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العالم

العالم

ُ
لن تلدغ الجزائر مرتين
مقالة

لينا كنوش
أعلن الرئيس الجزائري ،عبد املجيد
تبون ،أن بالده لن تلجأ إلى االستدانة
مــن ال ـخــارج لتمويل املـيــزانـيــة ،وهــو
قرار يهدف رسميًا إلى «الحفاظ على
سـيــادة الـجــزائــر واستقاللية قــرارهــا
االقـ ـتـ ـص ــادي» ،وقـ ــال ّف ــي ال ـثــالــث من
الـشـهــر ال ـج ــاري« :أف ــض ــل أن أقـتــرض
ً
مــن الجزائريني بــدال مــن التوجه إلى
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي أو غ ـيــره من
البنوك األجنبية ،ألننا إذا اقترضنا
مــن الـبـنــوك األجـنـبـيــة ،فلن يـكــون في
وسعنا بعد ذلك الحديث عن فلسطني
والـصـحــراء الغربية ،وهما قضيتان
أساسيتان للجزائر» .فــي الــواقــع ،إن
األه ـم ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال يـ ـمـ ـك ــن ف ـه ـم ـه ــا إال
بــال ـعــودة إل ــى امل ــاض ــي ال ـق ــري ــب ،ومــا
خلفته االستعانة بالصندوق خالل
التسعينيات من آثار سلبية عميقة.

أعلن الرئيس الجزائري،
عبد المجيد تبون ،أن بالده لن
تلجأ إلى االستدانة من الخارج
ّ
يذكر عبد اللطيف ربــاح ،االقتصادي
املـ ـتـ ـخـ ـص ــص فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـطـ ــاقـ ــة،
بــالـثـمــن ال ـبــاهــظ الـ ــذي دفـعـتــه الـبــاد
عـنــدمــا اض ـط ــرت إل ــى ق ـبــول ال ـشــروط
ال ـظ ــامل ــة لـ ــ«صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد» وال ـب ـنــك
ال ــدول ــي« :سـعــر بــرمـيــل الـبـتــرول سنة
 1986تــراجــع بنسبة  ،%40مــا يعني
أن ّإيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات تـ ـص ــدي ــر الـ ـنـ ـف ــط ،ال ـت ــي
تـمــثــل ج ــزءًا رئيسيًا مــن دخــل الـبــاد،
انخفضت مــن  12,72مليار دوالر في
 1985إل ــى  7,26م ـل ـي ــارات ف ــي ،1986
مـسـ ّـجـلــة تــراج ـعــا بـنـسـبــة  %43خــال
سنة واح ــدة» .ويـقــول« :وازت خسائر
ه ــذه الـسـنــة نـسـبــة  %91م ــن إيـ ــرادات
 !1978شهدنا في املــدة نفسها ،وعلى
ن ـط ــاق ع ــامل ــي ،ارت ـف ــاع ــا غ ـيــر مـسـبــوق
في أسعار الفائدة األميركية ،ما أدى
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إلــى تضخم خــدمــة الــديــن فــي البلدان
النامية .انهيار أسعار النفط بالتوازي
م ــع ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ق ــاد إلــى
ان ـت ـفــاخ خــدمــة دي ــن ال ـجــزائــر ب ـكــل ما
للكلمة من معنى .فهي قفزت من نسبة
 %35من إيرادات التصدير سنة 1985
إلــى  %62,6سنة  .»1986هــذا الوضع،
ي ـشــرح ربـ ــاح ،سـمــح بـتـعــزيــز الـتــوجــه
ال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـم ــده ال ــرئ ـي ــس
األسبق الشاذلي بن جديد منذ بداية
الثمانينيات بحجة «أولوية تخفيف
الضغط االقتصادي الخارجي».
ُي ــذك ــر أن أول ات ـف ــاق م ــع «ال ـن ـق ــد» تم
تــوق ـي ـعــه أواخ ـ ـ ــر أيـ ــار/مـ ــايـ ــو ،1989
فــي ظــل تـغـيـيــرات سـيــاسـيــة وإداريـ ــة
ف ــي الـ ـب ــاد .ون ـص ــت شـ ــروط االت ـف ــاق
ع ـلــى «س ـيــاســة ن ـقــديــة أك ـث ــر تـقـشـفــا،
والعالج الكامل للعجز في امليزانية،
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ـخ ـف ـيــض س ـع ــر ص ــرف
العملة الوطنية (الدينار) ،والسماح
بمرونة فــي األس ـعــار» ،كما تضمنت
وص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق «تـ ـجـ ـمـ ـيـ ـدًا
لـ ـ ـ ــأجـ ـ ـ ــور ولـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــوظـ ـ ـي ـ ــف وضـ ـبـ ـط ــا
م ـت ـشــددًا لــائ ـت ـمــانــات» .كــذل ــك صــدر
ق ــان ــون ي ـم ـنــع ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـع ــام ــة مــن
تمويل مشاريع االستثمار الجديدة
للشركات الرسمية التي عزمت على
بناء مساكن شعبية .وأيـضــا تراجع
اإلن ـف ــاق عـلــى امل ـع ــدات والـتـجـهـيــزات
من نسبة  %12,4من الناتج الداخلي
اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي سـ ـن ــة  1988إلـ ـ ــى %6,2
سـنــة  ،1991ثــم ازداد الـضـغــط املــالــي
الـخــارجــي ومعه هبوط سعر برميل
ال ـن ـفــط 24,2 :دوالرًا ف ــي  ،1990و20
دوالرًا في  ،1991لينخفض في 1993
إلــى  14دوالرًا ،بعيدًا مــن سعر ال ــ21
الذي كان متوقعًا.
هكذا ،بلغت خدمة الدين نسبة %114
مــن إي ــرادات التصدير .فنهب «مــرابــو
الـعـصــور الـحــديـثــة احـتـيــاطــي العملة
ال ـص ـع ـب ــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .ولـ ـس ـ ّـد دي ـن ـهــا
ال ـخ ــارج ــي ،وقـيـمـتــه  17مـلـيــار دوالر
س ـن ــة  ،1985دفـ ـع ــت الـ ـج ــزائ ــر خ ــال
األع ــوام الثمانية التالية  61,1مليار
دوالر ،أي أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أض ـع ــاف

◄ إعالنات رسمية ►

يتوقع «صندوق النقد» ارتفاع نسبة البطالة من  %11,4السنة الماضية إلى  %15هذه السنة (أ ف ب)

الـقـيـمــة األص ـل ـيــة ل ـهــذا ال ــدي ــن» ،يـقــول
االق ـت ـص ــادي الـ ـج ــزائ ــري .وه ــو يشير
أيـضــا إلــى أن مــن سـمــات تـلــك الحقبة
«تفكيك القطاع العام ،وعمليات فصل
مــن العمل على نطاق واس ــع ،وبطالة
مستشرية ،وإف ـقــار مـتـعــاظــم ،ولـجــوء
ت ـل ـق ــائ ــي إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء فـ ــي م ــواج ـه ــة
اإلض ــراب ــات الـعـمــالـيــة وك ــذل ــك اإلث ــراء
ال ـف ــاح ــش» .ووف ـق ــا ألرقـ ـ ــام «ص ـن ــدوق
الـنـقــد» أواخ ــر كــانــون األول/ديـسـمـبــر
 ،1997أغلقت ُ 76مؤسسة اقتصادية
 160000عامل ،ثم
وطنية عامة ،وفصل
ُ
فــي نـيـســان/أبــريــل  1998خصخصت
 827مؤسسة عامة محلية أو أغلقت.
أم ـ ــا وزي ـ ــر ال ـع ـم ــل فـ ــي ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة،
حسن العسكري ،فقال أمام «الجمعية
ً
الوطنية الشعبية» إن  637198عامال
ّ
تم فصلهم بني  1994و ،1998في حني
أن ال ـنــاتــج ال ـقــومــي اإلج ـم ــال ــي لـلـفــرد
ان ـت ـق ــل م ــن  2800دوالر س ـن ــة 1985

إلـ ـ ــى  1600فـ ــي  ،2000مـ ــع تـسـجـيــل
تـ ــراجـ ــع ب ـن ـس ـب ــة  .%43وفـ ـ ـ ــوق ذلـ ــك،
عكست مشاركة القطاعات في الناتج
املـحـلــي اإلجـمــالــي انـخـفــاضــا فــي وزن
الـصـنــاعــة .واألخ ـيــرة بصفتها قاعدة
النظام اإلنتاجي واالقتصاد املستقل،
تراجعت حصتها من الناتج اإلجمالي
ب ــاس ـت ـم ــرار ،ف ـمــن  %13,1س ـنــة 1990
انحدرت إلى أقل من  %6سنة .2018
األرقـ ـ ــام ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا رب ـ ــاح تــدفـعــه
إل ــى االعـتـقــاد ب ــأن عملية التصحيح
الـهـيـكـلــي ال ــواس ـع ــة ال ـن ـطــاق انـطــاقــا
م ــن وص ـف ــة «صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد» كــانــت
«امل ـ ـحـ ــرك الـ ـص ــام ــت إلعـ ـ ـ ــادة تـشـكـيــل
النسيج االجتماعي وتوزيع املصالح
والصالحيات والسلطات» ،وهي أدت
فــي اإلج ـمــال إلــى «تـعــزيــز مــوقــع رأس
املال في صناعة القرارات االقتصادية،
وت ـعــاظــم أرب ـ ــاح رجـ ــال األعـ ـم ــال ،كما
زادت االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات غـ ـي ــر املـ ـش ــروع ــة

وانفالت ناهبي االقتصاد الوطني من
أي ضــوابــط» ،وكــل ذلــك فاقم الـفــوارق
االجـتـمــاعـيــة وأض ـعــف ق ــدرة الـجــزائــر
على الــرد على التهديدات الخارجية.
أم ــا ال ـي ــوم ،ف ـت ــزداد ص ـعــوبــة الــوضــع
مع انهيار أسعار النفط ،وهنا يذكر
رباح أن إيــرادات تصدير الطاقة التي
ان ـخ ـف ـض ــت ب ـن ـس ـبــة  %15فـ ــي 2019
ستنخفض بنسبة  %37هذا العام.
بالتوازي ،سجلت ميزانية املدفوعات
ع ـج ـزًا بـقـيـمــة  18م ـل ـيــار دوالر سنة
 .2019وإذا وصـ ـل ــت واردات 2020
إلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى  ،2019فـسـيـنـخـفــض
م ـعــدل تـغـطـيـتـهــا م ــن الـ ـص ــادرات من
 %82إلــى  .%49أمــا احتياطي العملة
ال ـص ـع ـبــة ،ف ـهــو ف ــي ت ــراج ــع مـسـتـمــر،
واألزمــة نفسها تنطبق على البطالة،
إذ يـ ـت ــوق ــع «ال ـ ـن ـ ـقـ ــد» ارتـ ـف ــاعـ ـه ــا مــن
 %11,4السنة املاضية إلــى  %15هذه
السنة .يكمل الخبير« :الصفات األبرز

لـ ـس ــوق ال ـع ـم ــل ه ــي مـ ـع ــدالت ب ـطــالــة
عالية للشباب ومعدل ضعيف لعمل
النساء واعتماد كبير على االقتصاد
املـ ــوازي لخلق ف ــرص عـمــل .ويـضــاف
إلــى كعب أخيل االقـتـصــاد الجزائري
املـمـثــل ف ــي الـنـفــط عــامــل ضـعــف آخــر
هو القطاع الرأسمالي الخاص ،الذي
تضخم في التسعينيات على أنقاض
إنجازات التنمية الوطنية التي ُد ّمرت
تــدريـجـيــا مـنــذ وص ــول ال ـشــاذلــي إلــى
السلطة ،فبقي على هامش األنشطة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـح ـي ــوي ــة» ،مــوض ـحــا:
«هذه الرأسمالية التي نشأت برعاية
ال ـ ــدول ـ ــة ب ـق ـي ــت فـ ــي طـ ـ ــور ال ـط ـف ــول ــة.
امل ــؤش ــر ال ــواض ــح ع ـلــى ه ــذا األمـ ــر أن
ح ـصــة ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص تـمـثــل %80
مــن الـنــاتــج املحلي غير النفطي لكن
مساهمته الضريبية أقــل من  %1من
هذا الناتج!».
ال ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ــة ي ـق ـت ـض ــي فــي
رأي االق ـت ـصــادي ال ـجــزائــري اعـتـمــاد
س ـيــاســات ج ــدي ــدة ورؤي ـ ــة لــإصــاح
ال ـب ـن ـيــوي مـتــوسـطــة وطــوي ـلــة األم ــد.
«أم ـ ــوال ال ـق ـنــوات غـيــر الــرس ـم ـيــة ،أي
املـ ــوجـ ــودة خ ـ ــارج ال ـن ـظ ــام امل ـصــرفــي
ال ـت ـق ـل ـيــدي ،تـ ـ ــراوح قـيـمـتـهــا بحسب
ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات مـ ــا بـ ــن  42,57م ـل ـيــار
ي ــورو و 71م ـل ـي ــارًا ...الـحـكــومــة تريد
اجتذاب هذا املال املكدس في أكياس
بــاسـتـيـكـيــة وف ـق ــا لـلـتـعـبـيــر ال ــرائ ــج،
عـبــر منظومة ضـمــانــات وتسهيالت
ملصلحة أصحاب الرساميل املوازية،
لكننا نعلم أن املسألة ال تختزل في
البعد املتعلق بالتمويل فقط ،فهناك
شروط أخرى ينبغي تأمينها ،أولها
بلورة رؤيــة طويلة األمــد تطمح إلى
بـ ـن ــاء اقـ ـتـ ـص ــاد م ـن ـت ــج وم ــؤس ـس ــات
متينة وكـفــوءة تكون بمنزلة القطب
ال ـ ــذي ي ـتــرجــم هـ ــذا ال ـط ـم ــوح عـمـلـيــا،
ودولـ ـ ـ ــة ت ـض ـم ــن الـ ـ ـت ـ ــزام األول ـ ــوي ـ ــات
اإلنتاجية والبيئية ،وأج ـهــزة رقابة
مستقلة ،وحالة تعبئة ديموقراطية
على املستوى السياسي واالجتماعي
م ــن أج ـ ــل إنـ ـج ــاح مـ ـش ــروع الـتـنـمـيــة
الوطنية» ،يختم رباح.

دعوة
مـســاهـمــن ال ـشــركــة الـعــربـيــة للسياحة
واالستثمار واملقاوالت ش.م.ل.
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
العادية
ي ـس ــر م ـج ـلــس ادارة ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة
ل ـل ـس ـي ــاح ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت
ش.م.ل .دعـ ـ ـ ـ ــوة مـ ـس ــاهـ ـم ــن الـ ـش ــرك ــة
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
الـعــاديــة ال ــذي ينعقد ي ــوم االرب ـع ــاء في
 2020/5/27الساعة الحادية عشرة ظهرًا
في مركز الشركة في سير سنتر محمد
عـبــدالـجــواد فتفت طــابــق اول وفــي حال
ع ــدم اك ـت ـمــال ال ـن ـصــاب ت ـكــون الجمعية
الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة م ــدع ــوة لــاجـتـمــاع
للمرة الثانية في الساعة الحادية عشر
م ــن ي ــوم الـخـمـيــس ف ــي  2020/6/4في
نفس املكان وذلك بمن حضر.
لبحث واقرار جدول االعمال التالي:
 – 1االطــاع على تقرير مفوض املراقبة
ل ـح ـســابــات ال ـشــركــة واقـ ـ ــرار امل ـيــزان ـيــات
 2015و 2016و 2017و 2018و.2019
 – 2ال ـت ـجــديــد ملـجـلــس االدارة الـســابــق
وتنتهي والي ـتــه بــاقــرار مـيــزانـيــة 2019
واقرار جميع االعمال التي قام بها حتى
.2019/12/31
 – 3ابــراء ذمة مجلس االدارة من تاريخ
التأسيس حتى اقرار ميزانية .2019
 – 4انتخاب مجلس ملــدة ثــاث سنوات
تبدأ  2020/1/1وتنتهي بإقرار ميزانية

.2022
 – 5ت ـع ـي ــن م ـ ـفـ ــوض مـ ــراق ـ ـبـ ــة اس ـ ــاس
لحسابات الشركة لألعوام  2020و2021
و.2022
 – 6الترخيص العـضــاء مجلس االدارة
ً
الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع الـ ـش ــرك ــة عـ ـم ــا ب ــاح ـك ــام
املادتني  159 – 158من قانون التجارة.
مجلس اإلدارة
دعوة
مـســاهـمــن ال ـشــركــة الـعــربـيــة للسياحة
واالستثمار واملقاوالت ش.م.ل.
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
غير العادية
ي ـس ــر م ـج ـلــس ادارة ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة
ل ـل ـس ـي ــاح ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت
ش.م.ل .دعـ ـ ـ ـ ــوة مـ ـس ــاهـ ـم ــن الـ ـش ــرك ــة
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
غير الـعــاديــة الــذي ينعقد يــوم االربـعــاء
فــي  2020/5/27الساعة الثانية عشرة
ظهرًا فــي مركز الشركة فــي سير سنتر
م ـح ـمــد ع ـب ــدال ـج ــواد ف ـت ـفــت ط ــاب ــق اول
وف ــي ح ــال ع ــدم اكـتـمــال الـنـصــاب تكون
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة غـ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة
م ــدع ــوة لــاج ـت ـمــاع ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة في
الساعة الثانية عشر من يــوم الخميس
فــي  2020/6/4وف ــي ح ــال ع ــدم اكـتـمــال
النصاب تكون الجمعية العمومية غير
العادية مدعوة لالجتماع للمرة الثالثة
في الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة

فــي  2020/6/12فــي نـفــس امل ـكــان وذلــك
بمن حضر لبحث واقرار جدول االعمال
التالي:
 – 1ت ـ ـ ـعـ ـ ــدل املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  14م ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
التأسيسي لتصبح جميع اسهم الشركة
اسـ ـهـ ـم ــا اسـ ـمـ ـي ــة ودعـ ـ ـ ـ ــوة امل ـس ــاه ـم ــن
لتسليم االسهم لحامله التي بحوزتهم
واستبدالها بأسهم اسمية خالل ثالثة
اشهر تلي التعديل.
 – 2االجـ ـ ـ ــازة مل ـج ـلــس االدارة بـتـعـيــن
خبير محلف من قبل املحكمة املختصة
لتخمني االع ـم ــال واالنـ ـش ــاءات املـنـجــزة
وامل ـ ـقـ ــرر ت ـن ـف ـيــذهــا ف ــي ج ـل ـســة مـجـلــس
االدارة ت ــاري ــخ  2009/6/16وت ـحــريــر
اسـهــم بــاسـمــاء املـمــولــن مــن املساهمني
بقيمة تمويلهم وتخيير املساهمني بني
االكتتاب باالسهم الفائضة او بيعها من
مساهمني جدد.
 – 3أمور أخرى.
مجلس اإلدارة

الجمعة  2020/6/5عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان  -طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 445

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض إلج ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــدة ل ـب ـيــع م ــواد
غير صالحة لالستعمال مــوجــودة في
عدد من دوائــر الجنوب التابعة ملديرية
ال ـتــوزيــع فــي املـنــاطــق وم ـس ـتــودع الـغــاز
ومـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـ ــذوق ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 12625/ت ــاري ــخ
 ،2019/12/5قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
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سوريا

ّ
الدورية الثامنة تضاعف المسافة:
«تحرير الشام» تنهي «اعتصام» النيرب
قطعت الدورية الروسية ـ ـ
التركية المشتركة الثامنة
ً
مسافة مضاعفة هذه
المرة على  M4بسبب
إنهاء «هيئة تحرير الشام»
والفصائل المتعاونة معها
«اعتصام» النيرب الذي
كان يقطع الطريق على
الدوريات ،مقابل قبول أنقرة
افتتاح معبر تجاري للهيئة
مع مناطق سيطرة الجيش
السوري
س ـ ّـي ــرت الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة والـتــركـيــة
الدورية املشتركة الثامنة على طريق
حلب ـ ـ الالذقية الدولي ( .)M4وللمرة
األولـ ــى ،ت ـجــاوز مـســار ال ــدوري ــة بلدة
ال ـن ـيــرب غــربــي س ــراق ــب ،حـيــث كــانــت

الفصائل املسلحة تقيم «اعتصامًا»
ت ـق ـطــع ب ــه ال ـط ــري ــق ع ـلــى الـ ــدوريـ ــات.
وأع ـ ـلـ ــن «مـ ــركـ ــز املـ ـص ــالـ ـح ــة» ال ـت ــاب ــع
لـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة أن «م ـســار
ّ
الدورية تضاعف» ،مذكرًا بأنه «وفقًا
لــات ـفــاقــات ب ــن الــرئ ـي ـســن ،الــروســي
والـ ـت ــرك ــي ،ال ـت ــي ت ــم ال ـت ــوص ــل إلـيـهــا
ب ـت ــاري ــخ  5م ـ ــارس (آذار)  ،2020في
مــوسـكــو ،تــم (أم ــس) تسيير الــدوريــة
املشتركة الثامنة ...في منطقة خفض
الـتـصـعـيــد ف ــي إدل ـ ــب ،الـ ــواصـ ــل» ،في
وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية
املضمون نفسه.
وتمكنت الــدوريــة من تجاوز النيرب
وقـ ـط ــع ض ـع ــف املـ ـس ــاف ــة الـ ـت ــي كــانــت
تقطعها ال ــدوري ــات الـســابـقــة .وقــالــت
ّ
تنسيقيات املسلحني إن قيادة «هيئة
تـحــريــر ال ـشــام» ات ـخــذت ق ــرارًا بإنهاء
«اع ـت ـص ــام ال ـن ـي ــرب» ف ــي ريـ ــف إدل ــب
ال ـج ـن ــوب ــي ال ـش ــرق ــي ب ـع ــد افـتـتــاحـهــا
م ـع ـب ـرًا ت ـجــاريــا م ــع م ـنــاطــق سـيـطــرة
الـجـيــش ال ـس ــوري ،وه ــو مــا أدى إلــى
ّ
تخليها عن هدفها الذي أعلنته بمنع
م ـ ــرور الـ ــدوريـ ــات ال ــروسـ ـي ــة .ونـقـلــت

الـتـنـسـيـقـيــات ع ــن م ـص ــادر أن ق ـيــادة
الهيئة أوعــزت إلــى «حكومة اإلنقاذ»
التابعة لها «إنهاء االعتصام ووقف
َّ
امل ـن ــاوب ــات لـلـمــوظـفــن وامل ـســل ـحــن...
ب ـع ــد اف ـت ـت ــاح ـه ــا م ـع ـب ـرًا ف ــي مـنـطـقــة
معارة النعسان (راجــع عــدد الجمعة
 1أي ـ ـ ـ ــار) فـ ــي ريـ ـ ــف إدل ـ ـ ــب ال ـش ـم ــال ــي
الشرقي» ،رغم تعليقها العمل به ملدة
لم ّ
تحددها .كما أعادت الهيئة نصب
حــواجــزهــا الـعـسـكــريــة عـلــى الـطــريــق
الدولي بني منطقتي أريحا في ريف
إدل ــب ال ـج ـنــوبــي ،ومـحـمـبــل ف ــي ريــف

قررت الهيئة إنهاء
االعتصام بعد
المعبر
افتتاحها ّ
التجاري محل الخالف

5
إدل ـ ــب ال ـج ـنــوبــي ال ـغ ــرب ــي ،إذ ب ــدأت
تـمــارس عمليات التفتيش املعتادة
على املدنيني.
ـواز ،نقلت تنسيقيات
ـ
م
على صعيد
ٍ
َّ
امل ـس ــل ـح ــن ع ــن مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة أن
وفـ ـدًا مــن ق ــوات «الـتـحــالــف الــدولــي»
دخــل مساء أول من أمــس إلــى سجن
«الـ ـصـ ـن ــاع ــة» ف ــي ح ــي غـ ــويـ ــران فــي
مـ ــدي ـ ـنـ ــة الـ ـحـ ـسـ ـك ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مــع
س ـج ـن ــاء ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» داخـ ـل ــه.
ّ
وأك ــدت امل ـصــادر أن االجـتـمــاع جرى
ّ
ب ــن قـ ـي ـ ّ
ـادي ــن أم ـي ــرك ــي ــن ب ـحـضــور
شـخـصـيــات م ــن «قـ ـس ــد» ،م ــع أرب ـعــة
مـ ـس ــؤول ــن س ــاب ـق ــن فـ ــي «داعـ ـ ـ ــش»،
مـضـيـفــة إن ال ـت ـفــاوض «ج ــرى حــول
أس ـ ـبـ ــاب ال ـع ـص ـي ــان امل ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـرر» َّ .كـمــا
َّ
أشـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـس ـج ـن ــاء ن ــف ــذوا
العصيان األخير على خلفية «تقديم
ح ـ ــراس ال ـس ـجــن م ـع ـل ـبــات املــرتــديــا
للفطور الــرمـضــانــي ،إذ تعتبر هذه
امل ـ ـ ــادة م ـح ـ ّـرم ــة ع ـن ــد داعـ ـ ـ ــش» .وف ــي
سياق متصل ،نقل «املرصد السوري
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض» ع ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر وص ـف ـه ــا
بـ«املوثوقة» أن عمليات لبناء قاعة،
ّ
دولية في
من أجل اتخاذها محكمة
ســوريــا ملحاكمة مسلحي «داع ــش»،
بدأت ضمن الحي الشرقي من مدينة
القامشلي في ريف الحسكة الشمالي
الشرقي ،بدعم كامل من دول غربية
ض ـمــن «ال ـت ـح ــال ــف» ،بـيـنـهــا فــرنـســا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،م ـق ـ ّـدرة أن يتم
البناء في غضون شهرين إلى ثالثة.
(األخبار)
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أفقيا

ميخائيل نعيمه – عنق –  -2يبيعه الجزار – دولة
اللبناني الراحل
 -1كتاب لألديب ّ
عربي ُذكر في سورة األنبياء –  -4إضطرابه ّ
ّ
سخن املاء – ّ
وهمه
نبي
أوروبية – -3
–  -5مدينة إيطالية – معاهد التعليم –  -6دق الجرس – خاصته وملكه – َ
إقتر ْبت
ّ
من املكان –  -7حصرم العنب – دفن البنات وهن أحياء – حرف نصب –  -8مدينة
ّ
صقلية – إستخدام القوة الجسدية إستخدامًا غير مشروع أو مطابق
إيطالية في
للقانون بهدف اإلعـتــداء أو التدمير أو اإلس ــاءة –  -9خاصتك باألجنبية – بسط
قدميه – مدينة لبنانية –  -10سقي النبات – من الطيور العذبة الصوت

عموديًا

 -1فـنــان لبناني راح ــل –  -2مــوضــع تكوين الجنني فــي بطن أمــه – انهيار العملة
وهـبــوطـهــا –  -3ي ـجــري فــي ال ـع ــروق – ب ــرد – إح ـســان –  -4ضـعـيــف ُ
وم ـه ــان حتى
الحقارة – والدة –  -5مدينة في مصر بمحافظة كفر الشيخ – ماركة سيارات – -6
ّ
متخيل وحالم – حرف عطف –  -7أهل الزمان الواحد أو ثلث القرن – أحرف
رجل
متشابهة – حجة بملكية األرض أو العقار –  -8يشربان الخمر حتى فقدان اإلدراك
– آداة النظر –  -9ظل وكنف وجانب – دولة أفريقية كانت مستعمرة بلجيكية حتى
حصولها على اإلستقالل –  -10التعبئة والحشد عند الجيوش النظامية في حالة
الحرب أو الحوادث األمنية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1عرزال – صباح –  -2رافد – قرطاس –  -3يسامر – ان –  -4فحيح –  -5باراسول – -6
ونشستر – كسر –  -7زعتر – هر – ّ
نم –  -8بو – رمان –  -9كلب – تفاح –  -10نهاد طربيه

عموديًا
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مشاهير 3441

حلول الشبكة السابقة

 -1عرين – وز – من –  -2رأس – ينعب –  -3زفاف – شتوكا –  -4آدم – بسر – ّلد –  -5رفات – ربط
حررهم –  -7صربيا – راتب –  -8بط – حسك – نفي –  -9ا ا ا – وسن – آه –  -10حسن ّ
– ّ -6
الرماح

حل الشبكة 3440
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األوسكار كأفضل ممثلة ثانوية عن
ممثلة فرنسية حصلت على جائزة
ُ
دوره ــا فــي فيلم « املــريــض اإلنكليزي « .تعتبر املمثلة األغـلــى ثمنًا في
تاريخ فرنسا
إعداد
نعوم
مسعود

 = 1+5+4+3مدينة بلجيكية ■  = 2+7+8+9جبل أردنــي ■ = 6+11+10

حل الشبكة الماضية :بهيج اسماعيل

