ث  �أن  معترب� 
للدولة  وبناءه  �لمري  ثورة  �ساحبت 
نوعي  ،وتدقيق  لدر��سات  يحتاج 
�أي  عن  بعيد�  �لتاريخي  �لبحث  يف 
م�سبقة  �أحكام  �أو  فئوية  �إ�سقاطات 
على �لأحد�ث �لتي يجب �أن توثق يف 
�إىل  �لأ�ستاذ  ودعا  �لتاريخي  �سياقها 
�أهمية ن�رس منوذج �لأمري يف �ملناهج 
�إعلميا  و�لهتمام  و�مل�سامني 
يف  موؤكد�  تاريخيا  �لرثية  مب�سريته 
للعديد  �ل�سياق وجود توجه هام  ذ�ت 
و�ملوؤرخني  �لباحثني  �لأ�ساتذة  من 
�لقادر  عبد  �لأمري  تاريخ  لتوثيق 
�لتي  ،و�لع�سكرية  �ل�سيا�سية  وم�سريته 
قادها يف �أحد �أهم �حلقب �لتاريخية 
بوعمامة  �لعربي  �لربفي�سور  و�أ�سار 
وهو �أحد �ملهتمني بتاريخ �لأمري وله 
كتابات يف �ملجال �إىل �رسورة �تخاذ 
،و�لن�سال  �لكفاح  يف  �لأمري  منوذج 
�لوطني مرجعا وطنيا جليل �ليوم من 
ثرية  فال�سخ�سية  و�لباحثني  �ل�سباب 
وحتيل لأبعاد عميقة مل ي�سلط عليها 

حلد �لآن �ل�سوء.

الدكتور حممد  بن جبور 

بعد اإن�صاين راق يف �صخ�صية 
الأمري عبد القادر

هذ� و�عترب �لدكتور حممد بن جبور 
�أ�ستاذ حما�رس بجامعة وهر�ن وبق�سم 
�مللتقى  يف  �لفاعلني  ومن  �لتاريخ 
�سخ�سية  يف  �لن�ساين  �لبعد  �أن 

وجلي  ظاهر  �لقادر  �لأمريعبد 
بها  و�لتنويه  به  �لقتد�ء  �إل  ولميكن 
عرب �لكتابات و�لإ�سهامات �لأكادميية 
وعدد  و�لتاريخية  �لعلمية  وحتى 
�لعديد  مد�خلته  معر�ص  �لأ�ستاذ يف 
�لتي  �ل�سا�سية  و�مللمح  �لقيم  من 
يف  �لهام  �لن�ساين  �لبعد  هذ�  جت�سم 
�لتاريخية  �لقادر  عبد  �لأمري  م�سرية 
ر�سائل  مع  تعاطيه  خلل  ومن 
�لتي  و�ملعارك  �لفرن�سي  �مل�ستعمر 
�لفرن�سي  و�جلي�ص  �لأمري  بني  كانت 
حري�سا  �لأمري  كان  وكيف  �ملحتل 
�لتعامل  يف  �لن�سانية  �لقيم  على 

بن  حممد  �لدكتور  و�أ�سار  �لعدو  مع 
جبور �إىل �رسورة �لهتمام �لكادميي 
بهذ� �لبعد �لهام �لذي جعل �سخ�سية 
�لأمري دولية وعاملية يقتدى بها يف 
�لعديد من �لأد�ء�ت �ملعربة منوها 
�مللتقى  باأهمية  �ل�سياق  ذ�ت  يف 
�لأمري  �سرية  حول  �جلامع  �لدويل 
يف  �لأ�سيل  ،وجهاده  �لقادر  عبد 
وجه  ويف  �لفرن�سي  �ملحتل  وجه 
ح�سبه  حاول  �لذي  �مل�ستعمر 
فوجد  و�لتاريخ  �لأر�ص  �حتلل 
قادة وزعماء يف وجه جربوته �لذي 
�ل�سعبية  �لثور�ت  �أول  مبجرد  ز�ل 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
مكتب �لأ�ستاذ : ح�ساي�سـي عبـد �حلمـيد

حم�رس ق�سائي لـدى حمكمة �ل�رس�قة
�خت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة

�لكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
�ل�رس�قة -�لهاتف: 07.95.86.97.52

حم�رس تبليغ �أمر عن طريق �لن�رس يف جريدة يومية وطنية
)طبقا للمو�د : 612 و613 و412 من ق �إ م �إ(

- نحن �ملوقع �أدناه �لأ�ستاذ: ح�ساي�سي عبد �حلميد حم�رس ق�سائي لدى �خت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة 
�لكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 �ل�رس�قة . -------------------

* بناء على طلب �ل�سيد)ة(: �ل�رسكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة �ل�رسكة �جلديدة �لعامة م�سنع �لأجر �لأور��ص ممثلة يف م�سريها .-
�لكائن مقرها �لجتماعي  بــ : مزرعة بن فلي�ص حي �ملطار باتنة .----------------------

�لقائم يف حقه )ها( �ل�ستاذ )ة(:  مربوك �سمري      .---------------------------
- �ســد : �ل�رسكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة �مل�سماة قدير يابي KADIR YAPI ممثلة من طرف م�سريها .---------

   �لكائن مقرها بــ:  �ملو�سع رقم 04 بابا �ح�سن �جلز�ئر  .-----------------------------------
-  مبقت�سى �أمر �أد�ء �ملوؤرخ 2020/08/18 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة لأمر �أد�ء �سادر عن �ل�سيد رئي�ص حمكمة �ل�رس�قة بتاريخ 2020/08/05 رقم �لرتتيب 02

-----------------------------------------.20/767
- بناء� على حم�رس �لتبليغ �لر�سمي �ملتمثل يف:حم�رس تبليغ �أمر �ملوؤرخ يف 2020/08/18  عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة

- بناء� على و�سل �إر�سال ر�سالة بريدية م�سمنة رقم 006 261 724 77 .----------------------------
- بناء� على حم�رس تبليغ �أمر عن طريق �لتعليق باملحكمة �ملوؤرخ يف 2020/09/01 .---------------------

- بناء� على حم�رس تبليغ �أمر عن طريق �لتعليق بالبلدية �ملوؤرخ يف 2020/09/02 .-----------------------
- بناء على �ملادة 412 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية �سيما �لفقرة �لر�بعة منها ، وبناء على �أمر �سادر عن �ل�سيد رئي�ص   

حمكمة  �ل�رس�قة بتاريخ 2020/11/24 حتت رقم 4900  ، ياأذن بن�رس م�سمن عقد �لتبليغ �لر�سمي �ملتمثل يف  حم�رس  
تبليغ  �لأمر �ملوؤرخ يف 2020/08/18  عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة لمر �لد�ء �ل�سادر عن �ل�سيد رئي�ص حمكمة �ل�رس�قة بتاريخ 

2020/08/05 رقم �لرتتيب 20/02767، �ملت�سمن: ))....ناأمر �ملطلوبة �ل�رسكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة �مل�سماة قدير                               
يابي  KADIR YAPI ممثلة من طرف م�سريها �لكائن مقرها بـاملو�سع رقم 04 بابا �ح�سن �جلز�ئر  باأد�ئها للطالبة �ل�رسكة ذ�ت  

�مل�سوؤولية  �ملحدودة �ل�رسكة �جلديدة �لعامة م�سنع �لجر �لور��ص ممثلة يف م�سريها  �لكائن مقرها �لجتماعي بــ  مزرعة بن فلي�ص حي �ملطار 
باتنة مبلغ �لدين �ملقدر بـ14.479.354.52  دج مع تبليغ �ملدين باأن له �حلق يف �لإعرت��ص يف هذ� �لأمر خلل 15 يوما من يوم �لتبليغ 
عمل بن�ص �ملادة 308 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية... (( ، بجريدة يومية وطنية  ، نبهناه)ها( باأن له)ها( �أجل 15 يوما للوفاء 
باملبلغ �أعله ، كما نبهناه)ها( باأن له)ها( حق �لعرت��ص على �أمر �لأد�ء يف �أجل 15 خم�سة ع�رس يوم  تبد�أ من تاريخ �لتبليغ �لر�سمي.-

املح�صــر الق�صائــي

و لهده الأ�صباب
�سوؤون �ل�رسة  حكمت �ملحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا 

علنيا ح�سوريا ، �بتد�ئيا : 
يف �ل�سكل : قبول �لدعوى �لرجاع �سكل 

يف �ملو�سوع : 
- �إفر�غ �حلكم �ل�سادر قبل �لف�سل بتاريخ 2012-10-18 
حتت فهر�ص رقم 2369  و �مل�سادقة على تقرير �خلربة 
و  ر�سيدة  دما�ص  �خلبرية  طرف  من  �ملنجزة  �لطبية 
�ملودع لدى �أمانة �سبط �ملحكمة بتاريخ 2013-01-13 
حتت فهر�ص رقم 05 و من ثم �لق�ساء بتوقيع �حلجر على 
 1966-04-10 يف  �ملولود  ر�سا  بوزياين  �سده  �ملرجع 
بالأغو�ط �بن �لطاهر و فاطنة ذهبي مع تعيني �ملرجع 
بوزياين عبد �لقادر مقدما عليه لرعايته و �إد�رة �سوؤونه 
�إىل غاية زو�ل �سبب حجره مع �لأمر بن�رس ملخ�ص هذ� 

�حلكم للإعلم باجلر�ئد �ليومية �لوطنية .
فيها  مبا  �ملرجع  عاتق  على  �لق�سائية  �مل�ساريف  و 

م�ساريف �خلربة 
�لعلنية  �جلل�سة  يف  به  �رسح  و  �حلكم  هذ�  �سدر  بذ� 
كل  �أم�ساه  ل�سحته  و  �أعله  �ملذكور  بالتاريخ  �ملنعقدة 

من �لرئي�ص و �أمني �ل�سبط .

 Par décision N° 1029 DU
 19 novembre 2020 du
 ministère de l’Energie
،une autorisation dé -
 nitive pour l’exercice de
 l’activité de stockage et
 de distribution de gros
de lubrifiants ،a été a -
cordée à Monsieur Se -
 bouh Makhlouf ،sis à la
 commune de Bennacer
 Benchohra، wilaya de
LAGHOUAT، confo -

 mément aux dispositions
 du décret exécutif 13-176
 du 30 avril 2013

الو�صط:2020/11/30الو�صط:2020/11/30الو�صط:2020/11/30

اإ�سهار

يف ملتقى دويل عن طريق التحا�صر عن بعد
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مطارحات فكرية

عر�ض املمثل الواحد هل ميثل ظاهرة يف امل�سرح اجلزائري ؟
يعر�ض  الباحث اإبراهيم �شالمي يف كتابه » الوان مان �شو » و عالقته بالأ�شكال 

التعبريية يف امل�شرح مو�شوعا  لفت انتباهي كثريا ، نظرا ملا تعرفه ال�شاحة امل�شرحية 
العربية من حتولت  فنية  تكاد تق�شي على احلركة امل�شرحية يف بالدنا ، و ما اأ�شار 

اإليه الكاتب من ظهور عرو�ض ال�شخ�ض الواحد يف اأملانيا منذ القرن الثامن ع�شر اأي ما 
بني 1775 اإىل 1780 .

الدكتور : بغداد  اأحمد بلية 

و ا�ستمرارها مع الكوميديا دي 
اأرتي الإيطالية يف نف�س الفرتة 
، و بروزها من جديد يف اأوروبا 
الثاين  الن�سف  يف  اأمريكا  و 
عودتها  و   ، التا�سع  القرن  من 
الثاين  الن�سف  يف  جديد  من 
باأوروبا  الع�رشين  القرن  من 
من  باأي حال  لنا   ي�سمح  ل    ،
م�سار  بني  نقارن  اأن  الأحوال  
اإذ    ، العربي  و  الغربي  امل�رشح 
العرو�س  يف  تنوعا  نالحظ  
م�رشح  بني  ما   ، الغربيني  عند 
العبث  م�رشح  اإىل  تقليدي 
العرو�س  من  اأخرى  اأنواع  و 
امل�رشح  ي�ستوعبها  امل�رشحية 
 ، جماعي  ا�ستعرا�سي  كفن 
عر�س  يربز   اجلو  هذا  يف  و 
م�رشح  و  الواحد  الرجل 
كاأحد   �ستانداأب  و  املقهى 
ال�سهلة  اجلديدة  النماذج 
بالن�سبة للم�رشحيني يف الغرب 
الكاتب  اإليه  اأ�سار  مثلما  و   ،
عر�س  يبدو   �سالمي  براهيم 
بالن�سبة  حال   الواحد  الرجل 
امل�رشحي  احلقل  يف  للعاملني 
فاأعباء   ، العربي  و  املغاربي 
من  كبرية   اجلماعي  العمل 
تعدد املمثلني و وجود ديكور و 

اإ�ساءة و مالب�س و غريها .
املمثل  عر�س  يبدو   هكذا  و 
اإذ    ، مثاليا  حال   الواحد 
بواحد  املمثلني  ي�ستعا�س عن 
و  للديكور  كلي  انعدام  مع 
املمثل  الغالب  يف  يكون  قد 
 ، الن�س  كاتب  و  املخرج  هو 
اقت�سادي  الظاهرة  فمرجع 
الناقد  اإليه  ي�سري  مثلما  مايل 
هذا  يف  و   ، رم�ساين  بوعالم 
تهديد مبا�رش  يف ا�ستمرار فن 

احلقيقي  مفهومه  يف  امل�رشح 
ع�رش  منذ  العامل  عرفه  كما 
الإغريق اإىل يومنا ، فال نن�سى 
اأن املغرب العربي الذي تاأخر 
اأ�سبح  امل�رشح  ممار�سة  يف 
يبحث عن بدائل �سهلة  عنه ، 
تال�سي  اإمكانية  عن  ينبئ  مما 

فن من اأعرق الفنون .
من  اأنواعا  الكاتب  ي�ستعر�س 
منها  الواحد  الرجل  عرو�س 
املونودراما و �ستاند اأب و الوان 
مان �سو ، و يف النوع الأول تبدو 
يف  علولة  القادر  عبد  جتربة 
منت�سف ال�سبعينات  مب�رشحية 
» حمق �سليم » 1972، اأهم عمل 
فاملمثل   ، عربي   م�رشحي 
الدرامي  الكاتب  و  املخرج  و 
ثالث  اأدى  علولة   القادر  عبد 
 مهام ، يف عر�س متما�سك ن�سيا 

يعد  و   ، اإخراجيا  و 
منوذجا  العمل  هذا 
للمونودراما  حقيقيا 
ن�س  على  ترتكز  التي 
 ، متكامل  م�رشحي 
اجلمهور  اإليه  �سد 
ماأ�ساوية  من  بالرغم 
تعرف  مل  و   ، اأحداثه 
امل�رشحية  ال�ساحة 
اأعمال  اإل  اجلزائرية  
الكتابة  بنف�س  قليلة 
ما  و   ، املونودرامية 
من  ال�ساحة  �سهدته 
اأمثال    لأ�سماء  بروز 
و   فالق     حممد 
ال�سيكتور  القادر  عبد 
اأمناط  هي  اإمنا    ،

كتابة و عرو�س خمتلفة متاما 
فن�سو�س الوان مان �سو مهلهلة 
ل  منف�سلة  اأحداث  تربطها 
 ، متكامال  دراميا  بناء  ت�سكل 
و  �سفاته  يف  املمثل  ي�سكل  و 

الكوميدية  اإمياءاته  و  حركاته 
اإذ املالحظ   ، العر�س  ا�سا�س 
الواحد  املمثل  عرو�س  اأن 
ي�ستقطب  لذا   ، هزلية  كلها 
قدرات  وهب  من  امل�ساهدين 
لغة  اأو  حركات  من  متثلية 
متميزة  غري معتادة ت�سد انتباه  

املتفرج .
يختار الكاتب ابراهيم �سالمي 
كتابه  يف  تطبيقيا  منوذجا 
حياة   « امل�رشحي  العر�س 
لعبد   « كلب  حياة  اأو  حراق 
عر�س  الذي  ال�سكتور  القادر 
 23 الثقافة مب�ستغامن يف  بدار 
اأوت 2011 ، اإذ يعتربه النموذج 
اجللي  لعرو�س الوان مان �سو 
يف اجلزائر ، اإذ يق�سم العر�س 
ت�سكل  و�سعيات  خم�س  اإىل 
و   ، للحكي  رئي�سية  حمطات 

يف حتليله للعر�س يقف الكاتب 
على عنا�رش العر�س املختلفة 
منها  و  الفنية   وظائفها  مبينا 
وظيفة الإ�ساءة و ت�سكيل الألوان 
يف الركح ، و طبيعة الديكور و 

وظيفة  و  الأزياء 
املوؤثرات ال�سوتية 
و  املو�سيقية   و 
و  الإك�س�سوارات 

املاكياج .
املمثل  لعبة  اأما 
احلجر  فهي 
للعر�س  الأ�سا�س 
عبد  اأظهر  فقد 
ال�سكتور  القادر 
يف  كبريا  حتكما 
الع�سلي  اجلهد 
طيلة العر�س الذي 
و  ال�ساعة  يفوق 
خم�س دقائق ، اأما 
ال�سفة الثانية فهي 
النفعالية   الذاكرة 
بني  الربط  اأي 
و  اخليالية  الأحداث  عر�س 
 ، للممثل  ال�سخ�سية  التجربة 
اإىل  بال�رشورة  يوؤدي  هذا  و 
التربير و العتقاد  اأي التمكن 

ما  اأن  امل�ساهد  اإقناع  من 
يحكى له حقيقة واقعية و لي�س 

جمرد خيال و اأوهام . 
هذا  على  الكاتب  يجيب  ل 
ال�سوؤال  ، لأن اأهداف التاأليف 
لنا  يحق  و   ، عنده   تختلف 
كانت  اإذا  ما  نت�ساءل  اأن 
قلتها  على  الأ�سماء   بع�س 
كافية لبعث حركة م�رشحية 
اأجنز من م�رشح  ما  تخالف 
ما  منذ  بالدنا  يف  تقليدي 
 ، الزمن  من  القرن  يقارب 
اجلزائري  امل�رشح  باعتبار 
عرف له وجودا حقيقيا على 
العر�س  قاعات  خ�سبات 
منذ العقد الثالث من القرن 
الع�رشين ؟ ل ميكننا اجلزم 
بوجود ظاهرة جديدة  على 
ال�ساحة اجلزائرية ، بالرغم 
من بروز بع�س الأ�سماء بني 
لكنها ل  و   ، الآخر  و  احلني 
ميتة  عرو�سا  اإل  لنا  تقدم 

يف  امل�ساركة  منها  الغر�س 
الوطنية  املهرجانات  بع�س 
النوع  لهذا  املخ�س�سة 
يتال�سى  ثم   ، العرو�س  من 
املتفرج  يراه  ل  و  العر�س 
يف قاعات امل�رشح امل�ستتة 
ينبهنا   . الوطن  وليات  عرب 
الكاتب ابراهيم �سالمي اإىل 
العرو�س  اعتبار  �رشورة 
امل�رشحية الفردية امل�سماة 
اأي  اأو  �سو  مان  الوان 
العر�س  اأ�سكال  من  �سكل 
عرو�سا  الفردي  امل�رشحي 
على  توجب  حقيقية  فنية 
لفهم  حتليلها  امل�ساهدين 
ر�سالة املمثل ، اأو على الأقل 
بالنقد  املهتمني  على  يجب 
ينجز  ما  اعتبار  امل�رشحي 
كي  النقد  و  للدرا�سة  قابال 
اجلزائري   املبدع  يبقى  ل 
يتخبط يف التقليد  و اإعادة 

اإنتاج ما يبدعه الآخر .

الو�شط:2020/11/30

  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

و  يبقى ال�شوؤال 
امللح : هل ميكننا 
اعتبار  عرو�ض 

املمثل الواحد 
ظاهرة فنية يف 

امل�شرح اجلزائري ؟ 



وهران

قطاع التكوين يتدعم 
بخم�سة هياكل جديدة

املهنيني  والتعليم  التكوين  قطاع  �سيتدعم 
بوالية وهران بخم�سة هياكل جديدة توفر اأكرث 
جديد،  بيداغوجي  تكويني  مقعد   1.400 من 
للقطاع  الوالئية  املديرية  من  علم  ح�سبما 
متخ�س�ص  جديد  وطني  مبعهد  االأمر  ويتعلق 
املهني  للتكوين  مراكز  و4  املهني  التكوين  يف 
امل�سدر  ذات  لواأج  اأو�سحه  ح�سبما  والتمهني، 
يف  املتخ�س�ص  اجلديد  الوطني  املعهد  ويقع 
التكوين املهني مبنطقة بلقايد )قطب عمراين 
جديد( بطاقة ا�ستيعاب تقدر بنحو 300 مقعد 
بيداغوجي، حيث مت االنتهاء من اأ�سغال اجنازه 
اأ�سري  ح�سبما  قريبا،  ا�ستالمه  املتوقع  ومن 

اإليه.
خن�شلة

جتهيز م�ست�سفى 
ال�ساذيل بن جديد 

دج  مليون  بـ250  يقدر  مايل  غالف  خ�س�ص 
اال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  لتجهيز 
ال�ساذيل بن جديد ببلدية �س�سار بوالية خن�سلة، 
املديرية  من  االأحد  اأم�ص  ا�ستفيد  ح�سبما 
املحلية لل�سحة وال�سكان وك�سف ذات امل�سدر 
باأنه ا�ستفادت املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية 
ال�ساذيل بن جديد 60 �رسيرا ببلدية �س�سار، التي 
و�سعت حيز اخلدمة بداية ال�سهر اجلاري، من 
�سيخ�س�ص  دج  مليون  بـ250  يقدر  مايل  غالف 
حتت  لو�سعها  متطورة  طبية  اأجهزة  القتناء 
العامل  الطبي  �سبه  و  الطبي  الطاقم  ت�رسف 

باملوؤ�س�سة ال�سحية.

بجامعة تي�شم�شيلت  

ت�سجيل اأزيد من 
1100 طالب جديد 

النهائية  قام 1.134 طالب جديد بالت�سجيالت 
الون�رسي�سي«  يحيى  بن  »اأحمد  بجامعة 
لتي�سم�سيلت بر�سم ال�سنة اجلامعية 2020ـ2021 
،  ح�سبما اأفاد به اأم�ص االأحد املدير امل�ساعد 
املتوا�سل  والتكوين  التدرج  يف  للدرا�سات 

وال�سهادات بذات املوؤ�س�سة للتعليم العايل.

�شيدي بلعبا�س

اإطالق عملية وا�سعة لت�سجري 
اأكرث من 48 هكتارا 

بلعبا�ص  ل�سيدي  الغابات  حمافظة  اأطلقت 
غر�ص  ت�ستهدف  للت�سجري  وا�سعة  عملية 
اأ�سناف  خمتلف  من  هكتارا   48 من  اأكرث 
بالوالية،  مناطق  عدة  عرب  االأ�سجار، 
ح�سبما علم اليوم االأحد لدى خلية االإعالم 
واأو�سح ذات امل�سدر  للمحافظة  واالت�سال 
اأن العملية التي تتم مب�ساركة اأفراد اجلي�ص 
الوطني ال�سعبي، �ستدوم اإىل غاية 21 مار�ص 
اليوم  الإحياء  امل�سادف  التاريخ   ،2021
لل�سجرة، حيث يتم ا�ستهداف عدة  العاملي 
اندالع  موؤخرا  �سهدت  التي  ال�سيما  مناطق 
احلرائق وك�سف ذات امل�سدر اأن اأول حمطة 
للت�سجري كانت عرب بحرية �سيدي حممد بن 
علي، حيث مت غر�ص 2000 �سجرية، يف حني 
يف  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  اأفراد  �ساهم 

غر�ص 2.500 �سجرية

بحث تنفيذ م�سروع خط اأنبوب النفط بني البلدين
اأجرى وزير اخلارجية �شربي بوقادوم، مباحثات مع عدد من نظرائه، يف نيامي عا�شمة النيجر، على 

هام�س م�شاركته يف الدورة الـ47 ملجل�س وزراء خارجية منطقة التعاون الإ�شالمي ، وبح�شب وكالة 
الأنباء اجلزائرية، التقى بوقادوم مع وزير اخلارجية التون�شي عثمان اجلرندي، والليبي حممد 

الطاهر �شيالة، و النيجري كال اأنكوراو، والت�شادي اأمني اأبا �شديق والتوغويل روبرت دو�شي.
ع.غ/وكالت

ب�سكل  املحادثات  وتركزت 
التعاون  تطوير  على  رئي�سي 
االإقليمية  والق�سايا  الثنائي 
االهتمام  ذات  الرئي�سية  والدولية 
منطقة  يف  �سيما  ال  امل�سرتك، 
بوقادوم  وكان  واأفريقيا  ال�ساحل 
الر�سمي  ح�سابه  على  اأعلن  قد 
مناق�سات  اأجرى  اأنه  بـ«تويرت«، 
النيجريي،  نظريه  مع  مثمرة 

الثنائية  العالقات  تعزيز  حول 
اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  وتنفيذ 
وتركزت  حاليا  التطوير  قيد 
الطريق  حول  املناق�سات، 
الذي  لل�سحراء  العابر  ال�رسيع 
وخط  باجلزائر،  الغو�ص  يربط 
وكابل  البلدين،  بني  النفط  اأنبوب 
وزير  اأكد  فيما  الب�رسية  االألياف 
بالده  مت�سك  نيجرييا  خارجية 
امل�سرتكة  امل�ساريع  هذه  بتنفيذ 

مع اجلزائر.

اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

اجلزائر ونيجرييا 

عني متو�شنت

توقيف 3 متهمني باإ�سرام 
النار بغابة القطيف 

ثالثة  توقيف  من  الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
اأ�سخا�ص متهمني ب�سلوعهم يف اإ�رسام احلريق الذي 
اأغالل  ببلدية  الواقعة  القطيف  بغابة  موؤخرا  �سجل 
االأحد  اأم�ص  علم  ح�سبما  متو�سنت(،  عني  )والية 
التي  التحريات  و�سمحت  االأمني.  ال�سلك  ذات  لدى 
اندالع  بخ�سو�ص  الوطني  الدرك  م�سالح  با�رستها 
ترتاوح  اأ�سخا�ص   3 بتوقيف  القطيف  بغابة  حريق 
اأعمارهم بني 27  و35 �سنة ي�ستبه تورطهم يف اإ�رسام 
النار بالغابة املذكورة، االأمر الذي ت�سبب يف اإتالف 
4 هكتارات من امل�ساحة الغابية بها، وفق ما اأبرزه 
ذات امل�سدر. وت�سري التحقيقات االأولية اإىل اأن �سبب 
امل�ستبه  اإىل حماولة  يعود  الغابة  بهذه  النار  اإ�رسام 
ال�رسيط  ذات  و�سط  ملوا�سيهم  ممر  فتح  فيهم 
اإليه  اأ�سار  مثلما  الرعي،  م�ساحات  وتو�سيع  الغابي 
متت  التي  االأمنية  التحريات  ومكنت  امل�سدر  ذات 
مل�سالح  التابع  التقنية  ال�رسطة  بجهاز  باال�ستعانة 
من  امل�ستعملة  االأدوات  حجز  من  الوطني  الدرك 
احلريق،  اإ�رسام  جرمية  يف  فيهم  امل�ستبه  طرف 

مثلما اأ�سري اإليه. 

م�شتغامن

تراجع اإنتاج الفواكه 
بوالية  املثمرة(  )االأ�سجار  الفواكه  اإنتاج  تراجع 
املو�سم  خالل  املائة  يف   10 بن�سبة  م�ستغامن 
الفالحي 2019-2020 ،ح�سبما اأ�ستفيد اأم�ص االأحد 

من مديرية امل�سالح الفالحية.

 خلفه �شعيب موقننيف 

اإقالة رئي�س جامعة تلم�سان بو�سريط كبري

 اأمن ولية اجلزائر

 األف اإعذار لأ�سحاب املتاجر  

 نابويل اأمام روما

 قرار »غري م�سبوق« لتكرمي مارادونا

 منذ بداية ف�شل الربد

 اإح�ساء 18 حالة اختناق بالغاز  بالبويرة 

جامعة  رئي�ص  اإقالة  اأم�ص  نهار  مت   
من�سبه  من  كبري  بو�رسيط  تلم�سان 
موقننيف  �سعيب  الربوفي�سور  وتعني 
بكر  اأبي  دامعة  راأ�ص  على  له  خلفا 
وكانت  ،هذا  تلم�سان  يف  بلقايد 
اجلامعة خالل هذه ال�سنة ا�ستفادت 
من اإقامة جامعية جديدة  مبن�سورة 
باالإ�سافة  �رسير،    2000 بطاقة 
بالقطب  للجامعة  جديد  مقر  اإىل 
على  اأقيم  والذي  من�سورة  اجلامعي 
م�ستوى 05 طوابق والذي �سيفتح مع 
مديرية  وترحيل  اجلامعي   الدخول 

وهران  باب  حي  من  اجلامعة 
ال�ستكمال  اجلامعة  اإىل  بتلم�سان 
من   ، مبن�سورة  اجلامعية  املدينة 
من  اجلامعة  ا�ستفادت  اأخرى  جهة 
اجلامعي  بالقطب  جامعية   مكتبة 
هاما  علميا  را�سدا  لتكون  من�سورة 
للبحث  ناهيك على مراكز   ، للطلبة 
اىل  ت�ساف   ، اجلامعية   مبدخل 
واخرى  اال�سالمية  للعلوم  كليتني 
منت�سف  فتحها  مت  التي  للبيولوجيا 

ال�سنة املا�سية .
حممد بن ترار

وجهت م�سالح امن والية اجلزائر 1191 
التجارية  املحالت  الأ�سحاب  اعذارا 
التي  واالإجراءات  للقواعد  املخالفة 
كورونا  فريو�ص  ملواجهة  اتباعها  يجب 
الفوري  الغلق  تنفيذ  »مع   19 »كوفيد 
حقها  يف  ثبت  جتارية  حمالت   209 ل 
،كما  الوقائية  االجراءات  هذه  خمالفة 
اكده اأم�ص االحد بيان من م�سالح االمن 

البيان ان م�سالح  واأو�سح ذات  الوطني  
امن والية اجلزائر كانت قد اأح�ست عرب 
خمتلف اقاليم االخت�سا�ص 6924 عملية 
املحالت  وخمتلف  للمتاجر  مراقبة 
ملختلف  الرقابة  تعزيز  اطار  يف  وذلك 
مدى  على  وال�سهر  التجارية  الن�ساطات 
التدابري  ملختلف  اأ�سحابها  تطبيق 

الوقائية ملواجهة فريو�ص كورونا .

قررت اإدارة نابويل مواجهة ال�سيف روما 
يف املرحلة التا�سعة من الدوري االإيطايل 
تكرميا  االأرجنتني،  منتخب  بقمي�ص 
الأ�سطورة النادي و«راق�سي التانغو« دييغو 
مارادونا الذي تويف االأربعاء عن عمر 60 
عاما. وك�سف النادي اجلنوبي يف بياناأم�ص  
االأحد، اأنه كان يعتزم ا�ستخدام القمي�ص 

اجلديد قبل وفاة النجم االأرجنتيني الفائز 
مع بالده بلقب مونديال 1986، مو�سحا: 
)�رسكة  كابا  مع  بالتعاون  عام،  »قبل 
للفريق(،  الراعية  الريا�سية  امل�ستلزمات 
يذكرنا  خا�ص  قمي�ص  فكرة  راودتنا 
بدييغو مارادونا وببلده احلبيب االأرجنتني 

والعالقة الوطيدة ب�سكان نابويل«.

بوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  اأح�ست 
اأحادي  بغاز  اختناق  حالة   18 البويرة 
دون  الوالية  ربوع  عرب  الكربون  اأك�سيد 
ف�سل  بداية  منذ  احلظ  حل�سن  وفيات 
التي  التح�سب�سية  احلملة  وانطالق  الربد 
با�رستها ذات امل�سالح بتاريخ 14 اأكتوبر 
التي  الظاهرة  هذه  اأخطار  الفارط حول 
حت�سد االأرواح يف كل �سنة ، ويف ال�سياق 

نا�سد املكلف باالإعالم مبديرية احلماية 
املدنية بالبويرة املالزم »يو�سف عبدات« 
يف ت�رسيحه ليومية »الو�سط« املواطنني 
مراقبة  و �رسورة  واحلذر  احليطة  باأخذ 
و�سخان  التهوية  وفتحات  التدفئة  اأجهزة 
الدخان  �رسف  قنوات  من  والتاأكد  املاء 

لتفادي ماآ�سي هذا القاتل ال�سامت .
اأح�شن مرزوق

معاجني الأ�شنان وفريو�س كورونا

درا�سة تك�سف نتائج غري متوقعة
خل�ست  متوقعة،  غري  مفاجاأة  يف 
االأ�سنان  اإىل معاجني  درا�سات خمربية 
حتييد  على  تعمل  مواد  على  حتتوي 
 99 ن�سبة  الفم  داخل  كورونا  فريو�ص 
باملئة، االأمر الذي يقل�ص من احتمال 
اأن ينقل امل�ساب باملر�ص العدوى اإىل 

االآخرين.
االأ�سنان  معاجني  اإن  الدرا�سات  وقالت 
الزنك املحتوي  تركيبات  تت�سمن  التي 
برييدينيوم  �سيتيل  كلوريد  على 
)CPC(، تق�سي ب�سورة �سبه تامة على 
الدرا�سات  الفم وت�سمنت  الفريو�ص يف 
ق�سى  جديد  اأ�سنان  معجون  املخربية 
على كورونا بن�سبة اأكرث من 99 باملئة، 

واأظهر  الفم،  غ�سل  من  دقيقتني  بعد 
تركيبات  على  يحتوي  الذي  املعجون 
من  فقط  ثانية   30 بعد  فعالية  الزنك 
االختبارات  نتائج  وتظهر  ا�ستخدامه 
عن  الوباء  يكافح  االأ�سنان  معجون  اأن 
الفم  يف  الفريو�ص  كمية  تقليل  طريق 
العدوى  ن�رس  فر�ص  يقلل  مما  موؤقتا، 

عرب الرذاذ املتطاير منه.
للمراكز  وفقا  الفريو�ص،  وينت�رس 
االأمريكية ملكافحة االأمرا�ص والوقاية 
اجلهاز  قطرات  خالل  من  منها، 
التي  ال�سغرية  اجلزيئات  اأو  التنف�سي، 
تخرج من فم امل�ساب، عندما ي�سعل اأو 

يعط�ص اأو يتحدث اأو حتى يتنف�ص.

 للباحث اجلزائري طارق بوحالة 

كتاب عن النقد الثقايف عند عبد اهلل الغذائي 
طارق  اجلزائري  واالأكادميي  للدكتور  �سدر 
االأكادميي  الكتاب  مركز  جديد،عن  كتاب  بوحالة 
باالأردن،عنوانه:«على �رسير بركو�ست،قراءة نقدية 
الغذائي«.  اهلل  عبد  عند  الثقايف  النقد  نظرية  يف 
الهامة  النقدية  الق�سايا  الباحث جملة من  يتناول 

وتطبيقية،وقد  تاريخية  جوانب  يف  ويبحث 
ون�ساأة  مفهوم  يف  للبحث  االأول  الف�سل  خ�س�ص 
فدر�ص  الثاين  الف�سل  تطوره.اأما  و  الثقايف  النقد 
ال�سعودي   عندالناقد  الثقايف  النقد  مرجعيات 
اأ�سماء  عند  النقد  هذا  تناول  الغذامي،وفيه 

املنهج  قراأ  الثالث  الف�سل  وغربية.ويف  عربية 
املنظومة  بحث  الغذامي  عند  الثقايف  النقدي 
االإ�سالحية واالإن�سان البقافية،ومو�سوعات ال�سعر 

والفحولة،الطاغية،ال�سمت،�رساع االن�ساق...
وليد بوعديلة 

خ�شائر فادحة

هذه تكلفة تاأجيل اأوملبياد طوكيو لعام واحد
 قالت �سحيفة »يوميوري« اليابانية نقال عن اأ�سخا�ص قريبني من احلدث، اإن تاأجيل دورة 
االألعاب االأوملبية ال�سيفية 2020 اإىل العام املقبل ب�سبب فريو�ص كورونا، كلف املنظمني 
نحو )1.9 مليار دوالر( اإ�سافية. وب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا حول العامل، قررت اللجنة 
اإىل  اليابانية يف مار�ص املا�سي، تاأجيل دورة طوكيو 2020  االأوملبية الدولية واحلكومة 
العام املقبل وقالت ال�سحيفة اإن تكاليف الدورة قبل التاأجيل بلغت 1.35 تريليون ين )13 
مليار دوالر(، واأ�سافت اأن اللجنة املنظمة �ستتخذ قرارا يتعلق بتقا�سم تكاليف التاأجيل 

يف دي�سمرب املقبل بعد حمادثات مع �سلطات مدينة طوكيو واحلكومة اليابانية.

امل�شيلة

خلية اأزمة ملواجهة اآثار التقلبات اجلوية
لوالية  الوالئية  ال�سلطات  �رسعت 
التدابري  من  اتخاذ جملة  امل�سيلة،يف 
االحرتازية،حت�سبا لت�سجيل اأي طارئ 
هذه  تت�ساقط  التي  االأمطار  ب�سبب 
الفرتات  خالل  واملتوقعة  االأيام 
ملواجهة  الالحقة،واال�ستعداد 
املتوقع  اجلوية  اال�سطرابات 
حدوثها، من خالل ت�سكيل خلية اأزمة 
الو�سائل  كل  وت�سخري  بلدية،  كل  يف 

املتاحة،لتفادي  والب�رسية  املادية 
الطرقات  ،وغلق  البالوعات  ان�سداد 
العزلة  ولفك  االأمطار  هطول  عند 
الطريق  وم�ستعملى  املواطنني  عن 
البلديات املت�رسرة من  على م�ستوي 
التقلبات اجلوية،وقامت م�سالح بلدية 
البالوعات  تنظيف  امل�سيلة،باعادة 
الدائرة،فيما  اإقليم  عرب  املتواجدة 
امل�سيلة،عبدالقادر  واإىل  اأ�سدي 

اأجل  من  �سارمة  تعليمات  جالوي، 
الفورية  التدابري  اتخاذ  احلر�ص على 
اأخطار  من  ،للوقاية  واال�ستعجالية 
التقلبات اجلوية وتفعيل خلية التدخل 
خالل  جوية،من  ن�رسية  اأية  عند 
الو�سائل،وبرجمة  كل  وجتنيد  ت�رسيح 
،وتهيئة  للنظافة  ا�ستعجالية  عمليات 

املحيط على م�ستوي اإقليم الوالية .
عبدالبا�سط بديار
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ت�شجيل 1009 اإ�شابة جديدة
ارتفاع اإجمايل اإ�شابات كورونا اإىل: 81177

ت�شجيل 17 وفيات بكورونا رحمهم اهلل
ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا اإىل: 2065

حالت ال�شفاء اجلديدة : 636
ارتفاع اإجمايل حالت ال�شفاء اإىل: 42673

 احلالت املتواجدة 
يف العناية املركزة: 44



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/

